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 الدكتور سامي عوض الذيب ابو ساحلية

مسيحي من أصل فلسطيني. مواطن سويسري. دكتور في القانون من جامعة فريبورغ. مؤهل إلدارة األبحاث من جامعة بوردو. أستاذ 

فرنسا(. مسؤول عن القانون العربي والشريعة االسالمية في المعهد السويسري للقانون المقارن  – جامعات )االستشارية القومية للجامعات

. يعلم الشريعة اإلسالمية والقانون العربي في عدة جامعات مركز القانون العربي واإلسالمي. مدير 9118الى عام  0891من عام 

بالتسلسل التاريخي الى الفرنسية، ويعد حاليا  القرآن الكريمالى العربية كما ترجم  الدستور السويسرينسية وايطالية. ترجم سويسرية وفر

ومقال  سيرته الذاتيةكتاباته ونشاطاته في  ترجمة إيطالية وترجمة إنكليزية مماثلتين. له عدد كبير من الكتب والمقاالت بلغات مختلفة. أنظر

 باللغة العربية. الويكيبيدياعنه في 
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 المقدمة
 تنبيه للقارئ

المعتني بهذه الطبعة ليس مسلما بل مسيحيا. وكنا نرغب ان يقوم بها مسلمون ولكن ذلك غير ممكن بسبب رفض السلطات الدينية في الدول 

العربية واإلسالمية الخروج عن العرف في طباعة القرآن رغم تحبيذ بعض المؤلفين المسلمين نشر القرآن بالتسلسل التاريخي، كما سنرى 

بعمل هذه الطبعة بدال منهم خدمة للمسلمين وغير المسلمين المهتمين بالقرآن الكريم. ونحن نعتبر ان القرآن ليس حكرا على  الحقا. فقمنا

لَِميَن" ) لَِميَن" )97:  90\7المسلمين وليس ملكا ألحد: "إِۡن هَُو إاِلا ِذۡكٞر لِّۡلَعَٰ َك إاِلا َرۡحَمٗة لِّۡلَعَٰ (. فيحق لغير المسلم، 017:  90\77(؛ "َوَمآ أَۡرَسۡلنََٰ

ال بل من واجبه أن يقرأه ويحاول فهمه، ليس بالضرورة كما يفهمه مشايخ المسلمين، بل كما يمليه عليه عقله، خاصة ان القرآن ذاته رفض 

ِ""كل سلطة دينية:  ن ُدوِن ٱَّللا نَهُۡم أَۡربَاٗبا مِّ ا يحق لغير المسلم، ال بل من واجبه أن يوصل هذا (. كم70:  8\007) ٱتاَخُذٓوْا أَۡحبَاَرهُۡم َوُرۡهبََٰ

الكتاب الى غيره بالطريقة التي يراها أكثر مالءمة. والقرآن هو جزء من الثقافة العربية لكل عربي مهما كانت ديانته وجزء من الثقافة 

 نبتغي الرب  من وراهها إذ اننا قمنا اإلنسانية لكل امرء مهما كانت قوميته. وعلى كل، نحن ال نفرض قراءة هذه الطبعة على أحد وال

لَِميَن"   َ باعدادها دون أي مقابل مالي ونضعها مجانا تحت تصرف القراء لوجه هللا: "َوَمآ أَسۡ  لُُكۡم َعلَۡيِه ِمۡن أَۡجرإ  إِۡن أَۡجِرَي إاِلا َعلَىَٰ َربِّ ٱۡلَعَٰ

 ليس التعبد والتالوة ولكن البحث العلمي وتسهيل فهم القرآن الكريم. (. ونشير هنا الى ان القصد األساسي من هذه الطبعة018:  96\77)

على المسيحيين واليهود الشرقيين أن يهتموا بالقرآن كما يهتم به المسلمون، ال بل أكثر منهم، ألنه جزء من هذا ونحن نرى أن 

(. ويمكنهم القول مثلما قال 71:  76\66نظر مثال اآلية ويعتمد على كتبهم بصري  نص القرآن، فهو يقول أنه مصدق لما بين يديه )أ  تراثهم

" )أخوة يوسف عندما عادوا من عند اخيهم مع بضاعتم: " َعتُنَا ُرداۡت إِلَۡينَا  ِذهِۦ بَِضَٰ وفهم القرآن ليس حكرا على المسلمين وال  (. 63:  09\37هََٰ

سلمون في دراسة القرآن وفهمه إن ارادوا. وإن أبوا، فهذا شأنهم، رهن اشارة مشايخهم وعلماههم. وال مانع عندي من أن يشارك معهم الم

وأرى انه على المسلمين أن ال يغتاظوا من اهتمام الشرقين المسيحيين واليهود بالقرآن، فهو كتابهم بقدر ما هو كتاب  .وهم احرار في ذلك

زوايا مختلفة، ولكل الحق في فهمه كما يمليه عليه عقله المسلمين، حتى وإن اختلفت نظرتهما اليه. فكل كتاب يمكن أن ينظر اليه من 

وأعطي مثاال على ذلك كتاب رساهل اخوان الصفا. فالعربي يعتبره عامة كتابا من تراثه األدبي والفكري، بينما الدروز الموحدون  .وضميره

 .يعتبرونه أحد كتبهم المقدسة. وكل مجموعة تدرس هذا الكتاب وفقا لنظرتها الخاصة

ونشدد على ان هذه الطبعة لم تمس بنص القرآن، واكتفت بتريتب السور بالتسلسل التاريخي وفقا لألزهر مضيفة هوامش للمساعدة في  هذا

فهمه. ويجد القارئ في نهاية الكتاب فهرسين للسور: األول بالتسلسل التاريخي والثاني بالتسلسل االعتيادي للسور حتى يتمكن القارئ من 

 الكريم كما يشاء.قراءة القرآن 

 ايمية القرخن ورصائص يذه الطبعة

 ٣٧٩١مايو  ١٣جاء في كلمة للرهيس محمد أنور السادات وجهها إلذاعة القرآن الكريم في

ال .. ان قرآننا موسوعة كاملة لم يترك جانبا من الحياة  .. أن االسالم ليس مجرد عبادات ومناسك ومواعظ خلقية وتالوة آلية لكتاب هللا

فيه رأيا وحكما.  المجتمع أو األسرار الكونية أو الغوامض النفسية أو شئون المعامالت واالسرة إال قالت الفكر أو السياسة أوأو 

التحوالت، ومعجزة االسالم كدين هي قدرته المستمرة  ومعجزة التشريع القرآني هي صالحيته لكل عصر، ومرونته في مواجهة كل

ر.علي التفاعل والعطاء والتأثي
1

 

القرآن هو الكتاب األكثر تأثيرا في العالم على مستوى السياسية، والمصدر األول للشريعة اإلسالمية التي تعتبر مصدرا اساسيا أو حتى 

 .اهمية قراءته حتى نفهم بشكل أفضل اتباعه الذين يمثلون خمس البشريةجاءت المصدر األساسي للقانون العربي. ومن هنا 

 :للقرآن الكريم الخصاهص التالية لهذه الطبعة الجديدة

 .تقدم نص القرآن الكريم بالرسم العثماني دون أي تغيير ولكن بالتسلسل التاريخي للنزول وفقا لألزهر  -

 .تضيف الرسم اإلمالهي العادي الى الرسم العثماني لتسهيل القراءة وعملية البحث في النص  -

 .والمنسوخ وفقا للمصادر اإلسالمية تشير إلى اهم القراءات المختلفة والناسخ  -

 .تشير إلى المراجع اليهودية والمسيحية المعترف بها والمنتحلة  -

 .تشير إلى الصعوبات اللغوية واإلنشاهية التي يتضمنها القرآن وهو ما اطلقنا عليه غريب اللغة  -

 .عملية البحثتتضمن فهرسا لجميع األعالم وأهم المفاهيم في القرآن الكريم لتسهيل   -

                                                           
1

 .األهرام الرقمية. أنظر النص في 6، صفحة 0876يونيو  0جريدة األهرام  

http://digital.ahram.org.eg/youmy/EventBrowes2.aspx?addd=36461
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 وسوف نوض  هذه الخصاهص في الصفحات التالية نبدأها ببعض الوقاهع التاريخية كما ينقلها لنا التقليد االسالمي دون الدخول في تفاصيلها

 وما يدور حولها من نقاش. هذا وال نقصد من هذه التوضيحات عمل دراسة مستفيضة ولكن نكتفي بالمعلومات األساسية لفهم خصاهص هذه

 الطبعة.

 ايم الوقائع التاريخية

في مكة المكرمة )ويسميها القرآن ام القرى(، مدينة تجارية في شبه الجزيرة  371وفقا للتقليد اإلسالمي، ولد النبي محمد حوالي سنة 

لطاهفة المسيحية والتي العربية حيث كانت تتعايش طواهف دينية مختلفة، اهمها طاهفة المشركين كما يسميها القرآن والطاهفة اليهودية وا

، بدأ النبي تلقى رسالة من المالك جبريل، وهي الظاهرة التي تسمى بنزول الوحي. وأمام 601يسميها القرآن النصرانية. وفي حوالي عام 

وكانت هذه مع بعض رفاقه إلى يثرب، مدينة والدته، والتي اصبحت تدعى المدينة المنورة.  699اضطهاد قبيلته واهل مدينته، هاجر عام 

على رأس جيش  671الذي يقابل أول يوم من شهر محرم. وقد عاد النبي محمد الى مكة عام  699يوليه  06بداية التقويم الهجري الموافق 

 وكانت هذه نهاية الوحي. 679يوليه  9وتوفي في المدينة المنورة في 

 التسلسل التاريخي لنزول الوحي وفقا لألزهر

ثالث وعشرين عاماً وفقا للتقليد اإلسالمي، وقد أصب  خاللها النبي رهيس الدولة بعدما كان تاجرا بسيطا. ووفقا استمر نزول الوحي مدة 

لقرآن لهذا التقليد، كل ما نزل الوحي كان كتبة النبي يسجلونه على وساهل بداهية مثل الرقاع واالكتاف والعسب. وبعد وفاة النبي، تم تجميع ا

( 636(. ولكن بدأت تظهر مجموعات خاصة متباينة قرر بسببها الخليفة عثمان )توفي عام 677أبو بكر )توفي عام رسميا في عهد الخليفة 

 .تثبيت القرآن في نسخة واحدة وهي التي تحمل حتى اآلن اسم مصحف عثمان، ثم أمر بحرق المجموعات األخرى

(. وهذه األسماء مشتقة 0\3نا اليها في الهوامش )مثل السورة سورة. وكل سورة تحمل اسما أو أكثر اشر 007يتألف مصحف عثمان من 

وسورة مريم  07\79( أو من رواية مميزة )سورة ابراهيم 33\87وسورة الرحمن  37\97من الكلمات األولى من السورة )النجم سورة 

 31\77و حرفين )سورة ق ( أو من حرف أ98\93وسورة العنكبوت  06\71( أو من كلمة ذكرت في السورة )سورة النحل 08\77

(. وهذه األسماء ليست من ضمن الوحي فهي غير واردة في المخطوطات األولى للقرآن وقد أضيفت الحقا للتمييز بين 91\73وسورة طه 

 .السور. غير ان هناك من ينسب هذه األسماء إلى محمد

تاب المسلمين أن هذا الترتيب هو توقيفي أي ان النبي يرتب مصحف عثمان السور وفقا لطولها مع بعض االستثناءات. ويعتقد بعض الك

تفاقي محمد اقره بتعليم من المالك جبريل. ولكن الرأي الساهد يقول بأن النبي لم يقر إال ترتيب اآليات داخل السور، بينما ترتيب السور هو ا

يكون ذلك لحاجة الدولة اإلسالمية الى السور ذات  قامت بتحديده اللجنة التي ثبتت النص القرآني. وال نعرف سبب هذا الترتيب، وربما

الطابع التشريعي التي تم وضعها في بداية القرآن بعد الفاتحة. ويشار هنا ان بعض الصحابة كانوا يمتلكون مصاحف ذات ترتيب مختلف 

ف مصيره بالتحديد. وال يمكن تفسير كان يمتلك اإلمام علي مصحفا مرتبا وفقا للتسلسل التاريخي ولكن ال نعر عن الترتيب الحالي، كما

وجود مثل هذه المصاحف لو ان الترتيب الحالي للسور كان توقيفيا وليس اتفاقيا. ويمكن القول ان الترتيب الحالي قد اجمع عليه الفقهاء 

 ن.ولكن ال شيء يمنع من الوصول الى اجماع مخالف ألسباب علمية ما دام ان ذلك ال يمس بجوهر أو بمحتوى القرآ

ومهما يكن، فقد اهتم الفقهاء المسلمون بمعرفة السور واآليات المكية والمدنية وتسلسل نزولها، خاصة لمعرفة مراحل الوحي واآليات 

الناسخة والمنسوخة، وهو علم ضروري لكل فقيه سوف نعود اليه الحقا
1

. فظهرت في هذا الموضوع مؤلفات عدة. وقد لجؤوا لمعرفة ذلك 

الصحابة ومحتوى السور واآليات واألحداث التاريخية التي تشير اليها ووضعوا قواعد وضوابط استندوا عليها للتفريق بين ما هو الى اقوال 

مكي وما هو مدني
2

. ولكنهم غير متفقون على ترتيب واحد
3

، وقد اختلف المسشترقون أيضا فيما بينهم. وقد يكون من المستحيل الوصول 

قيقة التاريخيةالى ترتيب يتفق مع الح
4
. 

ية ورغم اقرار رجال الدين والفقهاء المسلمين بأهمية التفريق بين المكي والمدني، إال انه ليس هناك أي طبعة للقرآن الكريم باللغة العرب

منهم على سبيل مرتبة وفقا للتسلسل التاريخي، علما بأن بعض المؤلفين في عصرنا قد اقترح القيام بهذا العمل لتسهيل فهم القرآن، نذكر 

المثال محمد احمد خلف هللا
5
ونصر حامد أبو زيد 

6
. وقد كرس محمد عابد الجابري عدة صفحات حول هذا الموضوع في كتاب له حول 

                                                           
1

 لطباعة القرآن الكريم حول فواهد معرفة المكي والمدني. مجمع الملك فهدأنظر ما يقوله  
2

 لطباعة القرآن الكريم حول المكي والمدني. مجمع الملك فهدأنظر ما يقوله  
3

يوسف   قام الحداد بوضع الهحة لترتيب سور القرآن وفقا لسبع مصادر اسالمية مضيفا اليها ترتيب المستشرقين نولدكه ورجيس بالشير )أنظر 

 (.706-989حة درة الحداد: القرآن والكتاب، الكتاب الثاني، صف
4

نشير هنا الى احدى تلك الصعوبات: كيف نرتب الروايات المتكررة مثل رواية موسى ورواية لوط )أنظر فهرس اإلسماء في آخر الكتاب تحت  

 هذين اإلسمين(؟ هل هذه الروايات نزلت متكررة ام انها نزلت مرة واحدة؟ 
5

 .937-973إلسالمية، صفحة محمد أحمد خلف الـله: دراسات في النظم والتشريعات ا 
6

 .9119القاها في الجامعة األمريكية في بيروت في ابريل  محاضرةأنظر اقتراحه في  

http://www.qurancomplex.org/Display.asp?section=2&l=arb&f=maki00004&trans
http://www.qurancomplex.org/Tree.asp?section=2&TabID=2&SubItemID=1&l=arb&SecOrder=2&SubSecOrder=1
http://q8secular.bigforumpro.com/t48-topic
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القرآن.
 1
ما يلي: "إن ترتيب القرآن في وضعه الحالي يبلبل  99م مجلد 0831\0771وقد جاء في مجلة األزهر لشهر رمضان سنة  

الفاهدة من تنزيل القرآن، ألنه يخالف منهج التدرج التشريعي، الذي روعي في النزول، ويفسد نظام التسلسل الطبيعي األفكار، ويضيع 

للفكرة، ألن القارئ إذا انتقل من سورة مكية إلى سورة مدنية، اصطدم صدمة عنيفة، وانتقل بدون تمهيد، إلى جو غريب عن الجو الذي كان 

س في الحروف األبجدية إلى درس في البالغة"فيه، وصار كذلك ينتقل من در
2
وال يزال اقتراح المفكرين المسلمين ينتظر من يحققه،  .

على ان يتم ذلك من قبل لجنة متخصصة مكونة من رجال الدين والعلماء المسلمين المتخصصين حتى يسم  بتداولها رسميا في العالم 

 أخذنا على عاتقنا نشر هذه الطبعة.العربي واإلسالمي. وفي انتظار تحقيق هذا الحلم، 

 وبما أن المسلمين ذاتهم غير متفقين على تريتب سور وآيات القرآن الكريم، اتبعنا في طبعتنا هذه الترتيب الذي يحوز على قبول واسع بين

ن األزهر. وقد أشارت بإشراف م 0897المسلمين وهو الذي اقترحته لجنة األزهر التي اعدت مصحف الملك فؤاد الذي طبع في مصر عام 

الى هذا الترتيب طبعات وترجمات كثيرة للقرآن ومن بينها تلك التي يصدرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ويذكر مصحف 

مكية سورة  96وفقا لمصحف الملك فؤاد، هناك الملك فؤاد تحت اسم السورة إن كانت مكية أم مدنية، ورقمها بالتسلسل التاريخي للنزول. و

سورة مكية تتضمن آيات مدنية نزلت بعد الهجرة اشار اليها  73سورة مدنية نزلت بعد الهجرة. إال ان  99)أي نزلت قبل الهجرة( و 

باللون األحمر، بينما اشرنا الى  هـمصحف الملك فؤاد. ونحن لم نقم بتغيير ترتيب تلك اآليات ضمن تلك السور ولكن اشرنا اليها بحرف 

 كية بحرف م باللون األسود.اآليات الم

ونفيد هنا الى ان تعداد اآليات في مصحف الملك فؤاد يختلف عن تعداد اآليات في المصاحف التي تطبع في شمال افريقيا، كما انه يختلف 

م وترجماتهم، والتي ما زال بعض المستشرقين يستعملونها في كتاباته 0977( لعام Flügelعن تعداد اآليات في طبعة المستشرق فليجل )

( باللغة الفرنسية. وهناك ترجمات تستعمل تعداد ثناهي Kasimirski( وترجمة كازيميرسكي )Montetكما هو الحال في ترجمة مونتي )

( باللغة اإليطالية، أي Mandelباللغة الفرنسية وترجمة مانديل ) (Hamidullahوترجمة حميد هللا ) (Blachèreمثل ترجمة بالشير )

تذكر العدد وفقا لمصحف الملك فؤاد والعدد وفقا لمصحف فيجل. وقد اكتفينا نحن بذكر اعداد مصحف الملك فؤاد في ترجماتنا وفي انها 

 نصنا هذا لكي ال نثقل على القارئ. والفرق بين التعدادين داخل السورة الواحدة يصل أحيانا الى ستة ارقام.

اتبعت التسلسل التاريخي للسور، كما ان الطبعة األولى للترجمة الفرنسية للمستشرق رجيس  ونشير هنا الى ان بعض الترجمات اإلنكليزية

والطبعات الالحقة دون اعطاء  0837قد فعلت نفس الشيء ولكنه عدل عنها في طبعة عام  0831و  0878بالشير والتي صدرت عامي 

يزية الترتيب التسلسلي للسور، ووضعنا النص العربي مقابل الترجمة. ويمكن السبب. هذا وقد اتبعنا في ترجماتنا الفرنسية واإليطالية واإلنكل

وقد قسمنا القرآن الى جزأين: الجزء األول هو  القول ان طبعتنا العربية هذه للقرآن هي الوحيدة التي تتبع هذا الترتيب حتى يومنا هذا.

ا سبق وقلنا فقد وضعنا ارقام اآليات الهجرية )أو المدنية( باللون األحمر. القرآن المكي، والجزء الثاني هو القرآن الهجري )أو المدني(. وكم

 وهكذا يسهل على القارئ التمييز بين ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة.

في ( )توBlachère( وبالشير )0871( )توفي عام Noldekeونعطي هنا جدوال ملخصا يبين التسلسل التاريخي وفقا لألزهر ونولديكة )

(، فضال عن الترتيب االعتيادي وفقا لمصحف عثمان. ويجد القارئ في نهاية الكتاب فهرسين للسور: األول بالتسلسل التاريخي 0877عام 

 والثاني بالتسلسل االعتيادي للسور حتى يتمكن من قراءة القرآن الكريم كما يشاء.

 والمستثنات منهاعدد آيات السور وزمنها  مصحف عثمان األزهر بالشير نولديكة

  7 مكية 1 الفاتحة 5 46 48

 286 هجرية 9 البقرة 87 93 91

 200 هجرية 7 آل عمران 89 99 97

 176 هجرية 7 النساء 92 102 100

 120 هجرية 3 الماهدة 112 116 114

 165 037 - 030و  070و  007و  87و  80و  97و  91عدا  مكية 6 االنعام 55 91 89

 206 071 - 067عدا مكية  7 االعراف 39 89 87

 75 هجرية 9 االنفال 88 97 95

                                                           
1

 . 937-977محمد عابد الجابري: مدخل الى القرآن الكريم، الجزء األول في التعريف بالقرآن، صفحة  
2

 إدارة تحت بّك، وجدي فريد محمد: التحرير رهيس األزهر، مجلة دراز، هللا عبد نزوله، حسب الكريم القرآن ترتيب لمشروع الفني النقد مقال 

 .797: ص ،99المجلد م،0831 األزهر مطبعة بالقاهرة، الدينية، والمعاهد لألزهر، اإلدارة ديوان
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 129 هجرية 8 التوبة 113 115 113

 109 86 - 87و  71عدا مكية  01 يونس 51 86 84

 123 007و  07و  09عدا مكية  00 هود 52 77 75

 111 7و  7 – 0عدا مكية  09 يوسف 53 79 77

 43 هجرية 13 الرعد 96 92 90

 52 98و  99عدا مكية  14 ابراهيم 72 78 76

  99 97عدا مكية  15 الحجر 54 59 57

 128 099 - 096عدا مكية  16 النحل 70 75 73

 111 91 - 77و  37و  77و  79و  96عدا مكية  07 اإلسراء 50 74 67

 110 010 - 97و  99عدا مكية   09 الكهف 69 70 69

 89 70و  39عدا مكية  08 مريم 44 60 58

 073 070و  071عدا مكية  91 طه 45 57 55

 112 مكية 90 االنبياء 73 67 65

 78 هجرية 99 الحج 103 109 107

 118 مكية 97 المؤمنون 74 66 64

 64 هجرية 97 النور 102 107 105

 77 71 - 69عدا مكية  93 الفرقان 42 68 66

 227 997 - 997عدا مكية  96 الشعراء 47 58 56

 93 مكية 97 النمل 48 69 68

 88 33 - 39عدا مكية  99 القصص 49 81 79

 69 00 - 0عدا مكية   98 العنكبوت 85 83 81

 60  07عدا مكية   71 الروم 84 76 74

 34 98 - 97عدا مكية  31 لقمان 57 84 82

 30 91 - 06عدا مكية  32 السجدة 75 71 70

 73 هجرية 33 االحزاب 90 105 103

 54 6عدا مكية  34 سبا 58 87 85

 45 مكية 35 فاطر 43 88 86

 83 73عدا  مكية 36 يس 41 62 60

 182 مكية 37 الصافات 56 52 50

 88 مكية 38 ص 38 61 59

 75 37 - 39عدا  مكية 39 الزمر 59 82 80

 85 37و  36عدا مكية  40 غافر 60 80 78

 54 مكية 41 فصلت 61 72 71
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 53 97و  93 - 97عدا مكية  42 الشورى 62 85 82

 89 37عدا مكية  43 الزخرف 63 63 61

 59 مكية 44 الدخان 64 55 53

 37 07عدا مكية  45 الجاثية 65 73 72

 35 73و  03و  01عدا  مكية 46 االحقاف 66 90 88

 38 هجرية 47 محمد 95 98 96

 29 هجرية 48 الفت  111 110 108

 18 هجرية 49 الحجرات 106 114 112

 45 79عدا  مكية 50 ق 34 56 54

 60 مكية 51 الذاريات 67 49 39

 49 مكية 52 الطور 76 22 40

 62 79عدا مكية  53 النجم 23 30 28

 55 76 - 77عدا  مكية 54 القمر 37 50 49

 78 هجرية 55 الرحمن 97 28 43

 96 99و  90عدا  مكية 56 الواقعة 46 23 41

 29 هجرية 57 الحديد 94 101 99

 22 هجرية 58 المجادلة 105 108 106

 24 هجرية 59 الحشر 101 104 102

 13 هجرية 60 الممتحنة 91 112 110

 14 هجرية 61 الصف 109 100 98

 11 هجرية 62 الجمعة 110 96 94

 11 هجرية 63 المنافقون 104 106 104

 18 هجرية 64 التغابن 108 95 93

 12 هجرية 65 الطالق 99 103 101

 12 هجرية 66 التحريم 107 111 109

 30 مكية 67 الملك 77 65 63

 52 39 - 79و  77 - 07عدا  مكية 68 القلم 2 51 18

 52 مكية 69 الحاقة 78 24 24

 44 مكية 70 المعارج 79 33 42

 28 مكية 71 نوح 71 53 51

 28 مكية 72 الجن 40 64 62

 20 91و  00و  01عدا مكية  73 المزمل 3 34 23

 56 مكية 74 المدثر 4 36 ,2 2
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 40 مكية 75 القيامة 31 27 36

52 34bis 98 31 هجرية 76 االنسان 

 50 79عدا  مكية 77 المرسالت 33 25 32

 40 مكية 78 النبأ 80 26 33

 46 مكية 79 النازعات 81 20 31

 42 مكية 80 عبس 24 17 17

 29 مكية 81 التكوير 7 18 27

 19 مكية 82 االنفطار 82 15 26

 36 مكية 83 المطففين 86 35 37

 25 مكية 84 اإلنشقاق 83 19 29

 22 مكية 85 البروج 27 43 22

 17 مكية 86 الطارق 36 9 15

 19 مكية 87 األعلى 8 16 19

 26 مكية 88 الغاشية 68 21 34

 30 مكية 89 الفجر 10 42 35

 20 مكية 90 البلد 35 40 11

 15 مكية 91 الشمس 26 7 16

 21 مكية 92 الليل 9 14 10

 11 مكية 93 الضحى 11 4 13

 8 مكية 94 الشرح 12 5 12

 8 مكية 95 التين 28 10 20

 19 مكية 96 العلق 1 32 ,1 1

 5 مكية 97 القدر 25 29 14

 8 هجرية 98 البينة 100 94 92

 8 هجرية 99 الزلزلة 93 11 25

 11 مكية 011 العاديات 14 13 30

 11 مكية 101 القارعة 30 12 24

 8 مكية 102 التكاثر 16 31 8

 3 مكية 017 العصر 13 6 21

 9 مكية 104 الهمزة 32 39 6

 5 مكية 105 الفيل 19 41 9

 4 مكية 106 قريش 29 3 4

 7 7 - 7عدا مكية  107 الماعون 17 8 3
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 3 مكية 108 الكوثر 15 38 5

 6 مكية 109 الكافرون 18 45 45

 3 هجرية 110 النصر 114 113 111

 5 مكية 111 المسد 6 37 3

 4 مكية 112 اإلخالص 22 44 44

 5 مكية 113 الفلق 20 47 46

 6 مكية  114 الناس 21 48 47

 الرسم العثماني وارتالف القراءات

تطور اللغة العربية. فالخط القرآني في المخطوطات القديمة ال يذكر إال مرت كتابة اللغة العربية بعدة مراحل. وقد واكبت الكتابة القرآنية 

الحروف دون النقاط ودون الحركات وأيضا دون األلف في كثير من المواضع. وقد اضيفت اليه النقاط والحركات الحقا لتسهيل قراءته
1
 .

ورغم كل هذه اإلضافات فإن النص  .من تعلمه عن ظهر قلبفبدون هذه النقاط والحركات ليس باإلمكان قراءة القرآن بصورة دقيقة إال ل

الحالي لم يواكب تطور اللغة العربية ولذلك هناك اختالف كبير بين رسم مصحف عثمان المتداول واإلمالء العربي العادي كما هو متبع منذ 

الكلمات في القرآن كتبت بصور مختلفة. فمثالً أكثر من الف عام. ونحن ال نريد ان ندخل في هذا الجدل ولكن ال بد من اإلشارة ان بعض 

مرة مع الياء في أماكن اخرى. ورغم ان كثيراً من المسلمين يعتقدون ان  37دون الياء و  9\97مرة في السورة  03كلمة ابراهيم جاءت 

يا وراء الرسم العثماني المخالف للرسم النبي كان اميا، فإنهم يصرون على انه كان يشير الى َكتَبتِه كيفية امالهه. وهناك من يرى سرا اله

 اإلمالهي. غير ان ابن خلدون يرفض هذا االدعاء ويعتبر اإلمالء القرآني عيبا ناتجا عن َكتَبتِه الذين كانوا يجهلون الكتابة الصحيحة،

 وتداول الكتبة الالحقون نفس األغالط تبركا بالماضي. فهو يقول:

المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في اإلجادة فخالف الكثير من وانظر ما وقع ]...[ في رسمهم 

رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم صناعة الخط عند أهلها ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه أصحاب الرسول 

 و كالمه. كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركاً ويتبع صلى هللا عليه وسلم وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب هللا

رسمه خطاً أو صواباً. وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه فاتبع ذلك وأثبت رسماً ونبه العلماء بالرسم على مواضعه. وال تلتفتن 

يتخيل من مخالفة خطوطهم ألصول الرسم ليس في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط وأن ما 

[: إنه تنبيه على الذب  لم يقع وفي زيادة الياء في 90:  97\79كما يتخيل بل لكلها وجه. يقولون في مثل زيادة األلف في ال أذبحنه ]

محض. وما حملهم على ذلك إال [ إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية وأمثال ذلك مما ال أصل له إال التحكم ال77:  30\67"بأييد" ]

اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط. وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم 

ملة الكمال بإجادته وطلبوا تعليل ما خالف اإلجادة من رسمه وذلك ليس بصحي . واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهم إذ الخط من ج

الصناهع المدنية المعاشية كما رأيته فيما مر. والكمال في الصناهع إضافي وليس بكمال مطلق إذ ال يعود نقصه على الذات في الدين 

وال في الخالل وإنما يعود على أسباب المعاش وبحسب العمران والتعاون عليه ألجل داللته على ما في النفوس
2
 . 

مالء القرآن لم يحدده هللا ولم يفرضه النبي فإنهم يرون ان الصحابة اجمعوا عليه، واإلجماع في نظرهم ورغم ان بعض الكتاب يؤكدون ان إ

ملزم، ووحدة النص تعبير عن وحدة المسلمين
3

. غير ان طبعات القرآن في عاصمة الخالفة استنبول أضافت احرفا ناقصة على القرآن مثل 

قامت دار الشروق في القاهرة وبيروت بطبع مصحف اسمته المصحف الميسر،  0899 حرف الف في كلمة العالمين ومسلمات. وفي عام

رآن يشير في الهوامش الى اإلمالء الحالي للكلمات المختلفة وفقا للرسم العثماني. وقد تم نشر القرآن في عدة مواقع الكترونية تحت اسم الق

ي لتسهيل قراءته. وهناك فتاوى تسم  بذلك للحاجة فقط ولكن تؤكد على ان بالرسم اإلمالهي العادي، لتمييزه عن القرآن بالرسم العثمان

القرآن يجب ان يبقى بالرسم العثماني. ويتم عامة االستشهاد بآيات القرآن اإلمالهي في الصحف والمجالت وبعض الكتب الموجهة للعامة. 

يطالية وهو حسب علمنا النص القرآني الوحيد الذي تم نشره في هذه وقد قام مانديل بوضع القرآن بالرسم اإلمالهي العادي مقابل ترجمته اإل

الصورة. وقد قررنا إضافة نص القرآن بالرسم اإلمالهي العادي الى الرسم العثماني
4
لتسيهل القراءة ولعدم وجود رسم عثماني يسم   

                                                           
1

 .المتوفرة هنايمكن مقارنة النص الحالي بالمخطوطات القديمة من خالل نسخة القرآن  
2

 . 708أنظر كتاب تاريخ ابن خلدون، الجزء األول، صفحة  
3

 .37-77، صفحة أنظر سري: الرسم العثماني 
4

 طباعة خيرية أو تجارية. فله منا جزيل الشكر. ماالذي يسم  باستعماله هذا الموقعالعادي من  الرسم العثماني والرسم اإلمالهيأخذنا  

http://ia600401.us.archive.org/6/items/Al-mushaf-Al-Imam/al-mushaf-al-Imam_text.pdf
http://www.qurankareem.info/
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هها العثماني عن اإلمالء العادي بغرض المقارنة بالبحث داخل النص بصورة كاملة. ونعطي هنا قاهمة ببعض الكلمات التي تختلف في إمال

 وتسهيل قراءة القرآن بالرسم العثماني:

 اإلمالء العثماني اإلمالء العادي اإلمالء العثماني اإلمالء العادي اإلمالء العثماني اإلمالء العادي

ة التاْوَراة هِ  إِْبَراِهيم التاۡوَرىَٰ ُرهُمۡ  أَْبَصاِرِهمْ  مَ  ۧإِۡبَرَٰ  أَۡبَصَٰ

ِءيل إِْسَراهِيل َءاَذانِِهم آََذانِِهم َءاَدمَ  آََدم ٓ  إِۡسَرَٰ

هُ  اْشتََراهُ  ب أَْصَحاب اۡشتََرىَٰ لُنَا أَْعَمالُنَا أَۡصَحَٰ  أَۡعَمَٰ

ت أَْمَوات َءاَمناا آََمناا َءال آَل  أَۡمَوَٰ

ل اأْلَْمَوال ر اأْلَْنهَار ٱأۡلٓنَ  اآْلَن اأۡلَۡمَوَٰ  ٱأۡلَۡنهََٰ

ِطلِ  بِاْلبَاِطلِ  اِخِذيهِ   َ بِ  بِآَِخِذيهِ  أْولُواْ  أُولُو  بِٱۡلبََٰ

فِِرين بِاْلَكافِِرين ت  َ بِ  بِآَيَات بِٱۡلَكَٰ فِلإ  بَِغافِلإ  ايََٰ  بَِغَٰ

ت اْلبَيِّنَات َرتُهُمۡ  تَِجاَرتُهُمْ  اۡلبَيِّنََٰ  لُونَ   َ تُسۡ  تُْسأَلُون تَِّجَٰ

هَُرونَ  تَظَاهَُرون ثَة ثاََلثَة تَظََٰ تِ  الثاَمَرات ثَلََٰ  الثاَمَرَٰ

ة اْلَحيَاة َجناَٰت َجناات سِ  َخاِسئِين ٱۡلَحيَوَٰ  ين  َِخَٰ

تِك َخااَلتِك لََٰ لُِدونَ  َخالُِدونَ  َخَٰ ُكمۡ  َخطَايَاُكمْ  َخَٰ يََٰ
 َخطََٰ

نِيِّ  َرباانِيِّين هُمۡ  َرَزْقنَاهُمْ  نَ  َۧرباَٰ َكاة َرَزۡقنََٰ ة الزا َكوَٰ  ٱلزا

ن ُسلَْيَمان ت   َسَمَوات ُسلَۡيَمَٰ َوَٰ َدة َشهَاَدة َسَمَٰ  َشهََٰ

ِطينِِهمۡ  َشيَاِطينِِهمْ  الَِحاتِ  َشيََٰ تِ  الصا لَِحَٰ َراطَ  ٱلصاَٰ طَ  الصِّ َرَٰ  ٱلصِّ

اَلةَ  ة الصا لَوَٰ َعفَاءُ  ٱلصا ُؤاْ  الضُّ
ٓ َعفََٰ اَللَة ٱلضُّ لَة الضا لََٰ  ٱلضا

نِِهمۡ  طُْغيَانِِهمْ  ق الطااَلق طُۡغيََٰ لَِمين اْلَعالَِمينَ  الطالََٰ  ٱۡلَعَٰ

ُؤاْ  ُعلََماءُ  ٓ َوة ِغَشاَوة ُعلََمَٰ  فَآُءو فَاُءوا ِغَشَٰ

اهُنا  هُنا  فََسوا ىَٰ نِتُون قَانِتُون فََسوا َمةِ  اْلقِيَاَمةِ  قََٰ  اۡلقِيََٰ

ب اْلِكتَاب ت َكلَِمات اۡلِكتََٰ ة   َكِمْشَكاةإ  َكلَِمَٰ  َكِمۡشَكوَٰ

تِي تِي الالا
ِعنُون ٱلاَٰ ِعنُون الالا

نُِكمۡ  أِلَْيَمانُِكم ٱللاَٰ َۡيَمَٰ  ألِّ

ئَِكةِ  لِْلَماَلهَِكةِ 
ٓ لِك َمالِك لِۡلَملََٰ ِجد َمَساِجد َمَٰ  َمَسَٰ

قُواْ  ُماَلقُو ٱۡلَملَُؤاْ  اْلَمأَلُ  ُمۡستَۡهِزُءون ُمْستَْهِزهُون لََٰ  مُّ

قِهِ  ِميثَاقِهِ  َرىَٰ  الناَصاَرى ِميثََٰ ق َوإِْسَحاق ٱلناَصَٰ  َوإِۡسَحَٰ

ِعيلَ  َوإِْسَماِعيل ت َواْلُحُرَمات َوإِۡسَمَٰ ابِئِين َوٱۡلُحُرَمَٰ بِ  َوالصا
 ين  َِوٱلصاَٰ

تُ  َواْلَوالَِدات لَِدَٰ يَ  َوإِياايَ  َوٱۡلَوَٰ  ِويٓ   ۡ َوتُ  َوتُْؤِوي َوإِياَٰ

هُم َوقُۡرَءان َوقُْرآَن هُمۡ  َوالا  يَۡبنَُؤما  يَا اْبَن أُما  َولاىَٰ

ـ َاَدمُ  آََدمُ يَا 
ٓ ٓأَۡهلَ  يَا أَْهل يََٰ ٓأُْولِي يَا أُولِي يََٰ  يََٰ

ٓأَيُّهَا يَا أَيُّهَا بَنِيٓ  يَا بَنِيا  يََٰ ِمِريُّ  يَا َساِمِريُّ  يََٰ َسَٰ  يََٰ

ُموَسىَٰ  يَا ُموَسى  ِخُرونَ   ۡ يَۡستَ  يَْستَأِْخُرونَ  لُونَكَ   َ يَسۡ  يَْسأَلُونَك يََٰ

اإلمالء القرآني واإلمالء الحديث، من جهة، وموضوع التحريف واختالف القراءات، من جهة أخرى، وإن ويجب هنا التفريق بين موضوع 

 .كانا متداخلين
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(، منافسه السياسي. ويقولون ان 660( بحذف أو تعديل نصوص قرآنية تشير الى علي )توفي 636يتهم بعض الشيعة الخليفة عثمان )توفي 

امثلة للتحريف الذي يزعمه الشيعة 919ت او اجتثت من القرآن. ويذكر كاتب سني سورا كاملة وعددا من اآليات اختف
1

. ولكن هناك كتاب 

شيعي ينفي مثل هذه االتهامات عن الشيعة ويضيف ان ادعاءات تحريف مماثل أكثر عددا توجد في كتب سنية
2
. 

القديم واإلنجيل، لم يمسه التحريف، معتمدين في ذلك على اآلية يالقي هذا الجدل رفض المسلمين الذين يرددون بقوة ان القرآن، خالفا للعهد 

فِظُوَن". ونحن ال نريد ان ندخل في هذا النقاش وكل ما نريد عمله هو اإلشا" 8:  03\37 ۡكَر َوإِناا لَهُۥ لََحَٰ ۡلنَا ٱلذِّ رة الى اختالف إِناا نَۡحُن نَزا

 ة. ولكن من أين اتت هذه االختالفات؟القراءات التي تقبل بها السلطات الدينية اإلسالمي

بصورة مختلفة عما كان يعرفه. فأخذه الى النبي الذي  93\79( قد سمع أحدهم يتلو السورة 677تفيد المصادر اإلسالمية ان عمر )توفي 

احرف. وهناك روايات  دعا كل واحد منهما ليتلو ما يحفظ، وعندها قال ان كال القراءتين صحيحتان، مضيفا ان القرآن قد نزل في سبعة

مشابهة عن سور أخرى
3

( التي توض  بأن 9:  79\69و  87:  06\71و  009:  00\39و  79:  3\009. وهذا يذكرنا بآيات اخر )

االختالف بين الطواهف هو من ارادة هللا ولذلك يجب القبول بها. ولكن ما معنى سبعة احرف؟ هناك من يقول بأن القرآن قد نزل في سبعة 

 لتتماشى مع اللهجات العربية لدى القباهل المختلفة التي كانت تتكلم غير لهجة قريش، قبيلة النبي.صور 

وباإلضافة الى األحرف السبعة تذكر المصادر اإلسالمية ان هناك قراءات مختلفة للقرآن قد يكون سببها صعوبة قراءة النص القرآني دون 

ة مع اسناد يتصل كل منها بصحابة النبيقراء 07مساعدة الحافظين له. وهكذا تم قبول 
4

. فطبعة األزهر األكثر انتشارا تتبع قراءة حفص 

المسلمون  كما نقلها عاصم، بينما الطبعة التونسية تتبع قراءة نافع كما نقلها قالون، والطبعة المغربية تتبع قراءة نافع كما نقلها ورش. ويعتبر

كل تلك القراءات موحات
5

راءات معلومات هامة حول طريقة لفظ العربية عند القباهل المختلفة وتساعدنا على فهم النص . وتعطينا تلك الق

.القرآني الذي كان بداية دون حركات ودون نقاط. ولبعض تلك االختالفات تداعيات فيما يخص الفقه
6
وقد اعتمدنا هنا على رواية حفص  

وهي المتداولة في مصر وكثير من الدول اإلسالمية األخرى
7
. 

واختالف القراءات التي سنذكرها في الهوامش مأخوذة من قراءات القرآن وما جاء في كتب التفسير وغيرها. وحتى نتفادى الجدل العقيم، 

 اعتمدنا على ثالثة مصادر موثوق منها ومعترف بها من طرف السلطات الدينية اإلسالمية وهي:

مجلدات، الطبعة الثالثة،  6قراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء، احمد مختار عمر وعبد العال سعيد مكرم: معجم ال  -

. وقد نشرت الطبعتين األولى والثانية جامعة الكويت مع موافقة مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر. طبعة 0887عالم الكتب، القاهرة، 

 .متوفرة هناالكويت الثانية 

. وقد وافقت عليه دار االفتاء والتدريس الديني في 9111مجلد، دار سعد الدين، دمشق،  00عبد اللطيف الخطاب: معجم القراءات،   -

 .متوفر هناسوريا. كتاب 

 الملكية للفكر اإلسالمي في عمان. مؤسسة آل البيتالقراءات في موقع   -

مة. تشير هذه المصادر الثالثة إلى االختالفات كلمة بعد كلمة وفقا لترتيب القرآن االعتيادي وترتيب اآليات وتذكر مصادرها من الكتب القدي

 التحقق منها. وليس من الضروري في كتابنا هذا ذكر تلك المصادر.ولذلك من السهل على القارئ 

واختالفات القراءات كثيرة جدا. فالمصدر األول يذكر ما يزيد على عشرة آالف كلمة في القرآن جاءت فيها اختالفات، وبعضها فيه أكثر 

ها والتي تغير المعنى أو تتضمن تعديال في اإلعراب أو من عشر اختالفات. وبما انه من غير الممكن نقل جميع تلك االختالفات اخترنا اهم

)وهو ما  تحذف كلمة او تزيد أخرى او تستبدل كلمة بأخرى أو فقرة بفقرة. وقد تفادينا االختالفات التي تدمج فقط كلمتين في كلمة واحدة

الذكر. ورغم ان اختيارنا كان محدودا، فإن هذه . ومن يريد المزيد يمكنه الرجوع الى المصادر الثالث السابقة يطلق عليه االدغام(

 االختالفات تمس أكثر من نصف آيات القرآن. وتخفيفا على القارئ اهملنا اختالفات كلمات تتكرر كثيرا نذكرها هنا.

 إبراهيم إبراهام، إبراهُم، إبراِهم، إبراهَم، إبَرهُم

                                                           
1

 مال هللا: الشيعة 
2

والسنّة. أنظر أيضا حول تحريف القرآن عند الشيعة الذهبي: التفسير، الجزء الثاني صفحة رسول جعفريان: أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة  

 .087-086و  097و  039-078و  79-73
3

 .000-001الموسوعة القرآنية المتخصصة، صفحة  
4

 .  هذا الموقعأنظر هذه القراءات في  
5

 .هذا المقالويالحظ ان المغرب يحاول منع دخول اراضيه قراءات للقرآن غير قراءة ورش للحفاظ على تراثه الديني. أنظر  
6

 Aldeeb Abu-Sahlieh: Introduction à la société musulmane, p. 67-69. 
7

طباعة خيرية أو تجارية. فله منا جزيل  ماالذي يسم  باستعماله هذا الموقعمن العادي  الرسم العثماني والرسم اإلمالهيأخذنا كما اشرنا سابقا،  

 الشكر.

http://www.archive.org/details/mojam_kiraat_ahmed
http://alq10.com/vb/showthread.php?t=510
http://www.altafsir.com/Recitations.asp
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=rewayat&rewaya=2
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc01.asp?DocID=97437&TypeID=1&TabIndex=1
http://www.qurankareem.info/
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 إسراهيل ْسَراَل، إِْسَراهَِن، أَْسَرالَ إِْسَرايَِل، إِْسَرايِيَل، إِْسَريَِل، إِْسَراهَِل، إِ 

 اإِلنجيل األَنجيل

 بئس بيس

 بَأْس باس

 بُيُوت بِيُوت

يَة، َذِرياة يَة، َذرِّ يَة، ِذرِّ  ذرية ُذرِّ

 َرُؤوف َرُؤف، َرُووف، َرْوٌف، َرهِف

 َربِّ  َربِّي، َربُّ 

 ُرُسلُ  ُرْسلُ 

 ِرْضوان ُرْضوان، ُرُضوان

 السِّْجن الساْجن

 ِصَراط سراط، زراط

 عليِهم َعلَْيهُْم، َعلَْيهُُم، َعلَْيهُُمو، َعلَْيِهُمو، َعلَْيِهُم، َعلَْيِهِم، َعلَْيِهِمي، َعلَْيهُِمي

 فيِهم فيهُم

 اْلقُْرآَن اْلقَُران

 مؤمن مومن

 نبيّ  نبيء

 َوهُوَ  َوْهوَ 

 يَا قَْومِ  يَا قَْومُ 

 يُوُسف يُوَسف، يُوِسف

 يُونُس يُونَس، يُؤنِسيُونِس، 

 النسخ في القرخن

وموضوع التحريف واختالف القراءات يتصل في بعض جوانبه بموضوع الناسخ والمنسوخ. وفقا للمصادر اإلسالمية استمر الوحي لمدة 

يدخل مجال النسخ  عاماً وقد صاحب مجتمعا متغيرا. وكأي نظام قانوني طرأ عليه تغيرات تحكمها ضوابط اختلفت حسب الزمان. وهنا 97

الذي يعرفه الفقهاء بأنه رفع الشارع حكما شرعيا بدليل متراخي، وبذلك يتبين الفرق بين النسخ والتخصص. فالنسخ يكون فيه النصان 

الناسخ والمنسوخ غير مقترنين زمانا، بل يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. وهذا يحدث عندما يتعارض نصان وعرف تاريخ كل منهما 

لمتأخر ينسخ المتقدمفا
1

. وقد كتب العديد من الفقهاء القدامى حول هذا الموضوع الذي ال غنى عنه لفهم القرآن، ومعرفته شرط لممارسة 

 القضاء واإلفتاء.

ان وقد اثار موضوع النسخ خالفات في زمن النبي. واتهمه خصومه بتغيير األوامر التي يعطيها للمؤمنين. فنزلت آيات قرآنية كشفت عن 

 :هذا التغيير كان من ارادة هللا

ُل قَالُٓوْا إِناَمآ أَنَت ُمۡفتَِرِۢ بَۡل أَكۡ  ُ أَۡعلَُم بَِما يُنَزِّ َكاَن َءايَة  َوٱَّللا ۡلنَآ َءايَٗة ما  (010:  06\71) ثَُرهُۡم اَل يَۡعلَُمونَ َوإَِذا بَدا

َ َعلَىَٰ ُكلِّ َشۡيء  قَِديرٌ َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايَةإ أَۡو نُنِسهَا نَۡأِت بَِخۡير  مِّ   أَلَۡم تَۡعلَۡم أَنا ٱَّللا
 (016:  9\97) ۡنهَآ أَۡو ِمۡثلِهَآۗٓ

  :ويميز الفقهاء المسلمون بين أشكال مختلفة من النسخ

                                                           
1

 093-097الفقه، صفحة محمد ابو زهرة: أصول  
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 003:  9\97ية قد تنسخ أية آية أخرى مع بقاههما في القرآن. فيقال هنا نسخ الحكم وبقاء التالوة. ونذكر في هذا المجال نسخ حكم اآل -

 التي حددت القبلة في الصالة الى الكعبة  077: 9\97بواسطة اآلية 

قد تنسخ آية حكم في آية أخرى ولكن كالهما رفعتا من القرآن مع بقاء حكم اآلية األخيرة. فوفقا لشهادة عاهشة كانت هناك آية تمنع  -

ا العدد الى خمس رضعات وبقي هذا الحكم نافذا ولكن الزواج بسبب الرضاعة ان كانت عشر رضعات، فنزلت آية خفضت هذ

 اختفت اآليتان من القرآن. فيقال هنا نسخ التالوة مع بقاء الحكم.

 9:  97\019قد تنسخ آية حكم آية اخرى ولكن اآلية الناسخة تبقى في القرآن بينما اآلية الناسخة اختفت منه. فهكذا ما زالت اآلية  -

حالة الزنا ولكن هذا الحكم تم نسخه من آية اختفت من القرآن تسن على الرجم وفقا للخليفة عمرجلدة في  011تسن على 
1
. 

هناك آيات اوحيت الى النبي ولكن نساها من حفظها ومحيت مما كتبه كتبة النبي بأعجوبة. ونجد صدى لهذه الظاهرة في اآليتين  -

 .016:  9\97و  6-7:  97\9

وهذا ما حدث لما يدعى اآليات الشيطانية  39:  99\017طان للنبي ونسخها هللا الحقا كما تذكر اآلية هناك آيات اوحى بها الشي -

 .97-08:  37\97والتي نجد لها صدى في اآليات 

ولكن هذه اآلية نسخها الحديث "ال وصية  091:  9\97هناك آيات قرآنية نسختها السنة. فمثال سن القرآن على الوصية في اآلية  -

 رث".لوا

هناك احاديث نبوية نسختها آيات قرآنية. فمثال هناك حديث عن معاهدة تفرض اعادة كل من أسلم الى المشركين وذلك قبل فت  مكة.  -

 .01:  61\80ولكن تم نسخ هذا الحديث باآلية 

نسختها اآليتان  77:  7\89ية نسختها اآل 908:  9\97نسخ متعدد: ففي موضوع الخمر تم منعه تدريجيا في ثالث آيات متوالية وهي  -

 ولكن دون ذكر عقاب عليه وقد جاء حديث يقول بأن النبي قد جلد شارب الخمر فيكون قد نسخ اآليات السابقة. 81-80:  3\ 009

تقد تطبيق ألنه ان 0893وحتى اليوم ما زال النسخ يثير الجدل وقد اودى بحياة المفكر السوداني محمود محمد طه الذي شنقه النميري عام 

الشريعة اإلسالمية معتبرا ان القرآن المكي قد نسخ القرآن المدني الذي يتضمن األحكام الشرعية
2

صرح الرهيس  0873. وفي عام 

الصومالي زياد بري في خطاب علني ان القرآن نصفه منسوخ او متناقض ولذلك ال يمكن تطبيقه. وقد ادى ذلك الى ادانته من األزهر
3
 .

كرة النسخ في االسالم يقولون بأن العهد القديمومن يدعمون ف
4
والعهد الجديد 

5
 يتضمن أيضا مفهوما موازيا. 

آية  977( يذكر 0911ن على عدد اآليات القرآنية المنسوخة. فأبن الجوزي )توفى عام يوالكتاب المسلمون القدامى والمعاصرون غير متفق

منسوخة
6
 9\97و  097:  9\97و  091:  9\97* و 7-0:  77\7هي منسوخة آية  99( ال يعترف إال بـ 0313بينما السيوطي )توفى عام  

* و 03:  7\89و  9:  7\89و  00:  61\80و  39:  77\81* و 019:  7\98* و 63:  9\99و  997:  9\97و  971:  9\97و  097: 

و  016:  3\009و  79:  3\009و  9:  3\009* و 09:  39\013و  39:  97\019و  9:  97\ 019* و 77:  7\89* و 06:  7\89

ان فقط اآليات مع  9117. وبعد فحص كل هذه اآليات اعتبرت موسوعة قرآنية منشورة من وزارة األوقال المصرية عام 70:  8\007

                                                           
1

 9:  97\019أنظر هامش اآلية  
2

 .سالمالرسالة الثانية من االوأنظر خاصة كتابه . هذا الموقعتجد كتب واعمال هذا المفكر السوداني في  
3

 .6-3السقا: ال نسخ، صفحة  
4

نه زواج نقرأ في العهد القديم، أن الزواج مع األقارب كان مسموحا به ثم منع. فمثال كان الزواج بين األخوة واألخوات مسموحا قبل موسى كما يبي 

(. وقد تزوج يعقوب 7:  91عدام )الويين ( واصب  معاقب عليه باإل8:  09( ولكنه منع الحقا )الويين 09-01:  91ابراهيم مع سارة )تكوين 

:  6(. وعمران والد موسى تزوج من عمته )خروج 09:  09( ثم منع مثل هذا الزواج )الويين 71-90:  98شقيقتين هما ليا وراحيل )تكوين 

( ولكن قيد األكل ببعض 7-9:  8(. وقد سم  هللا لنوح واوالده  أكل "كل حي يدب" )تكوين 09:  09( ثم منع مثل هذا الزواج )الويين 91

 (.00الحيوانات دون غيرها )أنظر مثال الويين الفصل 
5

(، إال ان السيد المسي  07:  3جاء في اإلنجيل قول للسيد المسي  "ال تظنوا أني جئت ألبطل الشريعة أو األنبياء ما جئت ألبطل، بل ألكمل" )متى  

(. وكان السبت وأعياد يهودية أخرى ايام 07:  07، ورومية 06-09:  01موانع الطعام )أعمال وتالميذه غيروا شرع موسى. فقد تم حذف بعض 

؛ بخصوص السبت أنظر أيضا هامش اآلية 06-09:  70( ويعاقب باإلعدام من يعمل يوم السبت )خروج 97راحة يمنع فيه العمل )الويين فصل 

(. 06:  9؛ كولوسي 8:06، 06:  3؛ يوحنا 09-0:  09م السبت واألعياد األخرى )متى (. وقد ألغى السيد المسي  وتالميذه راحة يو077:  7\78

:  6و  6-0:  3؛ غالطية 03( ولكن الغى الرسل هذه الفريضة )أعمال فصل 07-8:  07وقد فرضت التوراة الختان على ابراهيم ونسله )تكوين 

-7:  9( ولكن السيد المسي  رفض تطبيق هذه العقوبة )يوحنا 97-99:  99نية ؛ تث01:  91(. وقد سنت التوراة على عقوبة الرجم )الويين 03

( ولكن السيد المسي  قرر عكس ذلك: "سمعتم أنه قيل: العين بالعين 97:  90(. وسنت التوراة على عقوبة العين بالعين والسن بالسن )خروج 00

 (.78-79:  3مك على خدك األيمن فاعرض له اآلخر" )متى والسن بالسن. أما أنا فأقول لكم: ال تقاوموا الشرير، بل من لط
6

 أنظر تحقيق كتاب ابن الجوزي: نواسخ القرآن، ومناقشة اآليات التي اعتبرها منسوخة في موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

http://www.alfikra.org/books_a.php
http://www.alfikra.org/book_view_a.php?book_id=10
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إشارة * يمكن اعتبارها منسوخة
1

أية  987قديمة فوجد عددها منسوخة في تسع مصادر  تي اعتبرت. وقد جمع مصطفى زيد كل اآليات ال

.09:  39\013و  77:  7\89و  06:  7\89و  03:  7\89و  63:  9\99و  7-0:  77\7ولم يقر إال بنسخ ستة نصوص هي 
2
وأما مجمع  

"يَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا  :فقط، هما الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، فإنه يقول ان المتفق عليه مما قيل بنسخه ال يزيد عن النصين اآلتيين

ُموا بَْيَن يََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَةً" ) ُسوَل فَقَدِّ ُل قُِم اللاْيَل إاِل قَلِيال نِْصفَهُ أَِو اْنقُْص ِمْنهُ قَلِيال" )09:  39\013إَِذا نَاَجْيتُُم الرا مِّ :  77\7( و "يَا أَيُّهَا اْلُمزا

ك فهو موضع اختالف بينهموما عدا ذل .(7 - 0
3

. ونفيد هنا الى ان بعض المسلمين يرفضون فكرة النسخ جملة وتفصيال
4
. 

واالختالف الشاسع بين مواقف المؤلفين المسلمين في هذا المجال يدعو الى الحظر قبل ان نحكم على آية بأنها منسوخة ام ال. ونحن سوف 

لمختلفة منسوخة ولكن دون أخذ موقف بخصوصها. ومن يهمه التوسع في األمر يمكنه نقتصر على ذكر اآليات التي اعتبرتها المصادر ا

 الرجوع للمصادر الحديثة التالية:

 .متوفر هنا. كتاب 369-377، الجزء الثاني، ص 0897ابراهيم األبياري: الموسوعة القرآنية، مؤسسة سجل العرب، القاهرة،  -

 .متوفر هنا. كتاب 631-679، ص 9117الموسوعة القرآنية المتخصصة، وزارة األوقاف، القاهرة،  -

 .0373-0773، ص 9مدبولي، القاهرة، جزء  عبد المنعم الحفني: موسوعة القرآن العظيم، مكتبة -

هناك طبعة على االنتيرنيت . 0897، 7مصطفى زيد: النسخ في القرآن، دراسة تشريعية تاريخية نقدية، دار وفا، المنصورة، طبعة  -

  .متوفرة هنانعتمد عليها 

ناسخ والمنسوخ آية بعد آية من خالل موقع مؤسسة آل البيت الملكية للفكر االسالميهذا ويمكن للقارئ متابعة ال
5
وإن لم يكن هذا الموقع  

 شامال في هذا الموضوع. ويمكنه ان يحمل من االنترنيت مجانا العديد من الكتب والمقاالت حول هذا الموضوع.

 السيف وهي اآلتية وفقا لرأي األغلبية:وأكثر النقاط حساسية في مجل النسخ هو اآلية التي تسمى آية 

ةَ َوَءاتَُوْا فَإَِذا ٱنَسلََخ ٱأۡلَۡشهُُر ٱۡلُحُرُم فَٱۡقتُلُوْا ٱۡلُمۡشِرِكيَن َحۡيُث َوَجدتُُّموهُۡم َوُخُذوهُۡم َوٱۡحُصُروهُۡم َوٱۡقُعدُ  لَوَٰ وْا لَهُۡم ُكلا َمۡرَصد   فَإِن تَابُوْا َوأَقَاُموْا ٱلصا

ةَ فَ  َكوَٰ ِحيمٞ ٱلزا َ َغفُوٞر را (3:  8\007) َخلُّوْا َسبِيلَهُۡم  إِنا ٱَّللا
6
. 

097فقد اعتبر فقهاء قدامى ان هذه اآلية نسخت 
7
071او  

8
يِن"آية متسامحة من القرآن ومن بينها اآلية الشهيرة "  :  9\97) اَلٓ إِۡكَراهَ فِي ٱلدِّ

المتطرفون المسلمون بالعالقات المتأزمة بين المسلمين وغير المسلمين. وهناك كتاب (. ويمكن تفسير مواقفهم هذه والتي يتبناها أحيانا 936

مسلمون معاصرون يرفضون مواقف الفقهاء القدامى مفضلين اعطاء صورة سمحاء عن القرآن. وسوف نذكر في الهوامش اآليات التي 

ال يتم اللجوء اليها حاليا كما لجأ اليها الفقهاء القدامى. فالعلم  نسختها آية السيف ولكن دون أخذ موقف منها مع البقاء في حالة الحذر حتى

 بالشيء خير من الجهل به. وقديما قال اإلمام علي لعبد هللا بن عباس لما بعثه لالحتجاج على الخوارج: "ال تخاصمهم بالقرآن فان القرآن

حد وقد اوله اصحابه حتى جعلوه يقول شيئا وعكسه في آن واحد. حمال أوجه، ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة". فالقرآن وا

والسنة واضحة في هذا المجال إذ يقول النبي محمد: "من غير دينه فاقتلوه". وما زال المسلمون الى يومنا هذا غير قادرين على الغاء حد 

يِن". حتى ان القانون الجزاهي العربي الموحد الذي اَلٓ إِ الردة واالعتراف بالحرية الدينية رغم ما تقوله اآلية المذكورة اعاله " ۡكَراهَ فِي ٱلدِّ

067يعايقب المرتد باالعدام في المادة  0886وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب التابع للجامعة العربية كقانون نموذجي عام 
9

. ونجد 

0889لموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام من وثيقة الدوحة للنظام )القانون( الجزاهي ا 031نفس العقوبة في المادة 
10
. 

ونشير هنا الى ان اآليات التي تعتبر منسوخة هي تلك الموجودة في النص الحالي للقرآن، وال نتكلم عن اآليات التي اختفت منه دون ترك 

نبي وفي آخر سنة كانت المراجعة قبل وفاته، وفي أثر لها. فقد ذكر المؤلفون المسلمون ان المالك جبريل كان يراجع كل سنة القرآن مع ال

كان  77\81( ان عدد آيات السورة 0313كل مراجعة كان المالك يحذف عددا من اآليات. وعلى سبيل المثال يقول السيوطي )توفى عام 

                                                           
1

  631-679الموسوعة القرآنية المتخصصة، صفحة  
2

 .776والجزء الثاني صفحة  789-799فحة زيد: النسخ في القرآن، الجزء األول ص 
3

 لطباعة المصحف الشريف. مجمع الملك فهدأنظر ما يقوله موقع  
4

 .آهل القرآنأنظر مثال مقال بعنوان "ال ناسخ وال منسوخ في القرآن الكريم" منشور في موقع  
5

 .اموقعه هنأنظر  
6

 . أنظر القرضاوي: الجدل حول آية السيف.70أو  76أو  98:  8\007هناك من يعتقد ان آية السيف هي احدى اآليات التالية  
7

 .371، صفحة 9األبياري: الموسوعة القرآنية، الجزء  
8

 8زيد: النسخ في القرآن، الجزء الثاني صفحة  
9

 القانون الجزاهي العربي الموحد.  
10

 ة للنظام )القانون( الجزاهي الموحد لدول مجلس التعاون. وثيقة الدوح 

http://d.shamela.ws/books/236/23610.rar
http://d.shamela.ws/books/236/23610.rar
http://saaid.net/book/11/4393.rar
http://www.qurancomplex.org/Display.asp?section=1&l=arb&f=nwasekh158&trans
http://www.ahl-alquran.com/arabic/book_main.php?page_id=5
http://www.altafsir.com/Eidah_AlQuran.asp?SoraName=1&Ayah=0&img=G
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مثلة اخرى لسور وآيات اختفت آية حاليا. ويعطي ا 77آية، ولكن لم يبقى منها إال  996التي تتضمن  9\97آية او أطول من السورة  911

من القرآن
1
. 

 المراجع اليهودية والمسيحية

 كل اختراع أو كتاب يدين لما سبقه. فليس هناك اختراع أو كتاب يمكن ان نعتبره جديدا بالكامل. ولكن هذه البديهية تالقي رفضا كامال من

محمد كان اميا لم يكن بوسعه نقله عن الكتب التي سبقته، وأصل القرآن قبل المسلمين الذين يعتبرون القرآن موحى من عند هللا وأن النبي 

(. والقول انه نقله عن الكتب األخرى يعني انه لم ينزل من عند هللا. 99:  93\99( في اللوح المحفوظ عند هللا )78:  07\86هو ام الكتاب )

ه عن األخرين أو ان آخرين كتبوه له وقد ذكر لنا القرآن هذا النقاش وهذا النقاش كان داهرا في زمن النبي محمد إذ اتهمه البعض بأنه نقل

( أو بعشر سور 99:  07\31(. وكان خط الدفاع الذي تبناه هو التحدي بأن يأتوا بمثله )017:  06\71و  6-7:  93\79)أنظر مثال اآليات 

(. وهذا ما يعرف بأعجاز 77-77:  39\76واحد )( او حتى بحديث 79:  01\30و  97-97:  9\97( أو بسورة واحدة )07:  00\39)

أنيس  منع كتابه، كما حدث مع كتابالقرآن كبرهان على انه موحى من عند هللا. ومن المعروف أن من يجرؤ فعل ذلك يتعرض للمخاطر ويُ 

شوروس المعنون "الفرقان الحق"
2
. 

التوراة واإلنجيل وغيرها من الكتب المعترف بها عند اتباعها هذا ويعرف المسلمون ان القرآن يتضمن قصص واسماء واحكام مذكورة في 

 او المنتحلة، ولكن يقولون بأن التشابه ليس سببه نقلها من تلك الكتب بل ألن مصدرها كلها هو هللا، والنبي محمد لم يطلع عليها بل هللا

فيه وإال ارتد عن دينه وتعرض ألكبر األخطار. وما هو  اوحاها له. وهو امر مرتبط بالعقيدة وال يمكن لمسلم بأي حال من األحوال الشك

ملزم للمسلم المؤمن ليس ملزما للباحث. وحتى المؤمن المسلم يمكنه ان يجد وجه الشبه بين نصوص القرآن والنصوص اليهودية كما فعل 

الية. ولكن السلطات الدينية ترفض نشر حميد هللا في ترجمته الفرنسية للقرآن التي صدرت في باريس وكما فعل ماندل في ترجمته اإليط

حتى تبعد كل شبهة عن مصدر القرآن. فعندما نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ترجمة حميد هللا المعلوماتمثل هذه 
3
قام  

تور صبحي الصال حية. وكذلك عندما تم نشر ترجمة دينيس ماسون في بيروت بإشراف الدكيبحذف كل إشارة الى الكتب اليهودية والمس
4
 

مع اذن األزهر قام هو أيضا بحذف كل اشارة الى تلك الكتب. وال نعلم ان كان هذا الحذف بموافقة المترجمين المذكورين أم فرض عليهما 

 فرضا كشرط لنشر ترجمتهما.

يتخذ الموقف الذي يريده وأن يقرأ هذه نحن في حل من هذه المراقبة ألننا ال نخضع إال للمواصفات العلمية مع احترامنا لحق المؤمن في أن 

نَهُۡم "يرفض كل سلطة دينية: ذاته الطبعة او أن ال يقرأها. وكما سبق وقلنا، نعتبر أن القرآن ليس ملكا ألحد وهو  ٱتاَخُذٓوْا أَۡحبَاَرهُۡم َوُرۡهبََٰ

"ِ ن ُدوِن ٱَّللا (. وال نقبل إال االحتكام للعقل، وال نظن انه من واجبنا طلب إذن أي من كان للقيام بهذا العمل. ونحن ال 70:  8\007) أَۡربَاٗبا مِّ

 نفرض اعتقادنا على الغير كما ال نقبل ان يفرض الغير اعتقاده علينا. واستنتاجنا هو ان مؤلف القرآن كان مطلعا على كتب ووثاهق يهودية

في الهوامش مدى اختالف القرآن مع نص العهد القديم والعهد الجديد واتفاقه مع الكتب اليهودية والمسيحية المنتحلة ومسيحية. وسوف نثبت 

. فعلى سبيل المثال، يتكلم القرآن عن القديم والجديد وكتب اخرى التي حيكت حول أحكام وشخصيات واحداث واساطير نجدها في العهدين

( ولكن ليس هناك ذكر لمثل تلك الصحف في العهد القديم، بينما نجد كتبا يهودية 08:  97\9اآلية صحف ابراهيم وموسى )أنظر خاصة 

منتحلة تنسب الى ابراهيم وموسى. كما انه يتكلم عن معجزة نفخ السيد المسي  في طير صنعه من الطين فاصب  طيرا حيا )أنظر خاصة 

هد الجديد بينما تذكرها كتب مسيحية منتحلة. وسوف نعود الى ذلك في هوامش اآليات (، وهذه المعجزة ال ذكر لها في الع78:  78\98اآلية 

 ذات الصلة.

ومن المعروف ان الوصول لتلك المراجع لم يكن متوفرا للجميع بل مقتصرا عامة على اتباع ملة هذه الكتب. وإذا اخذنا بالحسبان كل 

كان ذو ثقافة دينية يهودية واسعة، وقد يكون عالما يهوديا ممن ينتمون الى فرقة ما  المراجع التي نُقِل عنها القرآن يمكن القول ان مؤلفه

يدعون باإلبيونية وهم يهود تنصروا لهم اناجيلهم الخاصة واعتقاداتهم الالهوتية المختلفة عن المسيحية
5

. فهم مثال ال يعتقدون بألوهية 

ني، كما سنرى الحقا في الهوامش مع ذكر المرجع. وليس من المستبعد ان المسي ، ومعتقدهم هذا هو الذي رش  من خالل النص القرآ

يكون المشرف على كتابة القرآن لجنة كتلك اللجنة التي عينها الخليفة عثمان، إذ انه من الصعب تصور ان يقوم شخص واحد بمشروع مثل 

ا من الباحثين والمترجمين، علما باننا ال ندعي الشمول أو كتابة القرآن. وقد اشرنا في الهوامش الى تلك المراجع معتمدين على من سبقن

التي  الكمال فيما قمنا به. وكل املنا ان تقوم لجنة من المتخصصين يفهمون اللغات الشرقية القديمة وآدابها الدينية بالبحث عن جميع المراجع

                                                           
1

 .96-93، صفحة 9السيوطي: االتقان في علوم القرآن، الجزء  
2

 .قبل األزهر. وقد تم منع قراءته من هذا الموقعيمكن قراءة هذا الكتاب بالعربية وترجمته باإلنكليزية في  
3

الصادرة عن دار الرسالة في بيروت دون تاريخ، واختفت في طبعة  09وفي الطبعة  0867كانت هذه الهوامش موجودة في طبعة باريس في عام  

 لطباعة المصحف الشريف.مجمع الملك فهد 
4

واختفت في الطبعة الصادرة عن دار الكتاب للبناني، القاهرة وبيروت دون تاريخ  0867كانت هذه الهوامش موجودة في طبعة باريس في عام  

 بإشراف صبحي الصال .
5

 الذين ال يذكرهم البتة.حول الفرق بين النصارى الذين يتكلم عنهم القرآن والمسيحيين  69:  9\97أنظر هامش اآلية  

http://web.archive.org/web/20080822045534/www.islam-exposed.org/furqan/contents.html
http://om.s-oman.net/showthread.php?t=154707
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باإلضافة الى هذا الجانب، فإن مثل هذا العمل يساعد على فهم اعتمد عليها مؤلفو القرآن بهدف التعرف على أوجه الشبه واإلختالف بينها. و

 (.79:  3\009النص القرآني ذاته، خاصة فيما جاء فيه مقتضبا أو ناقصا، كما سنرى الحقا )أنظر مثال هامش اآلية 

اب النزول والسنة والسيرة وإن كان مؤلف القرآن قد استقى معلوماته من الكتابات اليهودية والمسيحية، فإن كتب تفسير القرآن واسب

ي والتاريخ تعتمد أيضا بصورة كبيرة على تلك الكتابات. وهو ما تنبه له كثير من الكتاب المسلمين قديما وحديثا ويسموه باالسراهيليات، أ

تها على تلك الكتب اآلثار التي تروى عن المصادر االسراهيلية في كتب التراث االسالمي، مع إن المصادر المسيحية قد تركت أيضا بصما

أو على االقل أخذ الحذر منها ،ولو بدرجة أقل. وقد طالب البعض منهم تنقية كتب التراث االسالمي من اإلسراهيليات
1

. والغريب في األمر 

زال من عند هللا ان مطلبهم هذا ال يمتد الى اإلسراهيليات التي جاءت في القرآن ذاته. فلو فعلوا ذلك لكان اعتراف منهم بأن القرآن ليس من

ولكنه منقول عن مصادر لعبت في صياغتها المخيلة البشرية. ولو تم تصفية كل ما اخذه مؤلف القرآن من االسراهيليين والمسيحيين، لبقي 

لقرآن وغيره القليل في هذا الكتاب علما أن فكرتي الوحي والنبوة ذاتهنا هما اسراهيليتان أخذهما المسيحيون عن بين اسراهيل وامتدتا الى ا

نية من الكتب االسالمية. وإن اردنا ان نكون منصفين لقلنا أن الثقافة اليهودية والمسيحية واإلسالمية مرتبطة بصورة وثيقة بالثقافات الدي

كان يتبعها  الشرقية التي سبقتها مثل الفرعونية والزردشتية والبابلية واألشورية والسومرية، ناهيك عن المعتقدات والطقوس الوثنية التي

العرب قبل االسالم، نذكر منها على سبيل المثال طقس الحج والطوفان حول الكعبة. فال بد من معرفة كل تلك الروافد الشرقية حتى نفهم 

، مما القرآن حق فهمه، بعيدين عن الهواجس الدينية. واهم تلك الهواجس فكرة أن الكتاب منزل من عند هللا وأن الدين عند هللا هو اإلسالم

التوراة واإلنجيل والقرآن على أساس انها كتب مقدسة. بينما الباحث فإنه يرى فيها  مع فالمؤمن يتعامل يعني انه ال دخل للبشر في صياغته.

والباحث يحترم موقف المؤمن، ال بل يغبطه  عينيه. بأممجرد كتب مكدسة، فيحكم ليس على ما يعتقد المؤمن من غيبيات، بل على ما يرى 

 عليه. ولكن في نفس الوقت على المؤمن أن يحترم موقف الباحث.

لمصادر إال نادرا، ودون استكشاف اثر غيرها من افي كتابنا هذا سوف نقتصر على المصادر اليهودية والمسيحية للقرآن دون التعرض ل

ألخرىتلك المصادر على السنة والكتب االسالمية ا
2

اننا نذكر المصادر اليهودية والمسيحية المعترف بها أوال ثم المصادر  الى . ونشير هنا

فيما يخص المصادر  ونشير هنا الى أننا اعطينا. والعالقة بين تلك المصادر وتلك اآليات األخرى في الهوامش بقصد فهم اآليات ذات الصلة

أتت في كتب طير اليهود" وهو كتاب شامل سهل الوصول اليه يجمع األساطير التي اهمية خاصة لكتاب لويس جينزبرج: "أسا اليهودية

)مثل رواية نوح وابراهيم ولوط  سور عّدةوبما أن بعض الروايات تتكرر في التلمود والمدراشيم، أي التفاسير.  مثلكتب العهد القديم غير 

در على قدر اإلمكان في أول ذكر لتلك الروايات في القرآن، محيلين وموسى ويونس ويحيى وعيسى ومريم وغيرهم(، فقد اشرنا الى المصا

الى ذلك في هوامش اآليات التي تكرر هذه الروايات. وخالفا لما فعلناه في الترجمة الفرنسية وااليطالية واالنكليزية، لم نكتفي بذكر 

رجعون الى العهد القديم والعهد الجديد )وهو ما يدعى المصادر بل اقتبسنا منها فقرات مطولة بعض األحيان ألن المسلمين عامة ال ي

االنجيل( بسبب اعتقادهم ان تلك الكتب محرفة وألن حديثا نبويا يمنعهم من قراءتها
3
. 

                                                           
يذكر محمد ابو شهبة المواقف المتباينة من هذه اإلسراهيليات: "فمنهم من يرى االستغناء عن كتب التفسير التي اشتملت على الموضوعات  1

ا أو حرقها، حتى واإلسراهليات التي جنت على اإلسالم والمسلمين وجرت عليهم كل هذه الطعون والهجمات من أعداء اإلسالم، وذلك بإبادته

. وهناك يحال بين الناس، وبين قراءتها، واالكتفاء بالكتب الخالية أو المقلة منها، وتأليف تفاسير أخرى خالية من هذه الشواهب والمناكير ]..[

الموضوعات". وبعد فريق آخر يرى أن نجمع ما طبع من هذه الكتب ونخفيها عن أعين الناس، ثم نعيد طبعها بعد تنقيتها من اإلسراهيليات و

رفضه لهذين االتجاهين يضيف: "فلم يبَق إال الطريق الثالث: وهو رأي القاهلين بالتنصيص على هذه اإلسراهيليات والموضوعات وردها من 

ب، أو كتب في جهة العقل والنقل وبيان أنها دخيلة على اإلسالم، ومدسوسة على الرواية اإلسالمية وبيان من أين دخلت عليه، وذلك بتأليف كتا

هذا ونشرها نشرا موسعا، بحيث يستفيد منها كل مثقف، وكل متعلم، بل وكل من يحسن القراءة، وبذلك نقضي على ما في بعض كتب التفسير من 

اإلسالمية، شرور اإلسراهيليات وسمومها التي أفسدت عقول كثير من الناس، وال سيما العامة، وصاروا يتناقلونها على أن لها أصال في الرواية 

وما هي منها في شيء". وفيما يخص تأثير الكتب المسيحية، يضيف: "أن ما في كتب التفسير من المسيحيات أو من النصرانيات هو شيء قليل 

ق، والمواعظ، بالنسبة إلى ما فيها من اإلسراهيليات، وال يكاد يذكر بجانبها، وليس لها من اآلثار السيئة ما لإلسراهيليات ؛ إذ معظمها في األخال

 .07و  8-9محمد أبو شهبة: اإلسراهيليات والموضوعات في كتب التفسير،  ص وتهذيب النفوس، وترقيق القلوب". أنظر 
اديث يمكن للقارئ الرجوع الى كتاب "الهاجادة وأبوكريفا العهد القديم مصدر رهيسي ألساطير األنبياء والمعتقدات اإلسالمية في القرآن واألح 2

 ة" الذي يتضمن معلومات قيمة عن تأثير التراث اليهودي  على القرآن والنسة.الصحيح
: "أوالً يجب أن نعلم أنه ليس هناك كتاٌب سماوي يتعبد َّلل ما حكم قراءة الكتب السماوية مع علمنا بتحريفها" فأجابسئل الشيخ بن عثيمين: " 3

بما شرع فيه إال كتاباً واحداً وهو القرآن. وال يحل ألحد أن يطالع في كتب اإلنجيل وال  بقراءته وليس هناك كتاٌب سماوي يتعبد اإلنسان َّلل تعالى

في كتب التوراة. وقد روي عن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم رأى مع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه صحيفة من التوراة فغضب وقال 

نظر لكن صحي  أنه ال اهتداء إال بالقرآن. ثم هذه الكتب التي بأيدي النصارى اآلن أو  أفي شكإ أنت يا ابن الخطاب. والحديث وإن كان في صحته

إن جميع  بأيدي اليهود هل هي المنزلة من السماء إنهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا فال يوثق أن ما في أيديهم هي الكتب التي نزلها هللا عز وجل. ثم

إطالقاً. نعم لو فرض أن هناك طالب علم ذو غيرةإ في دينه وبصيرةإ في علمه طالع كتب اليهود  الكتب السابقة منسوخة بالقرآن فال حاجة لها

ه والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها فهذا ال بأس أن يطالعها لهذه المصلحة وأما عامة الناس فال. وأرى من الواجب على كل من رأى من هذ

 (.فتاوى نور على الدربالكتب شيئاً أن يحرقه" )

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8894.shtml
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في  هذا ويجد القارئ في آخر الكتاب قاهمة بعناوين الكتب اليهودية والمسيحية المعترف بها والمنتحلة والمراجع األخرى التي اعتمدنا عليها

وقد ذكرنا رابط المرجع على االنتيرنيت إذا وجد لتسهيل تحميله . ي استعملناه لتلك الكتب والمراجعالهوامش مع إشارة الى المختصر الذ

 مع التنبيه بأن الرابط قد ال يعمل ألنه تم تغييره. وقد يوفق في العثور عليه من خالل العنوان.، والرجوع اليه لمن يهمه األمر

الى أن اعتبار التوراة واالنجيل والقرآن كالم هللا المنزل قد ادى بالبعض الى ولع بعمليات حسابية يبغون من وراهها إثبات واشير هنا 

. مقولتهم، وهي وسيلة أقرب الى الهوس منها الى الفكر السليم. وقد كان أول من سلك هذا المسلك الغريب عند المسلمين الدكتور رشاد خليفة

(. وقد استقبل المسلمون نظريته هذه بالتزمير والتطبيل 71 :  77\7 في القرآن )وهو الرقم الذي جاء في اآلية 08ميز الرقم فقد نّبه إلى ت

، فحكم عليهما بأنهما شيطانيتان وطالب 098و  099 : 8\007 وهما اآليتان عليه نظريتهوالتهليل. إال ان حساباته اصطدمت بآيتين افسدت 

حذفهما من ترجمته اإلنكليزية للقرآنب قاموفعال  .بحذفهما
1

ما أعلن عن  رأيه في أن الحديث النبوي  . إال ان المسلمين لم يتبنهوا منه إال بعد

هو من صنع الشيطان
2

فصدرت ضده فتوى اعتبرته مرتدا عن . 90:  7\98معتمدا في ذلك على اآلية وأنه رسول مرسل من عند هللا ، 

اإلسالم
3
تلميذه التركي أديب يوكسل الذي هاجر الى الواليات  وقد حذى حذو رشاد خليفة. 0881قام على أثرها أحد المسلمين باغتياله علم  

المتحدة بفضل وساطته
4

: "ترتيب القرآن أهل التفسير يقول فيه صاحب الموضوع عبدهللا جلغوم ىوهناك نقاش في منتدى يدعى ملتق . 

ترتيب القرآن على غير ترتيب )ي تم بالوحي ومن عند هللا، وهو ترتيب رياضي محكم، والحكمة من هذا الترتيب الكريم هو ترتيب توقيف

". إقامة الحجة على المنكرين والمفترين أللوهية القرآن في عصرنا هذا، بلغة األرقام اللغة العالمية المشتركة بين الناس جميعا( نزوله

دليال على أنه كتاب إلهي وليس من تأليف النبي، أو غيره كما  (نظمة الحماية)أالقرآن محاط بسياج منيع من األنظمة الرياضية "ويضيف. 

يزعم خصوم القرآن"
 5

. 

 غريب اللغة

 عليم منزه عن كل يعتبر المسلمون ان القرآن كتاب منزل من عند هللا وأن هللا قد وعد بحفظه من التحريف كما ذكرنا سابقا. وبما ان هللا

خطأ، يصعب على المسلم المؤمن، عالما كان أو جاهال، تقبل مجرد احتمال ان القرآن قد يحتوي على اخطاء لغوية أو انشاهية ألن ذلك 

م يتشبثون الغاء لمصدره اإللهي. وهذا ما جعل المسلمون يتشبثون بعدم تغيير إمالء القرآن لكي يتناسب مع اإلمالء المتعارف عليه، كما انه

بعدم تغيير ترتيب سور القرآن. فتغيير اإلمالء وتغيير الترتيب يعني انه انتقال إلى نص أفضل من النص الحالي وانتقاص من كمال هللا. 

وعلى النقيض من ذلك، يرى الباحث المتجرد ان كل نص مهما كانت قدسيته عند اتباعه هو نص بشري يقبل الخطأ والصواب. ولذلك 

حص والتدقيق كما يفعل مع أي كتاب بشري. وقد دفعنا للكتابة في هذا الموضوع الشاهك ما القيناه من مشاكل لغوية وانشاهية في يخضعه للف

ا جهدا النص القرآني خالل ترجمتنا له باللغة الفرنسية واإلنكليزية واإليطالية. وقد بذل اللغويون والفقهاء والمفسرون المسلمون قديما وحديث

ناقشة تلك األخطاء اللغوية واإلنشاهية، او ما قد يعتبره البعض كذلك، وألُّفوا فيها كتبا اطلقوا عليها عامة تعبير غريب القرآنكبيرا لم
6
 

ومشكل اعراب القرآن
7

. فكان ال بد من اإلشارة الى هذا الجهد في الهوامش إن كان صوابا او خطأ. وقد جمعنا غريب القرآن ومشكل 

مصطل  غريب اللغة. ووفقا للحديث الشهير: "من أجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد". وال اعراب القرآن تحت 

ال ندعي الشمول أو الكمال فيما ذكرناه. وكل أملنا ان ينظر القراء مهما كانت ديانتهم الى جهدنا المتواضع هذا من هذا المنظور. فاليقين 

 ال يتقبل امكانية الشك هو ايمان واهن. يثبت إال بالشك، واإليمان الذي

هذا وقد ظهر لنا من خالل ترجمتنا للقرآن الكريم، كما ظهر لعدد من المترجمين اآلخرين، حتى المسلمين منهم، ان بعض اآليات مقتضبة 

لتوضي  معنى اآلية أو تم اإلشارة الى ذلك  ] [أو حتى ناقصة، مما يجعل فهمها صعبا. ولذلك تم اضافة كلمات بين قوسين بهذا الشكل 

دون أية اضافة. وهذا يبين المشاكل التي تعترض مترجمي النص القرآني. وبطبيعة الحال، ال يمكن للمسلمين  ]...[بقوسين مع ثالث نقاط 

اعتبار كالمه ناقصا أو يحتاج الى اتمام.  عامة القبول بمثل هذه المقولة ألن في نظرهم القرآن منزل من عند هللا وهو الكمال بذاته، فال يمكن

 والقارئ المسلم الذي يقرآ القرآن بالعربية يمر على اآليات دون مناقشة أو حتى دون شعور بنقص، فهو إن لم يفهم آية يعتبر ذلك عيبا في

رئ الذي ال يفهم العربية نصا مفهوما في مقدرته العقلية وليس في نص القرآن. أما المترجم فإنه في حاجة لفهم النص القرآني حتى يقدم للقا

لغته، وإن وجد اقتضابا أو نقصا في النص اشار اليه من خالل استعمال القوسين كما ذكرنا. وبما أن القرآن ذاته يطالب باعمال العقل 

ضع مثل تلك األقواس باللون األحمر في نص القرآن ، رأينا لألمانة العلمية ان ن(99:  7\89)" أَفاََل يَتََدباُروَن ٱۡلقُۡرَءانَ والتدبر في معانيه: "

                                                           
1 http://www.quran.org/sura9.htm 
  www.masjidtucson.org/publications/books/qhi/qhi.htmlفي الموقع  Quran, Hadith and Islamكتابه باالنكليزية   أنطر 2
فتوى المحمع الفقهي اإلسالمي في الموقع  أنطر 3

ttp://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=124&l=AR&cid=15h  
  /http://19.orgكبرهان على المصدر اإللهي للقرآن  08موقعه المخصص لنظرية القم  أنطر 4
  /http://www.tafsir.net/vb/tafsir30586أنظر هذا النقاش في الموقع  5
6

 لطباعة المصحف الشريف. مجمع الملك فهديمكن لمن يهمه األمر متابعة غريب القرآن أية بعد آية من خالل موقع  
7

 مؤسسة آل البيتلطباعة المصحف الشريف  وموقع  مجمع الملك فهديمكن لمن يهمه األمر متابعة اعراب القرآن آية بعد آية من خالل موقع  

 الملكية للفكر االسالمي.

http://www.quran.org/sura9.htm
http://www.masjidtucson.org/publications/books/qhi/qhi.html
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=124&l=AR&cid=15
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=124&l=AR&cid=15
http://19.org/
http://www.tafsir.net/vb/tafsir30586/
http://www.qurancomplex.org/Tree.asp?section=1&TabID=2&SubItemID=1&l=arb&SecOrder=2&SubSecOrder=2
http://www.qurancomplex.org/Tree.asp?section=1&TabID=2&SubItemID=1&l=arb&SecOrder=2&SubSecOrder=2
http://www.altafsir.com/QuranSyntax.asp?SoraName=1&Ayah=0&img=C
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حيث نظنها ضرورية وفقا لفهمنا أو لفهم مترجمين آخرين، ولكن دون أية اضافة حتى ال نقحم على النص القرآني كالما ليس فيه ودون أي 

مال وفقا لفهمه هو عمال بالحديث: جزم من طرفنا. ونحن ندعو القارئ للتوقف عند هذه األقواس والنظر في صحة أو خطأ مثل هذا اإلحت

ها "استفت قلبك ولو أفتاك الناس". ونحن ال نداعي الكمال، ففوق كل ذي عالم عليم. ونشير هنا الى اننا لم نأخذ بكل اإلضافات التي تتضمن

ٌم َعلَۡيَك  َسأَۡستَۡغفُِر لََك َربِّٓي  إِناهُۥ قَاَل الترجمات عامة بهدف التوضي . فعلى سبيل المثال تضيف تلك الترجمات القاهل )ابراهيم( في اآلية " َسلََٰ

ا" ) ( وفي آيات مماثلة كثيرة. ولكننا رأينا عدم فعل ذلك حتى ال نثقل على القارئ الذي يفهم من هو القاهل بعد 77:  08\77َكاَن بِي َحفِيّٗ

 التمعن في مضمون اآليات السابقة لها.

 فهرس األعالم والمااييم

فاخرة للقرآن باللغة العربية اهتم ناشروها في شكلها ولونها وورقها وتجليدها بما يليق بكتاب يعتبره المسلمون كتاب هللا. غير  هناك طبعات

ث ان تلك الطبعات الفاخرة يصعب البحث فيها عن األعالم والمفاهيم. وكأن القرآن هو فقط كتاب تالوة وليس كتابا يستعمله الفقيه أو الباح

أو المؤرخ أو القارئ العادي في ابحاثهم الشخصية أو العلمية. فإن أردت ان تعرف ما هي اآليات التي تتكلم عن الميراث أو  االجتماعي

الطالق أو الخمر أو الميسر أو القصاص، فإن تلك الطبعات لن تسعفك البتة. وكذلك األمر إن اردت ان تبحث عن اآليات التي جاء فيها ذكر 

يم ومكة والمدينة ومصر الخ. فكل ما تجده في تلك الطبعات الفاخرة هو فهرس ألسماء السور وصفحتها. وكثيرا ما مريم وموسى وابراه

و تخلو تلك الطبعات من ذكر اآليات المدنية والمكية. وإن اردت ان تبحث في القرآن عليك ان ترجع الى الترجمات الفرنسية أو اإلنكليزية أ

ناشروها في تزويد القراء بفهرس لألعالم والمفاهيم األكثر أهمية وضعوها في آخر الكتاب. وقد رأينا ان نحذو اإليطالية وغيرها التي اهتم 

حذوهم خدمة منا لمن يريد ان يستعمل القرآن لغايات آخر غير التالوة. فتجدون في طبعتنا هذه فهرسا يتضمن جميع االعالم التي جاءت في 

لها. وأملنا ان يقوم الناشرون العرب بسد هذه الثغرة في طبعاتهم الفاخرة مستقبال، وال مانع عندنا من نقل القرآن واهم المفاهيم التي تعرض 

 واستكمال فهرسنا في طبعاتهم.

 ما يو القصد من يذه الطبعة الجديدة غير المألوفة؟

قا للتسلسل التاريخي، ناهيك عن ذكر المراجع اليهودية هذه هي المرة األولى في التاريخ التي يتم فيها نشر القرآن الكريم باللغة العربية وف

اء المسلمين وغير المسلمين:  والمسيحية والناسخ والمنسوخ واختالف القراءات وغريب اللغة. وكثيرا ما يتردد هذا السؤال على لسان القرا

ذهب شخص عند رجل دين مسيحي واعترف  "هل هناك دوافع خفية وراء هذه الطبعة؟" أود هنا الرد على هذا السؤال بفكاهة قصيرة.

ا بذنبه: "لقد سرقت حبال". فأحله رجل الدين من ذنبه فارضا عليه كفارة ضئيلة وفقا لقيمة الحبل المسروق. ولم يذكر المذنب ما كان مربوط

افلة جمال محملة بالجواهر أو في نهاية الحبل ولم يفطن رجل الدين لالستفسار عنه. فقد يكون الحبل حبال بسيطا، أو يكون في نهايته ق

غيرها. وفي الواقع انني ال اعرف ما هو مربوط في نهاية الحبل واترك للزمن كشف المجهول، كما اترك لكل شخص ربط ما يريده هو 

ن نفس المكان بهذا الحبل. ولكن من المؤكد ان هذه الطبعة سوف تثير جدال. ولنأخذ مثال ركابا اعتادوا ركوب قطار يمر منذ سنين طويلة م

 وتشرف نوافذه على مناظر ألفوها. وكثير منهم يستغرقون في النوم حال الركوب بانتظار الوصول. إال ان احدا قام في أحد األيام دون سابق

جدال بين  انذار بنقل سكة الحديد ليمر القطار من أماكن اخرى غير مألوفة، وربما في اإلتجاه المعاكس. من الصعب ان ال تثير هذه الحادثة

الركاب. هناك من سيعتقد انه ركب قطارا في غير االتجاه الذي كان يقصده فيهرع خارجا منه. وهناك من سيستمتع بالمناظر الجديدة. 

وهناك من سيتخاصم مع ساهق القطار. وهناك من سيترقب بفارغ الصبر نهاية الرحلة لمعرفة مصيره. وهناك من سيعتقد انه وقع ضحية 

ي عواقبها إال هللا. وإن كان لهذه الطبعة فاهدة واحدة فهي انها قد تحرك ماءا راكدا وقد تساعد على اعمال الفكر. وال نريد ان خطف ال يدر

نتركها نستبق النتاهج أو أن نتكهن بها أو أن نمليها على القارئ. ونعتبر عملنا في هذه الطبعة منتهيا بمجرد توفيرها مجانا للقارئ الكريم، و

بين يديه يفعل بها ما يشاء، آملين ان يجد فيها بعض الفاهدة وأن يخبر غيره بها، فالدال على الخير كفاعله. كما نأمل أن تساعد هذه  امانة

الطبعة في ايجاد حلول لبعض تساؤالت القراء وأن تثير جدال بنااءا بينهم مهما كان مستواهم العلمي أو مكانتهم في المجتمع. فكل شخص 

 دبر واعمال العقل على قدر المستطاع في مجال اهتمامه.مدعو للت

نعم، نحن نتفهم تخوف المسلمين، أو على األقل بعض منهم، من هذه الطبعة ومضمونها. ولذلك ال بد من اإلشارة الى ان لإلنسان موقفين: 

ِن أَۡن (؛ "993:  9\97" )َسِمۡعنَا َوأَطَۡعنَاموقف المؤمن وموقف الباحث. فموقف المؤمن مبني على مبدأ " يَمَٰ بانَآ إِنانَا َسِمۡعنَا ُمنَاِدٗيا يُنَاِدي لإِۡلِ را

 َءاَمناا بِهِ (؛ "087:  7\98" )اَمناا  َ َءاِمنُوْا بَِربُِّكۡم فَ 
ٓ ا َسِمۡعنَا ٱۡلهَُدىَٰ (. وهو يعتبر الوحي "كالم هللا للبشر"، أي انه منزه 07:  79\71" )َوأَناا لَما

عصوم من أي خطأ. ورجال الدين في حالة تأهب مستمر لتكفير كل من يدُّعي غير ذلك.  أما الباحث فهو يتعامل مع كل عن كل عيب وم

النصوص الدينية بال استثناء كنصوص بشرية، ويعتبر الوحي "كالم البشرعن هللا" وليس "كالم هللا للبشر"، أي انه يحتمل الصواب كما 

ويمكننا هنا ان نشبه المؤمن والباحث بشخصين ينتميان الي مهنتين مختلفتين، على سبيل المثال مهنة  يحتمل الخطأ باعتباره كالم بشر.

قبطان النجارة ومهنة قبطان السفينة. فليس على قبطان السفينة ان يصنع اثاثا، وليس على النجار ان يقود سفينة. وال يمنع ذلك من ان يقتني ال

النجار سفينة القبطان. ولكن من العبث ان نطلب من كل البشر ان يكونوا نجارين أو أن يكونوا قباطنة اثاثا من صنع النجار، أو ان يركب 

سفن. وتدخل أي منمها في مهنة اآلخر يُؤدِّي الى الخراب. وكل ما يُرجى منهما ان يمارس كل منهما مهنته بأفضل ما يمكن، ولكل مجتهد 

 ساسي من هذه الطبعة ليس التعبد والتالوة ولكن البحث العلمي وتسهيل فهم القرآن الكريم.نصيب. ونعيد ما قلناه سابقا: إن القصد األ
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( بتهمة الهرطقة والخيانة، وقد تم تنفيذ الحكم فيه خنقا William Tyndaleويليام تيندال ) 0376ونُذكِّر هنا ان رجال الكنيسة حاكموا عام 

. وكانت آخر كلماته: "إلهي، افت  عينا ملك انكلتيرا". وكان ذنبه أنه ترجم التوراة الى ثم حرقا على يد امبراطور انكلتيرا شارل الخامس

يلة اللغة االنكليزية، معتبرا انه ال يمكن ترسيخ العامة في الحقيقة إال إذا اوصلنا الكتب المقدسة لهم بلغتهم. وقد كان أول من أستغل وس

را احتكار رجال الدين لهذه الكتب بتسهيل فهمها من العامة دون وساطة رجال الدين الطباعة مما سم  بالتوزيع الواسع للتوراة، كاس

والمتآمرين معهم. ومن المعلوم ان رجال الدين المسلمين، تحت إمرة رجال السلطة، يعتبرون طباعة القرآن الكريم ونشره وتوزيعه وحتى 

ة واالسالمية عقليا ال بد من كسر هذه االغالل بإتاحة الفرصة للجميع فهمه حكرا عليهم ومن اختصاصهم. ولكي يتم تحرير الشعوب العربي

للوصول الى هذا الكتاب وفهمه دون الرضوخ الرادة رجال الدين او رجال السلطة المتآمرين معهم. فتنويع البضاعة هو وسيلة النتعاش 

ِكنيقول: "السوق، وكذلك تنويع الفكر ومشاربه هو وسيلة العمال العقل. والقرآن الكريم  ِحَدٗة َولََٰ ٗة َوَٰ ُ لََجَعلَُكۡم أُما لِّيَۡبلَُوُكۡم فِي َمآ  َولَۡو َشآَء ٱَّللا

ِ َمۡرِجُعُكۡم َجِميٗعا فَيُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُۡم فِيِه تَۡختَلِفُونَ  ِت  إِلَى ٱَّللا ُكۡم  فَٱۡستَبِقُوْا ٱۡلَخۡيَرَٰ تِهِۦ (؛ "79:  3\009" )َءاتَىَٰ ُف َوِمۡن َءايََٰ ِت َوٱأۡلَۡرِض َوٱۡختِلََٰ َوَٰ َمَٰ َخۡلُق ٱلسا

لِِمينَ  ت  لِّۡلَعَٰ لَِك أَلٓيََٰ
نُِكۡم  إِنا فِي َذَٰ (. ولهذا السبب، نضع على االنتيرنيت طبعة القرآن الكريم هذه مجانا لوجه هللا، 99:  71\97" )أَۡلِسنَتُِكۡم َوأَۡلَوَٰ

ل معارفه بشتى انواع الوساهل ولكن بصورة مجانية، عمال بقول السيد المسي : راجين كل من يقع عليها أن يسارع في توزيعها على ك

َ اَل يُِضيُع أَۡجَر ٱۡلُمۡحِسنِينَ (. والدال على الخير كفاعله: "9:  01"مجانا اخذتم مجانا اعطوا" )متى   (.81:  09\37" )فَإِنا ٱَّللا

 المياإلس التشريع لتطويرنشر القرخن بالتسلسل التاريخي  ايمية

يعيش العالم العربي واإلسالمي حالة من الفوران، وقد بدأت حركات اسالمية في الوصول الى سدة الحكم مطالبة بتطبيق الشريعة 

االسالمية. وهناك معارضين لمثل هذا التطيبق معتبرين ان هذا التشريع ال يناسب زماننا. وال تتسع هذه المقدمة لعرض اطروحات 

. 0893هذا النقاش، فنقتصر على المفكر السوداني محمود محمد طه السابق الذكر والذي اعدمه شنقا النميري عام  األطراف المشاركين في

ففكر هذا المفكر مرتبط يهذا الكتاب بصورة وثيقة.  ففي كتابه "الرسالة الثانية من اإلسالم"
1
يعتبر هذا المفكر ان القرآن المكي هو أصل  

فهو قرآن سياسي يأخذ بالمعطيات المكانية والزمانية. وعليه فإنه يرى ان القرآن المكي ينسخ القرآن المدني  اإلسالم، أما القرآن المدني

وليس العكس. وهذا الموقف يحل معضلة التعامل مع النص القرآني، وهو أحد الدوافع التي جعلتني أنشر القرآن بالتسلسل التاريخي. ووفقا 

ه بنشر القرآن الكريم بالترتيب التاريخي، ولكن هذا الترتيب يساعد على فهم نظريته. فالقارئ يرى فيه لما اعرفه لم ينادي محمود محمد ط

بصورة واضحة مما يتكون كل من القرآن المكي والقرآن المدني ويستطيع أن يحكم بذاته كيف تم التحول من موقف متسام  دون تمييز الى 

يا تستعمل عامة عبارة "اآليات المكية من المالحظ أن . ف، وبين الرجل والمرأةحمد واآلخرينمالنبي قرآن مسيس، جهادي، يفرق بين اتباع 

قارن على سبيل المثال  نية فقد استبدلتها بعبارة "يا ايها الذين آمنوا". ففرقت بين الناس على أساس اإليمان.دالم تاآليا أيها الناس"، بينما 

ٓأَيُّهَا بين اآلية: " ِ إِلَۡيُكۡم َجِميًعاقُۡل يََٰ فِِريَن أَۡولِيَآَء ِمن ُدوِن ( واآلية: "039:  7\78" )ٱلنااُس إِنِّي َرُسوُل ٱَّللا ٓأَيُّهَا ٱلاِذيَن َءاَمنُوْا اَل تَتاِخُذوْا ٱۡلَكَٰ يََٰ

مدني. قارن على سبيل المثال بين اآلية: القرآن ال من عكسالولم يفرق القرآن المكي بين الرجل والمرأة، على  .(077:  7\89" )ٱۡلُمۡؤِمنِينَ 

 َولَنَۡجِزيَناهُۡم أَجۡ "
 
ٗة طَيِّبَٗة ن َذَكرإ أَۡو أُنثَىَٰ َوهَُو ُمۡؤِمٞن فَلَنُۡحيِيَناهُۥ َحيَوَٰ لِٗحا مِّ ( واآلية: 87:  06\71" )َرهُم بِأَۡحَسِن َما َكانُوْا يَۡعَملُونَ َمۡن َعِمَل َصَٰ

ُموَن َعلَ " َجاُل قَواَٰ نِتََٰ ٱلرِّ ُت قََٰ لَِحَٰ لِِهۡم  فَٱلصاَٰ ُ بَۡعَضهُۡم َعلَىَٰ بَۡعض  َوبَِمآ أَنفَقُوْا ِمۡن أَۡمَوَٰ َل ٱَّللا تِي ى ٱلنَِّسآِء بَِما فَضا
ُ  َوٱلاَٰ ٞت لِّۡلَغۡيِب بَِما َحفِظَ ٱَّللا فِظََٰ ٌت َحَٰ

ا َكبِيٗراتََخافُوَن نُُشوَزهُنا فَِعظُوهُنا َوٱۡهُجُروهُنا فِي ٱۡلَمَضاِجِع وَ  َ َكاَن َعلِيّٗ  فَإِۡن أَطَۡعنَُكۡم فاََل تَۡبُغوْا َعلَۡيِهنا َسبِياًلۗٓ إِنا ٱَّللا
 (.77:  7\89" )ٱۡضِربُوهُنا 

 ( 076و  00:  7\89في الميراث )أنظر مثال نصف ما تعطي للرجل للمرأة عامة  التي تعطي آيات الميراتويالحظ في هذا المجال ان 

وآيات القصاص والعقوبات قد جاءت في القرآن المدني.  ،(999:  9\97) ل شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجلعواآلية التي تج

بينما  لمون ناسخة لكل اآليات المتسامحة،القتال، ومن ضمنها آية السيف الشهيرة التي تكلمنا عنها والتي أعتبرها الفقهاء المس وكذلك آيات

 .ذلك محمود محمد طه عكس يرى

 شكر وتقدير

قبل االنتهاء من هذه المقدمة نود ان نشكر كل من شجعنا على هذا العمل ومدنا بالمعلومات وساعد على نشره. ونحن نحجم عن ذكر 

ء اسماههم وهم كثرة خوفا من نسيان بعضهم وألننا نتحمل وحدنا مسؤولية األخطاء التي قد نكون وقعنا فيها والتي نعتذر عنها، راجين القرا

 لكرام أن ال يبخلوا علينا بمالحظاتهم البنااءة إلغناء هذا الكتاب في طبعاته الالحقة بإذن هللا.ا

 

 الدكتور سامي عوض الذيب ابو ساحلية

 مدير مركز القانون العربي واالسالمي

 sami.aldeeb@yahoo.frعنواني اإللكتروني 

  

                                                           
1

 .الرسالة الثانية من االسالمخاصة كتابه  وأنظر. هذا الموقعتجد كتب واعمال هذا المفكر السوداني في  

file:///C:/Users/sami/AppData/Local/Temp/sami.aldeeb@yahoo.fr
http://www.alfikra.org/books_a.php
http://www.alfikra.org/book_view_a.php?book_id=10
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 القسم األول: القرخن المكي

601-609 

 

قبل  07لسنة رمضان  97. وقد نزل عليه الوحي ألول مرة وفقا للرأي الراج  في ليلة 371وفقا للتقليد اإلسالمي، ولد النبي محمد عام 

وتسمى الليلة المباركة في  3-0:  87\93المعروفة بليلة القدر ويشير اليها القرآن في اآليات  1ميالدية( 601اغسطس  97الهجرة )الموافقة 

سابقا( التي متوجها نحو المدينة المنورة )واسمها يثرب  699. وقد هاجر النبي محمد من مدينة مكة في التاسع من سبتمبر 7:  77\67اآلية 

سبتمبر، ثم أقام فيها بداية من الرابع من أكتوبر. وتعتبر هذه السنة نقطة إنطالق التقويم اإلسالمي الهجري الذي بدأ في  97زارها أوال في 

 .679يوليه  9)الموافق ألول محرم(. وتوفي النبي في المدينة المنورة في  699يوليه  06

سورة، وتكون ما ندعوه بالقرآن الملكي وهي مجمعة في  96تي انزلت على النبي قبل الهجرة يبلغ وعلى رأي األزهر، فإن عدد السور ال

 القسم األول.

سورة مكية تتضمن آيات نزلت  73ولكن يجب أن نشير هنا الى أن هذا القسم المكي ال يتضمن فقط اآليات التي نزلت قبل الهجرة. فهناك 

 السور مع تمييزها عن اآليات المكية بأرقام باللون األحمر. بعد الهجرة. وقد أبقينا عليها في تلك

ت وكل سورة تتضمن اسمها، وفترتها )المكية أو الهجرية( ورقمها بالتسلسل التاريخي وبالترتيب اإلعتيادي ثم عدد آياتها واآليات المستثنا

 لون األحمر: منها لكونها هجرية )أو مدنية(. وفي النص والهوامش وضعنا الرموز التالية بال

 يشير الى رقم الهامش رقم اآلية يليالرقم الذي 

 يشير الى اختالف القراءات  الرقم دون حرف 

 يشير الى النسخ   نالحرف 

 يشير الى المراجع اليهودية والمسيحية وغيرها ان وجدت   مالحرف 

 يشير الى التعليق على اآلية إن وجد متضمنا غريب القرآن واعرابه    تالحرف 

 اآلية مقتضبة أو ناقصة  ]...[القوسان 

 ويجد القارئ ثالثة اعمدة

 في العمود األيمن نص القرآن وفقا للرسم اإلمالهي العادي.  -

 في العمود األوسط نص القرآن وفقا للرسم العثماني.  -

أي مدني(، ثم رقم السورة بالتسلسل التاريخي،  -)باألحمر( لإلشارة الى زمن اآلية )مكي أو هجري  هـفي العمود األيسر حرف م أو  -

 يليه رقم السورة بالتسلسل العادي، ثم رقم اآلية، ثم رقم الهامش إن وجد )باألحمر(.
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 بالقطيف. جمعية الفلكأخذنا هذا التاريخ من موقع  

http://qasweb.org/qasforum/index.php?showtopic=4505
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 ورة العلقس 69\1

 1مكية – آية 08
2
ِحيمِ   ِن ٱلرا ۡحَمَٰ ِ ٱلرا بِۡسِم ٱَّللا

0م
ِحيمِ بِاْسِم   ْحَماِن الرا ِ الرا  هللاا

1/96:1م
3
  

ۡ
ِي َخلََق  0م0ٱۡقَرأ  اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الاِذي َخلَقَ  بِٱۡسِم َرب َِك ٱَّلذ

نَسََٰن ِمۡن َعلَق   1/96:2م ْنَساَن ِمْن َعلَقإ  َخلََق ٱۡۡلِ  َخلََق اإْلِ

ۡكَرم   1/96:3م
َ
 َوَربَُّك ٱۡۡل

ۡ
 اأْلَْكَرمُ اْقَرْأ َوَربَُّك  ٱۡقَرأ

1/96:4م
4
ِي َعلذَم بِٱۡلَقلَمِ    الاِذي َعلاَم بِاْلقَلَمِ   0ٱَّلذ

1/96:5م
5
نَسََٰن َما لَۡم َيۡعلَۡم  0َعلذمَ   ْنَساَن َما لَْم يَْعلَمْ  ٱۡۡلِ  َعلاَم اإْلِ

نَسََٰن ََلَۡطَغى  1/96:6م ٓ إِنذ ٱۡۡلِ
ْنَساَن لَيَْطَغى ّلََكذ  َكالا إِنا اإْلِ

1/96:7م
6
ن رذَءاه   

َ
 أَْن َرآَهُ اْستَْغنَى ٱۡسَتۡغََنى  0م0أ

ْجَعى إِنذ إََِلَٰ َرب َِك ٱلرُّۡجَعى  1/96:8م  إِنا إِلَى َربَِّك الرُّ

ِي َيۡنَهَٰ  1/96:9م رََءيَۡت ٱَّلذ
َ
 أََرأَْيَت الاِذي يَْنهَى أ

ى  1/96:10م  َعْبًدا إَِذا َصلاى َعۡبًدا إَِذا َصّلذ

َدىى  1/96:11م رََءيَۡت إِن ََكَن لََعَ ٱلۡه 
َ
 أََرأَْيَت إِْن َكاَن َعلَى اْلهَُدى أ

َمَر بِٱتلذۡقَوىى  1/96:12م
َ
ۡو أ
َ
 أَْو أََمَر بِالتاْقَوى أ

ى  1/96:13م َب َوتََوّلذ رََءيَۡت إِن َكذذ
َ
 أََرأَْيَت إِْن َكذاَب َوتََولاى أ

1/96:14م
1
َ يََرىَٰ   نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم َيۡعلَم بِأ

َ
َ يََرى أ  أَلَْم يَْعلَْم بِأَنا هللاا

                                                           
1

 .9 عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية 
2

 الرحمن والرحيم اسما الهين عند العرب. وعامة يستعمل اسم الرحمن في اآليات المكية كمرادف لكلمة هللا. أنظر الفهرس في نهاية الكتاب.( 0م 

ير وتأتي عبارة "باسم الرب" في المزامير: "أحاطت بي جميع األمم باسم الرب أقطعها: أحاطت بي ثم أحاطت بي باسم الرب أقطعها" )مزام

( وكذلك في متى: "فإني أقول لكم: ال ترونني بعد اليوم حتى 9"  097(؛"نصرتنا باسم الرب صانع السموات واألرض" )مزامير 01-00:  009

ان حرف بـ في كلمة باسم هي مختصر للكلمة العبرية بروخ أي  Bonnet-Eymard(. ويعتبر 78:  97تقولوا: تبارك اآلتي باسم الرب" )متى 

(. وهذا الدعاء موجود في المزامير : "تبارك لألبد اسمه المجيد" 3صفحة  0يكون معنى اآلية. "مبارك اسم هللا الرحمن الرحيم" )المجلد مبارك، ف

(، وفي التكوين: "تبارك الرب، إله سيدي إبراهيم الذي لم يقطع رحمته ووفاءه عن سيدي وهداني في طريقي إلى ببت أخي 08:  79)مزامير 

 (.91:  9( وفي دانيال: "وأجاب دانيال وقال  تبارك آسم هللا من األزل ولألبد فإن له الحكمة والجبروت" )دانيال 97:  97كوين سيدي" )ت
3

كلمة "اقرأ" نجدها في اشعيا: "صوت مناد في البرية: أعدوا طريق الرب وآجعلوا سبل إلهنا في الصحراء قويمة"  )أشعيا ( 0م♦ اْقَرا، اقَْر ( 0 

(. وفي هاتين اآليتين كلمة "قرأ" العبرية 6:  71(؛"صوت قاهل : ناد فقال: ماذا أنادي؟ كل بشر عشب وكل جماله كزهر البرية" )أشعيا 7 : 71

 جاءت بمعني ناد. ولكن جاءت في فصل آخر بمعني قرأ وتذكرنا بالحديث "اقرأ... ما انا بقارئ": "صارت لكم جميع الرؤى كأقوال كتاب مختوم

فيقول: ال ونه لمن يعرف القراءة قاهلين: إقرأ هذا فيقول: ال أستطيع، ألنه مختوم  ثم يناول الكتاب لمن ال يعرف القراءة، ويقال له: إقرأ هذا، يناول

 ( .09-00:  98أعرف القراءة" )أشعيا 
4

 الَخطا بِاْلقَلَمِ ( 0 
5

 (01:  87عرفة" )مزامير قارن: "من أدب األمم أفال يعاقب؟ وهو الذي يعلم البشر الم( 0م 
6

(؛"ها هم األشرار داهما آمنون وأمواال يزدادون" )مزامير 07:  78مزامير ال تخف إذا اغتنى اإلنسان وازداد بيته مجدا" ): "قارن( 0م♦ َرأَهُ ( 0 

ه غاللي. ثم قال: أعمل هذا: (؛"ثم ضرب لهم مثال قال: رجل غني أخصبت أرضه،  فقال في نفسه: ماذا أعمل ؟ فليس لي ما أخزن في09:  77

يحي أهدم أهراهي وأبني أكبر منها، فأخزن فيها جميع قمحي وأرزاقي.  وأقول لنفسي: يا نفس، لك أرزاق وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستر

يكون مصير من يكنز لنفسه وال يغتني وكلي واشربي وتنعمي. فقال له هللا: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فلمن يكون ما أعددته ؟ فهكذا 

 (.90-06:  09عند هللا" )لوقا 
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1/96:15م
2
َۢا   َكالا لَئِْن لَْم يَْنتَِه لَنَْسفََعْن بِالنااِصيَةِ  بِٱنلذاِصَيةِ  0ّلََكذ لَئِن لذۡم يَنَتهِ لَنَۡسَفَع

1/96:16م
3
 َكاِذبَةإ َخاِطئَةإ نَاِصيَةإ   0نَاِصَيةٖ َكَِٰذبَة  َخاِطَئةٖ  

1/96:17م
4
ۥ  0فَۡلَيۡدع     فَْليَْدُع نَاِديَهُ  نَادِيَه 

1/96:18م
5
َبانَِيةَ  0َسَنۡدع    بَانِيَةَ   9ٱلزذ  َسنَْدُع الزا

1/96:19م
6
 َكالا اَل تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِربْ  َوۤۡدُجۡسٱ َوٱۡقََتِب۩  0ّلََكذ ََل ت ِطۡعه   

 
 سورة القلم 96\2

 397 - 79 و 77 – 07عدا مكية  52 - عدد اآليات
8
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

2/68:1م
9
ونَ  0تٓن    ر   ن َواْلقَلَِم َوَما يَْسطُُرونَ   0َوٱۡلَقلَِم َوَما يَۡسط 

2/68:2م
10

نَت بِنِۡعَمةِ 
َ
 َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُونإ  َرب َِك بَِمۡجن وٖن  0َمآ أ

ۡجًرا َغۡۡيَ َمۡمن ونٖ  2/68:3م
َ
 َوإِنا لََك أَلَْجًرا َغْيَر َمْمنُونإ  ِإَونذ لََك َۡل

ق  َعِظيمٖ  2/68:4م
ل   َوإِناَك لََعلى ُخلُقإ َعِظيمإ  ِإَونذَك لََعَّلَٰ خ 

ونَ فََست ۡبِِص   2/68:5م  فََستُْبِصُر َويُْبِصُرونَ  َوي ۡبِِص 

2/68:6م
11

م    يي ِك 
َ
 بِأَيِّيُكُم اْلَمْفتُونُ  ٱلَۡمۡفت ون   0بِأ

2/68:7م
12

ۡهَتِدينَ   ۡعلَم  بِٱلۡم 
َ
َو أ ۡعلَم  بَِمن َضلذ َعن َسبِيلِهِۦ وَه 

َ
َو أ َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم إِنا َرباَك هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلا َعْن   0مإِنذ َربذَك ه 

 بِاْلُمْهتَِدينَ 

بِيَ  2/68:8م ِ َكذ  بِينَ  فَََل ت ِطِع ٱلۡم   فاََل تُِطِع اْلُمَكذِّ

2/68:9م
1
واْ لَۡو ت ۡدهِن  َفي ۡدهِن ونَ   وا لَْو تُْدِهُن فَيُْدِهنُونَ   0َودُّ  َودُّ

                                                                                                                                                                                                            
1

 (.8:  87من غرس األذن أفال يسمع؟ وإذا كون العين أفال يبصر؟" )مزامير : "قارن 
2

، أَلْسفََعاً 0)    لَنَْسفََعنا
3

 نَاِصيَةً َكاِذبَةً َخاِطئَةً، نَاِصيَةٌ َكاِذبَةٌ َخاِطئَةُ  0) 
4

، فَْليَْدُع إلَىفَْليَْدُع  0)   إلَيا
5

بَانِيَةُ  ( 9 َسنَْدُعو، فَسأْدُعو، َستُْدَعى( 0   َسيُْدَعى الزا
6

 تُِّطْعهُ، تُطِّْعهُ ( 0 
7

 .. عنوان آخر: نون0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
8

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
9

و  79\79و  31\77و  69\9السور او الحروف المقطعة وهي السور التالية: سورة تبدأ بحروف تدعى فوات   98هناك ( 0ت ♦يَْصطُُروَن ( 0 

و  70\60و  71\61و  70\37و  03\37و  09\37و  00\39و  01\30و  99\78و  97\79و  96\77و  91\73و  08\77و  76\70و  7\78

و  7\98و  9\98و  9\97و  98\93و  71\97و  79\73و  07\79و  76\66و  73\63و  77\67و  77\67)في آيتين متالحقتين( و  79\69

. وقد ادت هذه الحروف الى تفاسير متضاربة جدا، ومن المحتمل ان تكون مجرد ارقام للسور وفقا لحساب الحروف كما هو في العبرية 07\86

وسورة ص  76\70س وسورة ي 91\73والسريانية والالتينية. وما زالت بعض السور تحمل في عنوانها مثل هذه االحرف وهي سورة طه 

. ومن المستبعد ان تكون هذه الحروف من اصل القرآن اذ ان بعض 69\9وسورة نون المسماة أيضا سورة القلم  31\77وسورة ق  79\79

 المخطوطات خالية منها ولم يفطن احد االستفسار عنها عند النبي محمد.
10

 بِنَْعَمةِ ( 0 
11

 في أَيِّيُكمُ ( 0 
12

 (.6:  0عالم بطريق األبرار وإن إلى الهالك طريق األشرار" )مزامير فإن الرب : "قارن( 0م 
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ِهي   2/68:10م ٖف مذ
ذ َحَلذ فإ َمِهينإ َواَل تُِطْع  َوََل ت ِطۡع ُك   ُكلا َحالا

ِۢ بَِنِميمٖ  2/68:11م آء شذ ازٖ مذ اءإ بِنَِميمإ  َهمذ ازإ َمشا  هَما

ثِيم   2/68:12م
َ
ۡعَتد  أ ِۡلَخۡۡيِ م 

نذاٖع ل   َمنااعإ لِْلَخْيِر ُمْعتَدإ أَثِيمإ  مذ

2/68:13م
2
  ِۢ

ت ل  َٰلَِك َزنِيم   0ع   ُعتُلٍّ بَْعَد َذلَِك َزنِيمإ  َبۡعَد َذ

2/68:14م
3
ن 

َ
 أَْن َكاَن َذا َمالإ َوبَنِينَ   0مََكَن َذا َماٖل َوَبنِيَ  0أ

2/68:15م
4
لَِي  0إَِذا  وذ

َ
َسَِٰطۡي  ٱۡۡل

َ
َٰت َنا قَاَل أ لِينَ  ت ۡتَّلَٰ َعلَۡيهِ َءاَي  إَِذا تُْتلَى َعلَْيِه آَيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر اأْلَوا

ۥ لََعَ  2/68:16م ه  ومِ َسنَِسم   َسنَِسُمهُ َعلَى اْلُخْرطُومِ  ٱۡۡل ۡرط 

نذَها  2/68:17هـ ْ ََلَِۡصِم  وا ۡقَسم 
َ
ۡصَحََٰب ٱۡۡلَنذةِ إِۡذ أ

َ
ٓ أ ۡم َكَما بَلَۡونَا إِنذا بَلَۡوَنَٰه 

ۡصبِِحيَ   م 
إِناا بَلَْونَاهُْم َكَما بَلَْونَا أَْصَحاَب اْلَجناِة إِْذ أَْقَسُموا 

 ُمْصبِِحينَ لَيَْصِرُمناهَا 

 َواَل يَْستَْثنُونَ  ]...[َوََل يَۡستَۡثن وَن  2/68:18هـ

2/68:19هـ
5
وَن  0َفَطاَف َعلَۡيَها َطآئِف    ۡم نَآئِم  ب َِك وَه  ِن رذ  فَطَاَف َعلَْيهَا طَاهٌِف ِمْن َربَِّك َوهُْم نَاهُِمونَ  م 

ِيمِ  2/68:20هـ ۡصَبَحۡت َكٱلِصذ
َ
ِريمِ فَأَْصبََحْت  فَأ  َكالصا

ۡصبِِحيَ  2/68:21هـ  فَتَنَاَدْوا ُمْصبِِحينَ  َفَتَناَدۡواْ م 

نت ۡم َصَٰرِِميَ  2/68:22هـ ۡم إِن ك  َٰ َحۡرثِك  واْ لََعَ ِن ٱۡغد 
َ
 أَِن اْغُدوا َعلَى َحْرثُِكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِرِمينَ  أ

ۡم َيَتَخََٰفت ونَ  2/68:23هـ واْ َوه   َوهُْم يَتََخافَتُونَ  فَاْنطَلَقُوا فَٱنَطلَق 

2/68:24هـ
6
ن 

َ
لَنذَها 0أ ِۡسِكي   9َلذ يَۡدخ  م م   أَْن اَل يَْدُخلَناهَا اْليَْوَم َعلَْيُكْم ِمْسِكينٌ  ٱَۡلَۡوَم َعلَۡيك 

2/68:25هـ
7
َٰ َحۡردٖ   َِٰدرِينَ  0وََغَدۡواْ لََعَ  َوَغَدْوا َعلَى َحْردإ قَاِدِرينَ  [...] َق

ا 2/68:26هـ ۡوَها قَال ٓواْ إِنذا لََضٓالُّونَ  فَلَمذ
َ
ا َرأَْوهَا قَالُوا إِناا لََضالُّونَ  َرأ  فَلَما

ونَ  2/68:27هـ وم   بَْل نَْحُن َمْحُروُمونَ  بَۡل ََنۡن  ََمۡر 

ونَ  2/68:28هـ ۡم لَۡوََل ت َسب ِح  ق ل لذك 
َ
لَۡم أ
َ
ۡم أ ه  ۡوَسط 

َ
 لَُكْم لَْواَل تَُسبُِّحونَ قَاَل أَْوَسطُهُْم أَلَْم أَقُْل  قَاَل أ

نذا َظَٰلِِميَ  2/68:29هـ ۡبَحََٰن َرب َِنآ إِنذا ك   قَالُوا ُسْبَحاَن َربِّنَا إِناا ُكناا ظَالِِمينَ  قَال واْ س 

ونَ  2/68:30هـ ََٰوم  َٰ َبۡعٖض َيَتَل ۡم لََعَ ه  ۡقَبَل َبۡعض 
َ
 فَأَْقبََل بَْعُضهُْم َعلَى بَْعضإ يَتاََلَوُمونَ  فَأ

نذا َطَٰغِيَ  2/68:31هـ ََٰوۡيلََنآ إِنذا ك   قَالُوا يَا َوْيلَنَا إِناا ُكناا طَاِغينَ  قَال واْ َي

2/68:32هـ
8
ۡبِدنَلَا  ن ي 

َ
ِۡنَهآ إِنذآ إََِلَٰ َرب َِنا َرَِٰغب وَن  0َعََسَٰ َربَُّنآ أ ا م  إِناا إِلَى َربِّنَا َعَسى َربُّنَا أَْن يُْبِدلَنَا َخْيًرا ِمْنهَا  َخۡۡيٗ

 َراِغبُونَ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 فَيُْدِهنُوا( 0 
2

 ُعتُل  ( 0 
3

 (.7:  78إنهم على ثروتهم يتكلون وبوفرة غناهم يفتخرون" )مزامير : "قارن( 0م♦ أَأَْن، إِن، ألَن ( 0 
4

 أَإَِذا( 0 
5

 طَيْفٌ ( 0 
6

 يَْدُخلَْنهَا( 9 حذفت( 0 
7

 َحَردإ ( 0 
8

لَنَا( 0   يُبَدِّ
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ونَ  2/68:33هـ ۡكَب   لَۡو ََكن واْ َيۡعلَم 
َ
ُۖ َولََعَذاب  ٱٓأۡلِخَرةِ أ َكَذلَِك اْلَعَذاُب َولََعَذاُب اآْلَِخَرِة أَْكبَُر لَْو َكانُوا  َكَذَٰلَِك ٱۡلَعَذاب 

 يَْعلَُمونَ 

تذقَِي ِعنَد َرب ِِهۡم  2/68:34م َِٰت ٱنلذعِيمِ إِنذ لِۡلم   إِنا لِْلُمتاقِيَن ِعْنَد َربِِّهْم َجنااِت الناِعيمِ  َجنذ

ۡجرِِميَ  2/68:35م ۡسلِِمَي َكٱلۡم  َفَنۡجَعل  ٱلۡم 
َ
 أَفَنَْجَعُل اْلُمْسلِِميَن َكاْلُمْجِرِمينَ  أ

ونَ  2/68:36م م  ۡم َكۡيَف ََتۡك   َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُمونَ  َما لَك 

ونَ  2/68:37م ۡم كَِتَٰب  فِيهِ تَۡدر س  ۡم لَك 
َ
 أَْم لَُكْم ِكتَاٌب فِيِه تَْدُرُسونَ  أ

2/68:38م
1
ونَ  0إِنذ   ۡم فِيهِ لََما ََتَۡيذ   إِنا لَُكْم فِيِه لََما تََخياُرونَ   9لَك 

2/68:39م
2
يَۡمٌَٰن َعَلۡيَنا َبَٰلَِغةٌ  

َ
ۡم أ ۡم لَك 

َ
مۡ  9إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ إِنذ  0أ لََما  7لَك 

وَن  م   ََتۡك 
أَْم لَُكْم أَْيَماٌن َعلَْينَا بَالَِغةٌ إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة إِنا لَُكْم 

 لََما تَْحُكُمونَ 

َٰلَِك زَِعيمٌ  2/68:40م م بَِذ ه  يُّ
َ
ۡم أ  َسْلهُْم أَيُّهُْم بَِذلَِك َزِعيمٌ  َسۡله 

2/68:41م
3
  

َ
ََكٓء  أ َ ۡم ُش  ََكٓئِِهمۡ  0ۡم لَه  َ ت واْ بُِش 

ۡ
أَْم لَهُْم ُشَرَكاُء فَْليَأْتُوا بُِشَرَكاهِِهْم إِْن َكانُوا  إِن ََكن واْ َصَِٰدقَِي  9فَۡلَيأ

 َصاِدقِينَ 

2/68:42م
4
وَن  9َعن َساقٖ  0يَۡوَم ي ۡكَشف    ودِ فَََل يَۡسَتِطيع  ج  ُجوِد فاََل يَْوَم  َوي ۡدَعۡوَن إََِل ٱلسُّ يُْكَشُف َعْن َساقإ َويُْدَعْوَن إِلَى السُّ

 يَْستَِطيُعونَ 

2/68:43م
5
ۡم  0َخَِٰشَعةً   ودِ َوه  ج  ُۖ َوقَۡد ََكن واْ ي ۡدَعۡوَن إََِل ٱلسُّ ۡم ذِلذة  ه  ۡم تَۡرَهق  بَۡصَٰر ه 

َ
أ
وَن   َسَٰلِم 

َعْوَن َخاِشَعةً أَْبَصاُرهُْم تَْرهَقُهُْم ِذلاةٌ َوقَْد َكانُوا يُدْ 

ُجوِد َوهُْم َسالُِمونَ   إِلَى السُّ

2/68:44م
6
م  0نفََذۡرِن   ه  ِب  بَِهََٰذا ٱۡۡلَِديِثِۖ َسنَۡسَتۡدرِج  ِۡن  ]...[َوَمن ي َكذ  م 

وَن   َحۡيث  ََل َيۡعلَم 
ُب بِهََذا اْلَحِديِث َسنَْستَْدِرُجهُْم  فََذْرنِي َوَمْن يَُكذِّ

 ِمْن َحْيُث اَل يَْعلَُمونَ 

ۡم  إِنذ َكۡيِدي َمتِيٌ  2/68:45م ۡمِّل لَه 
 
 َوأُْملِي لَهُْم إِنا َكْيِدي َمتِينٌ  َوأ

ۡم تَۡس  2/68:46م
َ
ۡثَقل ونَ   َ أ ۡغَرٖ  مُّ ِن مذ م م  ۡجٗرا َفه 

َ
ۡم أ  أَْم تَْسأَلُهُْم أَْجًرا فَهُْم ِمْن َمْغَرمإ ُمْثقَلُونَ  ل ه 

ۡم يَۡكت ب وَن  2/68:47م م  ٱۡلَغۡيب  َفه  ۡم ِعنَده 
َ
 أَْم ِعْنَدهُُم اْلَغْيُب فَهُْم يَْكتُبُونَ  ]...[أ

2/68:48هـ
7
ن َكَصاِحِب ٱۡۡل وتِ  0نفَٱۡصِبۡ   إِۡذ نَاَدىَٰ  0مِۡل ۡكِم َرب َِك َوََل تَك 

وم   َو َمۡكظ    0مَوه 
وِت إِْذ فَاْصبِْر لُِحْكِم َربَِّك َواَل تَُكْن َكَصاِحِب اْلحُ 

 نَاَدى َوهَُو َمْكظُومٌ 

2/68:49هـ
8
ۥ  ََٰرَكه  ن تََد

َ
وم   9نِۡعَمة   0لذۡوََلٓ أ َو َمۡذم  ب ِهِۦ نَل بَِذ بِٱۡلَعَرآءِ َوه  ِن رذ لَْواَل أَْن تََداَرَكهُ نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَنُبَِذ بِاْلَعَراِء َوهَُو  م 

 َمْذُمومٌ 

َٰلِِحيَ فَٱۡجَتَبَٰه   2/68:50هـ ۥ ِمَن ٱلصذ ۥ فََجَعلَه  الِِحينَ  َربُّه   فَاْجتَبَاهُ َربُّهُ فََجَعلَهُ ِمَن الصا

                                                           
1

، أَْينَ ( 0  ، أَنا  تَُخياُرونَ ( 9 أَإِنا
2

، أَْينَ ( 9 بَالَِغةً ( 0   لَُكْم َعلَيا ( 7 أَإِنا
3

 بِِشْرِكِهمْ ( 9 ِشْركٌ ( 0 
4

 َسأقإ ( 9 يَْكِشُف، نَْكِشُف، يُْكِشُف، تُْكَشُف، تَْكِشُف، تُْكِشفُ ( 0 
5

 َخاِشَعاً ( 0 
6

 3:  8\007 منسوخة بآية السيف( 0ن 
7

في العهد القديم سفر كامل ( 0م ♦ 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن ( ♦079:  77\36إشارة الى يونس الذي بلعه الحوت )أنظر اآلية  (0ت 

يونس أنظر دعاء ( 9ممن اربعة فصول يتكلم عن يونس والذي يعرف بسفر يونان. ويذكره القرآن في عدة سور )أنظر الفهرس تحت اسم يونس(. 

 .01-9:  9في سفر يونان 
8

اَرَكهُ، تََداَرَكْتهُ، تَتََداَرَكهُ، تَُداركهُ ( 0   َرْحَمةٌ ( 9 تَدا
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2/68:51هـ
1
ونََك   لِق  ۡ واْ لَُي  ِيَن َكَفر  ِۡكَر  0ِإَون يََكاد  ٱَّلذ واْ ٱَّل  ا َسِمع  بَۡصَٰرِهِۡم لَمذ

َ
بِأ

ۥ لََمۡجن ون   ول وَن إِنذه   َوَيق 
ا  َوإِْن يََكاُد الاِذينَ  َكفَُروا لَيُْزلِقُونََك بِأَْبَصاِرِهْم لَما

ْكَر َويَقُولُوَن إِناهُ لََمْجنُونٌ   َسِمُعوا الذِّ

َو إَِلذ ذِۡكر  ل ِۡلَعَٰلَِميَ  2/68:52هـ  َوَما هَُو إاِلا ِذْكٌر لِْلَعالَِمينَ  َوَما ه 

 
 سورة المزمل 33\3

 912 و 00 – 01عدا مكية  20 - عدد اآليات
3
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

3/73:1م
4
ِل    زذم  َها ٱلۡم  يُّ

َ
أ لُ   0ن0َيى مِّ  يَا أَيُّهَا اْلُمزا

3/73:2م
5
َۡل إَِلذ قَلِيَٗل  0ن0ق مِ    قُِم اللاْيَل إاِلا قَلِياًل  ٱَلذ

3/73:3م
6
ۥٓ   ۡص ِمۡنه  قَلِيًَل  0ن ِۡصَفه  وِ ٱنق 

َ
 نِْصفَهُ أَِو اْنقُْص ِمْنهُ قَلِياًل  أ

ۡرَءاَن تَۡرتِيًَل  3/73:4م ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرت ِِل ٱۡلق 
َ
 أَْو ِزْد َعلَْيِه َوَرتِِّل اْلقُْرآََن تَْرتِياًل  أ

 َعلَْيَك قَْواًل ثَقِياًل إِناا َسنُْلقِي  إِنذا َسن ۡلِِق َعلَۡيَك قَۡوَٗل ثَِقيًَل  3/73:5م

3/73:6م
7
َشدُّ َوۡط  0إِنذ نَاِشَئةَ  

َ
ِۡل ِِهَ أ قَۡوم   9ا  ٗ ٱَلذ

َ
 إِنا نَاِشئَةَ اللاْيِل ِهَي أََشدُّ َوْطئًا َوأَْقَوُم قِياًل  قِيًَل  7َوأ

3/73:7م
8
 َسْبًحا طَِوياًل إِنا لََك فِي اَلناهَاِر  َطوِيَٗل  0إِنذ لََك ِِف ٱنلذَهارِ َسۡبٗحا 

رِ ٱۡسَم َرب َِك َوتَبَتذۡل إََِلۡهِ تَۡبتِيَٗل  3/73:8م
 َواْذُكِر اْسَم َربَِّك َوتَبَتاْل إِلَْيِه تَْبتِياًل  َوٱۡذك 

3/73:9م
9
وَ  9ٱلَۡمُۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب  0رذبُّ   ِۡذه  َوكِيَٗل  0مََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه  َواْلَمْغِرِب اَل إِلَهَ إاِلا هَُو فَاتاِخْذهُ َربُّ اْلَمْشِرِق  فَٱَتذ

 َوِكياًل 

3/73:10هـ
10

ۡم َهۡجٗرا ََجِيَٗل   ۡره  ول وَن َوٱۡهج  َٰ َما َيق   َواْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواْهُجْرهُْم هَْجًرا َجِمياًل   0نَوٱۡصِبۡ لََعَ

3/73:11هـ
11

ْوِّل ٱنلذۡعمَ  
 
بَِي أ ِ َكذ  ۡم قَلِيًَل َوَذۡرِن َوٱلۡم  ِۡله  بِيَن أُولِي الناْعَمِة َوَمهِّْلهُْم قَلِياًل   0مةِ َوَمه   َوَذْرنِي َواْلُمَكذِّ

نَكاَٗل وََجِحيٗما ,3/73:12م
َ
ۡيَنآ أ  إِنا لََدْينَا أَْنَكااًل َوَجِحيًما إِنذ ََلَ

َِلٗما 3/73:13م
َ
ةٖ وََعَذابًا أ ةإ َوَعَذابًا أَلِيًماَوطََعاًما َذا  َوَطَعاٗما َذا غ صذ  ُغصا

3/73:14م
12

ف    ِهيًَل  0يَۡوَم تَۡرج  َبال  َكثِيٗبا مذ َبال  َوََكنَِت ٱۡۡلِ ۡرض  َوٱۡۡلِ
َ
يَْوَم تَْرُجُف اأْلَْرُض َواْلِجبَاُل َوَكانَِت اْلِجبَاُل  ٱۡۡل

 َكثِيبًا َمِهياًل 

                                                           
1

 لَيَْزلِقُونََك، لَيُْزِهقُونََك، لَينفذونَكَ ( 0 
2

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
3

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
4

ُل ( 0  ُل، اْلُمَزما ُل، اْلُمَزمِّ  7-7:  77\7منسوخة باآليتين ( 0ن ♦اْلُمتََزمِّ
5

 7-7:  77\7منسوخة باآليتين ( 0ن ♦قُُم، قَُم ( 0 
6

هُ ( 0  ُُ  نِْصَف
7

 َوأَْصَوُب، َوأَْهيَأَ ( 7 ِوطَاًء، َوطَاًء، ِوْطئًا( 9 نَاِشيَةَ ( 0 
8

 َسْبًخا(0 
9

، َربِّ ( 0  (؛"اسمع يا إسراهيل: إن الرب إلهنا هو رب واحد" 79:  09: "فمن إله غير ربنا؟" )مزامير قارن( 0م♦ َواْلَمَغاِرِب اْلَمَشاِرِق ( 9 َربا

 (7:  6)تثنية 
10

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
11

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
12

 تُْرَجفُ ( 0 
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وَٗل  3/73:15م ۡم رَس  ٓ إََِلۡك  رَۡسۡلَنا
َ
ٓ أ ا ٓ إََِلَٰ فِۡرَعۡوَن إِنذ رَۡسۡلَنا

َ
ٓ أ ۡم َكَما َشَِٰهًدا َعلَۡيك 

وَٗل   رَس 
إِناا أَْرَسْلنَا إِلَْيُكْم َرُسواًل َشاِهًدا َعلَْيُكْم َكَما أَْرَسْلنَا 

 إِلَى فِْرَعْوَن َرُسواًل 

ۡخٗذا َوبِيَٗل  3/73:16م
َ
َخۡذَنَٰه  أ

َ
وَل فَأ ُسوَل فَأََخْذنَاهُ أَْخًذا َوبِياًل فََعَصى  َفَعََصَٰ فِۡرَعۡون  ٱلرذس   فِْرَعْوُن الرا

3/73:17م
1
ونَ    فََكْيَف تَتاقُوَن إِْن َكفَْرتُْم يَْوًما يَْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيبًا  7ٱلۡوِۡلَدََٰن ِشيًبا 7ََيَۡعل   9إِن َكَفۡرت ۡم يَۡوٗما 0فََكۡيَف َتتذق 

3/73:18م
2
  َۢ نَفِطر  َمآء  م  وًَل بِهۦِ   0ٱلسذ هۥ  َمۡفع  َماُء ُمْنفَِطٌر بِِه َكاَن َوْعُدهُ َمْفُعواًل  ََكَن وَۡعد   السا

3/73:19م
3
ََذ إََِلَٰ َرب ِهِۦ َسبِيًَل  0مإِنذ َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ُۖ َفَمن َشآءَ    إِنا هَِذِه تَْذِكَرةٌ فََمْن َشاَء اتاَخَذ إِلَى َربِِّه َسبِياًل  ٱَتذ

3/73:20هـ
4
ۡدََنَٰ ِمن ث ل َثِ  ۞إِنذ  

َ
وم  أ نذَك َتق 

َ
ۥ 0َربذَك َيۡعلَم  أ ۥ َوث ل َثه  ِۡل َونِۡصَفه   9ٱَلذ

ن لذن 
َ
َۡل َوٱنلذَهاَر  َعلَِم أ ر  ٱَلذ ِ َقد  ِيَن َمَعَك  َوٱَّللذ  ي  َِن ٱَّلذ َوَطآئَِفة  م 

رۡ  َ ِمَن ٱۡلق  ْ َما تَيََّسذ ۡمُۖ فَٱۡقَرء وا وه  َفَتاَب َعلَۡيك  ۡص  ن َت 
َ
َءاِنِۚ َعلَِم أ

وَن ِمن  ۡرِض يَۡبَتغ 
َ
وَن يَۡۡضِب وَن ِِف ٱۡۡل ۡرََضَٰ َوَءاَخر  م مذ ون  ِمنك  َسَيك 

َ ِمۡنه    ْ َما تَيََّسذ ُِۖ فَٱۡقَرء وا وَن ي َقَٰتِل وَن ِِف َسبِيِل ٱَّللذ ِ َوَءاَخر  فَۡضِل ٱَّللذ
ةَ  َكوَٰ ْ ٱلزذ ةَ َوَءات وا لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قِيم 

َ
َ قَۡرًضا َحَسٗنا  َوَما  0م َوأ ْ ٱَّللذ وا ۡقرِض 

َ
َوأ

 ْ وا م  ِ ا  ]...[ت َقد  َو َخۡۡيٗ ِ ه  وه  ِعنَد ٱَّللذ ِۡن َخۡۡيٖ ََتِد  م م  ِسك  نف 
َ
ِۡل

ۡعَظمَ 
َ
َۢ  7َوأ ور  رذِحيم  َ َغف  ُۖ إِنذ ٱَّللذ َ واْ ٱَّللذ ۡجٗرا  َوٱۡسَتۡغفِر 

َ
 أ

ْن ثُلُثَِي اللاْيِل إِنا َرباَك يَْعلَُم أَناَك تَقُوُم أَْدنَى مِ 

ُر  ُ يُقَدِّ َونِْصفَهُ َوثُلُثَهُ َوطَاهِفَةٌ ِمَن الاِذيَن َمَعَك َوهللاا

اللاْيَل َوالناهَاَر َعلَِم أَْن لَْن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعلَْيُكْم 

َر ِمَن اْلقُْرآَِن َعلَِم أَْن َسيَُكوُن  فَاْقَرُؤوا َما تَيَسا

ُروَن يَْضِربُوَن فِي اأْلَْرِض ِمْنُكْم َمْرَضى َوآَخَ 

ِ َوآََخُروَن يُقَاتِلُوَن فِي  يَْبتَُغوَن ِمْن فَْضِل هللاا

اَلةَ  َر ِمْنهُ َوأَقِيُموا الصا ِ فَاْقَرُؤوا َما تَيَسا َسبِيِل هللاا

َ قَْرًضا َحَسنًا َوَما  َكاةَ َوأَْقِرُضوا هللاا َوآَتُوا الزا

ُموا أِلَْنفُِسُكْم مِ  ِ هَُو تُقَدِّ ْن َخْيرإ تَِجُدوهُ ِعْنَد هللاا

َ َغفُوٌر  َ إِنا هللاا َخْيًرا َوأَْعظََم أَْجًرا َواْستَْغفُِروا هللاا

 َرِحيمٌ 

 
 سورة المدثر 34\4

 5مكية 56 – عدد اآليات
6
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

4/74:1م
7
ث ِر    دذ َها ٱلۡم  يُّ

َ
أ ثِّرُ   0َيى  يَاأَيُّهَا اْلُمدا

نِذرۡ  4/74:2م
َ
ۡم فَأ  قُْم فَأَْنِذرْ  ق 

ۡ  4/74:3م ِ  َوَرباَك فََكبِّرْ  َوَربذَك فََكب 

ِرۡ  4/74:4م  َوثِيَابََك فَطَهِّرْ  َوثَِيابََك َفَطه 

4/74:5م
1
ۡر  0م0َوٱلرُّۡجزَ   ْجَز فَاْهُجرْ  فَٱۡهج   َوالرُّ

                                                           
1

َداَن ِشيبًا إِْن َكفَْرتُْم باَّلل ولم فََكْيَف تَتاقُوَن يَْوًما يَْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيبًا إِْن َكفَْرتُْم، فََكْيَف تخافون أيها الناس يَْوًما يَْجَعُل اْلِولْ ( 7 نَْجَعلُ ( 7 يَْومَ ( 9 تَتاقُونِ ( 0 

قُوا به   تَُصدِّ
2

 ُمتَفَطِّرٌ ( 0 
3

 71:  76\89و  98:  90\7منسوخة باآليتين ( 0ن 
4

( الزكاة: نفس الكلمة في اآلرامية والعبرية بمعنى التطهير، ثم أصب  معناها إعطاء 0م ♦َخْيٌر َوأَْعظَُم ( 7 َونِْصفِهُ َوثُلُثِهُ، َونِْصفَهُ َوثُْلثَهُ ( 9 ثُْلثَيِ ( 0 

زقني إياه فإني أؤدي لك (. وفي التوراة نجد إعطاء العشر. فنذر يعقوب نذرا قاهال: "كل ما تر037صفحة  Jefferyالمال لتطهير النفس )انظر 

(. وجاء في سفر التثنية: "وأد العشر من جميع غلة زرعك، أي ما أخرجته الحقول سنة فسنة. ... في آخر كل ثالث 99:  99عشره" )تكوين 

واألرملة الذين سنين، تخرج كل أعشار غلتك في تلك السنة وتضعها في مدنك، فيأتي الالوي، إذ ليس له نصيب وميراث معك، والنزيل واليتيم 

 (.98-99و  99:  07في مدنك، فيأكلون ويشبعون، لكي يباركك الرب إلهك في جميع ما تعمل من أعمال يديك" )تثنية 
5

 . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
6

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
7

 اْلُمتََدثُِّر، اْلُمَدثُِّر، اْلُمَدثارُ ( 0 
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4/74:6م
2
 َواَل تَْمنُْن تَْستَْكثِرُ   0تَۡسَتۡكِث   0َوََل َتۡمن   

 َولَِربَِّك فَاْصبِرْ  َولَِرب َِك فَٱۡصِبۡ  4/74:7م

4/74:8م
3
 فَإَِذا نُقَِر فِي النااقُورِ  ِِف ٱنلذاق ورِ  0فَإَِذا ن قِرَ  

4/74:9م
4
 يَْوَمئِذإ يَْوٌم َعِسيرٌ فََذلَِك   0فََذَٰلَِك يَۡوَمئِٖذ يَۡوٌم َعِسۡيٌ  

َِٰفرِيَن َغۡۡي  يَِسۡيٖ  4/74:10م  ٱۡلَك
 َعلَى اْلَكافِِريَن َغْيُر يَِسيرإ  لََعَ

4/74:11م
5
 َذْرنِي َوَمْن َخلَْقُت َوِحيًدا  0م0نَذۡرِن َوَمۡن َخلَۡقت  وَِحيٗدا 

وٗدا 4/74:12م ۡمد   َمْمُدوًدا َوَجَعْلُت لَهُ َمااًل  وََجَعۡلت  ََل ۥ َماَٗل مذ

وٗدا 4/74:13م ه   َوبَنِيَن ُشهُوًدا َوَبنَِي ش 

دتُّ ََل ۥ َتۡمِهيٗدا 4/74:14م  َوَمهاْدُت لَهُ تَْمِهيًدا َوَمهذ

زِيَد  4/74:15م
َ
ۡن أ
َ
 ثُما يَْطَمُع أَْن أَِزيدَ  ]...[ث مذ َيۡطَمع  أ

َٰتَِنا َعنِيٗدا 4/74:16م ۥ ََكَن ٓأِلَي ُۖ إِنذه  ٓ  َكالا إِناهُ َكاَن آِلَيَاتِنَا َعنِيًدا ّلََكذ

وًدا 4/74:17م ۥ َصع  ه  رۡهِق 
 
 َسأُْرِهقُهُ َصُعوًدا َسأ

رَ  4/74:18م َر َوقَدذ ۥ فَكذ َر َوقَدارَ  إِنذه   إِناهُ فَكا

رَ  4/74:19م تَِل َكۡيَف قَدذ  فَقُتَِل َكْيَف قَدارَ  َفق 

رَ  4/74:20م  ثُما قُتَِل َكْيَف قَدارَ  ث مذ ق تَِل َكۡيَف قَدذ

 ثُما نَظَرَ  ث مذ َنَظرَ  4/74:21م

 ثُما َعبََس َوبََسرَ  ث مذ َعبََس َوبَََّسَ  4/74:22م

ۡدبََر َوٱۡسَتۡكَبَ  4/74:23م
َ
 ثُما أَْدبََر َواْستَْكبَرَ  ث مذ أ

4/74:24م
6
 هََذا إاِلا ِسْحٌر يُْؤثَرُ  فَقَاَل إِنْ   0َفَقاَل إِۡن َهََٰذآ إَِلذ ِسۡحر  ي ۡؤثَر   

 إِْن هََذا إاِلا قَْوُل اْلبََشرِ  إِۡن َهََٰذآ إَِلذ قَۡول  ٱۡلبََُشِ  4/74:25م

ۡصلِيهِ َسَقرَ  4/74:26م
 
 َسأُْصلِيِه َسقَرَ  َسأ

ََٰك َما َسَقر   4/74:27م ۡدَرى
َ
 َوَما أَْدَراَك َما َسقَرُ  َوَمآ أ

 اَل تُْبقِي َواَل تََذرُ  تََذر  ََل ت ۡبِِق َوََل  4/74:28م

4/74:29م
7
اَحة    اَحةٌ لِْلبََشرِ  ل ِۡلبََُشِ  0لَوذ  لَوا

4/74:30م
8
 َعلَْيهَا تِْسَعةَ َعَشرَ   ]...[ 0َعلَۡيَها تِۡسَعَة َعَُشَ  

                                                                                                                                                                                                            
1

ْجَز ( 0   .7:  7(. ونفس المعنى في متى 9:  7جاءت كلمة الرجز بالعبرية بمعنى الغضب )حبقوق ( 0م ♦َوالرِّ
2

 تَْستَْكثِْر، فتَْستَْكثِْر، أن تَْستَْكثَِر، تَْستَْكثِْر من الخير( 9 تَُمنا ( 0 
3

 نَقَرَ ( 0 
4

 َعِسرٌ ( 0 
5

 (.09:  07ا عن نفسه حسابا َّلل" )رومية قارن: "إن كل واحد منا سيؤدي إذ( 0م ♦ 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
6

 يُْوثَرُ ( 0 
7

اَحةً ( 0   لَوا
8

 عدة قراءات منها: تِْسَعةُ َعَشَر، تِْسَعةُ وَعْشُر، تِْسَعةَ أَْعُشرَ ( 0 
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ۡم  4/74:31م َته  ُۖ َوَما َجَعۡلَنا ِعدذ ۡصَحََٰب ٱنلذارِ إَِلذ َمَلىئَِكٗة
َ
إَِلذ فِۡتَنٗة َوَما َجَعۡلَنآ أ

ِيَن َءاَمن ٓواْ  وت واْ ٱۡلِكَتََٰب َوَيۡزَداَد ٱَّلذ
 
ِيَن أ واْ لِيَۡستَۡيقَِن ٱَّلذ ِيَن َكَفر  ل َِّلذ

ِيَن  وَل ٱَّلذ ۡؤِمن وَن َوَِلَق  ْ ٱۡلِكَتََٰب َوٱلۡم  وت وا
 
ِيَن أ إِيَمَٰٗنا َوََل يَۡرتَاَب ٱَّلذ

وَن َماذَ  َٰفِر  َرض  َوٱۡلَك َراَد ٱَّللذ  بَِهََٰذا َمَثَٗل  َكَذَٰلَِك ِِف ق ل وبِِهم مذ
َ
ٓ أ ا

َو    ه 
ن وَد َرب َِك إَِلذ ي ِضلُّ ٱَّللذ  َمن يََشآء  َوَيۡهِدي َمن يََشآء   َوَما َيۡعلَم  ج 

 َوَما ِِهَ إَِلذ ذِۡكَرىَٰ لِۡلبََُشِ 

َوَما َجَعْلنَا أَْصَحاَب النااِر إاِلا َماَلهَِكةً َوَما َجَعْلنَا 

تَهُْم إاِلا فِْتنَةً لِلاِذيَن َكفَُروا لِيَْستَْيقَِن الاِذيَن أُوتُوا ِعدا 

اْلِكتَاَب َويَْزَداَد الاِذيَن آََمنُوا إِيَمانًا َواَل يَْرتَاَب 

الاِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواْلُمْؤِمنُوَن َولِيَقُوَل الاِذيَن فِي 

ُ بِهََذا قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلَكافُِروَن َماذَ  ا أََراَد هللاا

ُ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء  َمثاًَل َكَذلَِك يُِضلُّ هللاا

َوَما يَْعلَُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلا هَُو َوَما ِهَي إاِلا ِذْكَرى 

 لِْلبََشرِ 

 َوٱۡلَقَمرِ  4/74:32م
 َكالا َواْلقََمرِ  ّلََكذ

4/74:33م
1
ِۡل إِۡذ   ۡدبَرَ َوٱَلذ

َ
 َواللاْيِل إِْذ أَْدبَرَ   0أ

4/74:34م
2
ۡسَفرَ  

َ
ۡبِح إَِذآ أ ْبِ  إَِذا أَْسفَرَ   0َوٱلصُّ  َوالصُّ

4/74:35م
3
َبِ  0إِنذَها َۡلِۡحَدى 

ْحَدى اْلُكبَرِ   ]...[ٱۡلك   إِناهَا إَلِ

4/74:36م
4
 نَِذيًرا لِْلبََشرِ  ل ِۡلبََُشِ  0نَِذيٗرا 

رَ لَِمن  4/74:37م خذ
َ
ۡو َيَتأ

َ
َم أ ن َيَتَقدذ

َ
ۡم أ رَ  َشآَء ِمنك  َم أَْو يَتَأَخا  لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن يَتَقَدا

ُّ َنۡفِۢس بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنةٌ  4/74:38م  ُكلُّ نَْفسإ بَِما َكَسبَْت َرِهينَةٌ  ُك 

4/74:39م
5
ۡصَحََٰب ٱَۡلَِميِ  

َ
ٓ أ  اْليَِمينِ إاِلا أَْصَحاَب   0مإَِلذ

َٰٖت يَتََسآَءل ونَ  4/74:40م  فِي َجنااتإ يَتََساَءلُونَ  ِِف َجنذ

ۡجرِِميَ  4/74:41م  َعِن اْلُمْجِرِمينَ  َعِن ٱلۡم 

4/74:42م
6
مۡ  0َما   َما َسلََكُكْم فِي َسقَرَ   0ت7ِِف َسَقرَ  9َسلََكك 

َصل ِيَ  4/74:43م  لَْم نَُك ِمَن اْلُمَصلِّينَ قَالُوا  قَال واْ لَۡم نَك  ِمَن ٱلۡم 

 َولَْم نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكينَ  َولَۡم نَك  ن ۡطعِم  ٱلِۡمۡسِكيَ  4/74:44م

نذا ََن وض  َمَع ٱۡۡلَآئِِضيَ  4/74:45م  َوُكناا نَُخوُض َمَع اْلَخاهِِضينَ  َوك 

ِينِ  4/74:46م ِب  بَِيۡوِم ٱَل  نذا ن َكذ  ُب  َوك  ينِ َوُكناا نَُكذِّ  بِيَْوِم الدِّ

ََٰنا ٱَۡلَقِي   4/74:47م تَى
َ
ى أ  َحتاى أَتَانَا اْليَقِينُ  َحَّتذ

َٰفِعِيَ  4/74:48م ۡم َشَفََٰعة  ٱلشذ ه  افِِعينَ  َفَما تَنَفع   فََما تَْنفَُعهُْم َشفَاَعةُ الشا

ۡعرِِضيَ  4/74:49م ۡم َعِن ٱتلذۡذكَِرةِ م   التاْذِكَرِة ُمْعِرِضينَ فََما لَهُْم َعِن  َفَما لَه 

                                                           
1

 إَِذا َدبََر، إَِذا أَْدبَرَ ( 0 
2

 َسفَرَ ( 0 
3

 لَْحَدى، إِْحَدى( 0 
4

 نَِذيرٌ ( 0 
5

قارن (. 7المجلد األول، صفحة  Ginzbergترى اسطورة يهودية أن الفردوس عن الجانب األيمن للرب، والجحيم عن جانبه األيسر )أنظر ( 0م 

أيضا: "وإذا جاء ابن اإلنسان في مجده، تواكبه جميع المالهكة، يجلس على عرش مجده، وتحشر لديه جميع األمم، فيفصل بعضهم عن بعض، كما 

الخراف عن الجداء. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن شماله. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا، يا من باركهم أبي، فرثوا يفصل الراعي 

:  93 هكته" )متىالملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم ... ثم يقول للذين عن الشمال: إليكم عني، أيها المالعين، إلى النار األبدية المعدة إلبليس ومال

70-70.) 
6

 ( اسم من اسماء الجحيم.0ت ♦َصقََر ( 7 َسلََككَ ( 9 يا فالن َما، يا أيها المرء َما( 0 
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4/74:50م
1
ۡم ُح  ر    نذه 

َ
ۡستَنفَِرة   0َكأ  َكأَناهُْم ُحُمٌر ُمْستَْنفَِرةٌ   9مُّ

ِۢ  4/74:51م ْت ِمْن قَْسَوَرةإ  فَرذۡت ِمن قَۡسَوَرة  فَرا

4/74:52م
2
ٗفا  ح  ن ي ۡؤََتَٰ ص 

َ
ۡم أ ِۡنه   ٱۡمرِيٖٕ م 

ُّ ةٗ  0بَۡل ي رِيد  ُك  َ نَُشذ َرةً  بَلْ   9مُّ  يُِريُد ُكلُّ اْمِرئإ ِمْنهُْم أَْن يُْؤتَى ُصُحفًا ُمنَشا

4/74:53م
3
ُۖ بَل َلذ ََيَاف ونَ    َكالا بَْل اَل يََخافُوَن اآْلَِخَرةَ  ٱٓأۡلِخَرةَ  0ّلََكذ

ۥ تَۡذكَِرة   4/74:54م ٓ إِنذه   َكالا إِناهُ تَْذِكَرةٌ  ّلََكذ

 فََمْن َشاَء َذَكَرهُ  َفَمن َشآَء َذَكَره ۥ .4/74:55م

4/74:56م
4
ونَ   ر  ۡهل  ٱلَۡمۡغفَِرةِ  0َوَما يَۡذك 

َ
ۡهل  ٱتلذۡقَوىَٰ َوأ

َ
َو أ ن يََشآَء ٱَّللذ   ه 

َ
ٓ أ ُ هَُو أَْهُل التاْقَوى  إَِلذ َوَما يَْذُكُروَن إاِلا أَْن يََشاَء هللاا

 َوأَْهُل اْلَمْغفَِرةِ 

 
 سورة الفاَتة 1\5

 5مكية 7 - عدد اآليات

5/1:1م
6
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

5/1:2م
ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ  0ٱۡۡلَۡمد   7 ِ َرب  ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ  0مَّلِلذ  اْلَحْمُد َّلِلا

5/1:3م
8
ِحيمِ   ٱلرذِحيمِ  0ٱلرذِنَٰمۡح  ْحَماِن الرا  الرا

5/1:4م
 9
ِينِ  9يَۡومِ  0َمَٰلِِك   ينِ   ٱَل   َمالِِك يَْوِم الدِّ

5/1:5م
10

 إِيااَك نَْعبُُد َوإِيااَك نَْستَِعينُ   7نَۡسَتعِي   7ِإَويذاكَ  9َنۡعب د   0إِيذاكَ  

5/1:6م
11

ۡسَتِقيمَ  0ٱۡهِدنَا  َرََٰط ٱلۡم  ِ َراطَ اْلُمْستَقِيَم   0م0ٱلص   اْهِدنَا الصِّ

5/1:7م
12

ِينَ ِصَرََٰط   وِب َعلَۡيِهۡم َوََل  0ٱَّلذ ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡۡيِ ٱلَۡمۡغض 
َ
 9أ

ٓال ِيَ   0م7ٱلضذ
ِصَراطَ الاِذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب 

الِّيَن   َعلَْيِهْم َواَل الضا

 

                                                           
1

 ُمْستَْنفََرةٌ ( 9 ُحْمرٌ ( 0 
2

 ُمْنَشَرةً ( 9 ُصْحفًا( 0 
3

 تََخافُونَ ( 0 
4

كاُروَن، تَذاكاُرونَ ( 0   تَْذُكُروَن، يَذا
5

القرآن العظيم    -أم القرآن  -أم الكتاب  -فاتحة القرآن عناوين اخرى:  عنوان هذه السورة مأخوذ من موقعها في بداية القرآن وفقا للترتيب العادي.  

الصالة  -الشافية  -الشفاء  -الراقية  -  الحمد القصرى -الحمد األولى -الشكر  –الحمد  -النور  -األساس  -الكافية  -الكنز  –الوافية  -السبع المثاني 

 التفويض. -المناجاة  -تعليم المسئلة  -السؤال  -الدعاء  -
6

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
7

و  01و  6:  07المقابل العبري لهذه العبارة هو "مليخ عولميم" وترجمتها بالعربية "ملك الدهور" )ونجدها في طوبيا  (0ت♦ الحمِد، الحمَد ( 0 

 (. وقد عرف معجم الفاظ القرآن الكريم كلمة العالمين بـأجناس الخلق.07:  0س األولى و تيموثاو 07
8

ْحَمانُ ( 0  ْحَماَن، الرا  الرا
9

ك، ِمْلِك، َملِِكي، مليكِ ( 0   يَْومَ ( 9 َملَِك، َملُِك، َملِِك، َملِكاً، َمْلِك، َمالَِك، َملََك، َمالٌِك، َمالا
10

يااكَ ( 7 يَْعبُْد، يِْعبُُد، يُْعبدُ ( 9 اَك، إِيَاكَ أَيااَك، ِهيااَك، هَيا ( 0  ُِ  نِْستَِعيُن، نَْستَِعينُو( 7 َوإِيَاَك، َويااَك، وأَ
11

رنا، أَْرشدنا( 0  (؛"طريقك يا رب علمني وسبيل 7:  03قارن: "يا رب طرقك عرفني وسبلك علمني" )مزامير ( 0م♦ صراطاً مستقيماً ( 9 بصِّ

 (.00:  97)مزامير االستقامة اهدني" 
12

الِّين ( 7 وغير، غيرَ ( 9 َمنْ ( 0   6-3:  0قارن مزامير ( 0م♦ الضا
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 سورة المسد 111\9

 1مكية 5 – عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح   ِحيمِ  ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

6/111:1م
ِب  3

َ
 تَباْت يََدا أَبِي لَهَبإ َوتَبا  َوتَبذ  9لََهبٖ  0َتبذۡت يََدآ أ

6/111:2م
4
ۡغََنَٰ َعۡنه  َماَل  ۥ َوَما َكَسَب  

َ
 َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسبَ   0َمآ أ

6/111:3م
5
 َسيَْصلَى نَاًرا َذاَت لَهَبإ   9نَاٗرا َذاَت لََهبٖ  0َسَيۡصَّلَٰ  

6/111:4م
6
ۥ  ت ه 

َ
الَةَ اْلَحطَبِ   7ٱۡۡلََطبِ  9َُحذالَةَ  0َوٱۡمَرأ  َواْمَرأَتُهُ َحما

َسدِۢ  6/111:5م ِن مذ  فِي ِجيِدهَا َحْبٌل ِمْن َمَسدإ  ِِف ِجيِدَها َحۡبل  م 

 
 سورة اتلكوير 61\3

 7مكية 29 – عدد اآليات
8
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

َِرۡت  7/81:1م و  ۡمس  ك  َرتْ  إَِذا ٱلشذ  إَِذا الشاْمُس ُكوِّ

7/81:2م
9
وم  ٱنَكَدَرۡت    َوإَِذا النُُّجوُم اْنَكَدَرتْ   0مِإَوَذا ٱنلُّج 

َۡت  7/81:3م ِ ۡي   س 
َبال   َوإَِذا اْلِجبَاُل ُسيَِّرتْ  ِإَوَذا ٱۡۡلِ

7/81:4م
10

لَۡت   ِ ط   َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعطِّلَتْ   0ِإَوَذا ٱۡلعَِشار  ع 

7/81:5م
11

ُِشَۡت   وش  ح   َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ   0ِإَوَذا ٱلۡو ح 

7/81:6م
12

َرۡت   ِ ج  َرتْ   0ِإَوَذا ٱۡۡلَِحار  س   َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ

7/81:7م
13

و َِجۡت ِإَوَذا   وس  ز  َجتْ   0ٱنلُّف   َوإَِذا النُّفُوُس ُزوِّ

7/81:8م
14

ئِلَۡت  0ِإَوَذا ٱلَۡموۡء ۥَدة     َوإَِذا اْلَمْوُؤوَدةُ ُسئِلَتْ   9س 

                                                           
1

 تبتعنوان آخر:  . 3عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 لَْهبإ ( 9 أَبو( 0 
4

 إِْكتََسبَ ( 0 
5

 لَهْبإ ( 9 َسيَُصلاى، َسيُْصلَى( 0 
6

الَةٌ، َحاِملَةَ ( 9 ، وُمَرياتُهُ وُمَرْيئَتُهُ ( 0  الَةً، َحما الَةُ، َحما  لْلَحطَبِ ( 7 َحما
7

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
8

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
9

قوات السموات" )متى قارن: "وعلى أثر الشدة في تلك األيام، تظلم الشمس، والقمر ال يرسل ضوءه، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع ( 0م 

97  :98.) 
10

 ُعِطلَْت، َعطَلَتْ ( 0 
11

 ُحشَِّرتْ ( 0 
12

 ُسِجَرتْ ( 0 
13

 ُزوِوَجتْ ( 0 
14

 ُسيِّلَْت، ِسيلَْت، َسأَلَْت.( 9 اْلَمُؤوَدةُ، اْلَمْوَدةُ، اْلَمُووَدةُ، اْلَمَوداةُ، اْلَماُووَدةُ ( 0 
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7/81:9م
1
ي ِ َذۢنٖب ق تِلَۡت  

َ
 بِأَيِّ َذْنبإ قُتِلَتْ   0ت0بِأ

7/81:10م
2
ف    ح  ُحُف   9ن ُِشَۡت  0ِإَوَذا ٱلصُّ  نُِشَرتْ َوإَِذا الصُّ

7/81:11م
3
ِشَطۡت   َمآء  ك  َماُء ُكِشطَتْ   0ِإَوَذا ٱلسذ  َوإَِذا السا

7/81:12م
4
َِرۡت   ع  َرتْ   0ِإَوَذا ٱۡۡلَِحيم  س   َوإَِذا اْلَجِحيُم ُسعِّ

ۡزلَِفۡت  7/81:13م
 
 َوإَِذا اْلَجناةُ أُْزلِفَتْ  ِإَوَذا ٱۡۡلَنذة  أ

آ  7/81:14م ۡحَۡضَۡت َعلَِمۡت َنۡفس  مذ
َ
 َعلَِمْت نَْفٌس َما أَْحَضَرتْ  أ

7/81:15م
5
ۡقِسم   

 
 فاََل أُْقِسُم بِاْلُخناسِ  بِٱۡۡل نذِس  0فَََلٓ أ

7/81:16م
6
نذِس  0ٱۡۡلََوارِ    اْلَجَواِر اْلُكناسِ  ٱۡلك 

ِۡل إَِذا َعۡسَعَس  7/81:17م  َواللاْيِل إَِذا َعْسَعسَ  َوٱَلذ

ۡبِح  7/81:18م َس َوٱلصُّ ْبِ  إَِذا تَنَفاسَ  إَِذا َتَنفذ  َوالصُّ

وٖل َكرِيمٖ  7/81:19م ۥ لََقۡول  رَس   إِناهُ لَقَْوُل َرُسولإ َكِريمإ  إِنذه 

7/81:20م
7
ة  ِعنَد ذِي ٱۡلَعۡرِش َمِكيٖ   ةإ ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكينإ   0مذِي ق وذ  ِذي قُوا

7/81:21م
8
َطاٖع َثمذ   ِمٖي  0مُّ

َ
 ُمطَاعإ ثَما أَِمينإ  أ

م بَِمۡجن ونٖ  7/81:22م  َوَما َصاِحبُُكْم بَِمْجنُونإ  َوَما َصاِحب ك 

بِيِ  7/81:23م ف ِق ٱلۡم 
 
 َولَقَْد َرآَهُ بِاأْلُفُِق اْلُمبِينِ  َولََقۡد رََءاه  بِٱۡۡل

7/81:24م
9
َو لََعَ ٱۡلَغۡيِب بَِضنِيٖ    بَِضنِينإ  َوَما هَُو َعلَى اْلَغْيبِ   0َوَما ه 

7/81:25م
10

َو بَِقۡوِل َشۡيَطَٰٖن رذِجيمٖ    َوَما هَُو بِقَْوِل َشْيطَانإ َرِجيمإ   0تَوَما ه 

ۡيَن تَۡذَهب ونَ  7/81:26م
َ
 فَأَْيَن تَْذهَبُونَ  فَأ

َو إَِلذ ذِۡكر  ل ِۡلَعَٰلَِميَ  7/81:27م  إِْن هَُو إاِلا ِذْكٌر لِْلَعالَِمينَ  إِۡن ه 

7/81:28م
11

ن يَۡسَتِقيمَ  
َ
ۡم أ  لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن يَْستَقِيمَ   0نلَِمن َشآَء ِمنك 

7/81:29م
12

ن يََشآَء ٱَّللذ  َربُّ ٱۡلَعَٰلَِمَي  0َوَما تََشآء ونَ  
َ
ٓ أ ُ َربُّ اْلَعالَِمينَ  إَِلذ  َوَما تََشاُؤوَن إاِلا أَْن يََشاَء هللاا

                                                           
1

 بنات عند العرب قبل اإلسالم كما تذكرها مصادر إسالمية.إشارة الى عادة وأد ال( 0م ♦قُتِْلُت، قُتِّلَْت ( 0 
2

ْحفُ ( 0   نُشَِّرتْ ( 9 الصُّ
3

 قُِشطَتْ ( 0 
4

 ُسِعَرتْ ( 0 
5

 فأََلُْقِسمُ ( 0 
6

 اْلَجَواِري( 0 
7

 (.7:  73قارن: "عرشك يا هللا أبد الدهور وصولجان ملكك صولجان استقامة" )مزامير ( 0م 
8

هْ ( 0  ، ثَما  ثُما
9

 بِظَنِينإ ( 0 
10

نجد كلمة رجم بالعبرية كعقاب. ويظن البعض ان الكلمة قد تكون من اللغة الحبشية والتي تعني لعن. فيكون معنى العبارة "شيطان لعين". ( 0ت 

 .071صفحة  Jefferyو  77، صفحة 9مجلد  Bonnet-Eymardأنظر 
11

 98:  90\7منسوخة باآلية ( 0ن 
12

 يََشاُؤونَ ( 0 
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 سورة اۡللَع 63\6

 1مكية 19 – عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

8/87:1م
3
لَۡعَ  

َ
 َسبِِّ  اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى  0َسب ِِح ٱۡسَم َرب َِك ٱۡۡل

ىَٰ  8/87:2م ِي َخلََق فََسوذ  الاِذي َخلََق فََسواى ٱَّلذ

8/87:3م
4
رَ   ِي قَدذ َر فَهََدى َفَهَدىَٰ  0َوٱَّلذ  َوالاِذي قَدا

ۡخَرَج ٱلَۡمۡرَعَٰ  8/87:4م
َ
ِٓي أ  َوالاِذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى َوٱَّلذ

ۡحَوىَٰ  8/87:5م
َ
َثآًء أ ۥ غ   فََجَعلَهُ ُغثَاًء أَْحَوى فََجَعلَه 

 َسنُْقِرهَُك فاََل تَْنَسى َسن ۡقرِئ َك فَََل تَنََسى  8/87:6م

ۥ َيۡعلَم  ٱۡۡلَۡهَر َوَما ََيَۡفَٰ إَِلذ  8/87:7م ُ إِناهُ يَْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يَْخفَى َما َشآَء ٱَّللذ   إِنذه   إاِلا َما َشاَء هللاا

ىَٰ  8/87:8م َك لِۡلي َّۡسَ  ِ ُرَك لِْليُْسَرى َون يََّس   َونُيَسِّ

ِۡكَرىَٰ  8/87:9م ِۡر إِن نذَفَعِت ٱَّل  ْر إِْن نَفَعَ  فََذك  ْكَرىفََذكِّ  ِت الذِّ

ر  َمن ََيَۡشَٰ  8/87:10م كذ ُر َمْن يَْخَشى َسَيذذ  َسيَذاكا

ۡشَِق  8/87:11م
َ
 َويَتََجنابُهَا اأْلَْشقَى َوَيَتَجنذب َها ٱۡۡل

ىَٰ  8/87:12م ۡبَ ِي يَۡصَّل ٱنلذاَر ٱۡلك   الاِذي يَْصلَى النااَر اْلُكْبَرى ٱَّلذ

وت   8/87:13م  ثُما اَل يَُموُت فِيهَا َواَل يَْحيَا فِيَها َوََل ََيَۡيَٰ ث مذ ََل َيم 

8/87:14م
5
  َٰ ۡفلََح َمن تََزّكذ

َ
 قَْد أَْفلََ  َمْن تََزكاى  0نقَۡد أ

َٰ  8/87:15م  َوَذَكَر اْسَم َربِِّه فََصلاى َوَذَكَر ٱۡسَم َرب ِهِۦ فََصّلذ

8/87:16م
6
ونَ   ۡنيَ  0بَۡل ت ۡؤثِر  ةَ ٱَلُّ ْنيَا ا ٱۡۡلََيوَٰ  بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحيَاةَ الدُّ

ۡبَِقى  .8/87:17م
َ
 َواآْلَِخَرةُ َخْيٌر َوأَْبقَى َوٱٓأۡلِخَرة  َخۡۡي  َوأ

8/87:18م
7
ِف   ح  وَّلَٰ  0إِنذ َهََٰذا لَِف ٱلصُّ

 
ُحِف اأْلُولَى ٱۡۡل  إِنا هََذا لَفِي الصُّ

8/87:19م
8
ِف   ح  وََسَٰ  0ص  َٰهِيَم َوم   ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسى إِبَۡر

 
 سورة الليل 62\6

                                                           
1

 .0سورة مأخوذ من اآلية عنوان هذه ال 
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 ُسْبَحاَن َربَِّي اأْلَْعلَى، َسبِِّ  اْسَم َربَِّك الذي خلقك ( 0 
4

 قََدرَ ( 0 
5

 التي تفرض الزكاة 017:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن 
6

 أنتم تُْؤثُِروَن، تُْوثُِروَن، يُْؤثُِرونَ ( 0 
7

ْحِف ( 0   الصُّ
8

 ُصْحِف.( 0 
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 1مكية 21 – عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ِۡل إَِذا َيۡغَشَٰ  9/92:1م  َواللاْيِل إَِذا يَْغَشى َوٱَلذ

9/92:2م
3
  َٰ  َوالناهَاِر إَِذا تََجلاى  9 0َوٱنلذَهارِ إَِذا ََتَّلذ

9/92:3م
4
نَثى  

 
َكَر َوٱۡۡل َكَر َواأْلُْنثَى  0َوَما َخلََق ٱَّلذ  َوَما َخلََق الذا

َٰ  9/92:4م ۡم لََشَّتذ  إِنا َسْعيَُكْم لََشتاى إِنذ َسۡعَيك 

ۡعَطىَٰ َوٱتذَِقَٰ  9/92:5م
َ
ا َمۡن أ مذ

َ
ا َمْن أَْعطَى َواتاقَى فَأ  فَأَما

َق بِٱۡۡل ۡسََنَٰ  9/92:6م  َوَصداَق بِاْلُحْسنَى َوَصدذ

9/92:7م
5
ىَٰ   هۥ  لِۡلي َّۡسَ  ِ ُرهُ لِْليُْسَرى  0فََسن يََّس   فََسنُيَسِّ

ا َمنَۢ ََبَِل َوٱۡسَتۡغََنَٰ  9/92:8م مذ
َ
ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى َوأ  َوأَما

َب بِٱۡۡل ۡسََنَٰ  9/92:9م  بِاْلُحْسنَىَوَكذاَب  َوَكذذ

9/92:10م
6
ىَٰ   َّۡسَ هۥ  لِۡلع   ِ ُرهُ لِْلُعْسَرى  0فََسن يََّس   فََسنُيَسِّ

ۥٓ إَِذا تََردذىى  9/92:11م ۡغَِن َعۡنه  َماَل    َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إَِذا تََرداى َوَما ي 

َدىَٰ  9/92:12م  إِنا َعلَْينَا لَْلهَُدى إِنذ َعلَۡيَنا لَۡله 

وَّلَٰ  9/92:13م
 
 َوإِنا لَنَا لَْْلَِخَرةَ َواأْلُولَى ِإَونذ نَلَا لَٓأۡلِخَرةَ َوٱۡۡل

9/92:14م
7
ىَٰ   ۡم نَاٗرا تَلَظذ نَذۡرت ك 

َ
 فَأَْنَذْرتُُكْم نَاًرا تَلَظاى  0فَأ

ۡشَِق  9/92:15م
َ
ََٰهآ إَِلذ ٱۡۡل  اَل يَْصاَلهَا إاِلا اأْلَْشقَى ََل يَۡصلَى

َٰ  9/92:16م َب َوتََوّلذ ِي َكذذ  الاِذي َكذاَب َوتََولاى ٱَّلذ

9/92:17م
8
ۡتَِق  0َوَسي َجنذب َها 

َ
 َوَسيَُجنابُهَا اأْلَْتقَى ٱۡۡل

9/92:18م
9
  َٰ ّكذ ِي ي ۡؤَِت َماََل ۥ َيََتَ  الاِذي يُْؤتِي َمالَهُ يَتََزكاى  0ٱَّلذ

ِۡعَمةٖ  9/92:19م َحد  ِعنَدهۥ  ِمن ن 
َ
َۡزىى  َوَما ِۡل  َوَما أِلََحدإ ِعْنَدهُ ِمْن نِْعَمةإ تُْجَزى َت 

9/92:20م
10

َٰ  0إَِلذ ٱبۡتَِغآءَ   لَۡعَ
َ
 إاِلا اْبتَِغاَء َوْجِه َربِِّه اأْلَْعلَى  0موَۡجهِ َرب ِهِ ٱۡۡل

9/92:21م
1
 َولََسْوَف يَْرَضى  0َولََسۡوَف يَۡرََضَٰ  

                                                           
1

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 حذفت اآلية ( 9 تَتََجلاى، تُْجلِي( 0 
4

َكِر َواأْلُْنثَى، والذي َخلََق الذاَكَر َواأْلُْنثَى، ومن َخلََق الذاَكَر َواأْلُْنثَى( 0   والذا
5

 لِْليُُسَرى( 0 
6

 لِْلُعُسَرى ( 0 
7

 تالَظاى، تَتَلَظاى( 0 
8

 َوَسنَُجنابُهَا( 0 
9

كاى( 0   يَزا
10

 (.6:  97قارن: "ذلك جيل من يطلبونه من يلتمسون وجهك" )مزامير ( 0م ♦اْبتَِغاُء، اْبتَِغا ( 0 
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 سورة الفجر 66\11

 2مكية 30 – عدد اآليات
3
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

10/89:1م
4
 َواْلفَْجرِ   0َوٱۡلَفۡجرِ  

10/89:2م
5
 َولَيَالإ َعْشرإ   0َوََلَال  َعُۡشٖ  

10/89:3م
6
ۡفعِ   ْفِع َواْلَوْترِ   9َوٱلَۡوتۡرِ  0َوٱلشذ  َوالشا

10/89:4م
7
ِۡل إَِذا    َواللاْيِل إَِذا يَْسرِ   0يََّۡسِ َوٱَلذ

ِي ِحۡجر   10/89:5م ِ
َٰلَِك قََسم  َّل   هَْل فِي َذلَِك قََسٌم لِِذي ِحْجرإ  َهۡل ِِف َذ

10/89:6م
8
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بَِعاد   

َ
 أَلَْم تََر َكْيَف فََعَل َربَُّك بَِعادإ   0أ

10/89:7م
9
 إَِرَم َذاِت اْلِعَمادِ  ٱۡلعَِمادِ  9َذاتِ  0إَِرمَ  

10/89:8م
10

ۡلَۡق ِمۡثل َها  َِٰد  0ٱلذَِّت لَۡم َي   الاتِي لَْم يُْخلَْق ِمْثلُهَا فِي اْلباَِلدِ  ِِف ٱۡۡلَِل

10/89:9م
11

ودَ   ۡخَر بِٱلَۡوادِ  0َوَثم  ِيَن َجاب واْ ٱلصذ ْخَر بِاْلَوادِ   9ٱَّلذ  َوثَُموَد الاِذيَن َجابُوا الصا

ۡوتَادِ  10/89:10م
َ
 َوفِْرَعْوَن ِذي اأْلَْوتَادِ  َوفِۡرَعۡوَن ذِي ٱۡۡل

َٰدِ  10/89:11م ِيَن َطَغۡواْ ِِف ٱۡۡلَِل  الاِذيَن طََغْوا فِي اْلباَِلدِ  ٱَّلذ

واْ فِيَها ٱۡلَفَسادَ  10/89:12م ۡكَث 
َ
 فَأَْكثَُروا فِيهَا اْلفََسادَ  فَأ

10/89:13م
12

 فََصبا َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوطَ َعَذابإ   0مَسۡوَط َعَذاب  فََصبذ َعلَۡيِهۡم َربَُّك  

 إِنا َرباَك لَبِاْلِمْرَصادِ  إِنذ َربذَك َۡلِٱلِۡمۡرَصادِ  10/89:14م

10/89:15م
13

  ٓ ِ  َرّب 
ول  ۥ َفَيق  َمه  ۥ َوَنعذ ۡكَرَمه 

َ
ۥ فَأ َٰه  َربُّه  نَسَٰن  إَِذا َما ٱۡبَتلَى ا ٱۡۡلِ مذ

َ
فَأ

ۡكَرَمنِ 
َ
  0أ
َمهُ  ْنَساُن إَِذا َما اْبتاََلهُ َربُّهُ فَأَْكَرَمهُ َونَعا ا اإْلِ فَأَما

 فَيَقُوُل َربِّي أَْكَرَمنِ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 يُْرَضى( 0 
2

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
3

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
4

 َواْلفَْجرإ ( 0 
5

 َولَيَاِل، َولَيَالِي( 0 
6

ْفعإ ( 0   َوالِْوْتِر، َواْلَوتِِر، َوالَْوْترإ ( 9 َوالشا
7

 يَْسِري، يَْسرإ ( 0 
8

 بَِعاَد، بَِعادِ ( 0 
9

، أََرمَ ( 0   َذاتَ ( 9 أَِرَم، أَْرَم، إَِرِم، إَِرما
10

 يَْخلُْق ِمْثلَهَا، نَْخلُْق ِمْثلَهَا، يُْخلَْق ِمْثلُهُم( 0 
11

 بِاْلَواِدي( 9 َوثَُموداً ( 0 
12

 03:  99؛99:  01( وبمعنى السيل )أشعيا 96:  01؛أشعيا 07و  00:  09كلمة سوط تأتي في التوراة بمعنى وسيلة الضرب )أنظر ملوك األول   

 (. وهذا المعنى األخير هو الذي يناسب كلمة صب في اآلية المذكورة.09و 
13

 أَْكَرَمنِي( 0 
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10/89:16م
1
َٰه  َفَقَدرَ   آ إَِذا َما ٱۡبَتلَى مذ

َ
َهََٰنِ  0َوأ

َ
ٓ أ ِ  َرّب 

ول  ۥ َفَيق  ا إَِذا َما اْبتاََلهُ فَقََدَر َعلَْيِه   9َعلَۡيهِ رِزۡقَه  ِرْزقَهُ فَيَقُوُل َربِّي َوأَما

 أَهَانَنِ 

10/89:17م
2
ونَ   ُۖ بَل َلذ ت ۡكِرم   َكالا بَل اَل تُْكِرُموَن اْليَتِيمَ  ٱَۡلَتِيَم  0ّلََكذ

10/89:18م
3
ونَ   ضُّ َٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكِي  0َوََل تََحى وَن َعلَى طََعاِم اْلِمْسِكينِ  لََعَ  َواَل تََحاضُّ

10/89:19م
4
ل ونَ   ك 

ۡ
ا  0َوتَأ ذم ٗ ۡكَٗل ل

َ
َاَث أ ا ٱلَتُّ  َوتَأُْكلُوَن التَُّراَث أَْكاًل لَّمً

10/89:20م
5
ِبُّونَ   ا  0َوَت  ا ََج ٗ ب ٗ ا ٱلَۡماَل ح   َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجّمً

ا 10/89:21م ا َدك ٗ ۡرض  َدك ٗ
َ
ِت ٱۡۡل ُۖ إَِذا د كذ ٓ اَكالا إَِذا ُدكاِت  ّلََكذ ا َدّكً  اأْلَْرُض َدّكً

ا 10/89:22م ا َصف ٗ  َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصفًّا َصفًّا وََجآَء َربَُّك َوٱلَۡملَك  َصف ٗ

ِۡكَرىَٰ  10/89:23م َٰ ََل  ٱَّل  َنذ
َ
نَسَٰن  َوأ ر  ٱۡۡلِ

ْنَساُن َوأَناى َوِجيَء يَْوَمئِذإ  وَِجآْيَء يَۡوَمئِذِۢ ِِبََهنذَم  يَۡوَمئِٖذ َيَتَذكذ ُر اإْلِ بَِجهَناَم يَْوَمئِذإ يَتََذكا

ْكَرى  لَهُ الذِّ

ۡمت   10/89:24م ول  َيَٰلَۡيتََِن قَدذ  يَقُوُل يَا لَْيتَنِي قَداْمُت لَِحيَاتِي ِۡلََياِت  ]...[َيق 

10/89:25م
6
ِب    َعذ  َحد   0َفَيۡوَمئِٖذ َلذ ي 

َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَهُ أََحدٌ فَيَْوَمئِذإ اَل  َعَذابَه   يَُعذِّ

10/89:26م
7
َحد   0َوََل ي وثِق   

َ
ۥٓ أ  َواَل يُوثُِق َوثَاقَهُ أََحدٌ   9َوثَاقَه 

10/89:27م
8
ت َها  يذ

َ
أ ۡطَمئِنذة   0َيى  يَا أَياتُهَا الناْفُس اْلُمْطَمئِناةُ   9ٱنلذۡفس  ٱلۡم 

10/89:28م
9
ۡرِضيذةٗ  0ٱرِۡجِعٓ إََِلَٰ َرب ِِك    اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضيَةً َمْرِضياةً   9َراِضَيٗة مذ

10/89:29م
10

ِّل    فَاْدُخلِي فِي ِعبَاِدي  9ِِف ِعَبَِٰدي 0فَٱۡدخ 

10/89:30م
11

ِّل َجنذَِّت    َواْدُخلِي َجناتِي  0َوٱۡدخ 

 
 سورة الضىح 63\11

 12مكية -  11عدد اآليات
13

  ِ ِحيمِ  ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ىَحَٰ  11/93:1م َحى َوٱلضُّ  َوالضُّ

11/93:2م
1
ِۡل إَِذا َسَجَٰ    َواللاْيِل إَِذا َسَجى  0َوٱَلذ

                                                           
1

 أَهَانَنِي( 9 فَقَدارَ ( 0 
2

 يُْكِرُمونَ ( 0 
3

ونَ ( 0  وَن، يَُحاضُّ وَن، تَُحاضُّ وَن، تَتََحاضُّ وَن، تَُحضُّ  يَُحضُّ
4

 َويَأُْكلُونَ ( 0 
5

 َويُِحبُّونَ ( 0 
6

 يَُعذابُ ( 0 
7

 ِوثَاقَهُ ( 9 يُوثَقُ ( 0 
8

 اآلمنة الُْمْطَمئِناةُ ( 9 أَيُّهَا، أَياتُهُ ( 0 
9

ةً ( 9 أيتي َرباكِ ( 0   َمْرُضوا
10

 َعبِِدي، في َجَسِد َعْبِدي( 9 اْدُخلِي( 0 
11

 َواْدُخلِي في َجناتِي، َولِِجي َجناتِي( 0 
12

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
13

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
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11/93:3م
2
َعَك   َعَك َربَُّك َوَما قَلَى  ]...[َربَُّك َوَما قََّلَٰ  0َما َودذ  َما َودا

وَّلَٰ  11/93:4م
 
 َولَْْلَِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمَن اأْلُولَى َولَٓأۡلِخَرة  َخۡۡي  لذَك ِمَن ٱۡۡل

11/93:5م
3
ۡعِطيَك    َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى َفََتََۡضى  ]...[َربَُّك  0َولََسۡوَف ي 

لَۡم ََيِۡدَك يَتِيٗما َف  11/93:6م
َ
 فَآََوىأَلَْم يَِجْدَك يَتِيًما  اَوىَٰ   َ أ

11/93:7م
4
  

 َوَوَجَدَك َضااّلً فَهََدى َفَهَدىَٰ  0َووََجَدَك َضٓاَل ٗ

11/93:8م
5
ۡغََنَٰ  0َووََجَدَك ََعٓئَِٗل  

َ
 َوَوَجَدَك َعاهاًِل فَأَْغنَى فَأ

11/93:9م
6
ا ٱَۡلَتِيَم فَََل َتۡقَهرۡ   مذ

َ
ا اْليَتِيَم فاََل تَْقهَرْ   0فَأ  فَأَما

ا  11/93:10م مذ
َ
آئَِل فَََل َتۡنَهرۡ َوأ اهَِل فاََل تَْنهَرْ  ٱلسذ ا السا  َوأَما

11/93:11م
7
ۡث   ِ ا بِنِۡعَمةِ َرب َِك فََحد  مذ

َ
ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحدِّثْ   0م0َوأ  َوأَما

 
 سورة الُشح 64\12

 8مكية 8 – عدد اآليات
9
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ِحيمِ بِاْسِم هللاا ْحَماِن الرا  الرا

12/94:1م
10

حۡ   لَۡم نَُۡشَ
َ
 أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ  لََك َصۡدَرَك  0أ

12/94:2م
11

 َوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَركَ   9َعنَك وِۡزَركَ  0َوَوَضۡعَنا 

نَقَض َظۡهَركَ  12/94:3م
َ
ِٓي أ  الاِذي أَْنقََض ظَْهَركَ  ٱَّلذ

 َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَركَ  ذِۡكَركَ َوَرَفۡعَنا لََك  12/94:4م

09/87:3م
12

ا  َّۡسِ ي َّۡسً  فَإِنا َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا  0فَإِنذ َمَع ٱۡلع 

09/87:6م
13

ا  َّۡسِ ي َّۡسٗ  إِنا َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا  9 0إِنذ َمَع ٱۡلع 

09/87:7م
14

 فَاْنَصبْ فَإَِذا فََرْغَت   ]...[ 9فَٱنَصۡب  ]...[ 0فَإَِذا فَرَۡغَت  

                                                                                                                                                                                                            
1

ى ( 0   َسجا
2

 َوَدَعكَ ( 0 
3

 َولََسيُْعِطيَك، َوَسيُْعِطيكَ ( 0 
4

 َضال  ( 0 
5

 َعيِّاًل، عديماً، غريماً ( 0 
6

 تَْكهَْر ( 0 
7

 (. 7:  96قارن: "ألسمع صوت الحمد وأحدث بجميع عجاهبك" )مزامير ( 0م ♦فَخبِّر ( 0 
8

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
9

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
10

 نَْشَرحَ ( 0 
11

 ِوقَْركَ ( 9 َوَحلَْلنَا، َوَحطَْطنَا( 0 
12

 اْلُعُسِر يُُسًرا( 0 
13

 الُْعُسِر يُُسًرا( 9 ألنها مكررةحذفت اآلية ( 0 
14

، فَاْنِصبْ ( 9 فَِرْغتَ ( 0   فَاْنَصبا
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09/87:9م
1
 َوإِلَى َربَِّك فَاْرَغبْ   0ِإَوََلَٰ َرب َِك فَٱرَۡغب 

 
 سورة العِص 113\13

 2مكية 3 – عدد اآليات
3
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

07/017:0م
4
 َواْلَعْصرِ   0َوٱۡلَعِۡصِ  

13/103:2م
5
َّۡس  إِنذ   نَسََٰن لَِف خ  ْنَساَن لَفِي ُخْسرإ   0ن9 0ٱۡۡلِ  إِنا اإْلِ

13/103:3م
6
ِ َوتََواَصۡواْ    بِٱۡۡلَق 

ْ َٰلَِحَِٰت َوتََواَصۡوا ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا إَِلذ ٱَّلذ
ۡبِ    0بِٱلصذ

الَِحاِت َوتََواَصْوا  إاِلا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

ْبرِ  بِاْلَحقِّ   َوتََواَصْوا بِالصا

 
 سورة العاديات 111\14

 7مكية–   11عدد اآليات
8
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

َِٰت َضۡبٗحا 14/100:1م  َواْلَعاِديَاِت َضْبًحا َوٱۡلَعَِٰدَي

َِٰت قَۡدٗحا 14/100:2م ورَِي  فَاْلُموِريَاِت قَْدًحا فَٱلۡم 

ۡبٗحا 14/100:3م غِيَرَِٰت ص   فَاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا فَٱلۡم 

14/100:4م
9
ثَۡرنَ  

َ
 فَأَثَْرَن بِِه نَْقًعا بِهِۦ َنۡقٗعا  0فَأ

14/100:5م
10

 فََوَسْطَن بِِه َجْمًعا بِهِۦ ََجًۡعا  0فَوََسۡطنَ  

نَسََٰن لَِرب ِهِۦ  14/100:6م ْنَساَن لَِربِِّه لََكنُودٌ  لََكن ود  إِنذ ٱۡۡلِ  إِنا اإْلِ

َٰلَِك لََشِهيد   14/100:7م َٰ َذ ۥ لََعَ  َوإِناهُ َعلَى َذلَِك لََشِهيدٌ  ِإَونذه 

ِ ٱۡۡلَۡۡيِ لََشِديدٌ  14/100:8م ۥ ِۡل ب   َوإِناهُ لُِحبِّ اْلَخْيِر لََشِديدٌ  ِإَونذه 

07/011:8م
11

فَََل َيۡعلَم  إَِذا  
َ
ب ورِ  0ب ۡعِثَ ۞أ  أَفاََل يَْعلَُم إَِذا بُْعثَِر َما فِي اْلقُبُورِ   0مَما ِِف ٱۡلق 

14/100:10م
1
َل   ِ ص  ورِ  0وَح  د  ُدورِ  َما ِِف ٱلصُّ َل َما فِي الصُّ  َوُحصِّ

                                                           
1

 فََرغِّبْ ( 0 
2

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
3

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
4

 َواْلَعِصْر، َواْلِعْصر، والعصر ونواهب الدهر( 0 
5

 7:  017\07سوخة باآلية من( 0ن♦ إضافة: وإنه فيه إلى آخر الدهر ( 9 ُخُسرإ ( 0 
6

بِرِ ( 0   بِالصا
7

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
8

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
9

 فَأَثاْرنَ ( 0 
10

 فََوساْطَن، فََوَصْطنَ ( 0 
11

 قبوركم يا شعبي" )حزقيال(.قارن: "فتعلمون أني أنا الرب، حين أفت  قبوركم وأصعدكم من ( 0م♦ بُْحثَِر، بُِحَث، بَْحثََر، بَْعثََر ( 0 
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14/100:11م
2
َۢ  0إِنذ   َبِۡي  م بِهِۡم يَۡوَمئِٖذ ۡلذ  إِنا َرباهُْم بِِهْم يَْوَمئِذإ لََخبِيٌر   9 0َربذه 

 
 سورة الكوثر 116\15

 3مكية 3 – عدد اآليات 
4
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

15/108:1م
5
ۡعَطۡيَنََٰك  

َ
 إِناا أَْعطَْينَاَك اْلَكْوثَرَ   0تٱۡلَكۡوثَرَ  0إِنذآ أ

ِ لَِرب َِك َوٱَۡنَرۡ  15/108:2م
 فََصلِّ لَِربَِّك َواْنَحرْ  فََصل 

15/108:3م
6
ۡبََت   0إِنذ َشانَِئَك  

َ
َو ٱۡۡل  إِنا َشانِئََك هَُو اأْلَْبتَرُ  ه 

 
 سورة اتلاكثر 112\19

 7مكية 8 – عدد اآليات
8
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِ  ِمۡسِب ٱَّللذ  الرذُْحَاِن الرذِحيمِ بِاْسِم اَّللذ

16/102:1م
9
م    لَۡهىَٰك 

َ
م  اتلذاَكث ر   ٱتلذاَكث ر   0أ لَْهاك 

َ
 أ

ۡرت م  ٱلَۡمَقابِرَ  16/102:2م َٰ ز  ْرت م  الَْمَقابِرَ  َحَّتذ  َحَّتذ ز 

16/102:3م
10

ونَ    ّلََكذ َسوَْف َتْعلَم ونَ   0ّلََكذ َسۡوَف َتۡعلَم 

16/102:4م
11

ونَ  ث مذ ّلََكذ َسوَۡف   ونَ   0َتۡعلَم   ث مذ ّلََكذ َسوَْف َتْعلَم 

وَن ِعۡلَم ٱَۡلَقِيِ  16/102:5م وَن ِعلَْم اَْلَقِيِ  ّلََكذ لَۡو َتۡعلَم   ّلََكذ لَْو َتْعلَم 

16/102:6م
12

نذ   و  نذ اْۡلَِحيمَ  ٱۡۡلَِحيَم  0لَََتَ و   لَََتَ

16/102:7م
13

نذَها  و  نذَها َعْيَ اَْلَقِيِ  َعۡيَ ٱَۡلَقِِي  0ث مذ لَََتَ و   ث مذ لَََتَ

16/102:8م
14

ل نذ يَوَْمئِذ  َعِن انلذعِيمِ  يَۡوَمئِذ  َعِن ٱنلذعِيِم  0ل نذ   َ ث مذ لَت ۡس  
َ
 ث مذ لَت ْسأ

 
                                                                                                                                                                                                            

1
َل، َوَحَصَل، َوُحِصلَ ( 0   َوَحصا

2
 بأَناه يَْوَمئِذإ بِِهْم َخبِيرٌ ( 7 َخبِيرٌ ( 9 أَنا ( 0 

3
 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  

4
 .86\0للسورة  9انظر الهامش  

5
 اسم لنهر في الجنة.( 0ت ♦ أَْنطَْينَاكَ ( 0 

6
 َشانِيََك، َشنِيََك ( 0 

7
 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  

8
 .86\0للسورة  9انظر الهامش  

9
 آْلهَاُكُم، أَأَْلهَاُكمُ ( 0 

10
 يَْعلَُمونَ ( 0 

11
 يَْعلَُمونَ ( 0 

12
، لَتََرُؤنا ( 0   لَتَُرُونا

13
 لَتَُرُوناها، لَتََرُؤناها( 0 

14
 لَتَُساءلُنا ( 0 
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 سورة الماعون 113\13

 1 7 - 7عدا مكية  7 - عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ بِاْسِم  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  هللاا

17/107:1م
3
رََءيَۡت  

َ
ِينِ  0أ ِب  بِٱَل  ِي ي َكذ  ينِ   9ٱَّلذ ُب بِالدِّ  أََرأَْيَت الاِذي يَُكذِّ

17/107:2م
4
عُّ   ِي يَد   فََذلَِك الاِذي يَُدعُّ اْليَتِيمَ  ٱَۡلَتِيَم  0فََذَٰلَِك ٱَّلذ

17/107:3م
5
َٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكِي  0َوََل ََي ضُّ    َواَل يَُحضُّ َعلَى طََعاِم اْلِمْسِكينِ  لََعَ

َصل ِيَ  17/107:4هـ  فََوْيٌل لِْلُمَصلِّينَ  فََوۡيل  ل ِۡلم 

17/107:5هـ
6
ونَ   ۡم َعن َصََلتِِهۡم َساه  ِيَن ه   الاِذيَن هُْم َعْن َصاَلتِِهْم َساهُونَ   0ٱَّلذ

17/107:6هـ
7
ۡم   ِيَن ه   الاِذيَن هُْم يَُراُؤونَ   0ي َرآء ونَ ٱَّلذ

ونَ  17/107:7هـ وَن ٱلَۡماع   َويَْمنَُعوَن اْلَماُعونَ  َوَيۡمَنع 

 
 سورة الاكفرون 116\16

 8مكية 6 – عدد اآليات
9
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ونَ ق ۡل  18/109:1م َٰفِر  َها ٱۡلَك يُّ
َ
أ  قُْل يَا أَيُّهَا اْلَكافُِرونَ  َيى

ونَ  18/109:2م ۡعب د  َما َتۡعب د 
َ
 اَل أَْعبُُد َما تَْعبُُدونَ  ََلٓ أ

ۡعب د   18/109:3م
َ
وَن َمآ أ َٰبِد  نت ۡم َع

َ
 َواَل أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُدُ  َوََلٓ أ

ا 18/109:4م نَا۠ ََعبِد  مذ
َ
 َواَل أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُمْ  َعَبدتُّمۡ  َوََلٓ أ

ۡعب د   18/109:5م
َ
وَن َمآ أ َٰبِد  نت ۡم َع

َ
 َواَل أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُدُ  َوََلٓ أ

18/109:6م
10

ۡم َوِّلَ دِينِ   ۡم دِين ك   لَُكْم ِدينُُكْم َولَِي ِدينِ   0ن0لَك 

 
 سورة الفيل 115\16

                                                           
1

جاءت كلمة ماعون بالعبرية بمعنى حصن وملجأ )أنظر مزامير  (0ت♦ الدين  –. عناوين اخرى: أرأيت 7عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  

 (.0:  81و  7:  70
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

ينَ ( 9 أََرأَْيتَك، أََرْيتَك( 0   الدِّ
4

 يََدعُ ( 0 
5

 يََحاضُّ ( 0 
6

 الهُونَ ( 0 
7

ونَ يُرَ ( 0   ُؤوَن، يَُرؤُّ
8

 ة. العباد -المقشقشة عناوين اخرى:  . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
9

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
10

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ ِدينِي ( 0 



41 

 

 1مكية - 5عدد اآليات 
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

19/105:1م
3
لَۡم تَرَ  

َ
ۡصَحَِٰب ٱۡلفِيلِ  0أ

َ
 أَلَْم تََر َكْيَف فََعَل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلفِيلِ   0تَكۡيَف َفَعَل َربَُّك بِأ

ۡم ِِف تَۡضلِيلٖ  19/105:2م لَۡم ََيَۡعۡل َكۡيَده 
َ
 أَلَْم يَْجَعْل َكْيَدهُْم فِي تَْضلِيلإ  أ

19/105:3م
4
بَابِيَل  

َ
رَۡسَل َعلَۡيِهۡم َطۡۡيًا أ

َ
 َوأَْرَسَل َعلَْيِهْم طَْيًرا أَبَابِيلَ   0تَوأ

19/105:4م
5
يلٖ   ِ ِن ِسج  يلإ   0تتَۡرِميِهم ِِبَِجاَرةٖ م   تَْرِميِهْم بِِحَجاَرةإ ِمْن ِسجِّ

19/105:5م
6
مۡ   ولِۢ  0فََجَعلَه  ك 

ۡ
أ  فََجَعلَهُْم َكَعْصفإ َمأُْكولإ   9َكَعۡصٖف مذ

 
 سورة الفلق 113\21

 7مكية 5 – عدد اآليات
8
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ِ ٱۡلَفلَقِ  20/113:1م وذ  بَِرب  ع 
َ
 قُْل أَُعوُذ بَِربِّ اْلفَلَقِ  ق ۡل أ

20/113:2م
9
 ِمْن َشرِّ َما َخلَقَ   0م9َما َخلَقَ  0ِمن َُش ِ  

20/113:3م
10

ِ ََغِسق     َوِمْن َشرِّ َغاِسقإ إَِذا َوقَبَ  إَِذا َوقََب  0َوِمن َُش 

20/113:4م
11

ََٰثَِٰت   ِ ٱنلذفذ َقِد  0َوِمن َُش   َوِمْن َشرِّ النافااثَاِت فِي اْلُعقَدِ  ِِف ٱۡلع 

ِ َحاِسد  إَِذا َحَسدَ َوِمن  20/113:5م  َوِمْن َشرِّ َحاِسدإ إَِذا َحَسدَ  َُش 

 
 سورة انلاس 114\21

 12مكية 6 – عدد اآليات
13

ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

                                                           
1

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

والتي توافق عام  371للمصادر اإلسالمية تشير هذه السورة الى الحملة التي كان قد قادها الملك الحبشي ابرهة على مكة عام وفقا ( 0ت♦ تَْرأَ ( 0 

 ميالد النبي محمد.
4

هذه  حيرت هذه الكلمة المفسرين وقد عرفها معجم الفاظ القرآن الكريم بأنها جماعات كثيرة. ولكن هذا المعنى غير مقنع، وال يعرف أصل( 0ت 

 (.77-77صفحة  Jefferyالكلمة وال معناها الحقيقي )أنظر 
5

عرفها معجم الفاظ القرآن الكريم بأنها طين متحجر. ولكن هذا المعنى غير مقنع، وال يعرف أصل هذه الكلمة وال معناها الحقيقي )أنظر ( 0ت 

Jeffery  063-067صفحة.) 
6

، َماُكولإ ( 9 فَتََرَكهُمْ ( 0   َمأَُكولإ
7

 .0ان هذه السورة مأخوذ من اآلية عنو 
8

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
9

 (.7:  73قارن: "أنا مبدع النور وخالق الظالم وصانع الهناء وخالق الشقاء أنا الرب صانع هذه كلها" )أشعيا ( 0م ♦ُخلَِق ( 9 َشرٍّ ( 0 
10

 َغاِسفإ ( 0 
11

 الناافِثَاِت، النُّفَاثَاِت، النافِثَاِت، النُّفااثَاِت ( 0 
12

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
13

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  



42 

 

21/114:1م
1
ِ ٱنلذاِس   وذ  بَِرب  ع 

َ
 قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النااسِ   0ق ۡل أ

21/114:2م
2
 َملِِك النااسِ   0م9ٱنلذاِس  0َملِِك  

21/114:3م
3
 إِلَِه النااسِ   0إَِلَٰهِ ٱنلذاِس  

21/114:4م
4
ِ ٱلۡوَۡسَواِس    ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنااسِ  ٱۡۡلَنذاِس  0ِمن َُش 

21/114:5م
5
ورِ ٱنلذاِس   د  ِي ي وَۡسوِس  ِِف ص   فِي ُصُدوِر النااسِ الاِذي يَُوْسِوُس   0ٱَّلذ

21/114:6م
6
نذةِ َوٱنلذاِس    ِمَن اْلِجناِة َوالنااسِ   0ِمَن ٱۡۡلِ

 
 سورة اۡلخَلص 112\22

 7مكية 4 – عدد اآليات
8
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

22/112:1م
9
َحدٌ  

َ
َو ٱَّللذ  أ ُ أََحدٌ  قُلْ   0ق ۡل ه   هَُو هللاا

َمد   22/112:2م َمدُ  ٱَّللذ  ٱلصذ ُ الصا  هللاا

22/112:3م
10

 لَْم يَلِْد َولَْم يُولَدْ   0لَۡم يَِِلۡ َولَۡم ي وََلۡ  

22/112:4م
11

ن َلذ ۥ  َۢ  0َولَۡم يَك  َحد 
َ
ًوا أ ف   َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحدٌ   9ك 

 
 سورة انلجم 53\23

 7912عدا مكية  62 - عدد اآليات
13

ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

23/53:1م
14

 َوالناْجِم إَِذا هََوى إَِذا َهَوىَٰ  0َوٱنلذۡجمِ  

ۡم َوَما َغَوىَٰ  23/53:2م  َما َضلا َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى َما َضلذ َصاِحب ك 

                                                           
1

 النااتِ ( 0 
2

 (.01:  98؛مزامير 97:  97؛أشعيا 09:  03كثيرا ما ينسب الكتاب المقدس الملك َّلل )أنظر خروج  (0م♦ النااِت ( 9 َمالِكِ ( 0 
3

 النااتِ ( 0 
4

 اْلِوْسَواسِ ( 0 
5

 النااتِ ( 0 
6

 النااتِ ( 0 
7

 األساس. –التوحيد ناوين اخرى:  عنوان هذه السورة مأخوذ من محتواها. ع 
8

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
9

ُ أََحٌد ( 0  ُ أََحٌد، هللاا ُ الواحد، هَُو هللاا  .8 : 77\7أنظر هامش اآلية ( 0م♦ قُْل هَُو هللاا
10

 لَْم يُولَْد ولَْم يَلِدْ ( 0 
11

 َولَْم يَُكْن أََحٌد ُكفًُؤا( 9 ُكفًُؤا، ُكْفئًا، ِكْفئًا ُكْفًوا، ِكْفًوا، ِكفاًء، ُكفاً، ُكفًُوا، ِكْفأً ( 0 
12

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
13

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
14

 َوالنُّْجمِ ( 0 
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 َوَما يَْنِطُق َعِن اْلهََوى يَنِطق  َعِن ٱلَۡهَوىى َوَما  23/53:3م

َو إَِلذ وَۡۡح  ي وَۡحَٰ  23/53:4م  إِْن هَُو إاِلا َوْحٌي يُوَحى إِۡن ه 

23/53:5م
1
َوىَٰ   ۥ َشِديد  ٱۡلق   َعلاَمهُ َشِديُد اْلقَُوى  0َعلذَمه 

ةٖ فَٱۡسَتَوىَٰ  23/53:6م ةإ فَاْستََوى ذ و ِمرذ  ُذو ِمرا

23/53:7م
2
ف قِ  

 
َو بِٱۡۡل َٰ  0َوه  لَۡعَ

َ
 َوهَُو بِاأْلُفُِق اأْلَْعلَى ٱۡۡل

َٰ  23/53:8م  ثُما َدنَا فَتََدلاى ث مذ َدنَا َفَتَدَلذ

23/53:9م
3
ۡدََنَٰ  0فاََكَن قَاَب  

َ
ۡو أ
َ
 فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَى قَوَۡسۡيِ أ

ۡوَۡحى إََِلَٰ  .23/53:10م
َ
ۡوَۡحَٰ فَأ

َ
 فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى َعۡبِدهِۦ َمآ أ

23/53:11م
4
َؤاد   0َما َكَذَب   ىى  9ٱۡلف 

َ
 َما َكَذَب اْلفَُؤاُد َما َرأَى َما َرأ

23/53:12م
5
ۥ  ونَه  َفت َمَٰر 

َ
َٰ َما يََرىَٰ  0أ  أَفَتَُماُرونَهُ َعلَى َما يََرى لََعَ

ۡخَرىَٰ َولََقۡد رََءاه   23/53:13م
 
 َولَقَْد َرآَهُ نَْزلَةً أُْخَرى نَۡزلًَة أ

نَتَهَٰ  23/53:14م  ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتَهَى ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱلۡم 

23/53:15م
6
َوىى  0ِعنَدَها َجنذة   

ۡ
 ِعْنَدهَا َجناةُ اْلَمأَْوى  9ٱلَۡمأ

23/53:16م
7
ۡدَرةَ   ِ ْدَرةَ َما يَْغَشىإِْذ  َما َيۡغَشَٰ  0مإِۡذ َيۡغَش ٱلس   يَْغَشى السِّ

 َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما طََغى َما َزاَغ ٱۡۡلََِص  َوَما َطَغَٰ  23/53:17م

ۡبَىى  23/53:18م ىَٰ ِمۡن َءاَيَِٰت َرب ِهِ ٱۡلك 
َ
 لَقَْد َرأَى ِمْن آَيَاِت َربِِّه اْلُكْبَرى لََقۡد َرأ

23/53:19م
8
ََٰت   فََرَءۡيت م  ٱللذ

َ
ىَٰ  0أ زذ َت َواْلُعزاى َوٱۡلع   أَفََرأَْيتُُم الالا

23/53:20م
9
ةَ   ۡخَرىى  0َوَمَنوَٰ

 
 َوَمنَاةَ الثاالِثَةَ اأْلُْخَرى  0ت0نٱثلذاثِلََة ٱۡۡل

نَثَٰ  23/53:21م
 
َكر  َوََل  ٱۡۡل م  ٱَّلذ لَك 

َ
َكُر َولَهُ اأْلُْنثَى أ  أَلَُكُم الذا

                                                           
1

 اْلقَِوى( 0 
2

 بِاأْلُفْقِ ( 0 
3

؛أشعيا فصل 07-8:  08؛ملوك األول 77و  97يذكر الكتاب المقدس رؤيا هللا في آيات كثيرة نذكر منها خروج فصل ( 0م♦ قَاَد، قَيَد، قَْدَر ( 0 

 .09-06:  0؛بطرس الثانية 7:  09؛كورنثوس الثانية 76-99:  8؛لوقا 9-9:  07؛متى 0؛حزقيال فصل 6
4

 اْلفَُوادُ ( 9 َكذابَ ( 0 
5

 أَفَتَْمُرونَهُ، أَفَتُْمُرونَهُ ( 0 
6

 اْلَماَوى( 9 َجناهُ ( 0 
7

قارن: "وأراني المالك نهر ماء الحياة براقا كالبلور، ينبثق من عرش هللا والحمل. وفي وسط الساحة وبين شعبتي النهر شجرة حياة تثمر ( 0م 

 (.9-0:  99شفاء األمم" )رؤيا اثنتي عشرة مرة، في كل شهر تعطي ثمرها، وورق الشجرة ل
8

تِ ( 0  ه، الالا ، الالا تا  الالا
9

: جلس رسول هللا 39:  99\017كتب الطبري معالقا على اآلية ( 0ن♦ الالت ومناة والعزى ثالث الهات عبدها العرب  (0ت♦ َوَمنَاَءةَ، َوَمنَاه ( 0 

ْجِم إَذا هََوى ما َضلا َصاِحبُُكْم َوما فـي ناد من أندية قريش كثـير أهله، فتـمنى يومئذ أن ال يأتـ يه من هللا شيء فـينفروا عنه، فأنزل هللا علـيه: "والنـا

ى َوَمناةَ الثالِثَةَ األُْخَرى" ألقـى علـيه الشيطان ك إن لـمتـين: "تلك الغرانقة الُعلَـى، وَغَوى". فقرأها رسول هللا، حتـى إذا بلغ: "أفَرأْيتُـُم الالاَت والُعزا

بهاتـين فقال  شفـاعتهّن لتُْرَجى". فلـما أمسى أتاه جبراهيـل فعرض علـيه السورة فلـما بلغ الكلـمتـين اللتـين ألقـى الشيطان علـيه قال: ما جئتك

ِ ما لَْم يَقُْل". فما زال مغموماً مه ِ وقُْلُت َعلـى هللاا موماً حتـى نزلت علـيه: "َوما أْرَسْلنا ِمْن قَبْلَِك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "افْتََرْيُت َعلـى هللاا

يْ  ُ ما يُـْلقِـي الشا ُ َعلـيـٌم َحِكيـم" )ِمْن َرُسولإ َوال نَبِـَي إالا إَذا تَـَمناى أْلقَـى الشاْيطاُن فِـي أُْمنِـياتِه فَـيَْنَسُخ هللاا ُ آياتِِه َوهللاا  .(39:  99\017طاُن ثُما يُْحِكُم هللاا
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23/53:22م
1
 تِْلَك إًِذا قِْسَمةٌ ِضيَزى  0قِۡسَمة  ِضَُيىى تِۡلَك إِٗذا  

23/53:23م
2
نَزَل ٱَّللذ  بَِها ِمن  

َ
ٓ أ ا م مذ نت ۡم َوَءابَآؤ ك 

َ
ٓ أ وَها ۡيت م  ۡسَمآء  َسمذ

َ
ٓ أ إِۡن ِِهَ إَِلذ

 ِۚ ۡلَطَٰن  م  9إِن يَتذبِع ونَ  0س  ُۖ َولََقۡد َجآَءه  س  نف 
َ
نذ َوَما َتۡهَوى ٱۡۡل إَِلذ ٱلظذ

َدىى  ب ِِهم  ٱلۡه  ِن رذ  م 

ْيتُُموهَا أَْنتُْم َوآَبَاُؤُكْم َما  إِْن ِهَي إاِلا أَْسَماٌء َسما

ُ بِهَا ِمْن ُسْلطَانإ إِْن يَتابُِعوَن إاِلا الظانا  أَْنَزَل هللاا

 َولَقَْد َجاَءهُْم ِمْن َربِِّهُم اْلهَُدى َوَما تَْهَوى اأْلَْنفُسُ 

َٰ  23/53:24م نَسَِٰن َما َتَمَنذ ۡم لِۡۡلِ
َ
ْنَساِن َما تََمناى أ  أَْم لإِْلِ

وَّلَٰ  23/53:25م
 
 فَلِلاِه اآْلَِخَرةُ َواأْلُولَى فَلِلذهِ ٱٓأۡلِخَرة  َوٱۡۡل

23/53:26م
3
َِٰت ََل   َمََٰو لَٖك ِِف ٱلسذ ِن مذ مۡ ۞َوَكم م  ا إَِلذ ِمنَۢ   ً َشۡي  0ت ۡغَِن َشَفََٰعت ه 

َذَن ٱَّللذ  لَِمن يََشآء  َوَيۡرََضى 
ۡ
ن يَأ
َ
 َبۡعِد أ

َماَواِت اَل تُْغنِي َشفَاَعتُهُْم  َوَكْم ِمْن َملَكإ فِي السا

ُ لَِمْن يََشاُء َويَْرَضى  َشْيئًا إاِلا ِمْن بَْعِد أَْن يَأَْذَن هللاا

نَثَٰ إِنذ  23/53:27م
 
وَن ٱلَۡمَلىئَِكَة تَۡسِمَيَة ٱۡۡل ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن بِٱٓأۡلِخَرةِ لَي َسمُّ وَن اْلَماَلهَِكةَ  ٱَّلذ إِنا الاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة لَيَُسمُّ

 تَْسِميَةَ اأْلُْنثَى

23/53:28م
4
م بِهِۦ  ِۖ إِن يَتذبِع ونَ  0َوَما لَه  نذ إَِلذ  9ِمۡن ِعۡلم  ُۖ ِإَونذ ٱلظذ نذ ۡغَِن  7ٱلظذ ََل ي 

ِ َشۡي   ا   ٗ ِمَن ٱۡۡلَق 
َوَما لَهُْم بِِه ِمْن ِعْلمإ إِْن يَتابُِعوَن إاِلا الظانا َوإِنا 

 الظانا اَل يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا

23/53:29م
5
َٰ َعن ذِۡكرِنَا َولَۡم ي رِۡد إَِلذ   

ن تََوّلذ ۡعرِۡض َعن مذ
َ
ۡنَيا فَأ ةَ ٱَلُّ فَأَْعِرْض َعْن َمْن تََولاى َعْن ِذْكِرنَا َولَْم يُِرْد إاِلا   0نٱۡۡلََيوَٰ

ْنيَا  اْلَحيَاةَ الدُّ

ۡعلَم  بَِمن َضلذ َعن َسبِيلِهِۦ  23/53:30م
َ
َو أ َِن ٱۡلعِۡلِمِۚ إِنذ َربذَك ه  م م  ه  َٰلَِك َمۡبلَغ  َذ

ۡعلَم  بَِمِن ٱۡهَتَدىَٰ 
َ
َو أ  َوه 

َمْبلَُغهُْم ِمَن اْلِعْلِم إِنا َرباَك هَُو أَْعلَُم بَِمْن  َذلِكَ 

 َضلا َعْن َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم بَِمِن اهْتََدى

23/53:31م
6
ْ بَِما   ـ  وا َسى

َ
ِيَن أ ۡرِض َِلَۡجزَِي ٱَّلذ

َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ َوَّلِلذ

ۡحَسن واْ بِٱۡۡل ۡسََن  0َعِمل واْ َوَيۡجزِيَ 
َ
ِيَن أ  ٱَّلذ

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض لِيَْجِزَي  ِ َما فِي السا َوَّلِلا

الاِذيَن أََساُؤوا بَِما َعِملُوا َويَْجِزَي الاِذيَن أَْحَسنُوا 

 بِاْلُحْسنَى

23/53:32هـ
7
ئِرَ   ِيَن ََيَۡتنِب وَن َكَبى َِٰحَش إَِلذ ٱللذَمَم  إِنذ َربذَك َوَِٰسع   0ٱَّلذ ثِۡم َوٱۡلَفَو ٱۡۡلِ

 ِِۚ نت ۡم  ]...[ٱلَۡمۡغفَِرة
َ
ۡرِض ِإَوۡذ أ

َ
َِن ٱۡۡل م م  ك 

َ
نَشأ
َ
ۡم إِۡذ أ ۡعلَم  بِك 

َ
َو أ ه 

ۡمُۖ  َهَٰتِك  مذ
 
وِن أ ِجنذة  ِِف ب ط 

َ
ۡعلَم  بَِمِن  9أ

َ
َو أ ۡمُۖ ه  َسك  نف 

َ
ْ أ ٓوا فَََل ت َزكُّ

 ٱتذَِقى 

ْثِم َواْلفََواِحَش إاِلا اللاَمَم  الاِذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَاهَِر اإْلِ

إِنا َرباَك َواِسُع اْلَمْغفَِرِة هَُو أَْعلَُم بُِكْم إِْذ أَْنَشأَُكْم 

هَاتُِكْم  ِمَن اأْلَْرِض َوإِْذ أَْنتُْم أَِجناةٌ فِي بُطُوِن أُما

وا أَْنفَُسُكْم هَُو أَ   ْعلَُم بَِمِن اتاقَىفاََل تَُزكُّ

َٰ  23/53:33م ِي تََوّلذ فََرَءيَۡت ٱَّلذ
َ
 أَفََرأَْيَت الاِذي تََولاى أ

ۡكَدىى  23/53:34م
َ
ۡعَطىَٰ قَلِيَٗل َوأ

َ
 َوأَْعطَى قَلِياًل َوأَْكَدى َوأ

َو يََرىى  23/53:35م ِعنَدهۥ  ِعۡلم  ٱۡلَغۡيِب َفه 
َ
 فَهَُو يََرىأَِعْنَدهُ ِعْلُم اْلَغْيِب  ]...[أ

23/53:36م
8
ِف   ح   بَِما ِِف ص 

ۡ
ۡم لَۡم ي نَبذأ

َ
وََسَٰ  0أ  أَْم لَْم يُنَباأْ بَِما فِي ُصُحِف ُموَسى م 

23/53:37م
9
ى   ِي َوّفذ َٰهِيَم ٱَّلذ  َوإِْبَراِهيَم الاِذي َوفاى  ]...[ 0ِإَوبَۡر

                                                           
1

 ِضْئَزى، َضْيَزى( 0 
2

 تَتابُِعوَن ( 9 ُسلُطَانإ ( 0 
3

 َشفَاَعاتُهُْم، َشفَاَعتُهُ ( 0 
4

 ِعْلمإ إاِلا إِتِّباَع الظانا ( 7 تَتابُِعونَ ( 9 بِها( 0 
5

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
6

 لِنَْجِزَي .. َونَْجِزيَ ( 0 
7

هَاتُِكْم، ( 9 َكبِيرَ ( 0  هَاتُِكمْ إِما  إِمِّ
8

 ُصْحفِ ( 0 
9

 َوفَى( 0 
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23/53:38م
1
ۡخَرىَٰ  

 
 تَزِر  َوازَِرة  وِۡزَر أ

َلذ
َ
 أاَلا تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى  0مأ

23/53:39م
نَسَِٰن إَِلذ َما َسَعَٰ    2 ن لذۡيَس لِۡۡلِ

َ
ْنَساِن إاِلا َما َسَعى  0نَوأ  َوأَْن لَْيَس لإِْلِ

23/53:40م
3
ۥ َسۡوَف ي َرىَٰ   نذ َسۡعَيه 

َ
 َوأَنا َسْعيَهُ َسْوَف يَُرى  0َوأ

َٰه  ٱۡۡلَزَ  23/53:41م َۡزى ۡوَّفَٰ ث مذ َي 
َ
 ثُما يُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اأْلَْوفَى آَء ٱۡۡل

23/53:42م
4
نذ  

َ
نَتَهَٰ  0َوأ  َوأَنا إِلَى َربَِّك اْلُمْنتَهَى إََِلَٰ َرب َِك ٱلۡم 

23/53:43م
5
ۥ  نذه 

َ
بَۡكىَٰ  0َوأ

َ
ۡضَحَك َوأ

َ
َو أ  َوأَناهُ هَُو أَْضَحَك َوأَْبَكى ه 

23/53:44م
6
ۥ  نذه 

َ
ۡحَيا  0َوأ

َ
َماَت َوأ

َ
َو أ  َوأَناهُ هَُو أََماَت َوأَْحيَا ه 

23/53:45م
7
ۥ  نذه 

َ
نَثَٰ  0َوأ

 
َكَر َوٱۡۡل ۡوَجۡيِ ٱَّلذ َكَر َواأْلُْنثَى َخلََق ٱلزذ ْوَجْيِن الذا  َوأَناهُ َخلََق الزا

 ِمْن نُْطفَةإ إَِذا تُْمنَى ِمن نُّۡطَفة  إَِذا ت ۡمََنَٰ  23/53:46م

23/53:47م
8
نذ  

َ
ةَ  0َوأ

َ
ۡخَرىَٰ  9َعلَۡيهِ ٱلنذۡشأ

 
 َوأَنا َعلَْيِه الناْشأَةَ اأْلُْخَرى ٱۡۡل

23/53:48م
9
ۥ  نذه 

َ
ۡقََنَٰ  0َوأ

َ
ۡغََنَٰ َوأ

َ
َو أ  َوأَناهُ هَُو أَْغنَى َوأَْقنَى ه 

23/53:49م
10

ۥ  نذه 
َ
ۡعَرىَٰ  0َوأ ِ َو َربُّ ٱلش   َوأَناهُ هَُو َربُّ الشِّْعَرى ه 

23/53:50م
11

ۥٓ   نذه 
َ
ۡهلََك ََعًدا 0َوأ

َ
وَّلَٰ  9أ

 
 َوأَناهُ أَْهلََك َعاًدا اأْلُولَى ٱۡۡل

23/53:51م
12

  ْ وَدا ۡبَِقَٰ  0َوَثم 
َ
 َوثَُموَد فََما أَْبقَى َفَمآ أ

23/53:52م
13

ۡطَغَٰ  0مَوقَۡوَم ن وحٖ  
َ
ۡظلََم َوأ

َ
ۡم أ ۡم ََكن واْ ه  ُۖ إِنذه  ِن َقۡبل   نُوحإ ِمْن قَْبُل إِناهُْم َكانُوا هُْم أَْظلََم َوأَْطَغىَوقَْوَم  م 

                                                           
1

 (.3:  6(؛"فإن كل واحد يحمل حمله" )غالطية 09:  07قارن: "إن كل واحد منا سيؤدي إذا عن نفسه حسابا َّلل" )رومية  (0م 
2

 90:  39\76منسوخة باآلية ( 0ن 
3

 يََرى( 0 
4

 َوإِنا ( 0 
5

ناهُ ( 0  َُ  وإِ
6

ناهُ ( 0  َُ  وإِ
7

ناهُ ( 0  َُ  وإِ
8

 الناْشاءةَ، الناَشاةَ، الناَشةَ ( 9 َوإِنا ( 0 
9

ناهُ ( 0  َُ  وإِ
10

ناهُ ( 0  َُ  وإِ
11

ناهُ ( 0  َُ  َعادَ ( 9 وإِ
12

 َوثَُموداً ( 0 
13

. ويذكر 8الى  6يذكر القرآن رواية نوح والطوفان في عدة سور )أنظر الفهرس تحت نوح(. وقد قص سفر التكوين هذه الرواية في الفصول ( 0م 

ل نوحاً كان رسوال من هللاِ إلى البشر ليتركوا عبادة األصنام واألوثان، فرفضوا طاعته وترك الوثنية، فأهلكهم هللا بالطوفان لذلك. وجعالقرآن أن 

لى عالم ان عنوحا مبشرا لم يأتي ذكره في العهد القديم ولكنه تقليد يهودي تأثر به بطرس الذي يقول: "لم يعف ]هللا[ عن العالم الـقديم فجلب الطوف

(. تقول االسطورة اليهودية: "حتى بعد أن أحل هللا الدمار 3:  9الكفار، ولكنه حفظ نوحا ثامن الذين نجوا وكان يدعو إلى البر" )بطرس الثانية 

ستعمل مجيء على اآلثمين، ظل يسم  لرحمته بالتغلب، بأن أرسل نوحاً لهم، الذي دعاهم لمئة وعشرين عاماً إلصالح طرقهم، داهماً ما كان ي

، أما بالنسبة لهم، فقد سخروا منه فحسب. عندما رأوه منهمكاً في بناء السفينة، سألوه: "لما هذه السفينة؟" فأج اب نوح: الطوفان عليهم كتهديدإ

فسنا. إذا كان "الرب سوف يجلب طوفاناً عليكم": فرد اآلثمون: "أي نوعإ من الطوفان؟ إذا أرَسَل فيضان نار، أمام هذا نعرف كيف نحمي أن

، لو كانت المياه تفور من األرض، سوف نغطيها بالقضبان الحديدية، وإن كانت تنزل من األعلى، سوف نعرف عالجاً ضد هذ ا طوفان مياه، آنئذإ

كان قد أعلمهم أن أيضاً". قال نوح: "المياه سوف تنبع من تحت أقدامكم، ولن تقدروا على دفعها". جزهياً استمروا في قساوة قلوبهم، ألن نوحاً 

 لذكرى الطوفان لن ينزل طالما يمكث بينهم متوشال  الصال . بانتهاء فترة المئة والعشرين سنة التي عينها هللا لتجربتهم، مات متوشال ، لكن هللا

أشرقت الشمُس من الغرب هذا االرجل الصال  أعطاهم أسبوعاً آخر، أسبوع الحداد عليه، خالل وقت الرحمة ذاك، ُعطِّلَْت قوانين الطبيعة، 



46 

 

23/53:53م
1
ۡؤتَفَِكةَ   ۡهَوىَٰ  0َوٱلۡم 

َ
 َواْلُمْؤتَفَِكةَ أَْهَوى  0مأ

َٰ  23/53:54م ََٰها َما َغشذ ى اهَا َما َغشاى َفَغشذ  فََغشا

23/53:55م
2
ي ِ َءاََلٓءِ َرب َِك َتَتَماَرىَٰ  

َ
 آاََلِء َربَِّك تَتََماَرىفَبِأَيِّ   0فَبِأ

وَّلى  23/53:56م
 
رِ ٱۡۡل َِن ٱنلُّذ   هََذا نَِذيٌر ِمَن النُُّذِر اأْلُولَى َهََٰذا نَِذير  م 

زِفَِت ٱٓأۡلزِفَة   23/53:57م
َ
 أَِزفَِت اآْلَِزفَةُ  أ

23/53:58م
3
ِ ََكِشَفةٌ   ِ َكاِشفَةٌ لَْيَس لَهَا ِمْن ُدوِن   0لَۡيَس لََها ِمن د وِن ٱَّللذ  هللاا

23/53:59م
4
فَِمۡن َهََٰذا ٱۡۡلَِديِث َتۡعَجب ونَ  

َ
 أَفَِمْن هََذا اْلَحِديِث تَْعَجبُونَ   0أ

23/53:60م
5
ونَ   وَن  0َوتَۡضَحك   َوتَْضَحُكوَن َواَل تَْبُكونَ  َوََل َتۡبك 

ونَ  23/53:61م نت ۡم َسَِٰمد 
َ
 َوأَْنتُْم َساِمُدونَ  َوأ

واْ۩ 23/53:62م ِ َواْعبُُدوا ْۤاوُدُجۡسٱَف ِۤهَّلِل َوٱۡعب د   فَاْسُجُدوا َّلِلا

 
 سورة عبس 61\24

 6مكية 42 – عدد اآليات
7
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

24/80:1م
8
ى  0َعبََس    َعبََس َوتََولاى َوتََوّلذ

24/80:2م
9
ن 

َ
ۡعََمَٰ  0أ

َ
 أَْن َجاَءهُ اأْلَْعَمى َجآَءه  ٱۡۡل

ى  24/80:3م ّكذ ۥ يَزذ كاى َوَما ي ۡدرِيَك لََعلذه   َوَما يُْدِريَك لََعلاهُ يَزا

24/80:4م
1
ر    كذ ۡو يَذذ

َ
ِۡكَرىى  9َفَتنَفَعه   0أ ُر فَتَْنفََعهُ الذِّْكَرى ٱَّل   أَْو يَذاكا

                                                                                                                                                                                                            
ل وغربت في الشرق. إلى اآلثمين أعطى هللا الطيباِت الالتي تنتظر اإلنساَن في العالم اآلتي. لكن كل ذلك أثبت عدم الجدوى، ومتوشال  وك

(. وتضيف 61األول ص  المجلد Ginzbergالرجال األتقياء اآلخرين من هذا الجيل كانوا قد غادروا الحياة، جلب هللاُ الطوفاَن على األرض" )

يرون، بينما األسطورة اليهودية: "حاول حشد اآلثمين الدخول للسفينة بالقوة، لكن الحيوانات البرية ظلت تراقب حول السفينة من فوقها، وقُتَِل الكث

قة في القامات والقوة، عندما هددهم نوح هرب الباقون، فقط ليالقوا الموت في مياه الطوفان، لم يكن الماء وحده ليضَع لهم نهاية، ألنهم كانوا عمال

بحيث تسّد بسوط الرب، كانوا يجيبون: "إذا جاءت مياه الطوفان من األعلى، لن تصل أبداً إلى أعناقنا، وإن جاءت من األسفل، فنعال أقدامنا كبيرة 

ُر الساخن جلوَد اآلثمين. العقاب الذي حل بهم كان الينابيع."  لكن الرب أمر كل قطرة أن تمر خالل جهنم قبل أن تسقط إلى األرض، فحرَق المط

(. ومن هنا جاء في 69المجلد األول ص  Ginzbergوفاقاً لجريرتهم. كما جعلتهم الشهوانية ساخنين، هكذا هم عوقبوا بواسطة الماء الساخن" )

ٓ إَِذا َجآَء أَۡمُرنَا َوفَاَر ٱلتانُّورُ القرآن: "  (.71: 00\39" )َحتاىَٰ
1

. وقد أشار القرآن الى هاتين المدينتين دون 99:  08هذه اشارة الى سدوم وعمورة التي ذكرهما سفر التكوين  (0م♦ اْلُمْوتَفَِكةَ، َواْلُمْؤتَفَِكاِت وَ ( 0 

 اسمهما ورواية لوط في عدة سور )أنظر الفهرس تحت لوط وتحت سدوم وعمورة(.
2

 تاَماَرى( 0 
3

ِ َكاِشفَةٌ وهي على الظالمين ساءت الغاشيةلَْيَس لَهَا ِمّما يدعون ( 0   ُدوِن هللاا
4

 تُْعِجبُونَ ( 0 
5

 وتَْضَحُكوَن، تُْضِحُكونَ ( 0 
6

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
7

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
8

 َعباسَ ( 0 
9

 آْن، أَأَْن، آأَنْ ( 0 
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ا َمِن  24/80:5م مذ
َ
ا َمِن اْستَْغنَى ٱۡسَتۡغََنَٰ أ  أَما

24/80:6م
2
ىَٰ   نَت ََل ۥ تََصدذ

َ
 فَأَْنَت لَهُ تََصداى  0فَأ

َٰ  24/80:7م ّكذ َلذ يَزذ
َ
كاى َوَما َعلَۡيَك أ  َوَما َعلَْيَك أاَلا يَزا

ا َمن َجآَءَك يَۡسَعَٰ  24/80:8م مذ
َ
ا َمْن َجاَءَك يَْسَعى َوأ  َوأَما

َو ََيَۡشَٰ  24/80:9م  َوهَُو يَْخَشى ]...[َوه 

24/80:10م
3
  َٰ نَت َعۡنه  تَلَهذ

َ
 فَأَْنَت َعْنهُ تَلَهاى  0فَأ

ٓ إِنذَها تَۡذكَِرة   24/80:11م  َكالا إِناهَا تَْذِكَرةٌ  ّلََكذ

24/80:12م
4
 فََمْن َشاَء َذَكَرهُ   0نَفَمن َشآَء َذَكَرهۥ  

ٖف  24/80:13م ح  َمةٖ ِِف ص  َكرذ َمةإ  مُّ  فِي ُصُحفإ ُمَكرا

ِۢ  24/80:14م َرة َطهذ ۡرف وَعةٖ مُّ  َمْرفُوَعةإ ُمطَهاَرةإ  مذ

24/80:15م
5
يِۡدي َسَفَرةٖ  

َ
 بِأَْيِدي َسفََرةإ   0تبِأ

 ِكَرامإ بََرَرةإ  كَِراِۢم بََرَرةٖ  24/80:16م

ۡكَفَره ۥ 24/80:17م
َ
نَسَٰن  َمآ أ ْنَساُن َما أَْكفََرهُ قُتَِل  ق تَِل ٱۡۡلِ  اإْلِ

ء  َخلََقه ۥ 24/80:18م ي ِ ََشۡ
َ
 ِمْن أَيِّ َشْيءإ َخلَقَهُ  ِمۡن أ

24/80:19م
6
َرهۥ   ۥ َفَقدذ َرهُ   0ِمن نُّۡطَفة  َخلََقه   ِمْن نُْطفَةإ َخلَقَهُ فَقَدا

ه ۥ 24/80:20م َ بِيَل يََّسذ َرهُ  ث مذ ٱلسذ بِيَل يَسا  ثُما السا

ۡقَبَه ۥ 24/80:21م
َ
ۥ فَأ َماتَه 

َ
 ثُما أََماتَهُ فَأَْقبََرهُ  ث مذ أ

24/80:22م
7
هۥ   نَُشَ

َ
 ثُما إَِذا َشاَء أَْنَشَرهُ   0ث مذ إَِذا َشآَء أ

َمَره ۥ 24/80:23م
َ
ا َيۡقِض َمآ أ ا يَْقِض َما أََمَرهُ  ّلََكذ لَمذ  َكالا لَما

نَسَٰن  إََِلَٰ  24/80:24م رِ ٱۡۡلِ ۦٓ  فَۡلَينظ  ْنَساُن إِلَى طََعاِمهِ  َطَعاِمهِ  فَْليَْنظُِر اإْلِ

24/80:25م
8
نذا 

َ
ا  0أ  أَناا َصبَْبنَا اْلَماَء َصبًّا َصَبۡبَنا ٱلَۡمآَء َصب ٗ

ا 24/80:26م ۡرَض َشق ٗ
َ
 ثُما َشقَْقنَا اأْلَْرَض َشقًّا ث مذ َشَقۡقَنا ٱۡۡل

                                                                                                                                                                                                            
1

 فَتَْنفَُعهُ ( 9 يَْذُكرُ ( 0 
2

داى، ( 0   تَُصداىتَصا
3

 تُلَهاى، تَتَلَهاى، تَْلهَى( 0 
4

 71:  76\89و  98:  90\7منسوخة باآليتين ( 0ن 
5

( يقول معجم الفاظ القرآن الكريم أن كلمة سفرة جمع سفير، من سفر بين الناس، إذا اصل  وأزال الوحشة. والمالهكة سفرة ألنهم ينزلون 0ت 

(. ونجد هذه 070صفحة  Jefferyغة النبطية كلمة سفر بمعنى قّراء وفي اآلرامية تعني الكتّاب )أنظر بالوحي الذي فيه صالح الناس. ونجد في الل

 (.90و  09:  7؛9:  7الكلمة في العهد القديم بهذا المعنى )أنظر مثال عزرا 
6

 فَقََدَرهُ ( 0 
7

 نََشَرهُ ( 0 
8

 إِناا( 0 
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ا 24/80:27م ۢنَبۡتَنا فِيَها َحب ٗ
َ
 فَأَْنبَْتنَا فِيهَا َحبًّا فَأ

 َوِعنَبًا َوقَْضبًا وَِعَنٗبا َوقَۡضٗبا 24/80:28م

 َوَزْيتُونًا َونَْخاًل  َوَزۡيت وٗنا َوََنَۡٗل  24/80:29م

ۡلٗبا 24/80:30م  َوَحَداهَِق ُغْلبًا وََحَدآئَِق غ 

24/80:31م
1
ب ٗا 

َ
َِٰكَهٗة َوأ  َوفَاِكهَةً َوأَبًّا  0تَوَف

مۡ  24/80:32م نَۡعَِٰمك 
َ
ۡم َوِۡل َتَٰٗعا لذك   َمتَاًعا لَُكْم َوأِلَْنَعاِمُكمْ  مذ

ة   24/80:33م آخذ ةُ  فَإَِذا َجآَءِت ٱلصذ اخا  فَإَِذا َجاَءِت الصا

24/80:34م
2
ِخيهِ  0يَۡوَم يَفِرُّ ٱلَۡمۡرء   

َ
 يَْوَم يَفِرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيهِ  ِمۡن أ

ِهِۦ  24/80:35م م 
 
بِيهِ َوأ

َ
ِه َوأَبِيهِ  َوأ  َوأُمِّ

 َوَصاِحبَتِِه َوبَنِيهِ  َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوَبنِيهِ  24/80:36م

24/80:37م
3
ن   

ۡ
ۡم يَۡوَمئِٖذ َشأ ِۡنه  ِ ٱۡمرِيٖٕ م 

ۡغنِيهِ  0لِك    لُِكلِّ اْمِرئإ ِمْنهُْم يَْوَمئِذإ َشأٌْن يُْغنِيهِ   9ي 

ۡسفَِرة   24/80:38م وه  يَۡوَمئِٖذ مُّ  ُوُجوهٌ يَْوَمئِذإ ُمْسفَِرةٌ  و ج 

ة   24/80:39م ۡسَتۡبُِشَ  َضاِحَكةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ  َضاِحَكة  مُّ

وه  يَۡوَمئِذ  َعلَۡيَها َغَبَة   24/80:40م  َوُوُجوهٌ يَْوَمئِذإ َعلَْيهَا َغبََرةٌ  َوو ج 

24/80:41م
4
َها   تَْرهَقُهَا قَتََرةٌ   9َقََتَةٌ  0تَۡرَهق 

م  ٱۡلَكَفَرة  ٱۡلَفَجَرة   24/80:42م ْوَلىئَِك ه 
 
 أُولَئَِك هُُم اْلَكفََرةُ اْلفََجَرةُ  أ

 
 سورة القدر 63\25

 5مكية 5 – عدد اآليات
6
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ب ِۡسِم ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

25/97:1م
7
نَزۡلَنَٰه   

َ
 إِناا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدرِ  ِِف ََلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ  0تإِنذآ أ

ة  ٱۡلَقۡدرِ  25/97:2م
ََٰك َما ََلۡلَ ۡدَرى

َ
 َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدرِ  َوَمآ أ

ۡلِف َشۡهرٖ  25/97:3م
َ
ِۡن أ  َشْهرإ لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف  ََلۡلَة  ٱۡلَقۡدرِ َخۡۡي  م 

                                                           
1

رآن الكريم أن كلمة أبا تعني عشبا وكأل. ونجد هذه الكلمة في العهد القديم بمعنى الخضرة حيرت هذه الكلمة المفسرين. يقول معجم الفاظ الق( 0ت 

 (.00:  6؛نشيد 9:  09أو البراعم )أنظر أيوب 
2

 اْلُمْرُء، اْلَمرْ ( 0 
3

 يَْعنِيهِ ( 9 َشانٌ ( 0 
4

 قَْتَرة( 9 يَْرهَقُهَا( 0 
5

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
6

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
7

كما في القرآن، يستعمل العهد القديم نفس كلمة "نزل" باللغة العبرية للتعبير عن نزول كالم هللا. ولكن تُرِجمت بكلمة "قطر" وكان من ( 0ت 

 79لِّ َعلى الَكإِل َوَكالَوابِِل َعلى الُعْشِب" )تثنية المفضل االحتفاظ بنفس الكلمة القرآنية. قارن: "يَْهِطُل َكالَمطَِر تَْعلِيِمي َويَْقطُُر َكالناَدى َكالِمي. َكالطا 

 :9.) 
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25/97:4م
1
ل    ۡمرٖ  0م0َتََنذ

َ
ِ أ
ِن ُك   وح  فِيَها بِإِۡذِن َرب ِِهم م  وُح فِيهَا بِإِْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ   9ٱلَۡمَلىئَِكة  َوٱلرُّ ُل اْلَماَلهَِكةُ َوالرُّ تَنَزا

 أَْمرإ 

25/97:5م
2
  َٰ ٌَٰم ِِهَ َحَّتذ  َمْطلَِع اْلفَْجرِ  َساَلٌم ِهَي َحتاى ٱۡلَفۡجرِ  9َمۡطلَعِ  0َسَل

 
 سورة الشمس 61\29

 3مكية 15 – عدد اآليات
4
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ََٰها 26/91:1م َحى ۡمِس َوض   َوالشاْمِس َوُضَحاهَا َوٱلشذ

ََٰها 26/91:2م  تاََلهَاَواْلقََمِر إَِذا  َوٱۡلَقَمرِ إَِذا تَلَى

ََٰها 26/91:3م هَا َوٱنلذَهارِ إَِذا َجلذى  َوالناهَاِر إَِذا َجالا

ََٰها 26/91:4م ِۡل إَِذا َيۡغَشى  َواللاْيِل إَِذا يَْغَشاهَا َوٱَلذ

ََٰها 26/91:5م َمآءِ َوَما بَنَى َماِء َوَما بَنَاهَا َوٱلسذ  َوالسا

ََٰها 26/91:6م ۡرِض َوَما َطَحى
َ
 َواأْلَْرِض َوَما طََحاهَا َوٱۡۡل

ََٰها 26/91:7م ى اهَا َوَنۡفٖس َوَما َسوذ  َونَْفسإ َوَما َسوا

ََٰها 26/91:8م ورََها َوَتۡقَوى لَۡهَمَها ف ج 
َ
 فَأَْلهََمهَا فُُجوَرهَا َوتَْقَواهَا فَأ

ََٰها 26/91:7م ى ۡفلََح َمن َزكذ
َ
اهَا قَۡد أ  قَْد أَْفلََ  َمْن َزكا

ََٰها 26/91:10م ى اهَا َوقَۡد َخاَب َمن َدسذ  َوقَْد َخاَب َمْن َدسا

26/91:11م
5
  ٓ ََٰها ود  بَِطۡغَوى بَۡت َثم   َكذابَْت ثَُموُد بَِطْغَواهَا  0َكذذ

ََٰها  26/91:12م ۡشَقى
َ
 إِِذ اْنبََعَث أَْشقَاهَا ]...[إِذِ ٱۢنَبَعَث أ

26/91:13م
6
ِ نَاقَةَ   ول  ٱَّللذ ۡم رَس  ۡقَيََٰها  0َفَقاَل لَه  ِ وَس  ِ َوُسْقيَاهَا  ]...[ٱَّللذ ِ نَاقَةَ هللاا  فَقَاَل لَهُْم َرُسوُل هللاا

26/91:14م
7
وَها فََدۡمَدمَ   ب وه  َفَعَقر  ََٰها  0فََكذذ ى م بَِذۢنبِِهۡم فََسوذ بُوهُ فََعقَُروهَا فََدْمَدَم َعلَْيِهْم َربُّهُْم   ]...[َعلَۡيِهۡم َربُّه  بَِذْنبِِهْم فََكذا

اهَا  فََسوا

26/91:15م
8
ۡقَبََٰها  0َوََل ََيَاف     َواَل يََخاُف ُعْقبَاهَا ع 

 
 سورة البوج 65\23

                                                           
1

لُ ( 0  ُل، تانَزا  Selon le Midrash Rabbah (Ex 29:8), mille anges sont descendus avec Dieu sur le( *0م♦أَْمِرئإ ( 9 تُنَزا

Sinaï pour témoigner de la révélation. 
2

 َمْطلِعِ ( 9 إِلى( 0 
3

 .0هذه السورة مأخوذ من اآلية  عنوان 
4

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
5

 بِطُْغَواهَا( 0 
6

 نَاقَةُ ( 0 
7

 فَُدْمِدَم، فََدْهَدمَ ( 0 
8

 فاََل يََخاُف، َولَم يََخفُ ( 0 
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 1مكية 22 – عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

وِج  27/85:1م َمآءِ َذاِت ٱۡلب   َماِء َذاِت اْلبُُروجِ  َوٱلسذ  َوالسا

ودِ  27/85:2م  َواْليَْوِم اْلَمْوُعودِ  َوٱَۡلَۡوِم ٱلَۡموۡع 

ودٖ  27/85:3م  َوَشاِهدإ َوَمْشهُودإ  َوَشاهِٖد َوَمۡشه 

27/85:4م
3
ودِ  0ق تَِل   ۡخد 

 
ۡصَحَٰب  ٱۡۡل

َ
 قُتَِل أَْصَحاُب اأْلُْخُدودِ   0م9أ

27/85:5م
4
 النااِر َذاِت اْلَوقُودِ   9َذاِت ٱلَۡوق ودِ  0ٱنلذارِ  ]...[ 

ود   27/85:6م ع  ۡم َعلَۡيَها ق   إِْذ هُْم َعلَْيهَا قُُعودٌ  إِۡذ ه 

ود   .27/85:7م ه  ۡؤِمنَِي ش  َٰ َما َيۡفَعل وَن بِٱلۡم  ۡم لََعَ  َوهُْم َعلَى َما يَْفَعلُوَن بِاْلُمْؤِمنِيَن ُشهُودٌ  َوه 

27/85:8م
5
ْ َوَما   وا ِ ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَِميِد  0َنَقم  ن ي ۡؤِمن واْ بِٱَّللذ

َ
ٓ أ ۡم إَِلذ ِ اْلَعِزيِز  ِمۡنه  َوَما نَقَُموا ِمْنهُْم إاِلا أَْن يُْؤِمنُوا بِاَّللا

 اْلَحِميدِ 

27/85:9م
6
ۡرِضِۚ  

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ِي ََل ۥ م  ءٖ َشِهيٌد  0مٱَّلذ ِ ََشۡ

َٰ ُك   ُ َعلَى ُكلِّ  َوٱَّللذ  لََعَ َماَواِت َواأْلَْرِض َوهللاا الاِذي لَهُ ُمْلُك السا

 َشْيءإ َشِهيدٌ 

ۡم َعَذاب   27/85:10م ْ فَلَه  ۡؤِمَنَِٰت ث مذ لَۡم َيت وب وا ۡؤِمنَِي َوٱلۡم  ْ ٱلۡم  ِيَن َفَتن وا إِنذ ٱَّلذ
ۡم َعَذاب  ٱۡۡلَرِيقِ   َجَهنذَم َولَه 

اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت ثُما لَْم يَتُوبُوا إِنا الاِذيَن فَتَنُوا 

 فَلَهُْم َعَذاُب َجهَناَم َولَهُْم َعَذاُب اْلَحِريقِ 

27/85:11م
7
َٰت  ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها   ۡم َجنذ َٰلَِحَِٰت لَه  ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا إِنذ ٱَّلذ

نَۡهَٰر   
َ
َٰلَِك ٱۡلَفۡوز  ٱۡلَكبِۡي   0مٱۡۡل  َذ

الَِحاِت لَهُْم َجنااٌت  إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َذلَِك اْلفَْوُز اْلَكبِيرُ 

 إِنا بَْطَش َربَِّك لََشِديدٌ  إِنذ َبۡطَش َرب َِك لََشِديدٌ  27/85:12م

27/85:13م
8
ۡبِدئ    َو ي  ۥ ه   إِناهُ هَُو يُْبِدُئ َويُِعيدُ   ]...[َوي عِيد   ]...[ 0إِنذه 

ور  ٱلَۡود ود   27/85:14م َو ٱۡلَغف   َوهَُو اْلَغفُوُر اْلَوُدودُ  َوه 

27/85:15م
9
 ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيدُ   9ٱۡلَعۡرِش ٱلَۡمِجيد   0ذ و 

ال  ل َِما ي رِيد   27/85:16م اٌل لَِما يُِريدُ  َفعذ  فَعا

                                                           
1

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

االخدود موقع في جنوب مدينة نجران في الجزيرة العربية. حصلت فيه محرقة عظيمة للنصارى على يد التبع ذو ( 0ت♦ الُْخُدوِد ( 9 قُتِّلَ ( 0 

م(، فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل فاختاروا القتل فخد لهم األخدود  393نواس اليهودي الذي سار إليهم بجنوده )حوالي العام 

ف ومثل به. وقد تكون اآلية إشارة لهذا الحدث، أو تكون اشارة للرجال الثالث الذين تعرضوا لنار األتون وحرق من حرق بالنار وقتل بالسي

 حول هذا االحتمال. 039صفحة  Geiger(. أنظر 7لرفضهم السجود لتمثال نصبه الملك نبوكدنصر )دانيال الفصل 
4

 الُْوقُودِ ( 9 الناارُ ( 0 
5

 نَقُِموا( 0 
6

بِّ إِلِهَك الساَمواِت وَسَمواِت الساَمواِت واألَرَض وكلا ما فيها" )تثنية "إِنا ( قارن: 0م   (.07:  01لِلرا
7

( ملذات الجنة 71-98:  99( جنة عدن بأن فيها نهر يتشعب فيصير اربعة افرع. ويصف لنا انجيل لوقا )07-01:  9يوصف سفر التكوين )( 0م 

لكوت كما أوصى لي أبي به. فتأكلون وتشربون على ماهدتي في ملكوتي، وتجلسون على العروش كوصف ملذات األرض: " وأنا أوصي لكم بالم

(. وهذا الوصف للملذات في النعيم ينقله لنا القرآن مع 777لتدينوا أسباط إسراهيل االثني عشر". وكذلك يفعل القديس افرام السراني )توفي عام 

 عود اليها الحقا. تفاصيل كثيرة ويضيف اليها حور العين التي سن
8

 يَْبَدأُ ( 0 
9

 اْلَمِجيدِ ( 9 ذي( 0 
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ََٰك  27/85:17م تَى
َ
 هَْل أَتَاَك َحِديُث اْلُجنُودِ  َحِديث  ٱۡۡل ن ودِ َهۡل أ

ودَ  27/85:18م  فِْرَعْوَن َوثَُمودَ  فِۡرَعۡوَن َوَثم 

واْ ِِف تَۡكِذيٖب  .27/85:19م ِيَن َكَفر   بَِل الاِذيَن َكفَُروا فِي تَْكِذيبإ  بَِل ٱَّلذ

ِيُۢط 27/85:20م ُ ِمْن  َوٱَّللذ  ِمن َوَرآئِهِم َمُّ  َوَراهِِهْم ُمِحيطٌ َوهللاا

27/85:21م
1
ِيد    َو ق ۡرَءان  َّمذ  بَْل هَُو قُْرآٌَن َمِجيدٌ   0بَۡل ه 

27/85:22م
2
وظِۢ  0ِِف لَۡوحٖ   ۡف   فِي لَْوحإ َمْحفُوظإ   9َمذ

 
 سورة اتلي 65\26

 3مكية 8 – عدد اآليات
4
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِ ۡسِم ٱَّللذ ِ  ب  الرذُْحَاِن الرذِحيمِ بِاْسِم اَّللذ

ۡيت ونِ  28/95:1م يْت ونِ  َوٱتل ِِي َوٱلزذ  َواتل ِِي َوالزذ

28/95:2م
5
ورِ ِسينِيَ   ورِ ِسينِيَ   0َوط   َوط 

ِميِ  28/95:3م
َ
ِميِ  َوَهََٰذا ٱۡۡلََِلِ ٱۡۡل

َ
 َوَهَذا اْۡلََِلِ اْۡل

ۡحَسِن  28/95:4م
َ
نَسََٰن ِِفٓ أ ْحَسِن َتْقوِيم   َتۡقوِيمٖ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡۡلِ

َ
نَْساَن ِِف أ  لََقْد َخلَْقَنا اْۡلِ

28/95:5م
6
ۡسَفَل َسَٰفِلِيَ  

َ
ْسَفَل َسافِلِيَ   0ث مذ َرَدۡدَنَٰه  أ

َ
 ث مذ َرَدْدنَاه  أ

ۡجٌر َغۡۡي  َمۡمن ونٖ  28/95:6م
َ
ۡم أ َٰلَِحَِٰت فَلَه  ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ ْجٌر َغْۡي  إَِلذ  إَِلذ ٱَّلذ

َ
ْم أ اِۡلَاِت فَلَه  ِيَن آََمن وا وََعِمل وا الصذ اَّلذ

 َمْمن ون  

ِينِ  28/95:7م ب َك َبۡعد  بِٱَل  ِ ِينِ  َفَما ي َكذ  ب َك َبْعد  بِاَل  ِ  َفَما ي َكذ 

28/95:8م
7
ۡحَكِم ٱۡلَحَِٰكِميَ  

َ
لَۡيَس ٱَّللذ  بِأ

َ
ْحَكِم اْۡلَاكِِميَ   0نأ

َ
لَيَْس اَّللذ  بِأ

َ
 أ

 
 سورة قريش 119\26

 8مكية 4 – عدد اآليات
9
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

29/106:1م
1
يَلَِٰف   ياَلِف قَُرْيشإ   7 9ق َريۡش   0ِۡلِ  إِلِ

                                                           
1

 قُْرآَُن َمِجيدإ ( 0 
2

 َمْحفُوظٌ ( 9 لُْوحإ ( 0 
3

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
4

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
5

 َسينِيَن، ِسينَاء، َسينَاء، ِسنِينَ ( 0 
6

 الساافِلِينَ ( 0 
7

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
8

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
9

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
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29/106:2م
2
ۡيِف  9رِۡحلَةَ  0إِۦَلَٰفِِهمۡ  ]...[  َتآءِ َوٱلصذ ِ ْيفِ  ٱلش  تَاِء َوالصا  إِياَلفِِهْم ِرْحلَةَ الشِّ

واْ َربذ َهََٰذا ٱۡۡلَۡيتِ  29/106:3م  فَْليَْعبُُدوا َربا هََذا اْلبَْيتِ  فَۡلَيۡعب د 

ِۡن َخوۡفِۢ  29/106:4م م م  وٖع َوَءاَمَنه  ِن ج  م م  ۡطَعَمه 
َ
ِٓي أ ِذي أَْطَعَمهُْم ِمْن ُجوعإ َوآََمنَهُْم ِمْن  ٱَّلذ

 َخْوفإ الا

 
 سورة القارعة 111\31

 3مكية 11 – عدد اآليات
4
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

30/101:1م
5
 اْلقَاِرَعةُ   0ٱۡلَقارَِعة   

30/101:2م
6
 َما اْلقَاِرَعةُ   0َما ٱۡلَقارَِعة   

30/101:3م
7
ََٰك َما   ۡدَرى

َ
 َوَما أَْدَراَك َما اْلقَاِرَعةُ   0ٱۡلَقارَِعة  َوَمآ أ

30/101:4م
8
ون  ٱنلذاس  َكٱۡلَفَراِش ٱلَۡمۡبث وثِ  0يَۡومَ    يَْوَم يَُكوُن النااُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوثِ   0تيَك 

30/101:5م
9
ون    َبال  َكٱۡلعِۡهنِ  0َوتَك  وِش  9ٱۡۡلِ  اْلَمْنفُوشِ  َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهنِ  ٱلَۡمنف 

ۥ .30/101:6م َٰزِين ه  لَۡت َمَو ا َمن َثق  مذ
َ
ا َمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ  فَأ  فَأَما

اِضَيةٖ  30/101:7م َو ِِف ِعيَشةٖ رذ  فَهَُو فِي ِعيَشةإ َراِضيَةإ  َفه 

ۥ 30/101:8م َٰزِين ه  ۡت َمَو ا َمۡن َخفذ مذ
َ
ا َمْن َخفاْت َمَواِزينُهُ  َوأ  َوأَما

30/101:9م
10

ۥ  ه  مُّ
 
هُ هَاِويَةٌ   0تَهاوَِية   0فَأ  فَأُمُّ

30/101:10م
11

ََٰك َما هَِيهۡ   ۡدَرى
َ
 َوَما أَْدَراَك َما ِهيَهْ   0َوَمآ أ

 نَاٌر َحاِميَةٌ  نَاٌر َحاِمَيُۢة 30/101:11م

 
 سورة القيامة 35\31

 12مكية 40 – عدد اآليات

                                                                                                                                                                                                            
1

يئاَلفِ ( 0  ْلِف، إِلِ  ويل أّمكم قريش ( 7 قَُرْيشُ  -لَيَأْلَْف، لَتَأْلَْف، لِتَأْلَْف ( 9 إِلاَلِف، إِلهاَلِف، إالُف، لِياَلِف، إِلِ
2

 ُرْحلَةَ ( 9 فِِهْم، إِإِياَلفِِهمْ إاَِلفِِهْم، إِْلفِِهْم، إِْلفَهُْم، إِهاَل ( 0 
3

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
4

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
5

 القارعةَ ( 0 
6

 القارعةَ ( 0 
7

 القارعةَ ( 0 
8

 تقول: "كأنهم جراد منتشر". 7:  37\77اآلية  (0ت♦  يَْومُ ( 0 
9

 كالصوف( 9 َويَُكونُ ( 0 
10

هُ ( 0  معجم الفاظ القرآن الكريم هذه الكلمة بمعنى "ساقطة نازلة". ونجد هذه الكلمة في سفر أشعيا بمعنى "كارثة": "تَنِزُل علَيِك يفسر ( 0ت♦ فَإِمُّ

 (.00:  77كاِرثَةٌ ال تَستَطيعيَن تََجنُّبَها" )
11

 ِهيَ ( 0 
12

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  



53 

 

1
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

31/75:1م
2
ۡقِسم   

 
 اَل أُْقِسُم بِيَْوِم اْلقِيَاَمةِ  بَِيۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ  0ََلٓ أ

31/75:2م
3
ۡقِسم   

 
اَمةِ  0َوََلٓ أ اَمةِ  بِٱنلذۡفِس ٱللذوذ  َواَل أُْقِسُم بِالناْفِس اللاوا

31/75:3م
4
نَسَٰن    ََيَۡسب  ٱۡۡلِ

َ
ۥأ َۡمَع ِعَظاَمه  لذن َّنذ

َ
ْنَساُن أَلاْن نَْجَمَع ِعظَاَمهُ   0أ  أَيَْحَسُب اإْلِ

31/75:4م
5
َِٰدرِينَ   ۥ  0بََّلَٰ َق َِي َبَنانَه  َُّسو  ن ن

َ
ى أ َي بَنَانَهُ  لََعَ  بَلَى قَاِدِريَن َعلَى أَْن نَُسوِّ

ۥ 31/75:5م َماَمه 
َ
َر أ نَسَٰن  َِلَۡفج  ْنَساُن لِيَْفُجَر أََماَمهُ بَْل  بَۡل ي رِيد  ٱۡۡلِ  يُِريُد اإْلِ

31/75:6م
6
يذانَ   َ يَۡس  

َ
 يَْسأَُل أَيااَن يَْوُم اْلقِيَاَمةِ  يَۡوم  ٱۡلقَِيََٰمةِ  0ل  أ

31/75:7م
7
 فَإَِذا بَِرَق اْلبََصرُ  ٱۡۡلََِص   0فَإَِذا بَرَِق  

31/75:8م
8
 َوَخَسَف اْلقََمرُ  ٱۡلَقَمر   0وََخَسَف  

31/75:9م
9
ۡمس  َوٱۡلَقَمر    َِع ٱلشذ  َوُجِمَع الشاْمُس َواْلقََمرُ   0وََج 

31/75:10م
10

ۡيَن ٱلَۡمَفرُّ  
َ
نَسَٰن  يَۡوَمئِذ  أ  ٱۡۡلِ

ول  ْنَساُن يَْوَمئِذإ أَْيَن اْلَمفَرُّ   0َيق   يَقُوُل اإْلِ

 َكالا اَل َوَزرَ  ّلََكذ ََل َوَزرَ  31/75:11م

ۡسَتَقرُّ إََِلَٰ َرب َِك  31/75:12م  إِلَى َربَِّك يَْوَمئِذإ اْلُمْستَقَرُّ  يَۡوَمئِذ  ٱلۡم 

َم  31/75:13م نَسَٰن  يَۡوَمئِذِۢ بَِما قَدذ اْ ٱۡۡلِ رَ  ]...[ي نَبذؤ  خذ
َ
رَ  َوأ َم َوأَخا ْنَساُن يَْوَمئِذإ بَِما قَدا  يُنَباأُ اإْلِ

َٰ َنۡفِسهِۦ بَِصَۡية   31/75:14م نَسَٰن  لََعَ ْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيَرةٌ  بَِل ٱۡۡلِ  بَِل اإْلِ

ۡلَِقَٰ َمَعاذِيَره ۥ 31/75:15م
َ
 َولَْو أَْلقَى َمَعاِذيَرهُ  َولَۡو أ

31/75:16م
11

ِۡك بِهِۦ لَِسانََك تِلَۡعَجَل بِهِۦٓ   َر  ْك بِِه لَِسانََك لِتَْعَجَل بِهِ   0نََل َت   اَل تَُحرِّ

31/75:17م
12

ۥإِنذ َعلَۡيَنا   ۥ َوق ۡرَءانَه   إِنا َعلَْينَا َجْمَعهُ َوقُْرآَنَهُ   0ََجَۡعه 

31/75:18م
13

ۥ  َنَٰه  فَٱتذبِۡع ق ۡرَءانَه 
ۡ
 فَإَِذا قََرْأنَاهُ فَاتابِْع قُْرآَنَهُ   0فَإَِذا قََرأ

ۥ 31/75:19م  ثُما إِنا َعلَْينَا بَيَانَهُ  ث مذ إِنذ َعلَۡيَنا َبَيانَه 

31/75:20م
1
ِبُّونَ    َكالا بَْل تُِحبُّوَن اْلَعاِجلَةَ  ٱۡلَعاِجلََة  0ّلََكذ بَۡل َت 

                                                           
1

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
2

 أَلُقِْسمُ ( 0 
3

 أَلُقِْسمُ ( 0 
4

 تُْجَمَع ِعظَاُمهُ ( 9 أَيَْحِسبُ ( 0 
5

 قَاِدُرونَ ( 0 
6

 إِياانَ ( 0 
7

 بََرَق، بَلَقَ ( 0 
8

 َوُخِسفَ ( 0 
9

ْمِس َواْلقََمرِ ( 0   َوُجِمَع بين الشا
10

، اْلِمفَرُّ ( 0   اْلَمفِرُّ
11

 6:  97\9منسوخة باآلية ( 0ن 
12

 َوقََرتَهُ، َوقَُرانَهُ ( 0 
13

 َوقََرتَهُ، َوقَُرانَهُ ( 0 
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31/75:21م
2
ونَ    َوتََذُروَن اآْلَِخَرةَ  ٱٓأۡلِخَرةَ  0َوتََذر 

31/75:22م
3
ةٌ   وه  يَۡوَمئِٖذ نذاِِضَ  ُوُجوهٌ يَْوَمئِذإ نَاِضَرةٌ   0و ج 

 َربِّهَا نَاِظَرةٌ إِلَى  إََِلَٰ َرب َِها نَاِظَرة   31/75:23م

ة   31/75:24م وه  يَۡوَمئِذِۢ بَاِِسَ  َوُوُجوهٌ يَْوَمئِذإ بَاِسَرةٌ  َوو ج 

ۡفَعَل بَِها فَاقَِرة   31/75:25م ن ي 
َ
نُّ أ  تَظُنُّ أَْن يُْفَعَل بِهَا فَاقَِرةٌ  َتظ 

ٓ إَِذا بَلََغِت  31/75:26م اِقَ  ]...[ّلََكذ َ  التاَراقِيَ َكالا إَِذا بَلََغِت  ٱلَتذ

31/75:27م
4
 َوقِيَل َمْن َراقإ   0َوقِيَل َمنۜۡۡ َراقٖ  

31/75:28م
5
نذه  ٱۡلفَِراق   0َوَظنذ  

َ
 َوظَنا أَناهُ اْلفَِراقُ  أ

اقِ  31/75:29م اق  بِٱلسذ ِت ٱلسذ اُق بِالسااقِ  َوٱتۡلَفذ  َواْلتَفاِت السا

 إِلَى َربَِّك يَْوَمئِذإ اْلَمَساقُ  ٱلَۡمَساق  إََِلَٰ َرب َِك يَۡوَمئِذ   31/75:30م

َق  31/75:31م َٰ  ]...[فَََل َصدذ  فاََل َصداَق َواَل َصلاى َوََل َصّلذ

َٰ  31/75:32م َب َوتََوّلذ  َولَِكْن َكذاَب َوتََولاى َوَلَِٰكن َكذذ

ىى  31/75:33م ۡهلِهِۦ َيَتَمطذ
َ
 إِلَى أَْهلِِه يَتََمطاىثُما َذهََب  ث مذ َذَهَب إََِلى أ

ۡوَّلَٰ  31/75:34م
َ
ۡوَّلَٰ لََك فَأ

َ
 أَْولَى لََك فَأَْولَى أ

ۡوَّلى  31/75:35م
َ
ۡوَّلَٰ لََك فَأ

َ
 ثُما أَْولَى لََك فَأَْولَى ث مذ أ

31/75:36م
6
ََيَۡسب   

َ
ًدى  0أ َۡتََك س  ن ي 

َ
نَسَٰن  أ ْنَساُن أَْن يُْتَرَك ُسًدى ٱۡۡلِ  أَيَْحَسُب اإْلِ

31/75:37م
7
لَۡم يَك   

َ
ۡمََنَٰ  0أ ٖ ي  َِن  ِن مذ ۡطَفٗة م 

 أَلَْم يَُك نُْطفَةً ِمْن َمنِيٍّ يُْمنَى  9ن 

ىَٰ  31/75:38م  ثُما َكاَن َعلَقَةً فََخلََق فََسواى ث مذ ََكَن َعلََقٗة فََخلََق فََسوذ

31/75:39م
8
ۡوَجۡيِ  0فََجَعَل   نَثى  9ِمۡنه  ٱلزذ

 
َكَر َوٱۡۡل َكَر َواأْلُْنثَى ٱَّلذ ْوَجْيِن الذا  فََجَعَل ِمْنهُ الزا

31/75:40م
9
َٰلَِك بَِقَِٰدر    لَۡيَس َذ

َ
ۡـ ِىَ  0أ ن َي 

َ
ى أ  أَلَْيَس َذلَِك بِقَاِدرإ َعلَى أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَى ٱلَۡمۡوََتَٰ  9لََعَ

 
 سورة الهمزة 114\32

 10مكية 9 – عدد اآليات
                                                                                                                                                                                                            

1
 يُِحبُّونَ ( 0 

2
 َويََذُرونَ ( 0 

3
 نَِضَرةٌ ( 0 

4
 َراقِي( 0 

5
 وأيقن( 0 

6
 أَيَْحِسبُ ( 0 

7
 تُْمنَى( 9 تَكُ ( 0 

8
ْوَجانِ ( 9 يخلق( 0   الزا

9
 يُْحيِيا ( 9 يَْقِدرُ ( 0 

10
 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
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1
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

32/104:1م
2
َمَزةٖ   ِ ه 

َُّمَزة   0َوۡيل  ل ِك    َوْيٌل لُِكلِّ هَُمَزةإ لَُمَزةإ   9ل

32/104:2م
3
ِي ََجَعَ   َدهۥ  0ٱَّلذ َدهُ   9َماَٗل وََعدذ  الاِذي َجَمَع َمااًل َوَعدا

32/104:3م
4
هۥ   0ََيَۡسب    ۡخَِلَ

َ
ۥٓ أ نذ َماََل 

َ
 يَْحَسُب أَنا َمالَهُ أَْخلََدهُ  أ

32/104:4م
5
ُۖ ََل ۢنَبَذنذ    َكالا لَيُْنبََذنا فِي اْلُحطََمةِ   9ِِف ٱۡۡل َطَمةِ  0ّلََكذ

32/104:5م
6
ََٰك َما ٱۡۡل َطَمة    ۡدَرى

َ
 َوَما أَْدَراَك َما اْلُحطََمةُ   0َوَمآ أ

وقََدة   32/104:6م ِ ٱلۡم  ِ اْلُموقََدةُ  نَار  ٱَّللذ  نَاُر هللاا

ۡف  32/104:7م
َ
لِع  لََعَ ٱۡۡل  الاتِي تَطالُِع َعلَى اأْلَْفئَِدةِ  َدةِ   ِٱلذَِّت َتطذ

32/104:8م
7
ۡؤَصَدة     إِناهَا َعلَْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ   0إِنذَها َعلَۡيِهم مُّ

32/104:9م
8
ِۢ  0ِِف َعَمدٖ   َدة َمدذ َدةإ   9مُّ  فِي َعَمدإ ُمَمدا

 
 سورة المرسَلت 33\33

 799عدا مكية  50 - عدد اآليات
10

ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

33/77:1م
11

ۡرٗفا  ۡرَسَلَِٰت ع   َواْلُمْرَساَلِت ُعْرفًا  0َوٱلۡم 

 فَاْلَعاِصفَاِت َعْصفًا فَٱۡلَعَِٰصَفَِٰت َعۡصٗفا 33/77:2م

ا 33/77:3م َِٰشَرَِٰت نَُۡشٗ  َوالنااِشَراِت نَْشًرا َوٱلنذ

َِٰت فَۡرٗقا 33/77:4م  فَاْلفَاِرقَاِت فَْرقًا فَٱۡلَفَٰرَِق

33/77:5م
12

ۡلقَِيَِٰت    فَاْلُمْلقِيَاِت ِذْكًرا ذِۡكًرا  0فَٱلۡم 

33/77:6م
13

ۡذًرا  وۡ  0ع 
َ
 نُْذًراُعْذًرا أَْو   7ن ۡذًرا 9أ

َٰقِع   33/77:7م وَن لََو  إِناَما تُوَعُدوَن لََواقِعٌ  إِنذَما ت وَعد 

                                                           
1

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
2

 ويل للهَُمَزةإ اللَُمَزةإ، ويل للهَُمَزةإ واللَُمَزةإ ( 7 لُْمَزةإ ( 9 هُْمَزةإ ( 0 
3

 َوَعَدَدهُ ( 9 َجماعَ ( 0 
4

 يَْحِسبُ ( 0 
5

، لَيُْنبََذناهُ، لَنَْنبَِذناهُ، لَيُْنبََذأَنا ( 0  ، لَيُْنبَُذنا  اْلَحاِطَمةِ ( 9 لَيُْنبََذانا
6

 اْلَحاِطَمةُ ( 0 
7

 ُمْطبَقَةُمْوَصَدةٌ، ( 0 
8

، بَِعَمدإ ( 0  ، في َعْمدإ ، في ُعْمدإ َدةٌ ( 9 في ُعُمدإ  ُمَمدا
9

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
10

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
11

 ُعُرفًا( 0 
12

 فَاْلُملَقِّيَاتِ ( 0 
13

 نُُذًرا( 7 وَ ( 9 ُعُذًرا، َعْذًرا( 0 
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33/77:8م
1
ِمَسۡت   وم  ط   فَإَِذا النُُّجوُم طُِمَستْ   0فَإَِذا ٱنلُّج 

33/77:9م
2
َمآء  ف رَِجۡت   َماُء فُِرَجتْ   0ِإَوَذا ٱلسذ  َوإَِذا السا

33/77:10م
3
َبال  ن ِسَفۡت    َوإَِذا اْلِجبَاُل نُِسفَتْ   0ِإَوَذا ٱۡۡلِ

33/77:11م
4
َِتۡت   ق 

 
ل  أ ُسُل أُقِّتَتْ   0ِإَوَذا ٱلرُّس   َوإَِذا الرُّ

لَۡت  33/77:12م ِ ج 
 
ي ِ يَۡو   أ

َ
لَتْ  ِۡل  أِلَيِّ يَْومإ أُجِّ

 لِيَْوِم اْلفَْصلِ  َِلَۡوِم ٱۡلَفۡصلِ  33/77:13م

ََٰك َما يَۡوم   33/77:14م ۡدَرى
َ
 َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم اْلفَْصلِ  ٱۡلَفۡصلِ َوَمآ أ

بِيَ  33/77:15م ِ َكذ  بِينَ  َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلم   َوْيٌل يَْوَمئِذإ لِْلُمَكذِّ

33/77:16م
5
لَۡم ن ۡهلِِك  

َ
لَِي  0أ وذ

َ
لِينَ  ٱۡۡل  أَلَْم نُْهلِِك اأْلَوا

33/77:17م
6
م    ه   نُْتبُِعهُُم اآْلَِخِرينَ ثُما  ٱٓأۡلِخرِيَن  0ث مذ ن ۡتبِع 

ۡجرِِميَ  33/77:18م  َكَذلَِك نَْفَعُل بِاْلُمْجِرِمينَ  َكَذَٰلَِك َنۡفَعل  بِٱلۡم 

بِيَ  :33/77م ِ َكذ  بِينَ  َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلم   َوْيٌل يَْوَمئِذإ لِْلُمَكذِّ

ِهيٖ  33/77:20م آءٖ مذ ِن مذ م م  لَۡم ََنۡل قكُّ
َ
 نَْخلُْقُكْم ِمْن َماءإ َمِهينإ أَلَْم  أ

ِكي   33/77:21م  فََجَعْلنَاهُ فِي قََرارإ َمِكينإ  فََجَعۡلَنَٰه  ِِف قََرارٖ مذ

ۡعل و ٖ  33/77:22م  إِلَى قََدرإ َمْعلُومإ  إََِلَٰ قََدرٖ مذ

33/77:23م
7
وَن  ]...[ 0َفَقَدۡرنَا   اْلقَاِدُرونَ فَقََدْرنَا فَنِْعَم  فَنِۡعَم ٱۡلَقَِٰدر 

بِيَ  33/77:24م ِ َكذ  بِينَ  َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلم   َوْيٌل يَْوَمئِذإ لِْلُمَكذِّ

ۡرَض كَِفاتًا 33/77:25م
َ
لَۡم ََّنَۡعِل ٱۡۡل

َ
 أَلَْم نَْجَعِل اأْلَْرَض ِكفَاتًا أ

َٰٗتا ]...[ 33/77:26م ۡمَو
َ
ۡحَياٗٓء َوأ

َ
 َوأَْمَواتًاأَْحيَاًء  أ

اٗٓء ف َراٗتا 33/77:27م م مذ ۡسَقۡيَنَٰك 
َ
َوَجَعْلنَا فِيهَا َرَواِسَي َشاِمَخاتإ َوأَْسقَْينَاُكْم َماًء  وََجَعۡلَنا فِيَها َرَوََِٰسَ َشَِٰمَخَٰٖت َوأ

 فَُراتًا

بِيَ  33/77:28م ِ َكذ  بِينَ  َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلم   َوْيٌل يَْوَمئِذإ لِْلُمَكذِّ

ٓواْ إََِلَٰ  33/77:29م ب ونَ ٱنَطلِق  ِ نت م بِهِۦ ت َكذ  بُونَ   َما ك   اْنطَلِقُوا إِلَى َما ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ

33/77:30م
8
  ْ ٓوا َعٖب  0ٱنَطلِق  َِٰث ش  ٖ ذِي ثََل

 اْنطَلِقُوا إِلَى ِظلٍّ ِذي ثاََلِث ُشَعبإ  إََِلَٰ ِظل 

ۡغَِن ِمَن ٱللذَهِب  33/77:31م  يُْغنِي ِمَن اللاهَبِ اَل ظَلِيلإ َواَل  َلذ َظلِيٖل َوََل ي 

                                                           
1

َستْ ( 0   طُمِّ
2

َجتْ ( 0   فُرِّ
3

فَتْ ( 0   نُسِّ
4

 ُوقِّتَْت، وقِتَْت، أُقِتَْت، ووقِتَتْ ( 0 
5

 نَْهلِكِ ( 0 
6

 ثُما نُْتبِْعهُُم، ثُما سنُْتبُِعهُُم، وسنُْتبُِعهُمُ ( 0 
7

ْرنَا( 0   فَقَدا
8

 اْنطَلَقُوا( 0 
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33/77:32م
1
رٖ    إِناهَا تَْرِمي بَِشَررإ َكاْلقَْصرِ   9َكٱۡلَقِۡصِ  0إِنذَها تَۡرِِم بَُِشَ

33/77:33م
2
ۥ ِجَمَٰلَت    نذه 

َ
ۡفر   0َكأ  َكأَناهُ ِجَمالَةٌ ُصْفرٌ   9ص 

بِيَ  33/77:34م ِ َكذ  بِينَ َوْيٌل يَْوَمئِذإ  َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلم   لِْلُمَكذِّ

33/77:35م
3
وَن  0َهََٰذا يَۡوم     هََذا يَْوُم اَل يَْنِطقُونَ  ََل يَنِطق 

33/77:36م
4
وَن  0َوََل ي ۡؤَذن    ۡم َفَيۡعَتِذر   َواَل يُْؤَذُن لَهُْم فَيَْعتَِذُرونَ  لَه 

بِيَ  33/77:37م ِ َكذ  بِينَ َوْيٌل يَْوَمئِذإ  َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلم   لِْلُمَكذِّ

لِيَ  33/77:38م وذ
َ
ۡم َوٱۡۡل لِينَ  َهََٰذا يَۡوم  ٱۡلَفۡصِلِۖ ََجَۡعَنَٰك   هََذا يَْوُم اْلفَْصِل َجَمْعنَاُكْم َواأْلَوا

33/77:39م
5
ونِ   ۡم َكۡيد  فَِكيد   فَإِْن َكاَن لَُكْم َكْيٌد فَِكيُدونِ   0فَإِن ََكَن لَك 

بِيَ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ  33/77:40م ِ َكذ  بِينَ  ل ِۡلم   َوْيٌل يَْوَمئِذإ لِْلُمَكذِّ

33/77:41م
6
تذقَِي ِِف   ي ونٖ  0إِنذ ٱلۡم   إِنا اْلُمتاقِيَن فِي ِظاَللإ َوُعيُونإ   9ِظَلَٰٖل وَع 

ونَ  33/77:42م ا يَۡشَته  َٰكَِه ِممذ ا يَْشتَهُونَ  َوفََو  َوفََواِكهَ ِمما

33/77:43م
7
ب واْ َهنِٓي ُك  واْ   َۢ َوٱُۡشَ نت ۡم َتۡعَمل وَن  0ا  َ  ُكلُوا َواْشَربُوا هَنِيئًا بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ  بَِما ك 

ۡحِسنِيَ  33/77:44م  إِناا َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِينَ  إِنذا َكَذَٰلَِك ََّنۡزِي ٱلۡم 

بِيَ  33/77:45م ِ َكذ  بِينَ َوْيٌل  َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلم   يَْوَمئِذإ لِْلُمَكذِّ

ونَ  33/77:46م ۡرِم  م َّمُّ واْ قَلِيًَل إِنذك   ُكلُوا َوتََمتاُعوا قَلِياًل إِناُكْم ُمْجِرُمونَ  ُك  واْ َوَتَمتذع 

بِيَ  33/77:47م ِ َكذ  بِينَ  َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلم   َوْيٌل يَْوَمئِذإ لِْلُمَكذِّ

واْ ََل يَۡرَكع ونَ ِإَوَذا قِيَل  33/77:48هـ م  ٱۡرَكع   َوإَِذا قِيَل لَهُُم اْرَكُعوا اَل يَْرَكُعونَ  لَه 

بِيَ  33/77:49م ِ َكذ  بِينَ  َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلم   َوْيٌل يَْوَمئِذإ لِْلُمَكذِّ

33/77:50م
8
ي ِ َحِديثِۢ َبۡعَدهۥ  ي ۡؤِمن ونَ  

َ
 فَبِأَيِّ َحِديثإ بَْعَدهُ يُْؤِمنُونَ   0فَبِأ

 
 سورة ق 51\34

 799عدا مكية  45 - عدد اآليات
10

ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

                                                           
1

 َكاْلقََصِر، َكالْقَِصِر ( 9 بَِشَرارإ، بِِشَرارإ ( 0 
2

 ُصفُرٌ ( 9 ُجَمااَلتٌ ُجَمالَةٌ، ِجَمااَلٌت، ( 0 
3

 يَْومَ ( 0 
4

 يَأَْذنُ ( 0 
5

 فَِكيُدونِي( 0 
6

 َوِعيُونإ ( 9 ظُلَلإ ( 0 
7

 هَنِيًّا( 0 
8

 تُْؤِمنُونَ ( 0 
9

 الباسقات.عنوان آخر:  . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
10

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  



58 

 

34/50:1م
1
ۡرَءاِن ٱلَۡمِجيِد  0تٓق     ق َواْلقُْرآَِن اْلَمِجيدِ  َوٱۡلق 

نِذر   ]...[ 34/50:2م م مُّ ن َجآَءه 
َ
ْ أ وَن َهََٰذا بَۡل َعِجب ٓوا َٰفِر  ۡم َفَقاَل ٱۡلَك ِۡنه  م 

ٌء َعِجيٌب   ََشۡ
بَْل َعِجبُوا أَْن َجاَءهُْم ُمْنِذٌر ِمْنهُْم فَقَاَل اْلَكافُِروَن 

 هََذا َشْيٌء َعِجيبٌ 

34/50:3م
2
ءَِذا 

َ
ُۖ  9ِمۡتَنا 0أ نذا ت َراٗبا َۢ بَعِيد   ]...[َوك  َٰلَِك رَۡجع   َذلَِك َرْجٌع بَِعيدٌ  أَهَِذا ِمْتنَا َوُكناا تَُرابًا َذ

ۡمُۖ وَِعنَدنَا كَِتٌَٰب َحفِيُۢظ 34/50:4م ۡرض  ِمۡنه 
َ
ص  ٱۡۡل قَْد َعلِْمنَا َما تَْنقُُص اأْلَْرُض ِمْنهُْم َوِعْنَدنَا ِكتَاٌب  قَۡد َعلِۡمَنا َما تَنق 

 َحفِيظٌ 

34/50:5م
3
ا  ِ لَمذ ب واْ بِٱۡۡلَق 

رِيج   0بَۡل َكذذ ۡمرٖ مذ
َ
ۡم ِِفٓ أ ۡم َفه  ا َجاَءهُْم فَهُْم فِي أَْمرإ َمِريجإ  َجآَءه  بُوا بِاْلَحقِّ لَما

 بَْل َكذا

ََٰها َوَما لََها ِمن  34/50:6م ۡم َكۡيَف بَنَۡيَنََٰها َوَزيذنذ َمآءِ فَۡوَقه  ْ إََِل ٱلسذ ٓوا ر  فَلَۡم يَنظ 
َ
أ

وٖج   ف ر 
َماِء فَْوقَهُْم َكْيَف بَنَْينَاهَا أَفَلَْم يَْنظُُروا إِلَى ا لسا

 َوَزيانااهَا َوَما لَهَا ِمْن فُُروجإ 

ِ َزۡوِۢج  34/50:7م
ۢنَبۡتَنا فِيَها ِمن ُك  

َ
ۡلَقۡيَنا فِيَها َرَوََِٰسَ َوأ

َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
َوٱۡۡل
 بَِهيجٖ  ]...[

َوأَْنبَْتنَا َواأْلَْرَض َمَدْدنَاهَا َوأَْلقَْينَا فِيهَا َرَواِسَي 

 فِيهَا ِمْن ُكلِّ َزْوجإ بَِهيجإ 

34/50:8م
4
ةٗ   نِيٖب  0َتۡبِِصَ ِ َعۡبٖد مُّ

 تَْبِصَرةً َوِذْكَرى لُِكلِّ َعْبدإ ُمنِيبإ  َوذِۡكَرىَٰ لِك  

َٰٖت وََحبذ ٱۡۡلَِصيدِ  34/50:9م ۢنَبۡتَنا بِهِۦ َجنذ
َ
َبََٰرَٗك فَأ َمآءِ َماٗٓء مُّ نۡلَا ِمَن ٱلسذ َماِء َماًء ُمبَاَرًكا فَأَْنبَْتنَا بِِه َجنااتإ  َونَزذ ْلنَا ِمَن السا َونَزا

 َوَحبا اْلَحِصيدِ 

34/50:10م
5
ذَها َطۡلع  نذِضيد   0َوٱنلذۡخَل بَاِسَقَٰٖت    َوالناْخَل بَاِسقَاتإ لَهَا طَْلٌع نَِضيدٌ  ل

34/50:11م
6
ِۡزٗقا ل ِۡلعَِبادِِۖ   ۡحَيۡيَنا بِهِۦ بَ  0مر 

َ
ۡيٗتا  َوأ ٗة مذ وج   0ِۡلَ  ِرْزقًا لِْلِعبَاِد َوأَْحيَْينَا بِِه بَْلَدةً َمْيتًا َكَذلَِك اْلُخُروجُ   ]...[َكَذَٰلَِك ٱۡۡل ر 

ۡم قَۡوم  ن وحٖ  34/50:12م بَۡت َقۡبلَه  ود   0م َكذذ ۡصَحَٰب  ٱلرذس ِ َوَثم 
َ
سِّ  َوأ بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُوحإ َوأَْصَحاُب الرا

 َوثَُمودُ  َكذا

34/50:13م
7
َٰن  ل وٖط    َوَعاٌد َوفِْرَعْوُن َوإِْخَواُن لُوطإ   9موَََعد  َوفِرَۡعۡون  ِإَوۡخَو

34/50:14م
8
يَۡكةِ 

َ
ۡصَحَٰب  ٱۡۡل

َ
َل فََحقذ وَِعيِد  0َوأ َب ٱلرُّس  ُسَل َوأَْصَحاُب اأْلَْيَكِة َوقَْوُم تُباعإ ُكل  َكذاَب  َوقَۡوم  ت بذٖعِۚ ُك    َكذذ الرُّ

 فََحقا َوِعيدِ 

34/50:15م
9
َفَعيِيَنا 

َ
ِۡن َخۡلٖق َجِديٖد  0أ ۡم ِِف لَۡبٖس م  ِلِۚ بَۡل ه  وذ

َ
ِل بَْل هُْم فِي لَْبسإ ِمْن َخلْقإ  بِٱۡۡلَۡلِق ٱۡۡل أَفََعيِينَا بِاْلَخْلِق اأْلَوا

 َجِديدإ 

نَسََٰن َوَنۡعلَم  َما  34/50:16م ۡقَرب  َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡۡلِ
َ
ۖۥُ َوََنۡن  أ ه  ت وَۡسوِس  بِهِۦ َنۡفس 

 إََِلۡهِ ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِيدِ 
ْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ  َولَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

 َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ 

34/50:17م
10

َِياِن َعنِ  ]...[إِۡذ َيَتلَِقذ   َتلَق  َماِل قَعِيد   ٱلۡم  ِ َماِل قَِعيدٌ   0مٱَۡلَِمِي وََعِن ٱلش   إِْذ يَتَلَقاى اْلُمتَلَقِّيَاِن َعِن اْليَِميِن َوَعِن الشِّ

                                                           
1

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
2

 ْتنَامُ ( 9 إَِذا( 0 
3

 لَِما( 0 
4

 تَْبِصَرةٌ ( 0 
5

 بَاِصقَاتإ ( 0 
6

قارن: "أنت مفجر العيون في الوهاد فتسيل بين الجبال تسقي جميع وحوش البرية وبها تروي حمير الوحش عطشها عندها تسكن ( 0م♦ َميِّتًا ( 0 

تنبت للبهاهم كأل ولخدمة البشر خضرا إلخراج خبز من  طيور السماء وتغرد من بين األغصان. من علياتك تسقي الجبال ومن ثمر أعمالك تشبع. 

 (.03-01:  017األرض" )مزامير 
7

 .37:  37\97أنظر هامش اآلية ( 9م. 39:  37\97أنظر هامش اآلية  (0م 
8

 َوِعيِدي( 9 لَْيَكةِ ( 0 
9

 أَفََعيِّنَا( 0 
10

 D'après le Talmud, deux anges, un bon et un mauvais, accompagnent le croyant à son retour de la( *0م 

synagogue (Shabbat 119b, Ketubot 104a, Hagigah 161.) 
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34/50:18م
1
ا يَۡلِفظ    يۡهِ َرقِيٌب َعتِيد   0مذ  َما يَْلفِظُ ِمْن قَْولإ إاِلا لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ  ِمن قَۡول  إَِلذ ََلَ

34/50:19م
2
ِۖ  0وََجآَءۡت َسۡكَرة    ِ نَت ِمۡنه  ََتِيد   9ٱلَۡمۡوِت بِٱۡۡلَق  َٰلَِك َما ك  َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ َذلَِك َما ُكْنَت ِمْنهُ  َذ

 تَِحيدُ 

34/50:20م
3
  ِۚ ورِ َٰلَِك يَۡوم  ٱلۡوَِعيِد  0َون فَِخ ِِف ٱلصُّ وِر َذلَِك يَْوُم الْوَ  َذ  ِعيدِ َونُفَِخ فِي الصُّ

34/50:21م
4
َعَها  ُّ َنۡفٖس مذ  َوَجاَءْت ُكلُّ نَْفسإ َمَعهَا َساهٌِق َوَشِهيدٌ   0مَسآئِق  َوَشهِيد   0وََجآَءۡت ُك 

34/50:22م
5
نَت ِِف َغۡفلَةٖ   ِۡن َهََٰذا َفَكَشۡفَنا َعنَك ِغَطآَءَك َفَبَِص كَ  0لذَقۡد ك   0م 

 ٱَۡلَۡوَم َحِديد  
َغْفلَةإ ِمْن هََذا فََكَشْفنَا َعْنَك ِغطَاَءَك لَقَْد ُكْنَت فِي 

 فَبََصُرَك اْليَْوَم َحِديدٌ 

34/50:23م
6
يذ َعتِيدٌ   ۥ َهََٰذا َما ََلَ  َوقَاَل قَِرينُهُ هََذا َما لََديا َعتِيدٌ   0َوقَاَل قَرِين ه 

34/50:24م
7
ۡلقَِيا 

َ
ار  َعنِيٖد  0أ

ذ َكفذ  َجهَناَم ُكلا َكفاارإ َعنِيدإ  أَْلقِيَا فِي ِِف َجَهنذَم ُك 

ِريب   34/50:25م ۡعَتٖد مُّ ِۡلَخۡۡيِ م 
نذاٖع ل   َمنااعإ لِْلَخْيِر ُمْعتَدإ ُمِريبإ  مذ

34/50:26م
8
ِ إَِلًَٰها  ِي َجَعَل َمَع ٱَّللذ ِديِد  0مٱَّلذ ۡلقَِياه  ِِف ٱۡلَعَذاِب ٱلشذ

َ
ِ  َءاَخَر فَأ إِلَهًا آََخَر فَأَْلقِيَاهُ فِي اْلَعَذاِب الاِذي َجَعَل َمَع هللاا

ِديدِ   الشا

34/50:27م
9
ۥ  ۡطَغۡيت ه 

َ
ۥ َربذَنا َمآ أ قَاَل قَِرينُهُ َربانَا َما أَْطَغْيتُهُ َولَِكْن َكاَن فِي َضاَللإ  َوَلَِٰكن ََكَن ِِف َضَلَِٰۢل بَِعيٖد  0۞قَاَل قَرِين ه 

 بَِعيدإ 

م بِٱلۡوَِعيدِ قَاَل ََل ََتَۡتِص  34/50:28م ۡمت  إََِلۡك  يذ َوقَۡد قَدذ واْ ََلَ ْمُت إِلَْيُكْم بِاْلَوِعيدِ  م   قَاَل اَل تَْختَِصُموا لََديا َوقَْد قَدا

َٰٖم ل ِۡلَعبِيدِ  34/50:29م نَا۠ بَِظلذ
َ
يذ َوَمآ أ ل  ٱۡلَقۡول  ََلَ َبدذ ُل اْلقَْوُل لََديا َوَما أَنَا  َما ي  مإ لِْلَعبِيدِ َما يُبَدا  بِظاَلا

34/50:30م
10

ول    زِيدٖ  0يَۡوَم َنق  ول  َهۡل ِمن مذ ِت َوَتق 
ۡ
يَْوَم نَقُوُل لَِجهَناَم هَِل اْمتأََلِْت َوتَقُوُل هَْل ِمْن   0مِۡلََهنذَم َهِل ٱۡمَتََل

 َمِزيدإ 

تذقَِي َغۡۡيَ بَعِيد   34/50:31م ۡزلَِفِت ٱۡۡلَنذة  لِۡلم 
 
 فَِت اْلَجناةُ لِْلُمتاقِيَن َغْيَر بَِعيدإ َوأُْزلِ  َوأ

34/50:32م
11

ونَ   اب  َحفِيٖظ  0َهََٰذا َما ت وَعد  وذ
َ
ِ أ
ابإ َحفِيظإ  لِك    هََذا َما تُوَعُدوَن لُِكلِّ أَوا

ۡن َخِشَ ٱلرذۡحَمََٰن بِٱۡلَغۡيِب وََجآَء  34/50:33م نِيب   ]...[مذ ْحَماَن بِاْلَغْيِب َوَجاَء بِقَْلبإ ُمنِيبإ َمْن َخِشَي  بَِقۡلٖب مُّ  الرا

َٰلَِك يَۡوم  ٱۡۡل ل ودِ  34/50:34م ل وَها بَِسَلَٰمِٖۖ َذ  اْدُخلُوهَا بَِساَلمإ َذلَِك يَْوُم اْلُخلُودِ  ٱۡدخ 

ۡيَنا َمزِيد   34/50:35م ا يََشآء وَن فِيَها َوََلَ م مذ  َولََدْينَا َمِزيدٌ لَهُْم َما يََشاُؤوَن فِيهَا  لَه 

                                                           
1

 نَْلفِظُ، يُْلفَظُ ( 0 
2

 اْلَحقِّ باْلَمْوتِ ( 9 َسْكَراتُ ( 0 
3

َورِ ( 0  َوِر، الصِّ  الصُّ
4

ا ( 0   .Cf. Ap Paul 17. Sur les anges témoins des actions des hommes, voir Ap Paul 8; 2 H 19:5( *0م♦ َمحا
5

 ُكْنِت .. َعْنِك ِغطَاَءِك فَبََصُركِ ( 9 ِغْفلَةإ ( 0 
6

 َعتِيداً ( 0 
7

 أَْلقِيَْن، أَْلقِيَاءً ( 0 
8

 (.7:  3؛ايضا تثنية 7:  91قارن منع الشرك: "ال يَُكْن لََك آِلهَةٌ أُْخرى تُجاهي" )خروج ( 0م 
9

 أَْطَغْيتَهُ ( 0 
10

قارن: "للعلقة بنتان تقوالن:"هات هات" ثالث ال تشبع وأربع ال تقول:"كفى". مثوى األموات والرحم العقيمة ( 0م♦ يَقُوُل، أَقُوُل، يُقَاُل ( 0 

هاؤه (؛" فوسع مثوى األموات حلقه وفت  بال حد فمه فينحدر فيه وج06-03:  71واألرض التي ال تشبع ماء و النار التي ال تقول: َكفى" )أمثال 

(. وقد علق رابي عكيفا على هذه اآلية: "إن أمير الجحيم يقول كل يوم: أعطني طعاما حتى 6:  3وعامته وجمهوره وكل مبتهج فيه " )أشعيا 

 (.31صفحة  Geigerاكتفي" )أنظر 
11

 يُوَعُدونَ ( 0 
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34/50:36م
1
  ْ ب وا م َبۡطٗشا َفَنقذ َشدُّ ِمۡنه 

َ
ۡم أ ِن قَۡرن  ه  م م  ه 

ۡهلَۡكَنا َقۡبلَ
َ
ِِف  0َوَكۡم أ

ِيص   َِٰد َهۡل ِمن َمذ  ٱۡۡلَِل
َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ِمْن قَْرنإ هُْم أََشدُّ ِمْنهُْم بَْطًشا 

 ِمْن َمِحيصإ فَنَقابُوا فِي اْلباَِلِد هَْل 

34/50:37م
2
ۡمعَ   ۡلَِق ٱلسذ

َ
ۡو أ
َ
َٰلَِك ََّلِۡكَرىَٰ لَِمن ََكَن ََل ۥ قَۡلٌب أ َو َشِهيد   0إِنذ ِِف َذ إِنا فِي َذلَِك لَِذْكَرى لَِمْن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى  َوه 

ْمَع َوهَُو َشِهيدٌ   السا

34/50:38هـ
3
َِٰت   َمََٰو يذا ٖ َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلسذ

َ
َما ِِف ِستذةِ أ ۡرَض َوَما بَۡيَنه 

َ
َوَما  0مَوٱۡۡل

وٖب  َنا ِمن لُّغ    0ت0َمسذ
َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما فِي  َولَقَْد َخلَْقنَا السا

نَا ِمْن لُُغوبإ   ِستاِة أَياامإ َوَما َمسا

34/50:39م
4
ول وَن َوَسب ِۡح ِِبَ  0نفَٱۡصِبۡ   َٰ َما َيق  ۡمِس لََعَ ل وِع ٱلشذ ۡمِد َرب َِك َقۡبَل ط 

وِب  ر   َوَقۡبَل ٱۡلغ 
فَاْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َوَسبِّْ  بَِحْمِد َربَِّك قَْبَل 

 طُلُوِع الشاْمِس َوقَْبَل اْلُغُروبِ 

34/50:40م
5
ۡدَبَٰرَ  

َ
ِۡل فََسب ِۡحه  َوأ ودِ  0َوِمَن ٱَلذ ج  ُجودِ  َوِمَن اللاْيِل فََسبِّْحهُ  ٱلسُّ  َوأَْدبَاَر السُّ

34/50:41م
6
َنادِ   َنادِ  0َوٱۡسَتِمۡع يَۡوَم ي  اَكٖن قَرِيٖب  9ٱلۡم   َواْستَِمْع يَْوَم يُنَاِد اْلُمنَاِد ِمْن َمَكانإ قَِريبإ  ِمن مذ

وِج  34/50:42م َٰلَِك يَۡوم  ٱۡۡل ر  ِۚ َذ ِ ۡيَحَة بِٱۡۡلَق  وَن ٱلصذ ْيَحةَ بِاْلَحقِّ َذلَِك يَْوُم اْلُخُروجِ يَْوَم يَْسمَ  ]...[يَۡوَم يَۡسَمع   ُعوَن الصا

34/50:43م
7
ۦ َون ِميت     إِناا نَْحُن نُْحيِي َونُِميُت َوإِلَْينَا اْلَمِصيرُ  ِإَوََلَۡنا ٱلَۡمِصۡي   0مإِنذا ََنۡن  ن ىۡحِ

34/50:44م
8
ق    َٰلَِك َحُۡشٌ َعلَۡيَنا يَِسۡي   0يَۡوَم تََشقذ اَٗع  َذ ۡم ِِسَ ۡرض  َعۡنه 

َ
يَْوَم تََشقاُق اأْلَْرُض َعْنهُْم ِسَراًعا َذلَِك َحْشٌر  ٱۡۡل

 َعلَْينَا يَِسيرٌ 

34/50:45م
9
نَت َعلَۡيِهم ِِبَبذارِٖۖ  

َ
ٓ أ ول وَنُۖ َوَما ۡعلَم  بَِما َيق 

َ
ۡن  أ ۡرَءاِن  0نَنذ ِۡر بِٱۡلق  فََذك 
 اف  وَِعيِد َمن ََيَ 

نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُوَن َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِجباارإ 

ْر بِاْلقُْرآَِن َمْن يََخاُف َوِعيدِ   فََذكِّ

 
 سورة اۡلِل 61\35

 10مكية 20 – عدد اآليات
11

ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

35/90:1م
12

ۡقِسم   
 
 اَل أُْقِسُم بِهََذا اْلبَلَدِ  بَِهََٰذا ٱۡۡلََِلِ  0ََلٓ أ

ََٰذا ٱۡۡلََِلِ  35/90:2م نَت ِحُّۢل بَِه
َ
 َوأَْنَت ِحل  بِهََذا اْلبَلَدِ  َوأ

                                                           
1

 فَنَقِّبُوا، فَنَقِبُوا( 0 
2

ْمعُ ( 0   أُْلقَِي السا
3

يتكلم الفصل األول من سفر التكوين ( 0م♦  73:  73\77م القرآن الكريم بالتعب واإلعياء. وقد جاءت أيضا في آية فسرها معج (0ت♦ لَُغوب ( 0 

الذي عن خلق العالم في ستة ايام. ويضيف الفصل الثاني: "وهكذا أكملت السموات واألرض وجميع قواتها. وانتهى هللا في اليوم السابع من عمله 

-0:  9السابع من كل عمله الذي عمله. وبارك هللا اليوم السابع وقدسه، ألنه فيه استراح من كل عمله الذي عمله خالقا" ) عمله، واستراح في اليوم

 "أن الرب إله سرمدي خالق أقاصي األرض ال يتعب وال يعيي". 99:  71(. ولكن وفقا ألشعيا 7
4

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
5

 َوإِْدبَارَ ( 0 
6

 اْلُمنَاِدي( 9 يُنَاِدي( 0 
7

(؛"الرب يميت ويحيي يحدر إلى مثوى األموات ويصعد 78:  79قارن: "أنظروا اآلن، إنني أنا هو وال إله معي أنا أميت وأحيي" )تثنية ( 0م 

 (.6:  9منه" )صموهيل األول 
8

قاُق، تَُشقاُق، تَْنَشقاُق، تَتََشقاقُ ( 0   تَشا
9

 3:  8\007ة بآية السيف منسوخ( 0ن♦ َوِعيِدي ( 0 
10

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
11

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
12

 أَلُقِْسمُ ( 0 
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 َوَوالِدإ َوَما َولَدَ  َوَواَِلٖ َوَما َوََلَ  35/90:3م

35/90:4م
1
نَسََٰن ِِف   ْنَساَن فِي َكبَدإ   0َكَبد  لََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡۡلِ  لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

35/90:5م
2
ََيَۡسب   

َ
َحد   0أ

َ
ن لذن َيۡقِدَر َعلَۡيهِ أ

َ
 أَيَْحَسُب أَْن لَْن يَْقِدَر َعلَْيِه أََحدٌ  أ

35/90:6م
3
ًَدا  ۡهلَۡكت  َماَٗل ۡلُّ

َ
ول  أ  يَقُوُل أَْهلَْكُت َمااًل لُبًَدا  0َيق 

35/90:7م
4
ََيَۡسب   

َ
ۥٓ  0أ ن لذۡم يََره 

َ
َحٌد  9أ

َ
 أَيَْحَسُب أَْن لَْم يََرهُ أََحدٌ  أ

لَۡم ََّنَۡعل َلذ ۥ َعۡينَۡيِ  35/90:8م
َ
 أَلَْم نَْجَعْل لَهُ َعْينَْينِ  أ

35/90:9م
5
 َولَِسانًا َوَشفَتَْينِ   0َولَِساٗنا َوَشَفَتۡيِ  

35/90:10م
6
 َوهََدْينَاهُ الناْجَدْينِ   0مَوَهَديَۡنَٰه  ٱنلذۡجَديۡنِ  

35/90:11م
7
 فاََل اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ  ٱۡلَعَقَبَة  0فَََل ٱۡقَتَحمَ  

ََٰك َما ٱۡلَعَقَبة   35/90:12م ۡدَرى
َ
 َوَما أَْدَراَك َما اْلَعقَبَةُ  َوَمآ أ

35/90:13م
8
 فَكُّ َرقَبَةإ   0ت0فَكُّ َرَقَبة   

35/90:14م
9
ۡو إِۡطَعَٰم   

َ
 أَْو إِْطَعاٌم فِي يَْومإ ِذي َمْسَغبَةإ   9ِِف يَۡوٖ  ذِي َمۡسَغَبةٖ  0أ

 يَتِيًما َذا َمْقَربَةإ  يَتِيٗما َذا َمۡقَرَبة   35/90:15م

َبةٖ  35/90:16م ۡو ِمۡسِكيٗنا َذا َمَۡتَ
َ
 أَْو ِمْسِكينًا َذا َمْتَربَةإ  أ

ِيَن َءاَمن واْ  35/90:17م ۡبِ َوتََواَصۡواْ بِٱلَۡمرَُۡحَةِث مذ ََكَن ِمَن ٱَّلذ ْبِر  َوتََواَصۡواْ بِٱلصذ ثُما َكاَن ِمَن الاِذيَن آََمنُوا َوتََواَصْوا بِالصا

 َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمةِ 

35/90:18م
10

ۡصَحَٰب  ٱلَۡمۡيَمَنةِ 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
 أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَةِ   0مأ

35/90:19م
11

ِيَن   واْ أَِبَوٱَّلذ ۡصَحَٰب  ٱلَۡمۡ  َكَفر 
َ
ۡم أ َٰتَِنا ه   َوالاِذيَن َكفَُروا بِآَيَاتِنَا هُْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمةِ   0م0َمةِ  َ َي

35/90:20م
12

  َۢ ۡؤَصَدة   َعلَْيِهْم نَاٌر ُمْؤَصَدةٌ   0َعلَۡيِهۡم نَار  مُّ

 
 سورة الطارق 69\39

                                                           
1

 َكْبدإ ( 0 
2

 أَيَْحِسُب، أَيَْحُسبُ ( 0 
3

 لُباًدا، لُبًُدا، لُْبًدا، لِبًَدا( 0 
4

 يََرهْ ( 9 أَيَْحِسُب، أَيَْحُسبُ ( 0 
5

 َوِشفَتَْينِ ( 0 
6

(؛"هكذا قال الرب: هاءنذا أجعل أمامكم طريق الحياة 03:  71"إني قد جعلت اليوم أمامك الحياة والخير، والموت والشر" )تثنية قارن: ( 0م 

 (.6:  0(؛"إن الرب عالم بطريق األبرار وإن إلى الهالك طريق األشرار" )مزامير 9:  90وطريق الموت" )ارميا 
7

 اقتَحامَ ( 0 
8

و سفر  00-9:  90حول الرق في القرآن أنظر في الفهرس تحت هذه الكلمة. وحول العبيد في العهد القديم أنظر سفر الخروج ( 0م♦ فَكا َرقَبَةً ( 0 

 .09-09:  03التثنية 
9

 ذا َمْسَغبَةً ( 9 أَو أَْطَعَم، وأَْطَعمَ ( 0 
10

 .78:  77\7أنظر هامش اآلية ( 0م 
11

ِة، اْلَمْشأَ ( 0  ة، الَْمَشما  .78:  77\7أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َمِة  اْلَمْشأَما
12

 ُمْوَصَدةٌ، ُمْوَصِدهْ ( 0 
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 1مكية 17 – عدد اآليات
2
  ِ ِحيمِ  ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ارِقِ  36/86:1م َمآءِ َوٱلطذ َماِء َوالطااِرقِ  َوٱلسذ  َوالسا

ارِق   36/86:2م ََٰك َما ٱلطذ ۡدَرى
َ
 َوَما أَْدَراَك َما الطااِرقُ  َوَمآ أ

 الناْجُم الثااقِبُ  ٱنلذۡجم  ٱثلذاقِب   36/86:3م

36/86:4م
3
ُّ  0إِن  ا 9ُك  ذمذ ا َعلَْيهَا َحافِظٌ  َعلَۡيَها َحافِظ   7َنۡفٖس ل  إِْن ُكلُّ نَْفسإ لَما

36/86:5م
4
نَسَٰن  ِممذ   رِ ٱۡۡلِ لَِق  0فَۡلَينظ  ْنَساُن ِمما ُخلِقَ  خ   فَْليَْنظُِر اإْلِ

36/86:6م
5
آءٖ َدافِقٖ   لَِق ِمن مذ  ُخلَِق ِمْن َماءإ َدافِقإ   0خ 

36/86:7م
6
ج    ۡلبِ  0ََيۡر  َآئِِب  0ِمنَۢ َبۡيِ ٱلصُّ ْلِب َوالتاَراهِبِ  َوٱلَتذ  يَْخُرُج ِمْن بَْيِن الصُّ

َٰ رَۡجعِهِۦ لََقادِر   36/86:8م ۥ لََعَ  إِناهُ َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدرٌ  إِنذه 

آئِر   36/86:9م َ َراهِرُ  يَۡوَم ت ۡبَّل ٱلَّسذ  يَْوَم تُْبلَى السا

ةٖ َوََل نَاِصٖ  36/86:10م ةإ َواَل نَاِصرإ  َفَما ََل ۥ ِمن ق وذ  فََما لَهُ ِمْن قُوا

36/86:11م
7
َمآءِ   ْجعِ  َذاِت ٱلرذۡجِع  0َوٱلسذ َماِء َذاِت الرا  َوالسا

36/86:12م
8
ۡرِض  

َ
ۡدِع  0َوٱۡۡل ْدعِ  َذاِت ٱلصذ  َواأْلَْرِض َذاِت الصا

ۥ لََقۡول   36/86:13م  إِناهُ لَقَْوٌل فَْصلٌ  فَۡصل   إِنذه 

َو بِٱلَۡهۡزلِ  36/86:14م  َوَما هَُو بِاْلهَْزلِ  َوَما ه 

وَن َكۡيٗدا 36/86:15م ۡم يَِكيد   إِناهُْم يَِكيُدوَن َكْيًدا إِنذه 

ِكيد  َكۡيٗدا 36/86:16م
َ
 َوأَِكيُد َكْيًدا َوأ

36/86:17م
9
مۡ   ۡمِهۡله 

َ
َٰفِرِيَن أ ِِل ٱۡلَك َوۡيَدَۢا 0َفَمه   فََمهِِّل اْلَكافِِريَن أَْمِهْلهُْم ُرَوْيًدا  0نر 
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 7610 - 77عدا  مكية 55 - عدد اآليات
1
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

                                                           
1

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 لََما( 7 ُكلا ( 9 أَنْ ( 0 
4

هْ ( 0   ِمما
5

 َمْدفُوقإ ( 0 
6

لَبِ ( 9 يُْخَرجُ ( 0  لُِب، الصا  الصُّ
7

َماءُ ( 0   َوالسا
8

 َواأْلَْرضُ ( 0 
9

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ َمهِّْلهُْم ( 0 
10

 المبيضة. -  اقتربتعناوين اخرى:  . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
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37/54:1م
2
اَعة  َوٱنَشقذ   َبِت ٱلسذ اَعةُ َواْنَشقا اْلقََمرُ  ٱۡلَقَمر   0ٱۡقََتَ  اْقتََربَِت السا

37/54:2م
3
  ْ ۡسَتِمر    0ِإَون يََرۡوا ول واْ ِسۡحر  مُّ واْ َوَيق  ۡعرِض   َوإِْن يََرْوا آَيَةً يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْحٌر ُمْستَِمر   َءايَٗة ي 

37/54:3م
4
مۡ  

َ
ُّ أ ۡم  َوُك  ۡهَوآَءه 

َ
ٓواْ أ ب واْ َوٱتذَبع  ۡسَتقِر   َوَكذذ بُوا َواتابَُعوا أَْهَواَءهُْم َوُكلُّ أَْمرإ ُمْستَقِر    0رٖ مُّ  َوَكذا

37/54:4م
5
ۡزَدَجرٌ   ۢنَبآءِ َما فِيهِ م 

َ
َِن ٱۡۡل م م   َولَقَْد َجاَءهُْم ِمَن اأْلَْنبَاِء َما فِيِه ُمْزَدَجرٌ   0َولََقۡد َجآَءه 

37/54:5م
6
ُۖ  0ِحۡكَمُۢة  ر   ]...[ 9َبَٰلَِغة   ِحْكَمةٌ بَالَِغةٌ فََما تُْغِن النُُّذرُ  َفَما ت ۡغِن ٱنلُّذ 

37/54:6م
7
ۡم    اعِ  0يَۡوَم يَۡدع   0نَفَتَولذ َعۡنه  ر   9ٱَلذ ك 

ءٖ نُّ اِع إِلَى َشْيءإ نُُكرإ   7إََِلَٰ ََشۡ  فَتََولا َعْنهُْم يَْوَم يَْدُع الدا

37/54:7م
8
ًعا  شذ ۡجَداثِ  0خ 

َ
وَن ِمَن ٱۡۡل ۡم ََيۡر ج  بَۡصَٰر ه 

َ
ۡم َجَراد   9أ نذه 

َ
َكأ

نتَُِش     0ت0ممُّ
ًعا أَْبَصاُرهُْم يَْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث َكأَناهُْم  ُخشا

 َجَراٌد ُمْنتَِشرٌ 

37/54:8م
9
اِعِۖ   ۡهِطعَِي إََِل ٱَلذ وَن َهََٰذا يَۡوٌم َعَِّس   0مُّ َٰفِر  ول  ٱۡلَك اِع يَقُوُل اْلَكافُِروَن هََذا يَْوٌم  َيق  ُمْهِطِعيَن إِلَى الدا

 َعِسرٌ 

ۡم قَۡوم  ن وحٖ  37/54:9م بَۡت َقۡبلَه  ب واْ َعۡبَدنَا َوقَال واْ ََّمۡن ون  َوٱۡزد ِجرَ  0م۞َكذذ بُوا َعْبَدنَا َوقَالُوا  فََكذذ بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُوحإ فََكذا
َكذا

 َواْزُدِجرَ َمْجنُوٌن 

37/54:10م
10

َن ِ  
َ
ۥٓ أ  فََدَعا َرباهُ أَنِّي َمْغلُوٌب فَاْنتَِصرْ  َمۡغل وب  فَٱنَتِِصۡ  0فََدََع َربذه 

37/54:11م
11

  ٓ ۡنَهِمٖر  0َفَفَتۡحَنا َمآءِ بَِمآءٖ مُّ ََٰب ٱلسذ بَۡو
َ
َماِء بَِماءإ ُمْنهَِمرإ  أ  فَفَتَْحنَا أَْبَواَب السا

37/54:12م
12

ۡرنَا  ي وٗنا 0َوفَجذ ۡرَض ع 
َ
ۡمرٖ قَۡد ق ِدرَ  7فَٱتۡلََِق ٱلَۡمآء   9ٱۡۡل

َ
ى أ ْرنَا اأْلَْرَض ُعيُونًا فَاْلتَقَى اْلَماُء َعلَى أَْمرإ قَْد   7لََعَ َوفَجا

 قُِدرَ 

37/54:13م
13

  ٖ َٰٖح َود ِس  ۡلَو
َ
َٰ َذاِت أ  احإ َوُدُسرإ َوَحَمْلنَاهُ َعلَى َذاِت أَْلوَ   0م0وََُحَۡلَنَٰه  لََعَ

37/54:14م
14

ۡعي نَِنا 
َ
فِرَ  9َجَزآءٗ  0ََتۡرِي بِأ  تَْجِري بِأَْعيُنِنَا َجَزاًء لَِمْن َكاَن ُكفِرَ   7ل َِمن ََكَن ك 

37/54:15م
15

كِرٖ   دذ  َولَقَْد تََرْكنَاهَا آَيَةً فَهَْل ِمْن ُمداِكرإ   0َولََقد تذَرۡكَنََٰهآ َءايَٗة َفَهۡل ِمن مُّ

37/54:16م
16

رِ    فََكْيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ   0فََكۡيَف ََكَن َعَذاِب َون ذ 

37/54:17م
1
كِرٖ   دذ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ

ۡرَءاَن لَِّل  نَا ٱۡلق  ۡ ْكِر فَهَْل ِمْن ُمداِكرإ   0َولََقۡد يََّسذ ْرنَا اْلقُْرآََن لِلذِّ  َولَقَْد يَسا

                                                                                                                                                                                                            
1

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
2

 َوقد اْنَشقا ( 0 
3

 يَُرْوا( 0 
4

، ُمْستَقِرٍّ ( 0   ُمْستَقَر 
5

َجٌر، ُمْزِجرٌ ( 0   ُمزا
6

 تُْغنِي( 9 ْكَمةً بَالَِغةً حِ ( 0 
7

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ نُْكرإ، نُِكَر ( 7 الدااِعي( 9 يَْدُعو( 0 
8

أنظر وصف يوم القيامة في سفر ( 0م♦  تقول "كالفراش المبثوث" 7:  010\71( اآلية 0ت♦اأْلَْجَداِث من القبوِر  ( 9 َخاِشًعا، َخاِشعةً، ُخشاعٌ ( 0 

 .00-0:  9الفصل يوهيل 
9

اِعي( 0   الدا
10

 .39:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ إِنِّي ( 0 
11

 فَفَتاْحنَا( 0 
12

 قُدِّرَ ( 7 اْلَماءات، اْلَماوان، اْلَمايان( 7 َوِعيُوناً ( 9 َوفََجْرنَا( 0 
13

 (.07:  6من داخل ومن خارج" )تكوين قارن: "إصنع لك سفينة من خشب قطراني وآجعلها مساكن واطلها بالقار ( 0م♦ َوُدْسرإ ( 0 
14

 َكفََر، ُكْفرَ ( 7 ِجَزاءً ( 9 بِأَْعيُناا( 0 
15

رإ ( 0  ِكرإ، ُمذتَِكرإ، ُمَذكِّ  ُمذا
16

 َونُُذِري( 0 
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37/54:18م
2
بَۡت ََعد  فََكيۡ   رِ َكذذ  َكذابَْت َعاٌد فََكْيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ   0َف ََكَن َعَذاِب َون ذ 

37/54:19م
3
ا ِِف يَۡومِ   َصٗ رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا َصۡ

َ
ٖ  9ََنٖۡس  0إِنذآ أ ۡسَتِمر  إِناا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا فِي يَْوِم نَْحسإ  مُّ

 ُمْستَِمرٍّ 

37/54:20م
4
ۡعَجاز   

َ
ۡم أ نذه 

َ
نَقعِرٖ  0تََنِع  ٱنلذاَس َكأ ٖل مُّ

 تَْنِزُع النااَس َكأَناهُْم أَْعَجاُز نَْخلإ ُمْنقَِعرإ   9ََنۡ

37/54:21م
5
رِ    فََكْيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ   0فََكۡيَف ََكَن َعَذاِب َون ذ 

37/54:22م
6
ۡرَءاَن   نَا ٱۡلق  ۡ كِرٖ َولََقۡد يََّسذ دذ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ

ْكِر فَهَْل ِمْن ُمداِكرإ   0لَِّل  ْرنَا اْلقُْرآََن لِلذِّ  َولَقَْد يَسا

رِ  37/54:23م ود  بِٱنلُّذ  بَۡت َثم 
 َكذابَْت ثَُموُد بِالنُُّذرِ  َكذذ

37/54:24م
7
ِنذا َوَِٰحٗدا  ا م  بََُشٗ

َ
ر   0َفَقال ٓواْ أ ع  ِف َضَلَٰٖل َوس 

ۥٓ إِنذآ إِٗذا لذ ه  فَقَالُوا أَبََشًرا ِمناا َواِحًدا نَتابُِعهُ إِناا إًِذا لَفِي َضاَللإ  نذتذبِع 

 َوُسُعرإ 

37/54:25م
8
ُِش   

َ
اٌب أ َو َكذذ ِۡكر  َعَلۡيهِ ِمنَۢ بَۡينَِنا بَۡل ه  ء ۡلِِقَ ٱَّل 

َ
ْكُر َعلَْيِه   0أ اٌب أَِشرٌ أَُؤْلقَِي الذِّ  ِمْن بَْينِنَا بَْل هَُو َكذا

37/54:26م
9
ونَ   ُِش   0َسَيۡعلَم 

َ
اب  ٱۡۡل ِن ٱۡلَكذذ اُب اأْلَِشرُ   9َغٗدا مذ  َسيَْعلَُموَن َغًدا َمِن اْلَكذا

37/54:27م
10

ۡرِسل واْ ٱنلذاقَةِ  ۡم َوٱۡصَطِبۡ  0إِنذا م  ۡم فَٱۡرتَقِۡبه  ذه   النااقَِة فِْتنَةً لَهُْم فَاْرتَقِْبهُْم َواْصطَبِرْ  إِناا ُمْرِسلُو فِۡتَنٗة ل

37/54:28م
11

نذ ٱلَۡمآَء قِۡسَمُۢة 
َ
ۡم أ َۡتَۡض   0َونَب ِۡئه  ُّ ُِشٖۡب َمُّ ۡمُۖ ُك   َونَبِّْئهُْم أَنا اْلَماَء قِْسَمةٌ بَْينَهُْم ُكلُّ ِشْربإ ُمْحتََضرٌ  بَۡيَنه 

ۡم َفَتَعاََطَٰ َفَعَقَر  37/54:29م  فَنَاَدْوا َصاِحبَهُْم فَتََعاطَى فََعقَرَ  ]...[َفَناَدۡواْ َصاِحَبه 

37/54:30م
12

رِ    فََكْيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ   0فََكۡيَف ََكَن َعَذاِب َون ذ 

37/54:31م
13

رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة فاََكن واْ َكَهِشيمِ  
َ
ۡحَتِظرِ  إِنذآ أ إِناا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َصْيَحةً َواِحَدةً فََكانُوا َكهَِشيِم   0ٱلۡم 

 اْلُمْحتَِظرِ 

37/54:32م
14

كِرٖ   دذ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ
ۡرَءاَن لَِّل  نَا ٱۡلق  ۡ ْكِر فَهَْل ِمْن ُمداِكرإ   0َولََقۡد يََّسذ ْرنَا اْلقُْرآََن لِلذِّ  َولَقَْد يَسا

37/54:33م
15

بَۡت قَۡوم    رِ  0مَكذذ  َكذابَْت قَْوُم لُوطإ بِالنُُّذرِ  ل وطِۢ بِٱنلُّذ 

37/54:34م
16

رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم َحاِصًبا 
َ
م بَِسَحرٖ  0مإِنذآ أ ذۡيَنَٰه 

ٓ َءاَل ل وٖطِۖ َّنذ ْينَاهُْم  إَِلذ إِناا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َحاِصبًا إاِلا آََل لُوطإ نَجا

 بَِسَحرإ 

                                                                                                                                                                                                            
1

رإ ( 0  ِكرإ، ُمذتَِكرإ، ُمَذكِّ  ُمذا
2

 َونُُذِري( 0 
3

 نَِحسإ ( 9 يَْومإ ( 0 
4

 ُمْنقَِعٌر ( 9 أَْعُجزُ ( 0 
5

 َونُُذِري( 0 
6

رإ ( 0  ِكرإ، ُمذتَِكرإ، ُمَذكِّ  ُمذا
7

 أَبََشٌر ِمناا َواِحٌد، أَبََشٌر ِمناا َواِحداً ( 0 
8

اُب أأَلَشرُّ ( 0  ، الَكذا اٌب أََشرُّ اٌب أَُشٌر، َكذا  َكذا
9

، اأْلََشُر، اأْلَُشُر، اأْلُُشرُ ( 9 َستَْعلَُمونَ ( 0   اأْلََشرُّ
10

 النااقَةَ ( 0 
11

 قَْسَمةٌ ( 0 
12

 يَونُُذرِ ( 0 
13

 اْلُمْحتَظَرِ ( 0 
14

رإ ( 0  ِكرإ، ُمذتَِكرإ، ُمَذكِّ  ُمذا
15

 .37:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م 
16

:  00\39(؛حجارة من سجيل منضود )71:  93\79(؛مطر السوء )97:  7\78في آيات اخرى يقول القرآن ان هللا أنزل عليهم مطرا )( 0م 

(.   ويقول سفر التكوين: "وأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا 77:  98\93السماء )(؛رجزا من 77:  03\37(؛حجارة من سجيل )99

(.  ونقرأ في رسالة بطرس الثانية: "جعل مدينتي سدوم و عمورة رمادا فحكم عليهما بالخراب عبرة لمن يأتي 97:  08من السموات" )تكوين 
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ِۡن ِعنِدنَا  َكَذَٰلَِك ََّنۡزِي َمن َشَكرَ  37/54:35م ِۡعَمٗة م   نِْعَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َكَذلَِك نَْجِزي َمْن َشَكرَ  ن 

رِ  37/54:36م م َبۡطَشتََنا َفَتَماَرۡواْ بِٱنلُّذ  نَذرَه 
َ
 َولَقَْد أَْنَذَرهُْم بَْطَشتَنَا فَتََماَرْوا بِالنُُّذرِ  َولََقۡد أ

37/54:37م
1
  ٓ وه  َعن َضۡيفِهِۦ َفَطَمۡسَنا ْ َعَذاِب  0َولََقۡد َرََٰود  وق وا ۡم فَذ  ۡعي َنه 

َ
أ

رِ    0م9َون ذ 
َولَقَْد َراَوُدوهُ َعْن َضْيفِِه فَطََمْسنَا أَْعيُنَهُْم فَُذوقُوا 

 َعَذابِي َونُُذرِ 

37/54:38م
2
م ب ۡكَرةً   ۡسَتقِر    0َولََقۡد َصبذَحه   َولَقَْد َصباَحهُْم بُْكَرةً َعَذاٌب ُمْستَقِر    9َعَذاب  مُّ

37/54:39م
3
رِ   وق واْ َعَذاِب َون ذ   فَُذوقُوا َعَذابِي َونُُذرِ   0فَذ 

37/54:40م
4
كِرٖ   دذ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ

ۡرَءاَن لَِّل  نَا ٱۡلق  ۡ ْكِر فَهَْل ِمْن   0َولََقۡد يََّسذ ْرنَا اْلقُْرآََن لِلذِّ  ُمداِكرإ َولَقَْد يَسا

ر   37/54:41م  َولَقَْد َجاَء آََل فِْرَعْوَن النُُّذرُ  َولََقۡد َجآَء َءاَل فِۡرَعۡوَن ٱنلُّذ 

ب واْ أَِب 37/54:42م ۡقَتِدر  َكذذ ۡخَذ َعزِيزٖ مُّ
َ
ۡم أ َخۡذَنَٰه 

َ
َٰتَِنا ُك  َِها فَأ بُوا بِآَيَاتِنَا ُكلِّهَا فَأََخْذنَاهُْم أَْخَذ َعِزيزإ  َي  ُمْقتَِدرإ  َكذا

37/54:43م
5
م بََرآَءة    ۡم لَك 

َ
ۡم أ ْوَلىئِك 

 
ِۡن أ ۡم َخۡۡي  م  ار ك  فذ ك 

َ
ب رِ  0أ بُرِ  ِِف ٱلزُّ  أَُكفااُرُكْم َخْيٌر ِمْن أُولَئُِكْم أَْم لَُكْم بََراَءةٌ فِي الزُّ

37/54:44هـ
6
ول ونَ   ۡم َيق 

َ
نَتِِص   0أ  نَْحُن َجِميٌع ُمْنتَِصرٌ أَْم يَقُولُوَن  ََنۡن  ََجِيع  مُّ

37/54:45هـ
7
ب رَ  9َوي َولُّونَ  0َسي ۡهَزم  ٱۡۡلَۡمع    بُرَ   7ٱَلُّ  َسيُْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولُّوَن الدُّ

َمرُّ  37/54:46هـ
َ
ۡدَِهَٰ َوأ

َ
اَعة  أ ۡم َوٱلسذ ه  اَعة  َموِۡعد  اَعةُ أَْدهَى وَ  بَِل ٱلسذ اَعةُ َمْوِعُدهُْم َوالسا  أََمرُّ بَِل السا

رٖ  37/54:47م ع  ۡجرِِمَي ِِف َضَلَٰٖل َوس   ٱلۡم 
 إِنا اْلُمْجِرِميَن فِي َضاَللإ َوُسُعرإ  إِنذ

37/54:48م
8
وهِهِۡم ذ وق واْ َمسذ َسَقرَ  0يَۡوَم ي ۡسَحب وَن ِِف   َٰ و ج 

يَْوَم يُْسَحبُوَن فِي النااِر َعلَى ُوُجوِهِهْم ُذوقُوا   ت0ٱنلذارِ لََعَ

 َسقَرَ َمسا 

37/54:49م
9
ذ   ء  َخلَۡقَنَٰه  بَِقَدرٖ  0إِنذا ُك   إِناا ُكلا َشْيءإ َخلَْقنَاهُ بِقََدرإ   9ََشۡ

37/54:50م
10

نَآ إَِلذ   ۡمر 
َ
 َوَما أَْمُرنَا إاِلا َواِحَدةٌ َكلَْم إ بِاْلبََصرِ   0مَُكَۡمِۢح بِٱۡۡلََِصِ  0َوَِٰحَدة   ]...[َوَمآ أ

37/54:51م
11

كِرٖ   دذ ۡم َفَهۡل ِمن مُّ ۡشَياَعك 
َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
 َولَقَْد أَْهلَْكنَا أَْشيَاَعُكْم فَهَْل ِمْن ُمداِكرإ   0َولََقۡد أ

ب رِ  37/54:52م ءٖ َفَعل وه  ِِف ٱلزُّ ُّ ََشۡ بُرِ  َوُك   َوُكلُّ َشْيءإ فََعلُوهُ فِي الزُّ

                                                                                                                                                                                                            
ك سدوم وعمورة والمدن المجاورة فحشت مثل ذلك الفحش وسعت إلى كاهنات من طبيعة ( وفي رسالة يهوذا : "وكذل6:  9بعدهما من الكفار" )

 (.7:  0مختلفة، فجعلت عبرة لغيرها ولقيت عقاب النار األبدية" )
1

ْسنَا( 0  روا أن يجدوا الباب" قارن: "وأما القوم الذين عند باب البيت، فضرباهم بالعمى من صغيرهم إلى كبيرهم، فلم يقد(  0م♦ َونُُذِري ( 9 فَطَما

 (.00:  08)تكوين 
2

 ُمْستَقَر  ( 9 بُْكَرةَ ( 0 
3

 َونُُذِري( 0 
4

رإ ( 0  ِكرإ، ُمذتَِكرإ، ُمَذكِّ  ُمذا
5

 م( كلمة براءة هنا يمكنن فهمها بالمعنى العبري لكلمة "بيريت" أي العهد.♦ بََرَواٌت ( 0 
6

 تَقُولُونَ ( 0 
7

 األَْدبَارَ ( 7 َوتَُولُّونَ ( 9 َسنَْهِزُم اْلَجْمَع، َسيَْهِزُم اْلَجْمَع، َسيُْهَزُم بِاْلَجْمعِ َستَْهِزُم اْلَجْمَع، ( 0 
8

 ( سقر اسم من اسماء الجحيم.0ت♦ إِلَى ( 0 
9

 بِقَْدرإ ( 9 ُكلُّ ( 0 
10

 .97-7:  0(. وأنظر سفر التكوين 8:  77قارن: "إنه قال فكان وأمر فوجد" )مزامير ( 0م♦ َواِحَدةً ( 0 
11

رإ ( 0  ِكرإ، ُمذتَِكرإ، ُمَذكِّ  ُمذا
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37/54:53م
1
ۡسَتَطرٌ    َصغِۡيٖ َوَكبِۡيٖ مُّ

ُّ  َوُكلُّ َصِغيرإ َوَكبِيرإ ُمْستَطَرٌ   0َوُك 

37/54:54م
2
َٰٖت َوَنَهرٖ   تذقَِي ِِف َجنذ  ٱلۡم 

 إِنا اْلُمتاقِيَن فِي َجنااتإ َونَهَرإ   0إِنذ

37/54:55م
3
ِۢ  0ِِف َمۡقَعدِ   ۡقَتِدر  فِي َمْقَعِد ِصْدقإ ِعْنَد َملِيكإ ُمْقتَِدرإ  ِصۡدق  ِعنَد َملِيٖك مُّ

 
 ص سورة 36\36

 4مكية 88 – عدد اآليات
5
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

38/38:1م
6
ِۡكرِ  0تٓص    ۡرَءاِن ذِي ٱَّل  ْكرِ  َوٱۡلق   ص َواْلقُْرآَِن ِذي الذِّ

38/38:2م
7
ةٖ   واْ ِِف ِعزذ ِيَن َكَفر  ةإ َوِشقَاقإ بَِل  َوِشَقاٖق  0بَِل ٱَّلذ  الاِذيَن َكفَُروا فِي ِعزا

38/38:3م
8
ََلَت   ِن قَۡرٖن َفَناَدواْ وذ ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 

َ
َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبلِِهْم ِمْن قَْرنإ فَنَاَدْوا َواَلَت ِحيَن  َمَناٖص  9ِحيَ  0َكۡم أ

 َمنَاصإ 

نِذر   38/38:4م م مُّ ن َجآَءه 
َ
اٌب وََعِجب ٓواْ أ وَن َهََٰذا َسَِٰحر  َكذذ َٰفِر  ۡمُۖ َوقَاَل ٱۡلَك ِۡنه  َوَعِجبُوا أَْن َجاَءهُْم ُمْنِذٌر ِمْنهُْم َوقَاَل اْلَكافُِروَن  م 

 هََذا َساِحٌر َكذاابٌ 

38/38:5م
9
َجاب    ٌء ع  َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِلَٰٗها َوَِٰحًداُۖ إِنذ َهََٰذا لََشۡ

َ
 إِلَهًا َواِحًدا إِنا هََذا لََشْيٌء ُعَجابٌ أََجَعَل اآْلَلِهَةَ   0أ

38/38:6م
10

  
 
ۡم  0َوٱنَطلََق ٱلَۡمََل ْ  ]...[ِمۡنه  وا ِن ٱۡمش 

َ
ْ  9أ وا ۡمُۖ إِنذ  7َوٱۡصِب  ى َءالَِهتِك  لََعَ

ء  ي َراد    َهََٰذا لََشۡ
َواْنطَلََق اْلَمأَلُ ِمْنهُْم أَِن اْمُشوا َواْصبُِروا َعلَى 

 إِنا هََذا لََشْيٌء يَُرادُ آَلِهَتُِكْم 

ٌَٰق  38/38:7م َما َسِمْعنَا بِهََذا فِي اْلِملاِة اآْلَِخَرِة إِْن هََذا إاِلا  َما َسِمۡعَنا بَِهََٰذا ِِف ٱلِۡملذةِ ٱٓأۡلِخَرةِ إِۡن َهََٰذآ إَِلذ ٱۡختَِل

 اْختاَِلقٌ 

38/38:8م
11

ء نزَِل  
َ
ِۡكر  ِمنَۢ بَۡينَِنا  بَ  0أ ا َعلَۡيهِ ٱَّل  ذمذ ِن ذِۡكرِيِۚ بَل ل ٖ م  ۡم ِِف َشك  ۡل ه 

وق واْ َعَذاِب   يَذ 
ْكُر ِمْن بَْينِنَا بَْل هُْم فِي َشكٍّ ِمْن  أَُؤْنِزَل َعلَْيِه الذِّ

ا يَُذوقُوا َعَذابِ   ِذْكِري بَْل لَما

اِب  38/38:9م ۡم َخَزآئِن  رَُۡحَةِ َرب َِك ٱۡلَعزِيزِ ٱلۡوَهذ ۡم ِعنَده 
َ
 ِعْنَدهُْم َخَزاهُِن َرْحَمِة َربَِّك اْلَعِزيِز اْلَوهاابِ أَْم  أ

ۡسَبَٰبِ  38/38:10م
َ
واْ ِِف ٱۡۡل َتق  ُۖ فَۡلَۡيۡ َما ۡرِض َوَما بَۡيَنه 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ م مُّ ۡم لَه 

َ
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما  أ أَْم لَهُْم ُمْلُك السا

 ْسبَابِ فَْليَْرتَقُوا فِي اأْلَ 

ۡحَزاِب  38/38:11م
َ
َِن ٱۡۡل وم  م  َنالَِك َمۡهز  ا ه  ند  مذ  ُجْنٌد َما هُنَالَِك َمْهُزوٌم ِمَن اأْلَْحَزابِ  ج 

38/38:12م
12

ۡم قَۡوم  ن وحٖ   بَۡت َقۡبلَه  ۡوتَادِ  0مَكذذ
َ
بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُوحإ َوَعاٌد  وَََعد  َوفِرَۡعۡون  ذ و ٱۡۡل

 َوفِْرَعْوُن ُذو اأْلَْوتَادِ َكذا

                                                           
1

 ُمْستَطَر  ( 0 
2

 َونُهُرإ، َونَْهرإ، َونُْهرإ ( 0 
3

 َمقَاِعدِ ( 0 
4

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
5

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
6

 .0:  69\9أنظر هامش اآلية  (0ت 
7

ةإ ( 0   ِغرا
8

 ِحيُن، ِحينِ ( 9 َواَلُت، َواَلتِ ( 0 
9

اٌب، ِعَجابٌ ( 0   ُعجا
10

 أن اْصبُِروا( 7 يْمُشون( 9 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 
11

 َعَذابِي( 9 أُْنِزَل، آْنِزَل، أَم أُْنِزلَ ( 0 
12

 .39:  37\97أنظر هامش اآلية  (0م 



67 

 

38/38:13م
1
ود  َوقَۡوم  ل وٖط   ۡصَحَٰب  ۡل  0مَوَثم 

َ
ۡحَزاب   0ۡيَكةِِۚ   َ َوأ

َ
ْوَلىئَِك ٱۡۡل

 
َوثَُموُد َوقَْوُم لُوطإ َوأَْصَحاُب اأْلَْيَكِة أُولَئَِك  أ

 اأْلَْحَزابُ 

38/38:14م
2
ٌّ إَِلذ   َل فََحقذ ِعَقاِب  0إِن ُك  َب ٱلرُّس  ُسَل فََحقا ِعقَابِ   9َكذذ  إِْن ُكل  إاِلا َكذاَب الرُّ

38/38:15م
3
ا لََها ِمن فََواقٖ   ََلٓءِ إَِلذ َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة مذ ؤ  ر  َهى َوَما يَْنظُُر هَُؤاَلِء إاِلا َصْيَحةً َواِحَدةً َما لَهَا ِمْن   0َوَما يَنظ 

 فََواقإ 

38/38:16م
4
َنا  َا قِطذ ل نلذ ِ ْل لَنَا قِطانَا قَْبَل يَْوِم اْلِحَسابِ  َقۡبَل يَۡوِم ٱۡۡلَِساِب  0تَوقَال واْ َربذَنا َعج   َوقَالُوا َربانَا َعجِّ

38/38:17م
5
يۡدِِۖ  0نٱۡصِبۡ  

َ
َد َذا ٱۡۡل ۡر َعۡبَدنَا َداوۥ  ول وَن َوٱۡذك  َٰ َما َيق  ۥٓ  ]...[لََعَ إِنذه 

اٌب  وذ
َ
 أ

اْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا 

ابٌ   اأْلَْيِد إِناهُ أَوا

اقِ  38/38:18م ُۡشَ ۥ ي َسب ِۡحَن بِٱۡلَعِش ِ َوٱۡۡلِ َباَل َمَعه  ۡرنَا ٱۡۡلِ ْرنَا اْلِجبَاَل َمَعهُ يَُسبِّْحَن  إِنذا َسخذ بِاْلَعِشيِّ إِناا َسخا

ْشَراقِ   َواإْلِ

38/38:19م
6
  ُۖ وَرٗة ۡۡيَ ََمۡش  اب   0َوٱلطذ وذ

َ
ۥٓ أ ابٌ  ُك    َلذ   َوالطاْيَر َمْحُشوَرةً ُكل  لَهُ أَوا

38/38:20م
7
ۥ َوَءاَتۡيَنَٰه  ٱۡۡلِۡكَمَة َوفَۡصَل ٱۡۡلَِطاِب  0َوَشَدۡدنَا  ۡلَكه   اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل اْلِخطَابِ َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ َوآَتَْينَاهُ  م 

38/38:21م
8
واْ ٱلِۡمۡحَراَب   ر  اْ ٱۡۡلَۡصِم إِۡذ تََسوذ ََٰك َنَبؤ  تَى

َ
ُروا اْلِمْحَرابَ   0م۞َوَهۡل أ  َوهَْل أَتَاَك نَبَأُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوا

38/38:22م
9
 ََل ََتَۡفُۖ  

ْ ۡمُۖ قَال وا َد َفَفزَِع ِمۡنه  َٰ َداوۥ 
ْ لََعَ  0َخۡصَمانِ  ]...[إِۡذ َدَخل وا
َنا ِ َوََل ت ۡشِطۡط  9َبَغَٰ َبۡعض  م بَۡيَنَنا بِٱۡۡلَق  َٰ َبۡعٖض فَٱۡحك  َوٱۡهِدنَآ  7لََعَ

َرَِٰط  ِ  إََِلَٰ َسَوآءِ ٱلص 

قَالُوا اَل تََخْف إِْذ َدَخلُوا َعلَى َداُووَد فَفَِزَع ِمْنهُْم 

َخْصَماِن بََغى بَْعُضنَا َعلَى بَْعضإ فَاْحُكْم بَْينَنَا 

َراطِ   بِاْلَحقِّ َواَل تُْشِطْط َواْهِدنَا إِلَى َسَواِء الصِّ

38/38:23م
10

ِِخ ََل ۥ 
َ
ٓ أ َوَِٰحَدة   7َوِّلَ َنۡعَجة   7 7َنۡعَجةٗ  9تِۡسع  َوتِۡسع ونَ  0إِنذ َهََٰذا

ِن َفَقاَل 7 ۡكفِۡلنِيَها وََعزذ
َ
 ِِف ٱۡۡلَِطاِب  3أ

إِنا هََذا أَِخي لَهُ تِْسٌع َوتِْسُعوَن نَْعَجةً َولَِي نَْعَجةٌ 

نِي فِي اْلِخطَابِ   َواِحَدةٌ فَقَاَل أَْكفِْلنِيهَا َوَعزا

38/38:24م
11

َؤاِل َنۡعَجتَِك   َِن  إََِلَٰ نَِعاِجهِۖۦُ ِإَونذ  ]...[قَاَل لََقۡد َظلََمَك بِس  َكثِۡٗيا م 
ْ وََعِمل واْ  0ٱۡۡل لََطآءِ ََلَۡبِغ  ِيَن َءاَمن وا َٰ َبۡعض  إَِلذ ٱَّلذ ۡم لََعَ ه  َبۡعض 

َٰه   نذَما َفَتنذ
َ
د  أ ۡمۗۡ َوَظنذ َداوۥ  ا ه  َٰلَِحَِٰت َوقَلِيل  مذ ۥ  9ٱلصذ فَٱۡسَتۡغَفَر َربذه 

نَاَب۩ 
َ
 َوَّۤرَخ ۤاٗعِكاَر َوأ

ُسَؤاِل نَْعَجتَِك إِلَى نَِعاِجِه َوإِنا قَاَل لَقَْد ظَلََمَك بِ 

َكثِيًرا ِمَن اْلُخلَطَاِء لَيَْبِغي بَْعُضهُْم َعلَى بَْعضإ 

الَِحاِت َوقَلِيٌل َما هُْم  إاِلا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

َوظَنا َداُووُد أَناَما فَتَنااهُ فَاْستَْغفََر َرباهُ َوَخرا َراِكًعا 

 ابَ َوأَنَ 

                                                           
1

 .37:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ لَْيَكِة ( 0 
2

ا( 0   ِعقَابِي( 9 إِْن ُكل هم لما
3

 فَُواقإ ( 0 
4

 ( أنها من اآلرامية وتعني قرار الحكم.970)صفحة  Jefferyيعرف معجم الفاظ القرآن الكريم هذه الكلمة: نصيبنا أو كتاب اعمالنا. ويرى  (0ت 
5

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
6

 َوالطاْيُر َمْحُشوَرةٌ ( 0 
7

ْدنَا( 0   َوَشدا
8

عن ارسال الملك داود اوريا الحتي حيث يكون القتال شديدا  00ره سفر صموهيل الثاني في الفصل لفهم اآليات التالية يجب الرجوع الى ما ذك( 0م 

ما يلي وهو ذو صلة باآليات القرآنية: "فأرسل الرب ناتأن إلى داود، فأتاه وقال  09فيقتل ليستولي على زوجته. وهذا ما حدث. ويضيف الفصل 

الخر فقير. وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا. والفقير لم يكن له غير نعجة وحيدة صغيرة قد له: كان رجألن في إحدى المدن أحدهما غني وا

اشتراها ورباها وكبرت معه ومع بنيه تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وترقد في حضنه، وكانت عنده كآبنته . فنزل بالرجل الغني ضيف فضن 

ذ نعجة الرجل الفقير وهيأها للرجل النازل به. فاشقد غضب داود على الرجل وقال لناتأن: أن يأخذ من غنمه وبقره ليهيى للمسافر النازل به فأخ

و حي الرب ! أن الرجل الذي صنع هذا يستوجب الموت . يرد عوض النعجة أربعا جزاء أنه فعل هذا األمر ولم يشفق . فقال ناتأن لداود: أنت ه

(. ويالحظ ان القرآن ال يذكر ما اقترفه داود من اثم وسبب 07و  7-0:  09)صموهيل الثاني الرجل ...  فقال داود لناتأن: قد خطئت إلى الرب" 

 توبته.
9

 تَُشاِطْط، تَْشطُْط، تُِشْط، تَُشطِّطْ ( 7 بَْعُضهم( 9 ِخْصَمانِ ( 0 
10

نِي( 3 نعجة انثى( 7 نِْعَجة( 7 تَْسٌع َوتَْسُعونَ ( 9 كان له( 0   َوَعَزنِي، َوَعازا
11

 فَتَنَاهُ، فَتانااهُ، أَْفتَنااهُ ( 9 لَيَْبِغَي، لَيَْبغِ ( 0 
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ۡسَن َم  38/38:25م ۡلَفَٰ وَح  َٰلَِكُۖ ِإَونذ ََل ۥ ِعنَدنَا لَز   فََغفَْرنَا لَهُ َذلَِك َوإِنا لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآَبإ  اٖب   َ َفَغَفۡرنَا ََل ۥ َذ

38/38:26م
1
م َبۡيَ   ۡرِض فَٱۡحك 

َ
د  إِنذا َجَعۡلَنََٰك َخلِيَفٗة ِِف ٱۡۡل ََٰداوۥ  ِ َي ٱنلذاِس بِٱۡۡلَق 

ِيَن يَِضلُّونَ  ِ  إِنذ ٱَّلذ َعن  0َوََل تَتذبِِع ٱلَۡهَوىَٰ َفي ِضلذَك َعن َسبِيِل ٱَّللذ
واْ يَۡوَم ٱۡۡلَِساِب  َۢ بَِما نَس  ۡم َعَذاب  َشِديد  ِ لَه   َسبِيِل ٱَّللذ

يَا َداُووُد إِناا َجَعْلنَاَك َخلِيفَةً فِي اأْلَْرِض فَاْحُكْم 

النااِس بِاْلَحقِّ َواَل تَتابِِع اْلهََوى فَيُِضلاَك َعْن  بَْينَ 

ِ لَهُْم  ِ إِنا الاِذيَن يَِضلُّوَن َعْن َسبِيِل هللاا َسبِيِل هللاا

 َعَذاٌب َشِديٌد بَِما نَُسوا يَْوَم اْلِحَسابِ 

َما َبَِٰطَٗل   38/38:27م ۡرَض َوَما بَۡيَنه 
َ
َمآَء َوٱۡۡل ِيَن َوَما َخلَۡقَنا ٱلسذ َٰلَِك َظنُّ ٱَّلذ  َذ

واْ ِمَن ٱنلذارِ  ِيَن َكَفر  ْ  فََوۡيل  ل َِّلذ وا  َكَفر 
َماَء َواأْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما بَاِطاًل  َوَما َخلَْقنَا السا

َذلَِك ظَنُّ الاِذيَن َكفَُروا فََوْيٌل لِلاِذيَن َكفَُروا ِمَن 

 الناارِ 

ِ  38/38:28م ۡم ََّنَۡعل  ٱَّلذ
َ
ۡرِض أ

َ
ۡفِسِديَن ِِف ٱۡۡل َٰلَِحَِٰت َكٱلۡم  يَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ

ارِ  جذ تذقَِي َكٱۡلف  ۡم ََّنَۡعل  ٱلۡم 
َ
 أ

الَِحاِت  أَْم نَْجَعُل الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

َكاْلُمْفِسِديَن فِي اأْلَْرِض أَْم نَْجَعُل اْلُمتاقِيَن 

ارِ   َكاْلفُجا

38/38:29م
2
َبََٰرك    نَزۡلَنَٰه  إََِلَۡك م 

َ
ْ  0كَِتٌَٰب أ ٓوا بذر  َدذ ِ ْول واْ  9َل 

 
َر أ َٰتِهِۦ َوَِلََتَذكذ َءاَي

ۡلَبَِٰب 
َ
 ٱۡۡل

باُروا آَيَاتِِه َولِيَتََذكاَر  ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِيَدا

 أُولُو اأْلَْلبَابِ 

38/38:30م
3
َد   اوۥ  لَۡيَمََٰن  َوَوَهۡبَنا َِلَ اٌب  0نِۡعمَ  0مس  وذ

َ
ۥٓ أ ابٌ  ٱۡلَعۡبد  إِنذه   َوَوهَْبنَا لَِداُووَد ُسلَْيَماَن نِْعَم اْلَعْبُد إِناهُ أَوا

َياد   ,38/38:31م َٰفَِنَٰت  ٱۡۡلِ رَِض َعلَۡيهِ بِٱۡلَعِش ِ ٱلصذ افِنَاُت اْلِجيَادُ  إِۡذ ع   إِْذ ُعِرَض َعلَْيِه بِاْلَعِشيِّ الصا

َٰ تََواَرۡت  38/38:32م ِ َحَّتذ بذ ٱۡۡلَۡۡيِ َعن ذِۡكرِ َرّب  ۡحَبۡبت  ح 
َ
ٓ أ  ]...[َفَقاَل إَِن ِ
 بِٱۡۡلَِجاِب 

فَقَاَل إِنِّي أَْحبَْبُت ُحبا اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َربِّي َحتاى 

 تََواَرْت بِاْلِحَجابِ 

38/38:33م
4
ُۖ َفَطفَِق َمۡسَحَۢا  ذ وَها لََعَ وقِ  0ر دُّ ۡعَناِق  9بِٱلسُّ

َ
وِق َواأْلَْعنَاقِ  َوٱۡۡل وهَا َعلَيا فَطَفَِق َمْسًحا بِالسُّ  ُردُّ

38/38:34م
5
ۡرِسي ِهِۦ  َٰ ك  ۡلَقۡيَنا لََعَ

َ
لَۡيَمََٰن َوأ نَاَب  0مَولََقۡد َفَتنذا س 

َ
َولَقَْد فَتَناا ُسلَْيَماَن َوأَْلقَْينَا َعلَى ُكْرِسيِِّه َجَسًدا ثُما  َجَسٗدا ث مذ أ

 أَنَابَ 

ِنَۢ َبۡعِدٓيِۖ إِنذَك  38/38:35م َحٖد م 
َ
ۡلاٗك َلذ يَۢنَبِغ ِۡل ِ ٱۡغفِۡر َِل َوَهۡب َِل م  قَاَل َرب 

اب   نَت ٱلۡوَهذ
َ
 أ
قَاَل َربِّ اْغفِْر لِي َوهَْب لِي ُمْلًكا اَل يَْنبَِغي أِلََحدإ 

 ِمْن بَْعِدي إِناَك أَْنَت اْلَوهاابُ 

38/38:36م
6
ۡرنَ   ِيحَ فََسخذ َصاَب  0ا ََل  ٱلر 

َ
ۡمرِهِۦ ر َخآًء َحۡيث  أ

َ
يَ  تَْجِري بِأَْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث  ََتۡرِي بِأ ْرنَا لَهُ الرِّ فََسخا

 أََصابَ 

ذ َبنذآءٖ وََغوذاٖص  38/38:37م َيَِٰطَي ُك  اصإ  َوٱلشذ يَاِطيَن ُكلا بَنااءإ َوَغوا  َوالشا

ۡصَفادِ َوَءاَخرِيَن  38/38:38م
َ
نَِي ِِف ٱۡۡل َقرذ نِيَن فِي اأْلَْصفَادِ  م   َوآََخِريَن ُمقَرا

38/38:39م
7
ۡمِسۡك بَِغۡۡيِ ِحَساٖب  

َ
ۡو أ
َ
ۡ أ نَا فَٱۡمن   هََذا َعطَاُؤنَا فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْك بَِغْيِر ِحَسابإ   0َهََٰذا َعَطآؤ 

38/38:40م
8
ۡلَفَٰ   ۡسنَ ِإَونذ ََل ۥ ِعنَدنَا لَز   َوإِنا لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآَبإ  اٖب   َ َم  0وَح 

38/38:41م
1
ۡيَطَٰن  بِن ۡصبٖ   َِنَ ٱلشذ َن ِ َمسذ

َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربذه 

َ
ٓ أ ۡر َعۡبَدنَا  0َوٱۡذك 

  0موََعَذاب  
نَِي  َواْذُكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب إِْذ نَاَدى َرباهُ أَنِّي َمسا

ْيطَاُن بِنُْصبإ َوَعَذابإ   الشا

                                                           
1

 يُِضلُّونَ ( 0 
2

 لِتََدباُروا( 9 ُمبَاَركاً ( 0 
3

 (.00-0:  00كما هو األمر مع داود، ال يذكر القرآن ما اقترفه سليمان من آثام عرضها لنا سفر الملوك األول )( 0م ♦نَِعَم، نِِعَم ( 0 
4

ُؤوِق، بِالسااقِ ( 9 َمَساًحا( 0  ْؤِق، بِالسُّ  بِالسُّ
5

 Selon Pesikta de-Rab Kahana (26:2), après le péché de Salomon, un ange se serait assis sur son trône( **0م 

prenant son apparence, et les gens se moquaient de Salomon lorsqu'il leur disait qu'il était le roi. 
6

 يَاحَ الرِّ ( 0 
7

 هََذا فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْك َعطَاُؤنَا( 0 
8

 َوُحْسنُ ( 0 
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38/38:42م
2
ۡض   اب   ]...[ٱۡرك  َۢ بَارِد  َوَُشَ ۡغتََسل   اْرُكْض بِِرْجلَِك هََذا ُمْغتََسٌل بَاِرٌد َوَشَرابٌ   0مبِرِۡجلَِكُۖ َهََٰذا م 

38/38:43م
3
م  ۥ َوِمۡثلَه  ۡهلَه 

َ
ۥٓ أ ْوِّل  0مَوَوَهۡبَنا ََل 

 
ِنذا َوذِۡكَرىَٰ ِۡل ۡم رَُۡحَٗة م  َعه  مذ

ۡلَبَِٰب 
َ
 ٱۡۡل

َوَوهَْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمْثلَهُْم َمَعهُْم َرْحَمةً ِمناا َوِذْكَرى 

 أِلُولِي اأْلَْلبَابِ 

38/38:44م
4
ۡذ بَِيِدَك ِضۡغٗثا فَٱِۡضِب ب ِهِۦ َوََل ََتَۡنۡثۗۡ   إِنذا وََجۡدَنَٰه  َصابِٗرا  ن ِۡعَم  0موَخ 

اب   وذ
َ
ۥٓ أ  ٱۡلَعۡبد  إِنذه 

َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب بِِه َواَل تَْحنَْث إِناا 

ابٌ   َوَجْدنَاهُ َصابًِرا نِْعَم اْلَعْبُد إِناهُ أَوا

38/38:45م
5
  ٓ ۡر ِعَبََٰدنَا يِۡدي 0َوٱۡذك 

َ
ْوِّل ٱۡۡل

 
وَب أ َٰهِيَم ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعق   ]...[ 9إِبَۡر

بَۡصَٰرِ 
َ
 َوٱۡۡل

َواْذُكْر ِعبَاَدنَا إْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب أُولِي 

 اأْلَْيِدي َواأْلَْبَصارِ 

38/38:46م
6
م َِبَالَِصةٖ   ۡخلَۡصَنَٰه 

َ
ارِ  0إِنذآ أ  نَاهُْم بَِخالَِصةإ ِذْكَرى الداارِ إِناا أَْخلَصْ   ]...[ذِۡكَرى ٱَلذ

ۡخَيارِ  38/38:47م
َ
ۡصَطَفۡيَ ٱۡۡل ۡم ِعنَدنَا لَِمَن ٱلۡم   َوإِناهُْم ِعْنَدنَا لَِمَن اْلُمْصطَفَْيَن اأْلَْخيَارِ  ِإَونذه 

38/38:48م
7
ۡر إِۡسَمَٰعِيَل َوٱۡليََسعَ   ۡخَيارِ  0مَوَذا ٱۡلِكۡفِلِۖ  0َوٱۡذك 

َ
َِن ٱۡۡل َواْذُكْر إِْسَماِعيَل َواْليََسَع َوَذا اْلِكْفِل َوُكل  ِمَن  َوُك    م 

 اأْلَْخيَارِ 

تذقَِي َۡل ۡسَن َم  38/38:49م  هََذا ِذْكٌر َوإِنا لِْلُمتاقِيَن لَُحْسَن َمآَبإ  اٖب   َ َهََٰذا ذِۡكر   ِإَونذ لِۡلم 

38/38:50م
8
َِٰت َعۡدنٖ   َفتذَحةٗ  0مَجنذ َٰب   0مُّ بَۡو

َ
م  ٱۡۡل ذه   َجنااِت َعْدنإ ُمفَتاَحةً لَهُُم اأْلَْبَوابُ  ل

38/38:51م
9
تذِك   اٖب  0يَ   ِم  وَن فِيَها بَِفَِٰكَهةٖ َكثَِۡيةٖ َوَُشَ  ُمتاِكئِيَن فِيهَا يَْدُعوَن فِيهَا بِفَاِكهَةإ َكثِيَرةإ َوَشَرابإ  فِيَها يَۡدع 

تَۡراٌب  38/38:52م
َ
ۡرِف أ َِٰصَرَٰت  ٱلطذ ۡم َق  َوِعْنَدهُْم قَاِصَراُت الطاْرِف أَْتَرابٌ  ۞وَِعنَده 

38/38:53م
10

ونَ    هََذا َما تُوَعُدوَن لِيَْوِم اْلِحَسابِ  َِلَۡوِم ٱۡۡلَِساِب  0َهََٰذا َما ت وَعد 

َنا َما ََل ۥ ِمن نذَفاد   38/38:54م  لَِرْزقُنَا َما لَهُ ِمْن نَفَادإ إِنا هََذا  إِنذ َهََٰذا لَرِزۡق 

                                                                                                                                                                                                            
1

 قصة امتحان الشيطان أليوب يحكيها لنا سفر أيوب في الفصلين األولين.( 0م♦ بِنُُصبإ، بِنََصبإ، بِنَْصبإ ( 0 
2

 لم يذكر لنا سفر أيوب هذه المعجزة.( 0م 
3

قارن : "وأعاد الرب أليوب مكانته، ألنه صلى ألجل أصدقاهه. وزاد هللا أيوب ضعف ما كان له قبال. وزاره جميع إخوته وأخواته كل من ( 0م 

كان يعرفه من قبل، وأكلوا معه خبزا في بيته، ورثوا له وعزوه عن كل المصيبة التي أنزلها الرب به، وأهدى له كل منهم فضة وخرصا من 

الرب آخرة أيوب أكثر من أواله. فكان له من الغنم أربعة عشر ألفا، ومن اإلبل ستة آالف، وألف فدان من البقر وألف أتان. وكان له  ذهب.  وبارك

 (. 07-01:  79سبعة بنين وثالث بنات" )أيوب 
4

ته: " أإلى اآلن متمسك بكمالك؟ جدف على ال نعرف أصل هذه الرواية.* التي لم يذكرها سفر أيوب ولكنه يقول أن امرأته قد عيرته في محن( 0م 

(. ويعلق ابن كثير على 01-8:  9هللا ومت" فأجابها أيوب: " إنما كالمك كالم إحدى الحمقاوات. أنقبل الخير من هللا وال نقبل منه الشر؟" )أيوب 

ر فعلته، قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه، قاهال: " أن أيوب عليه الصالة والسالم كان قد غضب على زوجته، ووجد عليها في أم 77اآلية 

اؤها مع فالمها على ذلك، وحلف إن شفاه هللا تعالى ليضربنها مئة جلدة، وقيل لغير ذلك من األسباب، فلما شفاه هللا عز وجل، وعافاه، ما كان جز

ل أن يأخذ ضغثاً، وهو الشمراخ فيه مئة قضيب، فيضربها به هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة واإلحسان أن تقابل بالضرب، فأفتاه هللا عز وج

 ضربة واحدة، وقد برت يمينه، وخرج من حنثه، ووفى بنذره، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى هللا تعالى وأناب إليه". وهي حيلة يأخذ بها

 في حالة مرض الجاني. 0886من قانون العقوبات اإليراني لعام  87الفقهاء المسلمون وقد نصت عليها المادة 
5

 اأْلَْيِد، اأْلَيَاِدي( 9 َعْبَدنَا( 0 
6

 بَِخالَِصِة، بَِخالَِصتهم( 0 
7

(: "فدعا أحآب عوبديا، قيم البيت، وكان 7-7:  09قد يكون هذا إشارة الى عوبيدا الذي جاء ذكره في سفر الملوك األول )( 0م♦ َواْللاْيَسَع ( 0 

لما قرضت إيزابل أنبياء الرب، أن عوبديا أخذ مئة من األنبياء وأخفاهم، كل خمسين في مغارة، وزودهم بالخبز  عوبديا تقيا للرب جدا: كان،

 والماء" وقد يكون اسمه ذو الكفل مشتق من كونه قد كفل األنبياء.
8

ذا اإلسم( وقد ذكره مرارا العهد القديم، أولها في جاء اسم عدن احدى عشرة مرة في القرآن )أنظر الفهرس تحت ه( 0م♦ َجنااُت َعْدنإ ُمفَتاَحةٌ ( 0 

 : "وغرس الرب اإلله جنة في عدن شرقا وجعل هناك اإلنسان الذي جبله".9:  9سفر التكوين 
9

 ُمتاِكينَ ( 0 
10

 يُوَعُدونَ ( 0 
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َٰغَِي لََُشذ َم  38/38:55م  هََذا َوإِنا لِلطااِغيَن لََشرا َمآَبإ  اٖب   َ َهََٰذا  ِإَونذ لِلطذ

 َجهَناَم يَْصلَْونَهَا فَبِْئَس اْلِمهَادُ  َجَهنذَم يَۡصلَۡوَنَها فَبِۡئَس ٱلِۡمَهاد   38/38:56م

38/38:57م
1
وق وه    اق   ]...[َهََٰذا فَۡلَيذ   هََذا فَْليَُذوقُوهُ َحِميٌم َوَغسااقٌ   0َُحِيم  وََغسذ

38/38:58م
2
ۡزَوٌَٰج  9ِمن َشۡۡكِهِۦٓ  0َوَءاَخر   

َ
 َوآََخُر ِمْن َشْكلِِه أَْزَواجٌ  أ

ۡم  38/38:59م َۢا بِِهۡم  إِنذه  ۡم ََل َمۡرَحَب َعك  ۡقَتِحم  مذ واْ ٱنلذارِ َهََٰذا فَۡوج  مُّ
هََذا فَْوٌج ُمْقتَِحٌم َمَعُكْم اَل َمْرَحبًا بِِهْم إِناهُْم َصالُوا  َصال 

 الناارِ 

ُۖ فَبِۡئَس ٱۡلَقَرار   38/38:60م وه  نَلَا ۡمت م  نت ۡم قَدذ
َ
ۡمُۖ أ َۢا بِك  نت ۡم ََل َمۡرَحَب

َ
ْمتُُموهُ لَنَا  قَالُوا بَْل أَْنتُْم اَل َمْرَحبًا بُِكْم أَْنتُمْ  قَال واْ بَۡل أ قَدا

 فَبِْئَس اْلقََرارُ 

َم نَلَا َهََٰذا فَزِۡده  َعَذاٗبا ِضۡعٗفا ِِف ٱنلذارِ  38/38:61م واْ َربذَنا َمن قَدذ
َم لَنَا هََذا فَِزْدهُ َعَذابًا ِضْعفًا فِي  قَال  قَالُوا َربانَا َمْن قَدا

 الناارِ 

ارِ َوقَال واْ َما نَلَا ََل  38/38:62م ُۡشَ
َ
َِن ٱۡۡل م م  ه  دُّ نذا َنع  هُْم ِمَن  نََرىَٰ رَِجاَٗل ك  َوقَالُوا َما لَنَا اَل نََرى ِرَجااًل ُكناا نَُعدُّ

 اأْلَْشَرارِ 

38/38:63م
3
ۡم ِسۡخرِيًّا  َۡذَنَٰه  َتذ

َ
بَۡصَٰر   0أ

َ
م  ٱۡۡل ۡم َزاَغۡت َعۡنه 

َ
 اأْلَْبَصارُ أَتاَخْذنَاهُْم ِسْخِريًّا أَْم َزاَغْت َعْنهُُم  أ

38/38:64م
4
ۡهلِ  

َ
م  أ َٰلَِك َۡلَق   ََتَاص   إِنا َذلَِك لََحق  تََخاُصُم أَْهِل الناارِ  ٱنلذارِ  0إِنذ َذ

ار   38/38:65م َِٰحد  ٱۡلَقهذ ُۖ َوَما ِمۡن إَِلَٰه  إَِلذ ٱَّللذ  ٱۡلَو نِذر  نَا۠ م 
َ
َمآ أ ُ اْلَواِحُد قُْل إِناَما أَنَا ُمْنِذٌر َوَما  ق ۡل إِنذ ِمْن إِلَهإ إاِلا هللاا

 اْلقَهاارُ 

َٰر   38/38:66م َما ٱۡلَعزِيز  ٱۡلَغفذ ۡرِض َوَما بَۡيَنه 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما اْلَعِزيُز  َربُّ ٱلسذ َربُّ السا

 اْلَغفاارُ 

َو َنَبٌؤاْ َعِظيمٌ  38/38:67م  نَبَأٌ َعِظيمٌ قُْل هَُو  ق ۡل ه 

ونَ  38/38:68م ۡعرِض  نت ۡم َعۡنه  م 
َ
 أَْنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضونَ  أ

38/38:69م
5
وَن  0َما ََكَن َِلَ ِمۡن ِعۡلِۢم بِٱلَۡمَۡلِ   ى إِۡذ ََيَۡتِصم  لَۡعَ

َ
 َما َكاَن لَِي ِمْن ِعْلمإ بِاْلَمإَلِ اأْلَْعلَى إِْذ يَْختَِصُمونَ  ٱۡۡل

38/38:70م
6
ٓ إِن   َما نذ

َ
ٓ أ بِيٌ  0ي وَۡحى إََِلذ إَِلذ نَا۠ نَِذير  مُّ

َ
 إِْن يُوَحى إِلَيا إاِلا أَناَما أَنَا نَِذيٌر ُمبِينٌ   0نأ

ِن ِطيٖ  38/38:71م ا م  َۢ بََُشٗ  بََشًرا ِمْن ِطينإ إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلهَِكِة إِنِّي َخالٌِق  إِۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلىئَِكةِ إَِن ِ َخَٰلِق 

واْ ََل ۥ َسَِٰجِدينَ  38/38:72م وِۡح َفَقع  ۥ َوَنَفۡخت  فِيهِ ِمن رُّ ۡيت ه  ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَهُ  فَإَِذا َسوذ فَإَِذا َسوا

 َساِجِدينَ 

ونَ  38/38:73م َۡجَع 
َ
ۡم أ ُّه   اْلَماَلهَِكةُ ُكلُّهُْم أَْجَمُعونَ فََسَجَد  فََسَجَد ٱلَۡمَلىئَِكة  ُك 

38/38:74م
7
ٓ إِبۡلِيَس    إاِلا إِْبلِيَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرينَ  ٱۡسَتۡكَبَ َوََكَن ِمَن ٱۡلَكَٰفِرِيَن  0مإَِلذ

                                                           
1

 َوَغَساقٌ ( 0 
2

 ِشْكلِهِ ( 9 َوأَُخرُ ( 0 
3

 ُسْخِريًّا( 0 
4

 تََخاُصَم أهِْل، تََخاَصَم أْهلُ ( 0 
5

 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 
6

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ إِناَما ( 0 
7

ات رواية رفض ابليس السجود آلدم ليس لها ذكر في العهد القديم أو العهد الجديد. ولكننا نجدها في اسطورة يهودية جاء فيها: "أثارت مبارك( 0م 

المالهكة حتى حاولوا إهالكه باللهب، وكان ليهلك، لوال حماية الرب له، وخاصة الشيطان الذي كان الرب االستثناهية الروحية والجسدية آلدم حسد 

آلدم االحترام و  أكثرهم غيرة، وأفكاره الشريرة التي أدت إلى سقوطه آخَر األمر، فبعدما وهب الرب آدَم روحاً. دعا هللاُ كلا المالهكِة لتأتَي وتقدم

ان األعظم بين المالهكة في الجنة وله اثنا عشر جناحاً بدالً من ستة ككل المالهكة اآلخرين، ورفض االلتفاَت إلى أمر واجب التقدير. وكان الشيط

أجابه هللاُ : هللا, قاهال: أنت خلقتنا من سناء  الشكينة ]يعني روح هللا[، واآلن تأمرنا أن نركع تحت أقدام المخلوق الذي صنعته من تراب األرض؟  ف

، فقال هللا له أن سيجعل كل الحيوانات من وحوش هذا الذ ي خلقته من األرض لديه حكمة ومعرفة أكثر منك."  فطلب الشيطان  تحكيَم ذكاءإ

تِه، وإن وطيور وزواحف التي قد خلق تحضر أمامه وأمام آدم، فإذا عرف هو أسماَءها فسيأمر آدَم بتقديم االحتراِم له، وسيسكنه جواَر سكينِة عظم
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38/38:75م
1
َد لَِما  ن تَۡسج 

َ
إِبۡلِيس  َما َمَنَعَك أ ُۖ  0قَاَل َيى  0م0َخلَۡقت  بَِيَديذ

نَت ِمَن ٱۡلَعالَِي  ۡم ك 
َ
ۡسَتۡكَبَۡت أ

َ
 أ

قَاَل يَا إِْبلِيُس َما َمنََعَك أَْن تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بِيََديا 

 أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَعالِينَ 

38/38:76م
2
ارٖ  

ِۡنه  َخلَۡقَتَِن ِمن نذ نَا۠ َخۡۡي  م 
َ
ۥ ِمن ِطٖي  0مقَاَل أ أَنَا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمْن نَارإ َوَخلَْقتَهُ ِمْن  قَالَ  وََخلَۡقَته 

 ِطينإ 

38/38:77م
3
ۡج ِمۡنَها فَإِنذَك رَِجيم     قَاَل فَاْخُرْج ِمْنهَا فَإِناَك َرِجيمٌ   0تقَاَل فَٱۡخر 

ِينِ  38/38:78م ينِ َوإِنا َعلَْيَك لَْعنَتِي  ِإَونذ َعلَۡيَك لَۡعَنَِّتٓ إََِلَٰ يَۡوِم ٱَل   إِلَى يَْوِم الدِّ

ۡبَعث ونَ  38/38:79م نِظۡرِنٓ إََِلَٰ يَۡوِم ي 
َ
ِ فَأ  قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ  قَاَل َرب 

نَظرِينَ  38/38:80م  قَاَل فَإِناَك ِمَن اْلُمْنظَِرينَ  قَاَل فَإِنذَك ِمَن ٱلۡم 

 إِلَى يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُومِ  ٱلَۡمۡعل ومِ إََِلَٰ يَۡوِم ٱلَۡوۡقِت  38/38:81م

َۡجَعِيَ  38/38:82م
َ
ۡم أ ۡغوَِينذه 

 
تَِك َۡل تَِك أَلُْغِويَناهُْم أَْجَمِعينَ  قَاَل فَبِعِزذ  قَاَل فَبِِعزا

38/38:83م
4
ۡخلَِصيَ   م  ٱلۡم   إاِلا ِعبَاَدَك ِمْنهُُم اْلُمْخلَِصينَ   0إَِلذ ِعَباَدَك ِمۡنه 

38/38:84م
5
ق ول   0قَاَل فَٱۡۡلَقُّ َوٱۡۡلَقذ  

َ
 قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقا أَقُولُ  أ

َۡجَعِيَ  38/38:85م
َ
ۡم أ ن تَبَِعَك ِمۡنه  نذ َجَهنذَم ِمنَك َوِممذ

َ
ۡمََل
َ
ْن تَبَِعَك ِمْنهُْم أَْجَمِعينَ  َۡل  أَلَْمأَلَنا َجهَناَم ِمْنَك َوِمما

ۡس ق ۡل  38/38:86م
َ
َتَۡك ِفِيَ   َ َمآ أ نَا۠ ِمَن ٱلۡم 

َ
ۡجرٖ َوَمآ أ

َ
ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرإ َوَما أَنَا ِمَن  ل ك 

 اْلُمتََكلِّفِينَ 

َو إَِلذ ذِۡكر  ل ِۡلَعَٰلَِميَ  !38/38:87م  إِْن هَُو إاِلا ِذْكٌر لِْلَعالَِمينَ  إِۡن ه 

38/38:88م
6
هۥ  َبۡعَد ِحيِۢن 

َ
نذ َنَبأ  َولَتَْعلَُمنا نَبَأَهُ بَْعَد ِحينإ   0نَوتَلَۡعلَم 
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ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

                                                                                                                                                                                                            
در، واستطاع آدُم تسميتهم باألسماء التي قد خصصها لهم فسيكون عليه الخضوع آلدم، وسيكون له مكان في جنته، ويزرعها. وتوجه هللا إلى لم يق

. أحضر هللا أمام انِعناالجنة، يتبعه الشيطان، عندما أبصر آدُم هللاَ جاهياً قال لزوجه: هيه تعالي، هلما نصلي ونركع أمام هللاِ، هلما نسجد أمام هللاِ ص

أن الشيطان ثوراً وبقرة فلم يعرف اسميهما، ثم أحضر أمامه جمالً وحماراً فلم يعرْف كذلك، ثم طلب هللا من آدم تحديد أسماءهم فعرف،ورغم 

م آلدم كما كان الشيطاَن اضطر لالعتراف بتفوق اإلنسان األول لكنه انفجر في احتجاجاتإ مسعورة وصلت إلى السماوات، ورفض تقديم االحترا

ي المالهكة قد أُِمَر، وفعلت كتيبة المالهكة التي تحت قيادتِه مثله، ورغم اعتراضات ميخاهيل اللجوجة السابقة، فقد كان أول من سجد أمام آدم لير

ضب هللا عليه فأنا سأرفع قدوة جيدة، وخاطب ميخاهيُل الشيطاَن: اسجد لصورة هللا )آدم( وإال حل عليك غضب هللا. فقال الشيطان: إن اندلع غ

ظِة عرشي فوق نجوم الرب، سأكون في أعلى مستوى، "في البدِء طرَد الرّب الشيطاَن وجنوَده من السماِء، مهبَطَاً إلى األرض، ومنذ هذه اللح

خ للعداوِة بين الشيطان واإلنسان" )  (.99-97المجلد األول، صفحة  Ginzbergيؤرا
1

ا( 0  ، بِ ( 9 لَما  (.77:  008قارن :"يداك صنعتاني وثبتتاني" )مزامير ( 0م♦ يَِدي بِيََديِّ
2

 **Cf. 2 H 29:3( 0م 
3

 .93:  90\7أنظر هامش اآلية  (0ت 
4

 اْلُمْخلِِصينَ ( 0 
5

، فَالَْحقُّ ِمنِّي ( 0  ، فَاْلَحقِّ َواْلَحقا ، فَالَْحقِّ َواْلَحقِّ ، فَالَْحقا َواْلَحقا  َواْلَحقا فَالَْحقُّ َواْلَحقُّ
6

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
7

 طولى الطوليين.عنوان آخر: . 79و  76عنوان هذه السورة مأخوذ من اآليتين  
8

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
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39/7:1م
 المص  0تالٓٓمٓص  1

ِۡنه  تِل نِذَر بِهِۦ  39/7:2م ن ِِف َصۡدرَِك َحَرج  م  نزَِل إََِلَۡك فَََل يَك 
 
كَِتٌَٰب أ

ۡؤِمنِيَ   َوذِۡكَرىَٰ لِۡلم 
ِكتَاٌب أُْنِزَل إِلَْيَك فاََل يَُكْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنهُ 

 لِتُْنِذَر بِِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمنِينَ 

39/7:3م
2
نزَِل إََِلۡ  

 
ٓ أ ْ َما وا ْ ٱتذبِع  وا ۡم َوََل تَتذبِع  ب ِك  ِن رذ م م  ۗۡ  0ك  ۡوَِلَآَء

َ
ونِهِۦٓ أ ِمن د 

ونَ  ر  ا تََذكذ   9قَلِيَٗل مذ
اتابُِعوا َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َواَل تَتابُِعوا ِمْن 

 ُدونِِه أَْولِيَاَء قَلِياًل َما تََذكاُرونَ 

ِن قَۡرَية   39/7:4م ۡم قَآئِل ونَ َوَكم م  ۡو ه 
َ
َنا بََيًَٰتا أ س 

ۡ
ۡهلَۡكَنََٰها فََجآَءَها بَأ

َ
َوَكْم ِمْن قَْريَةإ أَْهلَْكنَاهَا فََجاَءهَا بَأُْسنَا بَيَاتًا أَْو هُْم  أ

 قَاهِلُونَ 

نذا  39/7:5م ن قَال ٓواْ إِنذا ك 
َ
ٓ أ َنآ إَِلذ س 

ۡ
م بَأ ۡم إِۡذ َجآَءه  َٰه  فََما َكاَن َدْعَواهُْم إِْذ َجاَءهُْم بَأُْسنَا إاِلا أَْن قَالُوا إِناا  َظَٰلِِميَ َفَما ََكَن َدۡعَوى

 ُكناا ظَالِِمينَ 

39/7:6م
3
رِۡسَل إََِلۡهِمۡ  0لَنذ   َ فَلَنَۡس  

 
ِيَن أ ۡرَسلَِي  7لَنذ   َ َولَنَۡس  9ٱَّلذ  نا اْلُمْرَسلِينَ فَلَنَْسأَلَنا الاِذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولَنَْسأَلَ  ٱلۡم 

39/7:7م
4
نذ   صذ نذا ََغٓئِبَِي  ]...[َعلَۡيِهم بِعِۡلمِٖۖ  0فَلََنق  نا َعلَْيِهْم بِِعْلمإ َوَما ُكناا َغاهِبِينَ  َوَما ك   فَلَنَقُصا

39/7:8م
5
ۥ  َٰزِين ه  َلۡت َمَو م   0مَوٱلَۡوۡزن  يَۡوَمئِذ  ٱۡۡلَقُّ  َفَمن َثق  ْوَلىئَِك ه 

 
فَأ

وَن  ۡفلِح   ٱلۡم 
َواْلَوْزُن يَْوَمئِذإ اْلَحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ فَأُولَئَِك 

 هُُم اْلُمْفلُِحونَ 

م بَِما ََكن واْ  39/7:9م َسه  نف 
َ
ْ أ ٓوا ِيَن َخَِّس  ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ۥ فَأ َٰزِين ه  ۡت َمَو َوَمۡن َخفذ

ونَ أَِب َٰتَِنا َيۡظلِم   َي
َوَمْن َخفاْت َمَواِزينُهُ فَأُولَئَِك الاِذيَن َخِسُروا 

 أَْنفَُسهُْم بَِما َكانُوا بِآَيَاتِنَا يَْظلُِمونَ 

39/7:10م
6
ۡم فِيَها َمَعَٰيَِشۗۡ   ۡرِض وََجَعۡلَنا لَك 

َ
ۡم ِِف ٱۡۡل َٰك  نذ ا  0َولََقۡد َمكذ قَلِيَٗل مذ

وَن  ر   تَۡشك 
نااُكْم فِي اأْلَ  ْرِض َوَجَعْلنَا لَُكْم فِيهَا َولَقَْد َمكا

 َمَعايَِش قَلِياًل َما تَْشُكُرونَ 

39/7:11م
7
ئَِكةِ  ۡم ث مذ ق ۡلَنا لِۡلَمَلى ۡرَنَٰك  ۡم ث مذ َصوذ واْ ٓأِلَدَم  0َولََقۡد َخلَۡقَنَٰك  د  ٱۡسج 

ٓ إِبۡلِيَس  ٓواْ إَِلذ َِٰجِديَن  0مفََسَجد  َِن ٱلسذ ن م   لَۡم يَك 
ْرنَاُكْم ثُما قُْلنَا لِْلَماَلهَِكِة َولَقَْد  َخلَْقنَاُكْم ثُما َصوا

اْسُجُدوا آِلََدَم فََسَجُدوا إاِلا إِْبلِيَس لَْم يَُكْن ِمَن 

اِجِدينَ   السا

39/7:12م
8
ِۡنه  َخلَۡقَتَِن ِمن   نَا۠ َخۡۡي  م 

َ
َمۡرت َكُۖ قَاَل أ

َ
َد إِۡذ أ َلذ تَۡسج 

َ
قَاَل َما َمَنَعَك أ

ارٖ 
ۥ ِمن ِطٖي  0منذ  وََخلَۡقَته 

قَاَل َما َمنََعَك أاَلا تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُك قَاَل أَنَا َخْيٌر 

 ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمْن نَارإ َوَخلَْقتَهُ ِمْن ِطينإ 

ۡج إِنذَك ِمَن  39/7:13م َ فِيَها فَٱۡخر  ن َتَتَكبذ
َ
ون  لََك أ قَاَل فَٱۡهبِۡط ِمۡنَها َفَما يَك 

 َٰ  غِرِينَ ٱلصذ
قَاَل فَاْهبِْط ِمْنهَا فََما يَُكوُن لََك أَْن تَتََكباَر فِيهَا 

اِغِرينَ   فَاْخُرْج إِناَك ِمَن الصا

ۡبَعث ونَ  39/7:14م نِظۡرِنٓ إََِلَٰ يَۡوِم ي 
َ
 قَاَل أَْنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ  قَاَل أ

نَظِرينَ  39/7:15م  قَاَل إِناَك ِمَن اْلُمْنظَِرينَ  قَاَل إِنذَك ِمَن ٱلۡم 

39/7:16م
9
َدنذ   ۡقع 

َ
ۡغَوۡيتََِن َۡل

َ
ۡسَتِقيَم  0قَاَل فَبَِمآ أ ۡم ِصَرََٰطَك ٱلۡم  قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي أَلَْقُعَدنا لَهُْم ِصَراطََك  لَه 

 اْلُمْستَقِيمَ 

                                                           
1

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
2

كاُروَن، يتََذكاُروَن، يَذاكاُرونَ ( 9 تَْبتَُغوا( 0   تَذا
3

 لَيَْسأَلَنا  َ(7إِلَْيِهْم قبلك رسلَنا ( 9 فَلَيَْسأَلَنا ( 0 
4

نا ( 0   فَلَيَقُصا
5

: 9هللا يزن األعمال. قارن: "ال تكثروا من كالم التشامخ وال تخرج وقاحة من أفواهكم ألن الرب إله عليم وازن األعمال" )صموهيل األول ( 0م 

 (.6:  70أيوب (؛"ليزني في ميزان البر فيعرف هللا سالمتي" )7
6

 َمَعاهِشَ ( 0 
7

 .77:  79\79أنظر هامش اآلية ( 0م♦ لِْلَماَلهَِكةُ ( 0 
8

 .76:  79\79أنظر هامش اآلية ( 0م 
9

 أَلَْجلَُسنا ( 0 
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39/7:17م
1
م  يَۡمَٰنِِهۡم وََعن  0ث مذ ٓأَلتِيَنذه 

َ
يِۡديِهۡم َومِۡن َخۡلفِِهۡم وََعۡن أ

َ
ِنَۢ َبۡيِ أ م 

ۡم َشَِٰكرِيَن  ۡكَثَه 
َ
 َشَمآئِلِِهۡمُۖ َوََل ََتِد  أ

ثُما آَلَتِيَناهُْم ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلفِِهْم َوَعْن 

 َشاِكِرينَ  أَْيَمانِِهْم َوَعْن َشَماهِلِِهْم َواَل تَِجُد أَْكثََرهُمْ 

39/7:18م
2
ۡج ِمۡنَها َمۡذء وٗما  ذَمن 0قَاَل ٱۡخر  وٗراُۖ ل ۡدح  ۡم  9مذ  ]...[تَبَِعَك ِمۡنه 

نذ 
َ
ۡمََل
َ
َۡجَعَِي  7َۡل

َ
ۡم أ  َجَهنذَم ِمنك 

قَاَل اْخُرْج ِمْنهَا َمْذُؤوًما َمْدُحوًرا لاَمْن تَبَِعَك 

 أَْجَمِعينَ ِمْنهُْم أَلَْمأَلَنا َجهَناَم ِمْنُكْم 

39/7:19م
3
َ ِمۡن َحۡيث  ِشۡئت َما  َك ٱۡۡلَنذَة فَلُك  نَت َوَزۡوج 

َ
ۡن أ ـ َاَدم  ٱۡسك  َوََل  0َوَيى
َجَرةَ  َٰلِِمَي  0مَتۡقَرَبا َهَِٰذهِ ٱلشذ ونَا ِمَن ٱلظذ  َفَتك 

َويَا آََدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجناةَ فَُكاَل ِمْن 

َجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن َحْيُث ِشْئتَُما وَ  اَل تَْقَربَا هَِذِه الشا

 الظاالِِمينَ 

39/7:20م
4
رِيَ   َما َما وۥ  ۡيَطَٰن  َِل ۡبِدَي لَه  َما ٱلشذ َما ِمن  0فَوَۡسوََس لَه  َعۡنه 

ِ  9َسۡوَٰءتِِهَما َما َعۡن َهَِٰذه َما َربُّك  َٰك  ن  7َوقَاَل َما َنَهى
َ
ٓ أ َجَرةِ إَِلذ ٱلشذ

ونَا َملَكَ  ونَا ِمَن ٱۡلَخَِِٰلِيَن  7ۡيِ تَك  ۡو تَك 
َ
 أ

ْيطَاُن لِيُْبِدَي لَهَُما َما ُووِرَي  فََوْسَوَس لَهَُما الشا

َعْنهَُما ِمْن َسْوآَتِِهَما َوقَاَل َما نَهَاُكَما َربُُّكَما َعْن 

َجَرِة إاِلا أَْن تَُكونَا َملََكْيِن أَْو تَُكونَا ِمَن  هَِذِه الشا

 اْلَخالِِدينَ 

39/7:21م
5
َِٰصِحَي   َما لَِمَن ٱلنذ َمآ إَِن ِ لَك   َوقَاَسَمهَُما إِنِّي لَُكَما لَِمَن النااِصِحينَ  َوقَاَسَمه 

39/7:22م
6
  ِۚ ورٖ ر  َما بِغ  َٰه  ى

َجَرةَ  ]...[ 0مفََدلذ ا َذاقَا ٱلشذ َما 9مفَلَمذ َما َسۡوَٰءت ه   0بََدۡت لَه 
لَۡم  7مَعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱۡۡلَنذةِِۖ  7ََيِۡصَفانِ  9َوَطفَِقا

َ
ٓ أ َما َما َربُّه  َٰه  َونَاَدى

ق ل
َ
َجَرةِ َوأ َما ٱلشذ َما َعن تِۡلك  ۡنَهك 

َ
و    7أ َما َعد  ۡيَطََٰن لَك  ٓ إِنذ ٱلشذ َما لذك 

بِي     7ممُّ

ا َذاقَا الشاَجَرةَ بََدْت لَهَُما  هَُما بُِغُرورإ فَلَما فََدالا

َوطَفِقَا يَْخِصفَاِن َعلَْيِهَما ِمْن َوَرِق  َسْوآَتُهَُما

اْلَجناِة َونَاَداهَُما َربُّهَُما أَلَْم أَْنهَُكَما َعْن تِْلُكَما 

ْيطَاَن لَُكَما َعُدو  ُمبِينٌ  َجَرِة َوأَقُْل لَُكَما إِنا الشا  الشا

39/7:23م
7
َسَنا ِإَون لذۡم َتۡغفِ   نف 

َ
ٓ أ وَننذ ِمَن  0رۡ قَاََل َربذَنا َظلَۡمَنا نَلَا َوتَرَُۡحَۡنا نَلَك 

 ٱۡلَخََِّٰسِيَن 
قَااَل َربانَا ظَلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا 

 لَنَُكونَنا ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

ۡسَتَقر    39/7:24م ۡرِض م 
َ
ۡم ِِف ٱۡۡل ُۖ َولَك  و   ۡم ِۡلَۡعض  َعد  ك  ْ َبۡعض  وا  قَاَل ٱۡهبِط 

 َوَمَتٌَٰع إََِلَٰ ِحيٖ 
قَاَل اْهبِطُوا بَْعُضُكْم لِبَْعضإ َعُدو  َولَُكْم فِي 

 اأْلَْرِض ُمْستَقَر  َوَمتَاٌع إِلَى ِحينإ 

39/7:25م
8
ونَ   ۡرَج  وت وَن َوِمۡنَها َت   َوِمْنهَا تُْخَرُجونَ قَاَل فِيهَا تَْحيَْوَن َوفِيهَا تَُموتُوَن   0قَاَل فِيَها ََتَۡيۡوَن َوفِيَها َتم 

                                                           
1

 أَلَتِيَناهُمْ ( 0 
2

 أَلَْماَلنا ( 7 لَِمنْ ( 9 َمذوًما( 0 
3

من جميع أشجار الجنة تأكل، وأما شجرة معرفة الخير والشر فال تأكل منها، فإنك يوم قارن: "وأمر الرب اإلله اإلنسان قاهال: ( 0م♦ ِشْيتَُما ( 0 

 (.09-06:  9تأكل منها تموت موتا" )تكوين 
4

اتِِهَما، َسَواتِِهَما( 9 أُوِرَي، ُوِريَ ( 0  تِِهَما، َسوا  َملَِكْينِ ( 7 هَِذي( 7 َسْوأَتِِهَما، َسوا
5

 َوقَاَسَمهَُما باَّللِ.( 0 
6

اتِِهَما، َسَواتِِهَماسَ ( 0  تِِهَما، َسوا فَانِ ( 7 َوطَفَقَا( 9 ْوأَتِِهَما، َسوا فَاِن، يِِخصِّ فَاِن، يََخصِّ فَاِن، يَِخصِّ فَاِن، يُْخِصفَاِن، يُُخصِّ ( 0م♦ أَلَْم تُْنهيا ... َوقيَل ( 7 يَُخصِّ

ينما القرآن يروي ان الشيطان هو الذي أغواهما دون ذكر لحواء الفصل الثالث من سفر التكوين يروي أن الحية هي التي أغوت آدم وحواء، ب

بتاتا. ونجد اسطورة يهودية تربط بين الشيطان والحية. تقول االسطورة أن الشيطان بعد طرده من الجنة غضب وازداد حقده بسبب خزيه وصمم 

ى جانبه فقال للحية أنا قبل خلق آدم كان يمكن للحيوانات التمتع على جلب الخراب آلدم وحواء واالنتقام، لذا تحالف مع الحية الشريرة وربحها إل

د لهم االقتصار على الحشاهش الضارة فقط. لذا فإن إخراج آدم من الفردوس سيكون جيداً للكل اعترضت الحية  .بكل ما ينبت في الجنة واآلن ُحدِّ

ستكونين إناهي فقط وأنا سأتكلم من خالل فمك بذلك سوف ننج  في  ووقفت خاهفة من غضب الرب، لكن الشيطان هدأ مخاوفها، وقال لها: أنتِ 

(. مصدر القصة كتاب حياة آدم وحواء اليوناني، انظر الترجمة العربية في كتابات ما 71-78المجلد األول، صفحة  Ginzbergإغواء اإلنسان )

قارن: "فآنفتحت أعينهما فعرفا أنهما  (7م(. 6:  7كوين كلمة أكل )يستعمل القرآن كلمة ذاق بينما يستعمل سفر الت (9م  677/ ص7بين العهدين ج

قارن: "قال الرب اإلله للحية: ألنك صنعت هذا فأنت ملعونة من بين  (7م(. 7:  7عريانان. فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه مآزر" )تكوين 

ل أيام حياتك. وأجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها فهو جميع البهاهم وجميع وحوش الحقل. على بطنك تسلكين وترابا تأكلين طوا

 (.03-07:  7يسحق رأسك وأنت تصيبين عقبه" )
7

 قَالوا َربانَا إالا تَْغفِرْ ( 0 
8

 تَْخُرُجون( 0 
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39/7:26م
1
مۡ   َٰرِي َسۡوَٰءتِك  ۡم ِۡلَاٗسا ي َو نَزنۡلَا َعلَۡيك 

َ
ََٰبَِنٓ َءاَدَم قَۡد أ ُۖ  0َي  9َورِيٗشا

َٰلَِك  7َوِۡلَاس   وَن  7ٱتلذۡقَوىَٰ َذ ر  كذ ۡم يَذذ ِ لََعلذه  َٰلَِك ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّللذ  َخۡۡي   َذ
ْيُكْم لِبَاًسا يَُواِري َسْوآَتُِكْم يَا بَنِي آََدَم قَْد أَْنَزْلنَا َعلَ 

َوِريًشا َولِبَاُس التاْقَوى َذلَِك َخْيٌر َذلَِك ِمْن آَيَاِت 

ِ لََعلاهُْم يَذاكاُرونَ   هللاا

39/7:27م
2
م    ََٰبَِنٓ َءاَدَم ََل َيۡفتِنَنذك  َِن  0َي م م  بََوۡيك 

َ
ۡخَرَج أ

َ
ٓ أ ۡيَطَٰن  َكَما ٱلشذ

َو  ۡم ه  َٰك  ۥ يََرى َما َسۡوَٰءتِِهَمآ  إِنذه  َِيه  َما لِۡي  َما ِۡلَاَسه  ٱۡۡلَنذةِ يََنِع  َعۡنه 
ۥ ۡمۗۡ  9َوقَبِيل ه  ِيَن  7ِمۡن َحۡيث  ََل تََرۡوَنه  ۡوَِلَآَء لَِّلذ

َ
َيَِٰطَي أ إِنذا َجَعۡلَنا ٱلشذ

 ن وَن ََل ي ۡؤمِ 

ْيطَاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكْم  يَا بَنِي آََدَم اَل يَْفتِنَناُكُم الشا

ِمَن اْلَجناِة يَْنِزُع َعْنهَُما لِبَاَسهَُما لِيُِريَهَُما َسْوآَتِِهَما 

إِناهُ يََراُكْم هَُو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث اَل تََرْونَهُْم إِناا 

يَاِطيَن   أَْولِيَاَء لِلاِذيَن اَل يُْؤِمنُونَ َجَعْلنَا الشا

39/7:28م
3
ۗۡ ق ۡل إِنذ   َمَرنَا بَِها

َ
َِٰحَشٗة قَال واْ وََجۡدنَا َعلَۡيَهآ َءابَآَءنَا َوٱَّللذ  أ ِإَوَذا َفَعل واْ َف

ول ونَ  َتق 
َ
ر  بِٱۡلَفۡحَشآءِِۖ أ م 

ۡ
َ ََل يَأ وَن  0ٱَّللذ ِ َما ََل َتۡعلَم   لََعَ ٱَّللذ

ُ َوإَِذا فَ  َعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدنَا َعلَْيهَا آَبَاَءنَا َوهللاا

َ اَل يَأُْمُر بِالْفَْحَشاِء أَتَقُولُوَن  أََمَرنَا بِهَا قُْل إِنا هللاا

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ   َعلَى هللاا

ۡم  39/7:29م وَهك  ْ و ج  وا قِيم 
َ
ِ بِٱۡلِقۡسِطِۖ َوأ َمَر َرّب 

َ
ِ َمۡسِجٖد ِعنَد  ]...[ق ۡل أ

ُك  
ود ونَ  ۡم َتع  ك 

َ
ِيَن  َكَما بََدأ ۡلِِصَي ََل  ٱَل  وه  ُم   َوٱۡدع 

قُْل أََمَر َربِّي بِاْلقِْسِط َوأَقِيُموا ُوُجوهَُكْم ِعْنَد ُكلِّ 

َمْسِجدإ َواْدُعوهُ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّيَن َكَما بََدأَُكْم 

 تَُعوُدونَ 

39/7:30م
4
م  َهَدىَٰ َوفَرِ  0فَرِيًقا  َٰلَة   إِنذه  َل َيَِٰطَي  9يًقا َحقذ َعلَۡيِهم  ٱلضذ واْ ٱلشذ َذ  ٱَتذ

ِ َوَيۡحَسب ونَ  ۡوَِلَآَء ِمن د وِن ٱَّللذ
َ
وَن  7أ ۡهَتد  م مُّ نذه 

َ
 أ

اَللَةُ إِناهُُم  فَِريقًا هََدى َوفَِريقًا َحقا َعلَْيِهُم الضا

يَاِطيَن أَْولِيَاَء ِمْن ُدونِ  ِ َويَْحَسبُوَن  اتاَخُذوا الشا هللاا

 أَناهُْم ُمْهتَُدونَ 

ْ َوََل  39/7:31م ب وا ْ َوٱُۡشَ ِ َمۡسِجٖد َوُك  وا
ۡم ِعنَد ُك   ْ زِينََتك  وا ذ  ََٰبَِنٓ َءاَدَم خ  ۞َي

َّۡسِفِيَ  ِبُّ ٱلۡم  ۥ ََل َي  ْ  إِنذه   ت َّۡسِف ٓوا
لُوا يَا بَنِي آََدَم ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدإ َوكُ 

 َواْشَربُوا َواَل تُْسِرفُوا إِناهُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ 

39/7:32م
5
ِۡزِقِۚ   ي َِبَِٰت ِمَن ٱلر  ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ َوٱلطذ

َ
ِ ٱلذَِّتٓ أ َم زِيَنَة ٱَّللذ ق ۡل َمۡن َحرذ

 ْ ِيَن َءاَمن وا ۡنَيا َخالَِصةٗ  0ق ۡل ِِهَ لَِّلذ ةِ ٱَلُّ يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۗ َكَذَٰلَِك  9ِِف ٱۡۡلََيوَٰ
وَن  ل  ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖ  َيۡعلَم  ِ  ن َفص 

ِ الاتِي أَْخَرَج لِِعبَاِدِه  َم ِزينَةَ هللاا قُْل َمْن َحرا

ْزِق قُْل ِهَي لِلاِذيَن آََمنُوا فِي  َوالطايِّبَاِت ِمَن الرِّ

ْنيَا َخالَِصةً يَْوَم اْلقِيَاَمِة  ُل اْلَحيَاِة الدُّ َكَذلَِك نُفَصِّ

 اآْلَيَاِت لِقَْومإ يَْعلَُمونَ 

39/7:33م
6
ۡثَم َوٱۡۡلَۡغَ   َِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن َوٱۡۡلِ َ ٱۡلَفَو ِ َم َرّب  ۡل إِنذَما َحرذ

ق 
ِۡل  ََن  ِ َما لَۡم ي  ْ بِٱَّللذ وا ُۡشِك 

ن ت 
َ
ِ َوأ ول   0بَِغۡۡيِ ٱۡۡلَق  ن َتق 

َ
ۡلَطَٰٗنا َوأ واْ بِهِۦ س 

وَن  ِ َما ََل َتۡعلَم   لََعَ ٱَّللذ

َم َربَِّي اْلفََواِحَش َما ظَهََر ِمْنهَا َوَما  قُْل إِناَما َحرا

ْثَم َواْلبَْغَي بَِغْيِر اْلَحقِّ َوأَْن تُْشِرُكوا  بَطََن َواإْلِ

 ِ ْل بِِه ُسْلطَانًا َوأَْن تَقُولُوا َعلَى هللاا ِ َما لَْم يُنَزِّ بِاَّللا

  تَْعلَُمونَ َما اَل 

39/7:34م
7
مۡ   َجل ه 

َ
ُۖ فَإَِذا َجآَء أ َجل 

َ
ة  أ مذ

 
ِ أ
ونَ  0َولِك   ِخر 

ۡ
َساَعٗة َوََل  9ََل يَۡسَتأ

وَن   يَۡسَتۡقِدم 
ةإ أََجٌل فَإَِذا َجاَء أََجلُهُْم اَل يَْستَأِْخُروَن  َولُِكلِّ أُما

 َساَعةً َواَل يَْستَْقِدُمونَ 

39/7:35م
8
ََٰبَِنٓ َءادَ   مۡ َي تِيَنذك 

ۡ
ا يَأ مۡ  0َم إِمذ ِنك  ل  م  ۡم َءاَيََِّٰت  0مر س  وَن َعلَۡيك  صُّ َيق 

ۡم ََيَۡزن وَن  َح فَََل َخۡوٌف َعلَۡيهِۡم َوََل ه 
ۡصلَ
َ
 َفَمِن ٱتذَِقَٰ َوأ

وَن َعلَْيُكْم  ا يَأْتِيَناُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَقُصُّ يَا بَنِي آََدَم إِما

َوأَْصلََ  فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل آَيَاتِي فََمِن اتاقَى 

 هُْم يَْحَزنُونَ 

ب واْ أَِب 39/7:36م ِيَن َكذذ ۡم َوٱَّلذ ۡصَحَٰب  ٱنلذارِِۖ ه 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
واْ َعۡنَهآ أ َٰتَِنا َوٱۡسَتۡكَب  َي

ونَ   فِيَها َخَِِٰل 
بُوا بِآَيَاتِنَا َواْستَْكبَُروا َعْنهَا أُولَئِكَ   َوالاِذيَن َكذا

 أَْصَحاُب النااِر هُْم فِيهَا َخالُِدونَ 

                                                           
1

اتِِهَما، َسَواتِِهَما( 0  تِِهَما، َسوا  سقطت( 7 َولِبَاَس، ولَبوسُ ( 7 َوِرياًشا( 9 َسْوأَتِِهَما، َسوا
2

 يََرْونَهُ، تََرْونَهُ ( 7 َوقَبِيلَهُ ( 9 يُْفتِنَناُكمُ ( 0 
3

 يَتَقُولُونَ ( 0 
4

 َويَْحِسبُونَ ( 7 أناهُمُ ( 9 فريقين( 0 
5

 َخالَِصةٌ ( 9 لمن آََمنَ ( 0 
6

 يُْنِزلْ ( 0 
7

 يَْستَاِخُرونَ ( 9 آجالهم( 0 
8

( وجاءت مكررة 03:  09"يقيم لك الرب إلهك نبيا مثلي من وسطك، من إخوتك، فله تسمعون" )تثنية قارن: ( 0م♦ َخْوُف، َخْوَف ( 9 تَأْتِيَناُكمْ ( 0 

 .77:  7و  99:  7واعمال  09:  09في تثنية 
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َب أَِب 39/7:37م ۡو َكذذ
َ
ِ َكِذبًا أ ىَٰ لََعَ ٱَّللذ ِن ٱۡفََتَ ۡظلَم  ِممذ

َ
ْوَلىئَِك َفَمۡن أ

 
َٰتِهِۦٓ  أ َي

ۡم  ل َنا َيَتَوفذۡوَنه  ۡم ر س  ى إَِذا َجآَءۡته  َِن ٱۡلِكَتَِٰبِۖ َحَّتذ م م  ۡم نَِصيب ه  َيَنال ه 
واْ قَال وٓ  ْ َعنذا َوَشِهد  ْ َضلُّوا ُِۖ قَال وا وَن ِمن د وِن ٱَّللذ نت ۡم تَۡدع  ۡيَن َما ك 

َ
ْ أ ا

ۡم ََكن واْ َكَٰفِرِينَ  نذه 
َ
ِسِهۡم أ نف 

َ
ى أ  لََعَ

ِ َكِذبًا أَْو َكذاَب  ِن اْفتََرى َعلَى هللاا فََمْن أَْظلَُم ِمما

اْلِكتَاِب َحتاى إَِذا  بِآَيَاتِِه أُولَئَِك يَنَالُهُْم نَِصيبُهُْم ِمنَ 

َجاَءْتهُْم ُرُسلُنَا يَتََوفاْونَهُْم قَالُوا أَْيَن َما ُكْنتُْم 

ِ قَالُوا َضلُّوا َعناا َوَشِهُدوا  تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاا

 َعلَى أَْنفُِسِهْم أَناهُْم َكانُوا َكافِِرينَ 

39/7:38م
1
َمٖم قَۡد َخلَۡت  

 
ْ ِِفٓ أ ل وا نِس ِِف قَاَل ٱۡدخ  ِ َوٱۡۡلِ ن  َِن ٱۡۡلِ م م  ِمن َقۡبلِك 

ى إَِذا ُۖ َحَّتذ ۡخَتَها
 
ة  لذَعَنۡت أ مذ

 
ذَما َدَخلَۡت أ ْ  0ٱنلذارِِۖ ُك  وا اَرك  فِيَها ََجِيٗعا  9ٱدذ

َضلُّونَا َف 
َ
ََلٓءِ أ ؤ  ۡم َربذَنا َهى َٰه  ولَى

 
ۡم ِۡل َٰه  ۡخَرى

 
َعَذاٗبا ِضۡعٗفا  7اتِِهمۡ   َ قَالَۡت أ

ونَ  ٖ ِضۡعف  َوَلَِٰكن َلذ َتۡعلَم 
َِن ٱنلذارِِۖ قَاَل لِك     7م 

قَاَل اْدُخلُوا فِي أَُممإ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُِكْم ِمَن اْلِجنِّ 

ةٌ لََعنَْت أُْختَهَا  ْنِس فِي النااِر ُكلاَما َدَخلَْت أُما َواإْلِ

ِميًعا قَالَْت أُْخَراهُْم َحتاى إَِذا ادااَرُكوا فِيهَا جَ 

أِلُواَلهُْم َربانَا هَُؤاَلِء أََضلُّونَا فَآَتِِهْم َعَذابًا ِضْعفًا 

 ِمَن النااِر قَاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف َولَِكْن اَل تَْعلَُمونَ 

ْ  39/7:39م وق وا ۡم َعلَۡيَنا ِمن فَۡضٖل فَذ  ۡم َفَما ََكَن لَك  َٰه  ۡخَرى
 
ۡم ِۡل َٰه  ولَى

 
 َوقَالَۡت أ

نت ۡم تَۡكِسب ونَ   ٱۡلَعَذاَب بَِما ك 
َوقَالَْت أُواَلهُْم أِلُْخَراهُْم فََما َكاَن لَُكْم َعلَْينَا ِمْن 

 فَْضلإ فَُذوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُكْنتُْم تَْكِسبُونَ 

39/7:40م
2
ْ أَِب  ب وا ِيَن َكذذ ْ َعۡنَها ََل ت َفتذح  إِنذ ٱَّلذ وا َٰتَِنا َوٱۡسَتۡكَب  َٰب   0َي بَۡو

َ
ۡم أ  9لَه 

َٰ يَلَِج ٱۡۡلََمل   ل وَن ٱۡۡلَنذَة َحَّتذ َمآءِ َوََل يَۡدخ   0م6ٱۡۡلَِياِطِۚ  3َسم ِ  7ِِف  7ٱلسذ
ۡجرِِمَي   َوَكَذَٰلَِك ََّنۡزِي ٱلۡم 

بُوا بِآَيَاتِنَا َواْستَْكبَُروا َعْنهَا اَل تُفَتاُ   إِنا الاِذيَن َكذا

َماِء  َواَل يَْدُخلُوَن اْلَجناةَ َحتاى يَلَِج لَهُْم أَْبَواُب السا

 اْلَجَمُل فِي َسمِّ اْلِخيَاِط َوَكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْجِرِمينَ 

39/7:41م
3
ِن َجَهنذَم ِمَهاد  َوِمن فَۡوقِِهۡم َغَواٖشِۚ   م م  َوَكَذَٰلَِك ََّنۡزِي  0م0لَه 

َٰلِِمَي   ٱلظذ
ْم َغَواشإ َوَكَذلَِك لَهُْم ِمْن َجهَناَم ِمهَاٌد َوِمْن فَْوقِهِ 

 نَْجِزي الظاالِِمينَ 

َٰلَِحَِٰت  39/7:42م ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا ََل ن َكل ِف  َنۡفًسا إَِلذ  ]...[َوٱَّلذ
ونَ  ۡم فِيَها َخَِِٰل  ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَنذةِِۖ ه 

َ
ْوَلىئَِك أ

 
 و ۡسَعَهآ أ

الَِحاِت اَل   نَُكلُِّف نَْفًسا َوالاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

إاِلا ُوْسَعهَا أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجناِة هُْم فِيهَا 

 َخالُِدونَ 

39/7:43م
4
ُۖ َوقَال واْ   نَۡهَٰر 

َ
ٖ ََتۡرِي ِمن ََتۡتِِهم  ٱۡۡل

ِۡن ِغل  ورِهِم م  د  َونَزَۡعَنا َما ِِف ص 
ُۖ  0ٱۡۡلَۡمد   ََٰنا ٱَّللذ  ۡن َهَدى

َ
نذا نِلَۡهَتِدَي لَۡوََلٓ أ ََٰنا لَِهََٰذا َوَما ك  ِي َهَدى ِ ٱَّلذ َّلِلذ

وَها ورِۡثت م 
 
م  ٱۡۡلَنذة  أ ن تِۡلك 

َ
ٓواْ أ ِۖ َون ود  ِ ل  َرب َِنا بِٱۡۡلَق   9لََقۡد َجآَءۡت ر س 

نت ۡم َتۡعَمل وَن   بَِما ك 

ِغلٍّ تَْجِري ِمْن َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن 

ِ الاِذي هََدانَا لِهََذا  تَْحتِِهُم اأْلَْنهَاُر َوقَالُوا اْلَحْمُد َّلِلا

ُ لَقَْد َجاَءْت  َوَما ُكناا لِنَْهتَِدَي لَْواَل أَْن هََدانَا هللاا

ُرُسُل َربِّنَا بِاْلَحقِّ َونُوُدوا أَْن تِْلُكُم اْلَجناةُ 

 ْم تَْعَملُونَ أُوِرْثتُُموهَا بَِما ُكْنتُ 

39/7:44م
5
ن قَۡد وََجۡدنَا َما وََعَدنَا َربَُّنا  

َ
ۡصَحََٰب ٱنلذارِ أ

َ
ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَنذةِ أ

َ
َونَاَدىى أ

ْ َنَعۡم   ُۖ قَال وا ا ۡم َحق ٗ ا وََعَد َربُّك  ا َفَهۡل وََجدتُّم مذ َۢ  0َحق ٗ َؤذ ِن  ذذَن م 
َ
 9فَأ

ن لذۡعَنة  
َ
ۡم أ ِ لََعَ ٱل 7بَۡيَنه  َٰلِِمَي ٱَّللذ  ظذ

َونَاَدى أَْصَحاُب اْلَجناِة أَْصَحاَب النااِر أَْن قَْد 

َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربُّنَا َحقًّا فَهَْل َوَجْدتُْم َما َوَعَد 

ٌن بَْينَهُْم أَْن لَْعنَةُ  َربُُّكْم َحقًّا قَالُوا نََعْم فَأَذاَن ُمَؤذِّ

ِ َعلَى الظاالِِمينَ   هللاا

م بِٱٓأۡلِخَرةِ  39/7:45م وَنَها ِعوَٗجا َوه  ِ َوَيۡبغ  وَن َعن َسبِيِل ٱَّللذ دُّ ِيَن يَص  ٱَّلذ
ونَ   َكَٰفِر 

ِ َويَْبُغونَهَا ِعَوًجا  الاِذيَن يَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل هللاا

 َوهُْم بِاآْلَِخَرِة َكافُِرونَ 

                                                           
1

َرُكوا، تَداَرُكوا( 9 إِذِ ( 0  اَرُكوا، أَْدَرُكوا، أُْدَرُكوا، ادا  يَْعلَُمونَ ( 7 فَأتِِهمْ ( 7 إدا
2

ُل، الُْجَمُل، اْلَجْمُل، اْلُجْمُل، اْلُجُملُ ( 7 على قراءتي –تَْفتَ ، يَْفتَ  أَْبَواَب ( 9 تا ، تَْفتَ ، يَْفتَ تُْفتَ ، يُْفتَ ، تَفَ ( 0  ، ( 3 الجمل األصفر في( 7 الُْجما ِسمِّ

(. 97:  08الغني ملكوت هللا" )متى  قارن: "وأقول لكم: ألن يمر الجمل من ثقب اإلبرة أيسر من أن يدخل( 0م♦ الِمْخيَط، الَمِخيط ( 6 ِسِم، ُسمِّ 

 **(.Berakot 55b(. ويتكلم التلمود عن الفيل )93:  09( ولوقا )93:  01ونجد نفس التشبيه في مرقس )
3

ي مات ( يعرف معجم الفاظ القرآن الكريم هذه الكلمة بأغطية. ونجد نفس الكلمة بالعبرية في سفر أشعيا بمعنى دخان: "في السنة الت0َغَواٌش ت( 0 

ر فيها الملك عزيا، رأيت السيد جالسا على عرش عال رفيع، وأذياله تمأل الهيكل. ن فوقه سرافون قاهمون، ستة أجنحة لكل واحد، بآثنين يست

وجهه وبآثنين يستر رجليه وبآثنين يطير. وكان هذا ينادي ذاك ويقول: قدوس قدوس قدوس، رب القوات، األرض كلها مملوءة من مجده. 

 (.7-0:  6عت أسس األعتاب من صوت المنادي، وآمتأل البيت دخانا" )أشعيا فتزعز
4

 أُوِرتُُّموهَا( 9 اْلَحْمدِ ( 0 
5

 لَْعنَةَ ( 7 ُمَوذِّنٌ ( 9 نَِعْم، نََحم( 0 
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39/7:46م
1
ۡعَراِف  

َ
َما ِحَجاب   َولََعَ ٱۡۡل ۡم   0مَوَبۡيَنه  َٰه   0رَِجال  َيۡعرِف وَن اَّۢلُك بِِسيَمى

ۡم   ٌَٰم َعلَۡيك  ن َسَل
َ
ۡصَحََٰب ٱۡۡلَنذةِ أ

َ
ْ أ ۡم  ]...[َونَاَدۡوا ل وَها وَه  لَۡم يَۡدخ 
  9َيۡطَمع ونَ 

َوبَْينَهَُما ِحَجاٌب َوَعلَى اأْلَْعَراِف ِرَجاٌل يَْعِرفُوَن 

الَْجناِة أَْن َساَلٌم ُكاّلً بِِسيَماهُْم َونَاَدْوا أَْصَحاَب 

 َعلَْيُكْم لَْم يَْدُخلُوهَا َوهُْم يَْطَمُعونَ 

39/7:47م
2
ِفَۡت   ۡصَحَِٰب ٱنلذارِ قَال واْ َربذَنا ََل ََتَۡعۡلَنا  0۞ِإَوَذا ص 

َ
ۡم تِۡلَقآَء أ بَۡصَٰر ه 

َ
أ

َٰلِِمَي   َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱلظذ
أَْصَحاِب النااِر َوإَِذا ُصِرفَْت أَْبَصاُرهُْم تِْلقَاَء 

 قَالُوا َربانَا اَل تَْجَعْلنَا َمَع اْلقَْوِم الظاالِِمينَ 

39/7:48م
3
مۡ   َٰه  م بِِسيَمى ۡعَراِف رَِجاَٗل َيۡعرِف وَنه 

َ
ۡصَحَٰب  ٱۡۡل

َ
ْ َمآ  0َونَاَدىى أ قَال وا

ونَ  نت ۡم تَۡسَتۡكِب  ۡم َوَما ك  ۡم ََجۡع ك  ۡغََنَٰ َعنك 
َ
  9أ

اأْلَْعَراِف ِرَجااًل يَْعِرفُونَهُْم  َونَاَدى أَْصَحابُ 

بِِسيَماهُْم قَالُوا َما أَْغنَى َعْنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكْنتُْم 

 تَْستَْكبُِرونَ 

39/7:49م
4
  ِۚ م  ٱَّللذ  بِرَُۡحَة  ۡقَسۡمت ۡم ََل َيَنال ه 

َ
ِيَن أ ََلٓءِ ٱَّلذ ؤ  َهى

َ
ْ  ]...[أ ل وا ٱۡۡلَنذَة  0ٱۡدخ 

نت ۡم ََتَۡزن ونَ  9ََل َخۡوٌف 
َ
ۡم َوََلٓ أ   7َعلَۡيك 

ُ بَِرْحَمةإ اْدُخلُوا  أَهَُؤاَلِء الاِذيَن أَْقَسْمتُْم اَل يَنَالُهُُم هللاا

 اْلَجناةَ اَل َخْوٌف َعلَْيُكْم َواَل أَْنتُْم تَْحَزنُونَ 

39/7:50م
5
ۡن  

َ
ۡصَحََٰب ٱۡۡلَنذةِ أ

َ
ۡصَحَٰب  ٱنلذارِ أ

َ
واْ َعلَۡيَنا ِمَن ٱلَۡمآِء َونَاَدىى أ فِيض 

َ
أ

م  ٱَّللذ    ا َرزَقَك  ۡو ِممذ
َ
َٰفِرِيَن  0مأ َما لََعَ ٱۡلَك َمه  َ َحرذ  قَال ٓواْ إِنذ ٱَّللذ

َونَاَدى أَْصَحاُب النااِر أَْصَحاَب اْلَجناِة أَْن 

ُ قَالُوا  ا َرَزقَُكُم هللاا أَفِيُضوا َعلَْينَا ِمَن اْلَماِء أَْو ِمما

َمهَُما َعلَى اْلَكافِِرينَ إِ  َ َحرا  نا هللاا

ۡنَيا  فَٱَۡلَۡوَم  39/7:51م ة  ٱَلُّ م  ٱۡۡلََيوَٰ ۡته  ۡم لَۡهٗوا َولَعِٗبا وََغرذ ْ دِيَنه  وا َذ  ِيَن ٱَتذ ٱَّلذ
واْ لَِقآَء يَۡوِمِهۡم َهََٰذا َوَما ََكن واْ أَِب ۡم َكَما نَس  َٰه  ونَ نَنَسى َٰتَِنا ََيَۡحد   َي

ْتهُُم اْلَحيَاةُ الاذِ  يَن اتاَخُذوا ِدينَهُْم لَْهًوا َولَِعبًا َوَغرا

ْنيَا فَاْليَْوَم نَْنَساهُْم َكَما نَُسوا لِقَاَء يَْوِمِهْم هََذا  الدُّ

 َوَما َكانُوا بِآَيَاتِنَا يَْجَحُدونَ 

39/7:52م
6
ۡلَنَٰه    م بِِكَتَٰٖب فَصذ ٗدى َورَُۡحَةٗ  0َولََقۡد ِجۡئَنَٰه  َٰ ِعۡلم  ه 

ل َِقۡو ٖ  9لََعَ
 ي ۡؤِمن وَن 

ْلنَاهُ َعلَى ِعْلمإ هًُدى  َولَقَْد ِجْئنَاهُْم بِِكتَابإ فَصا

 َوَرْحَمةً لِقَْومإ يُْؤِمنُونَ 

39/7:53م
7
ۥ    وِيلَه 

ۡ
وَن إَِلذ تَأ ر  ۥ 0َهۡل يَنظ  وِيل ه 

ۡ
ِت تَأ

ۡ
وه  مِ  9يَۡوَم يَأ ِيَن نَس  ول  ٱَّلذ ن َيق 

واْ نَلَآ  َفَعآَء فَيَۡشَفع  َا ِمن ش  ِ َفَهل نلذ ل  َرب َِنا بِٱۡۡلَق  َقۡبل  قَۡد َجآَءۡت ر س 
ۡو ن َردُّ 

َ
ۡم  7َفَنۡعَمَل  ]...[أ َسه  نف 

َ
ْ أ ٓوا نذا َنۡعَمل   قَۡد َخَِّس  ِي ك  َغۡۡيَ ٱَّلذ

وَن  ا ََكن واْ َيۡفََت  م مذ  َوَضلذ َعۡنه 

إاِلا تَأِْويلَهُ يَْوَم يَأْتِي تَأِْويلُهُ يَقُوُل هَْل يَْنظُُروَن 

الاِذيَن نَُسوهُ ِمْن قَْبُل قَْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّنَا بِاْلَحقِّ 

فَهَْل لَنَا ِمْن ُشفََعاَء فَيَْشفَُعوا لَنَا أَْو نَُردُّ فَنَْعَمَل 

لا َغْيَر الاِذي ُكناا نَْعَمُل قَْد َخِسُروا أَْنفَُسهُْم َوضَ 

 َعْنهُْم َما َكانُوا يَْفتَُرونَ 

                                                           
1

 .Cf. Midrash Rabbah, Ecclésiastes 7:14.3; 4 Esd 7:6-8( **0م♦ طامعون، ساخطون ( 9 بِِسيَماههم، بِِسيميَاهم( 0 
2

 قُلِبَت( 0 
3

 تَْستَْكثُِرونَ ( 9 بِِسيَماههم، بِِسيميَاهم( 0 
4

 تُْحَزنُوَن، تِْحَزنُونَ ( 7 َخْوَف، َخْوفُ ( 9 أْدِخلُوا، َدَخلُوا، أْدِخلُوا، واْدُخلُوا( 0 
5

لعازر ملقى عند بابه قد غطت  قارن: " كان رجل غني يلبس األرجوان والكتان الناعم، ويتنعم كل يوم تنعما فاخرا. وكان رجل فقير اسمه( 0م 

 القروح جسمه. وكان يشتهي أن يشبع من فتات ماهدة الغني. غير أن الكالب كانت تأتي فتلحس قروحه. ومات الفقير فحملته المالهكة إلى حضن

أحضانه. فنادى: يا أبت  إبراهيم. ثم مات الغني ودفن. فرفع عينيه وهو في مثوى األموات يقاسي العذاب، فرأى إبراهيم عن بعد ولعازر في

يراتك إبراهيم ارحمني فأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، فإني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا بني، تذكر أنك نلت خ

ميقة، لكيال يستطيع الذين يريدون في حياتك ونال لعازر الباليا. أما اليوم فهو ههنا يعزى وأنت تعذب. ومع هذا كله، فبيننا وبينكم أقيمت هوة ع

 (.96-08:  06االجتياز من هنا إليكم أن يفعلوا ولكيال يعبر من هناك إلينا" )لوقا 
6

ْلنَاهُ ( 0   ورحمةٌ، ورحمةإ ( 9 فَضا
7

 نَُردا فَنَْعَمُل، نَُردُّ فَنَْعَمُل، نَُردا فَنَْعَملَ ( 7 تَاِويلُهُ ( 9 تَاِويلَهُ ( 0 
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39/7:54م
1
م  ٱَّللذ    يذا ٖ  0إِنذ َربذك 

َ
ۡرَض ِِف ِستذةِ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َخلََق ٱلسذ ث مذ  0مٱَّلذ

ۡغِش  9مٱۡسَتَوىَٰ لََعَ ٱۡلَعۡرِشِۖ  َۡل ٱنلذَهارَ  9ي  ۥ َحثِيٗثا  7ٱَلذ  ]...[َيۡطل ب ه 
ۡمَس َوٱۡلَقَمَر وَ  َرَٰتِۢ َوٱلشذ َسخذ وَم م  ۗۡ  7ٱنلُّج  ۡمر 

َ
ََل ََل  ٱۡۡلَۡلق  َوٱۡۡل

َ
ۡمرِهِۦٓۗۡ أ

َ
بِأ

 َتَباَرَك ٱَّللذ  َربُّ ٱۡلَعَٰلَِمَي 

َماَواِت َواأْلَْرَض فِي  ُ الاِذي َخلََق السا إِنا َرباُكُم هللاا

ِستاِة أَياامإ ثُما اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش يُْغِشي اللاْيَل 

الناهَاَر يَْطلُبُهُ َحثِيثًا َوالشاْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم 

 ُ َراتإ بِأَْمِرِه أاََل لَهُ اْلَخْلُق َواأْلَْمُر تَبَاَرَك هللاا ُمَسخا

 َربُّ اْلَعالَِمينَ 

39/7:55م
2
ۡفَيًة    ۡم تََۡضَُّٗع وَخ  واْ َربذك  ۥ 0م0ٱۡدع  ۡعَتِديَن  9إِنذه  ِبُّ ٱلۡم  ًعا َوُخْفيَةً إِناهُ اَل يُِحبُّ  ََل َي  اْدُعوا َرباُكْم تََضرُّ

 اْلُمْعتَِدينَ 

39/7:56م
3
وه  َخۡوٗفا َوَطَمًعا  إِنذ   ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلَِٰحَها َوٱۡدع 

َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا َوََل ت ۡفِسد 

ۡحِسنَِي  0رَُۡحََت  َِن ٱلۡم  ِ قَرِيب  م   ٱَّللذ
ْعَد إِْصاَلِحهَا َواْدُعوهُ َواَل تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض بَ 

ِ قَِريٌب ِمَن اْلُمْحِسنِينَ   َخْوفًا َوطََمًعا إِنا َرْحَمةَ هللاا

39/7:57م
4
َِيَٰحَ   ِي ي ۡرِسل  ٱلر 

َو ٱَّلذ َۢا 0َوه  قَلذۡت  9ب ُۡشَ
َ
ٓ أ ى إَِذا َبۡيَ يََدۡي رَُۡحَتِهِۖۦُ َحَّتذ

ي ِٖت  ۡقَنَٰه  ِۡلََِلٖ مذ ۡخرَۡجَنا بِهِۦ ِمن  7َسَحاٗبا ثَِقاَٗل س 
َ
نَزنۡلَا بِهِ ٱلَۡمآَء فَأ

َ
فَأ
ۡرِج  ٱلَۡمۡوََتَٰ  َِٰتِۚ َكَذَٰلَِك َن  ِ ٱثلذَمَر

ونَ  ]...[ُك   ر  ۡم تََذكذ   0لََعلذك 

يَاَح بُْشًرا بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه  َوهَُو الاِذي يُْرِسُل الرِّ

لِبَلَدإ َميِّتإ َحتاى إَِذا أَقَلاْت َسَحابًا ثِقَااًل ُسْقنَاهُ 

فَأَْنَزْلنَا بِِه اْلَماَء فَأَْخَرْجنَا بِِه ِمْن ُكلِّ الثاَمَراِت 

ُرونَ   َكَذلَِك نُْخِرُج اْلَمْوتَى لََعلاُكْم تََذكا

39/7:58م
5
ۥ  ج  َنَبات ه  ي ِب  ََيۡر  ج   0َوٱۡۡلََِل  ٱلطذ ِي َخب َث ََل ََيۡر  ِهِۖۦُ َوٱَّلذ  9بِإِۡذِن َرب 

وَن  7َكَذَٰلَِك ن َِص ِف   7ِكٗدا  إَِلذ نَ  ر   ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖ  يَۡشك 
َواْلبَلَُد الطايُِّب يَْخُرُج نَبَاتُهُ بِإِْذِن َربِِّه َوالاِذي َخبَُث 

ُف اآْلَيَاِت لِقَْومإ  اَل يَْخُرُج إاِلا نَِكًدا َكَذلَِك نَُصرِّ

 يَْشُكُرونَ 

39/7:59م
6
رَۡسۡلَنا ن وًحا  

َ
ِۡن لََقۡد أ م م  َ َما لَك  واْ ٱَّللذ ََٰقۡوِم ٱۡعب د  إََِلَٰ قَۡوِمهِۦ َفَقاَل َي

ۥٓ  ۡم َعَذاَب يَۡو   َعِظيمٖ  0إَِلَٰه  َغۡۡي ه  َخاف  َعلَۡيك 
َ
ٓ أ   0مإَِن ِ

لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا 

َ َما لَُكْم ِمْن إِلَهإ َغْيُرهُ إِنِّ  ي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب هللاا

 يَْومإ َعِظيمإ 

39/7:60م
7
  0قَاَل  

 
بِٖي  9ٱلَۡمََل ََٰك ِِف َضَلَٰٖل مُّ ى  قَاَل اْلَمأَلُ ِمْن قَْوِمِه إِناا لَنََراَك فِي َضاَللإ ُمبِينإ  ِمن قَۡوِمهِۦٓ إِنذا لَََنَ

ِ  39/7:61م  َوَلَِٰكَن 
َٰلَة  ََٰقۡوِم لَۡيَس ِب َضَل ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ قَاَل َي ِن رذب   م 

ول  قَاَل يَا قَْوِم لَْيَس بِي َضاَللَةٌ َولَِكنِّي َرُسوٌل ِمْن  رَس 

 َربِّ اْلَعالَِمينَ 

39/7:62م
8
مۡ   بَل ِغ ك 

 
نَصح   0أ

َ
ِ َوأ ِ َما ََل  9رَِسََٰلَِٰت َرّب  ۡعلَم  ِمَن ٱَّللذ

َ
ۡم َوأ لَك 

وَن   َتۡعلَم 
ِ أُبَلُِّغُكْم ِرَسااَلِت َربِّي  َوأَْنَصُ  لَُكْم َوأَْعلَُم ِمَن هللاا

 َما اَل تَْعلَُمونَ 

39/7:63م
9
مۡ   ِنك  ٖل م  َٰ رَج  ۡم لََعَ ب ِك  ِن رذ ۡم ذِۡكر  م  ن َجآَءك 

َ
وََعِجۡبت ۡم أ

َ
 0مأ

ۡم ت رَُۡح وَن  واْ َولََعلذك  ۡم َوتِلَتذق   َِل نِذَرك 
ْم َعلَى َرُجلإ أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربِّكُ 

 ِمْنُكْم لِيُْنِذَرُكْم َولِتَتاقُوا َولََعلاُكْم تُْرَحُمونَ 

39/7:64م
10

ب واْ   ِيَن َكذذ ۡغَرۡقَنا ٱَّلذ
َ
ۡلِك َوأ ۥ ِِف ٱۡلف  ِيَن َمَعه  َّنَۡيَنَٰه  َوٱَّلذ

َ
ب وه  فَأ فََكذذ

ۡم ََكن واْ قَۡوًما َعِميَ أَِب ٓ  إِنذه  َٰتَِنا   0َي
بُوهُ  فَأَْنَجْينَاهُ َوالاِذيَن َمَعهُ فِي اْلفُْلِك َوأَْغَرْقنَا فََكذا

بُوا بِآَيَاتِنَا إِناهُْم َكانُوا قَْوًما َعِمينَ   الاِذيَن َكذا

                                                           
1

 0 ) َ َراٌت ( 7 اللاْيُل الناهَاَر، اللاْيَل الناهَارُ ( 7 َغشِّي، يَْغَشىيُ ( 9 هللاا ْمَس َوالْقََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخا َراٌت، َوالشا قارن مع ( 0م♦ َوالشاْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجوُم ُمَسخا

"أن  99:  71استراح هللا في اليوم السابع. ولكن وفقا ألشعيا  07:  70وسفر الخروج  9:  9وفقا لسفر التكوين  (9مسفر التكوين الفصل األول. 

الرب إله سرمدي خالق أقاصي األرض ال يتعب وال يعيي". وفقا للقرآن استوى هللا على العرش بعد ما خلق السماوات واألرض في ستة ايام. 

وسفر الرؤيا  08:  017و  7:  00والمزامير  8:  7ودانيال  0:  01وحزقيال  0:  6وأشعيا  08:  99وك األول ونجد ذكرا لعرش هللا في سفر مل

 الخ. 9:  7
2

قارن "أما أنت، فإذا صليت فادخل حجرتك وأغلق عليك بابها وصل إلى أبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي ( 0م♦ إن هللا ( 9 َوِخفْيَةً، وِخيفَةً ( 0 

 (.6:  6خفية يجازيك" )متى يرى في ال
3

 َرْحِمهْ ( 0 
4

 تَذاكاُرونَ ( 7 َمْيتإ ( 7 نُُشراً، نُْشراً، نَْشراً، نََشراً، بُُشراَ، بَْشراً، بُْشَرى( 9 الرياح( 0 
5

فُ ( 7 نََكًدا، تَْكداً ( 7 يُْخِرجُ ( 9 يُْخِرُج نَبَاتَهُ، يُْخَرُج نَبَاتُهُ ( 0   يَُصرِّ
6

 .39:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦  َغْيِرِه، َغْيَرهُ ( 0 
7

 اْلَماَل، اْلَملَو( 9 وقَالَ ( 0 
8

 َوإِْنَص ُ ( 9 أُْبلُِغُكمْ ( 0 
9

 73:  7\78انظر هامش اآلية  (0م 
10

 عامين( 0 
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39/7:65م
1
وٗدا   ]...[۞  ۡم ه  َخاه 

َ
م  0مِإَوََلَٰ ََعد  أ َ َما لَك  ْ ٱَّللذ وا ََٰقۡوِم ٱۡعب د  قَاَل َي

وَن  فَََل َتتذق 
َ
ۥٓ  أ ِۡن إَِلَٰه  َغۡۡي ه   م 

َ َما  َوإِلَى َعادإ أََخاهُْم هُوًدا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا هللاا

 لَُكْم ِمْن إِلَهإ َغْيُرهُ أَفاََل تَتاقُونَ 

39/7:66م
2
  

 
ََٰك ِِف َسَفاَهةٖ ِإَونذا  0قَاَل ٱلَۡمََل ى ْ ِمن قَۡوِمهِۦٓ إِنذا لَََنَ وا ِيَن َكَفر  ٱَّلذ

َِٰذبَِي  نَُّك ِمَن ٱۡلَك  نَلَظ 
قَاَل اْلَمأَلُ الاِذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه إِناا لَنََراَك فِي 

 َسفَاهَةإ َوإِناا لَنَظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذبِينَ 

ََٰقۡوِم لَ  39/7:67م ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ قَاَل َي ِن رذب   م 
ول  ِ رَس   َوَلَِٰكَن 

قَاَل يَا قَْوِم لَْيَس بِي َسفَاهَةٌ َولَِكنِّي َرُسوٌل ِمْن  ۡيَس ِب َسَفاَهة 

 َربِّ اْلَعالَِمينَ 

39/7:68م
3
مۡ   بَل ِغ ك 

 
ِمٌي  0أ

َ
ۡم نَاِصٌح أ نَا۠ لَك 

َ
ِ َوأ  َوأَنَا لَُكْم نَاِصٌ  أَِمينٌ  أُبَلُِّغُكْم ِرَسااَلِت َربِّي رَِسََٰلَِٰت َرّب 

39/7:69م
4
ۡم   ِنك  ٖل م  َٰ رَج  ۡم لََعَ ب ِك  ِن رذ ۡم ذِۡكر  م  ن َجآَءك 

َ
وََعِجۡبت ۡم أ

َ
أ

 ْ ٓوا ر  ۡم  َوٱۡذك  لََفآَء ِمنَۢ َبۡعِد قَۡوِم ن وٖح  0َِل نِذَرك  ۡم خ  إِۡذ َجَعلَك 
 ُۖ َطٗة ۡ ۡم ِِف ٱۡۡلَۡلِق بَصۜۡ وَن  9َوَزاَدك  ۡم ت ۡفلِح  ِ لََعلذك  ٓواْ َءاََلَٓء ٱَّللذ ر   فَٱۡذك 

أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعلَى َرُجلإ 

ِمْنُكْم لِيُْنِذَرُكْم َواْذُكُروا إِْذ َجَعلَُكْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد 

آاََلَء  قَْوِم نُوحإ َوَزاَدُكْم فِي اْلَخْلِق بَْسطَةً فَاْذُكُروا

ِ لََعلاُكْم تُْفلُِحونَ   هللاا

39/7:70م
5
ِجۡئتََنا 

َ
ْ أ تَِنا 0قَال ٓوا

ۡ
نَا فَأ َ وَۡحَدهۥ  َونََذَر َما ََكَن َيۡعب د  َءابَآؤ   9نِلَۡعب َد ٱَّللذ

َِٰدقَِي  نَت ِمَن ٱلصذ نَآ إِن ك   بَِما تَعِد 
َ َوْحَدهُ َونَذَ  َر َما َكاَن يَْعبُُد قَالُوا أَِجْئتَنَا لِنَْعبَُد هللاا

اِدقِينَ   آَبَاُؤنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكْنَت ِمَن الصا

ت َجَِٰدل ونََِن ِِفٓ  39/7:71م
َ
ۡم رِۡجس  وََغَضٌبُۖ أ ب ِك  ِن رذ م م  قَاَل قَۡد َوَقَع َعلَۡيك 
َل ٱَّللذ   ا نَزذ م مذ نت ۡم َوَءابَآؤ ك 

َ
ٓ أ وَها ۡيت م  ۡسَمآءٖ َسمذ

َ
ۡلَطَٰٖنِۚ  أ بَِها ِمن س 

نَتِظِرينَ  َِن ٱلۡم  م م  ٓواْ إَِن ِ َمَعك   فَٱنَتِظر 

قَاَل قَْد َوقََع َعلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِرْجٌس َوَغَضٌب 

ْيتُُموهَا أَْنتُْم َوآَبَاُؤُكْم َما  أَتَُجاِدلُونَنِي فِي أَْسَماءإ َسما

ُ بِهَا ِمْن ُسْلطَانإ فَاْنتَِظرُ  َل هللاا وا إِنِّي َمَعُكْم ِمَن نَزا

 اْلُمْنتَِظِرينَ 

ب واْ أَِب 39/7:72م ِيَن َكذذ ِنذا َوَقَطۡعَنا َدابَِر ٱَّلذ ۥ بِرَُۡحَةٖ م  ِيَن َمَعه  َّنَۡيَنَٰه  َوٱَّلذ
َ
ُۖ فَأ َٰتَِنا َي

ۡؤِمنِيَ   َوَما ََكن واْ م 
َدابَِر فَأَْنَجْينَاهُ َوالاِذيَن َمَعهُ بَِرْحَمةإ ِمناا َوقَطَْعنَا 

بُوا بِآَيَاتِنَا َوَما َكانُوا ُمْؤِمنِينَ   الاِذيَن َكذا

39/7:73م
6
ودَ  ]...[  م  0ِإَوََلَٰ َثم  َ َما لَك  ْ ٱَّللذ وا ََٰقۡوِم ٱۡعب د  ۡم َصَٰلِٗحا  قَاَل َي َخاه 

َ
أ

 ِ ۡمُۖ َهَِٰذهِۦ نَاقَة  ٱَّللذ ب ِك  ِن رذ م بَي َِنة  م  ۖۥُ قَۡد َجآَءتۡك  ِۡن إَِلَٰه  َغۡۡي ه   م 
ۡل  ك 

ۡ
وَها تَأ ُۖ فََذر  ۡم َءايَٗة وٓءٖ  9لَك  وَها بِس  ُِۖ َوََل َتَمسُّ ۡرِض ٱَّللذ

َ
 7ِِفٓ أ

مۡ  َذك  خ 
ۡ
َِلم   7َفَيأ

َ
 َعَذاٌب أ

 َ َوإِلَى ثَُموَد أََخاهُْم َصالًِحا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا هللاا

َربُِّكْم  َما لَُكْم ِمْن إِلَهإ َغْيُرهُ قَْد َجاَءْتُكْم بَيِّنَةٌ ِمنْ 

 ِ ِ لَُكْم آَيَةً فََذُروهَا تَأُْكْل فِي أَْرِض هللاا هَِذِه نَاقَةُ هللاا

وهَا بُِسوءإ فَيَأُْخَذُكْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   َواَل تََمسُّ

39/7:74م
7
ۡرِض  

َ
ۡم ِِف ٱۡۡل ك 

َ
لََفآَء ِمنَۢ َبۡعِد ََعدٖ َوَبوذأ ۡم خ  ْ إِۡذ َجَعلَك  ٓوا ر  َوٱۡذك 

وَن  وٗرا َوَتۡنِحت ونَ َتتذِخذ  ولَِها ق ص  ه  ٓواْ  0ِمن س  ر  ُۖ فَٱۡذك  َباَل ب ي وٗتا ٱۡۡلِ
 ْ ِ َوََل َتۡعَثۡوا ۡفِسِديَن  0َءاََلَٓء ٱَّللذ ۡرِض م 

َ
 ِِف ٱۡۡل

أَُكْم  َواْذُكُروا إِْذ َجَعلَُكْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد َعادإ َوبَوا

قُُصوًرا فِي اأْلَْرِض تَتاِخُذوَن ِمْن ُسهُولِهَا 

ِ َواَل  َوتَْنِحتُوَن اْلِجبَاَل بُيُوتًا فَاْذُكُروا آاََلَء هللاا

 تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 

                                                           
1

(. وقد 73:  7( وجد المسي  )لوقا 07-07:  00؛93-90:  01(  قد يكون هود هو عابر جد ابراهيم )تكوين 83-99)صفحة  Geigerوفقا لـ ( 0م 

 79؛مدراش رباه التكوين 07:  07(. ومنه يأتي اسم العبرانيين )تكوين 3:  69و  6:  67درست رفقة ويعقوب في مدرسته )مدراش رباه التكوين 

سم اليهود )هود أو يهود في القرآن. أنظر تحت أهل الكتاب في الفهرس(، وقد استعمل هذا االسم نسبة الى يهوذا ابن ( الذين اطلق عليهم ا9: 

 يعقوب أو منطقة يهوذا في فلسطين.**
2

 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 
3

 أُْبلُِغُكمْ ( 0 
4

كاُروا( 0   بَْصطَةً ( 9 َواذا
5

 فَاتِنَا( 9 أَِجْيتَنَا( 0 
6

 فَيَأُْخُذُكمْ ( 7 بُِسوإ ( 7 تَأُْكلُ ( 9 ثَُمودإ ( 0 
7

 تِْعثَْوا( 9 َوتَْنحاتُوَن، َوتَْنَحتُوَن، ويَْنِحتُوَن، َويَْنَحتُونَ ( 0 
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39/7:75م
1
  0قَاَل  

 
ْ لَِمۡن  9ٱلَۡمََل وا ِيَن ٱۡست ۡضعِف  ْ ِمن قَۡوِمهِۦ لَِّلذ وا ِيَن ٱۡسَتۡكَب  ٱَّلذ

نذ َصَٰلِ 
َ
وَن أ َتۡعلَم 

َ
ۡم أ رِۡسَل َءاَمَن ِمۡنه 

 
ِهۦِ  قَال ٓواْ إِنذا بَِمآ أ ب  ِن رذ ۡرَسل  م  ٗحا مُّ

ۡؤِمن وَن   بِهِۦ م 

قَاَل اْلَمأَلُ الاِذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه لِلاِذيَن 

اْستُْضِعفُوا لَِمْن آََمَن ِمْنهُْم أَتَْعلَُموَن أَنا َصالًِحا 

 أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمنُونَ ُمْرَسٌل ِمْن َربِِّه قَالُوا إِناا بَِما 

ونَ  39/7:76م ِٓي َءاَمنت م بِهِۦ َكَٰفِر  ٓواْ إِنذا بِٱَّلذ ِيَن ٱۡسَتۡكَب   قَاَل الاِذيَن اْستَْكبَُروا إِناا بِالاِذي آََمْنتُْم بِِه َكافُِرونَ  قَاَل ٱَّلذ

39/7:77م
2
ۡمرِ َرب ِِهۡم  

َ
واْ ٱنلذاقََة وََعَتۡواْ َعۡن أ نَآ  0َوقَال واْ َيََٰصَٰلِح  ٱئۡتَِناَفَعَقر  بَِما تَعِد 
ۡرَسلَِي  نَت ِمَن ٱلۡم   إِن ك 

فََعقَُروا النااقَةَ َوَعتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم َوقَالُوا يَا 

 َصالُِ  اْهتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسلِينَ 

م  ٱلرذۡجَفة   39/7:78م َخَذۡته 
َ
واْ ِِف َدارِهِۡم َجَٰثِِميَ فَأ ۡصَبح 

َ
ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم َجاثِِمينَ  فَأ  فَأََخَذْتهُُم الرا

ِ َونََصۡحت   39/7:79م َة َرّب 
ۡم رَِسالَ بۡلَۡغت ك 

َ
ََٰقۡوِم لََقۡد أ ۡم َوقَاَل َي َٰ َعۡنه  َفَتَوّلذ
َِٰصِحيَ  ِبُّوَن ٱلنذ ۡم َوَلَِٰكن َلذ َت   لَك 

ى َعْنهُْم َوقَاَل يَا قَْوِم لَقَْد أَْبلَْغتُُكْم ِرَسالَةَ َربِّي فَتََولا 

 َونََصْحُت لَُكْم َولَِكْن اَل تُِحبُّوَن النااِصِحينَ 

39/7:80م
3
َحٖد  0مَول وًطا 

َ
م بَِها ِمۡن أ ت وَن ٱۡلَفَِٰحَشَة َما َسَبَقك 

ۡ
تَأ
َ
إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦٓ أ

َِن ٱۡلَعَٰلَِمَي   م 
طًا إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَقَُكْم َولُو

 بِهَا ِمْن أََحدإ ِمَن اْلَعالَِمينَ 

39/7:81م
4
مۡ   نت ۡم قَۡوم   0إِنذك 

َ
ِۚ بَۡل أ ِن د وِن ٱلن َِسآءِ ت وَن ٱلر َِجاَل َشۡهَوٗة م 

ۡ
تَلَأ
َّۡسِف وَن   مُّ

َجاَل َشْهَوةً  ِمْن ُدوِن النَِّساِء بَْل  إِناُكْم لَتَأْتُوَن الرِّ

 أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُونَ 

39/7:82م
5
ۡم  0َوَما ََكَن َجَواَب   ۡمُۖ إِنذه  ِن قَۡرَيتِك  م م  وه  ۡخرِج 

َ
ْ أ ن قَال ٓوا

َ
ٓ أ قَۡوِمهِۦٓ إَِلذ

وَن  ر  نَاس  َيَتَطهذ
 
 أ

َوَما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إاِلا أَْن قَالُوا أَْخِرُجوهُْم ِمْن 

 ْريَتُِكْم إِناهُْم أُنَاٌس يَتََطهاُرونَ قَ 

39/7:83م
6
ۥ ََكنَۡت ِمَن ٱۡلَغَِٰبِينَ   تَه 

َ
ۥٓ إَِلذ ٱۡمَرأ ۡهلَه 

َ
َّنَۡيَنَٰه  َوأ

َ
 فَأَْنَجْينَاهُ َوأَْهلَهُ إاِلا اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمَن اْلَغابِِرينَ   0م0فَأ

39/7:84م
َطٗراُۖ   7 ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مذ

َ
ۡجرِِمَي  0مَوأ َٰقَِبة  ٱلۡم  ۡر َكۡيَف ََكَن َع َوأَْمطَْرنَا َعلَْيِهْم َمطًَرا فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ  فَٱنظ 

 اْلُمْجِرِمينَ 

39/7:85م
8
َعۡيٗبا   ]...[  ۡم ش  َخاه 

َ
م  0مِإَوََلَٰ َمۡدَيَن أ َ َما لَك  واْ ٱَّللذ ََٰقۡوِم ٱۡعب د  قَاَل َي

م بَي َِنة   ۖۥُ قَۡد َجآَءتۡك  ِۡن إَِلَٰه  َغۡۡي ه  ْ ٱۡلَكۡيَل  0م  ۡوف وا
َ
ۡمُۖ فَأ ب ِك  ِن رذ م 

 ْ وا ۡرِض  9م9َوٱلِۡمَُياَن َوََل َتۡبَخس 
َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا ۡم َوََل ت ۡفِسد  ۡشَيآَءه 

َ
ٱنلذاَس أ

َٰلِك   ۡؤِمنَِي َبۡعَد إِۡصَلَِٰحَها  َذ نت م مُّ ۡم إِن ك   ۡم َخۡۡي  لذك 

 َ َوإِلَى َمْديََن أََخاهُْم ُشَعْيبًا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا هللاا

َما لَُكْم ِمْن إِلَهإ َغْيُرهُ قَْد َجاَءْتُكْم بَيِّنَةٌ ِمْن َربُِّكْم 

فَأَْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َواَل تَْبَخُسوا النااَس 

اَءهُْم َواَل تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحهَا أَْشيَ 

 َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

ِ َمۡن  39/7:86م وَن َعن َسبِيِل ٱَّللذ دُّ وَن َوتَص  ِ ِصَرَٰٖط ت وِعد 
ل  ْ بِك  وا د  َوََل َتۡقع 

 ْ ٓوا ر  وَنَها ِعوَٗجا  َوٱۡذك  ۡمُۖ َءاَمَن بِهِۦ َوَتۡبغ  ك  َ نت ۡم قَلِيَٗل فََكثذ إِۡذ ك 
ۡفِسِدينَ  َٰقَِبة  ٱلۡم  واْ َكۡيَف ََكَن َع ر   َوٱنظ 

وَن َعْن  َواَل تَْقُعُدوا بُِكلِّ ِصَراطإ تُوِعُدوَن َوتَُصدُّ

ِ َمْن آََمَن بِِه َوتَْبُغونَهَا ِعَوًجا َواْذُكُروا  َسبِيِل هللاا

اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ إِْذ ُكْنتُْم قَلِياًل فََكثاَرُكْم وَ 

 اْلُمْفِسِدينَ 

                                                           
1

 اْلَماَل، اْلَملَو( 9 وقال( 0 
2

 اْوتِنَا، أُْوتِنَا، إْيتِنَا( 0 
3

 .37:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م 
4

 أإنكم( 0 
5

 َجَوابُ ( 0 
6

 (.96:  08يذكر سفر التكوين: " فالتفتت امرأة لوط إلى وراهها فصارت نصب مل " )( 0م♦ الُغبُر ( 0 
7

 .77:  37\77أنظر هامش اآلية ( 0م 
8

:  7( أو يترو )خروج 09:  9يرى مفسرون مسلمون انه حمو موسى والذي تطلق عليه التوراة اسم رعوهيل )خروج ( 0م♦ تِْبَخُسوا ( 9 آية( 0 

 (. وقد يكون هذا اإلسم األخير هو أصل اسم شعيب )أنظر الفهرس تحت هذا االسم وتحت اسم مدين(.00:  7؛قضاة 98:  01 ( أو حباب ) عدد0

(؛"ال يكن في كيسك ميزانان، كبير وصغير، وال يكن في 73:  08قارن: "ال تجوروا في الحكم وال في المساحة والوزن والكيل" )الويين ( 9م

(؛"ميزان الغش قبيحة عند 01:  73(؛"لتكن لكم موازين عدل وإيفة عدل وبث عدل" )حزقيال 07-07:  93ر" )تثنية بيتك مكياالن، كبير وصغي

 (.0:  00الرب والمعيار الوافي رضاه" )أمثال 
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رِۡسۡلت  بِهِۦ َوَطآئَِفة  لذۡم  39/7:87م
 
ِٓي أ ْ بِٱَّلذ ۡم َءاَمن وا ِنك  ِإَون ََكَن َطآئَِفة  م 

َو َخۡۡي  ٱۡلَحَِٰكِميَ  َم ٱَّللذ  بَۡيَنَنا  َوه  َٰ ََيۡك  واْ َحَّتذ  ي ۡؤِمن واْ فَٱۡصِب 
ةٌ ِمْنُكْم آََمنُوا بِالاِذي أُْرِسْلُت بِِه َوإِْن َكاَن طَاهِفَ 

ُ بَْينَنَا  َوطَاهِفَةٌ لَْم يُْؤِمنُوا فَاْصبُِروا َحتاى يَْحُكَم هللاا

 َوهَُو َخْيُر اْلَحاِكِمينَ 

39/7:88م
1
  

 
َعۡيب   0۞قَاَل ٱلَۡمََل ْ ِمن قَۡوِمهِۦ نَل ۡخرَِجنذَك َيَٰش  وا ِيَن ٱۡسَتۡكَب  ٱَّلذ

ِينَ  نذا  َوٱَّلذ َولَۡو ك 
َ
ود نذ ِِف ِملذتَِنا  قَاَل أ ۡو تَلَع 

َ
ٓ أ ْ َمَعَك ِمن قَۡرَيتَِنا َءاَمن وا

  ]...[َكَٰرِهَِي 

قَاَل اْلَمأَلُ الاِذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه لَنُْخِرَجناَك 

يَا ُشَعْيُب َوالاِذيَن آََمنُوا َمَعَك ِمْن قَْريَتِنَا أَْو 

 فِي ِملاتِنَا قَاَل أََولَْو ُكناا َكاِرِهينَ  لَتَُعوُدنا 

ََٰنا ٱَّللذ   39/7:89م م َبۡعَد إِۡذ ََّنذى ۡدنَا ِِف ِملذتِك  ِ َكِذبًا إِۡن ع  ۡيَنا لََعَ ٱَّللذ قَِد ٱۡفََتَ
َنا  َوِسَع  ن يََشآَء ٱَّللذ  َربُّ

َ
ٓ أ وَد فِيَهآ إَِلذ ن نذع 

َ
ون  نَلَآ أ َربَُّنا ِمۡنَها  َوَما يَك 

 ِ َنا  َربذَنا ٱۡفَتۡح بَۡيَنَنا َوَبۡيَ قَۡوِمَنا بِٱۡۡلَق 
ۡ ِ تََوُكذ ء  ِعۡلًما  لََعَ ٱَّللذ ذ ََشۡ ُك 

نَت َخۡۡي  ٱۡلَفَٰتِِحيَ 
َ
 َوأ

ِ َكِذبًا إِْن ُعْدنَا فِي ِملاتُِكْم بَْعَد  قَِد اْفتََرْينَا َعلَى هللاا

ُ ِمْنهَا َومَ  انَا هللاا ا يَُكوُن لَنَا أَْن نَُعوَد فِيهَا إاِلا إِْذ نَجا

ُ َربُّنَا َوِسَع َربُّنَا ُكلا َشْيءإ ِعْلًما َعلَى  أَْن يََشاَء هللاا

ْلنَا َربانَا اْفتَْ  بَْينَنَا َوبَْيَن قَْوِمنَا بِاْلَحقِّ  ِ تََوكا هللاا

 َوأَْنَت َخْيُر اْلفَاتِِحينَ 

39/7:90م
2
  

 
ِ  0َوقَاَل ٱلَۡمََل ۡم ٱَّلذ َعۡيًبا إِنذك  ْ ِمن قَۡوِمهِۦ لَئِِن ٱتذَبۡعت ۡم ش  وا يَن َكَفر 

وَن   إِٗذا لذَخََِّٰس 
َوقَاَل اْلَمأَلُ الاِذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه لَئِِن اتابَْعتُْم 

 ُشَعْيبًا إِناُكْم إًِذا لََخاِسُرونَ 

واْ ِِف  39/7:91م ۡصَبح 
َ
م  ٱلرذۡجَفة  فَأ َخَذۡته 

َ
ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم َجاثِِمينَ   َدارِهِۡم َجَٰثِِميَ فَأ  فَأََخَذْتهُُم الرا

َعۡيٗبا ََكن واْ  39/7:92م ْ ش  ب وا ِيَن َكذذ ْ فِيَها  ٱَّلذ ن لذۡم َيۡغَنۡوا
َ
َعۡيٗبا َكأ ْ ش  ب وا ِيَن َكذذ ٱَّلذ

م  ٱۡلَخََِّٰسِينَ   ه 
بُوا ُشَعْيبًا َكأَْن  بُوا الاِذيَن َكذا لَْم يَْغنَْوا فِيهَا الاِذيَن َكذا

 ُشَعْيبًا َكانُوا هُُم اْلَخاِسِرينَ 

39/7:93م
3
ِ َونََصۡحت    ۡم رَِسََٰلَِٰت َرّب  بَۡلۡغت ك 

َ
ََٰقۡوِم َلَقۡد أ ۡم َوقَاَل َي َٰ َعۡنه  َفَتَوّلذ

ۡمُۖ فََكۡيَف َءاََسَٰ  َٰ قَۡوٖ  َكَٰفِرِيَن  0لَك   لََعَ
َوقَاَل يَا قَْوِم لَقَْد أَْبلَْغتُُكْم ِرَسااَلِت فَتََولاى َعْنهُْم 

َربِّي َونََصْحُت لَُكْم فََكْيَف آََسى َعلَى قَْومإ 

 َكافِِرينَ 

آءِ  39/7:94م ذ َسآءِ َوٱلۡضذ
ۡ
ۡهلََها بِٱۡۡلَأ

َ
ٓ أ َخۡذنَا

َ
ٓ أ ِب   إَِلذ

ِن نذ رَۡسۡلَنا ِِف قَۡرَيةٖ م 
َ
ٓ أ َوَما

ونَ  ذع  ۡم يَۡضذ  لََعلذه 
َوَما أَْرَسْلنَا فِي قَْريَةإ ِمْن نَبِيٍّ إاِلا أََخْذنَا أَْهلَهَا 

ُعونَ  را اِء لََعلاهُْم يَضا را  بِاْلبَأَْساِء َوالضا

39/7:95م
4
قَال واْ قَۡد َمسذ َءابَآَءنَا   َٰ َعَفواْ وذ ي َِئةِ ٱۡۡلََسَنَة َحَّتذ نۡلَا َماَكَن ٱلسذ ث مذ بَدذ

آء  وَ  ذ م َبۡغَتةٗ ٱلۡضذ َخۡذَنَٰه 
َ
آء  فَأ ذ وَن  0ٱلَّسذ ر  ۡم ََل يَۡشع   وَه 

يِّئَِة اْلَحَسنَةَ َحتاى َعفَْوا َوقَالُوا  ْلنَا َمَكاَن السا ثُما بَدا

اُء فَأََخْذنَاهُْم بَْغتَةً  اُء َوالسارا را قَْد َمسا آَبَاَءنَا الضا

 َوهُْم اَل يَْشُعُرونَ 

39/7:96م
5
نذ  

َ
ْ لََفَتۡحَنا َولَۡو أ َقۡوا ْ َوٱتذ َرىى َءاَمن وا ۡهَل ٱۡلق 

َ
بَرََكَٰٖت  ]...[َعلَۡيِهم  0أ

م بَِما ََكن واْ  َخۡذَنَٰه 
َ
ْ فَأ ب وا ۡرِض َوَلَِٰكن َكذذ

َ
َمآِء َوٱۡۡل َِن ٱلسذ م 

 يَۡكِسب وَن 

َولَْو أَنا أَْهَل اْلقَُرى آََمنُوا َواتاقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم 

بُوا  بََرَكاتإ  َماِء َواأْلَْرِض َولَِكْن َكذا ِمَن السا

 فَأََخْذنَاهُْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 

ِمنَ  39/7:97م
َ
فَأ
َ
ونَ  0أ ۡم نَآئِم  َنا بََيَٰٗتا َوه  س 

ۡ
م بَأ تَِيه 

ۡ
ن يَأ
َ
َرىى أ ۡهل  ٱۡلق 

َ
أَفَأَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَْن يَأْتِيَهُْم بَأُْسنَا بَيَاتًا َوهُْم  أ

 نَاهُِمونَ 

39/7:98م
6
ۡم يَۡلَعب وَن   ىٗح َوه  َنا ض  س 

ۡ
م بَأ تَِيه 

ۡ
ن يَأ
َ
َرىى أ ۡهل  ٱۡلق 

َ
ِمَن أ

َ
َو أ
َ
أََوأَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَْن يَأْتِيَهُْم بَأُْسنَا ُضًحى َوهُْم  أ

 يَْلَعبُونَ 

ِ  39/7:99م َمن  َمۡكَر ٱَّللذ
ۡ
ِ  فَََل يَأ ِمن واْ َمۡكَر ٱَّللذ

َ
فَأ
َ
ونَ أ ِ إاِلا اْلقَْوُم  إَِلذ ٱۡلَقۡوم  ٱۡلَخََِّٰس  ِ فاََل يَأَْمُن َمْكَر هللاا أَفَأَِمنُوا َمْكَر هللاا

 اْلَخاِسُرونَ 

39/7:100م
1
َو لَۡم َيۡهدِ  

َ
ن لذۡو نََشآء   0أ

َ
ٓ أ ۡهلَِها

َ
ۡرَض ِمنَۢ َبۡعِد أ

َ
ِيَن يَرِث وَن ٱۡۡل لَِّلذ

ن وبِِهۡم  َوَنۡط  م بِذ  َصۡبَنَٰه 
َ
ۡم ََل يَۡسَمع ونَ أ َٰ ق ل وبِِهۡم َفه    0مَبع  لََعَ

أََولَْم يَْهِد لِلاِذيَن يَِرثُوَن اأْلَْرَض ِمْن بَْعِد أَْهلِهَا أَْن 

لَْو نََشاُء أََصْبنَاهُْم بُِذنُوبِِهْم َونَْطبَُع َعلَى قُلُوبِِهْم 

 فَهُْم اَل يَْسَمُعونَ 

                                                           
1

 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 
2

 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 
3

 إيسي، أَسا( 0 
4

 بََغتَةً، بََغتاةً ( 0 
5

 لَفَتاْحنَا( 0 
6

 أَْوأَِمَن، أََوِمنَ ( 0 
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صُّ عَ  39/7:101م َرىَٰ َنق  م تِۡلَك ٱۡلق  ل ه  ۡم ر س  ۢنَبآئَِها  َولََقۡد َجآَءۡته 
َ
لَۡيَك ِمۡن أ

ْ ِمن َقۡبل   َكَذَٰلَِك َيۡطَبع  ٱَّللذ   ب وا ْ بَِما َكذذ ْ َِل ۡؤِمن وا بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َفَما ََكن وا
َِٰفرِينَ  َٰ ق ل وِب ٱۡلَك  لََعَ

َجاَءْتهُْم تِْلَك اْلقَُرى نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاهِهَا َولَقَْد 

بُوا ِمْن  ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّنَاِت فََما َكانُوا لِيُْؤِمنُوا بَِما َكذا

ُ َعلَى قُلُوِب اْلَكافِِرينَ   قَْبُل َكَذلَِك يَْطبَُع هللاا

ۡم لََفَِٰسقِيَ  39/7:102م ۡكَثَه 
َ
ِۡن َعۡهدِٖۖ ِإَون وََجۡدنَآ أ ۡكَثِهِم م 

َ
َوَجْدنَا أِلَْكثَِرِهْم ِمْن َعْهدإ َوإِْن َوَجْدنَا أَْكثََرهُْم َوَما  َوَما وََجۡدنَا ِۡل

 لَفَاِسقِينَ 

وََسَٰ أَِب 39/7:103م واْ ث مذ َبَعۡثَنا ِمنَۢ َبۡعِدهِم مُّ يْهِۦ َفَظلَم  ٓ إََِلَٰ فِۡرَعۡوَن َوَمَۡلِ َٰتَِنا َي
ۡفِسِدينَ  َٰقَِبة  ٱلۡم  ۡر َكۡيَف ََكَن َع ُۖ فَٱنظ   بَِها

نَا ِمْن بَْعِدِهْم ُموَسى بِآَيَاتِنَا إِلَى فِْرَعْوَن ثُما بََعثْ 

َوَملَئِِه فَظَلَُموا بِهَا فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ 

 اْلُمْفِسِدينَ 

39/7:104م
2
ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ   ِن رذب   م 

ول  وََسَٰ َيَٰفِۡرَعۡون  إَِن ِ رَس  َرُسوٌل ِمْن َربِّ  َوقَاَل ُموَسى يَا فِْرَعْوُن إِنِّي  0مَوقَاَل م 

 اْلَعالَِمينَ 

39/7:105م
3
ن 

َ
ى أ ِن  0َحقِيٌق لََعَ م بِبَي َِنةٖ م  ِ إَِلذ ٱۡۡلَقذ  قَۡد ِجۡئت ك   ٱَّللذ

ق وَل لََعَ
َ
ٓ أ َلذ

ىءِيَل  رِۡسۡل َمِعَ بََِنٓ إِۡسَر
َ
ۡم فَأ ب ِك   رذ

ِ إاِلا اْلَحقا  قَْد َحقِيٌق َعلَى أَْن اَل أَقُوَل َعلَى هللاا

 ِجْئتُُكْم بِبَيِّنَةإ ِمْن َربُِّكْم فَأَْرِسْل َمِعَي بَنِي إِْسَراهِيلَ 

39/7:106م
4
نَت ِجۡئَت   َِٰدقَِي أَِب 0قَاَل إِن ك  نَت ِمَن ٱلصذ ِت بَِهآ إِن ك 

ۡ
قَاَل إِْن ُكْنَت ِجْئَت بِآَيَةإ فَأِْت بِهَا إِْن ُكْنَت ِمَن  يَةٖ فَأ

اِدقِينَ   الصا

39/7:107م
5
بِي    ۡلَِقَٰ َعَصاه  فَإَِذا ِِهَ ث ۡعَبان  مُّ

َ
 فَأَْلقَى َعَصاهُ فَإَِذا ِهَي ثُْعبَاٌن ُمبِينٌ   0مفَأ

39/7:108م
6
َِٰظِرينَ    َونََزَع يََدهُ فَإَِذا ِهَي بَْيَضاُء لِلنااِظِرينَ   0مَونََزَع يََدهۥ  فَإَِذا ِِهَ َبۡيَضآء  لِلنذ

39/7:109م
7
 قَاَل  

 
 قَاَل اْلَمأَلُ ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن إِنا هََذا لََساِحٌر َعلِيمٌ  ِمن قَۡوِم فِۡرَعۡوَن إِنذ َهََٰذا لََسَِٰحٌر َعلِيم   0ٱلَۡمََل

39/7:110م
8
ۡمُۖ   ۡرِضك 

َ
ِۡن أ م م  ۡرَِجك  ن َي 

َ
ونَ  ]...[ي رِيد  أ ر  م 

ۡ
 أَْرِضُكْم فََماَذا تَأُْمُرونَ يُِريُد أَْن يُْخِرَجُكْم ِمْن   0َفَماَذا تَأ

39/7:111م
9
رِۡجهۡ  

َ
رِۡسۡل ِِف ٱلَۡمَدآئِِن َحَُِٰشِيَن  0قَال ٓواْ أ

َ
َخاه  َوأ

َ
 قَالُوا أَْرِجْه َوأََخاهُ َوأَْرِسْل فِي اْلَمَداهِِن َحاِشِرينَ  َوأ

39/7:112م
10

ِ َسَِٰحر   
ل  ت وَك بِك 

ۡ
 لِيمإ يَأْتُوَك بُِكلِّ َساِحرإ عَ  َعلِيٖم  0يَأ

39/7:113م
11

َحَرة  فِۡرَعۡوَن قَال ٓواْ إِنذ   نذا ََنۡن  ٱۡلَغَٰلِبَِي  0وََجآَء ٱلسذ ۡجًرا إِن ك 
َ
َحَرةُ فِْرَعْوَن قَالُوا إِنا لَنَا أَلَْجًرا إِْن ُكناا  نَلَا َۡل َوَجاَء السا

 نَْحُن اْلَغالِبِينَ 

39/7:114م
12

بَِي  0قَاَل َنَعمۡ   َقرذ ۡم لَِمَن ٱلۡم  بِينَ   ]...[ِإَونذك   قَاَل نََعْم َوإِناُكْم لَِمَن اْلُمقَرا

ۡلقِيَ  39/7:115م وَن ََنۡن  ٱلۡم  ن نذك 
َ
آ أ ن ت ۡلِِقَ ِإَومذ

َ
آ أ وََسى إِمذ ا أَْن نَُكوَن نَْحُن  قَال واْ َيَٰم  ا أَْن تُْلقَِي َوإِما قَالُوا يَا ُموَسى إِما

 اْلُمْلقِينَ 

                                                                                                                                                                                                            
1

:  07ومتى  9:  09وحزقيال  90:  3وارميا  01:  6واشعيا  7:  98يردد القرآن هذه العبارة عدة مرات. ونجدها في سفر التثنية ( 0م♦ نَْهِد ( 0 

 .71:  09ويوحنا  07
2

شعبي لكي يعيد لي في البرية. فقال فرعون: من هو  قارن: "وبعد ذلك ذهب موسى وهارون وقاال لفرعون: كذا قال الرب إله إسراهيل: أطلق( 0م 

 (.7-0:  3الرب فأسمع لقوله وأطلق إسراهيل؟ ال أعرف الرب، وأما إسراهيل فلن أطلقه. قاال: إله العبرانيين وافانا" )خروج 
3

 حقيق علي أن، حقيق أن، حقيق بأن( 0 
4

 ِجْيتَ ( 0 
5

 العصا هو هارون وليس موسى.( الذي ألقى 01:  7وفقا لسفر الخروج )( 0م 
6

 Pirqé) 79( لم يذكرها سفر الخروج ولكن جاء ذكرها في بيركي ربي اليعازر الفصل 7-6:  7هذه المعجزة التي علمها هللا لموسى )خروج ( 0م 

de Rabbi Eliézer, chap. 48.**) 
7

 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 
8

 تَأُْمُرونِ ( 0 
9

 ِجْئهو، أْرِجِه، أْرِجهي، أْرِجْئهيأْرِجئْهُ، أْرِجْئِه، أرْ ( 0 
10

 َسّحار( 0 
11

 أإنا ( 0 
12

 نَِعم( 0 
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ۡم وََجآء و  39/7:116م َ ٱنلذاِس َوٱۡسََتَۡهب وه  ۡعي 
َ
ْ أ ٓوا ْ َسَحر  ۡلَقۡوا

َ
ٓ أ ا ُْۖ فَلَمذ وا ۡلق 

َ
قَاَل أ

 بِِسۡحر  َعِظيمٖ 
ا أَْلقَْوا َسَحُروا أَْعيَُن النااِس  قَاَل أَْلقُوا فَلَما

 َواْستَْرهَبُوهُْم َوَجاُؤوا بِِسْحرإ َعِظيمإ 

39/7:117م
1
ۡلِق َعَصاَكُۖ  

َ
ۡن أ

َ
وََسى أ ٓ إََِلَٰ م  ۡوَحۡيَنا

َ
فَإَِذا ِِهَ تَۡلَقف  َما  0م۞َوأ

ونَ  فِك 
ۡ
  9يَأ

َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْلِق َعَصاَك فَإَِذا ِهَي 

 تَْلقَُف َما يَأْفُِكونَ 

39/7:118م
2
 ْلَحقُّ َوبَطََل َما َكانُوا يَْعَملُونَ فََوقََع ا َما ََكن واْ َيۡعَمل وَن  0فَوََقَع ٱۡۡلَقُّ َوَبَطَل  

َنالَِك َوٱنَقلَب واْ َصَٰغِرِينَ  39/7:119م لِب واْ ه   فَُغلِبُوا هُنَالَِك َواْنقَلَبُوا َصاِغِرينَ  َفغ 

َحَرة   39/7:120م ۡلِِقَ ٱلسذ
 
َحَرةُ َساِجِدينَ  َسَِٰجِدينَ  ]...[َوأ  َوأُْلقَِي السا

ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ قَال ٓواْ  39/7:121م  قَالُوا آََمناا بَِربِّ اْلَعالَِمينَ  َءاَمنذا بَِرب 

ونَ  39/7:122م وََسَٰ َوَهَٰر  ِ م   َربِّ ُموَسى َوهَاُرونَ  َرب 

39/7:123م
3
ۡمُۖ إِنذ َهََٰذا لََمۡكر   0قَاَل فِۡرَعۡون  َءاَمنت م  ۡن َءاَذَن لَك 

َ
بِهِۦ َقۡبَل أ

وَن  ُۖ فََسۡوَف َتۡعلَم  ۡهلََها
َ
واْ ِمۡنَهآ أ وه  ِِف ٱلَۡمِديَنةِ تِل ۡخرِج  َكۡرت م   مذ

قَاَل فِْرَعْوُن آََمْنتُْم بِِه قَْبَل أَْن آََذَن لَُكْم إِنا هََذا 

لِتُْخِرُجوا ِمْنهَا أَْهلَهَا لََمْكٌر َمَكْرتُُموهُ فِي اْلَمِدينَِة 

 فََسْوَف تَْعلَُمونَ 

39/7:124م
4
َعنذ   ِ َقط 

 
مۡ  0َۡل َصل َِبنذك 

 
ِۡن ِخَلَٰٖف ث مذ َۡل م م  لَك  رۡج 

َ
ۡم َوأ يِۡديَك 

َ
 0أ
َۡجَعَِي 

َ
 أ

أَلُقَطَِّعنا أَْيِديَُكْم َوأَْرُجلَُكْم ِمْن ِخاَلفإ ثُما 

 أَلَُصلِّبَناُكْم أَْجَمِعينَ 

نَقلِب ونَ  39/7:125م  قَالُوا إِناا إِلَى َربِّنَا ُمْنقَلِبُونَ  قَال ٓواْ إِنذآ إََِلَٰ َرب َِنا م 

39/7:126م
5
  ٓ ۡن َءاَمنذا أَِب 0َوَما تَنقِم  ِمنذا

َ
ٓ أ ۡفرِۡغ إَِلذ

َ
ٓ أ ا َجآَءۡتَنا  َربذَنا َيَِٰت َرب َِنا لَمذ

ۡسلِمِ  َنا م  ا َوتَوَفذ  َي َعلَۡيَنا َصۡبٗ
ا َجاَءْتنَا  َوَما تَْنقُِم ِمناا إاِلا أَْن آََمناا بِآَيَاِت َربِّنَا لَما

 َربانَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوتََوفانَا ُمْسلِِمينَ 

39/7:127م
6
  

 
ْ ِِف  0َوقَاَل ٱلَۡمََل وا ۥ َِل ۡفِسد  وََسَٰ َوقَۡوَمه  تََذر  م 

َ
ِمن قَۡوِم فِۡرَعۡوَن أ

ۡرِض َوَيَذَركَ 
َ
ۦ  7قَاَل َسن َقت ِل   7َوَءالَِهَتَك   9ٱۡۡل ۡم َونَۡسَتىۡحِ ۡبَنآَءه 

َ
أ

مۡ  وَن  0منَِسآَءه  َِٰهر  ۡم َق  ِإَونذا فَۡوَقه 

َسى َوقَْوَمهُ َوقَاَل اْلَمأَلُ ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن أَتََذُر ُمو

لِيُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض َويََذَرَك َوآَلِهَتََك قَاَل َسنُقَتُِّل 

 أَْبنَاَءهُْم َونَْستَْحيِي نَِساَءهُْم َوإِناا فَْوقَهُْم قَاِهُرونَ 

39/7:128م
7
ِ ي    ۡرَض َّلِلذ

َ
ُْۖ إِنذ ٱۡۡل ٓوا ِ َوٱۡصِب  ْ بِٱَّللذ وََسَٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡسَتِعين وا  0ورِث َهاقَاَل م 

تذقَِي  ]...[ 9َمن يََشآء  ِمۡن ِعَبادِهۖۦُِ َوٱۡلَعَٰقَِبة    لِۡلم 
ِ َواْصبُِروا إِنا  قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه اْستَِعينُوا بِاَّللا

ِ يُوِرثُهَا َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َواْلَعاقِبَةُ  اأْلَْرَض َّلِلا

 لِْلُمتاقِينَ 

39/7:129م
8
  ْ تِيََناقَال ٓوا

ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َقۡبِل أ

 
قَاَل َعََسَٰ  9َوِمنَۢ َبۡعِد َما ِجۡئتََنا   0أ

َر  ۡرِض َفَينظ 
َ
ۡم ِِف ٱۡۡل ۡم َويَۡسَتۡخلَِفك  وذك  ۡهلَِك َعد  ن ي 

َ
ۡم أ َربُّك 

 َكۡيَف َتۡعَمل وَن 

قَالُوا أُوِذينَا ِمْن قَْبِل أَْن تَأْتِيَنَا َوِمْن بَْعِد َما ِجْئتَنَا 

ُكْم َويَْستَْخلِفَُكْم فِي قَ  اَل َعَسى َربُُّكْم أَْن يُْهلَِك َعُدوا

 اأْلَْرِض فَيَْنظَُر َكْيَف تَْعَملُونَ 

                                                           
1

 .017:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م ♦يَافُِكوَن ( 9 تَلَقاُف، تَلَقام( 0 
2

 َوأَْبطَلَ ( 0 
3

 وآمنتم، أآمنتم( 0 
4

 أَلُْصلُبَناُكْم، أَلُْصلِبَناُكْم ( 9 ألقْطََعنا ( 0 
5

 تَْنقَمُ ( 0 
6

( 0م♦ َسنَْقتُُل ( 7 وإالهتك( 7 َويََذَرَك َوآَلِهَتََك = وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك( 9 َويََذْرَك، َويََذُرَك، َونََذُرَك، َونََذَرَك، َويََذُركم( 9 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 

دتما العبرانيات، فانظرا إلى جنس المولود، فإن قارن: "وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين أسم إحداهما شفرة واألخرى فوعة  وقال: إذا ول

 (.99-06:  0كان إبن فأميتوه، وإن كانت ابنة فلتحيا" )خروج 
7

ثُهَا( 0   َواْلَعاقِبَةَ ( 9 يُوَرثُهَا، يَُورِّ
8

 ِجْيتَنَا( 9 تَاتِيَنَا( 0 
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39/7:130م
1
نَِي   ِ ٓ َءاَل فِرَۡعۡوَن بِٱلس  َخۡذنَا

َ
َِن ٱثلذَمَرَٰتِ  ]...[َولََقۡد أ  0مَوَنۡقٖص م 

وَن  ر  كذ ۡم يَذذ  لََعلذه 
نِيَن َونَْقصإ ِمَن َولَقَْد أََخْذنَا  آََل فِْرَعْوَن بِالسِّ

 الثاَمَراِت لََعلاهُْم يَذاكاُرونَ 

39/7:131م
2
  ْ وا ۡيذ  ۡم َسي َِئة  َيطذ ْ نَلَا َهَِٰذهۖۦُِ ِإَون ت ِصۡبه  م  ٱۡۡلََسَنة  قَال وا  0فَإَِذا َجآَءۡته 

مۡ  ََلٓ إِنذَما َطىئِر ه 
َ
ۥٓۗۡ أ َعه  وََسَٰ َوَمن مذ ۡم  ِعندَ  9بِم  ۡكَثَه 

َ
ِ َوَلَِٰكنذ أ ٱَّللذ

وَن   ََل َيۡعلَم 

فَإَِذا َجاَءْتهُُم اْلَحَسنَةُ قَالُوا لَنَا هَِذِه َوإِْن تُِصْبهُْم 

َسيِّئَةٌ يَطاياُروا بُِموَسى َوَمْن َمَعهُ أاََل إِناَما طَاهُِرهُْم 

ِ َولَِكنا أَْكثََرهُْم اَل يَْعلَُمونَ   ِعْنَد هللاا

39/7:132م
3
تَِنا 

ۡ
ْ َمۡهَما تَأ بِهِۦ ِمۡن َءايَٖة ل ِتَۡسَحَرنَا بَِها َفَما ََنۡن  لََك  0َوقَال وا

ۡؤِمنَِي   بِم 
َوقَالُوا َمْهَما تَأْتِنَا بِِه ِمْن آَيَةإ لِتَْسَحَرنَا بِهَا فََما 

 نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِينَ 

39/7:133م
4
وفَانَ   رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهم  ٱلطُّ

َ
َل  9مَوٱۡۡلََرادَ  0مفَأ مذ َفادِعَ  7م0َوٱۡلق   7مَوٱلضذ

مَ  ۡرِِمَي  3مَوٱَلذ واْ َوََكن واْ قَۡوٗما َّمُّ َلَٰٖت فَٱۡسَتۡكَب  َفصذ  َءاَيَٰٖت مُّ
َل  فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الطُّوفَاَن َوالَْجَراَد َواْلقُما

اَلتإ فَاْستَْكبَرُ  َم آَيَاتإ ُمفَصا فَاِدَع َوالدا وا َوالضا

 َوَكانُوا قَْوًما ُمْجِرِمينَ 

39/7:134م
5
ا َوَقَع َعلَۡيِهم  ٱلر ِۡجز    وََس ٱۡدع  نَلَا َربذَك بَِما َعِهَد  0َولَمذ َٰم  ْ َي قَال وا

ِۡسلَنذ َمَعَك بََِنٓ  0ِعنَدَكُۖ لَئِن َكَشۡفَت َعنذا ٱلر ِۡجزَ  نَل ۡؤِمَنذ لََك َولََن 
ىءِيَل   إِۡسَر

ا َوقَعَ  ْجُز قَالُوا يَا ُموَسى اْدُع لَنَا  َولَما َعلَْيِهُم الرِّ

ْجَز  َرباَك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك لَئِْن َكَشْفَت َعناا الرِّ

 لَنُْؤِمنَنا لََك َولَنُْرِسلَنا َمَعَك بَنِي إِْسَراهِيلَ 

39/7:135م
6
م  ٱلر ِۡجزَ   ا َكَشۡفَنا َعۡنه  وه   0فَلَمذ م َبَٰلِغ  َجل  ه 

َ
ث ونَ  إََِلى أ ۡم يَنك   9إَِذا ه 

]...[  
ْجَز إِلَى أََجلإ هُْم بَالُِغوهُ إَِذا  ا َكَشْفنَا َعْنهُُم الرِّ فَلَما

 هُْم يَْنُكثُوَن 

39/7:136م
7
ۡم ِِف ٱَۡلَم ِ   ۡغَرۡقَنَٰه 

َ
ۡم فَأ ْ أَِب 0مفَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنه  ب وا ۡم َكذذ نذه 

َ
َٰتَِنا َوََكن واْ بِأ َي

 َعۡنَها َغَٰفِلَِي 
بُوا  فَاْنتَقَْمنَا ِمْنهُْم فَأَْغَرْقنَاهُْم فِي اْليَمِّ بِأَناهُْم َكذا

 بِآَيَاتِنَا َوَكانُوا َعْنهَا َغافِلِينَ 

39/7:137م
8
  ْ ِيَن ََكن وا ۡوَرۡثَنا ٱۡلَقۡوَم ٱَّلذ

َ
ۡرِض َوَمَغَٰرَِبَها َوأ

َ
وَن َمَشَٰرَِق ٱۡۡل ي ۡسَتۡضَعف 

ۡت َُكَِمت   ُۖ َوَتمذ ََٰرۡكَنا فِيَها ىءِيَل  0ٱلذَِّت َب َٰ بََِنٓ إِۡسَر َرب َِك ٱۡۡل ۡسََنَٰ لََعَ
ۥ َوَما ََكن واْ  ه  ۡرنَا َما ََكَن يَۡصَنع  فِۡرَعۡون  َوقَۡوم  ُْۖ َوَدمذ وا بَِما َصَب 

ونَ    9َيۡعرِش 

َوأَْوَرْثنَا اْلقَْوَم الاِذيَن َكانُوا يُْستَْضَعفُوَن َمَشاِرَق 

ْت َكلَِمةُ  اأْلَْرِض َوَمَغاِربَهَا الاتِي بَاَرْكنَا فِيهَا َوتَما

َربَِّك اْلُحْسنَى َعلَى بَنِي إِْسَراهِيَل بَِما َصبَُروا 

ْرنَا َما َكاَن يَْصنَُع فِْرَعْوُن َوقَْوُمهُ َوَما َكانُوا  َوَدما

 يَْعِرُشونَ 

39/7:138م
9
ونَ  0َوَجََٰوۡزنَا  ف  َٰ قَۡوٖ  َيۡعك  ْ لََعَ تَۡوا

َ
ىءِيَل ٱۡۡلَۡحَر َفأ ى  9بِبََِنٓ إِۡسَر لََعَ

ۡم  ۡم َءالَِهة   قَاَل إِنذك  ٓ إَِلَٰٗها َكَما لَه  َا وََس ٱۡجَعل نلذ ۡم  قَال واْ َيَٰم  ذه  ۡصَناٖ  ل
َ
أ

 قَۡوم  ََتَۡهل وَن 

نَا بِبَنِي إِْسَراهِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْومإ َوَجاَوزْ 

يَْعُكفُوَن َعلَى أَْصنَامإ لَهُْم قَالُوا يَا ُموَسى اْجَعْل 

 لَنَا إِلَهًا َكَما لَهُْم آَلِهَةٌ قَاَل إِناُكْم قَْوٌم تَْجهَلُونَ 

ۡم فِيهِ َوَبَِٰطل   39/7:139م ا ه  َتبذ  مذ ََلٓءِ م  ؤ  ا ََكن واْ َيۡعَمل ونَ  إِنذ َهى إِنا هَُؤاَلِء ُمتَباٌر َما هُْم فِيِه َوبَاِطٌل َما َكانُوا  مذ

 يَْعَملُونَ 

ۡم لََعَ ٱۡلَعَٰلَِميَ  39/7:140م لَك  َو فَضذ ۡم إَِلَٰٗها َوه  بۡغِيك 
َ
ِ أ َغۡۡيَ ٱَّللذ

َ
ِ أَْبِغيُكْم إِلَهًا َوهَُو  قَاَل أ لَُكْم َعلَى قَاَل أََغْيَر هللاا فَضا

 اْلَعالَِمينَ 

                                                           
1

 .96-07:  77و  37-37:  70يتكلم سفر الخروج عن هذه المجاعة في ( 0م 
2

 طَيُرهُْم، طَيُرُكمْ ( 9 ُروا، تطيرواتَطَيا ( 0 
3

 تَاتِنَا( 0 
4

يتكلم سفر الخروج عن ذباب  (7م. 08و  07-01و  7:  01قارن خروج ( 9م(. 09:  8يتكم سفر الخروج عن بردا ثقيال ) (0م♦ َواْلقَْمَل ( 0 

 .93-07:  7قارن خروج ( 3م. 8-0:  9و  98-96:  7قارن خروج  (7م(. 91:  9كثيف )
5

ْجز( 0   الرُّ
6

ْجز( 0   يَْنِكثُونَ ( 9 الرُّ
7

 .71-03:  07رواية اغراق جند فرعون في البحر مذكورة في سفر الخروج ( 0م 
8

ُشوَن، يَْغِرُسونَ ( 9 كلمات، َكلَِمهْ ( 0   يَْعُرُشوَن، يَُعرِّ
9

ْزنَا( 0   يَْعِكفُونَ ( 9 َوَجوا
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39/7:141م
1
م  َّنَۡيَنَٰك 

َ
وَٓء ٱۡلَعَذاِب  0ِإَوۡذ أ ۡم س  ونَك  وم  ِۡن َءاِل فِۡرَعۡوَن يَس  م 
َقت ِل ونَ  ۡم   9ي  ۡم َويَۡسَتۡحي وَن نَِسآَءك  ۡبَنآَءك 

َ
ِن  0مأ م بَََلٓء  م  َٰلِك  َوِّف َذ

ۡم َعِظيم   ب ِك   رذ

ِمْن آَِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوَء َوإِْذ أَْنَجْينَاُكْم 

اْلَعَذاِب يُقَتِّلُوَن أَْبنَاَءُكْم َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم َوفِي 

 َذلُِكْم باََلٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ 

39/7:142م
2
ۡتَمۡمَنََٰها 0۞َوَوََٰعۡدنَا 

َ
َٰثَِي ََلۡلَٗة َوأ وََسَٰ ثََل َفَتمذ ِميَقَٰت   0مبَِعُۡشٖ  9م 

ونَ رَ  ِخيهِ َهَٰر 
َ
وََسَٰ ِۡل ۡرَبعَِي ََلۡلَٗة  َوقَاَل م 

َ
ٱۡخل ۡفَِن ِِف قَۡوِِم  9مب ِهِۦٓ أ

ۡفِسِديَن  ۡصلِۡح َوََل تَتذبِۡع َسبِيَل ٱلۡم 
َ
 َوأ

َوَواَعْدنَا ُموَسى ثاََلثِيَن لَْيلَةً َوأَْتَمْمنَاهَا بَِعْشرإ فَتَما 

قَاَل ُموَسى أِلَِخيِه ِميقَاُت َربِِّه أَْربَِعيَن لَْيلَةً وَ 

هَاُروَن اْخلُْفنِي فِي قَْوِمي َوأَْصلِْ  َواَل تَتابِْع 

 َسبِيَل اْلُمْفِسِدينَ 

39/7:143م
3
رِِنٓ  

َ
ِ أ ۥ قَاَل َرب  ۥ َربُّه  َمه 

وََسَٰ لِِميَقَٰتَِنا َوَُكذ ا َجآَء م  ۡر إََِلَۡك   0َولَمذ نظ 
َ
أ

ََِٰن  ۥ  9َوَلَِٰكنِ  0مقَاَل لَن تََرى ۡر إََِل ٱۡۡلََبِل فَإِِن ٱۡسَتَقرذ َماَكنَه  ٱنظ 
ا ۥ َدك ٗ ۥ لِلَۡجَبِل َجَعلَه  َٰ َربُّه  ا ََتَّلذ ِۚ فَلَمذ ََِٰن وََسَٰ  7فََسۡوَف تََرى وََخرذ م 

ۡؤِمنَِي  7َصعِٗقا   ل  ٱلۡم  وذ
َ
نَا۠ أ
َ
ۡبَحََٰنَك ت ۡبت  إََِلَۡك َوأ فَاَق قَاَل س 

َ
آ أ  فَلَمذ

ا َجاَء  ُموَسى لِِميقَاتِنَا َوَكلاَمهُ َربُّهُ قَاَل َربِّ َولَما

أَِرنِي أَْنظُْر إِلَْيَك قَاَل لَْن تََرانِي َولَِكِن اْنظُْر إِلَى 

ا  اْلَجبَِل فَإِِن اْستَقَرا َمَكانَهُ فََسْوَف تََرانِي فَلَما

ا َوَخرا ُموَسى َصِعقًا  تََجلاى َربُّهُ لِْلَجبَِل َجَعلَهُ َدّكً

ُل فَ  ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَنَا أَوا لَما

 اْلُمْؤِمنِينَ 

39/7:144م
4
 ٱنلذاِس بِرَِسََٰلََِّٰت  

وََسى إَِن ِ ٱۡصَطَفۡيت َك لََعَ  9َوبَِكَلََِٰم  0قَاَل َيَٰم 
َِٰكرِيَن  َِن ٱلشذ ن م 

ۡذ َمآ َءاتَۡيت َك َوك   فَخ 
اْصطَفَْيتَُك َعلَى النااِس قَاَل يَا ُموَسى إِنِّي 

بِِرَسااَلتِي َوبَِكاَلِمي فَُخْذ َما آَتَْيتَُك َوُكْن ِمَن 

اِكِرينَ   الشا

39/7:145م
5
لَۡواحِ  

َ
ءٖ  0مَوَكَتۡبَنا ََل ۥ ِِف ٱۡۡل ِ ََشۡ

وِۡعَظٗة َوَتۡفِصيَٗل ل ِك   ءٖ مذ ِ ََشۡ
ِمن ُك  

ذ   خ 
ۡ
ۡر قَۡوَمَك يَأ م 

ۡ
ةٖ َوأ وذ ۡذَها بِق  ۡم َداَر فَخ  ْورِيك 

 
ۡحَسنَِها  َسأ

َ
ْ بِأ وا

 ٱۡلَفَِٰسقَِي 

َوَكتَْبنَا لَهُ فِي اأْلَْلَواِح ِمْن ُكلِّ َشْيءإ َمْوِعظَةً 

ةإ َوْأُمْر قَْوَمَك  َوتَْفِصياًل لُِكلِّ َشْيءإ فَُخْذهَا بِقُوا

 يَأُْخُذوا بِأَْحَسنِهَا َسأُِريُكْم َداَر اْلفَاِسقِينَ 

39/7:146م
6
ِ ِإَون   ۡرِض بَِغۡۡيِ ٱۡۡلَق 

َ
وَن ِِف ٱۡۡل ِيَن َيَتَكبذ  ۡصِف  َعۡن َءاَيََِّٰتَ ٱَّلذ

َ
َسأ
 ْ ْ  0يََرۡوا ذ َءايَةٖ َلذ ي ۡؤِمن واْ بَِها ِإَون يََرۡوا وه   9َسبِيَل ٱلرُّۡشدِ  0ُك   7ََل َيتذِخذ 

وه   ِ َيتذِخذ   َسبِيَل ٱۡلَغ 
ْ َٰ  7َسبِيَٗل ِإَون يََرۡوا ب واْ َسبِيَٗل  َذ ۡم َكذذ نذه 

َ
لَِك بِأ

َٰتَِنا َوََكن واْ َعۡنَها َغَٰفِلَِي أَِب  َي

َسأَْصِرُف َعْن آَيَاتَِي الاِذيَن يَتََكباُروَن فِي اأْلَْرِض 

بَِغْيِر اْلَحقِّ َوإِْن يََرْوا ُكلا آَيَةإ اَل يُْؤِمنُوا بِهَا َوإِْن 

ْشِد اَل يَتاِخُذوهُ  َسبِياًل َوإِْن يََرْوا  يََرْوا َسبِيَل الرُّ

بُوا بِآَيَاتِنَا  َسبِيَل اْلَغيِّ يَتاِخُذوهُ َسبِياًل َذلَِك بِأَناهُْم َكذا

 َوَكانُوا َعْنهَا َغافِلِينَ 

39/7:147م
7
ْ أَِب  ب وا ِيَن َكذذ َٰتَِنا َولَِقآءِ ٱٓأۡلِخَرةِ َحبَِطۡت َوٱَّلذ َۡزۡوَن  0َي ۡم  َهۡل َي  ۡعَمَٰل ه 

َ
أ

 َما ََكن واْ َيۡعَمل وَن  إَِلذ 
بُوا بِآَيَاتِنَا َولِقَاِء اآْلَِخَرِة َحبِطَْت  َوالاِذيَن َكذا

 أَْعَمالُهُْم هَْل يُْجَزْوَن إاِلا َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

                                                           
1

ْينَاُكْم، أَْنَجاُكمْ ( 0   .097:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ يَْقتُلُوَن ( 9 نَجا
2

ْمنَاهَا( 9 َوَوَعْدنَا( 0  قارن : " فدخل موسى في وسط الغمام وصعد الجبل. وأقام موسى في الجبل أربعين يوما وأربعين ( 0م♦ هَاُروُن ( 7 َوتَما

(؛" حين صعدت الجبل آلخذ لوحي الحجر، لوحي العهد الذي قطعه الرب معكم. فأقمت بالجبل أربعين يوما وأربعين ليلة" 09:  97ليلة" )خروج 

انتظرونا ههنا حتى نرجع إليكم، وهوذا هارون وحور معكم. فمن كانت له قضية، فليتقدم قارن : "وقال موسى للشيوخ: ( 9م(. 8:  8)تثنية 

 (.07:  97إليهما" )خروج 
3

ا( 7 َولَِكنُ ( 9 أَْرنِي( 0  اَء، ُدّكً قارن: "قال موسى: أرني مجدك. قال: أمر بكل حسني أمامك وأنادي بآسم: الرب قدامك، ( 0م♦ َصاِعقًا ( 7 َدّكً

  وأرحم من أرحم. وقال: أما وجهي فال تستطيع أن تراه ألنه ال يراني اإلنسان ويحيا . وقال الرب: هوذا مكان بجانبي، قف وأصف  عمن أصف

على الصخرة، فيكون إذا مر مجدي، أني أجعلك في حفرة الصخرة وأظللك بيدي حتى أمر، ثم أرفع يدى فترى ظهري، وأما وجهي فال يرى" 

 (.97-09:  77)خروج 
4

 َوتََكلُِّمي، َوبَِكلِِمي( 9 بِِرَسالَتِي( 0 
5

نقرأ في سفر الخروج. "وقال الرب لموسى: اصعد إلي إلى الجبل وأقم هنا حتى أعطيك لوحي الحجارة والشريعة ( 0م♦ َسأُوِريُكْم، َسأُوِرثُكْم ( 0 

على جبل سيناء، سلمه لوحي الشهادة، لوحين من حجر، (؛"ولما آنتهى هللا من مخاطبة موسى 09:  97والوصية التي كتبتها لتعليمهم" )خروج 

(؛"ثم أدار موسى وجهه ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على وجهيهما، من هنا 09.  70مكتوبين بإصبع هللا" )خروج 

 (.06-03:  79ين" )خروج ومن هناك كانا مكتوبين. واللوحان هما صنع هللا، والكتابة هي كتابة هللا منقوشة في اللوح
6

َشادُ ( 9 يَُرْوا( 0  َشُد، الرا ُشُد، الرا  يَتاِخُذوها( 7 الرُّ
7

 َحبَطَتْ ( 0 
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39/7:148م
1
لِي ِِهمۡ   وََسَٰ ِمنَۢ َبۡعِدهِۦ ِمۡن ح  ََذ قَۡوم  م  ِعۡجَٗل َجَسٗدا َلذ ۥ  0م0َوٱَتذ

َواٌر   وه  9م0خ  َذ  ۡم َوََل َيۡهِديِهۡم َسبِيًَل  ٱَتذ ه  ۥ ََل ي َكل ِم  نذه 
َ
ْ أ لَۡم يََرۡوا

َ
أ

 َوََكن واْ َظَٰلِِمَي  ]...[

َواتاَخَذ قَْوُم ُموَسى ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُحلِيِِّهْم ِعْجاًل 

اَل يَُكلُِّمهُْم َواَل َجَسًدا لَهُ ُخَواٌر أَلَْم يََرْوا أَناهُ 

 يَْهِديِهْم َسبِياًل اتاَخُذوهُ َوَكانُوا ظَالِِمينَ 

39/7:149م
2
قَِط   ا س  ْ لَئِن لذۡم يَرَُۡحَۡنا  0َولَمذ ْ قَال وا ۡم قَۡد َضلُّوا نذه 

َ
ْ أ ۡوا
َ
يِۡديِهۡم َوَرأ

َ
ِِفٓ أ
وَننذ ِمَن ٱۡلَخََِّٰسِيَن  7 9َربَُّنا َوَيۡغفِۡر نَلَا  نَلَك 

ا ُسقَِط فِي أَْيِديِهْم َوَرأَْوا أَناهُْم قَْد َضلُّوا قَالُوا وَ  لَما

لَئِْن لَْم يَْرَحْمنَا َربُّنَا َويَْغفِْر لَنَا لَنَُكونَنا ِمَن 

 اْلَخاِسِرينَ 

39/7:150م
3
وِن   ِسٗفا قَاَل بِۡئَسَما َخلَۡفت م 

َ
وََسى إََِلَٰ قَۡوِمهِۦ َغۡضَبََٰن أ ا رََجَع م  َولَمذ

لَۡواحَ 
َ
ۡلَِق ٱۡۡل

َ
ۡمُۖ َوأ ۡمَر َرب ِك 

َ
َعِجۡلت ۡم أ

َ
ِس  0مِمنَۢ َبۡعِدٓيِۖ أ

ۡ
َخَذ بَِرأ

َ
 0َوأ

مذ 
 
ۥٓ إََِلۡهِِۚ قَاَل ٱۡبَن أ ه  ِخيهِ ََي رُّ

َ
واْ  9أ وِن َوََكد  إِنذ ٱۡلَقۡوَم ٱۡسَتۡضَعف 

ۡعَدآءَ 
َ
َٰلِِمَي  7َيۡقت ل ونََِن فَََل ت ۡشِمۡت ِبَ ٱۡۡل  َوََل ََتَۡعۡلَِن َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱلظذ

ا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا قَاَل  َولَما

بِْئَسَما َخلَْفتُُمونِي ِمْن بَْعِدي أََعِجْلتُْم أَْمَر َربُِّكْم 

هُ إِلَْيِه قَاَل  َوأَْلقَى اأْلَْلَواَح َوأََخَذ بَِرأِْس أَِخيِه يَُجرُّ

َن أُما إِنا اْلقَْوَم اْستَْضَعفُونِي َوَكاُدوا يَْقتُلُونَنِي ابْ 

فاََل تُْشِمْت بَِي اأْلَْعَداَء َواَل تَْجَعْلنِي َمَع اْلقَْوِم 

 الظاالِِمينَ 

َُِٰحِيَ  39/7:151م رَۡحم  ٱلرذ
َ
نَت أ

َ
ۡدِخۡلَنا ِِف رَُۡحَتَِكُۖ َوأ

َ
ِِخ َوأ

َ
ِ ٱۡغفِۡر َِل َوِۡل قَاَل َربِّ اْغفِْر لِي َوأِلَِخي َوأَْدِخْلنَا فِي َرْحَمتَِك  قَاَل َرب 

اِحِمينَ   َوأَْنَت أَْرَحُم الرا

39/7:152م
4
ْ ٱۡلعِۡجَل   وا َذ  ِيَن ٱَتذ ب ِِهۡم َوذِلذة  ِِف  0مإِنذ ٱَّلذ ِن رذ ۡم َغَضب  م  َسيََنال ه 

ۡفََتِينَ  ۡنَيا  َوَكَذَٰلَِك ََّنۡزِي ٱلۡم  ةِ ٱَلُّ   ٱۡۡلََيوَٰ
إِنا الاِذيَن اتاَخُذوا اْلِعْجَل َسيَنَالُهُْم َغَضٌب ِمْن 

ْنيَا َوَكَذلَِك نَْجِزي  َربِِّهْم َوِذلاةٌ فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 اْلُمْفتَِرينَ 

ِ  39/7:153م ي  ِيَن َعِمل واْ ٱلسذ
 إِنذ َربذَك  ]...[اِت ث مذ تَاب واْ مِنَۢ َبۡعِدَها َوَءاَمن ٓواْ   َ َوٱَّلذ

ور  رذِحيم    ِمنَۢ َبۡعِدَها لََغف 
يِّئَاِت ثُما تَابُوا ِمْن بَْعِدهَا َوآََمنُوا  َوالاِذيَن َعِملُوا السا

 إِنا َرباَك ِمْن بَْعِدهَا لََغفُوٌر َرِحيمٌ 

39/7:154م
5
ا َسَكَت   ٗدى  0َولَمذ ُۖ َوِّف ن ۡسَختَِها ه  لَۡواَح

َ
َخَذ ٱۡۡل

َ
وََس ٱۡلَغَضب  أ َعن مُّ

ۡم لَِرب ِِهۡم يَۡرَهب وَن َورَ  ِيَن ه   ُۡحَة  ل َِّلذ
ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب أََخَذ اأْلَْلَواَح  َولَما

َوفِي نُْسَختِهَا هًُدى َوَرْحَمةٌ لِلاِذيَن هُْم لَِربِِّهْم 

 يَْرهَبُونَ 

39/7:155م
6
وََسَٰ   َٗل  ]...[َوٱۡخَتاَر م  ۥ َسۡبعَِي رَج  م   0مقَۡوَمه  َخَذۡته 

َ
ٓ أ ا ُۖ فَلَمذ ل ِِميَقَٰتَِنا

ِ لَۡو ِشۡئَت  َنا بَِما  0ٱلرذۡجَفة  قَاَل َرب  ت ۡهلِك 
َ
ََٰىُۖ أ ِن َقۡبل  ِإَويذ م م  ۡهلَۡكَته 

َ
أ

ُٓۖ إِۡن ِِهَ إَِلذ فِۡتنَت َك ت ِضلُّ بَِها َمن تََشآء  َوَتۡهِدي  ا َفَهآء  ِمنذ َفَعَل ٱلسُّ
نَت َوَِلُّ 

َ
ُۖ أ نَت َخۡۡي  ٱۡلَغَٰفِرِيَن َمن تََشآء 

َ
ُۖ َوأ  َنا فَٱۡغفِۡر نَلَا َوٱرَُۡحَۡنا

ا  َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ َسْبِعيَن َرُجاًل لِِميقَاتِنَا فَلَما

ْجفَةُ قَاَل َربِّ لَْو ِشْئَت أَْهلَْكتَهُْم ِمْن  أََخَذْتهُُم الرا

فَهَ  اُء ِمناا إِْن ِهَي قَْبُل َوإِيااَي أَتُْهلُِكنَا بَِما فََعَل السُّ

إاِلا فِْتنَتَُك تُِضلُّ بِهَا َمْن تََشاُء َوتَْهِدي َمْن تََشاُء 

أَْنَت َولِيُّنَا فَاْغفِْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخْيُر 

 اْلَغافِِرينَ 

39/7:156م
7
دۡ   ۡنَيا َحَسَنٗة َوِّف ٱٓأۡلِخَرةِ إِنذا ه  ِ ٱَلُّ ٓ إََِلَۡك  ۞َوٱۡكت ۡب نَلَا ِِف َهَِٰذه نَا

ِصيب  
 
ُۖ  0قَاَل َعَذاِبٓ أ َشآء 

َ
ِۚ  9بِهِۦ َمۡن أ ءٖ ذ ََشۡ َورَُۡحََِّت َوِسَعۡت ُك 

م أَِب ِيَن ه  ةَ َوٱَّلذ َكوَٰ وَن َوي ۡؤت وَن ٱلزذ ِيَن َيتذق  ۡكت ب َها لَِّلذ
َ
َٰتَِنا فََسأ َي

 ي ۡؤِمن وَن 

ْنيَا َحَسنَةً َوفِي  اآْلَِخَرِة إِناا َواْكتُْب لَنَا فِي هَِذِه الدُّ

هُْدنَا إِلَْيَك قَاَل َعَذابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََشاُء 

َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلا َشْيءإ فََسأَْكتُبُهَا لِلاِذيَن 

َكاةَ َوالاِذيَن هُْم بِآَيَاتِنَا يُْؤِمنُونَ   يَتاقُوَن َويُْؤتُوَن الزا

                                                           
1

( لم تذكر التوراة 9. م06:  8و سفر التثنية في الفصل  6-7:  79ذكر سفر الخروج العجل في الفصل ( 0م♦ ُجَؤاٌر ( 9 ُحلِيِّهُْم، ِحلِيِِّهْم، َحلِيِِّهمْ ( 0 

 Ce détail ne figure pas dans la Bible, mais dans Pirke Rabbi. **73التفصيل ولكن نجده في بيركي ربي اليعازر الفصل هذا 

Eliezer 45. 
2

 ربانا لئن لم تَْرَحْمنَا َوتَْغفِْر لَنَا( 7 لَئِْن لَْم تَْرَحْمنَا َربُّنَا َوتَْغفِْر لَنَا( 9 أُْسقِطَ، َسقَطَ ( 0 
3

، أُّمي( 9 بَِراسِ ( 0  ، إِمِّ قارن: " فلما آقترب من المخيم، رأى العجل ( 0م♦ تَْشَمْت بَِي اأْلَْعَداُء، تَْشِمْت بَِي اأْلَْعَداُء، يَْشَمْت بَِي اأْلَْعَداُء ( 7 أُمِّ

 (.08:  79والرقص، فاضطرم غضب موسى فرمى باللوحين من يديه وحطمهما في أسفل الجبل " )خروج 
4

 .076:  7\78مش اآلية أنظر ها( 0م 
5

َت، َسَكنَ ( 0   أُْسِكَت، ُسكِّ
6

قارن: "وقال هللا لموسى: اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسراهيل، وآسجدوا من بعيد" )خروج ( 0م♦ ِشيَت ( 0 

شيوخ الشعب وكتبتهم، وخذهم إلى خيمة الموعد، فيقفوا (؛"فقال الرب لموسى: اجمع لي سبعين رجال من شيوخ إسراهيل الذين تعلم أنهم 0:  97

 (.06:  00هناك معك" )عدد 
7

 أََساءَ ( 9 أُوِصيبُ ( 0 
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39/7:157م
1
وَن   ِيَن يَتذبِع  ذ ٱَّلذ ِ ِم 

 
وَل ٱنلذِبذ ٱۡۡل ۥ َمۡكت وًبا  0ت0ٱلرذس  ونَه  ِي ََيِد 

ٱَّلذ
َٰةِ ۡم ِِف ٱتلذۡوَرى َِّنيلِ  0مِعنَده  م 9مَوٱۡۡلِ ر ه  م 

ۡ
ۡم َعِن  9يَأ َٰه  وِف َوَيۡنَهى بِٱلَۡمۡعر 

ئَِث َوَيَضع   ِم  َعلَۡيِهم  ٱۡۡلََبى ي َِبَِٰت َوي َحر  م  ٱلطذ نَكرِ َوي ِحلُّ لَه   7ٱلۡم 
مۡ َعنۡ  ۡم إِۡصَه  ْ بِهِۦ  7ه  ِيَن َءاَمن وا ََٰل ٱلذَِّت ََكنَۡت َعلَۡيِهۡم  فَٱَّلذ ۡغَل

َ
َوٱۡۡل

وه   ر  م   9ت3وََعزذ ْوَلىئَِك ه 
 
ۥٓ أ نزَِل َمَعه 

 
ِٓي أ ْ ٱنلُّوَر ٱَّلذ وا وه  َوٱتذَبع  َونََِص 

وَن  ۡفلِح   ٱلۡم 

يا  ُسوَل النابِيا اأْلُمِّ الاِذي يَِجُدونَهُ  الاِذيَن يَتابُِعوَن الرا

ْنِجيِل يَأُْمُرهُْم  َمْكتُوبًا ِعْنَدهُْم فِي التاْوَراِة َواإْلِ

بِاْلَمْعُروِف َويَْنهَاهُْم َعِن اْلُمْنَكِر َويُِحلُّ لَهُُم 

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَاهَِث َويََضُع َعْنهُْم  الطايِّبَاِت َويَُحرِّ

نَْت َعلَْيِهْم فَالاِذيَن إِْصَرهُْم َواأْلَْغاَلَل الاتِي َكا

ُروهُ َونََصُروهُ َواتابَُعوا النُّوَر الاِذي  آََمنُوا بِِه َوَعزا

 أُْنِزَل َمَعهُ أُولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحونَ 

39/7:158م
2
ۡلك    ِي ََل ۥ م  ۡم ََجِيًعا ٱَّلذ ِ إََِلۡك  ول  ٱَّللذ َها ٱنلذاس  إَِن ِ رَس  يُّ

َ
أ ق ۡل َيى
 َٰ َمََٰو ُۖ ٱلسذ ۦ َوي ِميت  َو ي ىۡحِ  ه 

ۡرِضِۖ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ
َ
ِ   َ َف  0مِت َوٱۡۡل ْ بِٱَّللذ اِمن وا

 ِ ِ ِم 
 
ِ ٱۡۡل وَِلِ ٱنلذِب  ِ َوَُكَِمَٰتِهِۦ 0تَورَس  ِي ي ۡؤِمن  بِٱَّللذ وه   0ٱَّلذ َوٱتذبِع 
وَن  ۡم َتۡهَتد   لََعلذك 

 ِ إِلَْيُكْم َجِميًعا قُْل يَا أَيُّهَا النااُس إِنِّي َرُسوُل هللاا

َماَواِت َواأْلَْرِض اَل إِلَهَ إاِلا هَُو  الاِذي لَهُ ُمْلُك السا

يِّ  ِ َوَرُسولِِه النابِيِّ اأْلُمِّ يُْحيِي َويُِميُت فَآَِمنُوا بِاَّللا

ِ َوَكلَِماتِِه َواتابُِعوهُ لََعلاُكْم تَْهتَُدونَ   الاِذي يُْؤِمُن بِاَّللا

ِ َوبِهِۦ َيۡعِدل ونَ َومِ  39/7:159م وَن بِٱۡۡلَق  ة  َيۡهد  مذ
 
وََسى أ ةٌ يَْهُدوَن بِاْلَحقِّ َوبِِه يَْعِدلُونَ  ن قَۡوِم م   َوِمْن قَْوِم ُموَسى أُما

39/7:160م
3
م    ۡعَنَٰه  ةَ  0َوَقطذ وََسى إِذِ  9ٱثۡنَََّتۡ َعُۡشَ ٓ إََِلَٰ م  ۡوَحۡيَنا

َ
َمٗما  َوأ

 
ۡسَباًطا أ

َ
أ

ُۖ فَٱۢنَبَجَسۡت ِمۡنه  ٱثۡنََتا  ِن ٱِۡضِب ب َِعَصاَك ٱۡۡلََجَر
َ
ۥٓ أ ه  َٰه  قَۡوم  ٱۡستَۡسَقى

 ُۖ ةَ َعۡيٗنا ۡم  َوَظلذۡلَنا َعلَۡيِهم  ٱۡلَغَمَٰمَ  0مَعُۡشَ َبه  ُۡشَ نَاٖس مذ
 
ُّ أ  9مقَۡد َعلَِم ُك 

نَزنۡلَا
َ
ُۖ  َوأ ۡلَوىَٰ ۡم   7مَعلَۡيِهم  ٱلَۡمنذ َوٱلسذ ْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرزَۡقَنَٰك  ُك  وا

وَن  ۡم َيۡظلِم  َسه  نف 
َ
ونَا َوَلَِٰكن ََكن ٓواْ أ  َوَما َظلَم 

َوقَطاْعنَاهُُم اْثنَتَْي َعْشَرةَ أَْسبَاطًا أَُمًما َوأَْوَحْينَا 

ْضِرْب إِلَى ُموَسى إِِذ اْستَْسقَاهُ قَْوُمهُ أَِن ا

بَِعَصاَك اْلَحَجَر فَاْنبََجَسْت ِمْنهُ اْثنَتَا َعْشَرةَ َعْينًا 

قَْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاسإ َمْشَربَهُْم َوظَلاْلنَا َعلَْيِهُم اْلَغَماَم 

ْلَوى ُكلُوا ِمْن طَيِّبَاِت  َوأَْنَزْلنَا َعلَْيِهُم اْلَمنا َوالسا

ِكْن َكانُوا أَْنفَُسهُْم َما َرَزْقنَاُكْم َوَما ظَلَُمونَا َولَ 

 يَْظلُِمونَ 

39/7:161م
4
ْ ِمۡنَها َحۡيث  ِشۡئت ۡم َوق ول واْ   ِ ٱۡلَقۡرَيَة َوُك  وا ْ َهَِٰذه ن وا م  ٱۡسك  ِإَوۡذ قِيَل لَه 

ٗدا نذۡغفِرۡ  جذ ْ ٱۡۡلَاَب س  ل وا ة  َوٱۡدخ  ۡم   0ِحطذ ۡم َخِطئَٰٓـتِك  َسََنِيد   9لَك 
ۡحِسنَِي   ٱلۡم 

قِيَل لَهُُم اْسُكنُوا هَِذِه اْلقَْريَةَ َوُكلُوا ِمْنهَا َحْيُث َوإِْذ 

ًدا نَْغفِْر  ِشْئتُْم َوقُولُوا ِحطاةٌ َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجا

 لَُكْم َخِطيئَاتُِكْم َسنَِزيُد اْلُمْحِسنِينَ 

ِي  39/7:162م ۡم قَۡوًَل َغۡۡيَ ٱَّلذ واْ ِمۡنه  ِيَن َظلَم  َل ٱَّلذ رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم َفَبدذ
َ
ۡم فَأ قِيَل لَه 

ونَ  َمآءِ بَِما ََكن واْ َيۡظلِم  َِن ٱلسذ  رِۡجٗزا م 
َل الاِذيَن ظَلَُموا ِمْنهُْم قَْواًل َغْيَر الاِذي قِيَل لَهُْم  فَبَدا

َماِء بَِما َكانُوا  فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِرْجًزا ِمَن السا

 يَْظلُِمونَ 

39/7:163هـ
5
مۡ   َ َوۡس   ونَ  0ۡله  ةَ ٱۡۡلَۡحرِ إِۡذ َيۡعد  ِِف  9َعِن ٱۡلَقۡرَيةِ ٱلذَِّت ََكنَۡت َحاِِضَ

ۡبِت  ۡم يَۡوَم َسۡبتِِهمۡ  0م7ٱلسذ تِيِهۡم ِحيَتان ه 
ۡ
ذَٗع َوَيۡوَم ََل  7إِۡذ تَأ ُش 

تِيِهۡم   3يَۡسبِت ونَ 
ۡ
وَن  6ََل تَأ ق  م بَِما ََكن واْ َيۡفس   َكَذَٰلَِك َنۡبل وه 

ْلهُْم َعِن اْلقَْريَِة الاتِي َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر َواْسأَ 

ْبِت إِْذ تَأْتِيِهْم ِحيتَانُهُْم يَْوَم  إِْذ يَْعُدوَن فِي السا

ًعا َويَْوَم اَل يَْسبِتُوَن اَل تَأْتِيِهْم َكَذلَِك  َسْبتِِهْم ُشرا

 نَْبلُوهُْم بَِما َكانُوا يَْفُسقُونَ 

                                                           
1

يا ( 0  ُزوهُ ( 3 آَصاَرهُْم، أَْصَرهُْم، أُْصَرهُمْ ( 7 ويُْذِهب( 7 يَأُْمْرهُمْ ( 9 اأْلَمِّ بمعنى يفهم عامة المسلمون عبارة النبي األمي   (0ت♦ َوَعَزُروهُ، َوَعزا

برهانا على ان القرآن لم ينقله عن غيره وأنه نزل عليه من عند هللا. ولكن هناك بعض المسلمين الذين يرفضون مثل ‘ النبي الذي ال يقرأ وال يكتب

ألمم أو رسول هذا القول. والعبارة تعني فعال النبي الذي ارسل الى األمم أو الوثنيين وهم غير اليهود. ويطلق على القديس بولس لقب رسول ا

فعل عزر يأتي من العبرية بمعننى آزر وقد جاءت أيضا في األيتين  (9ت(. 9:  9و غالطية  07:  00الوثنيين بهذا المعنى )أنظر رومية 

قد يكون إشارة الى سفر ارميا: "قبل أن أصورك في البطن عرفتك وقبل أن تخرج من الرحم قدستك  (0م. ♦ 09:  3\009و  8:  79\000

: "غير أني أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أذهب. فإن لم أذهب، ال يأتكم 7:  06قد يكون اشارة الى يوحنا (  9م(. 3:  0تك نبيا لألمم" )وجعل

 المؤيد. أما إذا ذهبت فأرسله إليكم".
2

 .77:  31\77أنظر هامش اآلية  (0م♦  037:  7\78أنظر هامش اآلية  (0ت♦ َوَكلَِمتِِه، َوآياتِِه ( 0 
3

( ولكن ليس 9-7:  91( وسفر العدد )7-0:  07يأتي ذكر هذه المعجزة في سفر الخروج ) (0م♦ َرَزْقتُُكْم ( 7 ِعْشَرةَ، َعَشَرةَ ( 9 َوقَطَْعنَاهُمُ ( 0 

جاء ذكر هذه  (7م(. 90:  07قارن: "وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود من غمام ليهديهم الطريق" )خروج  (9مفيهما ذكر لعدد العيون. 

 .90-8:  06المعجزة في سفر الخروج 
4

 َخِطيئَاتُُكْم، َخِطيئَتُُكْم، خطاياكم، َخِطيااتكم( 9 تُْغفَْر، يُْغفَْر، تَْغفِرْ ( 0 
5

ونَ ( 9 َواَسْلهُمْ ( 0  وَن، يََعدُّ هذه بعض اآليات التي تخص ( 0م♦ يَأْتِيِهْم ( 6 يَْسبُتُوَن، يُْسبِتُوَن، يُْسبَتُوَن، يََسبِّتُونَ ( 3 اسباتهم( 7 األسبات( 7 يُِعدُّ
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39/7:164هـ
1
ۡم لِمَ ِإَوۡذ   ِۡنه  ة  م  مذ

 
ۡم  0قَالَۡت أ ب ه  ِ َعذ  ۡو م 

َ
ۡم أ ه  ۡهلِك  وَن قَۡوًما ٱَّللذ  م  تَعِظ 

وَن  9َعَذاٗبا َشِديٗداُۖ قَال واْ َمۡعِذَرةً  ۡم َيتذق  ۡم َولََعلذه   إََِلَٰ َرب ِك 
ُ ُمْهلُِكهُْم  ةٌ ِمْنهُْم لَِم تَِعظُوَن قَْوًما هللاا َوإِْذ قَالَْت أُما

بُهُْم َعَذابًا َشِديًدا قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَى َربُِّكْم أَْو مُ  َعذِّ

 َولََعلاهُْم يَتاقُونَ 

39/7:165هـ
2
َخۡذنَا  

َ
وٓءِ َوأ ِيَن َيۡنَهۡوَن َعِن ٱلسُّ َّنَۡيَنا ٱَّلذ

َ
ْ بِهِۦٓ أ وا ِر  ْ َما ذ ك  وا ا نَس  فَلَمذ
واْ بَِعَذابِۢ َب  م 

ِيَن َظلَ ْ  0يِۢس  ِٱَّلذ ونَ  بَِما ََكن وا ق    9َيۡفس 
ُروا بِِه أَْنَجْينَا الاِذيَن يَْنهَْوَن َعِن  ا نَُسوا َما ُذكِّ فَلَما

وِء َوأََخْذنَا الاِذيَن ظَلَُموا بَِعَذابإ بَئِيسإ بَِما  السُّ

 َكانُوا يَْفُسقُونَ 

39/7:166هـ
3
ون واْ   ۡم ك  واْ َعۡنه  ق ۡلَنا لَه  ا ن ه  ا َعَتۡواْ َعن مذ ا َعتَْوا َعْن َما نُهُوا َعْنهُ قُْلنَا لَهُْم ُكونُوا قَِرَدةً   0يَ   ِقَِرَدةً َخَِٰس فَلَمذ فَلَما

 َخاِسئِينَ 

وَٓء  39/7:167هـ ۡم س  ه  وم  ذذَن َربَُّك ََلَۡبَعََثذ َعلَۡيِهۡم إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ َمن يَس 
َ
ِإَوۡذ تَأ

ور  رذِحيم  إِنذ َربذَك  ]...[ٱۡلَعَذاِبِۗ  ۥ لََغف   لَََّسِيع  ٱۡلعَِقاِب ِإَونذه 
َن َربَُّك لَيَْبَعثَنا َعلَْيِهْم إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة َمْن  َوإِْذ تَأَذا

يَُسوُمهُْم ُسوَء اْلَعَذاِب إِنا َرباَك لََسِريُع اْلِعقَاِب 

 َوإِناهُ لََغفُوٌر َرِحيمٌ 

39/7:168هـ
4
مۡ   ۡعَنَٰه  َٰلَِكُۖ  0َوَقطذ ۡم د وَن َذ وَن َوِمۡنه  َٰلِح  م  ٱلصذ ِۡنه  ُۖ م  َمٗما

 
ۡرِض أ

َ
ِِف ٱۡۡل

 ِ ي  م بِٱۡۡلََسَنَِٰت َوٱلسذ وَن   َ َوَبلَۡوَنَٰه  ۡم يَۡرِجع   اِت لََعلذه 
الُِحوَن  َوقَطاْعنَاهُْم فِي اأْلَْرِض أَُمًما ِمْنهُُم الصا

يِّئَاِت َوِمْنهُْم ُدوَن َذلَِك َوبَلَْونَاهُْم بِاْلَحسَ  نَاِت َوالسا

 لََعلاهُْم يَْرِجُعونَ 

39/7:169هـ
5
ْ  0فََخلََف ِمنَۢ َبۡعِدهِۡم َخلۡف    وَن َعَرَض َهََٰذا  9َورِث وا ذ  خ 

ۡ
ٱۡلِكَتََٰب يَأ

لَۡم 
َ
وه   أ ذ  خ 

ۡ
ۥ يَأ ِۡثل ه  تِِهۡم َعَرض  م 

ۡ
ول وَن َسي ۡغَفر  نَلَا ِإَون يَأ ۡدََنَٰ َوَيق 

َ
ٱۡۡل

 ْ ول وا ن َلذ َيق 
َ
ِيَثَٰق  ٱۡلِكَتَِٰب أ ِ إَِلذ ٱۡۡلَقذ  7ي ۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم م  لََعَ ٱَّللذ

 ْ وا فَََل َتۡعقِل ونَ َما فِيهِِۗ َوٱَلذ  7َوَدرَس 
َ
وَن  أ ِيَن َيتذق    3ار  ٱٓأۡلِخَرة  َخۡۡي  ل َِّلذ

فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف َوِرثُوا اْلِكتَاَب يَأُْخُذوَن 

َعَرَض هََذا اأْلَْدنَى َويَقُولُوَن َسيُْغفَُر لَنَا َوإِْن 

ِهْم يَأْتِِهْم َعَرٌض ِمْثلُهُ يَأُْخُذوهُ أَلَْم يُْؤَخْذ َعلَيْ 

ِ إاِلا اْلَحقا  ِميثَاُق اْلِكتَاِب أَْن اَل يَقُولُوا َعلَى هللاا

اُر اآْلَِخَرةُ َخْيٌر لِلاِذيَن يَتاقُوَن  َوَدَرُسوا َما فِيِه َوالدا

 أَفاََل تَْعقِلُونَ 

39/7:170هـ
6
ونَ   ك  ِ َمس  ِيَن ي  ةَ  0َوٱَّلذ لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قَام 

َ
إِنذا ََل ن ِضيع   ]...[بِٱۡلِكَتَِٰب َوأ

ۡصلِِحَي  ۡجَر ٱلۡم 
َ
 أ
اَلةَ إِناا اَل  ُكوَن بِاْلِكتَاِب َوأَقَاُموا الصا َوالاِذيَن يَُمسِّ

 نُِضيُع أَْجَر اْلُمْصلِِحينَ 

39/7:171م
7
لذة    ۥ ظ  نذه 

َ
ۡم َكأ َۢ بِهِۡم  0۞ِإَوۡذ َنَتۡقَنا ٱۡۡلََبَل فَۡوَقه  ۥ َواقِع  نذه 

َ
ْ أ  []...َوَظنُّٓوا

 ْ وا ر  ةٖ َوٱۡذك  وذ م بِق  واْ َمآ َءاَتۡيَنَٰك  ذ  وَن  9خ  ۡم َتتذق   َما فِيهِ لََعلذك 
َوإِْذ نَتَْقنَا اْلَجبََل فَْوقَهُْم َكأَناهُ ظُلاةٌ َوظَنُّوا أَناهُ َواقٌِع 

ةإ َواْذُكُروا َما فِيِه لََعلاُكْم  بِِهْم ُخُذوا َما آَتَْينَاُكْم بِقُوا

 تَتاقُونَ 

39/7:172م
8
مۡ   ِيذَته  ورِهِۡم ذ ر  ه  َخَذ َربَُّك ِمنَۢ بََِنٓ َءاَدَم ِمن ظ 

َ
ى  0ِإَوۡذ أ ۡم لََعَ ۡشَهَده 

َ
َوأ

 ْ ۡمُۖ قَال وا لَۡست  بَِرب ِك 
َ
ِسِهۡم أ نف 

َ
ٓ   9أ ْ يَۡوَم  ]...[بََّلَٰ َشِهۡدنَا ول وا ن َتق 

َ
أ

نذا َعۡن َهََٰذا َغَٰفِلَِي   ٱۡلقَِيََٰمةِ إِنذا ك 

ياتَهُْم  َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَنِي آََدَم ِمْن ظُهُوِرِهْم ُذرِّ

َوأَْشهََدهُْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى 

َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِناا ُكناا َعْن هََذا 

 َغافِلِينَ 

                                                                                                                                                                                                            
واليوم السابع سبت للرب إلهك، فال تصنع فيه عمال أنت وآبنك وآبنتك وخادمك  .السبت عند اليهود: "في ستة أيام تعمل وتصنع أعمالك كلها

وبينكم مدى أجيالكم، ليعلموا أني أنا الرب مقدسكم" وخادمتك وبهيمتك ونزيلك الذي في داخل أبوابك إحفظوا سبوتي خاصة، ألنها عالمة بيني 

في  .فآحفظوا السبت، فإنه مقدس لكم، من آستباحه يقتل قتال. كل من يعمل فيه عمال تفصل تلك النفس من وسط شعبها (؛"01-8:  91)خروج 

فليحفظ بنو إسراهيل السبت،  .سبت يقتل قتالستة أيام تصنع األعمال، وفي اليوم السابع سبت راحة مقدس للرب. كل من عمل عمال في يوم ال

فهو بيني وبين بني إسراهيل عالمة أبدية، ألنه في ستة أيام صنع الرب السموات واألرض، وفي اليوم السابع  .حافظين إياه مدى أجيالهم عهدا أبديا

حطبا في يوم السبت،  فقاده الذين وجدوه يجمع (؛"ولما كان بنو إسراهيل في البرية، وجدوا رجال يجمع 07-07:  70آستراح وتنفس" )خروج 

فقال الرب لموسى: يقتل الرجل قتال: ترجمه   .فوضعوه تحت الحراسة، ألنه لم يتبين ما يصنع به   .حطبا إلى موسى وهارون كل الجماعة

:  03" )عدد .فمات، كما أمر الرب موسىفأخرجته الجماعة كلها إلى خارج المخيم، ورجموه بالحجارة  بالحجار الجماعة كلها في خارج المخيم.

79-76). 
1

 َمْعِذَرةٌ ( 9 لَِمهْ ( 0 
2

 يَْفِسقُونَ ( 9 عدة اختالفات منها: باهس، بيأسإ ( 0 
3

 َخاِسينَ ( 0 
4

 َوقَطَْعنَاهُمْ ( 0 
5

ثُوا( 9 َخلَفٌ ( 0   يَْعقِلُونَ ( 3 َواّداََرُسوا، َواداَكروا( 7 تَقُولُوا( 7 ُورِّ
6

 إستمسكوا، تمسكوا، َمَسُكوا يُْمِسُكوَن،( 0 
7

 َويَْذُكُروا، َوتَْذُكُروا، َوتََذكاُروا( 9 طُلاةٌ ( 0 
8

 يَقُولُوا( 9 ذرياتهم( 0 
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39/7:173م
1
  ْ ول ٓوا ۡو َتق 

َ
ِنَۢ َبۡعِدهِۡمُۖ إِنذ  0أ ِيذٗة م  نذا ذ ر  نَا ِمن َقۡبل  َوك  َك َءابَآؤ  ُۡشَ

َ
ٓ أ َما

ۡبِطل وَن  َنا بَِما َفَعَل ٱلۡم  َفت ۡهلِك 
َ
 أ

ياةً  أَْو تَقُولُوا إِناَما أَْشَرَك آَبَاُؤنَا ِمْن قَْبُل َوُكناا ُذرِّ

 ِمْن بَْعِدِهْم أَفَتُْهلُِكنَا بَِما فََعَل اْلُمْبِطلُونَ 

39/7:174م
2
ل    ِ وَن  0َوَكَذَٰلَِك ن َفص  ۡم يَۡرِجع  ُل اآْلَيَاِت َولََعلاهُْم يَْرِجُعونَ  ٱٓأۡلَيَِٰت َولََعلذه   َوَكَذلَِك نُفَصِّ

39/7:175م
3
ۡتَبَعه   

َ
َٰتَِنا فَٱنَسلََخ ِمۡنَها فَأ ِٓي َءاَتۡيَنَٰه  َءاَي  ٱَّلذ

َ
 0َوٱتۡل  َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ۡيَطَٰن  فاََكَن ِمَن ٱۡلَغاوِينَ    0مٱلشذ
َواْتُل َعلَْيِهْم نَبَأَ الاِذي آَتَْينَاهُ آَيَاتِنَا فَاْنَسلََخ ِمْنهَا 

ْيطَاُن فََكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ   فَأَْتبََعهُ الشا

39/7:176م
4
ۥٓ  0َولَۡو ِشۡئَنا  َٰه    ]...[لََرَفۡعَنَٰه  بَِها َوَلَِٰكنذه  ۡرِض َوٱتذَبَع َهَوى

َ
ۡخَِلَ إََِل ٱۡۡل

َ
أ

َٰلَِك  ۡكه  يَۡلَهثِۚ ذذ ۡو َتَۡت 
َ
ۥ َكَمَثِل ٱۡلَۡكِۡب إِن ََتِۡمۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ َفَمَثل ه 

ْ أَِب ب وا ِيَن َكذذ ۡم َمَثل  ٱۡلَقۡوِم ٱَّلذ ِص ٱۡلَقَصَص لََعلذه  َٰتَِنا  فَٱۡقص  َي
وَن  ر   َيَتَفكذ

ا لََرفَْعنَاهُ بِهَا َولَِكناهُ أَْخلََد إِلَى اأْلَْرِض َولَْو ِشْئنَ 

َواتابََع هََواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِْن تَْحِمْل َعلَْيِه 

يَْلهَْث أَْو تَْتُرْكهُ يَْلهَْث َذلَِك َمثَُل اْلقَْوِم الاِذيَن 

بُوا بِآَيَاتِنَا فَاْقُصِص اْلقََصَص لََعلاهُْم يَ  ُرونَ َكذا  تَفَكا

39/7:177م
5
ب واْ أَِب 0َسآَء َمَثًَل ٱۡلَقۡوم    ِيَن َكذذ وَن ٱَّلذ ۡم ََكن واْ َيۡظلِم  َسه  نف 

َ
َٰتَِنا َوأ بُوا بِآَيَاتِنَا َوأَْنفَُسهُْم  َي َساَء َمثاًَل اْلقَْوُم الاِذيَن َكذا

 َكانُوا يَْظلُِمونَ 

َو  39/7:178م ونَ َمن َيۡهِد ٱَّللذ  َفه  م  ٱۡلَخََِّٰس  ْوَلىئَِك ه 
 
ۡهَتِديِۖ َوَمن ي ۡضلِۡل فَأ ُ فَهَُو اْلُمْهتَِدي َوَمْن يُْضلِْل فَأُولَئَِك هُُم  ٱلۡم  َمْن يَْهِد هللاا

 اْلَخاِسُرونَ 

39/7:179م
6
نَا 

ۡ
ۡم ق ل وب  َلذ َيۡفقَ  0َولََقۡد َذَرأ نِسِۖ لَه  ِ َوٱۡۡلِ ن  َِن ٱۡۡلِ وَن ِۡلََهنذَم َكثِۡٗيا م  ه 

  ٓ وَن بَِها ۡم َءاَذان  َلذ يَۡسَمع  وَن بَِها َولَه  ۡبِِص  ۡعي   َلذ ي 
َ
ۡم أ  0مبَِها َولَه 

م  ٱۡلَغَٰفِل وَن  ْوَلىئَِك ه 
 
َضلُّ  أ

َ
ۡم أ نَۡعَِٰم بَۡل ه 

َ
ْوَلىئَِك َكٱۡۡل

 
 أ

ْنِس لَهُْم  َولَقَْد َذَرْأنَا لَِجهَناَم َكثِيًرا ِمَن اْلِجنِّ َواإْلِ

قُلُوٌب اَل يَْفقَهُوَن بِهَا َولَهُْم أَْعيٌُن اَل يُْبِصُروَن بِهَا 

َولَهُْم آََذاٌن اَل يَْسَمُعوَن بِهَا أُولَئَِك َكاأْلَْنَعاِم بَْل هُْم 

 أََضلُّ أُولَئَِك هُُم اْلَغافِلُونَ 

39/7:180م
7
  ْ وا ُۖ َوَذر  وه  بَِها ۡسَمآء  ٱۡۡل ۡسََنَٰ فَٱۡدع 

َ
ِ ٱۡۡل ونَ  0نَوَّلِلذ ِيَن ي ۡلِحد  ِِفٓ  0ٱَّلذ

ئِهۦِ  َسي ۡجَزۡوَن َما ََكن واْ َيۡعَمل وَن  ۡسَمى
َ
 أ

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدُعوهُ بِهَا َوَذُروا الاِذيَن  َوَّلِلا

 يُْلِحُدوَن فِي أَْسَماهِِه َسيُْجَزْوَن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

مذ  39/7:181م
 
ۡن َخلَۡقَنآ أ ِ َوبِهِۦ َيۡعِدل ونَ َوِممذ وَن بِٱۡۡلَق  ةٌ يَْهُدوَن بِاْلَحقِّ َوبِِه يَْعِدلُونَ  ة  َيۡهد  ْن َخلَْقنَا أُما  َوِمما

39/7:182م
8
ب واْ أَِب  ِيَن َكذذ م َوٱَّلذ ه  َٰتَِنا َسنَۡسَتۡدرِج  وَن  ]...[َي ِۡن َحۡيث  ََل َيۡعلَم  بُوا بِآَيَاتِنَا  م  َسنَْستَْدِرُجهُْم ِمْن َحْيُث اَل َوالاِذيَن َكذا

 يَْعلَُمونَ 

39/7:183م
9
ۡم    ۡمِّل لَه 

 
 َوأُْملِي لَهُْم إِنا َكْيِدي َمتِينٌ  َكۡيِدي َمتٌِي  0إِنذ  0مَوأ

بِيٌ  39/7:184م َو إَِلذ نَِذير  مُّ ِۚ إِۡن ه  ة  ِن ِجنذ ْۗۡ َما بَِصاِحبِِهم م  وا ر  َولَۡم َيَتَفكذ
َ
يَتَفَكاُروا َما بَِصاِحبِِهْم ِمْن ِجناةإ إِْن هَُو إاِلا أََولَْم  أ

 نَِذيٌر ُمبِينٌ 

                                                           
1

 يَقُولُوا( 0 
2

لُ ( 0   يُفَصِّ
3

اإلسراهيليون ألنه جر أبناء ( وقتله 06و  9:  70و  97الى  99( قد يكون إشارة الى بلعام الذي يتكلم عنه سفرالخروج )الفصول 0م♦ فَاتابََعهُ ( 0 

 اسراهيل الى خيانة هللا.
4

 ِشْينَا( 0 
5

 َمثَُل اْلقَْوِم، ِمْثُل الْقَْومِ ( 0 
6

(؛" إذهب وقل لهذا 6-3:  003قارن: " لها أفواه وال تتكلم لها عيون وال تبصر. لها آذان وال تسمع لها أنوف وال تشم " )مزامير ( 0م♦ َذَرانَا ( 0 

سماعا وال تفهموا وآنظروا نظرا وال تعرفوا. غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه وأغمض عينيه لئال يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه  الشعب: اسمعوا

(؛" وإنما أكلمهم باألمثال ألنهم ينظرون وال يبصرون، وألنهم يسمعون وال يسمعون وال هم 01-8:  6ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى" )أشعيا 

 (.07:  07يفهمون." )متى 
7

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ يَْلَحُدوَن ( 0 
8

 َحيْثِ ( 9 َسيَْستَْدِرُجهُمْ ( 0 
9

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ أَنا ( 0 
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39/7:185م
1
وتِ   ْ ِِف َملَك  وا ر  َولَۡم يَنظ 

َ
ۡرِض َوَما َخلََق ٱَّللذ  ِمن  0أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱۡۡل ٱلسذ

ۡمُۖ  َجل ه 
َ
وَن قَِد ٱۡقََتََب أ ن يَك 

َ
ۡن َعََسى أ

َ
ءٖ َوأ ي ِ َحِديثِۢ  0ََشۡ

َ
 فَبِأ

 َبۡعَدهۥ  ي ۡؤِمن وَن 

َماَواِت َواأْلَْرِض  أََولَْم يَْنظُُروا فِي َملَُكوِت السا

ُ ِمْن َشْيءإ َوأَْن َعَسى أَْن يَُكوَن قَِد  َوَما َخلََق هللاا

 اْقتََرَب أََجلُهُْم فَبِأَيِّ َحِديثإ بَْعَدهُ يُْؤِمنُونَ 

39/7:186م
2
مۡ َمن ي ۡضلِِل ٱَّللذ  فَََل َهادَِي   ۥ  َوَيَذر ه  وَن  0ََل  ۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمه  ُ فاََل هَاِدَي لَهُ َويََذُرهُْم فِي طُْغيَانِِهْم  ِِف ط  َمْن يُْضلِِل هللاا

 يَْعَمهُونَ 

39/7:187م
3
يذانَ   َ يَۡس  

َ
اَعةِ أ ِۖ  0ل ونََك َعِن ٱلسذ ِ َها ِعنَد َرّب  َما ِعۡلم  ۡل إِنذ

ُۖ ق  ََٰها ۡرَسى  0مم 
ۡم  تِيك 

ۡ
ۡرِضِۚ ََل تَأ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو لَۡت ِِف ٱلسذ َو  َثق   ه 

ٓ إَِلذ َل ِيَها لَِوۡقتَِها ََل َي 
 ۡۗ ُۖ   َ يَۡس  9إَِلذ َبۡغَتٗة نذَك َحِفٌّ َعۡنَها

َ
ِ  7ل ونََك َكأ َها ِعنَد ٱَّللذ ق ۡل إِنذَما ِعۡلم 

وَن  ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل َيۡعلَم 
َ
 َوَلَِٰكنذ أ

اَعِة أَيااَن ُمْرَساهَا قُْل إِناَما  يَْسأَلُونَكَ  َعِن السا

ِعْلُمهَا ِعْنَد َربِّي اَل يَُجلِّيهَا لَِوْقتِهَا إاِلا هَُو ثَقُلَْت 

َماَواِت َواأْلَْرِض اَل تَأْتِيُكْم إاِلا بَْغتَةً  فِي السا

 يَْسأَلُونََك َكأَناَك َحفِي  َعْنهَا قُْل إِناَما ِعْلُمهَا ِعْندَ 

ِ َولَِكنا أَْكثََر النااِس اَل يَْعلَُمونَ   هللاا

ۡعلَم   39/7:188م
َ
نت  أ ا إَِلذ َما َشآَء ٱَّللذ   َولَۡو ك  ۡملِك  نِلَۡفَِس َنۡفٗعا َوََل َِضًّ

َ
ٓ أ ق ل َلذ

۠ إَِلذ نَِذي نَا
َ
وٓء   إِۡن أ َِنَ ٱلسُّ ر  ٱۡلَغۡيَب ََلۡسَتۡكَثۡت  ِمَن ٱۡۡلَۡۡيِ َوَما َمسذ

 َوبَِشۡي  ل َِقۡوٖ  ي ۡؤِمن ونَ 

 ُ ا إاِلا َما َشاَء هللاا قُْل اَل أَْملُِك لِنَْفِسي نَْفًعا َواَل َضّرً

َولَْو ُكْنُت أَْعلَُم اْلَغْيَب اَلْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما 

وُء إِْن أَنَا إاِلا نَِذيٌر َوبَِشيٌر لِقَْومإ  نَِي السُّ َمسا

 يُْؤِمنُونَ 

39/7:189م
4
ٖ وََجَعَل ِمۡنَها َزۡوَجَها   ِن نذۡفٖس َوَِٰحَدة م م  ِي َخلََقك  َو ٱَّلذ ۞ه 

ََٰها َُحََلۡت َُحًَۡل  ى ا َتَغشذ ُۖ فَلَمذ َن إََِلَۡها  7بِهِۖۦُ  9َخفِيٗفا َفَمرذۡت  0لِيَۡسك 
ۡثَقلَت

َ
ٓ أ ا َما لَئِۡن َءاتَۡيَتَنا  7فَلَمذ َ َربذه  َعَوا ٱَّللذ وَننذ  ]...[دذ َك  َصَٰلِٗحا نلذ

َِٰكرِيَن   ِمَن ٱلشذ

هَُو الاِذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفسإ َواِحَدةإ َوَجَعَل ِمْنهَا 

اهَا َحَملَْت َحْماًل  ا تََغشا َزْوَجهَا لِيَْسُكَن إِلَْيهَا فَلَما

َ َرباهَُما لَئِْن  ا أَْثقَلَْت َدَعَوا هللاا ْت بِِه فَلَما َخفِيفًا فََمرا

اِكِرينَ آَتَ   ْيتَنَا َصالًِحا لَنَُكونَنا ِمَن الشا

39/7:190م
5
َما   َٰه  آ َءاتَى ََكٓءَ  ]...[فَلَمذ َ َما  َفَتَعََّٰل  9 0َصَٰلِٗحا َجَعََل ََل ۥ ُش  َٰه  فِيَمآ َءاتَى

ونَ  ا ي ُۡشِك    7ٱَّللذ  َعمذ
ا آَتَاهَُما َصالًِحا َجَعاَل لَهُ ُشَرَكاَء فِيَما  آَتَاهَُما فَلَما

ا يُْشِرُكونَ  ُ َعما  فَتََعالَى هللاا

39/7:191م
6
ونَ   ي ُۡشِك 

َ
وَن  0تا  ٗ َما ََل ََيۡل ق  َشۡي  0أ ۡلَق  ۡم َي   أَيُْشِرُكوَن َما اَل يَْخلُُق َشْيئًا َوهُْم يُْخلَقُونَ  وَه 

وَن  39/7:192م ۡم يَنِص   َسه  نف 
َ
ا َوََلٓ أ ۡم نَِۡصٗ وَن لَه   َواَل يَْستَِطيُعوَن لَهُْم نَْصًرا َواَل أَْنفَُسهُْم يَْنُصُرونَ  َوََل يَۡسَتِطيع 

39/7:193م
7
ۡم    وك  َدىَٰ ََل يَتذبِع  ۡم إََِل ٱلۡه  وه  ۡم  0ِإَون تَۡدع  وه  َدَعۡوت م 

َ
ۡم أ َسَوآٌء َعلَۡيك 

نت ۡم َصَٰمِ 
َ
ۡم أ
َ
 ت ونَ أ

َوإِْن تَْدُعوهُْم إِلَى اْلهَُدى اَل يَتابُِعوُكْم َسَواٌء َعلَْيُكْم 

 أََدَعْوتُُموهُْم أَْم أَْنتُْم َصاِمتُونَ 

39/7:194م
8
ونَ   ِيَن تَۡدع  ۡمُۖ  0إِنذ ٱَّلذ ۡمَثال ك 

َ
ِ ِعَباٌد أ ۡم  9ِمن د وِن ٱَّللذ وه  فَٱۡدع 

نت ۡم َصَِٰدقَِي  ۡم إِن ك   فَۡليَۡسَتِجيب واْ لَك 
ِ ِعبَاٌد أَْمثَالُُكْم  إِنا الاِذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاا

 فَاْدُعوهُْم فَْليَْستَِجيبُوا لَُكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

                                                           
1

 كلمة ملكوت من العبرية واآلرامية. (0ت♦ آَجالُهُْم ( 0 
2

 َونََذُرهُْم، َويََذْرهُْم، َونََذْرهُمْ ( 0 
3

قارن: "قل لنا متى تكون هذه األمور وما عالمة مجيئك ونهاية العالم؟ ... فأما ذلك اليوم وتلك الساعة، فما ( 0م♦ بها ( 7 بََغتَةً، بََغتاةً ( 9 إِياانَ ( 0 

المالهكة في  (؛"وأما ذلك اليوم أو تلك الساعة فما من أحد يعلمها: ال7:  97من أحد يعلمها، ال مالهكة السموات وال االبن إال اآلب وحده" )متى 

 (.79:  07السماء، وال االبن، إال اآلب" )مرقس 
4

 أُْثقِلَتْ ( 7 بحملها( 7 فََماَرْت، فاستمرت، فمَرت، فاستمارت( 9 ِحْماًل ( 0 
5

 تُْشِرُكونَ ( 7 أشركا فيه( 9 ِشْركاً ( 0 
6

 .T1) **Au singulier en arabe♦ أَتُْشِرُكوَن ( 0 
7

 يَْتبَُعوُكمْ ( 0 
8

 ِعبَاداً أَْمثَالَُكمْ ( 9 َن، يَداُعونَ يُْدَعوْ ( 0 
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39/7:195م
1
  

َ
ۡم أ ۡم لَه 

َ
ُٓۖ أ وَن بَِها ل  َيۡمش  رۡج 

َ
ۡم أ لَه 

َ
ونَ أ ۡعي    0يٖۡد َيۡبِطش 

َ
ۡم أ ۡم لَه 

َ
ُٓۖ أ بَِها

 ۡۗ ۡم َءاَذان  يَۡسَمع وَن بَِها ۡم لَه 
َ
ُٓۖ أ وَن بَِها ۡبِِص  ۡم  9ق لِ  0مي  ََكَٓءك  َ ْ ُش  وا ٱۡدع 
ونِ  ونِ  7ث مذ كِيد    7فَََل ت نِظر 

أَلَهُْم أَْرُجٌل يَْمُشوَن بِهَا أَْم لَهُْم أَْيدإ يَْبِطُشوَن بِهَا 

أَْعيٌُن يُْبِصُروَن بِهَا أَْم لَهُْم آََذاٌن يَْسَمُعوَن  أَْم لَهُمْ 

 بِهَا قُِل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم ثُما ِكيُدوِن فاََل تُْنِظُرونِ 

39/7:196م
2
َل ٱۡلِكَتََٰبُۖ  0إِنذ َوَيِّۧـِل ٱَّللذ    ِي نَزذ َٰلِِحَي  9ٱَّلذ َو َيَتَوّلذ ٱلصذ ُ الاذِ  َوه  َل اْلِكتَاَب َوهَُو يَتََولاى إِنا َولِيَِّي هللاا ي نَزا

الِِحينَ   الصا

ۡم  39/7:197م َسه  نف 
َ
ۡم َوََلٓ أ ك  وَن نَِۡصَ وَن ِمن د ونِهِۦ ََل يَۡسَتِطيع  ِيَن تَۡدع  َوٱَّلذ

ونَ   يَنِص  
َوالاِذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصَرُكْم 

 َواَل أَْنفَُسهُْم يَْنُصُرونَ 

ۡم ََل  39/7:198م وَن إََِلَۡك وَه  ر  ۡم يَنظ  َٰه  ُْۖ َوتََرى وا َدىَٰ ََل يَۡسَمع  ۡم إََِل ٱلۡه  وه  ِإَون تَۡدع 
ونَ  ۡبِِص   ي 

َوإِْن تَْدُعوهُْم إِلَى اْلهَُدى اَل يَْسَمُعوا َوتََراهُْم 

 يَْنظُُروَن إِلَْيَك َوهُْم اَل يُْبِصُرونَ 

39/7:199م
3
ِذ ٱۡلَعۡفوَ   ۡرِف  0تخ  ۡر بِٱۡلع  م 

ۡ
ۡعرِۡض َعِن ٱۡلَجَِٰهلَِي  0َوأ

َ
 ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهلِينَ  َوأ

39/7:200م
4
ا يََنََغنذَك   ۥ َسِميٌع َعلِيٌم  0ِإَومذ ِ  إِنذه  ۡيَطَِٰن نَۡزغ  فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّللذ ا يَْنَزَغناَك ِمنَ  ِمَن ٱلشذ ِ إِناهُ  َوإِما ْيطَاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِاَّللا الشا

 َسِميٌع َعلِيمٌ 

39/7:201م
5
ۡم َطىئِف    ه  ْ إَِذا َمسذ َقۡوا ِيَن ٱتذ ْ  0إِنذ ٱَّلذ وا ر  ۡيَطَِٰن تََذكذ َِن ٱلشذ  ]...[ 7 9م 

وَن  ۡبِِص  م مُّ  فَإَِذا ه 
الشاْيطَاِن إِنا الاِذيَن اتاقَْوا إَِذا َمساهُْم طَاهٌِف ِمَن 

 تََذكاُروا فَإَِذا هُْم ُمْبِصُرونَ 

39/7:202م
6
مۡ   وَنه  دُّ ۡم َيم  َٰن ه  ونَ  0ِإَوۡخَو ۡقِِص  ِ ث مذ ََل ي  ونَهُْم فِي اْلَغيِّ ثُما اَل يُْقِصُرونَ   9ِِف ٱۡلَغ   َوإِْخَوانُهُْم يَُمدُّ

39/7:203م
7
تِِهم 

ۡ
تذبِع  َما ي وَۡحى إََِلذ أَِب 0ِإَوَذا لَۡم تَأ

َ
َمآ أ ْ لَۡوََل ٱۡجَتبَۡيَتَها  ق ۡل إِنذ يَةٖ قَال وا

ٗدى َورَُۡحَة  ل َِقۡوٖ  ي ۡؤِمن وَن  ۡم وَه  ب ِك  ِۚ َهََٰذا بََصآئِر  ِمن رذ ِ ّب   ِمن رذ
 َوإَِذا لَْم تَأْتِِهْم بِآَيَةإ قَالُوا لَْواَل اْجتَبَْيتَهَا قُْل إِناَما

أَتابُِع َما يُوَحى إِلَيا ِمْن َربِّي هََذا بََصاهُِر ِمْن 

 َربُِّكْم َوهًُدى َوَرْحَمةٌ لِقَْومإ يُْؤِمنُونَ 

39/7:204م
8
ۡم ت رَُۡح وَن  0ِإَوَذا ق رِئَ   نِصت واْ لََعلذك 

َ
واْ ََل ۥ َوأ ۡرَءان  فَٱۡسَتِمع  لَهُ َوأَْنِصتُوا لََعلاُكْم َوإَِذا قُِرَئ اْلقُْرآَُن فَاْستَِمُعوا  ٱۡلق 

 تُْرَحُمونَ 

39/7:205م
9
بذَك ِِف َنۡفِسَك تََۡضَُّٗع َوِخيَفةٗ   ر رذ َود وَن ٱۡۡلَۡهرِ ِمَن ٱۡلَقۡوِل  0َوٱۡذك 

ِ َوٱٓأۡلَصالِ  و  د  َِن ٱۡلَغَٰفِلَِي  9بِٱۡلغ  ن م   َوََل تَك 
ًعا َوِخيفَةً َودُ  وَن َواْذُكْر َرباَك فِي نَْفِسَك تََضرُّ

اْلَجْهِر ِمَن اْلقَْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآْلََصاِل َواَل تَُكْن ِمَن 

 اْلَغافِلِينَ 

ۥ  39/7:206م ۥ َوََل  ونَه  وَن َعۡن ِعَباَدتِهِۦ َوي َسب ِح  ِيَن ِعنَد َرب َِك ََل يَۡسَتۡكِب  إِنذ ٱَّلذ
 َۤنوُدُجۡسَي۩

َعْن ِعبَاَدتِِه  إِنا الاِذيَن ِعْنَد َربَِّك اَل يَْستَْكبُِرونَ 

 َويَُسبُِّحونَهُ َولَهُ يَْسُجُدونَ 

 
 سورة اۡلن 32\41
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ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

                                                           
1

 .078:  31\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ تُْنِظُرونِي ( 7 ِكيُدونِي( 7 قُلُ ( 9 يَْبطُُشونَ ( 0 
2

 0 ) ِ ُ، َولِيا هللاا ُ، َولِيِّ هللاا  الِْكتَاَب بالحق( 9 َولِيا هللاا
3

 التي تفرض الزكاة 017:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦ بِاْلُعُرِف ( 0 
4

 يَْنَزَغْنكَ ( 0 
5

لُوا( 9 طَيْف، طَيِّف( 0  كاُروا( 7 إذا طاف طاهف من الشيطان تَأَما  تَذا
6

ونَهُمْ ( 0  ونَهُْم، يُمادُّ ُروَن.( 9 يُِمدُّ  يَْقُصُروَن، يَْقِصُروَن، يُقَصِّ
7

 يَأْتِِهْم ( 0 
8

 قُِريَ ( 0 
9

 واإليصال ( 9 َوُخْفيَةً ( 0 
10

 .0ه السورة مأخوذ من اآلية عنوان هذ 
11

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
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40/72:1م
1
وِۡحَ  

 
ْ إِنذا َسِمۡعَنا ق ۡرَءانًا  0ق ۡل أ ِ َفَقال ٓوا ن  َِن ٱۡۡلِ نذه  ٱۡسَتَمَع َنَفر  م 

َ
إََِلذ أ

 َعَجٗبا 
قُْل أُوِحَي إِلَيا أَناهُ اْستََمَع نَفٌَر ِمَن اْلِجنِّ فَقَالُوا إِناا 

 َسِمْعنَا قُْرآَنًا َعَجبًا

40/72:2م
2
َحٗدا   َ َف  0َيۡهِدٓي إََِل ٱلرُّۡشدِ  

َ
َِنآ أ ُُّۡشَِك بَِرب  ْشِد فَآََمناا بِِه َولَْن نُْشِرَك بَِربِّنَا أََحًدا اَمنذا بِهِۖۦُ َولَن ن  يَْهِدي إِلَى الرُّ

40/72:3م
3
ۥ  نذه 

َ
ا  9تََعََّٰلَٰ َجدُّ َرب َِنا 0َوأ ََذ َصَِٰحَبٗة َوََل َوََلٗ  ا اتاَخَذ َصاِحبَةً َواَل َولًَداَوأَناهُ تََعالَى َجدُّ َربِّنَا مَ  َما ٱَتذ

40/72:4م
4
ۥ  نذه 

َ
ِ َشَطٗطا  0َوأ َنا لََعَ ٱَّللذ ول  َسفِيه  ِ َشطَطًا ََكَن َيق   َوأَناهُ َكاَن يَقُوُل َسفِيهُنَا َعلَى هللاا

40/72:5م
5
نذا 

َ
وَل  0َوأ ن لذن َتق 

َ
ِ َكِذٗبا  9َظَننذآ أ نُّ لََعَ ٱَّللذ نس  َوٱۡۡلِ ِ  ٱۡۡلِ ْنُس َواْلِجنُّ َعلَى هللاا َوأَناا ظَنَناا أَْن لَْن تَقُوَل اإْلِ

 َكِذبًا

40/72:6م
6
ۥ  نذه 

َ
ۡم  0َوأ ِ فََزاد وه  ن  َِن ٱۡۡلِ وَن بِرَِجاٖل م 

وذ  نِس َيع  َِن ٱۡۡلِ  م 
ََكَن رَِجال 

 رََهٗقا 
ْنِس يَُعوُذوَن بِِرَجالإ ِمَن  َوأَناهُ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اإْلِ

 ِجنِّ فََزاُدوهُْم َرهَقًاالْ 

40/72:7م
7
مۡ   نذه 

َ
َحٗدا  0َوأ

َ
ن لذن َيۡبَعَث ٱَّللذ  أ

َ
ُ أََحًدا َظنُّواْ َكَما َظَننت ۡم أ  َوأَناهُْم ظَنُّوا َكَما ظَنَْنتُْم أَْن لَْن يَْبَعَث هللاا

40/72:8م
8
نذا 

َ
لَِئۡت  0َوأ َمآَء فَوََجۡدَنََٰها م  ٗبا  9لََمۡسَنا ٱلسذ ه  َماَء فََوَجْدنَاهَا ُملِئَْت َحَرًسا َشِديًدا  َحَرٗسا َشِديٗدا َوش  َوأَناا لََمْسنَا السا

 َوُشهُبًا

40/72:9م
9
نذا 

َ
ۡمِعِۖ َفَمن يَۡسَتِمِع ٱٓأۡلنَ  0َوأ د  ِمۡنَها َمَقَٰعَِد لِلسذ نذا َنۡقع  ۥ  9ك  ََيِۡد ََل 

 ِشَهاٗبا رذَصٗدا 
ْمِع فََمْن يَْستَِمِع َوأَناا ُكناا نَْقعُ  ُد ِمْنهَا َمقَاِعَد لِلسا

 اأْلََن يَِجْد لَهُ ِشهَابًا َرَصًدا

40/72:10م
10

نذا 
َ
ۡم رََشٗدا  0َوأ َراَد بِِهۡم َربُّه 

َ
ۡم أ
َ
ۡرِض أ

َ
رِيَد بَِمن ِِف ٱۡۡل

 
َُشٌّ أ

َ
أَْم أََراَد َوأَناا اَل نَْدِري أََشر  أُِريَد بَِمْن فِي اأْلَْرِض  ََل نَۡدرِٓي أ

 بِِهْم َربُّهُْم َرَشًدا

40/72:11م
11

نذا 
َ
نذا َطَرآئَِق قَِدٗدا  0َوأ َٰلَِكُۖ ك  وَن َوِمنذا د وَن َذ َٰلِح  الُِحوَن َوِمناا ُدوَن َذلَِك ُكناا طََراهَِق  ِمنذا ٱلصذ َوأَناا ِمناا الصا

 قَِدًدا

40/72:12م
12

نذا 
َ
ۡرِض َولَن نُّۡعِجَزهۥ  َهَرٗبا  0َوأ

َ
َ ِِف ٱۡۡل ن لذن نُّۡعِجَز ٱَّللذ

َ
َ فِي اأْلَْرِض َولَْن  َظَننذآ أ َوأَناا ظَنَناا أَْن لَْن نُعِجَز هللاا

 نُْعِجَزهُ هََربًا

40/72:13م
13

نذا 
َ
َدىى َءاَمنذا بِهِۖۦُ َفَمن ي ۡؤِمنَۢ بَِرب ِهِۦ 0َوأ ا َسِمۡعَنا ٱلۡه   9فَََل ََيَاف   لَمذ

 َوََل رََهٗقا  7ََبۡٗسا
ا َسِمْعنَا اْلهَُدى آََمناا بِِه فََمْن يُْؤِمْن بَِربِِّه  َوأَناا لَما

 فاََل يََخاُف بَْخًسا َواَل َرهَقًا

40/72:14م
14

نذا 
َ
ۡواْ  0َوأ ْوَلىئَِك ََتَرذ

 
ۡسلََم فَأ

َ
وَنُۖ َفَمۡن أ وَن َوِمنذا ٱۡلَقَِٰسط  ۡسلِم  ِمنذا ٱلۡم 

  9رََشٗدا
َوأَناا ِمناا اْلُمْسلُِموَن َوِمناا اْلقَاِسطُوَن فََمْن أَْسلََم 

ْوا َرَشًدا  فَأُولَئَِك تََحرا

وَن فاََكن واْ  40/72:15م ا ٱۡلَقَِٰسط  مذ
َ
ا اْلقَاِسطُوَن فََكانُوا لَِجهَناَم َحطَبًا ِۡلََهنذَم َحَطٗباَوأ  َوأَما

                                                           
1

 ُوِحَي، أُِحيَ ( 0 
2

َشادُ ( 0  َشُد، الرا ُشُد، الرا  الرُّ
3

، ُجدُّ ( 9 َوإِناهُ ( 0  ، َجَدى، ِجدُّ ، َجدا  -َجد   تََخذَ ( 7 َربُّنَا -َربِّنَا؛َجدُّ َربِّنَا، َجّدً
4

 َوإِناهُ ( 0 
5

لَ ( 9 َوإِناا( 0   تَقَوا
6

 َوإِناهُ ( 0 
7

 َوإِناهُم( 0 
8

 ُملِيَتْ ( 9 َوإِناا( 0 
9

 ااْلَنَ ( 9 َوإِناا( 0 
10

 َوإِناا( 0 
11

 َوإِناا( 0 
12

 َوإِناا( 0 
13

 بََخًسا( 7 يََخفْ ( 9 َوإِناا( 0 
14

 ُرْشًدا( 9 َوإِناا( 0 
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40/72:16م
1
آًء َغَدٗقا  م مذ ۡسَقۡيَنَٰه 

َ
رِيَقةِ َۡل واْ لََعَ ٱلطذ لذوِ ٱۡسَتَقَٰم 

َ
َوأَْن لَِو اْستَقَاُموا َعلَى الطاِريقَِة أَلَْسقَْينَاهُْم َماًء   0َوأ

 َغَدقًا

40/72:17م
2
  َ ِ ۡعرِۡض َعن ذِۡكرِ َرب ِهِۦ يَۡسل ۡكه  نل  ۡم فِيهِِۚ َوَمن ي  لِنَْفتِنَهُْم فِيِه َوَمْن يُْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه يَْسلُْكهُ   9َعَذاٗبا َصَعٗدا 0ۡفتَِنه 

 َعَذابًا َصَعًدا

40/72:18م
3
نذ  

َ
َحٗدا  0َوأ

َ
ِ أ واْ َمَع ٱَّللذ ِ فَََل تَۡدع  ِ أََحًدا  ]...[ٱلَۡمَسَِٰجَد َّلِلذ ِ فاََل تَْدُعوا َمَع هللاا  َوأَنا اْلَمَساِجَد َّلِلا

40/72:19م
4
ۥ  نذه 

َ
ون وَن َعلَۡيهِ ِۡلَٗدا 0َوأ واْ يَك  وه  ََكد  ِ يَۡدع  ا قَاَم َعۡبد  ٱَّللذ ِ يَْدُعوهُ َكاُدوا يَُكونُوَن َعلَْيِه   0لَمذ ا قَاَم َعْبُد هللاا َوأَناهُ لَما

 لِبًَدا

40/72:20م
5
َحٗدا  0ق ۡل  

َ
ُۡشِك  بِهِۦٓ أ

 
ِ َوََلٓ أ واْ َرّب  ۡدع 

َ
َمآ أ  قُْل إِناَما أَْدُعو َربِّي َواَل أُْشِرُك بِِه أََحًدا إِنذ

40/72:21م
6
ا َوََل رََشٗدا 0ق ۡل إَِن ِ ََلٓ   ۡم َِض ٗ ۡملِك  لَك 

َ
ا َواَل َرَشًدا  9أ  قُْل إِنِّي اَل أَْملُِك لَُكْم َضّرً

ۡلَتَحًدا 40/72:22م ِجَد ِمن د ونِهِۦ م 
َ
َحد  َولَۡن أ

َ
ِ أ َِۡيِن ِمَن ٱَّللذ ِ لَن َي 

ِ أََحٌد َولَْن أَِجَد ِمْن  ق ۡل إَِن  قُْل إِنِّي لَْن يُِجيَرنِي ِمَن هللاا

 ُدونِِه ُمْلتََحًدا

40/72:23م
7
َٰتِهۦِ  َوَمن  ]...[  َل ِ َورَِسَٰ َِن ٱَّللذ َٰٗغا م   بََل

وََل ۥ َفإِنذ إَِلذ َ َورَس   0َيۡعِص ٱَّللذ
بًَدا 
َ
 ََل ۥ نَاَر َجَهنذَم َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ

 َ ِ َوِرَسااَلتِِه َوَمْن يَْعِص هللاا إاِلا باََلًغا ِمَن هللاا

 َوَرُسولَهُ فَإِنا لَهُ نَاَر َجهَناَم َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا

ْ مَ  40/72:24م ۡوا
َ
ى إَِذا َرأ قَلُّ َحَّتذ

َ
ا َوأ ۡضَعف  نَاِصٗ

َ
وَن َمۡن أ وَن فََسَيۡعلَم  ا ي وَعد 

 َعَدٗدا
َحتاى إَِذا َرأَْوا َما يُوَعُدوَن فََسيَْعلَُموَن َمْن 

 أَْضَعُف نَاِصًرا َوأَقَلُّ َعَدًدا

َمًدا  40/72:25م
َ
ٓ أ ِ  ََل ۥ َرّب 

ۡم ََيَۡعل 
َ
وَن أ ا ت وَعد  قَرِيب  مذ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
قُْل إِْن أَْدِري أَقَِريٌب َما تُوَعُدوَن أَْم يَْجَعُل لَهُ  ]...[ق ۡل إِۡن أ

 َربِّي أََمًدا

40/72:26م
8
َٰلِم  ٱۡلَغۡيبِ   ۡظِهر   0َع َحًدا  9فَََل ي 

َ
َٰ َغۡيبِهِۦٓ أ  َعالُِم اْلَغْيِب فاََل يُْظِهُر َعلَى َغْيبِِه أََحًدا لََعَ

ۥ يَۡسل ك  ِمنَۢ َبۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ إَِلذ َمِن ٱۡرتَََضَٰ ِمن  40/72:27م وٖل فَإِنذه  رذس 
 رََصٗدا

إاِلا َمِن اْرتََضى ِمْن َرُسولإ فَإِناهُ يَْسلُُك ِمْن بَْيِن 

 يََدْيِه َوِمْن َخْلفِِه َرَصًدا

40/72:28م
9
َۡعلَمَ   ِ ْ  0َل  وا بۡلَغ 

َ
ن قَۡد أ

َ
َحاَط  7رَِسََٰلَِٰت  9أ

َ
ۡحََصَٰ  7َرب ِِهۡم َوأ

َ
يِۡهۡم َوأ  3بَِما ََلَ

َۢا  ء  َعَدَد ذ ََشۡ  ُك 
لِيَْعلََم أَْن قَْد أَْبلَُغوا ِرَسااَلِت َربِِّهْم َوأََحاطَ بَِما 

 لََدْيِهْم َوأَْحَصى ُكلا َشْيءإ َعَدًدا

 
 سورة يس 39\41

 7310عدا مكية  83 - عدد اآليات
11

ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

41/36:1م
12

 يس  0تيٓس  

                                                           
1

 َغِدقًا( 0 
2

 ُصُعًدا، ُصَعًدا( 9 نَْسلُْكهُ، نُْسلِْكهُ ( 0 
3

 َوإِنا ( 0 
4

 لُبًَدا، لُْبًدا، لُباًدا، لُبًُدا( 9 َوإِناهُ ( 0 
5

 قَالَ ( 0 
6

 ُرُشًدا، ُرْشًدا( 9 قَاَل اَل ( 0 
7

 فَأَنا ( 0 
8

 يَْظهَرُ ( 9 َعالَِم اْلَغْيِب، َعلَِم اْلَغْيبَ ( 0 
9

 يَ َوأُْحصِ ( 3 َوأُِحيطَ ( 7 ِرَسالَةَ ( 7 أُْبلُِغوا( 9 لِيُْعلََم، لِيُْعلِمَ ( 0 
10

 القاضية. –المدافعة  -المعمة  -قلب القرآن عناوين اخرى:  . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
11

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
12

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
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ۡرَءاِن ٱۡۡلَِكيمِ  41/36:2م  َواْلقُْرآَِن اْلَحِكيمِ  َوٱۡلق 

ۡرَسلِيَ  41/36:3م  إِناَك لَِمَن اْلُمْرَسلِينَ  إِنذَك لَِمَن ٱلۡم 

ۡسَتقِيمٖ  41/36:4م َٰ ِصَرَٰٖط مُّ  َعلَى ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ  لََعَ

41/36:5م
1
ِحيمِ  ٱۡلَعزِيزِ ٱلرذِحيِم  0تََنِيَل    تَْنِزيَل اْلَعِزيِز الرا

َٰفِل ونَ  41/36:6م ۡم َغ ۡم َفه  نِذَر َءابَآؤ ه 
 
آ أ  لِتُْنِذَر قَْوًما َما أُْنِذَر آَبَاُؤهُْم فَهُْم َغافِلُونَ  تِل نِذَر قَۡوٗما مذ

ى  41/36:7م ۡم ََل ي ۡؤِمن ونَ لََقۡد َحقذ ٱۡلَقۡول  لََعَ ۡكَثِهِۡم َفه 
َ
 لَقَْد َحقا اْلقَْوُل َعلَى أَْكثَِرِهْم فَهُْم اَل يُْؤِمنُونَ  أ

41/36:8م
2
ۡعَنَٰقِِهمۡ  

َ
وَن  0إِنذا َجَعۡلَنا ِِفٓ أ ۡقَمح  م مُّ ۡذقَاِن َفه 

َ
ۡغَلََٰٗل فَِهَ إََِل ٱۡۡل

َ
فَِهَي إِلَى اأْلَْذقَاِن إِناا َجَعْلنَا فِي أَْعنَاقِِهْم أَْغاَلاًل  أ

 فَهُْم ُمْقَمُحونَ 

41/36:9م
3
ا  يِۡديِهۡم َسد ٗ

َ
ا 0وََجَعۡلَنا ِمنَۢ َبۡيِ أ مۡ  0َومِۡن َخۡلفِِهۡم َسد ٗ ۡغَشۡيَنَٰه 

َ
 9فَأ

وَن  ۡبِِص  ۡم ََل ي   َفه 
ا  ا َوِمْن َخْلفِِهْم َسّدً َوَجَعْلنَا ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َسّدً

 هُْم اَل يُْبِصُرونَ فَأَْغَشْينَاهُْم فَ 

41/36:10م
4
مۡ   نَذۡرَته 

َ
ۡم ََل ي ۡؤِمن وَن  0َوَسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ ۡم لَۡم ت نِذرۡه 

َ
 َوَسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنَذْرتَهُْم أَْم لَْم تُْنِذْرهُْم اَل يُْؤِمنُونَ  أ

ِۡكَر وََخِشَ  41/36:11م ه  بَِمۡغفَِرةٖ إِنذَما ت نِذر  َمِن ٱتذَبَع ٱَّل  ۡ ِ ٱلرذۡحَمََٰن بِٱۡلَغۡيِبِۖ فَبَُش 
ۡجرٖ َكرِيم  

َ
 َوأ

ْحَماَن  ْكَر َوَخِشَي الرا إِناَما تُْنِذُر َمِن اتابََع الذِّ

ْرهُ بَِمْغفَِرةإ َوأَْجرإ َكِريمإ   بِاْلَغْيِب فَبَشِّ

41/36:12م
5
  ْ وا م  ۡم   ]...[ إِنذا ََنۡن  ن ىۡحِ ٱلَۡمۡوََتَٰ َونَۡكت ب  َما قَدذ ذ  0َوَءاَثََٰره   0َوُك 

بِٖي  ۡحَصۡيَنَٰه  ِِفٓ إَِماٖ  مُّ
َ
ء  أ  ََشۡ

إِناا نَْحُن نُْحيِي اْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما قَداُموا َوآَثَاَرهُْم 

 َوُكلا َشْيءإ أْحَصْينَاهُ فِي إَِمامإ ُمبِينإ 

ۡصَحََٰب ٱۡلَقۡرَيةِ  41/36:13م
َ
َثًَل أ م مذ ۡرَسل ونَ َوٱِۡضِۡب لَه  َواْضِرْب لَهُْم َمثاًَل أَْصَحاَب اْلقَْريَِة إِْذ َجاَءهَا  إِۡذ َجآَءَها ٱلۡم 

 اْلُمْرَسلُونَ 

41/36:14م
6
ۡزنَا  َما َفَعزذ ب وه  ٓ إََِلِۡهم  ٱثۡنَۡيِ فََكذذ رَۡسۡلَنا

َ
آ  9بَِثالِٖث  0إِۡذ أ ْ إِنذ َفَقال ٓوا

ۡرَسل وَن  م مُّ  إََِلۡك 
ْزنَا بِثَالِثإ إِْذ  أَْرَسْلنَا إِلَْيِهُم اْثنَْيِن فََكذابُوهَُما فََعزا

 فَقَالُوا إِناا إِلَْيُكْم ُمْرَسلُونَ 

نت ۡم إَِلذ  41/36:15م
َ
ء  إِۡن أ نَزَل ٱلرذۡحَمَٰن  ِمن ََشۡ

َ
ِۡثل َنا َوَمآ أ نت ۡم إَِلذ بََُش  م 

َ
قَال واْ َمآ أ
 تَۡكِذب ونَ 

ْحَماُن قَالُوا َما أَنْ  تُْم إاِلا بََشٌر ِمْثلُنَا َوَما أَْنَزَل الرا

 ِمْن َشْيءإ إِْن أَْنتُْم إاِلا تَْكِذبُونَ 

ۡرَسل ونَ  41/36:16م ۡم لَم   قَالُوا َربُّنَا يَْعلَُم إِناا إِلَْيُكْم لَُمْرَسلُونَ  قَال واْ َربَُّنا َيۡعلَم  إِنذآ إََِلۡك 

بِي  َوَما  41/36:17م  َوَما َعلَْينَا إاِلا اْلباََلُغ اْلُمبِينُ  َعلَۡيَنآ إَِلذ ٱۡۡلََلَٰغ  ٱلۡم 

ِنذا  41/36:18م م م  نذك  ۡم َوََلََمسذ َنذك  ْ لَََنَۡج  وا ۡمُۖ لَئِن لذۡم تَنَته  نَا بِك  ۡ ْ إِنذا َتَطۡيذ قَال ٓوا
َِلم  
َ
 َعَذاٌب أ

ْن لَْم تَْنتَهُوا لَنَْرُجَمناُكْم قَالُوا إِناا تَطَياْرنَا بُِكْم لَئِ 

ناُكْم ِمناا َعَذاٌب أَلِيمٌ   َولَيََمسا

41/36:19م
7
م  ئِن 0قَال واْ َطىئِر ك 

َ
ۡم أ َعك  ِۡرت مِۚ  9مذ َّۡسِف وَن  7ذ ك  نت ۡم قَۡوم  مُّ

َ
ْرتُْم بَْل أَْنتُْم قَْوٌم  بَۡل أ قَالُوا طَاهُِرُكْم َمَعُكْم أَهِْن ُذكِّ

 ُمْسِرفُونَ 

41/36:20م
8
ََٰقۡومِ   ل  يَۡسَعَٰ قَاَل َي ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ رَج 

َ
ۡرَسلَِي  0وََجآَء ِمۡن أ واْ ٱلۡم  َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة َرُجٌل يَْسَعى قَاَل يَا قَْوِم  ٱتذبِع 

 اتابُِعوا اْلُمْرَسلِينَ 

                                                           
1

 تَْنِزيُل، تَْنِزيلِ ( 0 
2

 أيمانِهم، أيديهم( 0 
3

ا( 0   فَأَْعَشْينَاهُمْ ( 9 ُسّدً
4

 أَْنَذْرتَهُمْ ( 0 
5

 َوُكلُّ ( 9 َويُْكتَُب .. َوآَثَاُرهُمْ ( 0 
6

 بِالثَالِثِ ( 9 فََعَزْزنَا( 0 
7

 ُذِكْرتُمْ ( 7 آأْن، إِْن، آْن، أأْن، أَْيَن، أَْن، أَِهنْ ( 9 طَْيُرُكْم، اطايُُّرُكمْ ( 0 
8

 قَْومُ ( 0 
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واْ َمن َلذ يَۡس  41/36:21م ۡجٗرا   َ ٱتذبِع 
َ
ۡم أ ونَ ل ك  ۡهَتد  م مُّ  اتابُِعوا َمْن اَل يَْسأَلُُكْم أَْجًرا َوهُْم ُمْهتَُدونَ  َوه 

41/36:22م
1
ونَ   ِي َفَطَرِن ِإَوََلۡهِ ت ۡرَجع  ۡعب د  ٱَّلذ

َ
 َوَما لَِي اَل أَْعبُُد الاِذي فَطََرنِي َوإِلَيِْه تُْرَجُعونَ   0َوَما َِلَ ََلٓ أ

41/36:23م
2
  ِ ون ِذ  ِمن د  َتذ

َ
ِ  0هِۦٓ َءالَِهًة إِن ي رِۡدنِ َءأ  ت ۡغِن َعَن 

ٖ َلذ ٱلرذۡحَمَٰن  بِۡض  
ۡم َشۡي  ونِ   ٗ َشَفََٰعت ه    9ا َوََل ي نقِذ 

ْحَماُن بُِضرٍّ اَل  أَأَتاِخُذ ِمْن ُدونِِه آَلِهَةً إِْن يُِرْدِن الرا

 تُْغِن َعنِّي َشفَاَعتُهُْم َشْيئًا َواَل يُْنقُِذونِ 

بِي   41/36:24م ِف َضَلَٰٖل مُّ
ٓ إِٗذا لذ  إِنِّي إًِذا لَفِي َضاَللإ ُمبِينإ  إَِن ِ

41/36:25م
3
ونِ   ۡم فَٱۡسَمع  ٓ َءاَمنت  بَِرب ِك   إِنِّي آََمْنُت بَِربُِّكْم فَاْسَمُعونِ   0إَِن ِ

ونَ  41/36:26م ُۖ قَاَل َيَٰلَۡيَت قَۡوِِم َيۡعلَم  ِل ٱۡۡلَنذَة  اْلَجناةَ قَاَل يَا لَْيَت قَْوِمي يَْعلَُمونَ  قِيَل اْدُخلِ  قِيَل ٱۡدخ 

41/36:27م
4
ۡكَرِميَ   ِ وََجَعلََِن ِمَن ٱلۡم   بَِما َغفََر لِي َربِّي َوَجَعلَنِي ِمَن اْلُمْكَرِمينَ   0بَِما َغَفَر َِل َرّب 

َِن  41/36:28م نٖد م  َٰ قَۡوِمهِۦ ِمنَۢ َبۡعِدهِۦ ِمن ج  نَزنۡلَا لََعَ
َ
نذا ۞ َوَمآ أ َمآءِ َوَما ك  ٱلسذ
َنِلِيَ   م 

َوَما أَْنَزْلنَا َعلَى قَْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُجْندإ ِمَن 

َماِء َوَما ُكناا ُمْنِزلِينَ   السا

41/36:29م
5
وَن  0إِن ََكنَۡت إَِلذ َصۡيَحٗة َوَِٰحَدةٗ   ۡم َخَِٰمد   ا هُْم َخاِمُدونَ إِْن َكانَْت إاِلا َصْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَ  فَإَِذا ه 

41/36:30م
6
ةً   ِۚ  0َيََٰحَّۡسَ ْ بِهِۦ  9لََعَ ٱۡلعَِبادِ ول  إَِلذ ََكن وا ِن رذس  تِيِهم م 

ۡ
َما يَأ

  7يَۡسَتۡهزِء ونَ 
يَا َحْسَرةً َعلَى اْلِعبَاِد َما يَأْتِيِهْم ِمْن َرُسولإ إاِلا 

 َكانُوا بِِه يَْستَْهِزهُونَ 

41/36:31م
7
  ْ لَۡم يََرۡوا

َ
مۡ  0َكمۡ أ نذه 

َ
وِن أ ر  َِن ٱۡلق  م م  ۡهلَۡكَنا َقۡبلَه 

َ
إََِلِۡهۡم ََل  9أ

  7يَۡرِجع ونَ 
أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ِمَن اْلقُُروِن أَناهُْم إِلَْيِهْم 

 اَل يَْرِجُعونَ 

41/36:32م
8
ا  ذمذ وَن  0ِإَون ُك    ل َۡۡض  ۡيَنا َم  َ ا َجِميٌع لََدْينَا ُمْحَضُرونَ  َوإِْن ُكل   ََجِيع  َلذ  لَما

41/36:33م
9
ۡرض  ٱلَۡمۡيَتة   

َ
م  ٱۡۡل ذه  ا فَِمۡنه   0َوَءايَة  ل ۡخرَۡجَنا ِمۡنَها َحب ٗ

َ
ۡحَيۡيَنََٰها َوأ

َ
أ

ل وَن  ك 
ۡ
 يَأ

َوآَيَةٌ لَهُُم اأْلَْرُض اْلَمْيتَةُ أَْحيَْينَاهَا َوأَْخَرْجنَا ِمْنهَا 

 لُونَ َحبًّا فَِمْنهُ يَأْكُ 

41/36:34م
10

ۡرنَا  ۡعَنَٰٖب َوفَجذ
َ
ِيٖل َوأ ِن َنذ َٰٖت م  ي ونِ  0وََجَعۡلَنا فِيَها َجنذ ْرنَا   9فِيَها ِمَن ٱۡلع  َوَجَعْلنَا فِيهَا َجنااتإ ِمْن نَِخيلإ َوأَْعنَابإ َوفَجا

 فِيهَا ِمَن اْلُعيُونِ 

41/36:35م
11

ل واْ ِمن َثَمرِهِۦ  ك 
ۡ
وَن  9َوَما َعِملَۡته   0َِلَأ ر  فَََل يَۡشك 

َ
يِۡديِهۡم  أ

َ
 لِيَأُْكلُوا ِمْن ثََمِرِه َوَما َعِملَْتهُ أَْيِديِهْم أَفاََل يَْشُكُرونَ  أ

ِسِهۡم  41/36:36م نف 
َ
ۡرض  َوِمۡن أ

َ
ا ت ۢنبِت  ٱۡۡل ذَها ِممذ ۡزَوََٰج ُك 

َ
ِي َخلََق ٱۡۡل ۡبَحََٰن ٱَّلذ س 

ونَ  ا ََل َيۡعلَم   َوِممذ
ا تُْنبُِت  ُسْبَحاَن الاِذي َخلََق اأْلَْزَواَج ُكلاهَا ِمما

ا اَل يَْعلَُمونَ   اأْلَْرُض َوِمْن أَْنفُِسِهْم َوِمما

ونَ  41/36:37م ۡظلِم  م مُّ ۡل  نَۡسلَخ  ِمۡنه  ٱنلذَهاَر فَإَِذا ه  م  ٱَلذ ذه   الناهَاَر فَإَِذا هُْم ُمْظلُِمونَ َوآَيَةٌ لَهُُم اللاْيُل نَْسلَُخ ِمْنهُ  َوَءايَة  ل

                                                           
1

 تَْرِجُعونَ ( 0 
2

 قُِذوْن، يُْنقُِذونِييُنْ ( 9 يُِرْدنَِي، يُِرْدنِي، يَِرْدنِي( 0 
3

 فَاْسَمُعونِي، فَاْسَمُعونَ ( 0 
4

ِمينَ ( 0   اْلُمَكرا
5

 َصْيَحةٌ َواِحَدةٌ، َزقْيَةً َواِحَدةً ( 0 
6

 يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُونَ ( 7 َحْسَرةَ اْلِعبَاِد على أنفسها( 9 َحْسَرْه، َحْسَرةَ، َحْسَرتا( 0 
7

 يُْرَجُعونَ ( 7 إِناهُْم، فإناهُمْ ( 9 َمنْ ( 0 
8

، َوَما ُكل  إاّل ( 0   َوإِْن ُكل  لََما، َوإِْن منهم إالا
9

 اْلَميِّتَةُ ( 0 
10

 الِعيُونِ ( 9 َوفََجْرنَا( 0 
11

ا َعِملَْتهُ، َوَما َعِملَْت** ( 9 ثُْمِرِه، ثُُمِرهِ ( 0   .T1) Au singulier en arabe♦ وِمما
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41/36:38م
1
  ٖ ۡسَتَقر  ۡمس  ََتۡرِي لِم  َٰلَِك َتۡقِدير  ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيِم  0َوٱلشذ َها  َذ

ذ َوالشاْمُس تَْجِري لُِمْستَقَرٍّ لَهَا َذلَِك تَْقِديُر اْلَعِزيِز  ل

 اْلَعلِيمِ 

41/36:39م
2
ونِ  0َوٱۡلَقَمرَ   ۡرج  َٰ ََعَد َكٱۡلع  ۡرَنَٰه  َمَنازَِل َحَّتذ ْرنَاهُ َمنَاِزَل َحتاى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن  ٱۡلَقِديِم  9قَدذ َواْلقََمَر قَدا

 اْلقَِديمِ 

41/36:40م
3
  ِۚ ۡل  َسابِق  ٱنلذَهارِ

ن ت ۡدرَِك ٱۡلَقَمَر َوََل ٱَلذ
َ
ۡمس  يَۢنَبِغ لََهآ أ َوُك     0ََل ٱلشذ

وَن   ِِف فَلَٖك يَۡسَبح 
اَل الشاْمُس يَْنبَِغي لَهَا أَْن تُْدِرَك اْلقََمَر َواَل اللاْيُل 

 َسابُِق الناهَاِر َوُكل  فِي فَلَكإ يَْسبَُحونَ 

41/36:41م
4
مۡ   ِيذَته  نذا َُحَۡلَنا ذ ر 

َ
ۡم أ ذه  ونِ  0َوَءايَة  ل ۡلِك ٱلَۡمۡشح  ياتَهُْم فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحونِ َوآَيَةٌ لَ   0مِِف ٱۡلف   هُْم أَناا َحَمْلنَا ُذرِّ

ِۡثلِهِۦ َما يَۡرَكب ونَ  41/36:42م ِن م  م م   َوَخلَْقنَا لَهُْم ِمْن ِمْثلِِه َما يَْرَكبُونَ  وََخلَۡقَنا لَه 

41/36:43م
5
مۡ    ن ۡغرِۡقه 

ۡ
ذَشأ وَن  9فَََل َصِيخَ  0ِإَون ن ۡم ي نَقذ  ۡم َوََل ه   َوإِْن نََشأْ نُْغِرْقهُْم فاََل َصِريَخ لَهُْم َواَل هُْم يُْنقَُذونَ  لَه 

ِنذا َوَمَتًَٰعا إََِلَٰ ِحيٖ  41/36:44م  إاِلا َرْحَمةً ِمناا َوَمتَاًعا إِلَى ِحينإ  إَِلذ رَُۡحَٗة م 

ْ َما  41/36:45هـ وا م  ٱتذق  ۡم ِإَوَذا قِيَل لَه  ۡم لََعلذك  ۡم َوَما َخۡلَفك  يِۡديك 
َ
َبۡيَ أ

 ت رَُۡح ونَ 
َوإَِذا قِيَل لَهُُم اتاقُوا َما بَْيَن أَْيِديُكْم َوَما َخْلفَُكْم 

 لََعلاُكْم تُْرَحُمونَ 

ۡعرِِضيَ  41/36:46م ِۡن َءاَيَِٰت َرب ِِهۡم إَِلذ ََكن واْ َعۡنَها م  ِۡن َءايَةٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َوَما تَأْتِيِهْم ِمْن آَيَةإ ِمْن آَيَاِت َربِِّهْم إاِلا َكانُوا َعْنهَا  َوَما تَأ

 ُمْعِرِضينَ 

ِيَن  41/36:47م ْ لَِّلذ وا ِيَن َكَفر  م  ٱَّللذ  قَاَل ٱَّلذ ا َرزَقَك  ْ ِممذ وا نفِق 
َ
ۡم أ ِإَوَذا قِيَل لَه 

ۥٓ  ۡطَعَمه 
َ
ن ۡطعِم  َمن لذۡو يََشآء  ٱَّللذ  أ

َ
بِيٖ  َءاَمن ٓواْ أ نت ۡم إَِلذ ِِف َضَلَٰٖل مُّ

َ
 إِۡن أ

ُ قَاَل الاِذيَن  ا َرَزقَُكُم هللاا َوإَِذا قِيَل لَهُْم أَْنفِقُوا ِمما

ُ أَْطَعَمهُ  َكفَُروا لِلاِذيَن آََمنُوا أَنُْطِعُم َمْن لَْو يََشاُء هللاا

 إِْن أَْنتُْم إاِلا فِي َضاَللإ ُمبِينإ 

ول و 41/36:48م نت ۡم َصَِٰدقِيَ َوَيق   َويَقُولُوَن َمتَى هََذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  َن َمََّتَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعد  إِن ك 

41/36:49م
6
ونَ   م  ِ ۡم ََيِص  ۡم َوه  ه  ذ  خ 

ۡ
وَن إَِلذ َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة تَأ ر  َوهُْم َما يَْنظُُروَن إاِلا َصْيَحةً َواِحَدةً تَأُْخُذهُْم   0َما يَنظ 

ُمونَ   يَِخصِّ

41/36:50م
7
ونَ   ۡهلِِهۡم يَۡرِجع 

َ
وَن تَوِۡصَيٗة َوََلٓ إََِلى أ  فاََل يَْستَِطيُعوَن تَْوِصيَةً َواَل إِلَى أَْهلِِهْم يَْرِجُعونَ   0فَََل يَۡسَتِطيع 

41/36:51م
8
ورِ   ۡجَداثِ  0َون فَِخ ِِف ٱلصُّ

َ
َِن ٱۡۡل م م  وِر فَإَِذا هُْم ِمَن اأْلَْجَداِث إِلَى َربِِّهْم   7إََِلَٰ َرب ِِهۡم يَنِسل ونَ  9فَإَِذا ه  َونُفَِخ فِي الصُّ

 يَْنِسلُونَ 

41/36:52م
9
ََٰوۡيلََنا  ۡرقَِدنَاۜۡۗۡ َهََٰذا َما وََعَد ٱلرذۡحَمَٰن  َوَصَدَق  9َمنَۢ َبَعَثَنا 0قَال واْ َي ِمن مذ

ۡرَسل وَن   ٱلۡم 
َوْيلَنَا َمْن بََعثَنَا ِمْن َمْرقَِدنَا هََذا َما َوَعَد قَالُوا يَا 

ْحَماُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُونَ   الرا

41/36:53م
10

وَن  0إِن ََكنَۡت إَِلذ َصۡيَحٗة َوَِٰحَدةٗ   َۡۡض  ۡيَنا َم  َ ۡم ََجِيع  َلذ لََدْينَا إِْن َكانَْت إاِلا َصْيَحةً َواِحَدةً فَإَِذا هُْم َجِميٌع  فَإَِذا ه 

 ُمْحَضُرونَ 

نت ۡم َتۡعَمل ونَ   ٗ فَٱَۡلَۡوَم ََل ت ۡظلَم  َنۡفس  َشۡي  41/36:54م َۡزۡوَن إَِلذ َما ك  فَاْليَْوَم اَل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئًا َواَل تُْجَزْوَن إاِلا َما ُكْنتُْم  ا َوََل َت 

 تَْعَملُونَ 

41/36:55م
11

ۡصَحََٰب ٱۡۡلَنذةِ ٱَۡلَوۡ  
َ
غ لٖ إِنذ أ ونَ  0َم ِِف ش  َِٰكه   إِنا أَْصَحاَب اْلَجناِة اْليَْوَم فِي ُشُغلإ فَاِكهُونَ   9َف

                                                           
1

 0 ) ، ، ال ُمْستَقَرا ، لُِمْستَقِرٍّ إلى ُمْستَقَرٍّ ، ذلك ُمْستَقَر   ال ُمْستَقَر 
2

 َكاْلِعْرُجونِ ( 9 َواْلقََمرُ ( 0 
3

 الناهَار( 0 
4

يااتِهُْم ( 0   .39:  37\97إشارة الى نوح والطوفان. أنظر هامش اآلية  ( 0م♦ ُذرِّ
5

ْقهُمْ ( 0   َصِريٌخ ( 9 نَُغرِّ
6

ُموَن، ( 0  ُموَن، يِِخصِّ ُموَن، يَْخصِّ  يَِخِصُموَن، يَختَِصُمونَ يََخصِّ
7

 يُْرَجُعونَ ( 0 
8

َورِ ( 0  َوِر، الصِّ  يَْنُسلُونَ ( 7 اأْلَْجَدافِ ( 9 الصُّ
9

 ِمْن بَْعثِنَا، ِمْن هَبِّنَا، َمْن هَبانَا، َمْن أهَبانَا( 9 َوْيلَتي، َوْيلَتَنَا( 0 
10

 َصْيَحةٌ َواِحَدةٌ، َزقْيَةً َواِحَدةً ( 0 
11

 0 ) ، ، َشَغلإ  فَِكهُوَن، فَاِكهيَن، فَِكهينَ ( 9 َشْغلإ ُشْغلإ
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41/36:56م
1
ۡم ِِف ِظَلَٰل    ه  ۡزَوَٰج 

َ
ۡم َوأ تذِك  0ه  َرآئِِك م 

َ
 هُْم َوأَْزَواُجهُْم فِي ِظاَللإ َعلَى اأْلََراهِِك ُمتاِكئُونَ   9ونَ     لََعَ ٱۡۡل

ۡم  41/36:57م ونَ لَه  ع  ا يَدذ م مذ َِٰكَهة  َولَه   لَهُْم فِيهَا فَاِكهَةٌ َولَهُْم َما يَداُعونَ  فِيَها َف

41/36:58م
2
ٖ رذِحيٖم  0َسَلَٰم    ِن رذب   َساَلٌم قَْواًل ِمْن َربٍّ َرِحيمإ  قَۡوَٗل م 

41/36:59م
3
  ْ وا وَن  0َوٱۡمَتَٰز  ۡجرِم  َها ٱلۡم  يُّ

َ
 اْليَْوَم أَيُّهَا اْلُمْجِرُمونَ َواْمتَاُزوا  ٱَۡلَۡوَم أ

41/36:60م
4
ۡعَهدۡ  

َ
لَۡم أ
َ
ۡم  0۞أ ۥ لَك  ۡيَطََٰنُۖ إِنذه  واْ ٱلشذ ن َلذ َتۡعب د 

َ
ََٰبَِنٓ َءاَدَم أ ۡم َي إََِلۡك 

بِي   و   مُّ  َعد 
ْيطَاَن  أَلَْم أَْعهَْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آََدَم أَْن اَل تَْعبُُدوا الشا

 ُدو  ُمبِينٌ إِناهُ لَُكْم عَ 

ۡسَتقِيم   41/36:61م ِۚ َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ وِن ِن ٱۡعب د 
َ
 َوأَِن اْعبُُدونِي هََذا ِصَراطٌ ُمْستَقِيمٌ  َوأ

41/36:62م
5
ۡم ِجبَِل ٗ   َضلذ ِمنك 

َ
ون واْ َتۡعقِل ونَ  0َولََقۡد أ فَلَۡم تَك 

َ
 لَْم تَُكونُوا تَْعقِلُونَ َولَقَْد أََضلا ِمْنُكْم ِجباِّلً َكثِيًرا أَفَ   9َكثًِۡياُۖ أ

ونَ  41/36:63م نت ۡم ت وَعد   هَِذِه َجهَناُم الاتِي ُكْنتُْم تُوَعُدونَ  َهَِٰذهِۦ َجَهنذم  ٱلذَِّت ك 

ونَ  41/36:64م ر  نت ۡم تَۡكف   اْصلَْوهَا اْليَْوَم بَِما ُكْنتُْم تَْكفُُرونَ  ٱۡصلَوَۡها ٱَۡلَۡوَم بَِما ك 

41/36:65م
6
ٓ  0ٱَۡلَۡوَم ََنۡتِم    َنا َٰهِِهۡم َوت َكل ِم  فَۡو

َ
ى أ يِۡديِهۡم َوتَۡشَهد   9لََعَ

َ
م بَِما  7أ ل ه  رۡج 

َ
أ

 ََكن واْ يَۡكِسب وَن 
اْليَْوَم نَْختُِم َعلَى أَْفَواِهِهْم َوتَُكلُِّمنَا أَْيِديِهْم َوتَْشهَُد 

 أَْرُجلُهُْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 

41/36:66م
7
  ْ وا ۡعي نِِهۡم فَٱۡستََبق 

َ
ى أ ونَ  0َولَۡو نََشآء  لََطَمۡسَنا لََعَ ۡبِِص  َٰ ي  َنذ

َ
َرََٰط فَأ ِ َولَْو نََشاُء لََطَمْسنَا َعلَى أَْعيُنِِهْم فَاْستَبَقُوا   9ٱلص 

َراطَ فَأَناى يُْبِصُرونَ   الصِّ

41/36:67م
8
َٰ َماَكنَتِِهمۡ   ۡم لََعَ ا 0َولَۡو نََشآء  لََمَسۡخَنَٰه  ِضي ٗ ْ م  وا َوََل  9َفَما ٱۡسَتَطَٰع 

وَن   يَۡرِجع 
َولَْو نََشاُء لََمَسْخنَاهُْم َعلَى َمَكانَتِِهْم فََما 

 اْستَطَاُعوا ُمِضيًّا َواَل يَْرِجُعونَ 

41/36:68م
9
ِۡسه    ِۡره  ن َنك  َعم  فَََل َيۡعقِل ونَ  0َوَمن نُّ

َ
ْرهُ نُنَكِّسْ   0ِِف ٱۡۡلَۡلِقِۚ أ  هُ فِي اْلَخْلِق أَفاََل يَْعقِلُونَ َوَمْن نَُعمِّ

بِي   41/36:69م َو إَِلذ ذِۡكر  َوق ۡرَءان  مُّ ۥٓ  إِۡن ه  ۡعَر َوَما يَۢنَبِغ ََل  ِ ْعَر َوَما يَْنبَِغي لَهُ إِْن هَُو إاِلا ِذْكٌر  َوَما َعلذۡمَنَٰه  ٱلش  َوَما َعلاْمنَاهُ الشِّ

 َوقُْرآٌَن ُمبِينٌ 

41/36:70م
10

ِ نِذرَ   َِٰفرِيَن  0َل  ا َوَيِحقذ ٱۡلَقۡول  لََعَ ٱۡلَك  لِيُْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا َويَِحقا اْلقَْوُل َعلَى اْلَكافِِرينَ  َمن ََكَن َحي ٗ

ۡم لََها  41/36:71م نَۡعَٰٗما َفه 
َ
ٓ أ يِۡديَنا

َ
ا َعِملَۡت أ ِمذ م م  نذا َخلَۡقَنا لَه 

َ
ْ أ َو لَۡم يََرۡوا

َ
أ

ونَ   َمَٰلِك 
ا َعِملَْت أَْيِدينَا أَْنَعاًما  أََولَْم يََرْوا أَناا َخلَْقنَا لَهُْم ِمما

 فَهُْم لَهَا َمالُِكونَ 

41/36:72م
11

مۡ   وب ه  ۡم فَِمۡنَها َرك  ل وَن  0َوَذلذۡلَنََٰها لَه  ك 
ۡ
 َوَذلاْلنَاهَا لَهُْم فَِمْنهَا َرُكوبُهُْم َوِمْنهَا يَأُْكلُونَ  َوِمۡنَها يَأ

ونَ  41/36:73م ر  فَََل يَۡشك 
َ
ۡم فِيَها َمَنَٰفِع  َوَمَشارِب   أ  َولَهُْم فِيهَا َمنَافُِع َوَمَشاِرُب أَفاََل يَْشُكُرونَ  َولَه 

ونَ  41/36:74م ۡم ي نَِص  ِ َءالَِهٗة لذَعلذه  واْ ِمن د وِن ٱَّللذ َذ  ِ آَلِهَةً لََعلاهُْم  َوٱَتذ  يُْنَصُرونَ َواتاَخُذوا ِمْن ُدوِن هللاا

                                                           
1

 ُمتاكوَن، ُمتاِكئيَن، ُمتاِكينَ ( 9 ظُلَلإ ( 0 
2

 َسالًما، ِسلْمٌ ( 0 
3

 َواْنَماُزوا( 0 
4

ْد، أَْحهَْد، أَْعِهدْ ( 0   إِْعهَْد، أَحا
5

، ُجْباًل، ِجْباًل، ِجْياًل، ِجباًِل، ِجباًَل ( 0   يَْعقِلُونَ يَُكونُوا ( 9 ُجباًُل، ُجباُّلً
6

 َولِتَْشهََد، َوْلتَْشهَْد، َوتَْشهَدَ ( 7 َوتَتََكلاُم، َولِتَُكلَِّمنَا، َوْلتَُكلِّْمنَا( 9 يُْختَمُ ( 0 
7

 تُْبِصُرونَ ( 9 فَاْستَبِقُوا( 0 
8

 ِمِضيًّا، َمِضيًّا( 9 َمَكانَاتِِهمْ ( 0 
9

 تَْعقِلُونَ ( 9 نَْنِكْسهُ، نُْنِكْسهُ، نَْنُكْسهُ ( 0 
10

 لِتُْنِذَر، لِيُْنَذَر، لِيَْنَذرَ  (0 
11

 ُرُكوبُهُْم، َرُكوبَتُهُمْ ( 0 
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ونَ  41/36:75م َۡۡض  ند  َمُّ ۡم ج  ۡم لَه  ۡم وَه  وَن نَِۡصَه   اَل يَْستَِطيُعوَن نَْصَرهُْم َوهُْم لَهُْم ُجْنٌد ُمْحَضُرونَ  ََل يَۡسَتِطيع 

41/36:76م
1
نَك   ۡم   0فَََل ََيۡز  ۡعلِن وَن  0مقَۡول ه  وَن َوَما ي  وَن َوَما فاََل  إِنذا َنۡعلَم  َما ي َِّسُّ يَْحُزْنَك قَْولُهُْم إِناا نَْعلَُم َما يُِسرُّ

 يُْعلِنُونَ 

بِي   41/36:77م َو َخِصيم  مُّ نذا َخلَۡقَنَٰه  ِمن نُّۡطَفةٖ فَإَِذا ه 
َ
نَسَٰن  أ َو لَۡم يََر ٱۡۡلِ

َ
ْنَساُن أَناا َخلَْقنَاهُ ِمْن نُْطفَةإ فَإَِذا هَُو  أ أََولَْم يََر اإْلِ

 ُمبِينٌ َخِصيٌم 

41/36:78م
2
ۖۥُ   َوَضَرَب لَنَا َمثاًَل َونَِسَي َخْلقَهُ قَاَل َمْن يُْحيِي  قَاَل َمن ي ىۡحِ ٱۡلعَِظََٰم َوِِهَ َرِميم   0َوَِضََب نَلَا َمَثَٗل َونََِسَ َخۡلَقه 

 اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ 

َل  41/36:79م وذ
َ
َهآ أ
َ
نَشأ
َ
ِٓي أ ۡيِيَها ٱَّلذ ِ َخۡلق  َعلِيمٌ ق ۡل َي 

ل  َو بِك  ةِٖۖ َوه  ةإ َوهَُو بُِكلِّ َخْلقإ  َمرذ َل َمرا قُْل يُْحيِيهَا الاِذي أَْنَشأَهَا أَوا

 َعلِيمٌ 

41/36:80م
3
ۡخَۡضِ  

َ
َجرِ ٱۡۡل َِن ٱلشذ م م  ِي َجَعَل لَك  وَن  0ٱَّلذ ِۡنه  ت وقِد  نت م م 

َ
َجِر اأْلَْخَضِر نَاًرا فَإَِذا الاِذي َجَعَل لَُكْم ِمَن  نَاٗرا فَإَِذآ أ الشا

 أَْنتُْم ِمْنهُ تُوقُِدونَ 

41/36:81م
4
ۡرَض بَِقَِٰدر   

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َخلََق ٱلسذ َو لَۡيَس ٱَّلذ

َ
ن ََيۡل َق  0أ

َ
ى أ لََعَ

َٰق   َو ٱۡۡلَلذ مِۚ بََّلَٰ َوه   ٱۡلَعلِيم   9ِمۡثلَه 
َماَواِت َواأْلَ  ْرَض بِقَاِدرإ أََولَْيَس الاِذي َخلََق السا

ُق اْلَعلِيمُ   َعلَى أَْن يَْخلَُق ِمْثلَهُْم بَلَى َوهَُو اْلَخالا

41/36:82م
5
َراَد َشۡي  

َ
ۥٓ إَِذآ أ ه  ۡمر 

َ
َمآ أ ون    ً إِنذ ن َفَيك  وَل ََل ۥ ك  ن َيق 

َ
 إِناَما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْيئًا أَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ   0م0ا أ

41/36:83م
6
وت    ِي بَِيِدهِۦ َملَك  ۡبَحََٰن ٱَّلذ ءٖ ِإَوََلۡهِ ت ۡرَجع ونَ  0فَس  ِ ََشۡ

فَُسْبَحاَن الاِذي بِيَِدِه َملَُكوُت ُكلِّ َشْيءإ َوإِلَْيِه   9ُك  

 تُْرَجُعونَ 

 
 سورة الفرقان 25\42

 717 - 69عدا مكية  77 - عدد اآليات
8
ِ ٱلرذِنَٰمۡح   ِحيمِ  ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

42/25:1م
9
ۡرقَانَ   َل ٱۡلف  ِي نَزذ َٰ َعۡبِدهِۦ 0تَتَباَرَك ٱَّلذ وَن لِۡلَعَٰلَِمَي نَِذيًرا  0لََعَ َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه لِيَُكوَن  َِلَك  تَبَاَرَك الاِذي نَزا

 لِْلَعالَِميَن نَِذيًرا

ن َلذ ۥ  42/25:2م ا َولَۡم يَك  ۡرِض َولَۡم َيتذِخۡذ َوََلٗ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ِي ََل ۥ م  ٱَّلذ

َرهۥ  َتۡقِديٗرا ءٖ َفَقدذ ذ ََشۡ ۡلِك وََخلََق ُك   َُشِيك  ِِف ٱلۡم 
َماَواِت َواأْلَْرِض َولَْم يَتاِخْذ َولًَدا  الاِذي لَهُ ُمْلُك السا

فِي اْلُمْلِك َوَخلََق ُكلا َشْيءإ  َولَْم يَُكْن لَهُ َشِريكٌ 

َرهُ تَْقِديًرا  فَقَدا

وَن َشۡي  42/25:3م ْ ِمن د ونِهِۦٓ َءالَِهٗة َلذ ََيۡل ق  وا َذ  وَن َوََل   ٗ َوٱَتذ ۡلَق  ۡم َي  ا َوه 
ٗة َوََل  وَن َمۡوٗتا َوََل َحَيوَٰ ا َوََل َنۡفٗعا َوََل َيۡملِك  ِسِهۡم َِض ٗ نف 

َ
وَن ِۡل َيۡملِك 

وٗران    ش 

َواتاَخُذوا ِمْن ُدونِِه آَلِهَةً اَل يَْخلُقُوَن َشْيئًا َوهُْم 

ا َواَل نَْفًعا َواَل  يُْخلَقُوَن َواَل يَْملُِكوَن أِلَْنفُِسِهْم َضّرً

 يَْملُِكوَن َمْوتًا َواَل َحيَاةً َواَل نُُشوًرا

                                                           
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0( ن0 
2

 َخالِقَهُ ( 0 
3

 اْلُخْضِر، اْلَخْضَراء( 0 
4

 الَْخالِقُ ( 9 يَْقِدرُ ( 0 
5

 .31:  37\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ فَيَُكوَن ( 0 
6

 تَْرِجُعونَ ( 9 ِمْلكُ َملََكةُ، َمْملََكةُ، ( 0 
7

. وقد جاء ذكر كلمة الفرقان في سبع آيات غير عنوان هذه السورة )أنظر الفهرس تحت هذه الكلمة(. وقد 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  

الحق والباطل، ب( الشرع اختلف المفسرون والمترجمون في فهم معناها . جاء في معجم الفاظ القرآن الكريم المعاني التالية: أ( الفارق بين 

 الفاصل بين الحالل والحرام، ج( القرآن أو الكتاب المنزل، د( النصر، ويوم الفرقان يوم موقعة بدر. وقد جاء في الترجمة اآلرامية لسفر

َوَمآ أَنَزۡلنَا  71:  9\99 عبارة "يوم الفرقان" بمعنى يوم النصر أو يوم الخالص وهي نفس العبارة التي استعملتها اآلية07:  00صاموهيل األول 

. وحيث تشير الى الكتاب المنزل قد تكون الكلمة مشتقة من عبارة "فرقي ابوت" أي تعاليم اآلباء. انظر  َعلَىَٰ َعۡبِدنَا يَۡوَم ٱۡلفُۡرقَاِن يَۡوَم ٱۡلتَقَى ٱۡلَجۡمَعاِنۗٓ

 .30ص Katshو    997-993صفحة   Jefferyالنقاش حول هذه الكلمة في 
8

 .86\0للسورة  9ظر الهامش ان 
9

 ( أنظر هامش عنوان هذه السورة .0ِعبَاِدِه. ت( 0 
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ٓ  42/25:4م ٓ إَِلذ ْ إِۡن َهََٰذا ٓوا ِيَن َكَفر  ۥ َعلَۡيهِ قَۡوٌم َوقَاَل ٱَّلذ ََعنَه 
َ
َٰه  َوأ ى إِۡفٌك ٱۡفََتَ

وٗرا ۡلٗما َوز  وَنُۖ َفَقۡد َجآء و ظ   َءاَخر 
َوقَاَل الاِذيَن َكفَُروا إِْن هََذا إاِلا إِْفٌك اْفتََراهُ َوأََعانَهُ 

 َعلَْيِه قَْوٌم آََخُروَن فَقَْد َجاُؤوا ظُْلًما َوُزوًرا

42/25:5م
1
َسَِٰطۡي   

َ
لَِي ٱۡكَتتََبَهاَوقَال ٓواْ أ وذ

َ
ِصيَٗل  9فَِهَ ت ۡمَّلَٰ  0 ٱۡۡل

َ
لِيَن اْكتَتَبَهَا فَِهَي تُْملَى َعلَيِْه  َعلَۡيهِ ب ۡكَرٗة َوأ َوقَالُوا أََساِطيُر اأْلَوا

 بُْكَرةً َوأَِصياًل 

ۡرِضِۚ  42/25:6م
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ذ ِِف ٱلسذ ِ ِي َيۡعلَم  ٱلَّس  نَزََل  ٱَّلذ

َ
وٗرا ق ۡل أ ۥ ََكَن َغف  إِنذه 
 رذِحيٗما

َماَواِت  را فِي السا قُْل أَْنَزلَهُ الاِذي يَْعلَُم السِّ

 َواأْلَْرِض إِناهُ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما

42/25:7م
2
ۡسَواِق لَۡوََلٓ  

َ
َعاَم َوَيۡمِش ِِف ٱۡۡل ل  ٱلطذ ك 

ۡ
وِل يَأ ْ َماِل َهََٰذا ٱلرذس  َوقَال وا

نزَِل إََِلۡهِ 
 
ونَ  أ ۥ نَِذيًرا 0َملَك  َفَيك   َمَعه 
ُسوِل يَأُْكُل الطاَعاَم َويَْمِشي  َوقَالُوا َماِل هََذا الرا

فِي اأْلَْسَواِق لَْواَل أُْنِزَل إِلَْيِه َملٌَك فَيَُكوَن َمَعهُ 

 نَِذيًرا

42/25:8م
3
ون    ۡو تَك 

َ
ۡو ي ۡلَِقى إََِلۡهِ َكٌَن أ

َ
ل   0أ ك 

ۡ
ِمۡنَها  َوقَاَل  9ََل ۥ َجنذة  يَأ

وَن إِن تَتذبِع ونَ  َٰلِم  وًرا  7ٱلظذ ۡسح  َٗل مذ  إَِلذ رَج 
أَْو يُْلقَى إِلَْيِه َكْنٌز أَْو تَُكوُن لَهُ َجناةٌ يَأُْكُل ِمْنهَا 

 َوقَاَل الظاالُِموَن إِْن تَتابُِعوَن إاِلا َرُجاًل َمْسُحوًرا

ب واْ لََك  42/25:9م ۡر َكۡيَف َِضَ وَن َسبِيَٗل ٱنظ  ۡمَثََٰل فََضلُّواْ فَََل يَۡسَتِطيع 
َ
اْنظُْر َكْيَف َضَربُوا لََك اأْلَْمثَاَل فََضلُّوا فاََل  ٱۡۡل

 يَْستَِطيُعوَن َسبِياًل 

42/25:10م
4
ِٓي إِن َشآَء َجَعَل   َٰٖت ََتۡرِي ِمن  0َتَباَرَك ٱَّلذ َٰلَِك َجنذ ِن َذ ا م  لََك َخۡۡيٗ

نَۡهَٰر  
َ
وَرَۢا  9َوَيۡجَعلََتۡتَِها ٱۡۡل  لذَك ق ص 

تَبَاَرَك الاِذي إِْن َشاَء َجَعَل لََك َخْيًرا ِمْن َذلَِك 

َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َويَْجَعْل لََك 

 قُُصوًرا

اَعةِ َسعًِۡيا 42/25:11م َب بِٱلسذ ۡعَتۡدنَا لَِمن َكذذ
َ
اَعةِِۖ َوأ ب واْ بِٱلسذ اَعِة بَْل  بَۡل َكذذ اَعِة َوأَْعتَْدنَا لَِمْن َكذاَب بِالسا بُوا بِالسا َكذا

 َسِعيًرا

م  42/25:12م ۡته 
َ
واْ لََها َتَغيُّٗظا َوزَفِۡٗيا ]...[إَِذا َرأ اَكنِۢ بَعِيٖد َسِمع  ِن مذ إَِذا َرأَْتهُْم ِمْن َمَكانإ بَِعيدإ َسِمُعوا لَهَا تََغيُّظًا  م 

 َوَزفِيًرا

42/25:13م
5
ِٗقا  واْ ِمۡنَها َماَكٗنا َضي  ۡلق 

 
نِيَ  0ِإَوَذآ أ َقرذ َنالَِك ث ب وٗرا 9مُّ نِيَن َدَعْوا هُنَالَِك   7َدَعۡواْ ه  َوإَِذا أُْلقُوا ِمْنهَا َمَكانًا َضيِّقًا ُمقَرا

 ثُبُوًرا

42/25:14م
6
واْ ٱَۡلَۡوَم ث ب وٗرا  واْ ث ب وٗرا 0َلذ تَۡدع   اَل تَْدُعوا اْليَْوَم ثُبُوًرا َواِحًدا َواْدُعوا ثُبُوًرا َكثِيًرا ا َكثِۡيٗ  0َوَِٰحٗدا َوٱۡدع 

ۡم َجَزاٗٓء  42/25:15م وَن  ََكنَۡت لَه  تذق  ۡم َجنذة  ٱۡۡل ِۡلِ ٱلذَِّت و ِعَد ٱلۡم 
َ
َٰلَِك َخۡۡيٌ أ َذ

َ
ق ۡل أ

 َوَمِصۡٗيا
اْلُمتاقُوَن قُْل أََذلَِك َخْيٌر أَْم َجناةُ اْلُخلِْد الاتِي ُوِعَد 

 َكانَْت لَهُْم َجَزاًء َوَمِصيًرا

ۡس  42/25:16م َٰ َرب َِك وَۡعٗدا مذ ۡم فِيَها َما يََشآء وَن َخَِِٰلِيَن  ََكَن لََعَ ذه  لَهُْم فِيهَا َما يََشاُؤوَن َخالِِديَن َكاَن َعلَى َربَِّك  وَٗل     ل

 َوْعًدا َمْسُؤواًل 

42/25:17م
7
مۡ   ول   0َوَيۡوَم ََيُۡش  ه  ِ َفَيق  وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ۡضلَۡلت ۡم  9َوَما َيۡعب د 

َ
نت ۡم أ

َ
َءأ

بِيَل  ۡم َضلُّواْ ٱلسذ ۡم ه 
َ
ََلٓءِ أ ؤ   ِعَبادِي َهى

ِ فَيَقُوُل  َويَْوَم يَْحُشُرهُْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاا

بِيلَ أَأَْنتُْم أَْضلَْلتُْم ِعبَاِدي هَُؤاَلِء أَْم هُْم َضلُّوا ا  لسا

42/25:18م
8
ۡبَحََٰنَك َما ََكَن يَۢنَبِغ   ْ س  ن نذتذِخذَ  9 0قَال وا

َ
ٓ أ ِمن د ونَِك ِمۡن  7نَلَا

ۡوَِلَآءَ 
َ
ْ قَۡوَمَۢا  7أ ِۡكَر َوََكن وا ْ ٱَّل  وا َٰ نَس  ۡم َحَّتذ ۡم َوَءابَآَءه  تذۡعَته  َوَلَِٰكن مذ

  0مب وٗرا

لَنَا أَْن نَتاِخَذ ِمْن قَالُوا ُسْبَحانََك َما َكاَن يَْنبَِغي 

ُدونَِك ِمْن أَْولِيَاَء َولَِكْن َمتاْعتَهُْم َوآَبَاَءهُْم َحتاى 

ْكَر َوَكانُوا قَْوًما بُوًرا  نَُسوا الذِّ

                                                           
1

 تُْتلَى( 9 اْكتُتِبَهَا( 0 
2

 فَيَُكونُ ( 0 
3

 يَتابُِعونَ ( 7 نَأُْكلُ ( 9 يَُكونُ ( 0 
4

 َويَْجَعُل، َويَْجَعَل ( 9 يَْجَعل( 0 
5

نُونَ ( 9 َضْيقًا( 0   ثَبُوًرا ( 7 ُمقَرا
6

 ثَبُوًرا( 0 
7

 فَنَقُولُ ( 9 نَْحُشُرهُْم، يَْحِشُرهُمْ ( 0 
8

( جاء في معجم الفاظ القرآن الكريم: قوما بورا: هالكين. وقد تكون مشتقة من فعل 0ت♦  حذف من  –أَْولِيَاَء ( 7 نُتاَخذَ ( 7 يُْنبَِغي( 9 َما يَْنبَِغي( 0 

( وبذلك 96-97صفحة  Jefferyوجودة باألرامية بمعنى الجاهل )أنظر . والكلمة م09:  79\000بور أي كسد أو خسر. وقد جاءت أيضا في آية 

 . "وإني، وإن كنت جاهال في البالغة، فلست جاهال في المعرفة".6:  00تكون قريبة مما جاء في كورنثوس الثانية 
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42/25:19م
1
م  ب وك  ول ونَ  0َفَقۡد َكذذ ٗفا َوََل  7َفَما تَۡسَتِطيع ونَ  9بَِما َتق  ا   ]...[َصۡ نَِۡصٗ

ۡم ن ِذۡقه  َوَمن َيۡظلِم  ِنك   َعَذاٗبا َكبِۡٗيا  7م 
بُوُكْم بَِما تَقُولُوَن فََما تَْستَِطيُعوَن َصْرفًا  فَقَْد َكذا

 َواَل نَْصًرا َوَمْن يَْظلِْم ِمْنُكْم نُِذْقهُ َعَذابًا َكبِيًرا

42/25:20م
2
مۡ   ٓ إِنذه  ۡرَسلَِي إَِلذ رَۡسۡلَنا َقۡبلََك ِمَن ٱلۡم 

َ
ٓ أ ك   0َوَما

ۡ
َعاَم ََلَأ ل وَن ٱلطذ

ونَ  وَنۗۡ  9َوَيۡمش  تَۡصِب 
َ
ۡم ِۡلَۡعٖض فِۡتَنًة أ ۡسَواِقِۗ وََجَعۡلَنا َبۡعَضك 

َ
ِِف ٱۡۡل
 َوََكَن َربَُّك بَِصۡٗيا 

َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمَن اْلُمْرَسلِيَن إاِلا إِناهُْم لَيَأُْكلُوَن 

َوَجَعْلنَا بَْعَضُكْم الطاَعاَم َويَْمُشوَن فِي اأْلَْسَواِق 

 لِبَْعضإ فِْتنَةً أَتَْصبُِروَن َوَكاَن َربَُّك بَِصيًرا

42/25:21م
3
ۡو نََرىَٰ  

َ
نزَِل َعلَۡيَنا ٱلَۡمَلىئَِكة  أ

 
وَن لَِقآَءنَا لَۡوََلٓ أ ِيَن ََل يَۡرج  ۞ َوقَاَل ٱَّلذ

ت و ٗ  ِسِهۡم وََعَتۡو ع  نف 
َ
واْ ِِفٓ أ ۗۡ لََقِد ٱۡسَتۡكَب   َكبِۡٗيا  0اَربذَنا

َوقَاَل الاِذيَن اَل يَْرُجوَن لِقَاَءنَا لَْواَل أُْنِزَل َعلَْينَا 

اْلَماَلهَِكةُ أَْو نََرى َربانَا لَقَِد اْستَْكبَُروا فِي أَْنفُِسِهْم 

ا َكبِيًرا  َوَعتَْوا ُعتُّوً

42/25:22م
4
ول وَن ِحۡجٗرا   ۡجرِِمَي َوَيق  ىَٰ يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلم  ئَِكَة ََل ب ُۡشَ يَۡوَم يََرۡوَن ٱلَۡمَلى

وٗرا  ۡج   َمذ
يَْوَم يََرْوَن اْلَماَلهَِكةَ اَل بُْشَرى يَْوَمئِذإ لِْلُمْجِرِميَن 

 َويَقُولُوَن ِحْجًرا َمْحُجوًرا

42/25:23م
5
  ٓ نث وًرا 7فََجَعۡلَنَٰه  َهَبآءٗ  9ِمۡن َعَملٖ إََِلَٰ َما َعِمل واْ  0َوقَِدۡمَنا َوقَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملإ فََجَعْلنَاهُ هَبَاًء   7مذ

 َمْنثُوًرا

42/25:24م
6
ا  ۡسَتَقر ٗ ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَنذةِ يَۡوَمئِذ  َخۡۡي  مُّ

َ
ۡحَسن  َمقِيَٗل  0أ

َ
ا َوأَْحَسُن أَْصَحاُب اْلَجناِة يَْوَمئِذإ َخْيٌر  َوأ ُمْستَقَّرً

 َمقِياًل 

42/25:25م
7
ق   0َوَيۡومَ   َِل ٱلَۡمَلىئَِكة   9تََشقذ َمآء  بِٱۡلَغَمَِٰم َون ز  َل اْلَماَلهَِكةُ  تََنِيًَل  7 7ٱلسذ َماُء بِاْلَغَماِم َونُزِّ َويَْوَم تََشقاُق السا

 تَْنِزياًل 

ۡلك  يَۡوَمئِذ  ٱۡۡلَقُّ  42/25:26م َٰفِرِيَن َعِسۡٗياٱلۡم  ِنَٰمۡح  َوََكَن يَۡوًما لََعَ ٱۡلَك ْحَماِن َوَكاَن يَْوًما َعلَى  لِلرذ اْلُمْلُك يَْوَمئِذإ اْلَحقُّ لِلرا

 اْلَكافِِريَن َعِسيًرا

وِل  42/25:27م َۡذت  َمَع ٱلرذس  ول  َيَٰلَۡيتََِن ٱَتذ َٰ يََديۡهِ َيق  الِم  لََعَ َوَيۡوَم َيَعضُّ ٱلظذ
 يَٗل َسبِ 

َويَْوَم يََعضُّ الظاالُِم َعلَى يََدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِي 

ُسوِل َسبِياًل   اتاَخْذُت َمَع الرا

42/25:28م
8
ََٰوۡيلَََّتَٰ   ِۡذ ف ََلنًا َخلِيَٗل  0َي َتذ

َ
 يَا َوْيلَتَى لَْيتَنِي لَْم أَتاِخْذ فاَُلنًا َخلِياًل  ََلۡتََِن لَۡم أ

نَسَِٰن لذَقۡد  42/25:29م ۡيَطَٰن  لِۡۡلِ ِۡكرِ َبۡعَد إِۡذ َجآَءَِنِۗ َوََكَن ٱلشذ َِن َعِن ٱَّل 
َضلذ
َ
أ
وَٗل   َخذ 

ْكِر بَْعَد إِْذ َجاَءنِي َوَكاَن  لَقَْد أََضلانِي َعِن الذِّ

ْنَساِن َخُذواًل  ْيطَاُن لإِْلِ  الشا

واْ َهَٰ  42/25:30م َذ  ِ إِنذ قَۡوِِم ٱَتذ  َيََٰرب 
ول  وٗراَوقَاَل ٱلرذس  ۡرَءاَن َمۡهج  ُسوُل يَا َربِّ إِنا قَْوِمي اتاَخُذوا هََذا  َذا ٱۡلق  َوقَاَل الرا

 اْلقُْرآََن َمْهُجوًرا

ۡجرِِمَيۗۡ َوَكَفَٰ بَِرب َِك َهادِٗيا  42/25:31م َِن ٱلۡم  ا م  و ٗ ِ نَِب   َعد 
َوَكَذَٰلَِك َجَعۡلَنا لِك  

 َونَِصۡٗيا
ا ِمَن اْلُمْجِرِميَن َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لِكُ  لِّ نَبِيٍّ َعُدّوً

 َوَكفَى بَِربَِّك هَاِديًا َونَِصيًرا

42/25:32م
9
ۡلَٗة َوَِٰحَدٗة    ۡرَءان  َج  َِل َعلَۡيهِ ٱۡلق   لَۡوََل ن ز 

ْ وا ِيَن َكَفر   ]...[َوقَاَل ٱَّلذ
 َوَرتذۡلَنَٰه  تَۡرتِيَٗل  9بِهِۦ ف َؤاَدَكُۖ  0َكَذَٰلَِك نِل ثَب َِت 

َل َعلَيِْه اْلقُْرآَُن ُجْملَةً  َوقَاَل الاِذيَن َكفَُروا لَْواَل نُزِّ

 َواِحَدةً َكَذلَِك لِنُثَبَِّت بِِه فَُؤاَدَك َوَرتاْلنَاهُ تَْرتِياًل 

ۡحَسَن َتۡفِسًۡيا 42/25:33م
َ
ِ َوأ  ِجۡئَنََٰك بِٱۡۡلَق 

ت ونََك بَِمَثل  إَِلذ
ۡ
لإ إاِلا ِجْئنَاَك بِاْلَحقِّ َوأَْحَسَن َواَل يَأْتُونََك بَِمثَ  َوََل يَأ

 تَْفِسيًرا

                                                           
1

 يُِذْقهُ ( 7 يَْستَِطيُعونَ ( 7 يَقُولُونَ ( 9 َكَذبُوُكمْ ( 0 
2

ونَ َويَُمشاْونَ ( 9 أَناهُمْ ( 0   ، َويَُمشُّ
3

 ِعْتيًاً ( 0 
4

 ُحُجًرا، ُحْجًرا، َحْجًرا( 0 
5

 َمْنثُوًرا ثم إن مقيلهم إللى الجحيم ( 7 هُبَاًء، هَبَاً ( 7 َعَملإ صال إ ( 9 َوقََدْمنَا( 0 
6

ا( 0   ُمْستَقِّرً
7

ُل، ( 7 تَشاقاقُ ( 9 َويَْوُم، َويَْومٌ ( 0  لَت، َونُِزَل َوأُْنِزَل، َونََزَل، َوتَنَزا لَت، َونُزِّ ُل ( 7 اْلَماَلهَِكةُ  -َوتَنَزا ُل، َونُنَزِّ َل، َوأَْنَزَل، َونُزِّ  اْلَماَلهَِكةَ  -َونُْنِزُل، َونَزا
8

 َوْيلَتِي، َوْيلَتَاه( 0 
9

 فَُواَدكَ ( 9 لِيُثَبِّتَ ( 0 
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َضلُّ  42/25:34م
َ
اَكٗنا َوأ ْوَلىئَِك َُش   مذ

 
وهِِهۡم إََِلَٰ َجَهنذَم أ َٰ و ج  وَن لََعَ َُۡش  ِيَن َي  ٱَّلذ

 َسبِيَٗل 
الاِذيَن يُْحَشُروَن َعلَى ُوُجوِهِهْم إِلَى َجهَناَم أُولَئَِك 

 َضلُّ َسبِياًل َشر  َمَكانًا َوأَ 

42/25:35م
1
وَن َوزِيٗرا  َخاه  َهَٰر 

َ
ۥٓ أ وََس ٱۡلِكَتََٰب وََجَعۡلَنا َمَعه  َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجَعْلنَا َمَعهُ أََخاهُ   0مَولََقۡد َءاتَۡيَنا م 

 هَاُروَن َوِزيًرا

42/25:36م
2
ِيَن   ۡلَنا ٱۡذَهَبآ إََِل ٱۡلَقۡوِم ٱَّلذ ب واْ أَِبَفق  مۡ َكذذ ۡرَنَٰه  َٰتَِنا فََدمذ بُوا بِآَيَاتِنَا  تَۡدِمۡٗيا  0َي فَقُْلنَا اْذهَبَا إِلَى اْلقَْوِم الاِذيَن َكذا

ْرنَاهُْم تَْدِميًرا  فََدما

42/25:37م
3
  ُۖ ۡم لِلنذاِس َءايَٗة ۡم وََجَعۡلَنَٰه  ۡغَرۡقَنَٰه 

َ
َل أ ْ ٱلرُّس  ب وا ا َكذذ ذمذ  0م0َوقَۡوَم ن وٖح ل
َِلٗما 

َ
َٰلِِمَي َعَذابًا أ ۡعَتۡدنَا لِلظذ

َ
 َوأ

ُسَل أَْغَرقْنَاهُْم َوَجَعْلنَاهُْم  بُوا الرُّ ا َكذا َوقَْوَم نُوحإ لَما

 لِلنااِس آَيَةً َوأَْعتَْدنَا لِلظاالِِميَن َعَذابًا أَلِيًما

َۢا 42/25:38م ونَ ۡصَحََٰب ٱلرذس ِ َوق ر 
َ
وَداْ َوأ َٰلَِك َكثِۡٗيا وَََعٗدا َوَثم  سِّ َوقُُرونًا بَْيَن َذلَِك  َبۡيَ َذ َوَعاًدا َوثَُموَد َوأَْصَحاَب الرا

 َكثِيًرا

نَا تَۡتبِۡٗيا 42/25:39م ۡ  َتبذ
ُۖ َولُك  ٗ ۡمَثََٰل

َ
ۡبَنا ََل  ٱۡۡل  َِضَ

 َوُكاّلً َضَرْبنَا لَهُ اأْلَْمثَاَل َوُكاّلً تَباْرنَا تَْتبِيًرا َولُك  ٗ

42/25:40م
4
ۡمِطَرۡت  

 
ْ لََعَ ٱۡلَقۡرَيةِ ٱلذَِّتٓ أ تَۡوا

َ
ِۚ  0َولََقۡد أ وۡءِ ون واْ  0م9َمَطَر ٱلسذ فَلَۡم يَك 

َ
أ

وٗرا  7يََرۡوَنَها   وَن ن ش   بَۡل ََكن واْ ََل يَۡرج 
ْوِء  َولَقَْد أَتَْوا َعلَى اْلقَْريَِة الاتِي أُْمِطَرْت َمطََر السا

 نَهَا بَْل َكانُوا اَل يَْرُجوَن نُُشوًراأَفَلَْم يَُكونُوا يََروْ 

42/25:41م
5
ًوا  ز  ونََك إَِلذ ه  ۡوَك إِن َيتذِخذ 

َ
وًَل  0ِإَوَذا َرأ ِي َبَعَث ٱَّللذ  رَس  َهََٰذا ٱَّلذ

َ
َوإَِذا َرأَْوَك إِْن يَتاِخُذونََك إاِلا هُُزًوا أَهََذا الاِذي   9أ

ُ َرُسواًل   بََعَث هللاا

وَن إِن  42/25:42م نَا َعلَۡيَها  َوَسۡوَف َيۡعلَم  ن َصَبۡ
َ
ََكَد ََل ِضلَُّنا َعۡن َءالَِهتَِنا لَۡوََلٓ أ

َضلُّ َسبِيًَل 
َ
 ِحَي يََرۡوَن ٱۡلَعَذاَب َمۡن أ

إِْن َكاَد لَيُِضلُّنَا َعْن آَلِهَتِنَا لَْواَل أَْن َصبَْرنَا َعلَْيهَا 

اَب َمْن أََضلُّ َوَسْوَف يَْعلَُموَن ِحيَن يََرْوَن اْلَعذَ 

 َسبِياًل 

42/25:43م
6
رََءيَۡت  

َ
ۥ 0أ ََذ إَِلََٰهه  ون  َعلَۡيهِ َوكِيًَل  9َمِن ٱَتذ نَت تَك 

َ
فَأ
َ
َٰه  أ أََرأَْيَت َمِن اتاَخَذ إِلَهَهُ هََواهُ أَفَأَْنَت تَُكوُن َعلَْيِه   0نَهَوى

 َوِكياًل 

42/25:44م
7
ۡم ََتَۡسب   

َ
ۡو َيۡعقِل وَن   0أ

َ
ۡم يَۡسَمع وَن أ ۡكَثَه 

َ
نذ أ
َ
ۡم إَِلذ  9أ إِۡن ه 

َضلُّ َسبِيًَل 
َ
ۡم أ نَۡعَِٰم بَۡل ه 

َ
 َكٱۡۡل

أَْم تَْحَسُب أَنا أَْكثََرهُْم يَْسَمُعوَن أَْو يَْعقِلُوَن إِْن هُْم 

 إاِلا َكاأْلَْنَعاِم بَْل هُْم أََضلُّ َسبِياًل 

42/25:45م
8
لَۡم تََر  

َ
لذ أ ِ ۥ َساكِٗنا ث مذ  0مإََِلَٰ َرب َِك َكۡيَف َمدذ ٱلظ  َولَۡو َشآَء َۡلََعلَه 

ۡمَس َعلَۡيهِ َدَِلَٗل   َجَعۡلَنا ٱلشذ
أَلَْم تََر إِلَى َربَِّك َكْيَف َمدا الظِّلا َولَْو َشاَء لََجَعلَهُ 

 َساِكنًا ثُما َجَعْلنَا الشاْمَس َعلَْيِه َدلِياًل 

 ثُما قَبَْضنَاهُ إِلَْينَا قَْبًضا يَِسيًرا ث مذ َقَبۡضَنَٰه  إََِلَۡنا َقۡبٗضا يَِسۡٗيا 42/25:46م

42/25:47م
9
َباٗتا  َۡل ِۡلَاٗسا َوٱنلذۡوَم س  م  ٱَلذ ِي َجَعَل لَك  َو ٱَّلذ وََجَعَل ٱنلذَهاَر  0َوه 

وٗرا   ن ش 
َوالناْوَم ُسبَاتًا َوهَُو الاِذي َجَعَل لَُكُم اللاْيَل لِبَاًسا 

 َوَجَعَل الناهَاَر نُُشوًرا

42/25:48م
1
َِيَٰحَ   رَۡسَل ٱلر 

َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ َۢا 0َوه  نَزنۡلَا ِمَن  9ب ُۡشَ

َ
َبۡيَ يََدۡي رَُۡحَتِهۦِ  َوأ

وٗرا  َمآءِ َماٗٓء َطه   ٱلسذ
يَاَح بُْشًرا بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه  َوهَُو الاِذي أَْرَسَل الرِّ

َماِء َماًء َطهُوًراَوأَنْ   َزْلنَا ِمَن السا

                                                           
1

 .06-01:  7أنظر تعيين هارون كمؤازر لموسى في سفر الخروج ( 0م 
2

ْرتُهُمْ فَدَ ( 0  َرانِِهْم، فََدِمْرنَاهُْم، فََدما َرانِّهْم، فََدمِّ َراهُْم، فََدمِّ  ما
3

 .39:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م ♦آياتإ ( 0 
4

ْوءِ ( 9 ُمِطَرتْ ( 0   .77:  37\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ تَُكونُوا تََرْونَهَا ( 7 السُّ
5

ُ من بينناالاِذي اختاره ( 9 هُْزًءا، هُُزًؤا( 0   هللاا
6

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ آلِهَةً، إاَِلهَةً، أُلَهَةً ( 9 أََرْيتَ ( 0 
7

 يَبِصرونَ ( 9 تَْحِسبُ ( 0 
8

 بقارن: "وقال حزقيا ألشعيا: ما اإلدلة على أن الرب يشفيني فأصعد في اليوم الثالث إلى بيت الرب ؟ فقال أشعيا: هذه آية لك من قبل الر( 0م 

على أن الرب يحقق القول الذي قاله: يتقدم الظل عشر درجات، أم يرجع عشر درجات؟ فقال حزقيا: أما تقدم الظل عشر درجات فأمر يسير، ال 

ز" أن يرجع الظل إلى الوراء عشر درجات. فدعا أشعيا النبي إلى الرب، فرد الرب الظل إلى الوراء من الدرجات العشر التي نزلها في درج آحا

 (.00-9:  91لوك الثاني )م
9

 ِسبَاتًا( 0 



101 

 

42/25:49م
2
ۡيٗتا  ٗة مذ ِ ۡحـ َِى بِهِۦ بَِۡلَ ۥ 0نل  نَاَِسذ  9َون ۡسقَِيه 

َ
نَۡعَٰٗما َوأ

َ
ا َخلَۡقَنآ أ  7ِممذ

 َكثِۡٗيا 
ا َخلَْقنَا أَْنَعاًما  لِنُْحيَِي بِِه بَْلَدةً َمْيتًا َونُْسقِيَهُ ِمما

 َوأَنَاِسيا َكثِيًرا

42/25:50م
3
ۡفَنَٰه    ْ  0َولََقۡد َصذ وا ر  كذ ۡم َِلَذذ وٗرا  9بَۡيَنه  ف  ۡكَث  ٱنلذاِس إَِلذ ك 

َ
َبى أ
َ
ْفنَاهُ بَْينَهُْم لِيَذاكاُروا فَأَبَى أَْكثَُر النااِس إاِلا  فَأ َولَقَْد َصرا

 ُكفُوًرا

42/25:51م
4
ِ قَۡرَيةٖ نذِذيٗرا  0َولَۡو ِشۡئَنا 

 َولَْو ِشْئنَا لَبََعْثنَا فِي ُكلِّ قَْريَةإ نَِذيًرا َۡلََعۡثَنا ِِف ُك  

42/25:52م
5
م بِهِۦ ِجَهاٗدا َكبِۡٗيا  َٰفِرِيَن َوَجَِٰهۡده   فاََل تُِطِع اْلَكافِِريَن َوَجاِهْدهُْم بِِه ِجهَاًدا َكبِيًرا  0فَََل ت ِطِع ٱۡلَك

42/25:53م
6
ِي َمَرجَ   َو ٱَّلذ  7ف َرات  َوَهََٰذا ِمۡلحٌ  9ٱۡۡلَۡحَرۡيِن َهََٰذا َعۡذب   0۞َوه 

َما بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا َجاج  وََجَعَل بَۡيَنه 
 
وٗرا  7أ ۡج   َمذ

َوهَُو الاِذي َمَرَج اْلبَْحَرْيِن هََذا َعْذٌب فَُراٌت َوهََذا 

ْجًرا ِمْلٌ  أَُجاٌج َوَجَعَل بَْينَهَُما بَْرَزًخا َوحِ 

 َمْحُجوًرا

42/25:54م
7
ۥ نََسٗبا  ا فََجَعلَه  ِي َخلََق ِمَن ٱلَۡمآءِ بََُشٗ َو ٱَّلذ َوِصۡهٗراۗۡ َوََكَن َربَُّك  0َوه 

 قَِديٗرا 
َوهَُو الاِذي َخلََق ِمَن اْلَماِء بََشًرا فََجَعلَهُ نََسبًا 

 َوِصْهًرا َوَكاَن َربَُّك قَِديًرا

وَن  42/25:55م َٰ َوَيۡعب د  ۡمۗۡ َوََكَن ٱۡلاَكفِر  لََعَ ُّه  ۡم َوََل يَۡض  ه  ِ َما ََل يَنَفع  ِمن د وِن ٱَّللذ
 َرب ِهِۦ َظِهۡٗيا

هُْم  ِ َما اَل يَْنفَُعهُْم َواَل يَُضرُّ َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاا

 َوَكاَن اْلَكافُِر َعلَى َربِِّه ظَِهيًرا

رَۡسۡلَنََٰك إَِلذ م   42/25:56م
َ
ا َونَِذيٗراَوَمآ أ ٗ ِ ًرا َونَِذيًرا بَُش   َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلا ُمبَشِّ

ۡس  42/25:57م
َ
ٓ أ ن َيتذِخَذ إََِلَٰ َرب ِهِۦ   َ ق ۡل َما

َ
ۡجر  إَِلذ َمن َشآَء أ

َ
ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ ل ك 

 َسبِيَٗل 
يَتاِخَذ قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرإ إاِلا َمْن َشاَء أَْن 

 إِلَى َربِِّه َسبِياًل 

ن وِب  42/25:58م ِۦ  َوَكَفَٰ بِهِۦ بِذ  وت  وََسب ِۡح ِِبَۡمِده ِي ََل َيم 
 ٱۡلىَح ِ ٱَّلذ

ۡ لََعَ َوتََوُكذ
 ِعَبادِهِۦ َخبًِۡيا

ْل َعلَى اْلَحيِّ الاِذي اَل يَُموُت َوَسبِّْ  بَِحْمِدِه  َوتََوكا

 ِه َخبِيًراَوَكفَى بِِه بُِذنُوِب ِعبَادِ 

42/25:59م
8
يذا ٖ  

َ
َما ِِف ِستذةِ أ ۡرَض َوَما بَۡيَنه 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َخلََق ٱلسذ ث مذ  0مٱَّلذ

 بِهِۦ َخبِۡٗيا  0ۡل   َ فَۡس  0ٱلرذۡحَمَٰن   9مٱۡسَتَوىَٰ لََعَ ٱۡلَعۡرِشِۖ 
َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما فِي  الاِذي َخلََق السا

ْحَماُن ِستاِة  أَياامإ ثُما اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش الرا

 فَاْسأَْل بِِه َخبِيًرا

42/25:60م
9
د    نَۡسج 

َ
ْ َوَما ٱلرذۡحَمَٰن  أ م  ْۤاوُدُجۡسٱ لِلرذِنَٰمۡح قَال وا لَِما  0ِإَوَذا قِيَل لَه 

نَا ر  م 
ۡ
وٗرا۩  9تَأ ۡم ن ف   َوَزاَده 

ْحَماِن قَالُوا َوَما َوإَِذا قِيَل لَهُُم اْسُجُدوا  لِلرا

ْحَماُن أَنَْسُجُد لَِما تَأُْمُرنَا َوَزاَدهُْم نُفُوًرا  الرا

42/25:61م
10

وٗجا  َمآءِ ب ر  ِي َجَعَل ِِف ٱلسذ  7َوَقَمٗرا 9وََجَعَل فِيَها ِسَرَٰٗجا 0َتَباَرَك ٱَّلذ
نِۡٗيا   مُّ

َماِء بُُروًجا َوَجعَ  َل فِيهَا تَبَاَرَك الاِذي َجَعَل فِي السا

 ِسَراًجا َوقََمًرا ُمنِيًرا

42/25:62م
11

َۡل َوٱنلذَهاَر ِخلَۡفةٗ   ِي َجَعَل ٱَلذ َو ٱَّلذ رَ  0َوه  كذ ن يَذذ
َ
َراَد أ

َ
َراَد  9ل َِمۡن أ

َ
ۡو أ
َ
أ

وٗرا  ك   ش 
َوهَُو الاِذي َجَعَل اللاْيَل َوالناهَاَر ِخْلفَةً لَِمْن أََراَد أَْن 

َر أَْو   أََراَد ُشُكوًرايَذاكا

                                                                                                                                                                                                            
1

ي َ ( 0   نُُشراً، نُْشراً، نَْشراً، نََشراً، بُُشراَ، بَْشراً، بُْشَرى( 9 الرِّ
2

 َوأَنَاَساً، َوأَنَاِسيَ ( 7 َونَْسقِيَهُ ( 9 َميِّتًا( 0 
3

 لِيَْذُكُروا ( 9 َصَرْفنَاهُ ( 0 
4

 ِشْينَا( 0 
5

 َكثِيًرا( 0 
6

جَ ( 0   ُحُجًرا، ُحْجًرا، َحْجًرا( 7 َمْلٌ ، َملِ ٌ ( 7 َعِذبٌ ( 9 َمرا
7

 َسبَبًا( 0 
8

ْحَمانِ ( 0  ْحَماَن، الرا  .37:  7\78أنظر هامش اآلية  ( 9م. 79:  31\77نظر هامش اآلية ( 0م♦ فََسْل ( 9 الرا
9

 يَأُْمُرنَا( 9 أَتَْسُجدُ ( 0 
10

 َوقَْمًرا، َوقُْمًرا( 7 ُسُرًجا، ُسْرًجا( 9 بُْرًجا، قصوًرا( 0 
11

رَ ( 9 َخلْفَهُ ( 0   يَْذُكَر، يَتََذكا
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42/25:63م
1
ونَ  0وَِعَباد    ِيَن َيۡمش  ۡرِض َهۡوٗنا 9ٱلرذِنَٰمۡح ٱَّلذ

َ
م   7لََعَ ٱۡۡل ِإَوَذا َخاَطَبه 

  0ن0ٱۡلَجَِٰهل وَن قَال واْ َسَلَٰٗما
ْحَماِن الاِذيَن يَْمُشوَن َعلَى اأْلَْرِض  َوِعبَاُد الرا

 قَالُوا َساَلًماهَْونًا َوإَِذا َخاطَبَهُُم اْلَجاِهلُوَن 

42/25:64م
2
ٗدا  جذ ِيَن يَبِيت وَن لَِرب ِِهۡم س  ًدا َوقِيَاًما َوقَِيَٰٗما  0َوٱَّلذ  َوالاِذيَن يَبِيتُوَن لَِربِِّهْم ُسجا

ول وَن َربذَنا ٱۡصِۡف َعنذا َعَذاَب َجَهنذَمُۖ إِنذ َعَذاَبَها ََكَن  42/25:65م ِيَن َيق  َوٱَّلذ
 َغَراًما

َوالاِذيَن يَقُولُوَن َربانَا اْصِرْف َعناا َعَذاَب َجهَناَم 

 إِنا َعَذابَهَا َكاَن َغَراًما

42/25:66م
3
َقاٗما  ا َوم  ۡسَتَقر ٗ ا َوُمقَاًما  0إِنذَها َسآَءۡت م   إِناهَا َساَءْت ُمْستَقَّرً

42/25:67م
4
واْ لَۡم ي َّۡسِف واْ   نَفق 

َ
ِيَن إَِذآ أ ْ َوٱَّلذ وا َٰلَِك قََواٗما 0َولَۡم َيۡقَت   َوالاِذيَن إَِذا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن   9َوََكَن َبۡيَ َذ

 بَْيَن َذلَِك قََواًما

42/25:68هـ
5
ونَ   ِيَن ََل يَۡدع  ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َوََل َيۡقت ل ونَ  0َوٱَّلذ ٱنلذۡفَس ٱلذَِّت  9َمَع ٱَّللذ

َٰلَِك يَۡلقَ  ِ َوََل يَۡزن وَن  َوَمن َيۡفَعۡل َذ  بِٱۡۡلَق 
َم ٱَّللذ  إَِلذ ثَاٗما 7َحرذ

َ
  0ن7أ

ِ إِلَهًا آََخَر َواَل يَْقتُلُوَن  َوالاِذيَن اَل يَْدُعوَن َمَع هللاا

ُ إاِلا بِاْلَحقِّ َواَل يَْزنُوَن وَ  َم هللاا َمْن الناْفَس الاتِي َحرا

 يَْفَعْل َذلَِك يَْلَق أَثَاًما

42/25:69هـ
6
ۡ  9ََل  ٱۡلَعَذاب   0ي َضََٰعۡف   َهانًا 7يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ َوَيۡخِل   يَُضاَعْف لَهُ اْلَعَذاُب يَْوَم اْلقِيَاَمِة َويَْخلُْد فِيِه ُمهَانًا  0نفِيهِۦ م 

42/25:70هـ
7
ل  إَِلذ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَمَٗل   ِ َبد  ْوَلىئَِك ي 

 
ٱَّللذ   0 َصَٰلِٗحا فَأ

 ِ وٗرا رذِحيٗما   َ َسي   اتِِهۡم َحَسَنَٰٖتِۗ َوََكَن ٱَّللذ  َغف 
إاِلا َمْن تَاَب َوآََمَن َوَعِمَل َعَماًل َصالًِحا فَأُولَئَِك 

ُ َغفُوًرا  ُ َسيِّئَاتِِهْم َحَسنَاتإ َوَكاَن هللاا ُل هللاا يُبَدِّ

 َرِحيًما

ِ َمَتاٗبا 42/25:71م ۥ َيت وب  إََِل ٱَّللذ ِ  َوَمن تَاَب وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَإِنذه  َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصالًِحا فَإِناهُ يَتُوُب إِلَى هللاا

 َمتَابًا

42/25:72م
8
ورَ   وَن ٱلزُّ ِيَن ََل يَۡشَهد  واْ كَِراٗما  0َوٱَّلذ واْ بِٱللذۡغوِ َمرُّ وا بِاللاْغِو َوالا  ِإَوَذا َمرُّ وَر َوإَِذا َمرُّ ِذيَن اَل يَْشهَُدوَن الزُّ

وا ِكَراًما  َمرُّ

42/25:73م
9
  ْ وا ِر  ِيَن إَِذا ذ ك  ۡمَياٗنا  9َيَٰتِ أَِب 0َوٱَّلذ ا وَع  م ٗ واْ َعلَۡيَها ص  وا َعلَ  َرب ِهِۡم لَۡم ََيِرُّ ُروا بِآَيَاِت َربِِّهْم لَْم يَِخرُّ ْيهَا َوالاِذيَن إَِذا ُذكِّ

ا َوُعْميَانًا  ُصّمً

42/25:74م
10

  ٖ ۡعي 
َ
ةَ أ َٰتَِنا ق رذ ِيذ ۡزَوَِٰجَنا َوذ ر 

َ
ول وَن َربذَنا َهۡب نَلَا ِمۡن أ ِيَن َيق  َوٱَّلذ

تذقَِي إَِماًما   َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلم 
َوالاِذيَن يَقُولُوَن َربانَا هَْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا 

ةَ  يااتِنَا قُرا  أَْعيُنإ َواْجَعْلنَا لِْلُمتاقِيَن إَِماًما َوُذرِّ

42/25:75م
11

َۡزۡونَ   ْوَلىئَِك َي 
 
ۡرفَةَ  0أ ۡونَ  0م9ٱۡلغ  ْ َوي لَقذ وا  7فِيَها ََتِيذةٗ  7بَِما َصَب 

ًَٰما   3َوَسَل
أُولَئَِك يُْجَزْوَن اْلُغْرفَةَ بَِما َصبَُروا َويُلَقاْوَن فِيهَا 

 تَِحياةً َوَساَلًما

َقاٗما 42/25:76م ا َوم  ۡسَتَقر ٗ َنۡت م  ا َوُمقَاًما َخَِِٰلِيَن فِيَها  َحس   َخالِِديَن فِيهَا َحُسنَْت ُمْستَقَّرً

42/25:77م
1
ۡبت مۡ   ۡمُۖ َفَقۡد َكذذ ِ لَۡوََل د ََعٓؤ ك  ۡم َرّب  ْ بِك  ا فََسۡوَف  0ق ۡل َما َيۡعَبؤ 

ون     7لَِزاَمَۢا ]...[ 9يَك 
 ُ ْبتُْم قُْل َما يَْعبَأ بُِكْم َربِّي لَْواَل ُدَعاُؤُكْم فَقَْد َكذا

 فََسْوَف يَُكوُن لَِزاًما

                                                           
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ ِسْلًما ( 7 هُْونًا( 7 َويَُمشاْوَن، َويَُمشُّونَ ( 9 َوُعبااُد، َوُعبُدُ ( 0 
2

 ُسُجوًدا( 0 
3

 َوَمقَاًما( 0 
4

اًما( 9 يُْقتُِروا، يَْقتُِروا، يُقَتُِّروا، يُْقتَُروا( 0   قَِواًما، قَوا
5

 71:  93\79منسوخة باآلية ( 0ن♦ إِثَاًما، أَيااًما، ِعقاباً ( 7 يَْلقَى، يُلَقا ( 7 يُقَتِّلُوَن، يُقَاتِلُونَ ( 9 يَداُعونَ ( 0 
6

ْف، يَُضعافُ ( 0  ْف لَهُ اْلَعَذاَب، يَُضاِعْف لَهُ اْلَعَذاب( 9 يَُضاَعُف، يَُضعا ( 0ن♦ ْد، َويَْخلُْد، َويَْخلُُد، َوتَْخلُُد، َويَُخلاْد، َويَُخلاُد، َويُْخلَْد، َويُْخلَُد َويَْخلُ ( 7 نَُضعِّ

 71:  93\79منسوخة باآلية 
7

 يُْبِدلُ ( 0 
8

ونَ ( 0   الزُّ
9

 بآية( 9 َذَكُروا( 0 
10

اتِ ( 0   واجعل لنا من المتقين( 7 َعْينإ ( 9 قُرا
11

قارن: "في بيت أبي منازل كثيرة ولو لم تكن، أتراني قلت لكم ( 0م♦ وِسْلماً ( 3 تحيات( 7 َويَْلقَْونَ ( 7 ُغُرفاِت، الجنّةَ في اْلُغْرفَِة، ال( 9 يَُجاَزْونَ ( 0 

 (.9:  07إني ذاهب ألعد لكم مقاما" )يوحنا 
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 سورة فاطر 35\43

 2مكية 45 – عدد اآليات
3
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

43/35:1م
4
َِٰت   َمََٰو ِ فَاِطرِ ٱلسذ ۡرِض ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ

َ
ْوِّلٓ  9َجاِعِل ٱلَۡمَلىئَِكةِ 0َوٱۡۡل

 
ًَل أ ر س 

ََٰع   َب ۡثََنَٰ َوث َلََٰث َور  ۡجنَِحةٖ مذ
َ
َٰ  0مأ َ لََعَ يَزِيد  ِِف ٱۡۡلَۡلِق َما يََشآء   إِنذ ٱَّللذ

ءٖ قَِدير   ِ ََشۡ
 ُك  

َماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل  ِ فَاِطِر السا اْلَحْمُد َّلِلا

اًل أُولِي أَْجنَِحةإ َمْثنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع اْلَماَلهَِكِة ُرسُ 

َ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ  يَِزيُد فِي اْلَخْلِق َما يََشاُء إِنا هللاا

 قَِديرٌ 

43/35:2م
5
ۡمِسۡك فَََل   ُۖ َوَما ي  ۡمِسَك لََها ا َيۡفَتِح ٱَّللذ  لِلنذاِس ِمن رذُۡحَةٖ فَََل م  مذ

ۡرِسَل ََل ۥ ِۦ   0م  َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم   0مِمنَۢ َبۡعِده  وَه 
ُ لِلنااِس ِمْن َرْحَمةإ فاََل ُمْمِسَك لَهَا َوَما  َما يَْفتَِ  هللاا

يُْمِسْك فاََل ُمْرِسَل لَهُ ِمْن بَْعِدِه َوهَُو اْلَعِزيُز 

 اْلَحِكيمُ 

43/35:3م
6
ِ عَ   ْ نِۡعَمَت ٱَّللذ وا ر  َها ٱنلذاس  ٱۡذك  يُّ

َ
أ ۡم  َهۡل ِمۡن َخَٰلِق  َغۡۡي  َيى لَۡيك 

وَن  َٰ ت ۡؤفَك  َنذ
َ
َوُۖ فَأ ۡرِضِۚ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه 

َ
َمآءِ َوٱۡۡل َِن ٱلسذ م م  ِ يَۡرز ق ك   ٱَّللذ

ِ َعلَْيُكْم هَْل ِمْن  يَا أَيُّهَا النااُس اْذُكُروا نِْعَمةَ هللاا

َماءِ  ِ يَْرُزقُُكْم ِمَن السا َواأْلَْرِض اَل  َخالِقإ َغْيُر هللاا

 إِلَهَ إاِلا هَُو فَأَناى تُْؤفَُكونَ 

43/35:4م
7
ِ ت ۡرَجع    ِن َقۡبلَِك  ِإَوََل ٱَّللذ ل  م  بَۡت ر س  ِ ذ  ب وَك َفَقۡد ك  ِ  0ِإَون ي َكذ 

ور   م 
 
 ٱۡۡل

 ِ بَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبلَِك َوإِلَى هللاا بُوَك فَقَْد ُكذِّ َوإِْن يَُكذِّ

 اأْلُُمورُ تُْرَجُع 

43/35:5م
8
ۡنَيا َوََل   ة  ٱَلُّ م  ٱۡۡلََيوَٰ نذك  رذ ُۖ فَََل َتغ  ِ َحق   َها ٱنلذاس  إِنذ وَۡعَد ٱَّللذ يُّ

َ
أ َيى

ور   ِ ٱۡلَغر  م بِٱَّللذ نذك  رذ   0َيغ 
ناُكُم اْلَحيَاةُ  ِ َحق  فاََل تَُغرا يَا أَيُّهَا النااُس إِنا َوْعَد هللاا

ْنيَا َواَل  ِ اْلَغُرورُ  الدُّ ناُكْم بِاَّللا  يَُغرا

ۥ  43/35:6م ْ ِحۡزَبه  وا ا  إِنذَما يَۡدع  وًّ وه  َعد  ِذ  و   فَٱَتذ ۡم َعد  ۡيَطََٰن لَك  إِنذ ٱلشذ
عِۡيِ  ۡصَحَِٰب ٱلسذ

َ
ون واْ ِمۡن أ  َِلَك 

ا إِناَما يَْدُعو  ْيطَاَن لَُكْم َعُدو  فَاتاِخُذوهُ َعُدّوً إِنا الشا

 لِيَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب الساِعيرِ ِحْزبَهُ 

ْ وََعِمل واْ  43/35:7م ِيَن َءاَمن وا ُۖ َوٱَّلذ ۡم َعَذاب  َشِديد  ْ لَه  وا ِيَن َكَفر  ٱَّلذ
ۡجر  َكبِۡيٌ 

َ
ۡغفَِرة  َوأ م مذ َٰلَِحَِٰت لَه   ٱلصذ

الاِذيَن َكفَُروا لَهُْم َعَذاٌب َشِديٌد َوالاِذيَن آََمنُوا 

ا  لَِحاِت لَهُْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َكبِيرٌ َوَعِملُوا الصا

43/35:8م
9
َفَمن 

َ
وٓء   0أ ي َِن ََل ۥ س  ُۖ  9ز  َ ي ِضلُّ َمن  ]...[َعَملِهِۦ فََرَءاه  َحَسٗنا فَإِنذ ٱَّللذ

َك  ُۖ فَََل تَۡذَهۡب َنۡفس  ِۚ إِنذ  7يََشآء  َوَيۡهِدي َمن يََشآء  َعلَۡيِهۡم َحَسَرَٰت 
وَن  َۢ بَِما يَۡصَنع  َ َعلِيم   ٱَّللذ

 َ أَفََمْن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَملِِه فََرآَهُ َحَسنًا فَإِنا هللاا

يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء فاََل تَْذهَْب 

َ َعلِيٌم بَِما يَصْ   نَُعونَ نَْفُسَك َعلَْيِهْم َحَسَراتإ إِنا هللاا

                                                                                                                                                                                                            
1

 لََزاًما، لََزامِ ( 7 تَُكوُن، يَُكوُن العذابُ ( 9 َكَذْبتُْم، َكَذَب الكافرون( 0 
2

 المالهكة.عنوان آخر: . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
3

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
4

َماَواِت َواأْلَْرضَ  -فَطََر، الذي قَطََر ( 0  ، َجَعَل، وَجَعلَ ( 9 السا ٌُ قارن: "في السنة التي مات فيها الملك عزيا، رأيت ( 0م♦ اْلَماَلهَِكةَ  -َجاِعُل، َجاِعُل

على عرش عال رفيع، وأذياله تمأل الهيكل. من فوقه سرافون قاهمون، ستة أجنحة لكل واحد، بآثنين يستر وجهه وبآثنين يستر رجليه  السيد جالسا

 (.00-3:  0(. ونجد في حزقيال وصف لحيوانات لها هيئة بشر مع اجنحة )9-0:  6وبآثنين يطير" )اشعيا 
5

(؛" هللا عنده الحكمة والجبروت 99:  99على كتفه يفت  فال يغلق أحد ويغلق فال يفت  أحد" )أشعيا  قارن: "وأجعل مفتاح بيت داود( 0م♦ لَهَا ( 0 

 (.07-07:  09وله المشورة والفطنة. ما هدمه ال يبنى ومن أغلق عليه ال يفت  له" )أيوب 
6

 َغْيَر، َغْيرِ ( 0 
7

 تَْرِجعُ ( 0 
8

 اْلُغُرورُ ( 0 
9

 تُْذِهْب نَْفَسكَ ( 7 ، َزياَن لَهُ ُسوأَ َزياَن لَهُ ُسوءَ ( 9 أََمنْ ( 0 
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43/35:9م
1
َِيَٰحَ   رَۡسَل ٱلر 

َ
ِٓي أ ي ِٖت  0َوٱَّللذ  ٱَّلذ ۡقَنَٰه  إََِلَٰ بََِلٖ مذ  9َفت ثِۡي  َسَحاٗبا فَس 

ور   ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها  َكَذَٰلَِك ٱلنُّش 
َ
ۡحَيۡيَنا بِهِ ٱۡۡل

َ
 فَأ

يَاَح فَتُثِيُر َسَحابًا فَُسْقنَاهُ إِلَ  ُ الاِذي أَْرَسَل الرِّ ى َوهللاا

بَلَدإ َميِّتإ فَأَْحيَْينَا بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتِهَا َكَذلَِك 

 النُُّشورُ 

43/35:10م
2
ة  ََجِيًعا  إََِلۡهِ يَۡصَعد    ةَ فَلِلذهِ ٱۡلعِزذ ي ِب   9ٱۡلَۡكِم   0َمن ََكَن ي ِريد  ٱۡلعِزذ  7ٱلطذ

َٰلِح   ونَ  7َوٱۡلَعَمل  ٱلصذ ر  ِيَن َيۡمك  ۥ  َوٱَّلذ ه  ِ  يَۡرَفع  ي  ۡم َعَذاب    َ ٱلسذ اِت لَه 
َو َيب ور   ْوَلىئَِك ه 

 
ُۖ َوَمۡكر  أ  َشِديد 

ةُ َجِميًعا إِلَْيِه يَْصَعُد  ةَ فَلِلاِه اْلِعزا َمْن َكاَن يُِريُد اْلِعزا

الُِ  يَْرفَُعهُ َوالاِذيَن  اْلَكلُِم الطايُِّب َواْلَعَمُل الصا

يِّئَاِت لَهُْم عَ  َذاٌب َشِديٌد َوَمْكُر أُولَئَِك يَْمُكُروَن السا

 هَُو يَبُورُ 

43/35:11م
3
ۡزَوَٰٗجا   

َ
ۡم أ ِن ت َراٖب ث مذ ِمن نُّۡطَفةٖ ث مذ َجَعلَك  م م  َوَما  0مَوٱَّللذ  َخلََقك 

رٖ َوََل  َعمذ ر  ِمن مُّ َعمذ  بِعِۡلِمهۦِ  َوَما ي 
نَثَٰ َوََل تََضع  إَِلذ

 
ََتِۡمل  ِمۡن أ

رِهِۦٓ  0ي نَقص   م  ِ يَِسۡي   9ِمۡن ع  َٰلَِك لََعَ ٱَّللذ ِۚ إِنذ َذ  ِِف كَِتَٰب 
 إَِلذ

ُ َخلَقَُكْم ِمْن تَُرابإ ثُما ِمْن نُْطفَةإ ثُما َجَعلَُكْم  َوهللاا

أَْزَواًجا َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَى َواَل تََضُع إاِلا بِِعْلِمِه 

رإ َواَل يُنْ  ُر ِمْن ُمَعما قَُص ِمْن ُعُمِرِه إاِلا َوَما يَُعما

ِ يَِسيرٌ   فِي ِكتَابإ إِنا َذلَِك َعلَى هللاا

43/35:12م
4
ۥ َوَهََٰذا ِمۡلحٌ  0َوَما يَۡسَتوِي ٱۡۡلَۡحَراِن َهََٰذا َعۡذب  ف َرات  َساٞغِٓئ  اب ه   9َُشَ

وَن ِحۡلَيٗة  ا َوتَۡسَتۡخرِج  ل وَن َۡلۡٗما َطرِي ٗ ك 
ۡ
ٖ تَأ

ُۖ َوِمن ُك   َجاج 
 
أ
ۡم تَلۡ  واْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلذك  ۡلَك فِيهِ َمَواِخَر تِلَۡبَتغ  ُۖ َوتََرى ٱۡلف  وَنَها بَس 

وَن  ر   تَۡشك 

َوَما يَْستَِوي اْلبَْحَراِن هََذا َعْذٌب فَُراٌت َساهٌِغ 

َشَرابُهُ َوهََذا ِملٌْ  أَُجاٌج َوِمْن ُكلٍّ تَأُْكلُوَن لَْحًما 

يَةً تَْلبَُسونَهَا َوتََرى اْلفُْلَك طَِريًّا َوتَْستَْخِرُجوَن ِحلْ 

 فِيِه َمَواِخَر لِتَْبتَُغوا ِمْن فَْضلِِه َولََعلاُكْم تَْشُكُرونَ 

43/35:13م
5
  ُۖ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َر ٱلشذ ِۡل َوَسخذ َۡل ِِف ٱنلذَهارِ َوي ولِج  ٱنلذَهاَر ِِف ٱَلذ

ي ولِج  ٱَلذ
َٰلِ  ِۚ َذ َسَم ٗ َجٖل مُّ

َ
 ََيۡرِي ِۡل

ِيَن ُك    ۡلك   َوٱَّلذ ۡم ََل  ٱلۡم  م  ٱَّللذ  َربُّك  ك 
ونَ  وَن ِمن قِۡطِمۡي   0تَۡدع 

 ِمن د ونِهِۦ َما َيۡملِك 

يُولُِج اللاْيَل فِي الناهَاِر َويُولُِج الناهَاَر فِي اللاْيِل 

ى  َر الشاْمَس َواْلقََمَر ُكل  يَْجِري أِلََجلإ ُمَسّمً َوَسخا

 ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك َوالاِذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َذلُِكُم هللاا

 َما يَْملُِكوَن ِمْن قِْطِميرإ 

ۡمُۖ  43/35:14م ْ لَك  ْ َما ٱۡسَتَجاب وا وا ۡم َولَۡو َسِمع  ْ د ََعَٓءك  وا ۡم ََل يَۡسَمع  وه  إِن تَۡدع 
ۡم  َوََل ي نَب ِئ َك  كِك  وَن بُِِشۡ ر   َخبِۡيٖ َوَيۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ يَۡكف 

 ِمۡثل 
إِْن تَْدُعوهُْم اَل يَْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َولَْو َسِمُعوا َما 

اْستََجابُوا لَُكْم َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَْكفُُروَن بِِشْرِكُكْم َواَل 

 يُنَبِّئَُك ِمْثُل َخبِيرإ 

ُِۖ  43/35:15م َقَرآء  إََِل ٱَّللذ نت م  ٱۡلف 
َ
َها ٱنلذاس  أ يُّ

َ
أ َو ٱۡلَغَِنُّ ٱۡۡلَِميد  ۞َيى ُ هَُو اْلَغنِيُّ  َوٱَّللذ  ه  ِ َوهللاا يَا أَيُّهَا النااُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء إِلَى هللاا

 اْلَحِميدُ 

ِت َِبَۡلٖق َجِديدٖ  43/35:16م
ۡ
ۡم َوَيأ  ي ۡذهِۡبك 

ۡ
 إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم َويَأِْت بَِخْلقإ َجِديدإ  إِن يََشأ

ِ بَِعزِيزٖ وَ  43/35:17م  ٱَّللذ
َٰلَِك لََعَ ِ بَِعِزيزإ  َما َذ  َوَما َذلَِك َعلَى هللاا

43/35:18م
6
ۡخَرىَٰ   

 
ۡثَقلٌَة إََِلَٰ ُِحۡلَِها  0مَوََل تَزِر  َوازَِرة  وِۡزَر أ ََل  ]...[ِإَون تَۡدع  م 

ء   َۡمۡل ِمۡنه  ََشۡ م  9َولَۡو ََكَن َذا 0َي  ِيَن ََيَۡشۡوَن َربذه  ۗۡ إِنذَما ت نِذر  ٱَّلذ ق ۡرَّبى
 َٰ ةَ  َوَمن تََزّكذ لَوَٰ واْ ٱلصذ قَام 

َ
َٰ  7بِٱۡلَغۡيِب َوأ ّكذ ِ  7فَإِنذَما َيََتَ نِلَۡفِسهۦِ  ِإَوََل ٱَّللذ
 ٱلَۡمِصۡي  

َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوإِْن تَْدُع ُمْثقَلَةٌ إِلَى 

ا اَل يُْحَمْل ِمْنهُ َشْيٌء َولَْو َكاَن َذا قُْربَى إِناَما ِحْملِهَ 

تُْنِذُر الاِذيَن يَْخَشْوَن َرباهُْم بِاْلَغْيِب َوأَقَاُموا 

 ِ اَلةَ َوَمْن تََزكاى فَإِناَما يَتََزكاى لِنَْفِسِه َوإِلَى هللاا الصا

 اْلَمِصيرُ 

43/35:19م
7
ۡعََمَٰ وَ  0َوَما يَۡسَتوِي 

َ
 َوَما يَْستَِوي اأْلَْعَمى َواْلبَِصيرُ  ٱۡۡلَِصۡي  ٱۡۡل

ل َمَٰت  َوََل ٱنلُّور   43/35:20م  َواَل الظُّلَُماُت َواَل النُّورُ  َوََل ٱلظُّ

ور   43/35:21م لُّ َوََل ٱۡۡلَر  ِ  َواَل الظِّلُّ َواَل اْلَحُرورُ  َوََل ٱلظ 

                                                           
1

ي َ ( 0   َمْيتإ ( 9 الرِّ
2

الِ َ ( 7 اْلَكلَِم، اْلَكالم الطايِّبَ ( 7 اْلَكالمُ ( 9 يُْصَعدُ ( 0   َواْلَعَمَل الصا
3

 (.97:  0خلقهم" )تكوين قارن: "فخلق هللا اإلنسان على صورته على صورة هللا خلقه ذكرا وأنثى ( 0م♦ ُعْمِرِه ( 9 يَْنقُصُ ( 0 
4

غٌ ( 0  ُْ  َملِ ٌ ( 9 َسيٌِّغ، َس
5

 يَْدُعوَن ( 0 
6

كاى( 7 َذو( 9 تَْحِمُل ِمْنهُ َشْيئاً ( 0  كاى، ازا كاى ( 7 يَزا  .79:   37\97( أنظر هامش اآلية 0م♦ يَزا
7

 تَْستَِوي( 0 
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43/35:22م
1
ُۖ َوَمآ  0َوَما يَۡسَتوِي  َ ي ۡسِمع  َمن يََشآء  ۡمَوَٰت   إِنذ ٱَّللذ

َ
ۡحَيآء  َوََل ٱۡۡل

َ
ٱۡۡل

ۡسِمعٖ  نَت بِم 
َ
ب ورِ  9أ ن ِِف ٱۡلق   مذ

َ يُْسِمُع  َوَما يَْستَِوي اأْلَْحيَاُء َواَل اأْلَْمَواُت إِنا هللاا

 َمْن يََشاُء َوَما أَْنَت بُِمْسِمعإ َمْن فِي اْلقُبُورِ 

43/35:23م
2
نَت إَِلذ نَِذيرٌ  

َ
 إِْن أَْنَت إاِلا نَِذيرٌ   0نإِۡن أ

ة  إَِلذ َخََل فِيَها نَِذير   43/35:24م مذ
 
ِۡن أ ِ بَِشۡٗيا َونَِذيٗرا  ِإَون م  رَۡسۡلَنََٰك بِٱۡۡلَق 

َ
ةإ  إِنذآ أ إِناا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا َوإِْن ِمْن أُما

 فِيهَا نَِذيرٌ إاِلا َخاَل 

م  43/35:25م ل ه  ۡم ر س  ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َجآَءۡته  َب ٱَّلذ ب وَك َفَقۡد َكذذ ِ ِإَون ي َكذ 
نِۡيِ  ب رِ َوبِٱۡلِكَتَِٰب ٱلۡم   بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوبِٱلزُّ

بُوَك فَقَْد َكذاَب الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َجاَءْتهُْم  َوإِْن يَُكذِّ

بُِر َوبِاْلِكتَاِب اْلُمنِيرِ ُرُسلُهُْم   بِاْلبَيِّنَاِت َوبِالزُّ

43/35:26م
3
ُْۖ فََكۡيَف ََكَن نَِكۡيِ   وا ِيَن َكَفر  َخۡذت  ٱَّلذ

َ
 ثُما أََخْذُت الاِذيَن َكفَُروا فََكْيَف َكاَن نَِكيرِ   0ث مذ أ

43/35:27م
4
َمآءِ َماٗٓء   نَزَل ِمَن ٱلسذ

َ
َ أ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم تََر أ

َ
َۡتلًِفاأ ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َثَمَرَٰٖت ُمُّ

َ
 0فَأ

 َۢ َدد  َباِل ج  َٰن َها  َوِمَن ٱۡۡلِ ۡلَو
َ
َٰن َها وََغَرابِيب   9أ ۡلَو

َ
َۡتلٌِف أ ۡر  ُمُّ بِيض  وَُح 

ود    س 

َماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه  َ أَْنَزَل ِمَن السا أَلَْم تََر أَنا هللاا

َوِمَن اْلِجبَاِل ُجَدٌد بِيٌض ثََمَراتإ ُمْختَلِفًا أَْلَوانُهَا 

 َوُحْمٌر ُمْختَلٌِف أَْلَوانُهَا َوَغَرابِيُب ُسودٌ 

43/35:28م
5
ۥ  َٰن ه  ۡلَو

َ
َۡتلٌِف أ نَۡعَِٰم ُم 

َ
ِ َوٱۡۡل َوآب  َٰلَِكۗۡ إِنذَما ََيَۡش  0َوِمَن ٱنلذاِس َوٱَلذ َكَذ
 ْۡۗ ا ؤ  لََمى َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱۡلع  َ َعزِيزٌ  9ٱَّللذ وٌر  إِنذ ٱَّللذ  َغف 

َوِمَن النااِس َوالداَوابِّ َواأْلَْنَعاِم ُمْختَلٌِف أَْلَوانُهُ 

 َ َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماُء إِنا هللاا َكَذلَِك إِناَما يَْخَشى هللاا

 َعِزيٌز َغفُورٌ 

ةَ  43/35:29م لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قَام 
َ
ِ َوأ ِيَن َيۡتل وَن كَِتََٰب ٱَّللذ ۡم إِنذ ٱَّلذ ا َرزَۡقَنَٰه  ْ ِممذ وا نَفق 

َ
َوأ

وَن تَِجََٰرٗة لذن َتب ورَ  ا وََعََلنَِيٗة يَۡرج   ِِس ٗ
اَلةَ  ِ َوأَقَاُموا الصا إِنا الاِذيَن يَْتلُوَن ِكتَاَب هللاا

ا َوَعاَلنِيَةً يَْرُجوَن  ا َرَزْقنَاهُْم ِسّرً َوأَْنفَقُوا ِمما

 تَِجاَرةً لَْن تَبُورَ 

ور   []... 43/35:30م ور  َشك  ۥ َغف  ِن فَۡضلِهِۦٓ  إِنذه  م م  ۡم َوَيزِيَده  ورَه  ج 
 
ۡم أ َِيه  لِيَُوفِّيَهُْم أُُجوَرهُْم َويَِزيَدهُْم ِمْن فَْضلِِه إِناهُ َغفُوٌر  َِل وَف 

 َشُكورٌ 

43/35:31م
6
ٗقا  ِ َصد  َو ٱۡۡلَقُّ م  ۡوَحۡيَنآ إََِلَۡك ِمَن ٱۡلِكَتَِٰب ه 

َ
ِٓي أ ل َِما َبۡيَ يََديۡهِِۗ  0مَوٱَّلذ

َۢ بَِصۡي   َ بِعَِبادِهِۦ َۡلَبِۡي   إِنذ ٱَّللذ
قًا  َوالاِذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب هَُو اْلَحقُّ ُمَصدِّ

َ بِِعبَاِدِه لََخبِيٌر بَِصيرٌ   لَِما بَْيَن يََدْيِه إِنا هللاا

43/35:32م
7
  ِ ۡوَرۡثَنا ٱۡلِكَتََٰب ٱَّلذ

َ
ۡم َظالِم  ث مذ أ ُۖ فَِمۡنه  يَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا

 َۢ ۡم َسابِق  ۡقَتِصد  َوِمۡنه  م مُّ َۡفِسهِۦ َوِمۡنه  ِ َٰلَِك  0نل  ِ  َذ بِٱۡۡلَۡيَرَِٰت بِإِۡذِن ٱَّللذ
َو ٱۡلَفۡضل  ٱۡلَكبِۡي    ه 

ثُما أَْوَرْثنَا اْلِكتَاَب الاِذيَن اْصطَفَْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا 

ظَالٌِم لِنَْفِسِه َوِمْنهُْم ُمْقتَِصٌد َوِمْنهُْم َسابٌِق فَِمْنهُْم 

ِ َذلَِك هَُو اْلفَْضُل اْلَكبِيرُ   بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن هللاا

43/35:33م
8
َٰت    ل وَنَها 0َجنذ َلذۡونَ  9َعۡدٖن يَۡدخ  َساوِرَ  7َي 

َ
ِمن َذَهٖب  7فِيَها ِمۡن أ

ۡم فِيَها َحرِ  3َول ۡؤل ٗؤاُۖ  ه   ير  َوِۡلَاس 
َجنااُت َعْدنإ يَْدُخلُونَهَا يَُحلاْوَن فِيهَا ِمْن أََساِوَر ِمْن 

 َذهَبإ َولُْؤلًُؤا َولِبَاُسهُْم فِيهَا َحِريرٌ 

43/35:34م
9
ۡذَهَب َعنذا ٱۡۡلََزَنُۖ  

َ
ِٓي أ ِ ٱَّلذ ْ ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ ور   0م0َوقَال وا إِنذ َربذَنا لََغف 

وٌر   َشك 
ِ الاِذي أَْذهََب َعناا اْلَحَزَن إِنا َربانَا  َوقَالُوا اْلَحْمدُ  َّلِلا

 لََغفُوٌر َشُكورٌ 

                                                           
1

 بُِمْسِمعِ ( 9 تَْستَِوي( 0 
2

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
3

 نَِكيِري، نَِكيرْ ( 0 
4

 ُجُدٌد، َجَددٌ ( 9 ُمْختَلِفةً ( 0 
5

ُ .. اْلُعلََماءَ ( 9 أَْلَوانُها( 0   هللاا
شريعة قارن قول المسيح: "ال تظنوا أني جئت ألبطل الشريعة أو األنبياء ما جئت ألبطل، بل ألكمل. الحق أقول لكم: لن يزول حرف أو نقطة من ال( 1م  6

مثال: "ليس ما ال ان المسيح ورسله نسخوا عدد من قواعد الطهارة البدنية والطعام )أنظر إ(. 16-13:  5حتى يتم كل شيء، أو تزول السماء واألرض" )متى 

 (.46-21:  5( ووضعوا قواعد ارالقية اكثر صرامة )أنظر مثال متى 11:  15متى  –يدرل الام ينجس اإلنسان، بل ما يخرج من الام يو الذي ينجس اإلنسان" 

رذ من العهد القديم والعهد الجديد بقدر ما أرذ من يكرر القرخن في عدة خيات بأنه جاء مصدقاب لما سبقه من التوراة واإلنجيل. إال انه يالحظ ينا أن القرخن لم يأ

 امش.التلمود والمدرشيم والكتب اليهودية األررى ومن الكتب المسيحية المنتحلة، كما ذكرنا في مقدمة الكتاب وكما يظهر مما اثبتناه في الهو
7

 َسبااقٌ ( 0 
8

، َولُْولًُوا، َولُْولُو( 3 أََساِويَر، أَْسَورَ ( 7 نَ يُْحلَْوَن، يَْحلَوْ ( 7 يُْدَخلُونُهَا( 9 َجنااِت، َجناةُ ( 0   َولُْؤلُؤإ، َولُْولُؤإ، َولُْولًُؤا، َولُْؤلًُوا، َولُْولُيًا، َولِْيلِيًا، َولُْولإ
9

ن عيونهم" )رؤيا قارن: "ألن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، وسيمس  هللا كل دمعة م( 0م♦ اْلُحْزَن ( 0 
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43/35:35م
1
َنا فِيَها نََصب  َوََل   َقاَمةِ ِمن فَۡضلِهِۦ ََل َيَمسُّ َحلذَنا َداَر ٱلۡم 

َ
ِٓي أ ٱَّلذ

َنا فِيَها ل غ وب     ت00َيَمسُّ
نَا فِيهَا  الاِذي أََحلانَا َداَر اْلُمقَاَمِة ِمْن فَْضلِهِ  اَل يََمسُّ

نَا فِيهَا لُُغوبٌ   نََصٌب َواَل يََمسُّ

43/35:36م
2
  ْ وت وا ۡقََضَٰ َعلَۡيِهۡم َفَيم  ۡم نَار  َجَهنذَم ََل ي  ْ لَه  وا ِيَن َكَفر  َوََل  0َوٱَّلذ

ف   َفذ ِۡن َعَذابَِها  َكَذَٰلَِك ََّنۡزِي 9َي  م م  ذ  7َعۡنه  ورٖ  7ُك   َكف 
لَهُْم نَاُر َجهَناَم اَل يُْقَضى َعلَْيِهْم  َوالاِذيَن َكفَُروا

فَيَُموتُوا َواَل يَُخفاُف َعْنهُْم ِمْن َعَذابِهَا َكَذلَِك 

 نَْجِزي ُكلا َكفُورإ 

43/35:37م
3
نذا   ِي ك  ۡخرِۡجَنا َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا َغۡۡيَ ٱَّلذ

َ
ٓ أ وَن فِيَها َربذَنا ۡم يَۡصَطرِخ  َوه 

َو  ]...[َنۡعَمل   
َ
ر  أ ا َيَتَذكذ م مذ ِرۡك  رَ  0لَۡم ن َعم  م   9فِيهِ َمن تََذكذ وََجآَءك 

 ُۖ وق واْ  7ٱنلذِذير  َٰلِِمَي ِمن نذِصۡي   ]...[فَذ   َفَما لِلظذ

َوهُْم يَْصطَِرُخوَن فِيهَا َربانَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل 

ْرُكْم  َما َصالًِحا َغْيَر الاِذي ُكناا نَْعَمُل أََولَْم نَُعمِّ

َر َوَجاَءُكُم الناِذيُر فَُذوقُوا فََما  ُر فِيِه َمْن تََذكا يَتََذكا

 لِلظاالِِميَن ِمْن نَِصيرإ 

43/35:38م
4
ورِ   د  َۢ بَِذاِت ٱلصُّ ۥ َعلِيم  ۡرِضِۚ إِنذه 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َٰلِم  َغۡيِب ٱلسذ َ َع َماَواِت وَ   0مإِنذ ٱَّللذ َ َعالُِم َغْيِب السا اأْلَْرِض إِناهُ َعلِيٌم إِنا هللاا

ُدورِ   بَِذاِت الصُّ

ۖۥُ  .43/35:39م ه  ۡفر  ۡرِضِۚ َفَمن َكَفَر َفَعلَۡيهِ ك 
َ
ۡم َخَلىئَِف ِِف ٱۡۡل ِي َجَعلَك  َو ٱَّلذ ه 

ُۖ َوََل يَزِيد   ۡم ِعنَد َرب ِِهۡم إَِلذ َمۡقٗتا ۡفر ه  َٰفِِريَن ك  َوََل يَزِيد  ٱۡلَك
ۡم  ۡفر ه  َٰفِرِيَن ك   إَِلذ َخَساٗراٱۡلَك

هَُو الاِذي َجَعلَُكْم َخاَلهَِف فِي اأْلَْرِض فََمْن َكفََر 

فََعلَْيِه ُكْفُرهُ َواَل يَِزيُد اْلَكافِِريَن ُكْفُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم 

 إاِلا َمْقتًا َواَل يَِزيُد اْلَكافِِريَن ُكْفُرهُْم إاِلا َخَساًرا

43/35:40م
5
  َ رََءۡيت ۡم ُش 

َ
وِن َماَذا ق ۡل أ ر 

َ
ِ أ وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ِيَن تَۡدع  م  ٱَّلذ ََكَٓءك 

ۡم ُِشۡك  ِِف  ۡم لَه 
َ
ۡرِض أ

َ
ْ ِمَن ٱۡۡل وا ۡم  ]...[َخلَق  ۡم َءاَتۡيَنَٰه 

َ
َِٰت أ َمََٰو ٱلسذ

َٰ بَي َِنٖت  ۡم لََعَ م َبۡعًضا إَِلذ  0كَِتَٰٗبا َفه  ه  وَن َبۡعض  َٰلِم  ِۡنه   بَۡل إِن يَعِد  ٱلظذ م 
ر    وًرا غ 

 ِ قُْل أََرأَْيتُْم ُشَرَكاَءُكُم الاِذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاا

أَُرونِي َماَذا َخلَقُوا ِمَن اأْلَْرِض أَْم لَهُْم ِشْرٌك فِي 

َماَواِت أَْم آَتَْينَاهُْم ِكتَابًا فَهُْم َعلَى بَيِّنَةإ ِمْنهُ بَْل  السا

 ْعًضا إاِلا ُغُروًراإِْن يَِعُد الظاالُِموَن بَْعُضهُْم بَ 

43/35:41م
6
وََل  َولَئِن  ن تَز 

َ
ۡرَض أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡمِسك  ٱلسذ َ ي  ٓ إِۡن  0۞إِنذ ٱَّللذ َزاتَلَا

وٗرا  ۥ ََكَن َحلِيًما َغف  ِنَۢ َبۡعِدهِۦٓ  إِنذه  َحٖد م 
َ
َما ِمۡن أ ۡمَسَكه 

َ
 أ

َماَواِت َواأْلَْرَض أَْن  َ يُْمِسُك السا تَُزواَل إِنا هللاا

َولَئِْن َزالَتَا إِْن أَْمَسَكهَُما ِمْن أََحدإ ِمْن بَْعِدِه إِناهُ 

 َكاَن َحلِيًما َغفُوًرا

ۡهَدىَٰ ِمۡن  43/35:42م
َ
ون نذ أ َك  ۡم نَِذير  َلذ يَۡمَٰنِِهۡم َلئِن َجآَءه 

َ
ِ َجۡهَد أ واْ بِٱَّللذ ۡقَسم 

َ
َوأ

ۡم نَذِ  ا َجآَءه  َمِمِۖ فَلَمذ
 
وًراإِۡحَدى ٱۡۡل ۡم إَِلذ ن ف  ا َزاَده   ير  مذ

ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَئِْن َجاَءهُْم نَِذيٌر  َوأَْقَسُموا بِاَّللا

ا َجاَءهُْم نَِذيٌر  لَيَُكونُنا أَْهَدى ِمْن إِْحَدى اأْلَُمِم فَلَما

 َما َزاَدهُْم إاِلا نُفُوًرا

43/35:43م
7
ۡرِض َوَمۡكَر ٱل 

َ
ِّي  ٱۡستِۡكَباٗرا ِِف ٱۡۡل ي ِئ   0سذ إَِلذ  9َوََل ََيِيق  ٱلَۡمۡكر  ٱلسذ

نذَت  وَن إَِلذ س  ر  ۡهلِهۦِ  َفَهۡل يَنظ 
َ
ِ  7بِأ نذِت ٱَّللذ لَِي  فَلَن ََتَِد لِس  وذ

َ
ٱۡۡل
ِ ََتۡوِيًَل  نذِت ٱَّللذ  َتۡبِديَٗلُۖ َولَن ََتَِد لِس 

يِِّئ َواَل  يَِحيُق  اْستِْكبَاًرا فِي اأْلَْرِض َوَمْكَر السا

يُِّئ إاِلا بِأَْهلِِه فَهَْل يَْنظُُروَن إاِلا ُسناةَ  اْلَمْكُر السا

ِ تَْبِدياًل َولَْن تَِجَد لُِسناِة  لِيَن فَلَْن تَِجَد لُِسناِة هللاا اأْلَوا

ِ تَْحِوياًل   هللاا

ْ َكۡيَف ََكَن  43/35:44م وا ر  ۡرِض َفَينظ 
َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا َو لَۡم يَِسۡي 

َ
ِيَن ِمن أ َِٰقَبة  ٱَّلذ َع

ءٖ ِِف  ٗة  َوَما ََكَن ٱَّللذ  َِل ۡعِجَزه ۥ ِمن ََشۡ ۡم ق وذ َشدذ ِمۡنه 
َ
ْ أ َقۡبلِِهۡم َوََكن ٓوا

ۥ ََكَن َعلِيٗما قَِديٗرا ۡرِضِۚ إِنذه 
َ
َِٰت َوََل ِِف ٱۡۡل َمََٰو  ٱلسذ

أََولَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَيَْنظُُروا َكْيَف َكاَن 

ةً َوَما َعاقِبَ  ةُ الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َوَكانُوا أََشدا ِمْنهُْم قُوا

ُ لِيُْعِجَزهُ ِمْن َشْيءإ فِي الساَماَواِت َواَل فِي  َكاَن هللاا

 اأْلَْرِض إِناهُ َكاَن َعلِيًما قَِديًرا

                                                                                                                                                                                                            
(؛"وسيمس  كل دمعة من عيونهم. وللموت لن يبقى وجود بعد اآلن، وال للحزن وال للصراخ وال لأللم لن يبقى وجود بعد اآلن، ألن العالم 07:  7

 (.7:  90القديم قد زال" )رؤيا 
1

 .79:  31\77( لمعنى هذه الكلمة أنظر هامش اآلية 0ت♦  لَُغوبٌ ( 0 
2

 يُْجَزى ُكلُّ ( 7 يَُجاِزي، نَُجاِزي( 7 يَُخفافْ ( 9 فَيَُموتُون( 0 
3

َر، يَتََذكارَ ( 9 يََذكارُ ( 0  كا  َوَجاَءُكُم النُُّذُر، َوَجاَءْتُكُم النُُّذرُ ( 7 اذا
4

 (.99:  77هذه العبارة تتردد مرارا في القرآن. قارن: "ألم يكن هللا قد علم بذلك وهو العالم بخفايا القلوب؟" )مزامير  (0م♦ َعالٌِم َغْيَب ( 0 
5

 بَيِّنَاتإ ( 0 
6

 ولو( 0 
7

 ُسناهْ ( 7 يُِحيُق اْلَمْكَر السايِّئَ ( 9 َوَمْكراً َسيِّئاً ( 0 
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43/35:45م
1
  َٰ ْ َما تََرَك لََعَ ِمن  ]...[ َظۡهرَِها َولَۡو ي َؤاِخذ  ٱَّللذ  ٱنلذاَس بَِما َكَسب وا

مۡ  0مَدآبذةٖ  ر ه  ِ ۡم  0َوَلَِٰكن ي َؤخ  َجل ه 
َ
ِۖ فَإَِذا َجآَء أ َسَم ٗ َجٖل مُّ

َ
 ]...[إََِلى أ
َ ََكَن بِعَِبادِهِۦ بَِصَۡيَۢا   فَإِنذ ٱَّللذ

ُ النااَس بَِما َكَسبُوا َما تََرَك َعلَى  َولَْو يَُؤاِخُذ هللاا

ى ظَْهِرهَا ِمْن َداباةإ  ُرهُْم إِلَى أََجلإ ُمَسّمً َولَِكْن يَُؤخِّ

َ َكاَن بِِعبَاِدِه بَِصيًرا  فَإَِذا َجاَء أََجلُهُْم فَإِنا هللاا

 
 سورة مريم 16\44

 702و  39عدا مكية  98 - عدد اآليات
3
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

 كهيعص  0تٓكهيٓعٓص  44/19:14م

44/19:2م
5
  ٓ  ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدهُ َزَكِرياا  0مذِۡكر  رَُۡحَِت َرب َِك َعۡبَدهۥ  َزَكرِيذا

ۥ نَِدآًء َخفِي ٗا 44/19:3م  إِْذ نَاَدى َرباهُ نَِداًء َخفِيًّا إِۡذ نَاَدىَٰ َربذه 

44/19:4م
6
ِ إَِن ِ َوَهنَ   نَۢ  0قَاَل َرب  ك 

َ
س  َشۡيٗبا َولَۡم أ

ۡ
أ ِ َوٱۡشَتَعَل ٱلرذ ٱۡلَعۡظم  ِمَن 

ا  ِ َشقِي ٗ ََعٓئَِك َرب   بِد 
أُْس  قَاَل َربِّ إِنِّي َوهََن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشتََعَل الرا

 َشْيبًا َولَْم أَُكْن بُِدَعاهَِك َربِّ َشقِيًّا

44/19:5م
7
ََِٰلَ   ِت ََعقِٗرا َفَهۡب َِل ِمن  9ِمن َوَرآءِي 0ِإَوَن ِ ِخۡفت  ٱلَۡمَو

َ
َوََكنَِت ٱۡمَرأ

نَك َوَِل ٗا   َلذ 
َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَوالَِي ِمْن َوَراهِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي 

 َعاقًِرا فَهَْب لِي ِمْن لَُدْنَك َولِيًّا

44/19:6م
8
ِ  0يَرِث َِن َوَيرِث    وَبُۖ َوٱۡجَعۡله  َرب  ا  ِمۡن َءاِل َيۡعق   يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آَِل يَْعقُوَب َواْجَعْلهُ َربِّ َرِضيًّا رَِضي ٗ

44/19:7م
9
ِ كَ   ٓ إِنذا ن بَُش  ََٰزَكرِيذا ۥ ََيَۡيَٰ  0َي ه  َلَٰم  ٱۡسم  لَۡم ََّنَۡعل َلذ ۥ ِمن َقۡبل   0تبِغ 

ا   0مَسِمي ٗ
ُرَك بُِغاَلمإ اْسُمهُ يَْحيَى لَْم نَْجَعْل  يَا َزَكِرياا إِناا نُبَشِّ

 لَهُ ِمْن قَْبُل َسِميًّا

44/19:8م
10

ِت ََعقِٗرا َوقَۡد بَلَۡغت  ِمَن  
َ
َلَٰم  َوََكنَِت ٱۡمَرأ ون  َِل غ  َٰ يَك  َنذ

َ
ِ أ قَاَل َرب 
  0م0ٱۡلِكَبِ ِعتِي ٗا

قَاَل َربِّ أَناى يَُكوُن لِي ُغاَلٌم َوَكانَِت اْمَرأَتِي 

 اْلِكبَِر ِعتِيًّاَعاقًِرا َوقَْد بَلَْغُت ِمَن 

44/19:9م
11

وَ   ِ   0قَاَل َكَذَٰلَِك قَاَل َربَُّك ه  ذ َهي 
ِمن َقۡبل  َولَۡم  7َوقَۡد َخلَۡقت َك  9لََعَ

 ا   ٗ تَك  َشۡي 
قَاَل َكَذلَِك قَاَل َربَُّك هَُو َعلَيا هَيٌِّن َوقَْد َخلَْقتَُك 

 ِمْن قَْبُل َولَْم تَُك َشْيئًا

                                                           
1

ُرهُْم ( 0   (.7:  071م مراقبا فمن يبقى، يا سيد، قاهما؟" )مزامير قارن: "إن كنت يا رب لْلثا( 0م♦ يَُوخِّ
2

 . 06عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
3

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
4

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
5

ْر َرْحَمةَ، ِذْكُر َرْحَمْه ( 0  ْر َرْحَمةَ، َذكا  (.91-37و  93-3:  0)يوحنا المعمدان( إال إنجيل لوقا )لوقا لم يروي لنا مولد يحيى ( 0م♦ َذَكَر َرْحَمةَ، َذكِّ
6

 َوِهَن، َوهُنَ ( 0 
7

 َوَرايَ ( 9 َخفاِت اْلَمَوالِيْ ( 0 
8

 يَِرْثنِي َويَِرْث، يَِرثُنِي َوأَِرُث، يَِرْثنِي َواِرثٌ ( 0 
9

العبرية يوحنان، وعند المسيحيين هو يوحنا وفي العامية حنا. ونجد قد يكون اسم يحيى قراءة مغلوطة لـ يحنى بقلب النون ياءاً، وفي ♦ نَْبُشُرَك ( 0 

قارن: (. ♦ 07:  99\017و  69:  9\97اسم يحيى بهذا الشكل عند الصابئة الذين يعتبرونه أحد كبار أنبياههم، وقد جاء ذكرهم في القرأن )

ه. فتكلمت أمه وقالت: ال، بل يسمى يوحنا. قالوا لها: ليس في قرابتك من "وجاؤوا في اليوم الثامن ليختنوا الطفل وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبي

 (.67-38:  0يدعى بهذا االسم. وسألوا أباه باإلشارة ماذا يريد أن يسمى، فطلب لوحا وكتب اسمه يوحنا فتعجبوا كلهم" )لوقا 
10

 (.09:  0ف هذا وأنا شيخ كبير، وامرأتي طاعنة في السن؟" )لوقا قارن: "فقال زكريا للـمالك: بم أعر( 0م♦ ُعتِيًّا، َعتِيًّا، ُعِسيًّا ( 0 
11

 َخلَْقنَاكَ ( 7 هَْينٌ ( 9 َوهُوَ ( 0 
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44/19:10م
1
  ِ َلذ ت َكل ِمَ  قَاَل َرب 

َ
ُۖ َقاَل َءاَيت َك أ ٓ َءايَٗة ِ

ََٰث  0ٱۡجَعل َل  ٱنلذاَس ثََل
ا  0مََلَالٖ   َسوِي ٗ

قَاَل َربِّ اْجَعْل لِي آَيَةً قَاَل آَيَتَُك أاَلا تَُكلَِّم النااَس 

 ثاََلَث لَيَالإ َسِويًّا

44/19:11م
2
ۡوَۡحى  

َ
َٰ قَۡوِمهِۦ ِمَن ٱلِۡمۡحَراِب فَأ ْ فََخَرَج لََعَ وا ن َسب ِح 

َ
 ]...[ 0 إََِلِۡهۡم أ

ا   ب ۡكَرٗة وََعِشي ٗ
فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب فَأَْوَحى إِلَْيِهْم أَْن 

 َسبُِّحوا بُْكَرةً َوَعِشيًّا

ا ]...[ 44/19:12م ةِٖۖ َوَءاَتۡيَنَٰه  ٱۡۡل ۡكَم َصبِي ٗ وذ ِذ ٱۡلِكَتََٰب بِق  ََٰيۡحَيَٰ خ  ةإ َوآَتَْينَاهُ اْلُحْكَم َصبِيًّايَا  َي  يَْحيَى ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوا

ا 44/19:13م ُۖ َوََكَن تَِقي ٗ ٗة نذا َوَزَكوَٰ ِن َلذ   َوَحنَانًا ِمْن لَُدناا َوَزَكاةً َوَكاَن تَقِيًّا وََحَناٗنا م 

44/19:14م
3
َۢا  يۡهِ  0َوَبرذ ََِٰلَ ا  0مبَِو ن َجبذاًرا َعِصي ٗ ا بَِوالَِدْيِه َولَْم يَُكْن َجبااًرا َعِصيًّا َولَۡم يَك   َوبَّرً

ۡبَعث  َحي ٗا 44/19:15م وت  َويَۡوَم ي  َِلَ َوَيۡوَم َيم  ٌَٰم َعلَۡيهِ يَۡوَم و  َوَساَلٌم َعلَْيِه يَْوَم ُولَِد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُْبَعُث  َوَسَل

 َحيًّا

44/19:16م
4
ۡر ِِف ٱۡلِكَتَِٰب   اَوٱۡذك  قِي ٗ ۡهلَِها َماَكٗنا َُشۡ

َ
َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب َمْريََم إِِذ اْنتَبََذْت ِمْن أَْهلِهَا   0مَمۡرَيَم إِذِ ٱنتََبَذۡت ِمۡن أ

 َمَكانًا َشْرقِيًّا

44/19:17م
5
وَحَنا  ٓ إََِلَۡها ر  رَۡسۡلَنا

َ
ونِهِۡم ِحَجاٗبا فَأ ََذۡت ِمن د 

َفَتَمثذَل لََها  0م0فَٱَتذ
ا بََُشٗ   ا َسوِي ٗ

فَاتاَخَذْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجابًا فَأَْرَسْلنَا إِلَْيهَا ُروَحنَا 

 فَتََمثاَل لَهَا بََشًرا َسِويًّا

ا 44/19:18م نَت تَقِي ٗ وذ  بِٱلرذِنَٰمۡح ِمنَك إِن ك  ع 
َ
ٓ أ ْحَماِن ِمْنَك إِْن ُكْنَت تَقِيًّ  قَالَۡت إَِن ِ  اقَالَْت إِنِّي أَُعوُذ بِالرا

44/19:19م
6
َهَب  

َ
ول  َرب ِِك ِۡل نَا۠ رَس 

َ
َمآ أ ا  0قَاَل إِنذ َٰٗما َزكِي ٗ َل  قَاَل إِناَما أَنَا َرُسوُل َربِِّك أِلَهََب لَِك ُغاَلًما َزِكيًّا لَِك غ 

ك  بَغِي ٗا 44/19:20م
َ
َلَٰم  َولَۡم َيۡمَسۡسَِن بََُش  َولَۡم أ ون  َِل غ  َٰ يَك  َنذ

َ
قَالَْت أَناى يَُكوُن لِي ُغاَلٌم َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر َولَْم  قَالَۡت أ

 أَُك بَِغيًّا

ۥٓ َءايَٗة ل ِلنذاِس َورَُۡحَٗة  44/19:21م ُۖ َونِلَۡجَعلَه   ِ ذ َهي 
َو لََعَ قَاَل َكَذَٰلِِك قَاَل َربُِّك ه 

ا ۡقِضي ٗ ۡمٗرا مذ
َ
ِنذا  َوََكَن أ  م 

هَُو َعلَيا هَيٌِّن َولِنَْجَعلَهُ آَيَةً  قَاَل َكَذلِِك قَاَل َربُّكِ 

 لِلنااِس َوَرْحَمةً ِمناا َوَكاَن أَْمًرا َمْقِضيًّا

44/19:22م
7
 فََحَملَْتهُ فَاْنتَبََذْت بِِه َمَكانًا قَِصيًّا  0م۞فََحَملَۡته  فَٱنتََبَذۡت بِهِۦ َماَكٗنا قَِصي ٗا 

44/19:23م
8
َجآَءَها 

َ
َقۡبَل  7إََِلَٰ ِجۡذِع ٱنلذۡخلَةِ قَالَۡت َيَٰلَۡيتََِن ِمتُّ  9ٱلَۡمَخاض   0فَأ

نت  نَۡسٗيا ا 7َهََٰذا َوك  نِسي ٗ   3مذ
فَأََجاَءهَا اْلَمَخاُض إِلَى ِجْذِع الناْخلَِة قَالَْت يَا 

 لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبَل هََذا َوُكْنُت نَْسيًا َمْنِسيًّا

44/19:24م
9
ََٰها  ٓ  0َفَناَدى  ََتَۡزِن قَۡد َجَعَل َربُِّك ََتَۡتِك َِسِي ٗا ِمن ََتۡتَِها

َلذ
َ
فَنَاَداهَا ِمْن تَْحتِهَا أاَلا تَْحَزنِي قَْد َجَعَل َربُِّك   0تأ

 تَْحتَِك َسِريًّا

                                                           
1

قارن: "فأجابه الـمالك: أنا جبراهيل القاهم لدى هللا، أرسلت إليك ألكلمك وأبشرك بهذه األمور وستظل صامتا، فال تستطيع الكالم ( 0م♦ تَُكلُِّم ( 0 

 (.91-08:  0ألنك لم تؤمن بأقوالي وهي ستتم في أوانها" )لوقا إلى يوم يحدث ذلك، 
2

 َسبُِّحوه، َسبُِّحنا ( 0 
3

ا ( 0  :  91حول طاعة الوالدين أنظر: "أكرم أباك وأمك، لكي تطول أيامك في األرض التي يعطيك الرب إلهك إياها" )خروج ( 0م♦ َوبِّرً

ك عدل. أكرم أباك وأمك، تلك أولى وصية يرتبط بها وعد  وهو: لتنال السعادة ويطول عمرك في (؛"أيها األبناء، أطيعوا والديكم في الرب، فذل09

 (.7-0:  6األرض" )أفسس 
4

 .**Cf. PJ 7, LNM 6, EPM 4 et 6( 0م 
5

 .Cf. EPM 9:2** 79-96:  0أنظر بشارة المالك لمريم في لوقا ( 0م♦ َروَحنَا، ُروَحناا ( 0 
6

 أَْن أَهَبَ  لِيَهََب، أََمَرني( 0 
7

 (.**7-0:  9ال نعرف أصل هذه الرواية القرآنية وقد يكون هذا إشارة الى الذهاب الى بيت لحم )لوقا ( 0م 
8

ا أََجاَءهَا( 0  ا، نَِسيئًا( 7 ُمتُّ ( 7 اْلِمَخاضُ ( 9 فَأََجاهَا، فَأََجأَهَا، فَلما  ِمْنِسيًّا( 3 نِْسيًا، نِْسأً، نَْسأً، نَّسً
9

احتار المفسرون فيكلمة سري ففي الطبري هو الجدول بينما يرى معجم الفظ القرآن الكريم ان معناها سيدا  (0ت♦ فََخاطَبَهَا، فَنَاَداهَا َملٌَك ( 0 

ة هاجر (**. وإن كان معناها الجدول فهذا يذكرنا بروايp. 134-153شريفا. ولليكسيمبيرغ تفسيرا خاصا به آخذا باالعتبار اللغة اآلرامية. )

ا واسماعيل بعد أن صرفهما ابراهيم. فنقرأ في سفر التكوين: " وسمع هللا صوت الصبي، فنادى مالك الرب هاجر من السماء وقال لها: ما لك ي

أت هاجر؟ ال تخافي، فإن هللا قد سمع صوت الصبي حيث هو. قومي فخذي الصبي وشدي عليه يدك، فإني جاعله أمة عظيمة. وفت  هللا عينيها فر

 (.08-07:  90بئر ماء، فمضت ومألت القربة ماء وسقت الصبي" )تكوين 
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44/19:25م
1
ِٓي إََِلِۡك ِِبِۡذِع ٱنلذۡخلَةِ ت َسَٰقِۡط   ز  ا 0َوه  ي إِلَْيِك بِ   0م7 9َعلَۡيِك ر َطٗبا َجنِي ٗ ِجْذِع الناْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرطَبًا َوهُزِّ

 َجنِيًّا

44/19:26م
2
ِي  ِّب َوقَر  ِ َوٱُۡشَ ا تََريِنذ  0فلَُك  ُۖ فَإِمذ وِّلٓ إَِن ِ  9َعۡيٗنا َحٗدا َفق 

َ
ِمَن ٱۡلبََُشِ أ

ا  7نََذۡرت  لِلرذِنَٰمۡح َصۡوٗما َكل َِم ٱَۡلَۡوَم إِنِسي ٗ
 
 فَلَۡن أ

ا تََريِنا ِمَن اْلبََشِر فَُكلِي َواْشَربِي  ي َعْينًا فَإِما َوقَرِّ

ْحَماِن َصْوًما فَلَْن أَُكلَِّم  أََحًدا فَقُولِي إِنِّي نََذْرُت لِلرا

 اْليَْوَم إِْنِسيًّا

44/19:27م
3
ََٰمۡرَيم  لََقۡد ِجۡئِت َشۡي   ۖۥُ قَال واْ َي تَۡت بِهِۦ قَۡوَمَها ََتِۡمل ه 

َ
ا  ٗ فَأ بِِه قَْوَمهَا تَْحِملُهُ قَالُوا يَا َمْريَُم لَقَْد ِجئِْت  فَأَتَتْ   0ا فَرِي ٗ

 َشْيئًا فَِريًّا

44/19:28م
4
ونَ   ۡخَت َهَٰر 

 
أ ا  0مَيى ِك بَغِي ٗ مُّ

 
 َسوۡءٖ َوَما ََكنَۡت أ

َ
ب وِك ٱۡمَرأ

َ
يَا أُْخَت هَاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوءإ َوَما  َما ََكَن أ

ِك بَ   ِغيًّاَكانَْت أُمُّ

44/19:29م
5
ا  َشاَرۡت إََِلۡهِِۖ قَال واْ َكۡيَف ن َكل ِم  َمن ََكَن ِِف ٱلَۡمۡهِد َصبِي ٗ

َ
فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا َكْيَف نَُكلُِّم َمْن َكاَن فِي اْلَمْهِد   0فَأ

 َصبِيًّا

ََِٰنَ ٱۡلِكَتََٰب وََجَعلََِن  44/19:30م ِ َءاتَى ِ آَتَانَِي اْلِكتَاَب َوَجَعلَنِي نَبِيًّا نَبِي ٗاقَاَل إَِن ِ َعۡبد  ٱَّللذ  قَاَل إِنِّي َعْبُد هللاا

44/19:31م
6
ةِ َما د ۡمت    َكوَٰ ةِ َوٱلزذ لَوَٰ ۡوَصََِٰن بِٱلصذ

َ
نت  َوأ ۡيَن َما ك 

َ
َباَرًَك أ وََجَعلََِن م 

 َحي ٗا 
اَل َوَجَعلَنِي ُمبَاَرًكا أَْيَن َما ُكْنُت  ِة َوأَْوَصانِي بِالصا

َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا  َوالزا

44/19:32م
7
ا   ِت َولَۡم ََيَۡعۡلَِن َجبذاٗرا َشقِي ٗ ََِٰلَ َۢا بَِو ا بَِوالَِدتِي َولَْم يَْجَعْلنِي َجبااًرا َشقِيًّا َوَبرذ  َوبَّرً

44/19:33م
8
َِلتُّ   ذ يَۡوَم و  َلَٰم  لََعَ ا  0َوٱلسذ ۡبَعث  َحي ٗ

 
وت  َوَيۡوَم أ م 

َ
اَلُم َعلَيا يَْوَم ُولِْدُت َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم  َوَيۡوَم أ َوالسا

 أُْبَعُث َحيًّا

44/19:34م
9
َٰلَِك ِعيََس ٱۡبن  َمۡرَيَمُۖ   ِي فِيهِ  0قَۡوَل ٱۡۡلَق ِ  0مَذ ونَ  9ٱَّلذ الاِذي فِيِه  َذلَِك عيَسى اْبُن َمْريََم قَْوَل اْلَحقِّ   7َيۡمََت 

 يَْمتَُرونَ 

44/19:35م
10

ول    ۡمٗرا فَإِنذَما َيق 
َ
ۥٓ  إَِذا قَََضى أ ۡبَحََٰنه  ن َيتذِخَذ ِمن َوََلِٖۖ س 

َ
ِ أ َما ََكَن َّلِلذ

ون   ن َفَيك    0م0ََل ۥ ك 
ِ أَْن يَتاِخَذ ِمْن َولَدإ ُسْبَحانَهُ إَِذا قََضى  َما َكاَن َّلِلا

 وُل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ أَْمًرا فَإِناَما يَقُ 

44/19:36م
11

ۡسَتقِيم    وه   َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ ۡم فَٱۡعب د  ِ َوَربُّك  َ َرّب  َ َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ هََذا ِصَراطٌ  ِإَونذ ٱَّللذ َوإِنا هللاا

 ُمْستَقِيمٌ 

ۡحَزاب  ِمنَۢ بَۡينِِهۡمُۖ فََوۡيل   44/19:37م
َ
ۡشَهِد يَۡو   فَٱۡخَتلََف ٱۡۡل واْ ِمن مذ ِيَن َكَفر  ل َِّلذ

 َعِظيم  
ُِ فََوْيٌل لِلاِذيَن َكفَُروا  فَاْختَلََف اأْلَْحَزاُب ِمْن بَْينِِهْم

 ِمْن َمْشهَِد يَْومإ َعِظيمإ 

                                                           
1

اقَْط تَُساقِْط، تُْسقِْط، يَُساقِْط، تَْسقُْط، يَْسقُْط، يُْسقِْط، تَتََساقَطْ ( 0  ( 0م♦ ِجنِيًّا، َجنِيًّا بَْرنِيًّا ( 7 على قراءة يسقط –ُرطٌَب َجنِي  ( 9 تََساقِْط، يََساقَْط، تَسا

EPM 20 place ce miracle à l'époque de la fuite en Égypte** . 
2

ي( 0  ، تََرْينَ ( 9 َوقِرِّ ، لتََرُؤنا  َصْمتًا، ِصياًما، صوماً صمتاً، صوماً وصمتاً ( 7 تََرهِنا
3

 فَِريًا، فَِريئًا ( 0 
4

:  96؛العدد 99:  6ارون وموسى واختهما مريم )أنظر خروج وفقا للعهد القديم، كان عمران )بالعبرية عمرام( والد ه( 0م♦ أَبَاِك اْمُرُؤ ( 0 

عن أم مريم  73:  7\98عن مريم واصفا إياها بأنها أخت هارون، وفي اآلية  99:  08\77(. والقرآن يتكلم في اآلية 08:  3؛أخبار األول 38

ر بالذكر أن اسم ام مريم وفقا للتقليد المسيحي هي حنة بأنها إمرأة عمران فهل هناك خلط بين مريم أم المسي  ومريم أخت موسى وهارون؟ وجدي

((PJ chap. 4-5; EPM 2:2, etc.** . 
5

 .001:  3\009أنظر هامش اآلية ( 0م 
6

 ِدْمتُ ( 0 
7

، َوبِرٍّ ( 0  ا، َوبَرٍّ  َوبِّرً
8

 َولََدتْ ( 0 
9

، قَاُل ( 0  ، قَاَل الَْحقُّ ، قُْوُل الَْحقِّ ، قَاُل الَْحقِّ مرة  في  97تتردد عبارة عيس ابن مريم ( 0م♦ تَْمتَُروَن ( 7 كان الناُس فِيهِ ( 9 هللاِ اْلَحقُّ قَْوُل اْلَحقِّ

(؛"أليس هذا النجار ابن مريم" 33:  07القرآن )أنظر الفهرس تحت اسم عيسى( قارن: "أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم" )متى 

(؛"ولقي فيلبس نتناهيل فقال له: الذي 99:  7(؛"أما هذا ابن يوسف ؟" )لوقا 97:  7يوسف" )لوقا (؛"وكان الناس يحسبونه ابن 7:  6)مرقص 

(؛"أليس هذا يسوع ابن يوسف، 73:  0كتب في شأنه موسى في الشريعة وذكره األنبياء، وجدناه، وهو يسوع ابن يوسف من الناصرة" )يوحنا 

 (.79:  6ونحن نعرف أباه وأمه؟" )يوحنا 
10

 .31:  37\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ يَُكوَن فَ ( 0 
11

، وبأَنا ( 0  ، إِنا  َوأَنا
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وَن ٱَۡلَۡوَم ِِف َضَلَٰٖل  44/19:38م َٰلِم  ُۖ َلَِٰكِن ٱلظذ ت وَنَنا
ۡ
بِِۡصۡ يَۡوَم يَأ

َ
ۡسِمۡع بِِهۡم َوأ

َ
أ
 بِيٖ مُّ 

أَْسِمْع بِِهْم َوأَْبِصْر يَْوَم يَأْتُونَنَا لَِكِن الظاالُِموَن 

 اْليَْوَم فِي َضاَللإ ُمبِينإ 

44/19:39م
1
  ِ ة ۡم يَۡوَم ٱۡۡلََّۡسَ نِذرۡه 

َ
ۡم ََل  0نَوأ ۡم ِِف َغۡفلَةٖ وَه  ۡمر  َوه 

َ
إِۡذ ق َِضَ ٱۡۡل

 ي ۡؤِمن وَن 
قُِضَي اأْلَْمُر َوهُْم فِي  َوأَْنِذْرهُْم يَْوَم اْلَحْسَرِة إِذْ 

 َغْفلَةإ َوهُْم اَل يُْؤِمنُونَ 

44/19:40م
2
ونَ   ۡرَض َوَمۡن َعلَۡيَها ِإَوََلَۡنا ي ۡرَجع 

َ
إِناا نَْحُن نَِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعلَْيهَا َوإِلَْينَا   0إِنذا ََنۡن  نَرِث  ٱۡۡل

 يُْرَجُعونَ 

44/19:41م
3
ۡر ِِف ٱۡلِكَتَِٰب   يٗقاَوٱۡذك  ِ ۥ ََكَن ِصد  َٰهِيَم  إِنذه  يقًا نَبِيًّا نذبِيًّا  0إِبَۡر  َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم إِناهُ َكاَن ِصدِّ

44/19:42م
4
بَِت  

َ
أ بِيهِ َيى

َ
ۡغَِن  0إِۡذ قَاَل ِۡل ۡبِِص  َوََل ي  لَِم َتۡعب د  َما ََل يَۡسَمع  َوََل ي 
  0ما  ٗ َعنَك َشۡي 

أِلَبِيِه يَا أَبَِت لَِم تَْعبُُد َما اَل يَْسَمُع َواَل إِْذ قَاَل 

 يُْبِصُر َواَل يُْغنِي َعْنَك َشْيئًا

44/19:43م
5
بَِت  

َ
أ ۡهِدَك  0َيى

َ
تَِك فَٱتذبِۡعَِنٓ أ

ۡ
إَِن ِ قَۡد َجآَءَِن ِمَن ٱۡلعِلِۡم َما لَۡم يَأ

ا  َٰٗطا َسوِي ٗ  ِصَر
اْلِعْلِم َما لَْم يَأْتَِك يَا أَبَِت إِنِّي قَْد َجاَءنِي ِمَن 

 فَاتابِْعنِي أَْهِدَك ِصَراطًا َسِويًّا

44/19:44م
6
بَِت  

َ
أ ا  0َيى ۡيَطََٰن ََكَن لِلرذِنَٰمۡح َعِصي ٗ ۡيَطََٰنُۖ إِنذ ٱلشذ ْيطَاَن َكاَن  ََل َتۡعب ِد ٱلشذ ْيطَاَن إِنا الشا يَا أَبَِت اَل تَْعبُِد الشا

ْحَماِن َعِصيًّا  لِلرا

44/19:45م
7
بَِت  

َ
أ وَن  0َيى َِن ٱلرذِنَٰمۡح َفَتك  َك َعَذاب  م  ن َيَمسذ

َ
َخاف  أ

َ
ٓ أ إَِن ِ
ۡيَطَِٰن َوَِل ٗا   لِلشذ

ْحَماِن  يَا أَبَِت إِنِّي أََخاُف أَْن يََمساَك َعَذاٌب ِمَن الرا

ْيطَاِن َولِيًّا  فَتَُكوَن لِلشا

نَت َعۡن  44/19:46م
َ
َراِغٌب أ

َ
َنذَكُۖ قَاَل أ رَۡج 

َ
ُۖ لَئِن لذۡم تَنَتهِ َۡل َٰهِيم  إِبَۡر َءالَِهَِّت َيى

ا ۡرِن َملِي ٗ  َوٱۡهج 
قَاَل أََراِغٌب أَْنَت َعْن آَلِهَتِي يَا إِْبَراِهيُم لَئِْن لَْم 

 تَْنتَِه أَلَْرُجَمناَك َواْهُجْرنِي َملِيًّا

44/19:47م
8
ا  0قَاَل َسَلَٰمٌ   ۥ ََكَن ِب َحفِي ٗ ِۖ إِنذه  ٓ ِ ۡسَتۡغفِر  لََك َرّب 

َ
قَاَل َساَلٌم َعلَْيَك َسأَْستَْغفُِر لََك َربِّي إِناهُ َكاَن بِي  َعلَۡيَكُۖ َسأ

 َحفِيًّا

ٓ  44/19:48م َلذ
َ
ِ َعََسى أ  َرّب 

ْ وا ۡدع 
َ
ِ َوأ وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ۡم َوَما تَۡدع  ۡعََتِل ك 

َ
َوأ

ََعٓ  وَن بِد  ك 
َ
ِ َشقِي ٗاأ  ءِ َرّب 
ِ َوأَْدُعو َربِّي  َوأَْعتَِزلُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاا

 َعَسى أاَلا أَُكوَن بُِدَعاِء َربِّي َشقِيًّا

ۥٓ إِۡسَحََٰق  44/19:49م ِ َوَهۡبَنا ََل  وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ۡم َوَما َيۡعب د  لَه  ا ٱۡعََتَ فَلَمذ
 
وَبُۖ َولُك  ٗ ا َوَيۡعق   َجَعۡلَنا نَبِي ٗ

ِ َوهَْبنَا لَهُ  ا اْعتََزلَهُْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاا فَلَما

 إِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوُكاّلً َجَعْلنَا نَبِيًّا

ِن رذُۡحَتَِنا  44/19:50م م م  ا ]...[َوَوَهۡبَنا لَه  ۡم لَِساَن ِصۡدق  َعلِي ٗ لَهُْم ِمْن َرْحَمتِنَا َوَجَعْلنَا لَهُْم لَِساَن ِصْدقإ َوَوهَْبنَا  وََجَعلۡنَا لَه 

 َعلِيًّا

44/19:51م
9
ۡلَٗصا  ۥ ََكَن ُم  وََسى  إِنذه  ۡر ِِف ٱۡلِكَتَِٰب م  ا  0َوٱۡذك  وَٗل نذبِي ٗ َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب ُموَسى إِناهُ َكاَن ُمْخلًَصا َوَكاَن  َوََكَن رَس 

 َرُسواًل نَبِيًّا

ا 44/19:52م ۡبَنَٰه  ََّنِي ٗ ۡيَمِن َوقَرذ
َ
ورِ ٱۡۡل ْبنَاهُ نَِجيًّا َوَنََٰديَۡنَٰه  ِمن َجانِِب ٱلطُّ  َونَاَدْينَاهُ ِمْن َجانِِب الطُّوِر اأْلَْيَمِن َوقَرا

44/19:53م
1
وَن نَبِي ٗا  َخاه  َهَٰر 

َ
 َرْحَمتِنَا أََخاهُ هَاُروَن نَبِيًّاَوَوهَْبنَا لَهُ ِمْن   0مَوَوَهۡبَنا ََل ۥ ِمن رذُۡحَتَِنآ أ

                                                           
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
2

 تُْرَجُعوَن، تَْرِجُعوَن، يَْرِجُعونَ ( 0 
3

 َصاِدقًا( 0 
4

أفواه وال تتكلم لها عيون وال تبصر. لها آذان وال تصغي قارن: "أوثان األمم فضة وذهب صنع أيدي البشر. لها ( 0م♦ يَا أَبََت، َوا أَبَِت، يَا أَبَْه ( 0 

 ..**Cf. LJ 12:1. (09-03:  073وليس في أفواهها نسمة. مثلها يكون صانعوها وجميع المتكلين عليها" )مزامير 
5

 يَا أَبََت، َوا أَبَِت، يَا أَبَهْ ( 0 
6

 يَا أَبََت، َوا أَبَِت، يَا أَبَهْ ( 0 
7

 بَِت، يَا أَبَهْ يَا أَبََت، َوا أَ ( 0 
8

 َساَلماً ( 0 
9

 ُمْخلًِصا ( 0 
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وَٗل نذبِي ٗا 44/19:54م ۥ ََكنََصادَِق ٱلۡوَۡعِد َوََكَن رَس  ۡر ِِف ٱۡلِكَتَِٰب إِۡسَمَٰعِيَل  إِنذه  َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل إِناهُ َكاَن َصاِدَق  َوٱۡذك 

 اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسواًل نَبِيًّا

44/19:55م
2
ۥ  ۡهلَه 

َ
ر  أ م 
ۡ
ا 0َوََكَن يَأ ةِ َوََكَن ِعنَد َرب ِهِۦ َمۡرِضي ٗ َكوَٰ ةَِوٱلزذ لَوَٰ َكاِة َوَكاَن ِعْنَد   9بِٱلصذ اَلِة َوالزا َوَكاَن يَأُْمُر أَْهلَهُ بِالصا

 َربِِّه َمْرِضيًّا

44/19:56م
3
ۡر ِِف ٱۡلِكَتَِٰب إِۡدرِيَس    يٗقا نذبِ  0مَوٱۡذك  ِ ۥ ََكَن ِصد  ا إِنذه  يقًا نَبِيًّا ي ٗ  َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْدِريَس إِناهُ َكاَن ِصدِّ

44/19:57م
4
 َوَرفَْعنَاهُ َمَكانًا َعلِيًّا  0مَوَرَفۡعَنَٰه  َماَكنًا َعلِيًّا 

44/19:58هـ
5
  ِ َِن ٱنلذبِي  ۡنَعَم ٱَّللذ  َعَلۡيِهم م 

َ
ِيَن أ ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ِيذةِ   أ ۡن َن ِمن ذ ر  َءاَدَم َوِممذ

ۡن َهَدۡيَنا  0مَُحَۡلَنا َمَع ن وحٖ  ىءِيَل َوِممذ َٰهِيَم ِإَوۡسَر ِيذةِ إِبَۡر َوِمن ذ ر 
ٓ  إَِذا ت ۡتَّلَٰ  ا 0َوٱۡجَتبَۡيَنا  ۩ 9َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰت  ٱلرذِنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس َوب ِكي ٗ

ُ َعلَْيِهْم مِ  ياِة أُولَئَِك الاِذيَن أَْنَعَم هللاا َن النابِيِّيَن ِمْن ُذرِّ

ياِة إِْبَراِهيَم  ْن َحَمْلنَا َمَع نُوحإ َوِمْن ُذرِّ آََدَم َوِمما

ْن هََدْينَا َواْجتَبَْينَا إَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم  َوإِْسَراهِيَل َوِمما

ًدا َوبُِكيًّا وا ُسجا ْحَماِن َخرُّ  آَيَاُت الرا

44/19:59م
6
َِٰتِۖ ۞فََخلََف ِمنَۢ بَ   َهَو ْ ٱلشذ وا ةَ َوٱتذَبع  لَوَٰ ْ ٱلصذ وا َضاع 

َ
ۡعِدهِۡم َخۡلٌف أ

  0تَغيًّا 0فََسۡوَف يَۡلَقۡونَ 
اَلةَ َواتابَُعوا  فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا الصا

 الشاهََواِت فََسْوَف يَْلقَْوَن َغيًّا

44/19:60م
7
ل ونَ إَِلذ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل   ْوَلىئَِك يَۡدخ 

 
ٱۡۡلَنذَة َوََل  0َصَٰلِٗحا فَأ

وَن َشۡي  ۡظلَم   ا   ٗ ي 
إاِلا َمْن تَاَب َوآََمَن َوَعِمَل َصالًِحا فَأُولَئَِك 

 يَْدُخلُوَن اْلَجناةَ َواَل يُْظلَُموَن َشْيئًا

44/19:61م
8
َِٰت   هۥ   0َجنذ ۥ ََكَن وَۡعد  َعۡدن  ٱلذَِّت وََعَد ٱلرذۡحَمَٰن  ِعَباَده ۥ بِٱۡلَغۡيِبِۚ إِنذه 

ا  تِي ٗ
ۡ
 َمأ

ْحَماُن ِعبَاَدهُ بِاْلَغْيِب  َجنااِت َعْدنإ الاتِي َوَعَد الرا

 إِناهُ َكاَن َوْعُدهُ َمأْتِيًّا

ُۖ  44/19:62م َٰٗما وَن فِيَها لَۡغًوا إَِلذ َسَل ا َلذ يَۡسَمع  ۡم فِيَها ب ۡكَرٗة وََعِشي ٗ ه  ۡم رِزۡق  اَل يَْسَمُعوَن فِيهَا لَْغًوا إاِلا َساَلًما َولَهُْم ِرْزقُهُْم  َولَه 

 فِيهَا بُْكَرةً َوَعِشيًّا

44/19:63م
9
ا  0تِۡلَك ٱۡۡلَنذة  ٱلذَِّت ن ورِث     نُوِرُث ِمْن ِعبَاِدنَا َمْن َكاَن تَقِيًّاتِْلَك اْلَجناةُ الاتِي  ِمۡن ِعَبادِنَا َمن ََكَن تَِقي ٗ

44/19:64م
10

ل    ۡمرِ  0َوَما نَتَََنذ
َ
يِۡديَنا َوَما َخۡلَفَنا َوَما َبۡيَ  9إَِلذ بِأ

َ
َرب َِكُۖ ََل ۥ َما َبۡيَ أ

ا َٰلَِك  َوَما ََكَن َربَُّك نَِسي ٗ   7َذ
ُل إاِلا بِأَْمِر َربَِّك لَهُ َما بَْيَن  أَْيِدينَا َوَما َوَما نَتَنَزا

 َخْلفَنَا َوَما بَْيَن َذلَِك َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيًّا

َما فَٱۡعب ۡده  َوٱۡصَطِبۡ لِعَِبََٰدتِهۦِ  َهۡل  44/19:65م ۡرِض َوَما بَۡيَنه 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو رذبُّ ٱلسذ

ا  َتۡعلَم  ََل ۥ َسِمي ٗ
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما فَاْعبُْدهُ  َربُّ السا

 َواْصطَبِْر لِِعبَاَدتِِه هَْل تَْعلَُم لَهُ َسِميًّا

44/19:66م
11

ءَِذا 
َ
نَسَٰن  أ  ٱۡۡلِ

ول  ۡخَرج   9َما ِمتُّ  0َوَيق 
 
ْنَساُن أَهَِذا َما ِمتُّ لََسْوَف أُْخَرُج َحيًّا َحيًّا  ]...[ 7لََسۡوَف أ  َويَقُوُل اإْلِ

44/19:67م
1
ر    َو ََل يَۡذك 

َ
نذا َخلَۡقَنَٰه  ِمن َقۡبل  َولَۡم يَك  َشۡي  0أ

َ
نَسَٰن  أ ْنَساُن أَناا َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل َولَْم يَُك  ا   ٗ ٱۡۡلِ أََواَل يَْذُكُر اإْلِ

 َشْيئًا

                                                                                                                                                                                                            
1

 .73:  97\79أنظر هامش اآلية ( 0م 
2

ا( 9 قومه، أَْهلَهُ جرهم وولده( 0   َمْرُضّوً
3

 06:  77وسيراخ  97-90:  3وقد ظنه البعض إشارة الى أخنوخ )أنظر تكوين  93:  90\77تحير الباحثون بهذا اإلسم الذي تردده اآلية ( 0م 

 ( الذين رفعهما هللا. والتقليد اإلسالمي يربطهما بالخضر الذي قد تتكلم00-0:  9*( أو النبي ايليا )الملوك الثاني LJ 4:23و  3:  00والعبرانيين 

. ويفسر الطبري عبارة ورفعناه مكانا عليا بأن ادريس لم يمت بل رفع الى السماء كما هو األمر مع المسي  كما جاء في 63:  09\68عنه اآلية 

 . 039-037:  7\89و  33:  7\98اآليات 
4

 إشارة الى رفعه الى السماء كما ذكرنا في هامش اآلية السابقة.( 0م 
5

 .39:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ ا َوبِِكيًّ ( 9 يُْتلَى( 0 
6

يقول الطبري أن الغي اسم واد من أودية جهنـم، أو اسم بئر من آبـارها، وأما معجم الفاظ القرآن الكريم فيفسرها بالضالل. ( 0ت♦ يُلَقاْوَن ( 0 

 والجملة يلقون غيا تعني: جزاء غيهم وضاللهم.
7

 يُْدَخلُوَن، َسيَْدُخلُونَ ( 0 
8

 ةُ، َجناةَ، َجنااتُ َجنا ( 0 
9

ُث، نُوِرثُها( 0   نَُورِّ
10

لُ ( 0   َوَما نَِسيََك َربُّكَ ( 7 بقولِ ( 9 يَتَنَزا
11

 أَْخُرُج، َسأُْخَرُج، لََسأُْخَرجُ ( 7 ُمتُّ ( 9 إذا( 0 
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44/19:68م
2
ۡم َحۡوَل َجَهنذَم ِجثِي ٗا  نذه  َيَِٰطَي ث مذ نَل ۡحِۡضَ ۡم َوٱلشذ نذه  َ يَاِطيَن ثُما لَنُْحِضَرناهُْم   0فََوَرب َِك نَلَۡحُش  فََوَربَِّك لَنَْحُشَرناهُْم َوالشا

 َحْوَل َجهَناَم ِجثِيًّا

44/19:69م
3
َشدُّ  

َ
ۡم أ ه  يُّ

َ
ِ ِشيَعة  أ

ا 0ث مذ نَلََنَِعنذ ِمن ُك    ثُما لَنَْنِزَعنا ِمْن ُكلِّ ِشيَعةإ أَيُّهُْم أََشدُّ َعلَى  9لََعَ ٱلرذِنَٰمۡح ِعتِي ٗ

ْحَماِن ِعتِيًّا  الرا

44/19:70م
4
ۡوَّلَٰ بَِها ِصلِي ٗا 

َ
ۡم أ ِيَن ه  ۡعلَم  بِٱَّلذ

َ
 ثُما لَنَْحُن أَْعلَُم بِالاِذيَن هُْم أَْولَى بِهَا ِصلِيًّا  0ث مذ نَلَۡحن  أ

44/19:71هـ
5
مۡ   ِنك  َها   0ِإَون م  ا  0نإَِلذ َوارِد  ۡقِضي ٗ َٰ َرب َِك َحۡتٗما مذ َوإِْن ِمْنُكْم إاِلا َواِرُدهَا َكاَن َعلَى َربَِّك َحْتًما  ََكَن لََعَ

 َمْقِضيًّا

44/19:72م
6
ا 9ن َنج ِ  0ث مذ   َٰلِِمَي فِيَها ِجثِي ٗ نََذر  ٱلظذ ِيَن ٱتذَقواْ وذ ي الاِذيَن اتاقَْوا َونََذُر   7ٱَّلذ  الظاالِِميَن فِيهَا ِجثِيًّاثُما نُنَجِّ

44/19:73م
7
ِيَن َءاَمن ٓواْ  0ِإَوَذا ت ۡتَّلَٰ   ْ لَِّلذ وا ِيَن َكَفر  َٰت َنا َبي َِنَٰٖت قَاَل ٱَّلذ َعلَۡيِهۡم َءاَي

َقاٗما يُّ ٱۡلَفرِيَقۡيِ َخۡۡي  مذ
َ
ۡحَسن  نَِدي ٗا  9أ

َ
 َوأ

الاِذيَن َكفَُروا  َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آَيَاتُنَا بَيِّنَاتإ قَالَ 

 لِلاِذيَن آََمنُوا أَيُّ اْلفَِريقَْيِن َخْيٌر َمقَاًما َوأَْحَسُن نَِديًّا

44/19:74م
8
َثَٰٗثا َورِۡءٗيا 

َ
ۡحَسن  أ

َ
ۡم أ ِن قَۡرن  ه  م م  ه 

ۡهلَۡكَنا َقۡبلَ
َ
 يًاَوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ِمْن قَْرنإ هُْم أَْحَسُن أَثَاثًا َوِرهْ   0َوَكۡم أ

44/19:75م
9
ۡد ََل  ٱلرذۡحَمَٰن    َٰلَةِ فَۡلَيۡمد  َل ۡواْ  ]...[ق ۡل َمن ََكَن ِِف ٱلضذ

َ
ى إَِذا َرأ ا  َحَّتذ َمدًّ

َو َُش    وَن َمۡن ه  اَعَة فََسَيۡعلَم  ا ٱلسذ ا ٱۡلَعَذاَب ِإَومذ وَن إِمذ َما ي وَعد 
نٗدا ۡضَعف  ج 

َ
اَكٗنا َوأ   0ممذ

ا قُْل َمْن َكاَن فِي  ْحَماُن َمّدً اَللَِة فَْليَْمُدْد لَهُ الرا الضا

ا  ا اْلَعَذاَب َوإِما َحتاى إَِذا َرأَْوا َما يُوَعُدوَن إِما

اَعةَ فََسيَْعلَُموَن َمْن هَُو َشر  َمَكانًا َوأَْضَعُف  السا

 ُجْنًدا

ٗدىۗۡ َوٱۡلَبَٰقَِيَٰ  44/19:76م ْ ه  ِيَن ٱۡهَتَدۡوا َٰلَِحَٰت  َخۡۡيٌ ِعنَد َوَيزِيد  ٱَّللذ  ٱَّلذ ت  ٱلصذ
َردًّا  َرب َِك ثََواٗبا وََخۡۡي  مذ

ُ الاِذيَن اْهتََدْوا هًُدى َواْلبَاقِيَاُت  َويَِزيُد هللاا

ا الَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخْيٌر َمَرّدً  الصا

44/19:77م
10

فََرَءيَۡت  
َ
ِي َكَفَر أَِب 0أ اٱَّلذ وَتَيذ َماَٗل َوَوََلً

 
َٰتَِنا َوقَاَل َۡل أَفََرأَْيَت الاِذي َكفََر بِآَيَاتِنَا َوقَاَل أَلُوتَيَنا َمااًل  9َي

 َوَولًَدا

ََذ ِعنَد ٱلرذِنَٰمۡح َعۡهٗدا 44/19:78م ِم ٱَتذ
َ
لََع ٱۡلَغۡيَب أ طذ

َ
ْحَماِن َعْهًداأَطالََع اْلَغْيَب أَِم اتاَخَذ  أ  ِعْنَد الرا

44/19:79م
11

دُّ  9َسَنۡكت ب   0ّلََكذ    ول  َوَنم  ا  9َما َيق  ا ََل ۥ ِمَن ٱۡلَعَذاِب َمد ٗ  َكالا َسنَْكتُُب َما يَقُوُل َونَُمدُّ لَهُ ِمَن اْلَعَذاِب َمّدً

44/19:80م
12

ۥ  ول   0َونَرِث ه  تِيَنا فَۡرٗدا 9َما َيق 
ۡ
 َما يَقُوُل َويَأْتِينَا فَْرًداَونَِرثُهُ   7َوَيأ

ا 44/19:81م ۡم ِعز ٗ ون واْ لَه  َك  ِ ِ َءالَِهٗة َل  واْ ِمن د وِن ٱَّللذ َذ  ا َوٱَتذ ِ آَلِهَةً لِيَُكونُوا لَهُْم ِعّزً  َواتاَخُذوا ِمْن ُدوِن هللاا

44/19:82م
13

ا  0ّلََكذ    ون وَن َعلَۡيِهۡم ِضدًّ وَن بِعَِباَدتِِهۡم َوَيك  ر  ا َسَيۡكف   َكالا َسيَْكفُُروَن بِِعبَاَدتِِهْم َويَُكونُوَن َعلَْيِهْم ِضّدً

ا 44/19:83م ز ٗ
َ
ۡم أ زُّه  َٰفِرِيَن تَؤ  َيَِٰطَي لََعَ ٱۡلَك رَۡسۡلَنا ٱلشذ

َ
نذآ أ
َ
لَۡم تََر أ

َ
يَاِطيَن َعلَى اْلَكافِِريَن أَلَْم تََر أَناا أَْرَسْلنَ  أ ا الشا

ا هُْم أَّزً  تَُؤزُّ

44/19:84م
1
ۡم  0نفَََل َتۡعَجۡل َعلَۡيِهۡمُۖ   دُّ لَه  ا  ]...[إِنذَما َنع  ا َعد ٗ  فاََل تَْعَجْل َعلَْيِهْم إِناَما نَُعدُّ لَهُْم َعّدً

                                                                                                                                                                                                            
1

ُر، يَتََذكارُ ( 0  كا  يَذا
2

 ُجثِيًّا( 0 
3

 ُعتِيًّا، َعتِيًّا، ُعِسيًّا( 9 أكبر( 0 
4

 ُصلِيًّا، َصلِيًّا( 0 
5

 79:  08\77منسوخة باآلية ( 0ن♦ ِمْنهُْم ( 0 
6

هْ ( 0  ، ثَما ي( 9 ثَما ى، نُنَحِّ ي، يُنَجا َي، يُنَجِّ  ُجثِيًّا( 7 نُْنِجي، نُجِّ
7

 ُمقَاًما( 9 يُْتلَى( 0 
8

 َوِريًا، َوِرْييًا، َوِريَاً، َوِريئاً، َوِرياًء، َوِزيًّا ( 0 
9

 3:  8\007السيف منسوخة بآية ( 0ن 
10

 َوُوْلًدا، َوِوْلًدا( 9 أَفََريْتَ ( 0 
11

، ُكالا ( 0   َونُِمدُّ ( 7 َسيُْكتَبُ ( 9 َكاّلً
12

 ونرثه ما عنده ويأتينا فرداً المال له وال ولد ( 7 عنده( 9 َويَِرثُهُ ( 0 
13

، ُكل  ( 0  ، ُكالا  َكاّلً



113 

 

44/19:85م
2
تذقِيَ   ْحَماِن َوْفًدا إََِل ٱلرذِنَٰمۡح َوۡفٗدا  0يَۡوَم ََنُۡش   ٱلۡم   يَْوَم نَْحُشُر اْلُمتاقِيَن إِلَى الرا

44/19:86م
3
ۡجرِِميَ   وق  ٱلۡم   َونَُسوُق اْلُمْجِرِميَن إِلَى َجهَناَم ِوْرًدا إََِلَٰ َجَهنذَم وِۡرٗدا  0َونَس 

َفََٰعَة إَِلذ َمِن  44/19:87م وَن ٱلشذ ََذ ِعنَد ٱلرذِنَٰمۡح َعۡهٗداَلذ َيۡملِك  ْحَماِن  ٱَتذ فَاَعةَ إاِلا َمِن اتاَخَذ ِعْنَد الرا اَل يَْملُِكوَن الشا

 َعْهًدا

44/19:88م
4
ا  ََذ ٱلرذۡحَمَٰن  َوََلٗ ْحَماُن َولًَدا  0َوقَال واْ ٱَتذ  َوقَالُوا اتاَخَذ الرا

44/19:89م
5
ا  ً َشۡي  0لذَقۡد ِجۡئت مۡ   ا  9ا إِد ٗ  لَقَْد ِجْئتُْم َشْيئًا إِّدً

44/19:90م
6
ۡرنَ  0تََكاد    َمََٰوَٰت  َيَتَفطذ ا  9ٱلسذ َبال  َهدًّ ۡرض  َوََتِرُّ ٱۡۡلِ

َ
َمَواُت يَتَفَطاْرَن ِمْنهُ َوتَْنَشقُّ اأْلَْرُض  ِمۡنه  َوتَنَشقُّ ٱۡۡل تََكاُد السا

ا  َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل هَّدً

44/19:91م
7
ن َدَعۡواْ  

َ
اأ ْحَماِن َولًَدا  0لِلرذِنَٰمۡح َوََلٗ  أَْن َدَعْوا لِلرا

44/19:92م
8
ا  ن َيتذِخَذ َوََلً

َ
ْحَماِن أَْن يَتاِخَذ َولًَدا  0َوَما يَۢنَبِغ لِلرذِنَٰمۡح أ  َوَما يَْنبَِغي لِلرا

44/19:93م
9
ٓ َءاِت   ۡرِض إَِلذ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ُّ َمن ِِف ٱلسذ َماَواِت َواأْلَْرِض إاِلا آَتِي  ٱلرذِنَٰمۡح َعۡبٗدا  0إِن ُك  إِْن ُكلُّ َمْن فِي السا

ْحَماِن َعْبًدا  الرا

44/19:94م
10

مۡ   ه  ۡم وََعدذ َٰه  ۡحَصى
َ
ا  0لذَقۡد أ ا َعد ٗ  لَقَْد أَْحَصاهُْم َوَعداهُْم َعّدً

ۡم َءاتِيهِ يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ فَۡرًدا 44/19:95م ُّه   َوُكلُّهُْم آَتِيِه يَْوَم اْلقِيَاَمِة فَْرًدا َوُك 

44/19:96م
11

ا  د ٗ م  ٱلرذۡحَمَٰن  و  َٰلَِحَِٰت َسَيۡجَعل  لَه  ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ الَِحاِت َسيَْجَعُل لَهُُم   0إِنذ ٱَّلذ إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

ا ْحَماُن ُوّدً  الرا

44/19:97م
12

  َ ِ َنَٰه  بِلَِسانَِك تِل بَُش  ۡ ا  0فَإِنذَما يََّسذ تذقَِي َوت نِذَر بِهِۦ قَۡوٗما َلُّ ٗ َر بِِه اْلُمتاقِيَن َوتُْنِذَر بِِه  بِهِ ٱلۡم  ْرنَاهُ بِلَِسانَِك لِتُبَشِّ فَإِناَما يَسا

ا  قَْوًما لُّدً

44/19:98م
13

ِن قَۡرن  َهۡل   م م  ه 
ۡهلَۡكَنا َقۡبلَ

َ
ِسُّ  َوَكۡم أ ۡو تَۡسَمع   0َت 

َ
َحد  أ

َ
ِۡن أ م م   9ِمۡنه 

ۡم رِۡكَزَۢا   لَه 
َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ِمْن قَْرنإ هَْل تُِحسُّ ِمْنهُْم ِمْن 

 أََحدإ أَْو تَْسَمُع لَهُْم ِرْكًزا

 
 سورة طه 21\45

 07014 - 071عدا مكية  135 - عدد اآليات
15

ِ ٱلرذِنَٰمۡح   ِحيمِ  ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

                                                                                                                                                                                                            
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
2

 اْلُمتاقونيُْحَشُر ( 0 
3

 َويَُساُق اْلُمْجِرمون( 0 
4

 ُوْلًدا، ِولًْدا( 0 
5

ا( 9 ِجْيتُمْ ( 0  ا، آّدً  أَّدً
6

 يَْنفَِطْرَن، تَتَفَطاْرَن، يَتََصداْعنَ ( 9 يََكادُ ( 0 
7

 ُوْلًدا، ِولًْدا( 0 
8

 ُوْلًدا، ِولًْدا( 0 
9

 آتإ ( 0 
10

 كتبهم َوَعداهُْم، أَْحَصاهُْم فأْجَملهم( 0 
11

ا، َوّدًا( 0   ِوّدً
12

 لِتَْبُشرَ ( 0 
13

، تَِحسُّ ( 0   تُْسِمُع، تُْسَمعُ ( 9 تَُحسُّ
14

 الكليم.عنوان آخر:  . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
15

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
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45/20:1م
1
 طه  0مطه 

45/20:2م
2
ۡرَءانَ   نَزنۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلق 

َ
 َما أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآََن لِتَْشقَى لِتَۡشَِقى  0َمآ أ

 يَْخَشىإاِلا تَْذِكَرةً لَِمْن  ]...[إَِلذ تَۡذكَِرٗة ل َِمن ََيَۡشَٰ  45/20:3م

45/20:4م
3
َّل  0تََنِيَٗل   َِٰت ٱۡلع  َمََٰو ۡرَض َوٱلسذ

َ
ۡن َخلََق ٱۡۡل ِمذ َماَواِت اْلُعاَل  م  ْن َخلََق اأْلَْرَض َوالسا  تَْنِزياًل ِمما

45/20:5م
4
ْحَماُن َعلَى اْلَعْرِش اْستََوى لََعَ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوىَٰ  0ٱلرذۡحَمَٰن     الرا

ىَٰ  ََل ۥ َما ِِف  45/20:6م َ َما َوَما ََتَۡت ٱلثذ ۡرِض َوَما بَۡيَنه 
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما  ٱلسذ لَهُ َما فِي السا

 َوَما تَْحَت الثاَرى

ۡخَف  45/20:7م
َ
ذ َوأ ِ ۥ َيۡعلَم  ٱلَّس  را َوأَْخفَىَوإِْن تَْجهَْر  ِإَون ََتَۡهۡر بِٱۡلَقۡوِل فَإِنذه   بِاْلقَْوِل فَإِناهُ يَْعلَُم السِّ

ۡسَمآء  ٱۡۡل ۡسََنَٰ  .45/20:8م
َ
َوُۖ ََل  ٱۡۡل ُ اَل إِلَهَ إاِلا هَُو لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى ٱَّللذ  ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه   هللاا

وََسى  45/20:9م ََٰك َحِديث  م  تَى
َ
 ُموَسىَوهَْل أَتَاَك َحِديُث  َوَهۡل أ

45/20:10م
5
ٓ َءانَۡست  نَاٗرا  ْ إَِن ِ ث ٓوا ۡهلِهِ ٱۡمك 

َ
م  0مإِۡذ رََءا نَاٗرا َفَقاَل ِۡل ٓ َءاتِيك  ِ

لذَعّل 
ٗدى  ِجد  لََعَ ٱنلذارِ ه 

َ
ۡو أ
َ
ِۡنَها بَِقبَس  أ  م 

إِْذ َرأَى نَاًرا فَقَاَل أِلَْهلِِه اْمُكثُوا إِنِّي آَنَْسُت نَاًرا 

 ِمْنهَا بِقَبَسإ أَْو أَِجُد َعلَى النااِر هًُدى لََعلِّي آَتِيُكمْ 

وََسى  45/20:11م ََٰها ن ودَِي َيَٰم  تَى
َ
آ أ ا أَتَاهَا نُوِدَي يَا ُموَسى فَلَمذ  فَلَما

45/20:12م
6
نَا۠ َربَُّك فَٱۡخلَۡع َنۡعلَۡيَك إِنذَك بِٱلَۡوادِ  

َ
ٓ أ ٗوى 0إَِن ِ ِس ط  َقدذ فَاْخلَْع نَْعلَْيَك إِناَك بِاْلَواِد اْلُمقَداِس  إِنِّي أَنَا َربُّكَ   9ٱلۡم 

 طًُوى

45/20:13م
7
ت َك   نَا ٱۡخََتۡ

َ
 َوأَنَا اْختَْرتَُك فَاْستَِمْع لَِما يُوَحى فَٱۡسَتِمۡع لَِما ي وَۡحى  0َوأ

45/20:14م
8
قِِم ٱلصذ  

َ
نَا۠ فَٱۡعب ۡدَِن َوأ

َ
ٓ أ نَا ٱَّللذ  ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ

َ
ةَ َِّلِۡكرِيٓ إِنذَِنٓ أ وَٰ

اَلةَ   0لَ ُ اَل إِلَهَ إاِلا أَنَا فَاْعبُْدنِي َوأَقِِم الصا إِنانِي أَنَا هللاا

 لِِذْكِري

45/20:15م
9
ۡخفِيَها 

 
َكاد  أ

َ
اَعَة َءاتَِيٌة أ ُّ َنۡفِۢس بَِما تَۡسَعَٰ  9 0إِنذ ٱلسذ أُْخفِيهَا لِتُْجَزى ُكلُّ نَْفسإ بَِما إِنا السااَعةَ آَتِيَةٌ أََكاُد  تِل ۡجَزىَٰ ُك 

 تَْسَعى

45/20:16م
10

نذَك   دذ َٰه  َفََتَۡدىَٰ  0فَََل يَص  ناَك َعْنهَا َمْن اَل يُْؤِمُن بِهَا َواتابََع هََواهُ   9َعۡنَها َمن َلذ ي ۡؤِمن  بَِها َوٱتذَبَع َهَوى فاََل يَُصدا

 فَتَْرَدى

45/20:17م
11

وََسَٰ َوَما تِۡلَك    َوَما تِْلَك بِيَِمينَِك يَا ُموَسى  0مبَِيِمينَِك َيَٰم 

                                                           
1

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
2

َل ... اْلقُْرآَنُ ( 0   نُزِّ
3

 تَْنِزيلٌ ( 0 
4

ْحَمانِ ( 0   الرا
5

قارن: "وكان موسى يرعى غنم يترو حميه، كاهن مدين. فساق الغنم إلى ما وراء البرية، وأنتهى إلى جبل هللا حوريب. فتراءى له مالك ( 0م 

 لماذاالرب في لهيب نار من وسط عليقة. فنظر فإذا العليقة تشتعل بالنار وهي ال تحترق. فقال موسى في نفسه: أدور وأنظر هذا المنظر العظيم و

خلع نعليك من ال تحترق العليقة. ورأى الرب أنه قد دار ليرى. فناداه هللا من وسط العليقة وقال: موسى موسى. قال: هاءنذا. قال: ال تدن إلى ههنا. ا

 (.3-0:  7رجليك، فإن المكان الذي أنت قاهم فيه أرض مقدسة" )خروج 
6

 ِطًوى، طَُوى، ِطَوى، طاوي( 9 بِاْلَواِدي( 0 
7

 َوأَتاا اْختَْرناَك، َوإِتاا اْختَْرناَك، َوأَنِّي اْختَْرتُكَ ( 0 
8

ْكرِ ( 0  ْكَرى، لِِذْكَرى، لِلذِّ  لِلذِّ
9

 ا لكم أُْخفِيهَا من نفسي، أُْخفِيهَا من نفسي فكيف أظهركم عليها، أُْخفِيهَا من نفسي فكيف يعلمها مخلوق، أُْخفِيهَا من نفسي وكيف أظهره( 9 أَْخفِيهَا( 0 
10

 فَتِْرَدى( 9 يَُصَدْنكَ ( 0 
11

قارن: "فقال له الرب: ما هذا الذي في يدك؟ قال: عصا. قال: ألقها على األرض فألقاها على، ألرض، فصارت حية، فهرب موسى من ( 0م 

 (.7-9:  7وجهها. فقال الرب لموسى: مد يدك وأمسك بذنبها. فمد يده وأمسك بها، فعادت عصا في يده" )خروج 
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45/20:18م
1
ه شُّ  0قَاَل ِِهَ َعَصايَ  

َ
اْ َعلَۡيَها َوأ ؤ  تََوكذ

َ
َٰ  9أ َوِّلَ فِيَها  7َغَنَِم  7بَِها لََعَ

ۡخَرىَٰ  3ارِب    َ َم 
 
 أ

أُ َعلَْيهَا َوأَهُشُّ بِهَا َعلَى  قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتََوكا

 َغنَِمي َولَِي فِيهَا َمآَِرُب أُْخَرى

وََسَٰ  45/20:19م ۡلقَِها َيَٰم 
َ
 قَاَل أَْلقِهَا يَا ُموَسى قَاَل أ

ََٰها َفإَِذا ِِهَ َحيذة  تَۡسَعَٰ  45/20:20م ۡلَقى
َ
 فَأَْلقَاهَا فَإَِذا ِهَي َحياةٌ تَْسَعى فَأ

َها  45/20:21م ۡذَها َوََل ََتَۡفُۖ َسن عِيد  وَّلَٰ قَاَل خ 
 
 قَاَل ُخْذهَا َواَل تََخْف َسنُِعيُدهَا ِسيَرتَهَا اأْلُولَى ِسَۡيَتَها ٱۡۡل

45/20:22م
2
وٓء  ۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغۡۡيِ س  ۡم يََدَك إََِلَٰ َجَناِحَك ََتۡر  ۗ  َءايًَة 0مَوٱۡضم 

ۡخَرىَٰ 
 
 أ

َواْضُمْم يََدَك إِلَى َجنَاِحَك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر 

 ُسوءإ آَيَةً أُْخَرى

ۡبَى 45/20:23م َٰتَِنا ٱۡلك  َِيَك ِمۡن َءاَي  لِنُِريََك ِمْن آَيَاتِنَا اْلُكْبَرى لَِن 

45/20:24م
3
ۥ َطَغَٰ    اْذهَْب إِلَى فِْرَعْوَن إِناهُ طََغى  0مٱۡذَهۡب إََِلَٰ فِۡرَعۡوَن إِنذه 

ۡح َِل َصۡدرِي 45/20:25م ِ ٱُۡشَ  َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِريقَاَل  قَاَل َرب 

ۡمرِي 45/20:26م
َ
ۡ َِلٓ أ ِ ْر لِي أَْمِري َويََّس   َويَسِّ

45/20:27م
4
ِن ل َِساَِن   ۡقَدٗة م   َواْحلُْل ُعْقَدةً ِمْن لَِسانِي  0مَوٱۡحل ۡل ع 

واْ قَۡوِّل  45/20:28م  يَْفقَهُوا قَْولِي َيۡفَقه 

45/20:29م
5
ِۡن   ِ َوزِيٗرا م 

ۡهِّل َوٱۡجَعل َل 
َ
 َواْجَعْل لِي َوِزيًرا ِمْن أَْهلِي  0مأ

ِِخ  45/20:30م
َ
وَن أ  هَاُروَن أَِخي َهَٰر 

45/20:31م
6
دۡ   ۡزرِي 0ٱۡشد 

َ
 اْشُدْد بِِه أَْزِري  9بِهِۦٓ أ

45/20:32م
7
ُۡشِۡكه   

َ
ۡمرِي 0َوأ

َ
 َوأَْشِرْكهُ فِي أَْمِري  9ِِفٓ أ

 نَُسبَِّحَك َكثِيًراَكْي  ََكۡ ن َسب َِحَك َكثِۡٗيا 45/20:33م

َرَك َكثًِۡيا 45/20:34م  َونَْذُكَرَك َكثِيًرا َونَۡذك 

نَت بَِنا بَِصۡٗيا 45/20:35م  إِناَك ُكْنَت بِنَا بَِصيًرا إِنذَك ك 

45/20:36م
8
ۡؤلََك   وتِيَت س 

 
وََسَٰ  0قَاَل قَۡد أ  قَاَل قَْد أُوتِيَت ُسْؤلََك يَا ُموَسى َيَٰم 

ۡخَرىى  45/20:37م
 
ةً أ ةً أُْخَرى َولََقۡد َمَننذا َعَلۡيَك َمرذ  َولَقَْد َمنَناا َعلَْيَك َمرا

                                                           
1

، َوأُِهسُّ ( 9 اْي، َعَصيا َعصَ ( 0  ، َوأَهُسُّ ، َوأُِهشُّ ، َوأَهُشُّ  َماِربُ ( 3 َغْنِمي( 7 َعلَيا ( 7 َوأَِهشُّ
2

 .019:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م 
3

قارن: "فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي بمصر، وسمعت صراخه بسبب مسخريه، وعلمت بآالمه،  فنزلت ألنقذه من أيدي ( 0م 

المصريين وأصعده من هذه األرض إلى أرض طيبة واسعة، إلى أرض تدر لبنا حليبا وعسال، إلى مكان الكنعانيين والحثيين واألموريين 

سلك والفرزيين والحويين واليبوسيين. واآلن هوذا صراخ بني إسراهيل قد بلغ إلي، وقد رأيت الظلم الذي ظلمهم به المصريون. فاآلن، اذهب! أر

 (.01-7:  7ن. أخرج شعبي بني إسراهيل من مصر" )خروج إلى فرعو
4

قارن: "فقال موسى للرب: العفو يا رب، إني لست رجل كالم في األمس وال في أول أمس، وال مذ خاطبت عبدك، ألني ثقيل الفم وثقيل ( 0م 

 (.01:  7اللسان" )خروج 
5

 .73:  97\79أنظر هامش اآلية ( 0م 
6

ْد، واْشُدْد ( 0   أَْشِرْكهُ فِي أَْمِري َ(9أَُشدِّ
7

 واْشُدْد بِِه أَْزِري( 9 َوأُْشِرْكهُ ( 0 
8

 ُسولَكَ ( 0 
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45/20:38م
1
َِك َما ي وَۡحى   م 

 
ۡوَحۡيَنآ إََِلى أ

َ
َك َما يُوَحى  0مإِۡذ أ  إِْذ أَْوَحْينَا إِلَى أُمِّ

45/20:39م
2
ِن ٱۡقِذفِيهِ ِِف ٱتلذاب وتِ  

َ
اِحِل فَٱۡقِذفِيهِ ِِف  0م0أ ٱَۡلَم ِ فَۡلي ۡلقِهِ ٱَۡلَمُّ بِٱلسذ

ِ َوتِل ۡصَنعَ  َِن  ۡلَقۡيت  َعلَۡيَك ََمَبذٗة م 
َ
ۥ  َوأ و   َلذ  ِ وََعد 

و   َل  ۡذه  َعد  خ 
ۡ
َٰ  9يَأ لََعَ

 َعۡيَِنٓ 

أَِن اقِْذفِيِه فِي التاابُوِت فَاْقِذفِيِه فِي اْليَمِّ فَْليُْلقِِه اْليَمُّ 

اِحِل  يَأُْخْذهُ َعُدو  لِي َوَعُدو  لَهُ َوأَْلقَْيُت َعلَيَْك بِالسا

 َمَحباةً ِمنِّي َولِتُْصنََع َعلَى َعْينِي

45/20:40م
3
ۡخت َك  

 
ۖۥُ  ]...[ 0مإِۡذ َتۡمِشٓ أ ل ه  َٰ َمن يَۡكف  ۡم لََعَ د لُّك 

َ
ول  َهۡل أ َفَتق 

َِك ََكۡ َتَقرذ  0فَرََجۡعَنََٰك  م 
 
َعۡين َها َوََل ََتَۡزَن  َوَقَتۡلَت َنۡفٗسا  9إََِلى أ

ََٰك  ۡيَنََٰك ِمَن ٱۡلَغم ِ َوَفَتنذ ۡهِل َمۡدَينَ  7َفَنجذ
َ
ت وٗنا  فَلَبِۡثَت ِسنَِي ِِفٓ أ  9مف 

وََسَٰ  7ث مذ ِجۡئَت  َٰم  َٰ قََدرٖ َي  لََعَ

إِْذ تَْمِشي أُْختَُك فَتَقُوُل هَْل أَُدلُُّكْم َعلَى َمْن يَْكفُلُهُ 

َك َكْي تَقَرا َعْينُهَا َواَل تَْحَزَن فَرَ  َجْعنَاَك إِلَى أُمِّ

ْينَاَك ِمَن اْلَغمِّ َوفَتَنااَك فُتُونًا  َوقَتَْلَت نَْفًسا فَنَجا

فَلَبِْثَت ِسنِيَن فِي أَْهِل َمْديََن ثُما ِجئَْت َعلَى قََدرإ يَا 

 ُموَسى

45/20:41م
4
 ْعتَُك لِنَْفِسيَواْصطَنَ   0َوٱۡصَطَنۡعت َك نِلَۡفَِس  

45/20:42م
5
وَك أَِب  خ 

َ
نَت َوأ

َ
 اْذهَْب أَْنَت َوأَُخوَك بِآَيَاتِي َواَل تَنِيَا فِي ِذْكِري ِِف ذِۡكرِي  0َيََِّٰت َوََل تَنَِياٱۡذَهۡب أ

ۥ َطَغَٰ  45/20:43م  اْذهَبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِناهُ طََغى ٱۡذَهَبآ إََِلَٰ فِۡرَعۡوَن إِنذه 

45/20:44م
6
وََل   ۡو ََيَۡشَٰ  9ََل ۥ قَۡوَٗل َلذ ِٗنا 0َفق 

َ
ر  أ ۥ َيَتَذكذ ُر أَْو يَْخَشى لذَعلذه   فَقُواَل لَهُ قَْواًل لَيِّنًا لََعلاهُ يَتََذكا

45/20:45م
7
َط  0قَاََل   ن َيۡفر 

َ
ن َيۡطَغَٰ  9َربذَنآ إِنذَنا ََنَاف  أ

َ
ۡو أ
َ
 إِنانَا نََخاُف أَْن يَْفُرطَ َعلَْينَا أَْو أَْن يَْطَغى قَااَل َربانَا َعلَۡيَنآ أ

َرىَٰ  45/20:46م
َ
ۡسَمع  َوأ

َ
َمآ أ ُٓۖ إِنذَِن َمَعك   قَاَل اَل تََخافَا إِنانِي َمَعُكَما أَْسَمُع َوأََرى قَاَل ََل ََتَافَا

45/20:47م
8
رِۡسۡل  

َ
وََل َرب َِك فَأ وََلٓ إِنذا رَس  تَِياه  َفق 

ۡ
ىءِيَل َوََل فَأ َمَعَنا بََِنٓ إِۡسَر

ۡمُۖ قَۡد ِجۡئَنََٰك  ۡبه  ِ َدىى أَِب 0ت َعذ  َٰ َمِن ٱتذَبَع ٱلۡه  َلَٰم  لََعَ ب َِكُۖ َوٱلسذ ِن رذ  يَةٖ م 
فَأْتِيَاهُ فَقُواَل إِناا َرُسواَل َربَِّك فَأَْرِسْل َمَعنَا بَنِي 

ْبهُْم قَْد ِجْئنَاَك  بِآَيَةإ ِمْن َربَِّك إِْسَراهِيَل َواَل تَُعذِّ

اَلُم َعلَى َمِن اتابََع اْلهَُدى  َوالسا

َٰ  45/20:48م َب َوتََوّلذ َٰ َمن َكذذ نذ ٱۡلَعَذاَب لََعَ
َ
وِۡحَ إََِلَۡنآ أ

 
إِناا قَْد أُوِحَي إِلَْينَا أَنا اْلَعَذاَب َعلَى َمْن َكذاَب  إِنذا قَۡد أ

 َوتََولاى

45/20:49م
9
وََسَٰ قَاَل َفَمن رذ   َما َيَٰم   قَاَل فََمْن َربُُّكَما يَا ُموَسى  0مبُّك 

45/20:50م
10

ۥ ث مذ َهَدىَٰ   ء  َخۡلَقه  ذ ََشۡ ۡعَطىَٰ ُك 
َ
ِٓي أ  قَاَل َربُّنَا الاِذي أَْعطَى ُكلا َشْيءإ َخلْقَهُ ثُما هََدى  ]...[قَاَل َربَُّنا ٱَّلذ

وِن  45/20:51م ر  وَّلَٰ قَاَل َفَما بَال  ٱۡلق 
 
 قَاَل فََما بَاُل اْلقُُروِن اأْلُولَى ٱۡۡل

                                                           
1

قارن ما يلي بالنص التالي: "ومضى رجل من آل الوي فتزوج بابنة الوي. فحملت المرأة وولدت ابنا. ولما رأت أنه جميل، أخفته ثالثة ( 0م 

من البردي وطلتها بالحمر والزفت، وجعلت الولد فيها ووضعتها بين القصب على حافة النهر. أشهر. ولما لم تستطع أن تخفيه بعد، أخذت له سلة 

ووقفت أخته من بعيد لتعلم ما يحدث له.  فنزلت آبنة فرعون إلى النيل لتغتسل، وكانت وصاهفها يتمشين على شاطئ النيل. فرأت السلة بين 

د، فإذا هو صبي يبكي. فأشفقت عليه وقالت: هذا من أوالد العبرانيين   فقالت أخته البنة القصب، فأرسلت خادمتها فأخذتها.  وفتحها ورأت الول

آبنة  فرعون: هل أذهب وأدعو لك مرضعا من العبرانيات ترضع لك الولد؟ فقالت لها آبنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. فقالت لها

 (.8-0:  9عطيك أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته" )خروج فرعون: اذهبي بهذا الولد فأرضعيه لي، وأنا أ
2

 وقد تم ترجمتها بالعربية سلة. 3و  7:  9كلمة تابوت هي نفسها بالعبرية في خروج ( 0م♦ َوْلتُْصنَْع، َولِتَْصنََع، َولِتُْصنَْع ( 9 التاابُوه، التابُوت( 0 
3

، تُقَرا ( 9 فََرَدْدنَاكَ ( 0   .03:  99\78أنظر هامش اآلية  (9م(. 38:  96اسم اخت موسى مريم )عدد ( 0م♦ ِجْيَت ( 7 نَاكَ َوفَتَ ( 7 تَقِرا
4

 (.90:  77قارن. "الشعب الذي جبلته لي فهم يحدثون بحمدي" )اشعيا ( 0م 
5

 تِنِيَا، تَِهنَا( 0 
6

 لَْينًا( 9 فَقاَُل ( 0 
7

 يُْفَرطَ، يُْفِرطَ، يَْفَرطَ ( 9 قَالَ ( 0 
8

 اكَ ِجْينَ ( 0 
9

 .017:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م 
10

 َخلَقَهُ ( 0 



117 

 

45/20:52م
1
ِ ِِف كَِتَٰٖبِۖ َلذ يَِضلُّ   َها ِعنَد َرّب  ِ َوََل يَنََس  0قَاَل ِعۡلم  قَاَل ِعْلُمهَا ِعْنَد َربِّي فِي ِكتَابإ اَل يَِضلُّ َربِّي   9َرّب 

 َواَل يَْنَسى

45/20:53م
2
م    ِي َجَعَل لَك  ۡرَض َمۡهٗداٱَّلذ

َ
نَزَل  0ٱۡۡل

َ
ب َٗل َوأ ۡم فِيَها س  َوَسلََك لَك 

 َٰ ِن نذَباٖت َشَّتذ ۡزَوَٰٗجا م 
َ
ۡخرَۡجَنا بِهِۦٓ أ

َ
َمآءِ َماٗٓء َفأ  ِمَن ٱلسذ

الاِذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَسلََك لَُكْم فِيهَا 

َماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه أَْزَواًجا  ُسباًُل َوأَْنَزَل ِمَن السا

 ِمْن نَبَاتإ َشتاى

ْوِّل ٱنلَُّهَٰ  45/20:54م
 
ِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ۡل  ۡم  إِنذ ِِف َذ نَۡعََٰمك 

َ
ُكلُوا َواْرَعْوا أَْنَعاَمُكْم إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ أِلُولِي  ُك  واْ َوٱرَۡعۡواْ أ

 النُّهَى

ۡم َوفِيَها ن عِ  45/20:55م ۡخَرىَٰ ۞ِمۡنَها َخلَۡقَنَٰك 
 
ۡم تَاَرةً أ ك  ۡرِج  ۡم َوِمۡنَها َن  ك  ِمْنهَا َخلَْقنَاُكْم َوفِيهَا نُِعيُدُكْم َوِمْنهَا نُْخِرُجُكْم تَاَرةً  يد 

 أُْخَرى

َب  45/20:56م ذَها فََكذذ َٰتَِنا ُك  َرۡيَنَٰه  َءاَي
َ
َبَٰ  ]...[َولََقۡد أ

َ
 فََكذاَب َوأَبَىَولَقَْد أََرْينَاهُ آَيَاتِنَا ُكلاهَا  ]...[َوأ

45/20:57م
3
ِجۡئتََنا 

َ
وََسَٰ  0قَاَل أ ۡرِضَنا بِِسۡحرَِك َيَٰم 

َ
قَاَل أَِجْئتَنَا لِتُْخِرَجنَا ِمْن أَْرِضنَا بِِسْحِرَك يَا  تِل ۡخرَِجَنا ِمۡن أ

 ُموَسى

45/20:58م
4
ِۡثلِهِۦ  تِيَنذَك بِِسۡحرٖ م 

ۡ
ۥ 0مفَلََنأ ه  ۡلِف   0فَٱۡجَعۡل بَۡيَنَنا َوَبۡيَنَك َموِۡعٗدا َلذ َن 

ٗوى نَت َماَكٗنا س 
َ
  9ََنۡن  َوََلٓ أ

فَلَنَأْتِيَناَك بِِسْحرإ ِمْثلِِه فَاْجَعْل بَْينَنَا َوبَْينََك َمْوِعًدا 

 اَل نُْخلِفُهُ نَْحُن َواَل أَْنَت َمَكانًا ُسًوى

45/20:59م
5
ۡم   ك  َُۡشَ ٱنلذاس   0يَۡوم  قَاَل َموِۡعد  ن َي 

َ
ِيَنةِ َوأ ىٗح  9ٱلز  ينَِة َوأَْن يُْحَشَر النااُس  ض  قَاَل َمْوِعُدُكْم يَْوُم الزِّ

 ُضًحى

َتَٰ  45/20:60م
َ
َٰ فِۡرَعۡون  فََجَمَع َكۡيَدهۥ  ث مذ أ  فَتََولاى فِْرَعْوُن فََجَمَع َكْيَدهُ ثُما أَتَى َفَتَوّلذ

45/20:61م
6
مقَاَل   ِ َكِذٗبا فَي ۡسِحَتك  ْ لََعَ ٱَّللذ وا ۡم ََل َتۡفََت  وََسَٰ َوۡيلَك  م مُّ  0لَه 

ىَٰ   بَِعَذاٖبِۖ َوقَۡد َخاَب َمِن ٱۡفََتَ
ِ َكِذبًا  قَاَل لَهُْم ُموَسى َوْيلَُكْم اَل تَْفتَُروا َعلَى هللاا

 فَيُْسِحتَُكْم بَِعَذابإ َوقَْد َخاَب َمِن اْفتََرى

واْ ٱنلذۡجَوىَٰ َفَتَنَٰ  45/20:62م َِسُّ
َ
ۡم َوأ م بَۡيَنه  ۡمَره 

َ
ٓواْ أ وا الناْجَوى زَع   فَتَنَاَزُعوا أَْمَرهُْم بَْينَهُْم َوأََسرُّ

45/20:63م
7
ْ إِنۡ   م  7لََسَِٰحَرَٰنِ  9َهََٰذَٰنِ  0قَال ٓوا ۡرِضك 

َ
ِۡن أ م م  ۡرَِجاك  ن َي 

َ
ي رِيَداِن أ

ۡثَّلَٰ  7بِِسۡحرِهَِما َوَيۡذَهَبا م  ٱلۡم   بَِطرِيَقتِك 
قَالُوا إِْن هََذاِن لََساِحَراِن يُِريَداِن أَْن يُْخِرَجاُكْم 

 ِمْن أَْرِضُكْم بِِسْحِرِهَما َويَْذهَبَا بَِطِريقَتُِكُم اْلُمْثلَى

45/20:64م
8
  ْ وا َۡجِع 

َ
ْ  0فَأ ۡم ث مذ ٱۡئت وا ۡفلََح ٱَۡلَۡوَم َمِن ٱۡسَتۡعَّلَٰ  9َكۡيَدك 

َ
ا  َوقَۡد أ فَأَْجِمُعوا َكْيَدُكْم ثُما اْهتُوا َصفًّا َوقَْد أَْفلََ  اْليَْوَم َمِن  َصف ٗ

 اْستَْعلَى

ۡلَِقَٰ  45/20:65م
َ
َل َمۡن أ وذ

َ
وَن أ ن نذك 

َ
آ أ ن ت ۡلِِقَ ِإَومذ

َ
آ أ وََسى إِمذ َل  قَالُوا يَا ُموَسى قَال واْ َيَٰم  ا أَْن نَُكوَن أَوا ا أَْن تُْلقَِي َوإِما إِما

 َمْن أَْلقَى

45/20:66م
9
مۡ   ۡم وَِعِصيُّه  ُْۖ فَإَِذا ِحَبال ه  وا ۡلق 

َ
َيذل   0قَاَل بَۡل أ نذَها  9َي 

َ
إََِلۡهِ ِمن ِسۡحرِهِۡم أ

 تَۡسَعَٰ 
إِلَْيِه قَاَل بَْل أَْلقُوا فَإَِذا ِحبَالُهُْم َوِعِصيُّهُْم يَُخياُل 

 ِمْن ِسْحِرِهْم أَناهَا تَْسَعى

وََسَٰ  45/20:67م ۡوَجَس ِِف َنۡفِسهِۦ ِخيَفٗة مُّ
َ
 فَأَْوَجَس فِي نَْفِسِه ِخيفَةً ُموَسى فَأ

َٰ  45/20:68م لَۡعَ
َ
نَت ٱۡۡل

َ
 قُْلنَا اَل تََخْف إِناَك أَْنَت اأْلَْعلَى ق ۡلَنا ََل ََتَۡف إِنذَك أ

                                                           
1

، يُِضلُّ ( 0   يُْنَسى( 9 يَُضلُّ
2

 ِمهَاًدا( 0 
3

 أَِجْيتَنَا( 0 
4

قارن: "فدخل موسى وهارون على فرعون وفعال كما أمر الرب: ألقى هارون عصاه أمام فرعون ( 0م♦ ُسَوى، ِسًوى، ِسَوى ( 9 نُْخلِْفهُ ( 0 

فصارت تنينا.  فدعا فرعون أيضا الحكماء والعرافين، فصنع سحرة مصر كذلك بسحرهم:  ألقى كل واحد عصاه، فصارت العصي وحاشيته، 

 (.09 – 01:  7تنانين. فآبتلعت عصا هارون عصيهم" )خروج 
5

 تَْحُشَر النااَس، يَْحُشَر النااَس، نَْحُشَر النااسَ ( 9 يَْومَ ( 0 
6

 فَيَْسَحتُكمْ ( 0 
7

 َويُْذِهبَا( 7 ساحران، إالا ساحران( 7 هََذيِن، ذان، هذا( 9 قَالُوا إِْن = أَنْ ( 0 
8

 اْيتُوا( 9 فَأَْجَمُعوا( 0 
9

 تَُخياُل، تََخياُل، تَُخيُِّل، نَُخيِّلُ ( 9 َوُعِصيُّهُْم، َوُعْصيُهُمْ ( 0 
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45/20:69م
1
ۡلِق  

َ
ُْۖ  0َما ِِف يَِمينَِك تَۡلَقۡف َوأ ٓوا واْ َكۡيد   0مَما َصَنع   7َسَِٰحرِٖۖ  9إِنذَما َصَنع 

اِحر  َحۡيث   ۡفلِح  ٱلسذ َتَٰ  7َوََل ي 
َ
 أ

َوأَْلِق َما فِي يَِمينَِك تَْلقَْف َما َصنَُعوا إِناَما َصنَُعوا 

اِحُر َحْيُث أَتَى  َكْيُد َساِحرإ َواَل يُْفلُِ  السا

َحَرة   45/20:70م ۡلِِقَ ٱلسذ
 
وََسَٰ  ]...[فَأ وَن َوم  ِ َهَٰر  ٓواْ َءاَمنذا بَِرب 

ٗدا قَال  جذ ًدا قَالُوا آََمناا بَِربِّ هَاُروَن  س  َحَرةُ ُسجا فَأُْلقَِي السا

 َوُموَسى

45/20:71م
2
ِي  0قَاَل َءاَمنت مۡ   م  ٱَّلذ ۥ لََكبِۡي ك  ۡمُۖ إِنذه  ۡن َءاَذَن لَك 

َ
ََل ۥ َقۡبَل أ

َعنذ  ِ َقط 
 
ُۖ فَََل ۡحَر ِ م  ٱلس  ِۡن ِخَلَٰٖف  9َعلذَمك  م م  لَك  رۡج 

َ
ۡم َوأ يِۡديَك 

َ
أ

مۡ  َصل َِبنذك 
 
ۡبَِقَٰ  7َوَۡل

َ
َشدُّ َعَذاٗبا َوأ

َ
َنآ أ يُّ

َ
نذ أ وِع ٱنلذۡخِل َوتَلَۡعلَم  ذ   ِِف ج 

ْنتُْم لَهُ قَْبَل أَْن آََذَن لَُكْم إِناهُ لََكبِيُرُكُم الاِذي قَاَل آَمَ 

ْحَر فأََلُقَطَِّعنا أَْيِديَُكْم َوأَْرُجلَُكْم ِمْن  َعلاَمُكُم السِّ

ِخاَلفإ َوأَلَُصلِّبَناُكْم فِي ُجُذوِع الناْخِل َولَتَْعلَُمنا 

 أَيُّنَا أََشدُّ َعَذابًا َوأَْبقَى

45/20:72م
3
ُۖ فَٱۡقِض َمآ   ِي َفَطَرنَا َٰ َما َجآَءنَا ِمَن ٱۡۡلَي َِنَِٰت َوٱَّلذ قَال واْ لَن نُّۡؤثَِرَك لََعَ

ةَ  ِۖ إِنذَما َتۡقَِض َهَِٰذهِ ٱۡۡلََيوَٰ نَت قَاض 
َ
ۡنَيآ  0أ  ٱَلُّ

قَالُوا لَْن نُْؤثَِرَك َعلَى َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت 

أَْنَت قَاضإ إِناَما تَْقِضي  َوالاِذي فَطََرنَا فَاْقِض َما

ْنيَا  هَِذِه اْلَحيَاةَ الدُّ

ۡحرِِۗ  45/20:73م ِ ۡكَرۡهَتَنا َعلَۡيهِ ِمَن ٱلس 
َ
إِنذآ َءاَمنذا بَِرب َِنا َِلَۡغفَِر نَلَا َخَطََٰيََٰنا َوَمآ أ

ۡبَِقى 
َ
 َوٱَّللذ  َخۡۡي  َوأ

نَا َوَما أَْكَرْهتَنَا إِناا آََمناا بَِربِّنَا لِيَْغفَِر لَنَا َخطَايَا

ُ َخْيٌر َوأَْبقَى ْحِر َوهللاا  َعلَْيِه ِمَن السِّ

وت  فِيَها َوََل ََيَۡيَٰ  45/20:74م ۡرِٗما َفإِنذ ََل ۥ َجَهنذَم ََل َيم  ۥ َّم  ِت َربذه 
ۡ
ۥ َمن يَأ إِناهُ َمْن يَأِْت َرباهُ ُمْجِرًما فَإِنا لَهُ َجهَناَم اَل يَُموُت  إِنذه 

 فِيهَا َواَل يَْحيَا

َرَجَٰت   45/20:75م م  ٱَلذ ْوَلىئَِك لَه 
 
َٰلَِحَِٰت فَأ ۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل ٱلصذ تِهِۦ م 

ۡ
َوَمن يَأ
َّلَٰ   ٱۡلع 

الَِحاِت فَأُولَئَِك لَهُُم  َوَمْن يَأْتِِه ُمْؤِمنًا قَْد َعِمَل الصا

َرَجاُت اْلُعاَل   الدا

َٰت  َعۡدٖن ََتۡرِي 45/20:76م َٰلَِك َجَزآء   َجنذ نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن فِيَها  َوَذ
َ
ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل

 َٰ  َمن تََزّكذ
َجنااُت َعْدنإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن 

 فِيهَا َوَذلَِك َجَزاُء َمْن تََزكاى

45/20:77م
4
ِۡسِ بِعَِبادِي  

َ
ۡن أ
َ
وََسى أ ٓ إََِلَٰ م  ۡوَحۡيَنا

َ
ۡم َطرِيٗقا ِِف َولََقۡد أ فَٱِۡضِۡب لَه 

  0مَوََل ََتَۡشَٰ  7َدَرَٗك  9َلذ تََخَٰف   0ٱۡۡلَۡحرِ يَبَٗسا
َولَقَْد أَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي 

فَاْضِرْب لَهُْم طَِريقًا فِي اْلبَْحِر يَبًَسا اَل تََخاُف 

 َدَرًكا َواَل تَْخَشى

45/20:78م
5
مۡ   ۡتَبَعه 

َ
مۡ  9فِرَۡعۡون  ِِب ن ودِهِۦ 0فَأ َِن ٱَۡلَم ِ َما َغِشَيه  م م  فَأَْتبََعهُْم فِْرَعْوُن بُِجنُوِدِه فََغِشيَهُْم ِمَن اْليَمِّ َما   7َفَغِشَيه 

 َغِشيَهُمْ 

ۥ َوَما َهَدىَٰ  45/20:79م َضلذ فِۡرَعۡون  قَۡوَمه 
َ
 َوأََضلا فِْرَعْوُن قَْوَمهُ َوَما هََدى َوأ

45/20:80م
6
م  َّنَۡيَنَٰك 

َ
ىءِيَل قَۡد أ ََٰبَِنٓ إِۡسَر مۡ  0َي ۡم َوَوََٰعۡدَنَٰك  و ِك  ِۡن َعد  َجانَِب  9م 

ۡيَمنَ 
َ
ورِ ٱۡۡل ۡلَوىَٰ  0م7ٱلطُّ م  ٱلَۡمنذ َوٱلسذ نۡلَا َعلَۡيك    9مَونَزذ

ُكْم  يَا بَنِي إِْسَراهِيَل قَْد أَْنَجْينَاُكْم ِمْن َعُدوِّ

ْلنَا َعلَْيُكُم  َوَواَعْدنَاُكْم َجانِبَ  الطُّوِر اأْلَْيَمَن َونَزا

ْلَوى  اْلَمنا َوالسا

45/20:81م
7
مۡ   ْ  0ُك  واْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرزَۡقَنَٰك  ۡم  7فِيهِ َفَيِحلذ  9َوََل َتۡطَغۡوا َعلَۡيك 

 َعلَۡيهِ َغَضِب َفَقۡد َهَوىَٰ  7َغَضِبِۖ َوَمن ََيۡلِۡل 
َرَزْقنَاُكْم َواَل تَْطَغْوا فِيِه ُكلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما 

فَيَِحلا َعلَْيُكْم َغَضبِي َوَمْن يَْحلِْل َعلَْيِه َغَضبِي 

 فَقَْد هََوى

ار  ل َِمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا ث مذ ٱۡهَتَدىَٰ  45/20:82م ا ثُما َوإِنِّي لََغفااٌر لَِمْن تَاَب َوآََمَن َوَعِمَل َصالِحً  ِإَوَن ِ لََغفذ

 اْهتََدى

وََسَٰ  45/20:83م ۡعَجلََك َعن قَۡوِمَك َيَٰم 
َ
 َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك يَا ُموَسى ۞َوَمآ أ

                                                           
1

 .017:  7\78اآلية  أنظر هامش( 0م ♦أين ( 7 ِسْحرإ ( 7 َكْيدَ ( 9 تَلَقاُف، تَلَقافْ ( 0 
2

 .َوأَلَْصلِبَناُكمْ ( 7 فأََلَْقطََعنا ( 9 أَآََمْنتُمْ ( 0 
3

 تُْقَضى هَِذِه اْلَحيَاةُ ( 0 
4

 .076:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َدْرًكا ( 7 تََخفُ ( 9 يَْبًسا، يَبًِسا، يَابًِسا( 0 
5

اهُْم ... ( 7 وُجنُوُده( 9 فَأَتابََعهُمْ ( 0  اهُمْ فََغشا  َغشا
6

ْينَاُكمْ ( 0   .061:  7\78أنظر هامش اآلية  (9م 033:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ اأْلَْيَمِن ( 7 َوَواَعْدتُُكْم، َوَوَعْدنَاُكمْ ( 9 أَْنَجْيتُُكْم، نَجا
7

، اليَِحلانا ( 7 تَْطُغْوا( 9 َرَزْقتُُكمْ ( 0  ، فَيُِحلا  يَْحلُلْ ( 7 فَيَُحلا
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45/20:84م
1
ْوََلٓءِ  

 
ۡم أ ثَرِي 0قَاَل ه 

َ
ى أ ِ لََِتََۡضَٰ  9لََعَ إِلَْيَك َربِّ قَاَل هُْم أُواَلِء َعلَى أَثَِري َوَعِجلُْت  وََعِجۡلت  إََِلَۡك َرب 

 لِتَْرَضى

45/20:85م
2
م    َضلذه 

َ
اِمرِيُّ  0قَاَل فَإِنذا قَۡد َفَتنذا قَۡوَمَك ِمنَۢ َبۡعِدَك َوأ قَاَل فَإِناا قَْد فَتَناا قَْوَمَك ِمْن بَْعِدَك َوأََضلاهُُم   0مٱلسذ

اِمِريُّ   السا

وََسى إََِلَٰ قَۡوِمهِۦ َغۡضَبَٰنَ  45/20:86م ۡم  فَرََجَع م  لَۡم يَعِۡدك 
َ
ََٰقۡوِم أ ِسٗفا  قَاَل َي

َ
أ

ن ََيِلذ 
َ
ۡم أ َردتُّ

َ
ۡم أ
َ
م  ٱۡلَعۡهد  أ َفَطاَل َعلَۡيك 

َ
ۡم وَۡعًدا َحَسًنا  أ َربُّك 

وِۡعِدي ۡخلَۡفت م مذ
َ
ۡم فَأ ب ِك  ِن رذ ۡم َغَضب  م   َعلَۡيك 

فََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا قَاَل يَا قَْوِم 

لَْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا أَفَطَاَل َعلَْيُكُم اْلَعْهُد أَ 

أَْم أََرْدتُْم أَْن يَِحلا َعلَْيُكْم َغَضٌب ِمْن َربُِّكْم 

 فَأَْخلَْفتُْم َمْوِعِدي

45/20:87م
3
ۡخلَۡفَنا َموِۡعَدَك بَِمۡلِكَنا 

َ
ٓ أ ْ َما ٓ  0قَال وا ِۡلَنا ِن زِيَنةِ  9َوَلَِٰكنذا ُح   ۡوَزاٗرا م 

َ
أ

اِمرِيُّ  ]...[ٱۡلَقۡوِم َفَقَذۡفَنََٰها  ۡلَِق ٱلسذ
َ
 فََكَذَٰلَِك أ

ْلنَا  قَالُوا َما أَْخلَْفنَا َمْوِعَدَك بَِمْلِكنَا َولَِكناا ُحمِّ

أَْوَزاًرا ِمْن ِزينَِة اْلقَْوِم فَقََذْفنَاهَا فََكَذلَِك أَْلقَى 

اِمِريُّ   السا

45/20:88م
4
ۡم ِعۡجَٗل فَ   ۡخَرَج لَه 

َ
َوار   0مأ ۡم ِإَوَلَٰه   9مَجَسٗدا َلذ ۥ خ  َفَقال واْ َهََٰذآ إَِلَٰه ك 

وََسَٰ فَنََِسَ    ]...[م 
فَأَْخَرَج لَهُْم ِعْجاًل َجَسًدا لَهُ ُخَواٌر فَقَالُوا هََذا 

 إِلَهُُكْم َوإِلَهُ ُموَسى فَنَِسيَ 

45/20:89م
5
َلذ  

َ
فَََل يََرۡوَن أ

َ
ا َوََل َنۡفٗعا  9إََِلِۡهۡم قَۡوَٗل َوََل َيۡملِك   0يَۡرِجع  أ ۡم َِض ٗ أَفاََل يََرْوَن أاَلا يَْرِجُع إِلَْيِهْم قَْواًل َواَل يَْملُِك لَهُْم  لَه 

ا َواَل نَْفًعا  َضّرً

45/20:90م
6
ََٰقۡوِم إِنذَما  ون  ِمن َقۡبل  َي ۡم َهَٰر  م   9ۖۦُ ِإَونذ ف تِنت م بِهِ  0َولََقۡد قَاَل لَه  َربذك 

ۡمرِي 
َ
ٓواْ أ ِطيع 

َ
وِن َوأ  ٱلرذۡحَمَٰن  فَٱتذبِع 

َولَقَْد قَاَل لَهُْم هَاُروُن ِمْن قَْبُل يَا قَْوِم إِناَما فُتِْنتُْم 

ْحَماُن فَاتابُِعونِي َوأَِطيُعوا أَْمِري  بِِه َوإِنا َرباُكُم الرا

َح َعلَ  45/20:91م وََسَٰ قَال واْ لَن نذۡبَ َٰ يَۡرِجَع إََِلَۡنا م  َِٰكفَِي َحَّتذ قَالُوا لَْن نَْبَرَح َعلَْيِه َعاِكفِيَن َحتاى يَْرِجَع إِلَْينَا  ۡيهِ َع

 ُموَسى

45/20:92م
7
  ْ ۡم َضلُّٓوا ۡيَته 

َ
ون  َما َمَنَعَك إِۡذ َرأ ََٰهَٰر   َضلُّواقَاَل يَا هَاُروُن َما َمنََعَك إِْذ َرأَْيتَهُْم   0مقَاَل َي

45/20:93م
8
 تَتذبَِعِنِۖ  

َلذ
َ
ۡمرِي  0أ

َ
َفَعَصۡيَت أ

َ
 أاَلا تَتابَِعِن أَفََعَصْيَت أَْمِري أ

45/20:94م
9
مذ   ۡذ بِلِۡحَيَِّت  0قَاَل يَۡبَنؤ  خ 

ۡ
وَل  9ََل تَأ ن َتق 

َ
ِۖ إَِن ِ َخِشيت  أ َِسٓ

ۡ
َوََل بَِرأ

ىءِيَل َولَۡم تَۡرق ۡب  ۡقَت َبۡيَ بََِنٓ إِۡسَر  قَۡوِّل  7فَرذ
قَاَل يَا اْبَن أُما اَل تَأُْخْذ بِلِْحيَتِي َواَل بَِرْأِسي إِنِّي 

ْقَت بَْيَن بَنِي إِْسَراهِيَل َولَْم  َخِشيُت أَْن تَقُوَل فَرا

 لِيتَْرقُْب قَوْ 

 قَاَل فََما َخْطبَُك يَا َساِمِريُّ  قَاَل َفَما َخۡطب َك َيََٰسَِٰمرِيُّ  45/20:95م

45/20:96م
10

ۡت    ْ  0قَاَل بَِص  وا ثَرِ  7بِهِۦ َفَقَبۡضت  َقۡبَضةٗ  9بَِما لَۡم َيۡبِص  
َ
ِۡن أ  7م 

لَۡت َِل َنۡفَِس  وِل َفَنَبۡذت َها َوَكَذَٰلَِك َسوذ  ٱلرذس 
بَِما لَْم يَْبُصُروا بِِه فَقَبَْضُت قَْبَضةً قَاَل بَُصْرُت 

لَْت لِي نَْفِسي ُسوِل فَنَبَْذتُهَا َوَكَذلَِك َسوا  ِمْن أَثَِر الرا

                                                           
1

 إِْثِري، أُْثِري( 9 أُواَليَ  أُواَل،( 0 
2

(. ولكن نجد ذكر لعجل السامرة في سفر هوشع حيث 9:  79سفر الخروج يتكلم عن هارون كصانع العجل وال ذكر للسامري )( 0م♦ َوأََضلُّهُُم ( 0 

أيضا من إسراهيل صنعه صانع فليس  نقرأ: " قد نبذ عجلك أيتها السامرة وآضطرم غضبي عليهم فإلى متى ال يمكنهم أن يعودوا أبرياء؟ إنه هو

 07و  98:  01وملوك الثاني  99:  09(. وقد استمر وجود عجل حتى زمن الملوك )أنظر ملوك األول 6-3:  9بإله فإنه سيصير شظايا" )هوشع 

 :06.) 
3

 َحَمْلنَا، ُحِمْلنَا( 9 بِِمْلِكنَا، بُِمْلِكنَا، بَِملَِكنَا( 0 
4

 .079:  7\78أنظر هامش اآلية ( 9م .076:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م 
5

 يَْملِكَ ( 9 أن ال يَْرِجَع، أن ال يُْرِجعَ ( 0 
6

 َوأَنا ( 9 أَناَما( 0 
7

 (.90:  79قارن: "وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليهم خطيئة عظيمة؟" )خروج ( 0م 
8

 تَتابَِعنِي( 0 
9

، أُمِّي( 0   تُْرقِْب، تَُرقِّبْ ( 7 يَتِيبِلَحْ ( 9 أُمِّ
10

 أَثَِر فََرسِ ( 7 قُْبَضةً، قُْبَصةً، قَْبَصةً ( 7 تَْبُصُروا، تُْبَصُروا، يَْبُصُروا، يَْبَصُروا، تَْبَصُروا، يُْبَصُروا( 9 بَِصْرُت، بُِصْرتُ ( 0 
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45/20:97م
1
وَل   ن َتق 

َ
ةِ أ ِإَونذ لََك  0م9ََل ِمَساَسُۖ  0قَاَل فَٱۡذَهۡب َفإِنذ لََك ِِف ٱۡۡلََيوَٰ

ۖۥُ  ۡلََفه  ۡر إِ  7َموِۡعٗدا لذن َت  ِي َظۡلَت َوٱنظ  ُۖ  7ََلى إَِلَِٰهَك ٱَّلذ َعلَۡيهِ ََعكِٗفا
ۥ َِقنذه  ۥ 3نلذ َحر    9مِِف ٱَۡلَم ِ نَۡسًفا 6ث مذ نَلَنِسَفنذه 

قَاَل فَاْذهَْب فَإِنا لََك فِي اْلَحيَاِة أَْن تَقُوَل اَل 

ِمَساَس َوإِنا لََك َمْوِعًدا لَْن تُْخلَفَهُ َواْنظُْر إِلَى 

قَناهُ ثُما لَنَْنِسفَناهُ إِلَِهَك الاذِ  ي ظَْلَت َعلَْيِه َعاِكفًا لَنَُحرِّ

 فِي اْليَمِّ نَْسفًا

45/20:98م
2
َو     ه 

ِي ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ م  ٱَّللذ  ٱَّلذ َمآ إَِلَٰه ك  ء  ِعۡلٗما  9َوِسعَ  0إِنذ ذ ََشۡ ُ الاِذي اَل إِلَهَ إاِلا هَُو وَ  ُك  ِسَع ُكلا َشْيءإ إِناَما إِلَهُُكُم هللاا

 ِعْلًما

نذا  45/20:99م ۢنَبآِء َما قَۡد َسَبَق  َوقَۡد َءاَتۡيَنََٰك ِمن َلذ 
َ
صُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ َكَذَٰلَِك َنق 

 ذِۡكٗرا
َكَذلَِك نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاِء َما قَْد َسبََق َوقَْد 

 آَتَْينَاَك ِمْن لَُدناا ِذْكًرا

45/20:100م
3
ۡن   ۥ ََيِۡمل  مذ ۡعَرَض َعۡنه  فَإِنذه 

َ
 َمْن أَْعَرَض َعْنهُ فَإِناهُ يَْحِمُل يَْوَم الْقِيَاَمِة ِوْزًرا يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ وِۡزًرا  0أ

ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ ُِحَۡٗل  45/20:101م  ِة ِحْماًل َخالِِديَن فِيِه َوَساَء لَهُْم يَْوَم اْلقِيَامَ  َخَِِٰلِيَن فِيهِِۖ َوَسآَء لَه 

45/20:102م
4
ِۚ  0يَۡوَم ي نَفخ    ورِ ۡرٗقا  7َوََنُۡش   ٱلۡم ۡجرِِميَ  9ِِف ٱلصُّ وِر َونَْحُشُر الُْمْجِرِميَن يَْوَمئِذإ  يَۡوَمئِٖذ ز  يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

 ُزْرقًا

ا  45/20:103م ِۡثت ۡم إَِلذ َعُۡشٗ ۡم إِن ۡلذ  يَتََخافَتُوَن بَْينَهُْم إِْن لَبِْثتُْم إاِلا َعْشًرا ]...[َيَتَخََٰفت وَن بَۡيَنه 

ِۡثت ۡم إَِلذ يَۡوٗما 45/20:104م ۡم َطرِيَقًة إِن ۡلذ ۡمَثل ه 
َ
ول  أ ول وَن إِۡذ َيق  ۡعلَم  بَِما َيق 

َ
ۡن  أ نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُوَن إِْذ يَقُوُل أَْمثَلُهُْم طَِريقَةً إِْن  َنذ

 الا يَْوًمالَبِْثتُْم إِ 

ِ نَۡسٗفا  َ َويَۡس  45/20:105م َها َرّب  ۡل يَنِسف  َباِل َفق  ونََك َعِن ٱۡۡلِ
 َويَْسأَلُونََك َعِن اْلِجبَاِل فَقُْل يَْنِسفُهَا َربِّي نَْسفًا ل 

 فَيََذُرهَا قَاًعا َصْفَصفًا َفَيَذر َها قَاٗعا َصۡفَصٗفا 45/20:106م

ۡمٗتاَلذ تََرىَٰ  45/20:107م
َ
 اَل تََرى فِيهَا ِعَوًجا َواَل أَْمتًا فِيَها ِعوَٗجا َوََلٓ أ

45/20:108م
5
ۡصَوات  لِلرذِنَٰمۡح فَََل  

َ
ۖۥُ وََخَشَعِت ٱۡۡل اِعَ ََل ِعَوَج ََل  وَن ٱَلذ يَۡوَمئِٖذ يَتذبِع 

 إَِلذ َهۡمٗسا  0تَۡسَمع  
اِعَي اَل ِعَوَج لَهُ  َوَخَشَعِت يَْوَمئِذإ يَتابُِعوَن الدا

ْحَماِن فاََل تَْسَمُع إاِلا هَْمًسا  اأْلَْصَواُت لِلرا

ذَِن ََل  ٱلرذۡحَمَٰن  َورََِضَ ََل ۥ قَۡوَٗل  45/20:109م
َ
َفََٰعة  إَِلذ َمۡن أ ْحَماُن  يَۡوَمئِٖذ َلذ تَنَفع  ٱلشذ فَاَعةُ إاِلا َمْن أَِذَن لَهُ الرا يَْوَمئِذإ اَل تَْنفَُع الشا

 َوَرِضَي لَهُ قَْواًل 

وَن بِهِۦ ِعۡلٗما 45/20:110م ِيط  ۡم َوََل َي  يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفه 
َ
يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم َواَل يُِحيطُوَن بِِه  َيۡعلَم  َما َبۡيَ أ

 ِعْلًما

45/20:111م
6
وه  لِۡلىَح ِ ٱۡلَقيُّوِمِۖ   ۡلٗما َوقَ  0م۞وََعَنِت ٱلۡو ج  َوَعنَِت اْلُوُجوهُ لِْلَحيِّ اْلقَيُّوِم َوقَْد َخاَب َمْن َحَمَل  ۡد َخاَب َمۡن َُحََل ظ 

 ظُْلًما

45/20:112م
7
ۡؤِمن  فَََل ََيَاف    َو م  َٰلَِحَِٰت َوه  ۡلٗما َوََل  0َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصذ ظ 

 َهۡضٗما 
الَِحاِت َوهَُو ُمْؤِمنٌ  فاََل  َوَمْن يَْعَمْل ِمَن الصا

 يََخاُف ظُْلًما َواَل هَْضًما

                                                           
1

( 6 لَنُْحِرقَناهُ، لَنَْحُرقَْنهُ، لَنَْحُرقَناهُ، لَنَذبحناه ولَنُْحِرقَناهُ، لَنَذبحناه( 3 ِظْلَت، ظُلَْت، ظَلِْلتَ ( 7 لُفَهُ تُْخلِفَهُ، نُْخلِفَهُ، نَْخلِفَهُ، تَْخلُفَهُ، يَخْ ( 7 َمَساسِ ( 9 يَقُولَ ( 0 

فَناهُ  ويتلثم على شفتيه وينادي: نجس، يذكرنا هذا بدعاء األبرص: "واألبرص الذي به إصابة تكون ثيابه ممزقة وشعره مهدوال ( 0م♦ لَنَْنُسفَناهُ، لَنُنَسِّ

قارن: "فلما آقترب ( 9م (.73:  07نجس. ما دامت فيه اإلصابة، يكون نجسا، إنه نجس. فليقم منفردا، وفي خارج المخيم يكون مقامه" )الويين 

لعجل الذي صنعوه، من المخيم، رأى العجل والرقص، فاضطرم غضب موسى فرمى باللوحين من يديه وحطمهما في أسفل الجبل. ثم أخذ ا

(؛"وأما الخطيئة التي ارتكبتموها، أي 91-08فأحرقه بالنار وسحقه حتى صار كالغبار، وذراه على وجه الماء وأسقى بني إسراهيل" )خروج 

 (.90:  8نية العجل، فإني أخذته فأحرقته بالنار وحطمته وسحقته، حتى صار ناعما كالغبار، ثم ألقيت غباره في السيل المنحدر من الجبل" )تث
2

 َوساعَ ( 9 هَُو الرحمان رب العرش( 0 
3

 يَُحمالُ ( 0 
4

َورِ ( 9 نَْنفُُخ، يَْنفُُخ، تَْنفُخُ ( 0  َوِر، الصِّ  َويَْحُشُر اْلُمْجِرِميَن، َويُْحَشُر اْلُمْجِرمون( 7 الصُّ
5

 ينطقون ( 0 
6

א ְוַקיָּ֙ם( نجد اسمي هللا الحي القيوم بالعبرية )( 0م  سفر دانيال حيث نقرآ: "لقد أصدرت أمرا للناس في كل سلطان مملكتي أن يخافوا في ַחיָָּּ֗

 (.97:  6ويرتعدوا في وجه إله دانيال: ألنه هو اإلله الحي القيوم لألبد. وملكه ال ينقرض وسلطانه إلى المنتهى" )
7

 يََخفْ ( 0 
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45/20:113م
1
ۡم   ۡفَنا فِيهِ ِمَن ٱلۡوَِعيِد لََعلذه  نَزۡلَنَٰه  ق ۡرَءانًا َعَربِي ٗا َوَصذ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ِۡدث   ۡو َي 
َ
وَن أ ۡم ذِۡكٗرا  0َيتذق   لَه 

ْفنَا فِيِه ِمَن  َوَكَذلَِك أَْنَزْلنَاهُ قُْرآَنًا َعَربِيًّا َوَصرا

 اْلَوِعيِد لََعلاهُْم يَتاقُوَن أَْو يُْحِدُث لَهُْم ِذْكًرا

45/20:114م
2
  ۡۗ ن 0مَفَتَعََّٰل ٱَّللذ  ٱلَۡملِك  ٱۡۡلَقُّ

َ
ۡرَءاِن ِمن َقۡبِل أ  0َوََل َتۡعَجۡل بِٱۡلق 

ۖۥُ  ۡقََضى إََِلَۡك وَۡحي ه  ِ زِۡدَِن ِعۡلٗما  9ي   َوق ل رذب 
ُ اْلَملُِك الْ  َحقُّ َواَل تَْعَجْل بِاْلقُْرآَِن ِمْن فَتََعالَى هللاا

 قَْبِل أَْن يُْقَضى إِلَْيَك َوْحيُهُ َوقُْل َربِّ ِزْدنِي ِعْلًما

45/20:115م
3
َي َولَْم نَِجْد لَهُ َولَقَْد َعِهْدنَا إِلَى آََدَم ِمْن قَْبُل فَنَسِ  َولَۡم ََّنِۡد ََل ۥ َعۡزٗما  0َولََقۡد َعِهۡدنَآ إََِلى َءاَدَم ِمن َقۡبل  فَنََِسَ  

 َعْزًما

45/20:116م
4
ٓ إِبۡلِيَس   ٓواْ إَِلذ واْ ٓأِلَدَم فََسَجد  د  َبَٰ  0مِإَوۡذ ق ۡلَنا لِۡلَمَلىئَِكةِ ٱۡسج 

َ
َوإِْذ قُْلنَا لِْلَماَلهَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم فََسَجُدوا إاِلا  أ

 إِْبلِيَس أَبَى

ـ َاَدم   45/20:117م ۡلَنا َيى َما ِمَن َفق  ۡرَِجنذك  و   لذَك َولَِزۡوِجَك فَََل َي  إِنذ َهََٰذا َعد 
 ٱۡۡلَنذةِ فَتَۡشَِقى 

فَقُْلنَا يَا آََدُم إِنا هََذا َعُدو  لََك َولَِزْوِجَك فاََل 

 يُْخِرَجناُكَما ِمَن اْلَجناِة فَتَْشقَى

َلذ ََت وَع فِيَها َوََل َتۡعرَ  45/20:118م
َ
 إِنا لََك أاَلا تَُجوَع فِيهَا َواَل تَْعَرى ىَٰ إِنذ لََك أ

اْ فِيَها َوََل تَۡضىَحَٰ  45/20:119م نذَك ََل َتۡظَمؤ 
َ
 َوأَناَك اَل تَْظَمأُ فِيهَا َواَل تَْضَحى َوأ

45/20:120م
5
ۡيَطَٰن    َٰ َشَجَرةِ ٱۡۡل ِۡلِ  0مفَوَۡسوََس إََِلۡهِ ٱلشذ لَُّك لََعَ د 

َ
ـ َاَدم  َهۡل أ  9مقَاَل َيى

ۡلٖك َلذ َيۡبَّلَٰ   َوم 
ْيطَاُن قَاَل يَا آََدُم هَْل أَُدلَُّك َعلَى  فََوْسَوَس إِلَْيِه الشا

 َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلكإ اَل يَْبلَى

45/20:121م
6
َما   َكََل ِمۡنَها َفَبَدۡت لَه 

َ
َمافَأ َعلَۡيِهَما  0م0َوَطفَِقا ََيِۡصَفانِ  0مَسۡوَٰءت ه 

ۥ َفَغَوىَٰ    9ِمن َوَرِق ٱۡۡلَنذةِِۚ وََعََصى َءاَدم  َربذه 
فَأََكاَل ِمْنهَا فَبََدْت لَهَُما َسْوآَتُهَُما َوطَفِقَا يَْخِصفَاِن 

 َعلَْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجناِة َوَعَصى آََدُم َرباهُ فََغَوى

ۥ َفَتاَب َعلَۡيهِ َوَهَدىَٰ  .45/20:122م  ثُما اْجتَبَاهُ َربُّهُ فَتَاَب َعلَْيِه َوهََدى ]...[ث مذ ٱۡجَتَبَٰه  َربُّه 

45/20:123م
7
  ِ َِن  م م  تِيَنذك 

ۡ
ا يَأ ُۖ فَإِمذ و   ۡم ِۡلَۡعض  َعد  ك  َۢاُۖ َبۡعض  قَاَل ٱۡهبَِطا ِمۡنَها ََجِيَع

َدايَ  ٗدى َفَمِن ٱتذَبَع ه   فَََل يَِضلُّ َوََل يَۡشَِقَٰ  0ه 
ا  قَاَل اْهبِطَا ِمْنهَا َجِميًعا بَْعُضُكْم لِبَْعضإ َعُدو  فَإِما

يَأْتِيَناُكْم ِمنِّي هًُدى فََمِن اتابََع هَُداَي فاََل يَِضلُّ َواَل 

 يَْشقَى

45/20:124م
8
ۥ َمعِيَشٗة َضناٗك   ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنذ ََل 

َ
هۥ  0َوَمۡن أ يَۡوَم  9َوََنُۡش  

ۡعََمَٰ 
َ
 ٱۡلقَِيََٰمةِ أ

َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنا لَهُ َمِعيَشةً َضْنًكا 

 َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَْعَمى

نت  بَِصۡٗيا 45/20:125م ۡعََمَٰ َوقَۡد ك 
َ
تََِنٓ أ ِ لَِم َحَُشۡ  َوقَْد ُكْنُت بَِصيًرا قَاَل َربِّ لَِم َحَشْرتَنِي أَْعَمى قَاَل َرب 

ُۖ َوَكَذَٰلَِك ٱَۡلَۡوَم ت نََسَٰ  45/20:126م َٰت َنا فَنَِسيَتَها َتۡتَك َءاَي
َ
 قَاَل َكَذلَِك أَتَْتَك آَيَاتُنَا فَنَِسيتَهَا َوَكَذلَِك اْليَْوَم تُْنَسى قَاَل َكَذَٰلَِك أ

ِۡسََف َولَۡم ي ۡؤِمنَۢ  45/20:127م
َ
ِهۦِ  َولََعَذاب  ٱٓأۡلِخَرةِ أَِبَوَكَذَٰلَِك ََّنۡزِي َمۡن أ َيَِٰت َرب 

ۡبَِقى 
َ
َشدُّ َوأ

َ
 أ

َوَكَذلَِك نَْجِزي َمْن أَْسَرَف َولَْم يُْؤِمْن بِآَيَاِت َربِِّه 

 َولََعَذاُب اآْلَِخَرِة أََشدُّ َوأَْبقَى

45/20:128م
1
فَلَۡم َيۡهدِ  

َ
وَن ِِف  0أ وِن َيۡمش  ر  َِن ٱۡلق  م م  ۡهلَۡكَنا َقۡبلَه 

َ
ۡم َكۡم أ لَه 

ْوِّل ٱنلَُّهَٰ 
 
ِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ۡل   َمَسَِٰكنِِهۡم  إِنذ ِِف َذ

أَفَلَْم يَْهِد لَهُْم َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ِمَن اْلقُُروِن يَْمُشوَن 

 ولِي النُّهَىفِي َمَساِكنِِهْم إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ أِلُ 

                                                           
1

 يُْحِدْث، نُْحِدْث، نُْحِدُث، تُْحِدَث، تُْحِدثُ ( 0 
2

 .9:  007\90أنظر هامش ( 0م♦ نَْقَضي ... َوْحيَهُ، تَْقَضي ... َوْحيَهُ ( 9 حتاى( 0 
3

 فَنَِسْي، فَنُسِّيَ ( 0 
4

 .77:  79\79أنظر هامش اآلية ( 0م 
5

( وعن شجرة الحياة: "وقال الرب اإلله: هوذا 7-0:  7يتكلم سفر التكوين عن شجرة معرفة الخير والشر )( 9م 99:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م 

(. بينما القرآن فال 99:  7اإلنسان قد صار كواحد منا، فيعرف الخير والشر. فال يمدن اآلن يده فيأخذ من شجرة الحياة أيضا وياكل فيحيا لألبد" )

 . **H 24:4-6 0 (  07:  99وف يجد الناجون شجرة الحياة بعد الموت )رؤيا يتكلم إال عن شجرة الخلد. وس
6

فَانِ ( 0   7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ فََغِوَي ( 9 يَِخصِّ
7

 هَُداْي، هَُديا ( 0 
8

 َويَْحُشُرهُ.( 9 َضْنَكى( 0 
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ب َِك لاََكَن لَِزاٗما  45/20:129م َسَم ٗ  ]...[َولَۡوََل َُكَِمة  َسَبَقۡت ِمن رذ َجل  مُّ
َ
َولَْواَل َكلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك لََكاَن لَِزاًما َوأََجٌل  َوأ

ى  ُمَسّمً

45/20:130هـ
2
ۡمِس  0نفَٱۡصِبۡ   ل وِع ٱلشذ ول وَن َوَسب ِۡح ِِبَۡمِد َرب َِك َقۡبَل ط  َٰ َما َيق  لََعَ

ۡطَراَف 
َ
ِۡل فََسب ِۡح َوأ ُۖ َوِمۡن َءانَآيِٕ ٱَلذ وبَِها ر  ٱنلذَهارِ لََعلذَك  0َوَقۡبَل غ 

  9تَۡرََضَٰ 

فَاْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َوَسبِّْ  بَِحْمِد َربَِّك قَْبَل 

الشاْمِس َوقَْبَل ُغُروبِهَا َوِمْن آَنَاِء اللاْيِل طُلُوِع 

 فََسبِّْ  َوأَْطَراَف الناهَاِر لََعلاَك تَْرَضى

45/20:131هـ
3
ۡم زَۡهَرةَ   ِۡنه  ۡزَوَٰٗجا م 

َ
ۡعَنا بِهِۦٓ أ نذ َعۡينَۡيَك إََِلَٰ َما َمتذ دذ ٱۡۡلََيوَٰةِ  0َوََل َتم 

مۡ  ۡنَيا نِلَۡفتَِنه  ۡبَِقَٰ فِيهِِۚ وَ  9ٱَلُّ
َ
 رِۡزق  َرب َِك َخۡۡي  َوأ

َواَل تَُمدانا َعْينَْيَك إِلَى َما َمتاْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْنهُْم 

ْنيَا لِنَْفتِنَهُْم فِيِه َوِرْزُق َربَِّك َخْيٌر  َزْهَرةَ اْلَحيَاِة الدُّ

 َوأَْبقَى

45/20:132م
4
رۡ   م 

ۡ
ُۖ ََل نَۡس  0َوأ ةِ َوٱۡصَطِبۡ َعلَۡيَها لَوَٰ ۡهلََك بِٱلصذ

َ
ۡن  نَۡرز ق َكۗۡ   َ أ ُۖ َنذ ل َك رِۡزٗقا
  0ملِلتذۡقَوىَٰ  ]...[َوٱۡلَعَٰقَِبة  

اَلِة َواْصطَبِْر َعلَْيهَا اَل نَْسأَلَُك  َوْأُمْر أَْهلََك بِالصا

 ِرْزقًا نَْحُن نَْرُزقَُك َواْلَعاقِبَةُ لِلتاْقَوى

45/20:133م
5
تِيَنا أَِب 

ۡ
ْ لَۡوََل يَأ تِِهمَوقَال وا

ۡ
َو لَۡم تَأ

َ
ِهِۦٓ  أ ب  ِن رذ َما ِِف  9بَي َِنة   0يَةٖ م 

ِف  ح  وَّلَٰ  7ٱلصُّ
 
 ٱۡۡل

َوقَالُوا لَْواَل يَأْتِينَا بِآَيَةإ ِمْن َربِِّه أََولَْم تَأْتِِهْم بَيِّنَةُ َما 

ُحِف اأْلُولَى  فِي الصُّ

45/20:134م
6
رَۡسۡلَت إََِلَۡنا  َولَوۡ  

َ
ِن َقۡبلِهِۦ لََقال واْ َربذَنا لَۡوََلٓ أ م بَِعَذاٖب م  ۡهلَۡكَنَٰه 

َ
نذآ أ
َ
أ

ن نذِذلذ 
َ
وَٗل َفَنتذبَِع َءاَيَٰتَِك ِمن َقۡبِل أ   9َوََنَۡزىَٰ  0رَس 

َولَْو أَناا أَْهلَْكنَاهُْم بَِعَذابإ ِمْن قَْبلِِه لَقَالُوا َربانَا لَْواَل 

ْلَت إِلَْينَا َرُسواًل فَنَتابَِع آَيَاتَِك ِمْن قَْبِل أَْن نَِذلا أَْرسَ 

 َونَْخَزى

45/20:135م
7
ونَ   ُْۖ فََسَتۡعلَم  وا بذص  ب ِص  َفََتَ ََتَ َرَِٰط  0ق ۡل ُك    مُّ ِ ۡصَحَٰب  ٱلص 

َ
َمۡن أ

وِي ِ    0نَوَمِن ٱۡهَتَدىَٰ  9ٱلسذ
ُموَن َمْن قُْل ُكل  ُمتََربٌِّص فَتََرباُصوا فََستَْعلَ 

َراِط الساِويِّ َوَمِن اهْتََدى  أَْصَحاُب الصِّ

 
 سورة الواقعة 59\49

 998 - 90عدا مكية  96 - عدد اآليات
9
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

 اْلَواقَِعةُ إَِذا َوقََعِت  إَِذا َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعة   46/56:1م

 لَْيَس لَِوْقَعتِهَا َكاِذبَةٌ  لَۡيَس لِوَۡقَعتَِها ََكذِبَةٌ  46/56:2م

46/56:3م
10

افَِعةٌ    َخافَِضةٌ َرافَِعةٌ   0َخافَِضة  رذ

46/56:4م
11

ِت   ا  0إَِذا ر جذ ۡرض  رَج ٗ
َ
ا ٱۡۡل ِت اأْلَْرُض َرّجً  إَِذا ُرجا

46/56:5م
1
ِت   ا  0َوب سذ َبال  بَس ٗ ا ٱۡۡلِ  َوبُساِت اْلِجبَاُل بَّسً

                                                                                                                                                                                                            
1

 نَْهدِ ( 0 
2

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ تُْرَضى ( 9 َوأَْطَرافِ ( 0 
3

 لِنُْفتِنَهُمْ ( 9 َزهََرةَ  (0 
4

قارن: " فإن الرياضة البدنية فيها بعض الخير، وأما التقوى ففيها خير لكل شيء ألن لها الوعد بالحياة الحاضرة ( 0م♦ وإِنا َواْلَعاقِبَةَ ( 9 َواُمرْ ( 0 

 (.9:  7والمستقبلة" )تيموثاوس األولى 
5

ْحفِ ( 7 بَيِّنَةٌ، بَيِّنَةً ( 9 يَأْتِِهمْ ( 0   الصُّ
6

 َونُْخَزى( 9 نَُذلا ( 0 
7

َوّي ( 9 فَتََمتاُعوا فََسوَف تَْعلَُمونَ ( 0  ِوْي، الساِويء، السُّ ي، السُّوَءى، السا وا  3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ الساواء، الساوء، السُّ
8

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
9

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
10

 َخافَِضةً َرافَِعةً ( 0 
11

 َرجاتِ ( 0 
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46/56:6م
2
ا  ۢنَبث ٗ  فََكانَْت هَبَاًء ُمْنبَثًّا  0م0فاََكنَۡت َهَباٗٓء مُّ

46/56:7م
3
ََٰثةٗ   ۡزَوَٰٗجا ثََل

َ
نت ۡم أ  َوُكْنتُْم أَْزَواًجا ثاََلثَةً   0َوك 

46/56:8م
4
ۡصَحَٰب  ٱلَۡمۡيَمَنةِ 

َ
ۡصَحَٰب  ٱلَۡمۡيَمَنةِ َمآ أ

َ
 فَأَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة َما أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَةِ   0مفَأ

46/56:9م
5
ۡصَحَٰب  ٱلَۡمۡ   

َ
ۡصَحَٰب  ٱلَۡمۡ    َ َوأ

َ
 َوأَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة َما أَْصَحاُب الَْمْشأََمةِ   0مَمةِ  َ َمةِ َمآ أ

وَن  46/56:10م َٰبِق  ونَ  ]...[َوٱلسذ َٰبِق  ابِقُونَ  ٱلسذ ابِقُوَن السا  َوالسا

ب وَن  46/56:11م َقرذ ْوَلىئَِك ٱلۡم 
 
بُونَ  ]...[أ  أُولَئَِك اْلُمقَرا

46/56:12م
6
َِٰت    فِي َجنااِت الناِعيمِ  ٱنلذعِيِم  0ِِف َجنذ

46/56:13م
7
لِيَ   وذ

َ
َِن ٱۡۡل لِينَ   0نث لذة  م   ثُلاةٌ ِمَن اأْلَوا

46/56:14م
8
َِن ٱٓأۡلِخرِينَ    َوقَلِيٌل ِمَن اآْلَِخِرينَ   0نَوقَلِيل  م 

46/56:15م
9
رٖ   َٰ ِس  

ونَةٖ  0لََعَ وۡض   َعلَى ُسُررإ َمْوُضونَةإ  مذ

46/56:16م
10

تذِك   َتَقَٰبِلِيَ  0يَ   ِمُّ  ُمتاِكئِيَن َعلَْيهَا ُمتَقَابِلِينَ   9َعلَۡيَها م 

ونَ  46/56:17م َِلذ  وف  َعلَۡيِهۡم وِۡلَدَٰن  ُمُّ  َعلَْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلاُدونَ يَطُوُف  َيط 

46/56:18م
11

ٖس  
ۡ
بَارِيَق َوَكأ

َ
ۡكَواٖب َوأ

َ
عِٖي  0بِأ ِن مذ  بِأَْكَوابإ َوأَبَاِريَق َوَكأْسإ ِمْن َمِعينإ  م 

46/56:19م
12

ونَ   ع   اَل يَُصداُعوَن َعْنهَا َواَل يُْنِزفُونَ   9َعۡنَها َوََل ي َنِف ونَ  0َلذ ي َصدذ

46/56:20م
13

وَن   ا َيَتَخۡيذ  ِمذ َِٰكَهةٖ م  ا يَتََخياُرونَ  َوَف  َوفَاِكهَةإ ِمما

46/56:21م
14

وَن   ا يَۡشَته  ِمذ ِم َطۡۡيٖ م  ا يَْشتَهُونَ  َوَۡلۡ  َولَْحِم طَْيرإ ِمما

46/56:22م
15

وٌر ِعي     َوُحوٌر ِعينٌ   0ت0وَح 

                                                                                                                                                                                                            
1

 َوبَساتِ ( 0 
2

قارن: "وحدثت بروق وأصوات ورعود، وحدث زلزال شديد لم يحدث مثله بهذه الشدة منذ أن وجد اإلنسان على األرض. ( 0م♦ ُمْنبَتًا ( 0 

كأس خمرة سورة غضبه. وهربت كل جزيرة وتوارت وصارت المدينة العظيمة ثالثة أقسام وانهارت مدن األمم. وذكر هللا بابل العظيمة ليناولها 

-09 06الجبال، وتساقط من السماء على الناس برد كبير بمثقال وزنة , فجدف الناس على هللا لنكبة البرد، ألن نكبته كانت شديدة جدا" )رؤيا 

90.) 
3

 ثاََلثَاً ( 0 
4

 .78:  77\7أنظر هامش اآلية ( 0م 
5

 .78:  77\7أنظر هامش اآلية ( 0م 
6

 َجناةِ ( 0 
7

 .71-78:  36\76هذه اآلية وما بعدها منسوختان باآلية ( 0ن 
8

 آنظر اآلية السابقة.( 0ن 
9

 ُسَرر( 0 
10

 ناعمينَ ( 9 ُمتاِكينَ ( 0 
11

 َوَكاسإ ( 0 
12

داُعوَن، يََصداُعونَ ( 0   يُْنَزفُوَن، يَْنِزفُونَ ( 9 يُصا
13

 َوفَاِكهَةٌ ( 0 
14

 َولَْحُم، َولُُحوم( 0 
15

، َوُحوراَء عيناَء ( 0  ، َوُحوَر عينإ ، َوُحوراً عيناً، َوُحوُر عينإ ، َوُحيرإ عينإ ( يعتقد ليكسمبيرغ أن ملهم وصف الجنة في القرآن هو 0م♦ َوُحورإ عينإ

دها(. وما بع 938( ولكن قراءة مغلوطة حولت العنب األبيض الى حور عين )أنظر كتاب ليكسمبيرغ صفحة 777افرام السرياني )توفى عام 
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46/56:23م
1
وِٕ  

ۡمَثَِٰل ٱللُّۡؤل 
َ
 َكأَْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكنُونِ  ٱلَۡمۡكن وِن  0َكأ

َۢ بَِما ََكن واْ َيۡعَمل ونَ  46/56:24م  َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ  َجَزآَء

ثِيًما 46/56:25م
ۡ
وَن فِيَها لَۡغٗوا َوََل تَأ  اَل يَْسَمُعوَن فِيهَا لَْغًوا َواَل تَأْثِيًما ََل يَۡسَمع 

46/56:26م
2
َٰٗماإَِلذ قِيَٗل   َٰٗما َسَل  إاِلا قِياًل َساَلًما َساَلًما  0َسَل

46/56:27م
3
ۡصَحَٰب  ٱَۡلَِميِ  

َ
ۡصَحَٰب  ٱَۡلَِمِي  0مَوأ

َ
 َوأَْصَحاُب اْليَِميِن َما أَْصَحاُب اْليَِمينِ  َمآ أ

ودٖ  46/56:28م ۡض   فِي ِسْدرإ َمْخُضودإ  ِِف ِسۡدرٖ ُمذ

46/56:29م
4
وٖد  0َوَطۡلحٖ   نض   َوطَْل إ َمْنُضودإ  مذ

ودٖ  46/56:30م ۡمد  ٖ مذ
 َوِظلٍّ َمْمُدودإ  َوِظل 

وٖب  46/56:31م ۡسك   َوَماءإ َمْسُكوبإ  َوَمآءٖ مذ

46/56:32م
5
َِٰكَهةٖ َكثَِۡيةٖ    َوفَاِكهَةإ َكثِيَرةإ   0َوَف

وَعةٖ َوََل َمۡمن وَعةٖ  46/56:33م  اَل َمْقطُوَعةإ َواَل َمْمنُوَعةإ  َلذ َمۡقط 

46/56:34م
6
ۡرف وَعة   0َوف ر ٖش    َوفُُرشإ َمْرفُوَعةإ  مذ

نذ إِنَشآءٗ  46/56:35م َنَٰه 
ۡ
نَشأ
َ
 إِناا أَْنَشأْنَاهُنا إِْنَشاءً  إِنذآ أ

بَۡكاًرا 46/56:36م
َ
نذ أ  فََجَعْلنَاهُنا أَْبَكاًرا فََجَعۡلَنَٰه 

46/56:37م
7
ًبا  ر  تَۡراٗبا  0م0ع 

َ
 ُعُربًا أَْتَرابًا أ

46/56:38م
8
ۡصَحَِٰب ٱَۡلَِميِ  

َ
ِ  أِلَْصَحاِب اْليَِمينِ   0مۡل 

لِيَ  46/56:39م وذ
َ
َِن ٱۡۡل لِينَ  ث لذة  م   ثُلاةٌ ِمَن اأْلَوا

َِن ٱٓأۡلِخرِينَ  46/56:40م  َوثُلاةٌ ِمَن اآْلَِخِرينَ  َوث لذة  م 

46/56:41م
9
َمالِ   ِ ۡصَحَٰب  ٱلش 

َ
َماِل َمآ أ ِ ۡصَحَٰب  ٱلش 

َ
َمالِ   0مَوأ َماِل َما أَْصَحاُب الشِّ  َوأَْصَحاُب الشِّ

وٖ  وََُحِيمٖ  46/56:42م  فِي َسُمومإ َوَحِميمإ  ِِف َسم 

و ٖ  46/56:43م ِن ََيۡم  ٖ م 
 َوِظلٍّ ِمْن يَْحُمومإ  َوِظل 

                                                                                                                                                                                                            
. وقد فسر معجم الفاظ القرآن الكريم عبارة حور عين: نسوة عيونهن بياضها وسوادها كالهما 719-713صفحة  Beckوهذا الرأي بفنده 

 شديد.وفسرتها موسوعة معاني الفاظ القرآن الكريم: الحور الواسعات العيون.
1

 اللُّْولُِؤ، اللُّْولُوِ ( 0 
2

 َساَلٌم َساَلمٌ ( 0 
3

 .78:  77\7هامش اآلية أنظر ( 0م 
4

 َوطَلْعإ ( 0 
5

 َوفَاِكهَةٌ َكثِيَرةٌ ( 0 
6

 َوفُْرشإ ( 0 
7

( 07:  9( و نشيد )77:  06فسر معجم الفاظ القرآن الكريم عبارة هذه الكلمة: منحنيات الى ازواجهن. ونجد الكلمة في حزقيال ) (0م♦ ُعْربًا ( 0 

 بمعنى لذيذ.
8

 .78:  77\7أنظر هامش اآلية ( 0م 
9

 .78:  77\7أنظر هامش اآلية ( 0م 
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46/56:44م
1
 اَل بَاِردإ َواَل َكِريمإ  ۗ  0َلذ بَارِٖد َوََل َكرِيم 

ۡم  46/56:45م َۡتَفِيَ إِنذه  َٰلَِك م   إِناهُْم َكانُوا قَْبَل َذلَِك ُمْتَرفِينَ  ََكن واْ َقۡبَل َذ

وَن لََعَ ٱۡۡلِنِث ٱۡلَعِظيمِ  46/56:46م وَن َعلَى اْلِحْنِث اْلَعِظيمِ  َوََكن واْ ي ِِصُّ  َوَكانُوا يُِصرُّ

46/56:47م
2
ئَِذا 

َ
ول وَن أ ءِنذا 9ِمۡتَنا 0َوََكن واْ َيق 

َ
نذا ت َراٗبا وَِعَظًَٰما أ وث وَن  7َوك  َوَكانُوا يَقُولُوَن أَهَِذا ِمْتنَا َوُكناا تَُرابًا َوِعظَاًما أَهِناا  لََمۡبع 

 لََمْبُعوثُونَ 

ل ونَ  46/56:48م وذ
َ
نَا ٱۡۡل َو َءابَآؤ 

َ
لُونَ  أ  أََوآَبَاُؤنَا اأْلَوا

لَِي وَ  46/56:49م وذ
َ
لِيَن َواآْلَِخِرينَ  ٱٓأۡلِخرِينَ ق ۡل إِنذ ٱۡۡل  قُْل إِنا اأْلَوا

46/56:50م
3
ونَ   وع  ۡعل وٖ   0لََمۡجم   لََمْجُموُعوَن إِلَى ِميقَاِت يَْومإ َمْعلُومإ  إََِلَٰ ِميَقَِٰت يَۡوٖ  مذ

ب ونَ  46/56:51م ِ َكذ  ٓالُّوَن ٱلۡم  َها ٱلضذ يُّ
َ
ۡم أ بُونَ ثُما إِناُكْم أَيُّهَا  ث مذ إِنذك  الُّوَن اْلُمَكذِّ  الضا

46/56:52م
4
ِن زَقُّو ٖ  0ٓأَلُِك ونَ    آَلَِكلُوَن ِمْن َشَجرإ ِمْن َزقُّومإ   0تِمن َشَجرٖ م 

46/56:53م
5
وَن  0ونَ     َفَمالِ    فََمالِئُوَن ِمْنهَا اْلبُطُونَ  ِمۡنَها ٱۡۡل ط 

 فََشاِربُوَن َعلَْيِه ِمَن اْلَحِميمِ  فََشَٰرِب وَن َعلَۡيهِ ِمَن ٱۡۡلَِميمِ  46/56:54م

46/56:55م
6
َۡب    فََشاِربُوَن ُشْرَب اْلِهيمِ  ٱلِۡهيِم  0فََشَٰرِب وَن ُش 

46/56:56م
7
مۡ   ل ه  ِيِن  0َهََٰذا ن ز  ينِ  يَۡوَم ٱَل   هََذا نُُزلُهُْم يَْوَم الدِّ

ق ونَ  46/56:57م ِ ۡم فَلَۡوََل ت َصد  قُونَ نَْحُن  ََنۡن  َخلَۡقَنَٰك   َخلَْقنَاُكْم فَلَْواَل تَُصدِّ

46/56:58م
8
ا ت ۡمن ونَ   فََرَءۡيت م مذ

َ
 أَفََرأَْيتُْم َما تُْمنُونَ   0أ

ونَ  46/56:59م ۡم ََنۡن  ٱۡلَخَٰلِق 
َ
ۥٓ أ ونَه  نت ۡم ََتۡل ق 

َ
 أَأَْنتُْم تَْخلُقُونَهُ أَْم نَْحُن اْلَخالِقُونَ  َءأ

46/56:60م
9
ۡرنَا  م  ٱلَۡمۡوَت َوَما ََنۡن  بَِمۡسب وقَِي  0ََنۡن  قَدذ ْرنَا بَْينَُكُم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِينَ  بَۡيَنك   نَْحُن قَدا

ونَ  46/56:61م ۡم ِِف َما ََل َتۡعلَم  ۡم َون نِشئَك  ۡمَثَٰلَك 
َ
َل أ ِ ن نَُّبد 

َ
ى أ َل أَْمثَالَُكْم َونُْنِشئَُكْم  لََعَ  فِي َما اَل تَْعلَُمونَ َعلَى أَْن نُبَدِّ

46/56:62م
10

ةَ  
َ
ونَ  0َولََقۡد َعلِۡمت م  ٱلنذۡشأ ر  وَّلَٰ فَلَۡوََل تََذكذ

 
 َولَقَْد َعلِْمتُُم الناْشأَةَ اأْلُولَى فَلَْواَل تََذكاُرونَ   9ٱۡۡل

ث ونَ  46/56:63م ا ََتۡر  فََرَءۡيت م مذ
َ
 أَفََرأَْيتُْم َما تَْحُرثُونَ  أ

ونَ ءَ  46/56:64م َٰرِع  ۡم ََنۡن  ٱلزذ
َ
ۥٓ أ ونَه  نت ۡم تَۡزرَع 

َ
اِرُعونَ  أ  أَأَْنتُْم تَْزَرُعونَهُ أَْم نَْحُن الزا

46/56:65م
11

َطَٰٗما َفَظۡلت مۡ   ونَ  0لَۡو نََشآء  َۡلََعۡلَنَٰه  ح  ه   لَْو نََشاُء لََجَعْلنَاهُ ُحطَاًما فَظَْلتُْم تَفَكاهُونَ   9َتَفكذ

                                                           
1

 اَل بَاِرٌد َواَل َكِريمٌ ( 0 
2

 إِناا( 7 ُمْتنَا( 9 إَِذا( 0 
3

 لَُمْجَمُعونَ ( 0 
4

 زقزم: شجرة مرة كريهة في جهنم وهي طعام أهل النار )معجم الفاظ القرآن الكريم(. (0ت♦ َشَجَرةإ ( 9 أآلِكلُونَ ( 0 
5

 فََمالُونَ ( 0 
6

 ْرَب ِشْرَب، شَ ( 0 
7

 نُْزلُهُمْ ( 0 
8

 تَْمنُونَ ( 0 
9

 قََدْرنَا( 0 
10

كاُروَن، تَْذُكُرونَ ( 9 الناْشاءةَ، الناَشاةَ، الناَشةَ ( 0   تَذا
11

نُوَن ( 9 فَظَلَْلتُْم، فَِظْلتُمْ ( 0   تافَكاهُوَن، تَفَكا
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46/56:66م
1
وَن  0إِنذا  ۡغَرم   إِناا لَُمْغَرُمونَ  لَم 

ونَ  46/56:67م وم   بَْل نَْحُن َمْحُروُمونَ  بَۡل ََنۡن  ََمۡر 

ب ونَ  46/56:68م ِي تَُۡشَ فََرَءۡيت م  ٱلَۡمآَء ٱَّلذ
َ
 أَفََرأَْيتُُم اْلَماَء الاِذي تَْشَربُونَ  أ

46/56:69م
2
ۡزنِ   وه  ِمَن ٱلۡم  نَزتۡل م 

َ
نت ۡم أ

َ
َنِل وَن  0مَءأ ۡم ََنۡن  ٱلۡم 

َ
 أَأَْنتُْم أَْنَزْلتُُموهُ ِمَن اْلُمْزِن أَْم نَْحُن اْلُمْنِزلُونَ  أ

ونَ  46/56:70م ر  َجاٗجا فَلَۡوََل تَۡشك 
 
 لَْو نََشاُء َجَعْلنَاهُ أَُجاًجا فَلَْواَل تَْشُكُرونَ  لَۡو نََشآء  َجَعۡلَنَٰه  أ

فََرَءۡيت م  ٱنلذاَر  46/56:71م
َ
ونَ أ  أَفََرأَْيتُُم النااَر الاتِي تُوُرونَ  ٱلذَِّت ت ور 

46/56:72م
3
نِ    ۡم ََنۡن  ٱلۡم 

َ
ت ۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ
َ
نت ۡم أ

َ
 أَأَْنتُْم أَْنَشأْتُْم َشَجَرتَهَا أَْم نَْحُن اْلُمْنِشئُونَ   0ونَ     َءأ

46/56:73م
4
ۡقوِينَ ََنۡن  َجَعۡلَنََٰها تَۡذكَِرٗة َوَمَتَٰٗعا    نَْحُن َجَعْلنَاهَا تَْذِكَرةً َوَمتَاًعا لِْلُمْقِوينَ   0تل ِۡلم 

 فََسبِّْ  بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيمِ  فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱۡلَعِظيمِ  46/56:74م

46/56:75م
5
ۡقِسم   

 
َٰقِعِ  0۞فَََلٓ أ وِم  9بَِمَو  فاََل أُْقِسُم بَِمَواقِِع النُُّجومِ  ٱنلُّج 

وَن َعِظيمٌ  46/56:76م ۥ لََقَسم  لذۡو َتۡعلَم   َوإِناهُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيمٌ  ِإَونذه 

ۡرَءان  َكرِيم   46/56:77م ۥ لَق   إِناهُ لَقُْرآٌَن َكِريمٌ  إِنذه 

ۡكن ونٖ  46/56:78م  فِي ِكتَابإ َمْكنُونإ  ِِف كَِتَٰٖب مذ

46/56:79م
6
ونَ  0َلذ   ر  َطهذ ۥٓ إَِلذ ٱلۡم  ه  هُ إاِلا اْلُمطَهاُرونَ   9َيَمسُّ  اَل يََمسُّ

46/56:80م
7
ِ ٱۡلَعَٰلَِمَي   ِن رذب   تَْنِزيٌل ِمْن َربِّ اْلَعالَِمينَ  تََنِيل  م 

ۡدهِن ونَ  46/56:81هـ نت م مُّ
َ
فَبَِهََٰذا ٱۡۡلَِديِث أ

َ
 أَفَبِهََذا اْلَحِديِث أَْنتُْم ُمْدِهنُونَ  أ

مۡ  46/56:82هـ ب ونَ  0َوََتَۡعل وَن رِۡزقَك  ِ ۡم ت َكذ  نذك 
َ
بُونَ  9أ  َوتَْجَعلُوَن ِرْزقَُكْم أَناُكْم تَُكذِّ

ومَ  ]...[إَِذا بَلََغِت  ]...[فَلَۡوََلٓ  46/56:83م  فَلَْواَل إَِذا بَلََغِت اْلُحْلقُومَ  ٱۡۡل ۡلق 

نت ۡم ِحيَنئِذٖ  46/56:84م
َ
ونَ  0َوأ ر   َوأَْنتُْم ِحينَئِذإ تَْنظُُرونَ  تَنظ 

ونَ  46/56:85م ۡم َوَلَِٰكن َلذ ت ۡبِِص  ۡقَرب  إََِلۡهِ ِمنك 
َ
 َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْنُكْم َولَِكْن اَل تُْبِصُرونَ  َوََنۡن  أ

نت ۡم َغۡۡيَ َمِدينِيَ  46/56:86م  َمِدينِينَ فَلَْواَل إِْن ُكْنتُْم َغْيَر  فَلَۡوََلٓ إِن ك 

نت ۡم َصَِٰدقِيَ  46/56:87م وَنَهآ إِن ك   تَْرِجُعونَهَا إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  تَۡرِجع 

بَِي  46/56:88م َقرذ آ إِن ََكَن ِمَن ٱلۡم  مذ
َ
بِينَ  ]...[فَأ ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمقَرا  فَأَما

46/56:89م
8
 فََرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجناةُ نَِعيمإ  نَعِيٖم  9َوَرۡيَحان  وََجنذت   0فََرۡوح   

                                                           
1

 أهِناا، أَإِنانَا ( 0 
2

 (.99:  79الندى؟" )أيوب قارن: "هل من أب للمطر أم أن ولد قطرات ( 0م 
3

 اْلُمْنُشونَ ( 0 
4

 الساهرين في القواء: الصحراء، او المحتاجين )معجم الفاظ(. (0ت 
5

 بَِمْوقِعِ ( 9 فأََلُْقِسمُ ( 0 
6

 الُْمطاهاُروَن، الُْمطَهُِّروَن، الُْمْطهَُروَن، اْلُمتَطَهاُرونَ ( 9 َما( 0 
7

 تَْنِزيالً ( 0 
8

 هْ َوَجنا ( 9 فَُرْوحٌ ( 0 
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ۡصَحَِٰب ٱَۡلَِميِ  46/56:90م
َ
آ إِن ََكَن ِمۡن أ مذ

َ
ا إِْن َكاَن ِمْن أَْصَحاِب اْليَِمينِ  َوأ  َوأَما

46/56:91م
1
ۡصَحَِٰب ٱَۡلَِمِي  

َ
 فََساَلٌم لََك ِمْن أَْصَحاِب اْليَِمينِ  فََسَلَٰم  لذَك ِمۡن أ

مذ  46/56:92م
َ
ٓال ِيَ َوأ بَِي ٱلضذ ِ َكذ  الِّينَ  آ إِن ََكَن ِمَن ٱلۡم  بِيَن الضا ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِّ  َوأَما

46/56:93م
2
ل    ِۡن َُحِيٖم  0َفَن    فَنُُزٌل ِمْن َحِميمإ  م 

46/56:94م
3
 َوتَْصلِيَةُ َجِحيمإ  َجِحيم   0َوتَۡصلَِية   

َو َحقُّ  46/56:95م  إِنا هََذا لَهَُو َحقُّ اْليَقِينِ  ٱَۡلَقِيِ إِنذ َهََٰذا لَه 

 فََسبِّْ  بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيمِ  فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱۡلَعِظيمِ  46/56:96م

 
 سورة الشعراء 29\43

 9974 - 997عدا مكية  227 - عدد اآليات
5
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ِحيمِ بِاْسِم هللاا ْحَماِن الرا  الرا

47/26:1م
6
 طسم  0تطٓسمٓ  

بِيِ  47/26:2م  تِْلَك آَيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبِينِ  تِۡلَك َءاَيَٰت  ٱۡلِكَتَِٰب ٱلۡم 

47/26:3م
7
ۡؤِمنَِي  0لََعلذَك َبَِٰخع  نذۡفَسَك   ون واْ م  َلذ يَك 

َ
 ُمْؤِمنِينَ لََعلاَك بَاِخٌع نَْفَسَك أاَلا يَُكونُوا  أ

47/26:4م
8
ِۡل    ن ََن 

ۡ
ذَشأ َمآءِ َءايَٗة َفَظلذۡت  9 0إِن ن َِن ٱلسذ ۡم لََها  7َعلَۡيِهم م  ه  ۡعَنَٰق 

َ
أ

  7َخَِٰضعِيَ 
َماِء آَيَةً فَظَلاْت  ْل َعلَْيِهْم ِمَن السا إِْن نََشأْ نُنَزِّ

 أَْعنَاقُهُْم لَهَا َخاِضِعينَ 

ِن 47/26:5م تِيِهم م 
ۡ
ۡعرِِضيَ  َوَما يَأ َۡدث  إَِلذ ََكن واْ َعۡنه  م  َِن ٱلرذِنَٰمۡح َم  ْحَماِن ُمْحَدثإ إاِلا  ذِۡكرٖ م  َوَما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذْكرإ ِمَن الرا

 َكانُوا َعْنهُ ُمْعِرِضينَ 

47/26:6م
9
اْ َما ََكن واْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزِء ونَ   ؤ  ۢنَبى

َ
تِيِهۡم أ

ۡ
ب واْ فََسَيأ بُوا فََسيَأْتِيِهْم أَْنبَاُء َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزهُونَ   0َفَقۡد َكذذ  فَقَْد َكذا

ِ َزۡوٖج َكِريم   47/26:7م
ۢنَبۡتَنا فِيَها ِمن ُك  

َ
ۡرِض َكۡم أ

َ
َو لَۡم يََرۡواْ إََِل ٱۡۡل

َ
أََولَْم يََرْوا إِلَى اأْلَْرِض َكْم أَْنبَْتنَا فِيهَا ِمْن ُكلِّ  أ

 َزْوجإ َكِريمإ 

ۡؤِمنِيَ  47/26:8م م مُّ ۡكَث ه 
َ
ُۖ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرهُْم ُمْؤِمنِينَ  إِنذ ِِف َذ

َو ٱۡلَعزِيز  ٱلرذِحيم   47/26:9م ِحيمُ  ِإَونذ َربذَك لَه   َوإِنا َرباَك لَهَُو اْلَعِزيُز الرا

َٰلِِميَ ِإَوۡذ  47/26:10م ِن ٱئِۡت ٱۡلَقۡوَم ٱلظذ
َ
وََسى أ  َوإِْذ نَاَدى َربَُّك ُموَسى أَِن اْهِت اْلقَْوَم الظاالِِمينَ  نَاَدىَٰ َربَُّك م 

47/26:11م
10

ونَ   ََل َيتذق 
َ
 قَْوَم فِْرَعْوَن أاََل يَتاقُونَ   0قَۡوَم فِۡرَعۡوَن  أ

                                                           
1

 .78:  77\7أنظر هامش اآلية ( 0م 
2

 فَنُْزلٌ ( 0 
3

 َوتَْصلِيَةِ ( 0 
4

 الجامعة.عنوان آخر:  . 997عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
5

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
6

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
7

 بَاِخُع نَْفِسكَ ( 0 
8

، فَيَْظلِلْ ( 7 نُْنِزلْ ( 9 لَْو نََشأْ ألنزلنا( 0   َخاِضَعةً ( 7 فَتَظَلُّ
9

 يَْستَْهِزيُوَن، يَْستَْهُزونَ ( 0 
10

 تَتاقُوَن، يَتاقُونِ ( 0 
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47/26:12م
1
ن ي كَ  

َ
َخاف  أ

َ
ٓ أ ِ إَِن ِ ب ونِ قَاَل َرب  ِ بُونِ   0م0ذ   قَاَل َربِّ إِنِّي أََخاُف أَْن يَُكذِّ

47/26:13م
2
ونَ  0َوَيِضيق  َصۡدرِي َوََل يَنَطلِق    رِۡسۡل إََِلَٰ َهَٰر 

َ
َويَِضيُق َصْدِري َواَل يَْنطَلُِق لَِسانِي فَأَْرِسْل إِلَى   0ملَِساَِن فَأ

 هَاُرونَ 

47/26:14م
3
ذ َذۢنب    ۡم لََعَ ن َيۡقت ل ونِ َولَه 

َ
َخاف  أ

َ
 َولَهُْم َعلَيا َذْنٌب فَأََخاُف أَْن يَْقتُلُونِ   0م0فَأ

ُۖ فَٱۡذَهَبا أَِب 47/26:1م ۡسَتِمع ونَ قَاَل ّلََكذ م مُّ ُٓۖ إِنذا َمَعك  َٰتَِنا  قَاَل َكالا فَاْذهَبَا بِآَيَاتِنَا إِناا َمَعُكْم ُمْستَِمُعونَ  َي

تَِيا فِۡرعَ  47/26:16م
ۡ
ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ فَأ  َرب 

ول  وََلٓ إِنذا رَس   فَأْتِيَا فِْرَعْوَن فَقُواَل إِناا َرُسوُل َربِّ اْلَعالَِمينَ  ۡوَن َفق 

ىءِيَل  47/26:17م رِۡسۡل َمَعَنا بََِنٓ إِۡسَر
َ
ۡن أ
َ
 أَْن أَْرِسْل َمَعنَا بَنِي إِْسَراهِيلَ  أ

47/26:18م
4
لَۡم ن َرب َِك فِيَنا  

َ
رِكَ قَاَل أ م  قَاَل أَلَْم نَُربَِّك فِينَا َولِيًدا َولَبِْثَت فِينَا ِمْن ُعُمِرَك  ِسنَِي  0َوَِلٗدا َوَۡلِۡثَت فِيَنا ِمۡن ع 

 ِسنِينَ 

47/26:19م
5
َٰفِرِيَن  0مٱلذَِّت َفَعۡلَت  0َوَفَعۡلَت َفۡعلََتَك   نَت ِمَن ٱۡلَك

َ
 َوأَْنَت ِمَن اْلَكافِِرينَ َوفََعْلَت فَْعلَتََك الاتِي فََعْلَت  َوأ

47/26:20م
6
  ۠ نَا

َ
ٓال ِيَ  0قَاَل َفَعۡلت َهآ إِٗذا َوأ الِّينَ   9ِمَن ٱلضذ  قَاَل فََعْلتُهَا إًِذا َوأَنَا ِمَن الضا

47/26:21م
7
ا  ۡم لَمذ ۡكٗما 0َفَفَرۡرت  ِمنك  ِ ح  وََهَب َِل َرّب 

ۡم فَ وََجَعلََِن مَِن  9ِخۡفت ك 
ۡرَسلَِي   ٱلۡم 

ا ِخْفتُُكْم فََوهََب لِي َربِّي ُحْكًما  فَفََرْرُت ِمْنُكْم لَما

 َوَجَعلَنِي ِمَن اْلُمْرَسلِينَ 

47/26:22م
8
نَُّها  ىءِيَل  0َوتِۡلَك نِۡعَمة  َتم  ۡن َعبذدتذ بََِنٓ إِۡسَر

َ
ذ أ  أَْن َعباْدَت بَنِي إِْسَراهِيلَ َوتِْلَك نِْعَمةٌ تَُمنُّهَا َعلَيا  لََعَ

47/26:23م
9
 قَاَل فِْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعالَِمينَ   0مقَاَل فِۡرَعۡون  َوَما َربُّ ٱۡلَعَٰلَِميَ  

47/26:24م
10

ُٓۖ إِن  َما ۡرِض َوَما بَۡيَنه 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو وقِنَِي  0قَاَل َربُّ ٱلسذ نت م مُّ َماَواِت  ك  َواأْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما إِْن قَاَل َربُّ السا

 ُكْنتُْم ُموقِنِينَ 

ونَ  47/26:25م ََل تَۡسَتِمع 
َ
ۥٓ أ  قَاَل لَِمْن َحْولَهُ أاََل تَْستَِمُعونَ  قَاَل لَِمۡن َحۡوََل 

لِيَ  47/26:26م وذ
َ
م  ٱۡۡل ۡم َوَربُّ َءابَآئِك  لِينَ قَاَل َربُُّكْم َوَربُّ آَبَاهُِكُم اأْلَ  قَاَل َربُّك   وا

47/26:27م
11

رِۡسَل  
 
ِٓي أ م  ٱَّلذ ولَك  ۡم لََمۡجن ون   0قَاَل إِنذ رَس   قَاَل إِنا َرُسولَُكُم الاِذي أُْرِسَل إِلَْيُكْم لََمْجنُونٌ  إََِلۡك 

47/26:28م
12

ُٓۖ إِن 0قَاَل َربُّ ٱلَۡمُۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب   َما نت ۡم َتۡعقِل وَن  9َوَما بَۡيَنه  َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما بَْينَهَُما إِْن ُكْنتُْم قَاَل  ك 

 تَْعقِلُونَ 

ونِيَ  47/26:29م ۡجَعلَنذَك ِمَن ٱلَۡمۡسج 
َ
َۡذَت إَِلًَٰها َغۡۡيِي َۡل

قَاَل لَئِِن اتاَخْذَت إِلَهًا َغْيِري أَلَْجَعلَناَك ِمَن  قَاَل لَئِِن ٱَتذ

 اْلَمْسُجونِينَ 

47/26:30م
13

َولَۡو ِجۡئت َك قَ  
َ
بِٖي  0اَل أ ءٖ مُّ  قَاَل أََولَْو ِجْئتَُك بَِشْيءإ ُمبِينإ  بَِشۡ

                                                           
1

بُونِي ( 0   .97:  91\73أنظر هامش اآلية ( 0م♦ يُْكِذبُون، يَُكذِّ
2

 .73:  97\79أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َويَِضيَق .. يَْنطَلَِق، َويَِضيَق .. يَنْطَلُِق ( 0 
3

 .03:  99\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ يَْقتُلُونِي  (0 
4

 ُعْمِركَ ( 0 
5

 .03:  99\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ فِْعلَتََك ( 0 
6

 الَجاِهلِينَ ( 9 إًِذا أَنَا( 0 
7

 ُحُكًما( 9 لَِما( 0 
8

 مالََك أن تَُمنُّهَا( 0 
9

 .017:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م 
10

 أَنْ ( 0 
11

 أَْرَسلَ ( 0 
12

 أَنْ ( 9 اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِربِ ( 0 
13

 ِجْيتُكَ ( 0 
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َِٰدقِيَ  47/26:31م نَت ِمَن ٱلصذ ِت بِهِۦٓ إِن ك 
ۡ
اِدقِينَ  قَاَل فَأ  قَاَل فَأِْت بِِه إِْن ُكْنَت ِمَن الصا

47/26:32م
1
بِي    ۡلَِقَٰ َعَصاه  فَإَِذا ِِهَ ث ۡعَبان  مُّ

َ
 فَأَْلقَى َعَصاهُ فَإَِذا ِهَي ثُْعبَاٌن ُمبِينٌ   0مفَأ

47/26:33م
2
َِٰظِرينَ    َونََزَع يََدهُ فَإَِذا ِهَي بَْيَضاُء لِلنااِظِرينَ   0مَونََزَع يََدهۥ  فَإَِذا ِِهَ َبۡيَضآء  لِلنذ

47/26:34م
3
ۥٓ إِنذ َهََٰذا لََسَِٰحٌر َعلِيم   0قَاَل لِۡلَمَۡلِ    ْلَمإَلِ َحْولَهُ إِنا هََذا لََساِحٌر َعلِيمٌ قَاَل لِ  َحۡوََل 

47/26:35م
4
ونَ   ر  م 

ۡ
م بِِسۡحرِهِۦ َفَماَذا تَأ ۡرِضك 

َ
ِۡن أ م م  ۡرَِجك  ن َي 

َ
يُِريُد أَْن يُْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم بِِسْحِرِه فََماَذا   0ي رِيد  أ

 تَأُْمُرونَ 

47/26:36م
5
رِۡجهۡ  

َ
َخاه  َوٱۡبَعۡث ِِف ٱلَۡمَدآئِِن َحَُِٰشِيَن  0قَال ٓواْ أ

َ
 قَالُوا أَْرِجْه َوأََخاهُ َواْبَعْث فِي اْلَمَداهِِن َحاِشِرينَ  َوأ

47/26:37م
6
ت وكَ  

ۡ
ار   0يَأ ِ َسحذ

ل  ارإ َعلِيمإ  َعلِيٖم  9بِك   يَأْتُوَك بُِكلِّ َسحا

َحَرة  لِِميَقَِٰت يَۡوٖ   47/26:38م ِمَع ٱلسذ ۡعل و ٖ فَج  َحَرةُ لِِميقَاِت يَْومإ َمْعلُومإ  مذ  فَُجِمَع السا

ونَ  47/26:39م َۡتِمع  نت م َّمُّ
َ
 َوقِيَل لِلنااِس هَْل أَْنتُْم ُمْجتَِمُعونَ  َوقِيَل لِلنذاِس َهۡل أ

م  ٱۡلَغَٰلِبِيَ  47/26:40م َحَرةَ إِن ََكن واْ ه  َحَرةَ إِْن َكانُوا هُُم اْلَغالِبِينَ لََعلانَا  لََعلذَنا نَتذبِع  ٱلسذ  نَتابُِع السا

47/26:41م
7
ئِنذ  

َ
ْ لِفِۡرَعۡوَن أ َحَرة  قَال وا ا َجآَء ٱلسذ نذا ََنۡن   0فَلَمذ ۡجًرا إِن ك 

َ
نَلَا َۡل

 ٱۡلَغَٰلِبَِي 
َحَرةُ قَالُوا لِفِْرَعْوَن أَهِنا لَنَا أَلَْجًرا  ا َجاَء السا فَلَما

 ا نَْحُن اْلَغالِبِينَ إِْن ُكنا 

47/26:42م
8
بَِي  0قَاَل َنَعمۡ   َقرذ ذِمَن ٱلۡم  ۡم إِٗذا ل بِينَ   ]...[ِإَونذك   قَاَل نََعْم َوإِناُكْم إًِذا لَِمَن اْلُمقَرا

ونَ  47/26:43م ۡلق  نت م مُّ
َ
واْ َمآ أ ۡلق 

َ
وََسى أ م مُّ  أَْنتُْم ُمْلقُونَ قَاَل لَهُْم ُموَسى أَْلقُوا َما  قَاَل لَه 

ۡم َوقَال واْ بِعِزذةِ فِۡرَعۡوَن إِنذا نَلَۡحن  ٱۡلَغَٰلِب ونَ  47/26:44م ۡم وَِعِصيذه  ۡلَقۡواْ ِحَبالَه 
َ
ِة فِْرَعْوَن إِناا  فَأ فَأَْلقَْوا ِحبَالَهُْم َوِعِصياهُْم َوقَالُوا بِِعزا

 لَنَْحُن اْلَغالِبُونَ 

47/26:45م
9
ۡلَِقَٰ  

َ
وََسَٰ َعَصاه  فَأ ونَ  0فَإَِذا ِِهَ تَۡلَقف   0مم  فِك 

ۡ
 فَأَْلقَى ُموَسى َعَصاهُ فَإَِذا ِهَي تَْلقَُف َما يَأْفُِكونَ   9َما يَأ

َحَرة   47/26:46م ۡلِِقَ ٱلسذ
 
َحَرةُ َساِجِدينَ  َسَِٰجِدينَ  ]...[فَأ  فَأُْلقَِي السا

ِ  47/26:47م ٓواْ َءاَمنذا بَِرب 
 قَالُوا آََمناا بَِربِّ اْلَعالَِمينَ  ٱۡلَعَٰلَِميَ قَال 

ونَ  47/26:48م وََسَٰ َوَهَٰر  ِ م   َربِّ ُموَسى َوهَاُرونَ  َرب 

ِي  47/26:49م م  ٱَّلذ ۥ لََكبِۡي ك  ۡمُۖ إِنذه  ۡن َءاَذَن لَك 
َ
قَاَل َءاَمنت ۡم ََل ۥ َقۡبَل أ

وَن   ۡحَر فَلََسۡوَف َتۡعلَم  ِ م  ٱلس  م َعلذَمك  لَك  رۡج 
َ
ۡم َوأ يِۡديَك 

َ
َعنذ أ ِ َقط 

 
َۡل

ِۡن ِخَلَٰٖف  َۡجَعِيَ  0مم 
َ
ۡم أ َصل َِبنذك 

 
 َوَۡل

قَاَل آََمْنتُْم لَهُ قَْبَل أَْن آََذَن لَُكْم إِناهُ لََكبِيُرُكُم الاِذي 

ْحَر فَلََسْوَف تَْعلَُموَن أَلُقَطَِّعنا أَْيِديَُكْم  َعلاَمُكُم السِّ

 ِمْن ِخاَلفإ َوأَلَُصلِّبَناُكْم أَْجَمِعينَ  َوأَْرُجلَُكمْ 

نَقلِب ونَ  .47/26:50م ُۖ إِنذآ إََِلَٰ َرب َِنا م   قَالُوا اَل َضْيَر إِناا إِلَى َربِّنَا ُمْنقَلِبُونَ  قَال واْ ََل َضۡۡيَ

                                                           
1

 .017:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م 
2

 .019:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م 
3

 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 
4

 تَاُمُرونَ ( 0 
5

 أْرِجئْهُ، أْرِجْئِه، أْرِجْئهو، أْرِجِه، أْرِجهي، أْرِجْئهي( 0 
6

 ساحرإ ( 9 يَاتُوكَ ( 0 
7

 إنّ ( 0 
8

 نَِعْم، نََحم( 0 
9

 .017:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م ♦يَافُِكوَن ( 9 تَلَقاُف، تَلَقام( 0 
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47/26:51م
1
ن 

َ
ن َيۡغفَِر نَلَا َربَُّنا َخَطََٰيََٰنآ أ

َ
  0إِنذا َنۡطَمع  أ

َ
نذآ أ ۡؤِمنَِي ك  َل ٱلۡم  َل  وذ إِناا نَْطَمُع أَْن يَْغفَِر لَنَا َربُّنَا َخطَايَانَا أَْن ُكناا أَوا

 اْلُمْؤِمنِينَ 

47/26:52م
2
ِۡسِ  

َ
ۡن أ
َ
وََسى أ ۡوَحۡيَنآ إََِلَٰ م 

َ
وَن  0۞َوأ تذَبع  م مُّ إِناُكْم  َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي بِعَِباِدٓي إِنذك 

 ُمتابَُعونَ 

رَۡسَل فِۡرَعۡون  ِِف ٱلَۡمَدآئِِن َحَُِٰشِينَ  47/26:53م
َ
 فَأَْرَسَل فِْرَعْوُن فِي اْلَمَداهِِن َحاِشِرينَ  فَأ

ذَِمة  قَلِيل ونَ  47/26:54م ََلٓءِ لَُِشۡ ؤ   إِنا هَُؤاَلِء لَِشْرِذَمةٌ قَلِيلُونَ  إِنذ َهى

ۡم  47/26:55م ونَ ِإَونذه   َوإِناهُْم لَنَا لََغاهِظُونَ  نَلَا لََغآئِظ 

47/26:56م
3
ونَ    َوإِناا لََجِميٌع َحاِذُرونَ   0ِإَونذا َۡلَِميٌع َحَِٰذر 

47/26:57م
4
ي ونٖ   َٰٖت وَع  ِن َجنذ م م  ۡخرَۡجَنَٰه 

َ
 فَأَْخَرْجنَاهُْم ِمْن َجنااتإ َوُعيُونإ   0فَأ

47/26:58م
5
ن وزٖ َوَمَقا ٖ    َوُكنُوزإ َوَمقَامإ َكِريمإ  َكرِيٖم  0َوك 

ىءِيَل  47/26:59م ۡوَرثَۡنََٰها بََِنٓ إِۡسَر
َ
َٰلَِكُۖ َوأ  َكَذلَِك َوأَْوَرْثنَاهَا بَنِي إِْسَراهِيلَ  َكَذ

47/26:60م
6
ۡتَبع وه م 

َ
ُۡشِقِيَ  0فَأ  فَأَْتبَُعوهُْم ُمْشِرقِينَ   0م9مُّ

47/26:61م
7
ىَءا  ا تََر ونَ  9ٱۡۡلَۡمَعانِ  0فَلَمذ ۡدَرك  وََسى إِنذا لَم  ۡصَحَٰب  م 

َ
ا تََراَءى اْلَجْمَعاِن قَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِناا   0قَاَل أ فَلَما

 لَُمْدَرُكونَ 

47/26:62م
8
ِ َسَيۡهِدينِ   ُۖ إِنذ َمِعَ َرّب 

ٓ  قَاَل َكالا إِنا َمِعَي َربِّي َسيَْهِدينِ   0قَاَل ّلََكذ

47/26:63م
9
  ُّ ُۖ فَٱنَفلََق فاََكَن ُك  ِن ٱِۡضِب ب َِعَصاَك ٱۡۡلَۡحَر

َ
وََسى أ ٓ إََِلَٰ م  ۡوَحۡيَنا

َ
فَأ

ۡودِ ٱۡلَعِظيمِ  0فِۡرقٖ    0مَكٱلطذ
فَأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَِن اْضِرْب بَِعَصاَك اْلبَْحَر 

 فَاْنفَلََق فََكاَن ُكلُّ فِْرقإ َكالطاْوِد اْلَعِظيمِ 

47/26:64م
10

  
َ
 َوأَْزلَْفنَا ثَما اآْلََخِرينَ  ٱٓأۡلَخرِيَن  9َثمذ  0ۡزلَۡفَناَوأ

َۡجَعِيَ  47/26:65م
َ
ۥٓ أ َعه  وََسَٰ َوَمن مذ َّنَۡيَنا م 

َ
 َوأَْنَجْينَا ُموَسى َوَمْن َمَعهُ أَْجَمِعينَ  َوأ

ۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخِرينَ  47/26:66م
َ
 ثُما أَْغَرْقنَا اآْلََخِرينَ  ث مذ أ

ۡؤِمنِيَ  47/26:67م م مُّ ۡكَث ه 
َ
ُۖ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرهُْم ُمْؤِمنِينَ  إِنذ ِِف َذ

َو ٱۡلَعزِيز  ٱلرذِحيم   47/26:68م ِحيمُ  ِإَونذ َربذَك لَه   َوإِنا َرباَك لَهَُو اْلَعِزيُز الرا

َٰهِيمَ َوٱتۡل   47/26:69م  إِبَۡر
َ
 َواْتُل َعلَْيِهْم نَبَأَ إِْبَراِهيمَ  َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ونَ  47/26:70م بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َما َتۡعب د 
َ
 إِْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَْوِمِه َما تَْعبُُدونَ  إِۡذ قَاَل ِۡل

َِٰكِفيَ  47/26:71م ۡصَناٗما َفَنَظلُّ لََها َع
َ
 نَْعبُُد أَْصنَاًما فَنَظَلُّ لَهَا َعاِكفِينَ قَالُوا  قَال واْ َنۡعب د  أ

                                                           
1

 إِنْ ( 0 
2

 اْسِر، ِسرْ ( 0 
3

 َحِذُروَن، َحاِدُروَن، َحُذُرونَ ( 0 
4

 َوِعيُونإ ( 0 
5

 َوُمقَامإ ( 0 
6

قِيَن ( 9 فَأَتابُِعوهُْم، َوأَتابُِعوهُمْ ( 0   .076:  7\78مش اآلية أنظر ها( 0م ♦ُمَشرِّ
7

 لَُمداِرُكونَ ( 7 تََراَءت الفئتان( 9 تََرايَا( 0 
8

 َسيَْهِدينِي( 0 
9

 (.99:  07قارن: "ودخل بنو إسراهيل في وسط البحر على اليبس، والمياه لهم سور عن يمينهم وعن يسارهم" )خروج ( 0م♦ فِلْقإ ( 0 
10

هْ ( 9 َوَزلَْفنَا، َوأَْزلَْقنَا( 0   ثَما
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47/26:72م
1
مۡ   ونَك  وَن  0قَاَل َهۡل يَۡسَمع   قَاَل هَْل يَْسَمُعونَُكْم إِْذ تَْدُعونَ  إِۡذ تَۡدع 

ونَ  47/26:73م ُّ ۡو يَۡض 
َ
ۡم أ ونَك  ۡو يَنَفع 

َ
ونَ  أ  أَْو يَْنفَُعونَُكْم أَْو يَُضرُّ

 قَالُوا بَْل َوَجْدنَا آَبَاَءنَا َكَذلَِك يَْفَعلُونَ  وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َكَذَٰلَِك َيۡفَعل ونَ قَال واْ بَۡل  47/26:74م

ونَ  47/26:75م نت ۡم َتۡعب د  ا ك  فََرَءۡيت م مذ
َ
 قَاَل أَفََرأَْيتُْم َما ُكْنتُْم تَْعبُُدونَ  قَاَل أ

ونَ  47/26:76م ۡقَدم 
َ
م  ٱۡۡل نت ۡم َوَءابَآؤ ك 

َ
 أَْنتُْم َوآَبَاُؤُكُم اأْلَْقَدُمونَ  أ

ٓ إَِلذ َربذ ٱۡلَعَٰلَِميَ  47/26:77م ِ
و   َل  ۡم َعد   فَإِناهُْم َعُدو  لِي إاِلا َربا اْلَعالَِمينَ  فَإِنذه 

47/26:78م
2
َو َيۡهِدينِ   ِي َخلََقَِن َفه   الاِذي َخلَقَنِي فَهَُو يَْهِدينِ   0ٱَّلذ

47/26:79م
3
َِن َويَۡسقِيِ   ۡطعِم  َو ي  ِي ه   َوالاِذي هَُو يُْطِعُمنِي َويَْسقِينِ   0َوٱَّلذ

47/26:80م
4
َو يَۡشفِيِ    َوإَِذا َمِرْضُت فَهَُو يَْشفِينِ   0ِإَوَذا َمرِۡضت  َفه 

47/26:81م
5
ۡيِيِ   ِي ي ِميت َِن ث مذ َي   َوالاِذي يُِميتُنِي ثُما يُْحيِينِ   0م0َوٱَّلذ

47/26:82م
6
ن َيۡغفَِر َِل َخِطٓي  

َ
ۡطَمع  أ

َ
ِٓي أ ِيِن  0َِّت   َ َوٱَّلذ ينِ  يَۡوَم ٱَل   َوالاِذي أَْطَمُع أَْن يَْغفَِر لِي َخِطيئَتِي يَْوَم الدِّ

َٰلِِحيَ  47/26:83م ۡۡلِۡقَِن بِٱلصذ
َ
ۡكٗما َوأ ِ َهۡب َِل ح  الِِحينَ َربِّ هَْب لِي ُحْكًما َوأَْلِحْقنِي  َرب   بِالصا

ِ لَِساَن ِصۡدٖق ِِف ٱٓأۡلِخرِينَ  47/26:84م
 َواْجَعْل لِي لَِساَن ِصْدقإ فِي اآْلَِخِرينَ  َوٱۡجَعل َل 

 َواْجَعْلنِي ِمْن َوَرثَِة َجناِة الناِعيمِ  َوٱۡجَعۡلَِن ِمن َوَرثَةِ َجنذةِ ٱنلذعِيمِ  47/26:85م

47/26:86م
7
ِبٓ  

َ
ۥ ََكنَ َوٱۡغفِۡر ِۡل ٓال َِي  0إِنذه  الِّينَ  ِمَن ٱلضذ  َواْغفِْر أِلَبِي إِناهُ َكاَن ِمَن الضا

ۡبَعث ونَ  47/26:87م ۡزِِن يَۡوَم ي 
 َواَل تُْخِزنِي يَْوَم يُْبَعثُونَ  َوََل َت 

 يَْوَم اَل يَْنفَُع َماٌل َواَل بَنُونَ  يَۡوَم ََل يَنَفع  َمال  َوََل َبن ونَ  47/26:88م

َ بَِقۡلٖب َسلِيمٖ  47/26:89م َت ٱَّللذ
َ
َ بِقَْلبإ َسلِيمإ  إَِلذ َمۡن أ  إاِلا َمْن أَتَى هللاا

47/26:90م
8
ۡزلَِفِت  

 
تذقَِي  0َوأ  َوأُْزلِفَِت اْلَجناةُ لِْلُمتاقِينَ  ٱۡۡلَنذة  لِۡلم 

47/26:91م
9
ِزَتِ   َزِت  ٱۡۡلَِحيم  لِۡلَغاوِيَن  0َوب ر   اْلَجِحيُم لِْلَغاِوينَ َوبُرِّ

ونَ  47/26:92م نت ۡم َتۡعب د  ۡيَن َما ك 
َ
ۡم أ  َوقِيَل لَهُْم أَْيَن َما ُكْنتُْم تَْعبُُدونَ  َوقِيَل لَه 

ونَ  47/26:93م ۡو يَنَتِِص 
َ
ۡم أ ونَك  ِ َهۡل يَنِص   ِ هَْل يَْنُصُرونَُكْم أَْو يَْنتَِصُرونَ  ِمن د وِن ٱَّللذ  ِمْن ُدوِن هللاا

نَ  47/26:94م ۡم َوٱۡلَغاوۥ  ۡبِكب واْ فِيَها ه   فَُكْبِكبُوا فِيهَا هُْم َواْلَغاُوونَ  فَك 

                                                           
1

 يُْسِمُعونَُكمْ ( 0 
2

 يَْهِدينِي( 0 
3

 َويَْسقِينِي( 0 
4

 يَْشفِينِي( 0 
5

 .77:  31\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ يُْحيِيِن ( 0 
6

 َخِطياتِي، َخطايايَ ( 0 
7

 أِلَبََوّي إِناهُما َكانَا( 0 
8

 َوأُْزلِقَتِ ( 0 
9

َزِت، َوبََرَزتِ ( 0   فَبُرِّ
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ونَ  47/26:95م َۡجَع 
َ
ن ود  إِبۡلِيَس أ  َوُجنُوُد إِْبلِيَس أَْجَمُعونَ  وَج 

ونَ  47/26:96م ۡم فِيَها ََيَۡتِصم   قَالُوا َوهُْم فِيهَا يَْختَِصُمونَ  قَال واْ َوه 

بِي   47/26:97م نذا لَِف َضَلَٰٖل مُّ
ِ إِن ك  ِ إِْن ُكناا لَفِي َضاَللإ ُمبِينإ  تَٱَّللذ  تَاَّللا

ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ  47/26:98م م بَِرب  ِيك  يُكْم بَِربِّ اْلَعالَِمينَ  إِۡذ ن َسو   إِْذ نَُسوِّ

ونَ  47/26:99م ۡجرِم  َضلذَنآ إَِلذ ٱلۡم 
َ
 إاِلا اْلُمْجِرُمونَ َوَما أََضلانَا  َوَمآ أ

 فََما لَنَا ِمْن َشافِِعينَ  َفَما نَلَا ِمن َشَٰفِعِيَ  47/26:100م

 َواَل َصِديقإ َحِميمإ  َوََل َصِديق  َُحِيمٖ  47/26:101م

ۡؤِمنِيَ  47/26:102م وَن ِمَن ٱلۡم  ٗة َفَنك  نذ نَلَا َكرذ
َ
ةً فَنَُكوَن ِمَن  فَلَۡو أ  اْلُمْؤِمنِينَ فَلَْو أَنا لَنَا َكرا

ۡؤِمنِيَ  47/26:103م م مُّ ۡكَث ه 
َ
ُۖ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرهُْم ُمْؤِمنِينَ  إِنذ ِِف َذ

َو ٱۡلَعزِيز  ٱلرذِحيم   47/26:104م ِحيمُ  ِإَونذ َربذَك لَه   َوإِنا َرباَك لَهَُو اْلَعِزيُز الرا

47/26:105م
1
بَۡت قَۡوم  ن وح    ۡرَسلَِي  0مَكذذ بَْت قَْوُم نُوحإ اْلُمْرَسلِينَ  ٱلۡم 

 َكذا

ونَ  47/26:106م ََل َتتذق 
َ
ۡم ن وٌح أ وه  خ 

َ
ۡم أ  إِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم نُوٌح أاََل تَتاقُونَ  إِۡذ قَاَل لَه 

ِمي   47/26:107م
َ
وٌل أ ۡم رَس   لَُكْم َرُسوٌل أَِمينٌ إِنِّي  إَِن ِ لَك 

47/26:108م
2
ونِ   ِطيع 

َ
َ َوأ واْ ٱَّللذ َ َوأَِطيُعونِ   0فَٱتذق   فَاتاقُوا هللاا

ۡس  .47/26:109م
َ
ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ   َ َوَمآ أ َٰ َرب 

ۡجرَِي إَِلذ لََعَ
َ
ۡجر ِۖ إِۡن أ

َ
ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ ِرَي إاِلا َعلَى َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرإ إِْن أَجْ  ل ك 

 َربِّ اْلَعالَِمينَ 

47/26:110م
3
ونِ   ِطيع 

َ
َ َوأ واْ ٱَّللذ َ َوأَِطيُعونِ   0فَٱتذق   فَاتاقُوا هللاا

47/26:111م
4
ن ۡؤِمن  لََك َوٱتذَبَعَك  

َ
ۡرَذل ونَ  0۞قَال ٓواْ أ

َ
 قَالُوا أَنُْؤِمُن لََك َواتابََعَك اأْلَْرَذلُونَ   9ٱۡۡل

 قَاَل َوَما ِعْلِمي بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ  قَاَل َوَما ِعۡلَِم بَِما ََكن واْ َيۡعَمل ونَ  47/26:112م

47/26:113م
5
ونَ   ر  ِۖ لَۡو تَۡشع  ِ َٰ َرّب 

ۡم إَِلذ لََعَ  إِْن ِحَسابُهُْم إاِلا َعلَى َربِّي لَْو تَْشُعُرونَ   0إِۡن ِحَساب ه 

نَا۠ بَِطارِدِ  47/26:114م
َ
ۡؤِمنِيَ َوَمآ أ  َوَما أَنَا بِطَاِرِد اْلُمْؤِمنِينَ  ٱلۡم 

بِي   47/26:115م نَا۠ إَِلذ نَِذير  مُّ
َ
 إِْن أَنَا إاِلا نَِذيٌر ُمبِينٌ  إِۡن أ

وِميَ  47/26:116م وَننذ ِمَن ٱلَۡمۡرج  َٰن وح  تَلَك   لَتَُكونَنا ِمَن اْلَمْرُجوِمينَ  قَالُوا لَئِْن لَْم تَْنتَِه يَا نُوحُ  قَال واْ لَئِن لذۡم تَنَتهِ َي

47/26:117م
6
ب ونِ   ِ إِنذ قَۡوِِم َكذذ  قَاَل َربِّ إِنا قَْوِمي َكذابُونِ   0قَاَل َرب 

ۡؤِمنِيَ  47/26:118م ِعَ ِمَن ٱلۡم  ۡم َفۡتٗحا َوََّن َِِن َوَمن مذ نِي َوَمْن َمِعَي ِمَن فَاْفتَْ  بَْينِي َوبَْينَهُْم  فَٱۡفَتۡح بَۡيَِن َوبَۡيَنه  فَْتًحا َونَجِّ

 اْلُمْؤِمنِينَ 

ونِ  47/26:119م ۡلِك ٱلَۡمۡشح  ۥ ِِف ٱۡلف  َعه  َّنَۡيَنَٰه  َوَمن مذ
َ
 فَأَْنَجْينَاهُ َوَمْن َمَعهُ فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحونِ  فَأ

                                                           
1

 .39:  37\97أنظر هامش اآلية  ( 0م 
2

 َوأَِطيُعونِي( 0 
3

 َوأَِطيُعونِي( 0 
4

 َواتابَِعَك اأْلَْرَذلِينَ ( 9 َوأَْتبَاُعكَ ( 0 
5

 يَْشُعُرونَ ( 0 
6

بُونِي( 0   َكذا
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ۡغَرۡقَنا َبۡعد  ٱۡۡلَاقِيَ  47/26:120م
َ
 اْلبَاقِينَ ثُما أَْغَرْقنَا بَْعُد  ث مذ أ

ۡؤِمنِيَ  47/26:121م م مُّ ۡكَث ه 
َ
ُۖ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرهُْم ُمْؤِمنِينَ  إِنذ ِِف َذ

َو ٱۡلَعزِيز  ٱلرذِحيم   47/26:122م ِحيمُ  ِإَونذ َربذَك لَه   َوإِنا َرباَك لَهَُو اْلَعِزيُز الرا

ۡرَسلِيَ  47/26:123م بَۡت ََعٌد ٱلۡم   َكذابَْت َعاٌد اْلُمْرَسلِينَ  َكذذ

ونَ  47/26:124م ََل َتتذق 
َ
وٌد أ ۡم ه  وه  خ 

َ
ۡم أ  إِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم هُوٌد أاََل تَتاقُونَ  إِۡذ قَاَل لَه 

ِمي   47/26:125م
َ
وٌل أ ۡم رَس   أَِمينٌ إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل  إَِن ِ لَك 

47/26:126م
1
ونِ   ِطيع 

َ
َ َوأ واْ ٱَّللذ َ َوأَِطيُعونِ   0فَٱتذق   فَاتاقُوا هللاا

ۡس  47/26:127م
َ
ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ   َ َوَمآ أ َٰ َرب 

ۡجرَِي إَِلذ لََعَ
َ
ۡجر ِۖ إِۡن أ

َ
ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ َعلَى َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرإ إِْن أَْجِرَي إاِلا  ل ك 

 َربِّ اْلَعالَِمينَ 

47/26:128م
2
تَۡبن ونَ  

َ
ِ رِيع   0أ

ل   أَتَْبنُوَن بُِكلِّ ِريعإ آَيَةً تَْعبَثُونَ  َءايَٗة َتۡعَبث وَن  9بِك 

47/26:129م
3
مۡ   وَن َمَصانَِع لََعلذك  ونَ  0َوَتتذِخذ   َوتَتاِخُذوَن َمَصانَِع لََعلاُكْم تَْخلُُدونَ   7 9ََتِۡل  

47/26:130م
4
 َوإَِذا بَطَْشتُْم بَطَْشتُْم َجبااِرينَ  ِإَوَذا َبَطۡشت م َبَطۡشت ۡم َجبذارِينَ  

ونِ  47/26:131م ِطيع 
َ
َ َوأ واْ ٱَّللذ َ َوأَِطيُعونِ   0فَٱتذق   فَاتاقُوا هللاا

ونَ  47/26:132م م بَِما َتۡعلَم  ك  َمدذ
َ
ِٓي أ واْ ٱَّلذ ُكْم بَِما تَْعلَُمونَ َواتاقُوا الاِذي  َوٱتذق   أََمدا

نَۡعَٰٖم َوَبنِيَ  47/26:133م
َ
م بِأ ك  َمدذ

َ
ُكْم بِأَْنَعامإ َوبَنِينَ  أ  أََمدا

47/26:134م
5
ي ون    َٰٖت وَع   َوَجنااتإ َوُعيُونإ   0وََجنذ

ۡم َعَذاَب يَۡو   َعِظيمٖ  47/26:135م َخاف  َعلَۡيك 
َ
ٓ أ  َعَذاَب يَْومإ َعِظيمإ إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم  إَِن ِ

47/26:136م
6
وََعۡظَت  

َ
َِٰعِظَي  0قَال واْ َسَوآٌء َعلَۡيَنآ أ َِن ٱۡلَو ن م  ۡم لَۡم تَك 

َ
قَالُوا َسَواٌء َعلَْينَا أََوَعْظَت أَْم لَْم تَُكْن ِمَن  أ

 اْلَواِعِظينَ 

47/26:137م
7
ل ق    لَِي  0إِۡن َهََٰذآ إَِلذ خ  وذ

َ
لِينَ إِْن هََذا إِ  ٱۡۡل  الا ُخلُُق اأْلَوا

بِيَ  47/26:138م َعذذ بِينَ  َوَما ََنۡن  بِم   َوَما نَْحُن بُِمَعذا

ۡؤِمنِيَ  47/26:139م م مُّ ۡكَث ه 
َ
ُۖ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة ۡم  إِنذ ِِف َذ ۡهلَۡكَنَٰه 

َ
ب وه  فَأ بُوهُ فَأَْهلَْكنَاهُْم إِنا فِي َذلَِك  فََكذذ آَلَيَةً َوَما َكاَن فََكذا

 أَْكثَُرهُْم ُمْؤِمنِينَ 

َو ٱۡلَعزِيز  ٱلرذِحيم   47/26:140م ِحيمُ  ِإَونذ َربذَك لَه   َوإِنا َرباَك لَهَُو اْلَعِزيُز الرا

ۡرَسلِيَ  47/26:141م ود  ٱلۡم  بَۡت َثم   َكذابَْت ثَُموُد اْلُمْرَسلِينَ  َكذذ

ۡم  47/26:142م ونَ إِۡذ قَاَل لَه  ََل َتتذق 
َ
ۡم َصَٰلٌِح أ وه  خ 

َ
 إِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم َصالٌِ  أاََل تَتاقُونَ  أ

ِمي   47/26:143م
َ
وٌل أ ۡم رَس   إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِمينٌ  إَِن ِ لَك 

                                                           
1

 َوأَِطيُعونِي( 0 
2

 َريعإ ( 9 أَتُْبنُونَ ( 0 
3

 تُْخلاُدونَ تُْخلَُدوَن، تُْخلُِدوَن، ( 7 كأنكم خالدون( 9 كي( 0 
4

 َوأَِطيُعونِي( 0 
5

 َوِعيُونإ ( 0 
6

 أََوَعْظتَنا( 0 
7

 َخلُْق، ُخلُْق، إْختاِلقُ ( 0 
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47/26:144م
1
ونِ   ِطيع 

َ
َ َوأ واْ ٱَّللذ َ َوأَِطيُعونِ   0فَٱتذق   فَاتاقُوا هللاا

ۡس  47/26:145م
َ
ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ   َ َوَمآ أ َٰ َرب 

ۡجرَِي إَِلذ لََعَ
َ
ۡجر ِۖ إِۡن أ

َ
ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرإ إِْن أَْجِرَي إاِلا َعلَى  ل ك 

 َربِّ اْلَعالَِمينَ 

َنآ َءاِمنِيَ  47/26:146م وَن ِِف َما َهَٰه  ك  ت َۡتَ
َ
 اهُنَا آَِمنِينَ أَتُْتَرُكوَن فِي َما هَ  أ

47/26:147م
2
ي ونٖ   َٰٖت وَع   فِي َجنااتإ َوُعيُونإ   0ِِف َجنذ

47/26:148م
3
َها َهِضيم    وٖع َوََنٖۡل َطۡلع  ر   َوُزُروعإ َونَْخلإ طَْلُعهَا هَِضيمٌ   0َوز 

47/26:149م
4
َٰرِهِيَ  0َوَتۡنِحت ونَ   َباِل ب ي وٗتا َف  اْلِجبَاِل بُيُوتًا فَاِرِهينَ َوتَْنِحتُوَن ِمَن   9ِمَن ٱۡۡلِ

47/26:150م
5
ونِ   ِطيع 

َ
َ َوأ واْ ٱَّللذ َ َوأَِطيُعونِ   0فَٱتذق   فَاتاقُوا هللاا

َّۡسِفِيَ  47/26:151م ۡمَر ٱلۡم 
َ
ٓواْ أ  َواَل تُِطيُعوا أَْمَر اْلُمْسِرفِينَ  َوََل ت ِطيع 

ۡرِض َوََل  47/26:152م
َ
وَن ِِف ٱۡۡل ۡفِسد  ِيَن ي  ونَ ٱَّلذ  الاِذيَن يُْفِسُدوَن فِي اأْلَْرِض َواَل يُْصلُِحونَ  ي ۡصلِح 

رِينَ  47/26:153م َسحذ نَت ِمَن ٱلۡم 
َ
َمآ أ ِرينَ  قَال ٓواْ إِنذ  قَالُوا إِناَما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحا

ِت أَِب 47/26:154م
ۡ
ِۡثل َنا َفأ نَت إَِلذ بََُش  م 

َ
َٰ َمآ أ نَت ِمَن ٱلصذ َما أَْنَت إاِلا بََشٌر ِمْثلُنَا فَأِْت بِآَيَةإ إِْن ُكْنَت ِمَن  ِدقِيَ يَة  إِن ك 

اِدقِينَ   الصا

47/26:155م
6
ذَها ُِشۡب    ۡم ُِشۡب   0قَاَل َهَِٰذهِۦ نَاقَة  ل ۡعل وٖ   0َولَك   قَاَل هَِذِه نَاقَةٌ لَهَا ِشْرٌب َولَُكْم ِشْرُب يَْومإ َمْعلُومإ  يَۡوٖ  مذ

ۡم َعَذاب  يَۡو   َعِظيمٖ  47/26:156م َذك  خ 
ۡ
وٓءٖ َفَيأ وَها بِس  وهَا بُِسوءإ فَيَأُْخَذُكْم َعَذاُب يَْومإ َعِظيمإ  َوََل َتَمسُّ  َواَل تََمسُّ

واْ َنَِٰدِميَ  47/26:157م ۡصَبح 
َ
وَها فَأ  فََعقَُروهَا فَأَْصبَُحوا نَاِدِمينَ  َفَعَقر 

م  ٱۡلَعَذاب    .47/26:158م َخَذه 
َ
ۡؤِمنِيَ فَأ م مُّ ۡكَث ه 

َ
ُۖ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة فَأََخَذهُُم اْلَعَذاُب إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً َوَما َكاَن  إِنذ ِِف َذ

 أَْكثَُرهُْم ُمْؤِمنِينَ 

َو ٱۡلَعزِيز  ٱلرذِحيم   47/26:159م ِحيمُ  ِإَونذ َربذَك لَه   َوإِنا َرباَك لَهَُو اْلَعِزيُز الرا

47/26:160م
7
بَۡت قَۡوم  ل وط    ۡرَسلَِي  0مَكذذ  َكذابَْت قَْوُم لُوطإ اْلُمْرَسلِينَ  ٱلۡم 

47/26:161م
8
ۡم ل وٌط   وه  خ 

َ
ۡم أ وَن  0إِۡذ قَاَل لَه  ََل َتتذق 

َ
 إِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم لُوطٌ أاََل تَتاقُونَ  أ

ِمي   47/26:162م
َ
وٌل أ ۡم رَس   لَُكْم َرُسوٌل أَِمينٌ إِنِّي  إَِن ِ لَك 

47/26:163م
9
ونِ   ِطيع 

َ
َ َوأ واْ ٱَّللذ َ َوأَِطيُعونِ   0فَٱتذق   فَاتاقُوا هللاا

ۡس  47/26:164م
َ
ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ   َ َوَمآ أ َٰ َرب 

ۡجرَِي إَِلذ لََعَ
َ
ۡجر ِۖ إِۡن أ

َ
ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ َي إاِلا َعلَى َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرإ إِْن أَْجرِ  ل ك 

 َربِّ اْلَعالَِمينَ 

ۡكَراَن ِمَن ٱۡلَعَٰلَِميَ  47/26:165م ت وَن ٱَّلُّ
ۡ
تَأ
َ
ْكَراَن ِمَن اْلَعالَِمينَ  أ  أَتَأْتُوَن الذُّ

                                                           
1

 َوأَِطيُعونِي( 0 
2

 َوِعيُونإ ( 0 
3

 هَِضيمإ ( 0 
4

ِهينَ ( 9 َوتَْنحاتُوَن، َوتَْنَحتُوَن، ويَْنِحتُوَن، َويَْنَحتُونَ ( 0   فَِرِهيَن، ُمتَفَرِّ
5

 َوأَِطيُعونِي( 0 
6

 ُشْرب( 0 
7

 .37:  37\97أنظر هامش اآلية  (0م 
8

 لَهُْم لُوطٌ ( 0 
9

 َوأَِطيُعونِي( 0 
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47/26:166م
1
وَن َما َخلَقَ   نت ۡم قَۡوٌم  0َوتََذر 

َ
مِۚ بَۡل أ ۡزَوَِٰجك 

َ
ِۡن أ م م  ۡم َربُّك  لَك 

 ََعد وَن 
َخلََق لَُكْم َربُُّكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَْل أَْنتُْم َوتََذُروَن َما 

 قَْوٌم َعاُدونَ 

ۡخرَِجيَ  47/26:167م وَننذ مَِن ٱلۡم   قَالُوا لَئِْن لَْم تَْنتَِه يَا لُوطُ لَتَُكونَنا ِمَن اْلُمْخَرِجينَ  قَال واْ لَئِن لذۡم تَنَتهِ َيَٰل وط  تَلَك 

َِن ٱۡلَقالِيَ قَاَل إَِن ِ  47/26:168م م م   قَاَل إِنِّي لَِعَملُِكْم ِمَن اْلقَالِينَ  لَِعَملِك 

ا َيۡعَمل ونَ  47/26:169م ۡهِّل ِممذ
َ
ِ ََّن َِِن َوأ ا يَْعَملُونَ  َرب  نِي َوأَْهلِي ِمما  َربِّ نَجِّ

َۡجَعِيَ  47/26:170م
َ
ۥٓ أ ۡهلَه 

َ
ۡيَنَٰه  َوأ ْينَاهُ َوأَْهلَهُ أَْجمَ  َفَنجذ  ِعينَ فَنَجا

47/26:171م
2
وٗزا ِِف ٱۡلَغَِٰبِينَ    إاِلا َعُجوًزا فِي اْلَغابِِرينَ   0مإَِلذ َعج 

ۡرنَا ٱٓأۡلَخرِينَ  47/26:172م ْرنَا اآْلََخِرينَ  ث مذ َدمذ  ثُما َدما

47/26:173م
3
َطٗراُۖ   ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مذ

َ
نَذرِيَن  0مَوأ  َعلَْيِهْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر اْلُمْنَذِرينَ  َوأَْمطَْرنَا فََسآَء َمَطر  ٱلۡم 

ۡؤِمنِيَ  47/26:174م م مُّ ۡكَث ه 
َ
ُۖ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرهُْم ُمْؤِمنِينَ  إِنذ ِِف َذ

َو ٱۡلَعزِيز  ٱلرذِحيم   47/26:175م ِحيمُ َوإِنا  ِإَونذ َربذَك لَه   َرباَك لَهَُو اْلَعِزيُز الرا

47/26:176م
4
ۡصَحَٰب  ۡل  

َ
َب أ ۡرَسلَِي  0ۡيَكةِ  َ َكذذ  َكذاَب أَْصَحاُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسلِينَ  ٱلۡم 

ونَ  47/26:177م ََل َتتذق 
َ
َعۡيٌب أ ۡم ش   إِْذ قَاَل لَهُْم ُشَعْيٌب أاََل تَتاقُونَ  إِۡذ قَاَل لَه 

ِمي  إِ  47/26:178م
َ
وٌل أ ۡم رَس   إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِمينٌ  َن ِ لَك 

47/26:179م
5
ونِ   ِطيع 

َ
َ َوأ واْ ٱَّللذ َ َوأَِطيُعونِ   0فَٱتذق   فَاتاقُوا هللاا

ۡس  47/26:180م
َ
ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ   َ َوَمآ أ َٰ َرب 

ۡجرَِي إَِلذ لََعَ
َ
ۡجر ِۖ إِۡن أ

َ
ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرإ إِْن أَْجِرَي إاِلا َعلَى َوَما  ل ك 

 َربِّ اْلَعالَِمينَ 

ۡخَِّسِينَ  47/26:181م ون واْ ِمَن ٱلۡم  ۡوف واْ ٱۡلَكۡيَل َوََل تَك 
َ
 أَْوفُوا اْلَكْيَل َواَل تَُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسِرينَ  ۞أ

47/26:182م
6
ۡسَتقِيِم  0َوزِن واْ بِٱۡلقِۡسَطاِس    َوِزنُوا بِاْلقِْسطَاِس اْلُمْستَقِيمِ  ٱلۡم 

47/26:183م
7
  ْ وا ْ  0َوََل َتۡبَخس  ۡم َوََل َتۡعَثۡوا ۡشَيآَءه 

َ
ۡفِسِديَن  9ٱنلذاَس أ ۡرِض م 

َ
َواَل تَْبَخُسوا النااَس أَْشيَاَءهُْم َواَل تَْعثَْوا فِي  ِِف ٱۡۡل

 اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 

47/26:184م
8
بِلذةَ   ۡم َوٱۡۡلِ ِي َخلََقك  واْ ٱَّلذ لَِي  0َوٱتذق  وذ

َ
لِينَ  ٱۡۡل  َواتاقُوا الاِذي َخلَقَُكْم َواْلِجبِلاةَ اأْلَوا

رِينَ  47/26:185م َسحذ نَت ِمَن ٱلۡم 
َ
َمآ أ ِرينَ  قَال ٓواْ إِنذ  قَالُوا إِناَما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحا

نَت إَِلذ  47/26:186م
َ
َِٰذبِيَ  َوَمآ أ نَُّك لَِمَن ٱۡلَك ِۡثل َنا ِإَون نذظ   َوَما أَْنَت إاِلا بََشٌر ِمْثلُنَا َوإِْن نَظُنَُّك لَِمَن اْلَكاِذبِينَ  بََُش  م 

47/26:187م
9
ۡسقِۡط َعلَۡيَنا كَِسٗفا 

َ
َِٰدقَِي  0فَأ نَت ِمَن ٱلصذ َمآءِ إِن ك  َِن ٱلسذ َماِء إِْن ُكْنَت ِمَن  فَأَْسقِْط َعلَْينَا ِكَسفًا ِمنَ  م  السا

اِدقِينَ   الصا

                                                           
1

 أصل ( 0 
2

 .97:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م 
3

 .77:  37\77أنظر هامش اآلية ( 0م 
4

 لَْيَكِة، لَْيَكةَ ( 0 
5

 َوأَِطيُعونِي( 0 
6

 بِاْلقُْسطَاِس، بِاْلقُْصطَاسِ ( 0 
7

 تِْعثَْوا( 9 تِْبَخُسوا( 0 
8

 َوالُْجبُلاةَ، َوالِْجْبلاةَ، َوالَْجْبلاةَ ( 0 
9

 ِكْسفًا( 0 
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ۡعلَم  بَِما َتۡعَمل ونَ  47/26:188م
َ
ٓ أ ِ  قَاَل َربِّي أَْعلَُم بَِما تَْعَملُونَ  قَاَل َرّب 

ۥ ََكَن َعَذاَب يَۡو   َعِظيم   47/26:189م لذةِِۚ إِنذه  ۡم َعَذاب  يَۡوِم ٱلظُّ َخَذه 
َ
ب وه  فَأ بُوهُ  فََكذذ فَأََخَذهُْم َعَذاُب يَْوِم الظُّلاِة إِناهُ َكاَن َعَذاَب فََكذا

 يَْومإ َعِظيمإ 

ۡؤِمنِيَ  47/26:190م م مُّ ۡكَث ه 
َ
ُۖ َوَما ََكَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرهُْم ُمْؤِمنِينَ  إِنذ ِِف َذ

َو ٱۡلعَ  47/26:191م ِحيمُ  زِيز  ٱلرذِحيم  ِإَونذ َربذَك لَه   َوإِنا َرباَك لَهَُو اْلَعِزيُز الرا

ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ  47/26:192م ۥ تَلََنِيل  َرب   َوإِناهُ لَتَْنِزيُل َربِّ اْلَعالَِمينَ  ِإَونذه 

47/26:193م
1
ِمي   0نََزَل  

َ
وح  ٱۡۡل وُح اأْلَِمينُ   9بِهِ ٱلرُّ  نََزَل بِِه الرُّ

َٰ  47/26:194م نِذرِينَ  لََعَ وَن ِمَن ٱلۡم   َعلَى قَْلبَِك لِتَُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِرينَ  قَۡلبَِك تِلَك 

بِيٖ  47/26:195م ٖ مُّ  بِلَِسانإ َعَربِيٍّ ُمبِينإ  بِلَِسان  َعَرِّب 

47/26:196م
2
ب رِ   ۥ لَِف ز  لَِي  0ِإَونذه  وذ

َ
لِينَ  ٱۡۡل  َوإِناهُ لَفِي ُزبُِر اأْلَوا

47/26:087هـ
3
ن  َو لَۡم يَك 

َ
ۡم َءايَةً  0أ ذه  ۥ 9ل ن َيۡعلََمه 

َ
ىءِيَل  7أ اْ بََِنٓ إِۡسَر ؤ  لََمى  أََولَْم يَُكْن لَهُْم آَيَةً أَْن يَْعلََمهُ ُعلََماُء بَنِي إِْسَراهِيلَ  ع 

47/26:198م
4
ۡعَجِميَ  

َ
َٰ َبۡعِض ٱۡۡل ۡلَنَٰه  لََعَ ْلنَاهُ َعلَى بَعْ   0َولَۡو نَزذ  ِض اأْلَْعَجِمينَ َولَْو نَزا

ۡؤِمنِيَ  47/26:199م ا ََكن واْ بِهِۦ م  هۥ  َعلَۡيِهم مذ
َ
 فَقََرأَهُ َعلَْيِهْم َما َكانُوا بِِه ُمْؤِمنِينَ  َفَقَرأ

47/26:200م
5
ۡجرِِمَي  0َكَذَٰلَِك َسلَۡكَنَٰه     َكَذلَِك َسلَْكنَاهُ فِي قُلُوِب اْلُمْجِرِمينَ  ِِف ق ل وِب ٱلۡم 

َِلمَ  47/26:201م
َ
اْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡۡل َٰ يََرو   اَل يُْؤِمنُوَن بِِه َحتاى يََرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ  ََل ي ۡؤِمن وَن بِهِۦ َحَّتذ

47/26:202م
6
م  تَِيه 

ۡ
وَن  9َبۡغَتةٗ  0َفَيأ ر  ۡم ََل يَۡشع   فَيَأْتِيَهُْم بَْغتَةً َوهُْم اَل يَْشُعُرونَ  َوه 

ونَ  47/26:203م نَظر  ول واْ َهۡل ََنۡن  م   فَيَقُولُوا هَْل نَْحُن ُمْنظَُرونَ  َفَيق 

فَبَِعَذابَِنا يَۡسَتۡعِجل ونَ  47/26:204م
َ
 أَفَبَِعَذابِنَا يَْستَْعِجلُونَ  أ

ۡم ِسنِيَ  47/26:205م تذۡعَنَٰه  فََرَءيَۡت إِن مذ
َ
 أَفََرأَْيَت إِْن َمتاْعنَاهُْم ِسنِينَ  أ

ونَ  47/26:206م ا ََكن واْ ي وَعد  م مذ  ثُما َجاَءهُْم َما َكانُوا يُوَعُدونَ  ث مذ َجآَءه 

47/26:207م
7
ونَ   َمتذع  ا ََكن واْ ي  م مذ ۡغََنَٰ َعۡنه 

َ
 َما أَْغنَى َعْنهُْم َما َكانُوا يَُمتاُعونَ   0َمآ أ

ونَ  47/26:208م نِذر  ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡرَية  إَِلذ لََها م 
َ
 َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن قَْريَةإ إاِلا لَهَا ُمْنِذُرونَ  َوَمآ أ

نذا َظَٰلِِميَ  47/26:209م  ِذْكَرى َوَما ُكناا ظَالِِمينَ  ذِۡكَرىَٰ َوَما ك 

47/26:210م
8
َيَِٰطي    لَۡت بِهِ ٱلشذ يَاِطينُ   0َوَما َتََنذ لَْت بِِه الشا  َوَما تَنَزا

ۡم َوَما يَۡسَتِطيع ونَ َوَما يَۢنَبِغ  47/26:211م  َوَما يَْنبَِغي لَهُْم َوَما يَْستَِطيُعونَ  لَه 

                                                           
1

لَ ( 0  وَح اأْلَِمينَ ( 9 نُزِّ َل بِِه الرُّ  نَزا
2

 ُزْبرِ ( 0 
3

 تَْعلََمهُ ( 7 آَيَةٌ ( 9 تَُكنْ ( 0 
4

 اأْلَْعَجِميينَ ( 0 
5

 جعلناه، نجعله( 0 
6

 بََغتَةً، بََغتاةً ( 9 فَتَأْتِيَهُْم، أن يَأْتِيَهُْم، ويروه( 0 
7

 يُْمتَُعونَ ( 0 
8

يااطونُ ( 0   الشايَاطوُن، الشا
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ول ونَ  47/26:212م ۡمِع لََمۡعز  ۡم َعِن ٱلسذ ْمِع لََمْعُزولُونَ  إِنذه   إِناهُْم َعِن السا

بِيَ  47/26:213م َعذذ وَن ِمَن ٱلۡم  ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َفَتك  ِ إِلَهًا آََخَر فَتَُكوَن ِمَن اْلُمَعذابِينَ فاََل  فَََل تَۡدع  َمَع ٱَّللذ  تَْدُع َمَع هللاا

ۡقَربِيَ  47/26:214م
َ
نِذۡر َعِشَۡيتََك ٱۡۡل

َ
 َوأَْنِذْر َعِشيَرتََك اأْلَْقَربِينَ  َوأ

ۡؤِمنِيَ  47/26:215م  اتابََعَك ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ َواْخفِْض َجنَاَحَك لَِمِن  َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لَِمِن ٱتذَبَعَك ِمَن ٱلۡم 

47/26:216م
1
ِ بَرِٓيء   

ۡل إَِن  ا َتۡعَمل وَن  0فَإِۡن َعَصۡوَك َفق  ِمذ ا تَْعَملُونَ  م   فَإِْن َعَصْوَك فَقُْل إِنِّي بَِريٌء ِمما

47/26:217م
2
  ۡ  ٱۡلَعزِيزِ ٱلرذِحيِم  0َوتََوُكذ

ِحيمِ  لََعَ ْل َعلَى اْلَعِزيِز الرا  َوتََوكا

وم   47/26:218م ََٰك ِحَي َتق  ِي يََرى  الاِذي يََراَك ِحيَن تَقُومُ  ٱَّلذ

47/26:219م
3
َِٰجِديَن  0َوَتَقلَُّبَك   اِجِدينَ  ِِف ٱلسذ  َوتَقَلُّبََك فِي السا

ِميع  ٱۡلَعلِيم   47/26:220م َو ٱلسذ ۥ ه  ِميُع اْلَعلِيمُ  إِنذه   إِناهُ هَُو السا

َيَِٰطي  َهۡل  47/26:221م ل  ٱلشذ َٰ َمن َتََنذ ۡم لََعَ نَب ِئ ك 
 
يَاِطينُ  أ ُل الشا  هَْل أُنَبِّئُُكْم َعلَى َمْن تَنَزا

ثِيمٖ  47/26:222م
َ
فذاك  أ

َ
ِ أ
َٰ ُك   ل  لََعَ ُل َعلَى ُكلِّ أَفااكإ أَثِيمإ  َتََنذ  تَنَزا

ۡمَع  47/26:223م وَن ٱلسذ ۡم  ]...[ي ۡلق  ۡكَث ه 
َ
ْمَع َوأَْكثَُرهُْم َكاِذبُونَ  َكَِٰذب ونَ َوأ  يُْلقُوَن السا

47/26:997هـ
4
َعَرآء    م   0َوٱلشُّ ه  َن  9يَتذبِع  َعَراُء يَتابُِعهُُم اْلَغاُوونَ  ٱۡلَغاوۥ   َوالشُّ

47/26:993هـ
5
ِ َوادٖ  

ۡم ِِف ُك   نذه 
َ
لَۡم تََر أ

َ
وَن  0أ  َوادإ يَِهيُمونَ أَلَْم تََر أَناهُْم فِي ُكلِّ  يَِهيم 

ول وَن َما ََل َيۡفَعل ونَ  47/26:996هـ ۡم َيق  نذه 
َ
 َوأَناهُْم يَقُولُوَن َما اَل يَْفَعلُونَ  َوأ

47/26:997هـ
6
واْ   َ َكثِۡٗيا َوٱنَتَِص  ْ ٱَّللذ وا َٰلَِحَِٰت َوَذَكر  ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا إَِلذ ٱَّلذ

 ْۡۗ وا لِم  نَقلَٖب يَنَقلِب ونَ ِمنَۢ َبۡعِد َما ظ  يذ م 
َ
ٓواْ أ ِيَن َظلَم    0َوَسَيۡعلَم  ٱَّلذ

 َ الَِحاِت َوَذَكُروا هللاا إاِلا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

َكثِيًرا َواْنتََصُروا ِمْن بَْعِد َما ظُلُِموا َوَسيَْعلَُم 

 الاِذيَن ظَلَُموا أَيا ُمْنقَلَبإ يَْنقَلِبُونَ 

 
 سورة انلمل 23\46

 7مكية 93 - عدد اآليات
8
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

48/27:1م
9
بِي   0تطٓس    ۡرَءاِن َوكَِتاٖب مُّ  طس تِْلَك آَيَاُت اْلقُْرآَِن َوِكتَابإ ُمبِينإ   0تِۡلَك َءاَيَٰت  ٱۡلق 

ىَٰ  48/27:2م ٗدى َوب ُۡشَ ۡؤِمنِيَ  ه   هًُدى َوبُْشَرى لِْلُمْؤِمنِينَ  لِۡلم 

                                                           
1

 بَِريٌ ( 0 
2

 فَتََوكالْ ( 0 
3

 َويَقَلُّبََك، َونَقَلُّبَكَ ( 0 
4

َعَراءَ ( 0   يَْتبَُعهُُم، يَْتبَْعهُُم، يَتابَِعهُمُ ( 9 َوالشُّ
5

 َواِدي( 0 
6

 يَتَقَلابُونَ  ُمْنفَلَتإ يَْنفَلِتُوَن، ُمتَقَلابإ ( 0 
7

 سليمان.عنوان آخر:  . 09عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
8

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
9

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت♦ َوِكتَاٌب ُمبِيٌن ( 0 
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ۡم ي وقِن ونَ  48/27:3م م بِٱٓأۡلِخَرةِ ه  ةَ َوه  َكوَٰ ةَ َوي ۡؤت وَن ٱلزذ لَوَٰ وَن ٱلصذ ِيَن ي قِيم  َكاةَ َوهُْم  ٱَّلذ اَلةَ َويُْؤتُوَن الزا الاِذيَن يُقِيُموَن الصا

 بِاآْلَِخَرِة هُْم يُوقِنُونَ 

ونَ  48/27:4م ۡم َيۡعَمه  ۡم َفه  ۡعَمَٰلَه 
َ
ۡم أ ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َزيذنذا لَه  إِنا الاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة َزياناا لَهُْم أَْعَمالَهُْم  إِنذ ٱَّلذ

 فَهُْم يَْعَمهُونَ 

مۡ  48/27:5م وٓء  ٱۡلَعَذاِب وَه  ۡم س  ِيَن لَه  ْوَلىئَِك ٱَّلذ
 
ونَ  أ ۡخََّس 

َ
م  ٱۡۡل أُولَئَِك الاِذيَن لَهُْم ُسوُء اْلَعَذاِب َوهُْم فِي اآْلَِخَرِة  ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ه 

 هُُم اأْلَْخَسُرونَ 

48/27:6م
1
نۡ   ۡرَءاَن ِمن َلذ   َعلِيمإ َوإِناَك لَتُلَقاى اْلقُْرآََن ِمْن لَُدْن َحِكيمإ  َحِكيم  َعلِيم   0ِإَونذَك تَل لَِقذ ٱۡلق 

48/27:7م
2
ٓ َءانَۡست  نَاٗرا  ۡهلِهِۦٓ إَِن ِ

َ
وََسَٰ ِۡل ۡو   َ َس  0مإِۡذ قَاَل م 

َ
َب  أ
ِۡنَها َِبَ م م  اتِيك 

م بِِشَهاٖب  ۡم تَۡصَطل وَن  0َءاتِيك   قَبَٖس لذَعلذك 
إِْذ قَاَل ُموَسى أِلَْهلِِه إِنِّي آَنَْسُت نَاًرا َسآَتِيُكْم ِمْنهَا 

 تِيُكْم بِِشهَابإ قَبَسإ لََعلاُكْم تَْصطَلُونَ بَِخبَرإ أَْو آَ 

48/27:8م
3
نَۢ ب ورَِك َمن ِِف ٱنلذارِ  

َ
ا َجآَءَها ن ودَِي أ ۡبَحََٰن  9َوَمۡن َحۡولََها 0فَلَمذ َوس 
ِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  ِ َرب   ٱَّللذ

ا َجاَءهَا نُوِدَي أَْن بُوِرَك َمْن فِي النااِر َوَمْن  فَلَما

ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ َحْولَهَا َوُسبْ   َحاَن هللاا

نَا ٱَّللذ  ٱۡلَعِزيز  ٱۡۡلَِكيم   48/27:9م
َ
ۥٓ أ وََسى إِنذه  ُ اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  َيَٰم   يَا ُموَسى إِناهُ أَنَا هللاا

48/27:01م
4
نذَها َجآن    

َ
ا رََءاَها َتۡهََتُّ َكأ ۡلِق َعَصاَك  فَلَمذ

َ
ۡدبِٗرا َولَۡم  0َوأ َٰ م  َوّلذ

ِۡب   َعق  ۡرَسل وَن  0مي  يذ ٱلۡم   َيَٰم وََسَٰ ََل ََتَۡف إَِن ِ ََل ََيَاف  ََلَ
ا َرآَهَا تَْهتَزُّ َكأَناهَا َجان  َولاى  َوأَْلِق َعَصاَك فَلَما

ُمْدبًِرا َولَْم يَُعقِّْب يَا ُموَسى اَل تََخْف إِنِّي اَل 

 َسلُونَ يََخاُف لََديا اْلُمرْ 

48/27:11م
5
َۢا 0إَِلذ   ۡسَن َل ح  وٓءٖ  9َمن َظلََم ث مذ بَدذ ور  رذِحيم   ]...[َبۡعَد س  َل ُحْسنًا بَْعَد ُسوءإ فَإِنِّي َغفُوٌر  فَإَِن ِ َغف  إاِلا َمْن ظَلََم ثُما بَدا

 َرِحيمٌ 

48/27:09م
6
ۡج َبۡيَضآَء ِمنۡ   ۡدِخۡل يََدَك ِِف َجۡيبَِك ََتۡر 

َ
وٓءِٖۖ  َوأ ِِف تِۡسِع  ]...[ 0مَغۡۡيِ س 

َِٰسقَِي  ۡم ََكن واْ قَۡوٗما َف  َءاَيَٰت  إََِلَٰ فِۡرَعۡوَن َوقَۡوِمهِۦٓ  إِنذه 
َوأَْدِخْل يََدَك فِي َجْيبَِك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغيِْر 

ُسوءإ فِي تِْسِع آَيَاتإ إِلَى فِْرَعْوَن َوقَْوِمِه إِناهُْم 

 فَاِسقِينَ َكانُوا قَْوًما 

48/27:13م
7
ةٗ   ۡبِِصَ َٰت َنا م  ۡم َءاَي ا َجآَءۡته  بِي   0فَلَمذ ا َجاَءْتهُْم آَيَاتُنَا ُمْبِصَرةً قَالُوا هََذا ِسْحٌر ُمبِينٌ  قَال واْ َهََٰذا ِسۡحر  مُّ  فَلَما

48/27:14م
8
ۡلٗما  ۡم ظ  ه  س  نف 

َ
واْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ ا   0وََجَحد  ل و ٗ ۡر َكۡيَف ََكَن  9وَع  فَٱنظ 

ۡفِسِديَن  َٰقَِبة  ٱلۡم   َع
ا  َوَجَحُدوا بِهَا َواْستَْيقَنَْتهَا أَْنفُُسهُْم ظُْلًما َوُعلُّوً

 فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِدينَ 

ِ  48/27:15م ُۖ َوقَاََل ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ لَۡيَمََٰن ِعۡلٗما َد َوس  لََنا َولََقۡد َءاتَۡيَنا َداوۥ  ِي فَضذ ٱَّلذ
ۡؤِمنِيَ  ِۡن ِعَبادِهِ ٱلۡم  َٰ َكثِۡيٖ م 

 لََعَ
 ِ َولَقَْد آَتَْينَا َداُووَد َوُسلَْيَماَن ِعْلًما َوقَااَل اْلَحْمُد َّلِلا

لَنَا َعلَى َكثِيرإ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُمْؤِمنِينَ   الاِذي فَضا

48/27:16م
9
ُۖ َوقَاَل   َد لَۡيَمَٰن  َداوۥ  ل ِۡمَناَوَورَِث س  َها ٱنلذاس  ع  يُّ

َ
أ ۡۡيِ  0َيى  0مَمنِطَق ٱلطذ

بِي   َو ٱۡلَفۡضل  ٱلۡم  ِۖ إِنذ َهََٰذا لَه  ء  ِ ََشۡ
وتِيَنا ِمن ُك  

 
 َوأ

أَيُّهَا النااُس ُعلِّْمنَا  َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا

هََذا لَهَُو َمْنِطَق الطاْيِر َوأُوتِينَا ِمْن ُكلِّ َشْيءإ إِنا 

 اْلفَْضُل اْلُمبِينُ 

ونَ  48/27:17م ۡم ي وزَع  ۡۡيِ َفه  نِس َوٱلطذ ِ َوٱۡۡلِ ن  هۥ  ِمَن ٱۡۡلِ ن ود  لَۡيَمََٰن ج  ُِشَ لِس  ْنِس  وَح  َوُحِشَر لُِسلَْيَماَن ُجنُوُدهُ ِمَن اْلِجنِّ َواإْلِ

 َوالطاْيِر فَهُْم يُوَزُعونَ 

48/27:18م
10

تَوۡ  
َ
ى إَِذآ أ َٰ َوادِ َحَّتذ َها ٱنلذۡمل   7قَالَۡت َنۡملَة   9ٱنلذۡملِ  0اْ لََعَ يُّ

َ
أ ْ  9َيى ل وا  7ٱۡدخ 

مۡ  مۡ  3َمَسَِٰكَنك  وَن  6ََل ََيِۡطَمنذك  ر  ۡم ََل يَۡشع  هۥ  َوه  ن ود  لَۡيَمَٰن  وَج   س 
َحتاى إَِذا أَتَْوا َعلَى َواِد الناْمِل قَالَْت نَْملَةٌ يَا أَيُّهَا 

لُوا َمَساِكنَُكْم اَل يَْحِطَمناُكْم ُسلَْيَماُن الناْمُل اْدخُ 

 َوُجنُوُدهُ َوهُْم اَل يَْشُعُرونَ 

                                                           
1

 لَْدنِ ( 0 
2

 .01:  91\73أنظر هامش اآلية ( 0م♦ بِِشهَاِب ( 0 
3

 َحْولَهَا من المالهكةِ ( 9 األرضُ بُوِرَكت النااُر، تَباَرَكت ( 0 
4

 .07:  91\73أنظر هامش اآلية ( 0م♦ لََدياْه ( 9 َجأن  ( 0 
5

 َحَسناً، ُحُسناً، ُحْسناً، ُحسنى، إحساناً ( 9 أاََل ( 0 
6

 .019:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م 
7

 ُمْبَصَرةً، َمْبَصَرةً ( 0 
8

اَوِعلِيًّا، َوُعلِيًّا، ( 9 ظُلًُما( 0   َوُغلُّوً
9

 Légende développée sur la base de 1 R 5:13 (Cf. Midrash Qohelet Rabbah 1:1.)( **0م♦ َعلاَمنَا، َعلَْمنَا ( 0 
10

، َمْسَكنَُكمْ ( 3 اْدُخْلنَ ( 7 نَُملَةٌ، نُُملَةٌ ( 7 الناُمل، النُُّمل( 9 َواِدي( 0  ، يَُحطَِّمناُكْم، يََحطَِّمناُكْم، يَْحطَِّمناُكْم، يَْحِطَمناُكْم، يَْحِطَمْنكُ ( 6 َمَساِكنَُكنا ْم، يَْحِطَمْنُكنا
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48/27:19م
1
َم َضاِحاٗك   َر نِۡعَمَتَك  0َفَتبَسذ ۡشك 

َ
ۡن أ
َ
ۡوزِۡعَِنٓ أ

َ
ِ أ ِن قَۡولَِها َوقَاَل َرب  م 

ذ  ۡنَعۡمَت لََعَ
َ
يذ  9ٱلذَِّتٓ أ َٰ َوََِٰلَ َٰه   7َولََعَ ۡعَمَل َصَٰلِٗحا تَۡرَضى

َ
ۡن أ
َ
َوأ
َٰلِِحيَ  ۡدِخۡلَِن بِرَُۡحَتَِك ِِف ِعَبادَِك ٱلصذ

َ
 0مَوأ

َم َضاِحًكا ِمْن قَْولِهَا َوقَاَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن  فَتَبَسا

أَْشُكَر نِْعَمتََك الاتِي أَْنَعْمَت َعلَيا َوَعلَى َوالَِديا 

َضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَرْ 

الِِحينَ   فِي ِعبَاِدَك الصا

48/27:20م
2
ۡم ََكَن ِمَن ٱۡلَغآئِبِيَ  

َ
َد أ ۡده  َرى ٱلۡه 

َ
ۡۡيَ َفَقاَل َما َِلَ ََلٓ أ َد ٱلطذ َوتَفَقاَد الطاْيَر فَقَاَل َما لَِي اَل أََرى اْلهُْدهَُد أَْم َكاَن   0مَوَتَفقذ

 ينَ ِمَن اْلَغاهِبِ 

48/27:21م
3
  ِ تِيََن 

ۡ
ۡو ََلَأ

َ
ۥٓ أ اْۡذَِبَنذه 

َ
ۡو َۡل
َ
ۥ َعَذاٗبا َشِديًدا أ َبنذه  ِ َعذ 

 
بِٖي  0َۡل ۡلَطَٰٖن مُّ بَناهُ َعَذابًا َشِديًدا أَْو أَلَْذبََحناهُ أَْو لَيَأْتِيَنِّي  بِس  أَلَُعذِّ

 بُِسْلطَانإ ُمبِينإ 

48/27:22م
4
َحطت   9َفَقاَل  ]...[َغۡۡيَ بَعِيٖد  0َفَمَكَث  

َ
ِۡط بِهِۦ  7أ بَِما لَۡم َت 

ِۢ  7وَِجۡئت َك    6بِنََبإٖ يَقِي   0م3ِمن َسَبإ
فََمَكَث َغْيَر بَِعيدإ فَقَاَل أََحطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِه 

 َوِجْئتَُك ِمْن َسبَإإ بِنَبَإإ يَقِينإ 

ۡم  48/27:23م ه  ٗة َتۡملِك 
َ
ءٖ َولََها َعۡرٌش إَِن ِ وََجدتُّ ٱۡمَرأ ِ ََشۡ

وتَِيۡت ِمن ُك  
 
َوأ

 َعِظيم  
إِنِّي َوَجْدُت اْمَرأَةً تَْملُِكهُْم َوأُوتِيَْت ِمْن ُكلِّ َشْيءإ 

 َولَهَا َعْرٌش َعِظيمٌ 

م   48/27:24م ِ َوَزيذَن لَه  ۡمِس ِمن د وِن ٱَّللذ وَن لِلشذ د  وََجدتَُّها َوقَۡوَمَها يَۡسج 
ۡعَمَٰ 
َ
ۡيَطَٰن  أ ونَ ٱلشذ ۡم ََل َيۡهَتد  بِيِل َفه  ۡم َعِن ٱلسذ ه  ۡم فََصدذ  لَه 

 ِ َوَجْدتُهَا َوقَْوَمهَا يَْسُجُدوَن لِلشاْمِس ِمْن ُدوِن هللاا

بِيِل  ْيطَاُن أَْعَمالَهُْم فََصداهُْم َعِن السا َوَزياَن لَهُُم الشا

 فَهُْم اَل يَْهتَُدونَ 

48/27:25م
5
ِ  9ْۤاوُدُجۡسَي 0ۤاَّلَأ  ۡرِج  ٱۡۡلَۡبءَ َّلِلذ ِي َي  َمََٰوَٰتِ  7ِِف  7 ٱَّلذ ۡرِض  3ٱلسذ

َ
َوٱۡۡل

ونَ  ۡف    7َوَما ت ۡعلِن ونَ  6َوَيۡعلَم  َما َت 
ِ الاِذي يُْخِرُج اْلَخْبَء فِي  أاَلا يَْسُجُدوا َّلِلا

َماَواِت َواأْلَْرِض َويَْعلَُم َما تُْخفُوَن َوَما  السا

 تُْعلِنُونَ 

48/27:26م
6
َو َربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيمِ   ُ اَل إِلَهَ إاِلا هَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  ۩ 0ٱَّللذ  ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه   هللاا

َِٰذبِيَ  .48/27:27م نَت ِمَن ٱۡلَك ۡم ك 
َ
َصَدۡقَت أ

َ
ر  أ  قَاَل َسنَْنظُُر أََصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذبِينَ  ۞قَاَل َسنَنظ 

48/27:28م
7
ۡلقِهۡ  

َ
ۡر َماَذا  0ٱۡذَهب ب ِِكَتَِٰب َهََٰذا فَأ ۡم فَٱنظ  إََِلۡهِۡم ث مذ تََولذ َعۡنه 

وَن   يَۡرِجع 
اْذهَْب بِِكتَابِي هََذا فَأَْلقِِه إِلَْيِهْم ثُما تََولا َعْنهُْم 

 فَاْنظُْر َماَذا يَْرِجُعونَ 

48/27:29م
8
  ْ ا َها ٱلَۡملَؤ  يُّ

َ
أ ٓ  0قَالَۡت َيى ۡلِِقَ إََِلذ إَِن ِ

 
 قَالَْت يَا أَيُّهَا اْلَمأَلُ إِنِّي أُْلقَِي إِلَيا ِكتَاٌب َكِريمٌ  كَِتَٰب  َكرِيٌم  9 أ

48/27:30م
9
ۥ  لَۡيَمََٰن ِإَونذه  ۥ ِمن س  ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيِم  0إِنذه  ِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ِحيمِ إِناهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َوإِناهُ بِاْسِم هللاا ْحَماِن الرا  الرا

48/27:31م
10

  ْ َلذ َتۡعل وا
َ
ت وِن  0أ

ۡ
ذ َوأ ۡسلِِمَي  9لََعَ  أاَلا تَْعلُوا َعلَيا َوْأتُونِي ُمْسلِِمينَ  م 

48/27:32م
1
  ْ ا َها ٱلَۡملَؤ  يُّ

َ
أ نت  َقاِطَعةً  0قَالَۡت َيى ۡمرِي َما ك 

َ
ۡفت وِن ِِفٓ أ

َ
َٰ  9أ ۡمًرا َحَّتذ

َ
أ

ونِ    7تَۡشَهد 
الَْت يَا أَيُّهَا اْلَمأَلُ أَْفتُونِي فِي أَْمِري َما ُكْنُت قَ 

 قَاِطَعةً أَْمًرا َحتاى تَْشهَُدونِ 

                                                                                                                                                                                                            
 يَِحطَِّمناُكْم، يَْحِطْمُكْم.

1
ترى فرقة األحمدية ان النمل ليست الحشرة المعروفة بل اسم قبيلة. غير أننا نجد أصل لهذه الرواية في ( 0م♦ َوالَِدياْه ( 7 َعلَياهْ ( 9 َضِحًكا( 0 

 **( Ginzberg, vol. 4, chap. 5يهودية تذكر نقاشا بين نملة وسليمان )أنظر  اسطورة
2

 ,Ginzbergترى فرقة األحمدية ان الهدهد ليس الطير المعروف بل اسم شخص. غير أننا نجد أصل لهذه الرواية في اسطورة يهودية )أنظر ( 0م 

vol. 4, chap. 5)** 
3

 لَيَأْتِيَنا لَيَاتِيَنِّي، لَيَأْتِيَنانِي، ( 0 
4

نجد رواية ملكة سبا مع ( 0م♦ بِنَبَا ( 6 َسبَأَ، َسبَأْ، َسبَأِ، َسبَأَي، َسْبأ، َسبَا، َسبىً ( 3 َوِجْيتُكَ ( 7 أََحطا، أََحتُّ ( 7 ثم قال( 9 فََمُكَث، فَيَْمُكَث، فَتََمكاثَ ( 0 

 (.09-0 : 8( وسفر األخبار الثاني )07-0:  01سليمان في سفر الملوك األول )
5

َماءِ ( 3 من( 7 اْلَخْب، اْلَخَب، اْلَخبَا( 7 يَْسُجُدون، تَْسُجُدون، تَْسُجُدوا( 9 أاََل، هاَلا ( 0   يُْعلِنُونَ ( 7 َما يُْخفُوَن، سركم( 6 السا
6

 اْلَعِظيمُ ( 0 
7

 فَألْقِِه، فَأْلقِِهي، فَأَْلقِهو، فَأْلقِهُ ( 0 
8

 إِلَياهْ ( 9 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 
9

 أَناه .. َوأَناه، وإِناه .. َوإِناه، أَْن .. َوأَْن، إِناه .. وأَنْ ( 0 
10

 َوايتُونِي( 9 تَْغلُوا( 0 
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رِي َماَذا  48/27:33م ۡمر  إََِلِۡك فَٱنظ 
َ
ٖس َشِديٖد َوٱۡۡل

ۡ
ْ بَأ ْول وا

 
ةٖ َوأ ْ ق وذ ْول وا

 
ْ ََنۡن  أ قَال وا
رِينَ  م 

ۡ
 تَأ

ةإ  َوأُولُو بَأْسإ َشِديدإ َواأْلَْمُر قَالُوا نَْحُن أُولُو قُوا

 إِلَْيِك فَاْنظُِري َماَذا تَأُْمِرينَ 

ۡهلَِهآ  48/27:34م
َ
ةَ أ ِعزذ

َ
ْ أ وَها وََجَعل ٓوا ۡفَسد 

َ
ْ قَۡرَيًة أ ل وَك إَِذا َدَخل وا قَالَۡت إِنذ ٱلۡم 

ذِلذٗة  َوَكَذَٰلَِك َيۡفَعل ونَ 
َ
 أ

َدَخلُوا قَْريَةً أَْفَسُدوهَا قَالَْت إِنا اْلُملُوَك إَِذا 

ةَ أَْهلِهَا أَِذلاةً َوَكَذلَِك يَْفَعلُونَ   َوَجَعلُوا أَِعزا

48/27:35م
2
َۢ بِمَ   ۡرِسلٌَة إََِلِۡهم بَِهِديذةٖ َفَناِظَرة  ۡرَسل وَن  0ِإَوَن ِ م  ِجُع َوإِنِّي ُمْرِسلَةٌ إِلَْيِهْم بِهَِدياةإ فَنَاِظَرةٌ بَِم يَرْ  يَۡرِجع  ٱلۡم 

 اْلُمْرَسلُونَ 

48/27:36م
3
ا َجآءَ   ونَنِ  ]...[ 0فَلَمذ ت ِمدُّ

َ
لَۡيَمََٰن قَاَل أ ۦَ  9س  َِٰن ٓ َءاتَى ٱَّللذ   7بَِماٖل َفَما

وَن  ۡم َتۡفرَح  نت م بَِهِديذتِك 
َ
مِۚ بَۡل أ َٰك  آ َءاتَى ِمذ  َخۡۡي  م 

ونَِن بَِمالإ فََما ا َجاَء ُسلَْيَماَن قَاَل أَتُِمدُّ آَتَانَِي  فَلَما

ا آَتَاُكْم بَْل أَْنتُْم بِهَِدياتُِكْم تَْفَرُحونَ  ُ َخْيٌر ِمما  هللاا

48/27:37م
4
م 0ٱرِۡجعۡ   تِيَنذه 

ۡ
م بَِها 0مإََِلِۡهۡم فَلََنأ ِۡنَهآ  9ِِب ن وٖد َلذ قَِبَل لَه  م م  َونَل ۡخرَِجنذه 
وَن  ۡم َصَٰغِر  ذِلذٗة َوه 

َ
 أ

فَلَنَأْتِيَناهُْم بُِجنُودإ اَل قِبََل لَهُْم بِهَا اْرِجْع إِلَْيِهْم 

 َولَنُْخِرَجناهُْم ِمْنهَا أَِذلاةً َوهُْم َصاِغُرونَ 

48/27:38م
5
  ْ ا َها ٱلَۡملَؤ  يُّ

َ
أ ت وِن  0قَاَل َيى

ۡ
ن يَأ

َ
تِيَِن بَِعۡرِشَها َقۡبَل أ

ۡ
ۡم يَأ يُّك 

َ
أ

ۡسلِِميَ    0مم 
ُكْم يَأْتِينِي بَِعْرِشهَا قَْبَل أَْن قَاَل يَا أَيُّهَا اْلَمأَلُ أَيُّ 

 يَأْتُونِي ُمْسلِِمينَ 

48/27:39م
6
َقاِمَكُۖ  0قَاَل ِعۡفرِيت    وَم ِمن مذ ن َتق 

َ
۠ َءاتِيَك بِهِۦ َقۡبَل أ نَا

َ
ِ أ ن  َِن ٱۡۡلِ م 
ِمي  

َ
 ِإَوَن ِ َعلَۡيهِ لََقوِيٌّ أ

قَْبَل أَْن تَقُوَم قَاَل ِعْفريٌت ِمَن اْلِجنِّ أَنَا آَتِيَك بِِه 

 ِمْن َمقَاِمَك َوإِنِّي َعلَْيِه لَقَِوي  أَِمينٌ 

ن يَۡرتَدذ  48/27:40م
َ
۠ َءاتِيَك بِهِۦ َقۡبَل أ نَا

َ
َِن ٱۡلِكَتَِٰب أ ِي ِعنَدهۥ  ِعۡلم  م  قَاَل ٱَّلذ

 ِ ۡضِل َرّب 
ا ِعنَدهۥ  قَاَل َهََٰذا ِمن فَ ۡسَتقِرًّ ا رََءاه  م  إََِلَۡك َطۡرف َك  فَلَمذ
ر  نِلَ  ُۖ َوَمن َشَكَر فَإِنذَما يَۡشك  ر  ۡكف 

َ
ۡم أ
َ
ر  أ ۡشك 

َ
ۡفِسهِۖۦُ َوَمن َِلَۡبل َوِنٓ َءأ
ِ َغَِن   َكرِيم   ]...[َكَفَر   فَإِنذ َرّب 

قَاَل الاِذي ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَاِب أَنَا آَتِيَك بِِه قَْبَل 

ا ِعْنَدهُ قَاَل  ا َرآَهُ ُمْستَقِّرً أَْن يَْرتَدا إِلَْيَك طَْرفَُك فَلَما

أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر َوَمْن هََذا ِمْن فَْضِل َربِّي لِيَْبلَُونِي 

َشَكَر فَإِناَما يَْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن َكفََر فَإِنا َربِّي َغنِي  

 َكِريمٌ 

48/27:41م
7
رۡ   ْ لََها َعۡرَشَها نَنظ  وا ر  ِ ِيَن ََل  0قَاَل نَك  ون  ِمَن ٱَّلذ ۡم تَك 

َ
َتۡهَتِدٓي أ

َ
أ

وَن   َيۡهَتد 
ُروا لَهَا َعْرَشهَ  ا نَْنظُْر أَتَْهتَِدي أَْم تَُكوُن قَاَل نَكِّ

 ِمَن الاِذيَن اَل يَْهتَُدونَ 

َو   48/27:42م ۥ ه  نذه 
َ
ِكِۖ قَالَۡت َكأ َهََٰكَذا َعۡرش 

َ
ا َجآَءۡت قِيَل أ وتِيَنا  ]...[فَلَمذ

 
َوأ

ۡسلِِميَ  نذا م   ٱۡلعِۡلَم ِمن َقۡبلَِها َوك 
ا َجاَءْت قِيَل أَهََكَذا َعْرُشِك قَ  الَْت َكأَناهُ هَُو فَلَما

 َوأُوتِينَا اْلِعْلَم ِمْن قَْبلِهَا َوُكناا ُمْسلِِمينَ 

48/27:43م
8
ُِۖ إِنذَها  ۡعب د  ِمن د وِن ٱَّللذ َها َما ََكنَت تذ ََكنَۡت ِمن قَۡو ٖ  0َوَصدذ

 َكَٰفِرِيَن 
ِ إِناهَا َكانَْت  َوَصداهَا َما َكانَْت تَْعبُُد ِمْن ُدوِن هللاا

 قَْومإ َكافِِرينَ ِمْن 

48/27:44م
9
ذٗة َوَكَشَفۡت َعن   تۡه  َحِسبَۡته  ۡل 

َ
ا َرأ ُۖ فَلَمذ َح ۡ ِّل ٱلِصذ قِيَل لََها ٱۡدخ 

ِ إَِن ِ َظلَۡمت   0َساَقۡيَها   ۡت َرب 
ۗۡ قَالَ ِن قََوارِيَر د  م  َمرذ ح  مُّ ۥ َصۡ قَاَل إِنذه 
ِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  ِ َرب  لَۡيَمََٰن َّلِلذ ۡمت  َمَع س 

ۡسلَ
َ
 َنۡفَِس َوأ

ةً  ا َرأَتْهُ َحِسبَْتهُ لُجا ْرَح فَلَما قِيَل لَهَا اْدُخلِي الصا

ٌد ِمْن  َوَكَشفَْت َعْن َساقَْيهَا قَاَل إِناهُ  َصْرٌح ُمَمرا

قََواِريَر قَالَْت َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَْفِسي َوأَْسلَْمُت 

ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ   َمَع ُسلَْيَماَن َّلِلا

                                                                                                                                                                                                            
1

 تَْشهَُدونِي( 7 قَاِضيَةً ( 9 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 
2

 بَِمهْ ( 0 
3

ونِّي( 9 َجاءوا( 0  ونِي، أَتُِمدُّ ونَنِي، أَتُِمدُّ  .T1) **Au singulier dans le texte, au pluriel dans la variante♦ انِي آَتَاِن، آَتَان، أَتَ ( 7 أَتُِمدُّ
4

 .T1) **Au singulier dans le texte, au pluriel dans la variante♦ بِِهم ( 9 اْرِجُعوا( 0 
5

 D'après Targum Shéni d'Esther 1:3, c'est le trône de Salomon que les démons transportent( **0م♦ اْلَماَل، اْلَملَو ( 0 

dans les airs. 
6

 َعْفريٌت، ِعْفرياةٌ، ِعْفراةٌ، ِعْفرٌ ( 0 
7

 نَْنظُرُ ( 0 
8

 أَناهَا( 0 
9

 َسأقَْيهَا، ِرْجلَْيهَا( 0 
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ۡم  48/27:45م َ فَإَِذا ه  ْ ٱَّللذ وا ِن ٱۡعب د 
َ
ۡم َصَٰلًِحا أ َخاه 

َ
وَد أ ٓ إََِلَٰ َثم  رَۡسۡلَنا

َ
َولََقۡد أ

و  نَ فَرِيَقاِن ََيَۡتِصم 
َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى ثَُموَد أََخاهُْم َصالًِحا أَِن اْعبُُدوا 

َ فَإَِذا هُْم فَِريقَاِن يَْختَِصُمونَ   هللاا

وَن  48/27:46م ي َِئِة َقۡبَل ٱۡۡلََسَنةِِۖ لَۡوََل تَۡسَتۡغفِر  ََٰقۡوِم لَِم تَۡسَتۡعِجل وَن بِٱلسذ قَاَل َي
ۡم ت ۡرَُح ونَ  َ لََعلذك   ٱَّللذ

يِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة  قَاَل يَا قَْوِم لَِم تَْستَْعِجلُوَن بِالسا

َ لََعلاُكْم تُْرَحُمونَ   لَْواَل تَْستَْغفُِروَن هللاا

48/27:47م
1
نَا  ۡ ۡيذ نت ۡم قَۡوم   0قَال واْ ٱطذ

َ
ُِۖ بَۡل أ ۡم ِعنَد ٱَّللذ َعَك  قَاَل َطىئِر ك  بَِك َوبَِمن مذ

 ت ۡفَتن وَن 
قَالُوا اطاياْرنَا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَاَل طَاهُِرُكْم ِعْنَد 

ِ بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُونَ   هللاا

ونَ  48/27:48م ۡرِض َوََل ي ۡصلِح 
َ
وَن ِِف ٱۡۡل ۡفِسد  فِي  َوَكاَن فِي اْلَمِدينَِة تِْسَعةُ َرهْطإ يُْفِسُدونَ  َوََكَن ِِف ٱلَۡمِديَنةِ تِۡسَعة  رَۡهٖط ي 

 اأْلَْرِض َواَل يُْصلُِحونَ 

48/27:49م
2
  ْ ْ  0قَال وا وا ولَنذ  9َتَقاَسم  ۥ ث مذ نَلَق  ۡهلَه 

َ
ۥ َوأ ِتَنذه  ِ نَل بَي  لَِوَِل ِهِۦ َما  7بِٱَّللذ

ۡهلِهِۦ ِإَونذا لََصَِٰدق وَن  7َشِهۡدنَا َمۡهلَِك 
َ
 أ

ِ لَنُبَيِّتَناهُ َوأَْهلَهُ  ثُما لَنَقُولَنا لَِولِيِِّه  قَالُوا تَقَاَسُموا بِاَّللا

 َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أَْهلِِه َوإِناا لََصاِدقُونَ 

ونَ  48/27:50م ر  ۡم ََل يَۡشع  واْ َمۡكٗرا َوَمَكۡرنَا َمۡكٗرا َوه   َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوهُْم اَل يَْشُعُرونَ  َوَمَكر 

48/27:51م
3
ۡر َكۡيَف ََكَن   نذافَٱنظ 

َ
َٰقَِبة  َمۡكرِهِۡم أ َۡجَعَِي  0َع

َ
ۡم أ ۡم َوقَۡوَمه  ۡرَنَٰه  ْرنَاهُْم  َدمذ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ َمْكِرِهْم أَناا َدما

 َوقَْوَمهُْم أَْجَمِعينَ 

48/27:52م
4
ۡم َخاوَِيَۢة  وَن  0فَتِۡلَك ب ي وت ه  َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖ  َيۡعلَم  ْ  إِنذ ِِف َذ ٓوا فَتِْلَك بُيُوتُهُْم َخاِويَةً بَِما ظَلَُموا إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً  بَِما َظلَم 

 لِقَْومإ يَْعلَُمونَ 

ونَ  48/27:53م ِيَن َءاَمن واْ َوََكن واْ َيتذق  َّنَۡيَنا ٱَّلذ
َ
 نُوا َوَكانُوا يَتاقُونَ َوأَْنَجْينَا الاِذيَن آَمَ  َوأ

48/27:54م
5
وَن  0مَول وًطا  نت ۡم ت ۡبِِص 

َ
ت وَن ٱۡلَفَِٰحَشَة َوأ

ۡ
تَأ
َ
َولُوطًا إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َوأَْنتُْم  إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦٓ أ

 تُْبِصُرونَ 

ت وَن ٱلر َِجاَل َشۡهَوٗة  48/27:55م
ۡ
ۡم تَلَأ ئِنذك 

َ
نت ۡم قَۡوم  أ

َ
ِۚ بَۡل أ ِن د وِن ٱلن َِسآءِ م 

 ََتَۡهل ونَ 
َجاَل َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء بَْل  أَهِناُكْم لَتَأْتُوَن الرِّ

 أَْنتُْم قَْوٌم تَْجهَلُونَ 

48/27:56م
6
ِن  0۞َفَما ََكَن َجَواَب   ْ َءاَل ل وٖط م  ٓوا ۡخرِج 

َ
ْ أ ن قَال ٓوا

َ
ٓ أ قَۡوِمهِۦٓ إَِلذ
وَن  ر  نَاس  َيَتَطهذ

 
ۡم أ ۡمُۖ إِنذه   قَۡرَيتِك 

فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إاِلا أَْن قَالُوا أَْخِرُجوا آََل 

 لُوطإ ِمْن قَْريَتُِكْم إِناهُْم أُنَاٌس يَتََطهاُرونَ 

48/27:57م
7
َّنَۡيَنَٰ  

َ
ۡرَنََٰهافَأ ۥ قَدذ تَه 

َ
ۥٓ إَِلذ ٱۡمَرأ ۡهلَه 

َ
ْرنَاهَا ِمَن اْلَغابِِرينَ   0مِمَن ٱۡلَغَِٰبِينَ  0ه  َوأ  فَأَْنَجْينَاهُ َوأَْهلَهُ إاِلا اْمَرأَتَهُ قَدا

48/27:58م
8
َطٗراُۖ   ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مذ

َ
نَذرِيَن  0مَوأ  َعلَْيِهْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر اْلُمْنَذِرينَ َوأَْمطَْرنَا  فََسآَء َمَطر  ٱلۡم 

48/27:59م
9
ا   مذ

َ
ۗۡ َءاَّلٓلذ  َخۡۡيٌ أ ِيَن ٱۡصَطَفى

ِ ٱَّلذ َٰ ِعَبادِه ٌَٰم لََعَ ِ َوَسَل ق ِل ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ
ونَ    0ي ُۡشِك 

ِ َوَساَلٌم َعلَى ِعبَاِدِه الاِذيَن اْصطَفَى  قُِل اْلَحْمُد َّلِلا

ُ َخْيٌر  ا يُْشِرُكونَ آَّلَلا  أَما

48/27:60م
1
نۡ   مذ

َ
َمآءِ َماٗٓء  0أ َِن ٱلسذ م م  نَزَل لَك 

َ
ۡرَض َوأ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َخلََق ٱلسذ
ۢنَبۡتَنا بِهِۦ َحَدآئَِق َذاَت 

َ
ۗۡ  9فَأ ٓ ْ َشَجَرَها ن ت ۢنبِت وا

َ
ۡم أ ا ََكَن َلك  َبۡهَجةٖ مذ

ءَِلَٰه  
َ
ۡم قَۡوم  َيۡعِدل وَن  7أ ِ  بَۡل ه  َع ٱَّللذ   ]...[مذ

َماَواِت َواأْلَْرَض َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن  ْن َخلََق السا أَما

َماِء َماًء فَأَْنبَْتنَا بِِه َحَداهَِق َذاَت بَْهَجةإ َما َكاَن  السا

ِ بَْل هُْم قَوْ  ٌم لَُكْم أَْن تُْنبِتُوا َشَجَرهَا أَهِلَهٌ َمَع هللاا

 يَْعِدلُونَ 

                                                           
1

 آطاياْرنَا، تَطَياْرنَا( 0 
2

، لَيُبَيِّتَناهُ .. ( 7 تَقَساُموا( 9 حذفت( 0  ، لَتُبَيِّتَناهُ .. لَتُْقِسُمنا لَتُبَيِّتَناهُ .. لَتَقُولَنا ، لَيُبَيِّتَناهُ .. لَنَقُولَنا  َمْهلََك، ُمْهلَكَ ( 7 لَيَقُولَنا
3

 إِناا، أَنْ ( 0 
4

 َخاِويَةٌ ( 0 
5

 .37:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م 
6

 َجَوابُ ( 0 
7

 .97:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ قََدْرنَاهَا ( 0 
8

 .77:  37\77 أنظر هامش اآلية( 0م 
9

 تُْشِرُكونَ ( 0 
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48/27:61م
2
ن  مذ

َ
نَۡهَٰٗرا وََجَعَل لََها َرَوََِٰسَ  0أ

َ
ٓ أ َٰلََها ۡرَض قََراٗرا وََجَعَل ِخَل

َ
َجَعَل ٱۡۡل

ءَِلَٰه  
َ
ۗۡ أ ۡم ََل  9وََجَعَل َبۡيَ ٱۡۡلَۡحَرۡيِن َحاِجًزا ۡكَث ه 

َ
ِ  بَۡل أ َع ٱَّللذ مذ

وَن   َيۡعلَم 

ْن َجَعَل اأْلَْرَض قََراًرا  َوَجَعَل ِخاَللَهَا أَْنهَاًرا أَما

َوَجَعَل لَهَا َرَواِسَي َوَجَعَل بَْيَن اْلبَْحَرْيِن َحاِجًزا 

ِ بَْل أَْكثَُرهُْم اَل يَْعلَُمونَ   أَهِلَهٌ َمَع هللاا

48/27:62م
3
ن  مذ

َ
مۡ  0أ وَٓء َوَيۡجَعل ك  ۡضَطرذ إَِذا َدََعه  َوَيۡكِشف  ٱلسُّ ِيب  ٱلۡم   9َي 

ءَِلَٰه  
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
لََفآَء ٱۡۡل ونَ  7خ  ر  ا تََذكذ ِ  قَلِيَٗل مذ َع ٱَّللذ   7مذ

وَء  ْن يُِجيُب اْلُمْضطَرا إَِذا َدَعاهُ َويَْكِشُف السُّ أَما

ِ قَلِياًل َما  َويَْجَعلُُكْم ُخلَفَاَء اأْلَْرِض أَهِلَهٌ َمَع هللاا

 تََذكاُرونَ 

48/27:63م
4
ن  مذ

َ
ۡم  0أ َِيَٰحَ َيۡهِديك  ِ َوٱۡۡلَۡحرِ َوَمن ي ۡرِسل  ٱلر  َمَِٰت ٱۡلَب 

ل  َۢا 9ِِف ظ   7ب ُۡشَ
ءَِلَٰه  
َ
ونَ  7َبۡيَ يََدۡي رَُۡحَتِهِۦٓۗۡ أ ا ي ُۡشِك  ِ  تََعََّٰل ٱَّللذ  َعمذ َع ٱَّللذ   3مذ

ْن يَْهِديُكْم فِي ظُلَُماِت اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَمْن يُْرِسُل  أَما

يَاَح بُْشًرا بَ  ِ تََعالَى الرِّ ْيَن يََدْي َرْحَمتِِه أَهِلَهٌ َمَع هللاا

ا يُْشِرُكونَ  ُ َعما  هللاا

48/27:64م
5
ن  مذ

َ
ۡرِضِۗ  0أ

َ
َمآءِ َوٱۡۡل َِن ٱلسذ م م  هۥ  َوَمن يَۡرز ق ك  اْ ٱۡۡلَۡلَق ث مذ ي عِيد  َيۡبَدؤ 

ءَِلَٰه  
َ
نت ۡم َصَِٰدقَِي  9أ ۡم إِن ك  ِ  ق ۡل َهات واْ ب ۡرَهََٰنك  َع ٱَّللذ  مذ

ْن يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُما يُِعيُدهُ َوَمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن  أَما

ِ قُْل هَاتُوا بُْرهَانَُكْم  َماِء َواأْلَْرِض أَهِلَهٌ َمَع هللاا السا

 إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

48/27:65م
6
ۡرِض ٱۡلَغۡيَب إَِلذ ٱَّللذ   ق ل َلذ  

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َوَما  0مَيۡعلَم  َمن ِِف ٱلسذ

يذانَ 
َ
وَن أ ر  ۡبَعث وَن  0يَۡشع   ي 

َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب  قُْل اَل يَْعلَُم َمْن فِي السا

ُ َوَما يَْشُعُروَن أَيااَن يُْبَعثُونَ   إاِلا هللاا

48/27:66م
7
ََٰركَ  0بَلِ   ۡم  9ٱدذ ه  م  ]...[ِعۡلم  ُۖ بَۡل ه  ِۡنَها ٖ م  ۡم ِِف َشك  ِِۚ بَۡل ه  ِِف ٱٓأۡلِخَرة

وَن  ِۡنَها َعم   م 
اَرَك ِعْلُمهُْم فِي اآْلَِخَرِة بَْل هُْم فِي َشكٍّ  بَِل ادا

 ِمْنهَا بَْل هُْم ِمْنهَا َعُمونَ 

48/27:67م
8
ءَِذا 

َ
ٓواْ أ ِيَن َكَفر  ئِنذا 0َوقَاَل ٱَّلذ

َ
نَآ أ َٰٗبا َوَءابَآؤ  نذا ت َر وَن  9ك  ۡخرَج  َوقَاَل الاِذيَن َكفَُروا أَهَِذا ُكناا تَُرابًا َوآَبَاُؤنَا أَهِناا   ]...[لَم 

 لَُمْخَرُجونَ 

َسَِٰطۡي   48/27:68م
َ
ٓ أ نَا ِمن َقۡبل  إِۡن َهََٰذآ إَِلذ لِيَ لََقۡد و ِعۡدنَا َهََٰذا ََنۡن  َوَءابَآؤ  وذ

َ
لَقَْد ُوِعْدنَا هََذا نَْحُن َوآَبَاُؤنَا ِمْن قَْبُل إِْن هََذا إاِلا  ٱۡۡل

لِينَ   أََساِطيُر اأْلَوا

ۡجرِِميَ  48/27:69م َٰقَِبة  ٱلۡم  واْ َكۡيَف ََكَن َع ر  ۡرِض فَٱنظ 
َ
واْ ِِف ٱۡۡل قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن  ق ۡل ِسۡي 

 َعاقِبَةُ اْلُمْجِرِمينَ 

48/27:70م
9
ن ِِف َضۡيقٖ   وَن  0َوََل ََتَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوََل تَك  ر  ا َيۡمك  ِمذ ا  م  َواَل تَْحَزْن َعلَْيِهْم َواَل تَُك فِي َضْيقإ ِمما

 يَْمُكُرونَ 

نت ۡم َصَِٰدقِيَ  48/27:71م ول وَن َمََّتَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعد  إِن ك   َن َمتَى هََذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ َويَقُولُو َوَيق 

48/27:72م
10

وَن َردَِف   ن يَك 
َ
ِي تَۡسَتۡعِجل وَن  0ق ۡل َعََسى أ م َبۡعض  ٱَّلذ قُْل َعَسى أَْن يَُكوَن َرِدَف لَُكْم بَْعُض الاِذي  لَك 

 تَْستَْعِجلُونَ 

ۡضل  لََعَ ٱنلذاِس  48/27:73م
و فَ ونَ  ِإَونذ َربذَك ََّل  ر  ۡم ََل يَۡشك  ۡكَثَه 

َ
َوإِنا َرباَك لَُذو فَْضلإ َعلَى النااِس َولَِكنا أَْكثََرهُْم  َوَلَِٰكنذ أ

 اَل يَْشُكُرونَ 

48/27:74م
11

ۡعلِن وَن  0ِإَونذ َربذَك ََلَۡعلَم  َما ت ِكنُّ   ۡم َوَما ي  ور ه  د   ُصُدوُرهُْم َوَما يُْعلِنُونَ َوإِنا َرباَك لَيَْعلَُم َما تُِكنُّ  ص 

بِي   48/27:75م  ِِف كَِتَٰٖب مُّ
ۡرِض إَِلذ

َ
َمآءِ َوٱۡۡل َماِء َواأْلَْرِض إاِلا فِي  َوَما ِمۡن ََغٓئَِبةٖ ِِف ٱلسذ َوَما ِمْن َغاهِبَةإ فِي السا

 ِكتَابإ ُمبِينإ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 أَهِلَهاً ( 7 َذاْه، َذاتْ ( 9 أََمنْ ( 0 
2

 أَهِلَهاً ( 9 أََمنْ ( 0 
3

كاُروَن، تَتََذكاُرونَ ( 7 أَهِلَهاً ( 7 َونَْجَعلُُكمْ ( 9 أََمنْ ( 0  كاُروَن، تَذا  يَذا
4

ي َ ( 9 أََمنْ ( 0   تُْشِرُكونَ ( 3 أَهِلَهاً ( 7 ، بَْشراً، بُْشَرىنُُشراً، نُْشراً، نَْشراً، نََشراً، بُُشراَ ( 7 الرِّ
5

 أَهِلَهاً ( 9 أََمنْ ( 0 
6

 .097:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ إِيااَن ( 0 
7

اَرَك، تََداَرَك، آْدَركَ ( 9 أم، بلى( 0  َرَك، أدا  أَْدَرَك، أدا
8

 إِناا( 9 إَِذا( 0 
9

 ِضْيقإ ( 0 
10

 َرَدَف، أَِزفَ ( 0 
11

 تَُكنُّ ( 0 
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َٰ بََِنٓ  48/27:76م صُّ لََعَ ۡرَءاَن َيق  ۡم فِيهِ إِنذ َهََٰذا ٱۡلق  ِي ه  ۡكَثَ ٱَّلذ
َ
ىءِيَل أ إِۡسَر

ونَ   ََيَۡتلِف 
إِنا هََذا اْلقُْرآََن يَقُصُّ َعلَى بَنِي إِْسَراهِيَل أَْكثََر 

 الاِذي هُْم فِيِه يَْختَلِفُونَ 

ۡؤِمنِيَ  48/27:77م ٗدى َورَُۡحَة  ل ِۡلم  ۥ لَه   َوإِناهُ لَهًُدى َوَرْحَمةٌ لِْلُمْؤِمنِينَ  ِإَونذه 

48/27:78م
1
م ِِب ۡكِمهۦِ    َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡلَعلِيم   0إِنذ َربذَك َيۡقَِض بَۡيَنه   إِنا َرباَك يَْقِضي بَْينَهُْم بُِحْكِمِه َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَعلِيمُ  وَه 

بِيِ  48/27:79م ِ ٱلۡم   ٱۡۡلَق 
ُِۖ إِنذَك لََعَ ۡ لََعَ ٱَّللذ ْل َعلَى  َفَتَوُكذ ِ إِناَك َعلَى اْلَحقِّ اْلُمبِينِ فَتََوكا  هللاا

48/27:80م
2
مذ   ۡدبِرِيَن  0إِنذَك ََل ت ۡسِمع  ٱلَۡمۡوََتَٰ َوََل ت ۡسِمع  ٱلصُّ ََعَٓء إَِذا َولذۡواْ م  َعاَء إَِذا  ٱَلُّ ما الدُّ إِناَك اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى َواَل تُْسِمُع الصُّ

 َولاْوا ُمْدبِِرينَ 

48/27:81م
3
َۡمِ   نَت بَِهَِٰدي ٱۡلع 

َ
ٓ أ َٰلَتِِهۡمُۖ إِن ت ۡسِمع  إَِلذ َمن ي ۡؤِمن   0َوَما َعن َضَل
وَن أَِب ۡسلِم  م مُّ َٰتَِنا َفه   َي

َوَما أَْنَت بِهَاِدي اْلُعْمِي َعْن َضاَللَتِِهْم إِْن تُْسِمُع 

 إاِلا َمْن يُْؤِمُن بِآَيَاتِنَا فَهُْم ُمْسلُِمونَ 

48/27:82م
4
ۡم َدآبذةٗ   ۡخَرۡجَنا لَه 

َ
ۡرِض  0م۞ِإَوَذا َوَقَع ٱۡلَقۡول  َعلَۡيِهۡم أ

َ
َِن ٱۡۡل م 

مۡ  ه  نذ  0ت َكل ِم 
َ
َٰتَِنا ََل ي وقِن وَن ٱنلذاَس ََكن واْ أَِب 9أ  َي

َوإَِذا َوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهْم أَْخَرْجنَا لَهُْم َداباةً ِمَن 

النااَس َكانُوا بِآَيَاتِنَا اَل اأْلَْرِض تَُكلُِّمهُْم أَنا 

 يُوقِنُونَ 

ِب  أَِب 48/27:83م ن ي َكذ  ِمذ ةٖ فَوٗۡجا م  مذ
 
ِ أ
ونَ َوَيۡوَم ََنُۡش   ِمن ُك   ۡم ي وزَع  َٰتَِنا َفه  ُب بِآَيَاتِنَا  َي ْن يَُكذِّ ةإ فَْوًجا ِمما َويَْوَم نَْحُشُر ِمْن ُكلِّ أُما

 فَهُْم يُوَزُعونَ 

ۡبت م أَِب 48/27:84م َكذذ
َ
ى إَِذا َجآء و قَاَل أ اَذا َحَّتذ مذ

َ
ْ بَِها ِعۡلًما أ وا ِيط  ََِّٰت َولَۡم َت  َي

نت ۡم َتۡعَمل ونَ   ك 
ْبتُْم بِآَيَاتِي َولَْم تُِحيطُوا  َحتاى إَِذا َجاُؤوا قَاَل أََكذا

 بِهَا ِعْلًما أَْم َماَذا ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

ونَ َوَوَقَع ٱلۡ  48/27:85م ۡم ََل يَنِطق  واْ َفه   َوَوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهْم بَِما ظَلَُموا فَهُْم اَل يَْنِطقُونَ  َقۡول  َعلَۡيِهم بَِما َظلَم 

48/27:86م
5
  ْ ن وا َۡل لِيَۡسك  نذا َجَعۡلَنا ٱَلذ

َ
لَۡم يََرۡواْ أ

َ
َٰلَِك  0أ ا  إِنذ ِِف َذ ۡبِِصً فِيهِ َوٱنلذَهاَر م 

 ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖ  ي ۡؤِمن وَن 
أَلَْم يََرْوا أَناا َجَعْلنَا اللاْيَل لِيَْسُكنُوا فِيِه َوالناهَاَر 

 ُمْبِصًرا إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لِقَْومإ يُْؤِمنُونَ 

48/27:87م
6
ورِ   ۡرِض إَِلذ  0َوَيۡوَم ي نَفخ  ِِف ٱلصُّ

َ
َِٰت َوَمن ِِف ٱۡۡل َمََٰو َفَفزَِع َمن ِِف ٱلسذ

تَۡوه   ]...[َمن َشآَء ٱَّللذ   
َ
ٌّ أ َِٰخرِينَ  9َوُك    7َد

َماَواِت  وِر فَفَِزَع َمْن فِي السا َويَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

ُ َوُكل  أَتَْوهُ  َوَمْن فِي اأْلَْرِض إاِلا َمْن َشاَء هللاا

 َداِخِرينَ 

48/27:88م
7
َباَل ََتَۡسب َها  َحاِبِۚ  0َوتََرى ٱۡۡلِ رُّ َمرذ ٱلسذ ِ  0مَجاِمَدٗة َوِِهَ َتم  ۡنَع ٱَّللذ ص 

َۢ بَِما َتۡفَعل ونَ  ۥ َخبِۡي  ِۚ إِنذه  ء  ذ ََشۡ ۡتَقَن ُك 
َ
ِٓي أ   9ٱَّلذ

َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبُهَا َجاِمَدةً َوِهَي تَُمرُّ َمرا 

 ِ  الاِذي أَْتقََن ُكلا َشْيءإ إِناهُ َخبِيٌر الساَحاِب ُصْنَع هللاا

 بَِما تَْفَعلُونَ 

48/27:89م
8
ِن فََزعٖ   م م  ِۡنَها َوه  ۥ َخۡۡي  م  َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َخْيٌر ِمْنهَا َوهُْم ِمْن فََزعإ  َءاِمن وَن  9يَۡوَمئِذ   0َمن َجآَء بِٱۡۡلََسَنةِ فَلَه 

 آَِمنُونَ يَْوَمئِذإ 

َۡزۡوَن إَِلذ َما  48/27:90م ۡم ِِف ٱنلذارِ َهۡل َت  ه  وه  بذۡت و ج 
ي َِئةِ فَك  َوَمن َجآَء بِٱلسذ

نت ۡم َتۡعَمل ونَ   ك 
يِّئَِة فَُكباْت ُوُجوهُهُْم فِي النااِر هَْل  َوَمْن َجاَء بِالسا

 تُْجَزْوَن إاِلا َما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

48/27:91م
1
ِ إِ   ۡعب َد َربذ َهَِٰذه

َ
ۡن أ
َ
ِمۡرت  أ

 
ٓ أ َما ِي 0نذ ةِ ٱَّلذ ُّ  9ٱۡۡلَِۡلَ َمَها َوََل ۥ ُك  َحرذ

ۡسلِِمَي  وَن ِمَن ٱلۡم  ك 
َ
ۡن أ
َ
ِمۡرت  أ

 
ءِٖۖ َوأ  ََشۡ

َمهَا  إِناَما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َربا هَِذِه اْلبَْلَدِة الاِذي َحرا

 أَُكوَن ِمَن اْلُمْسلِِمينَ  َولَهُ ُكلُّ َشْيءإ َوأُِمْرُت أَنْ 

                                                           
1

 بِِحَكِمِه، بِِحْكَمةإ ( 0 
2

مُّ ( 0   يَْسَمُع الصُّ
3

 أَْنَت تَْهِدي اْلُعْمَي، أَْنَت بِهَادإ اْلُعْمَي، إِْن تَْهِدي اْلُعْمَي، أَْن يَْهتَِدي اْلُعْميُ ( 0 
4

ُحهم، تَِسُمهُم( 0  ثُهم، تَُجرِّ ، إِنا ( 9 تَْكلُِمهُْم، تَْكلُُمهُْم، تُنَبِّئُهم، تَُحدِّ يذكر سفر الرؤيا خروج وحش من البحر وخروج وحش من األرض ( 0م♦ بأَنا

 (.09-0:  07ليضلال البشر )
5

 لِتَْسُكنُوا( 0 
6

َورِ ( 0  َوِر، الصِّ  َدِخِرينَ ( 7 آتَْوهُ، أَتَاهُ ( 9 الصُّ
7

 (.07:  6)رؤيا  قارن: "والسماء قد طويت طي السفر، وكل جبل وجزيرة قد تزعزعت"( 0م♦ يَْفَعلُوَن ( 9 تَْحِسبُهَا( 0 
8

 يَْوِمئِذإ ( 9 فََزعِ ( 0 
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48/27:92م
2
  ْ تۡل َوا

َ
ۡن أ
َ
ۡرَءاَنُۖ َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ فَإِنذَما َيۡهَتِدي نِلَۡفِسهِۖۦُ َوَمن َضلذ  0َوأ ٱۡلق 

نِذرِينَ  ]...[ نَا۠ ِمَن ٱلۡم 
َ
َمآ أ ۡل إِنذ   0نَفق 

لِنَْفِسِه َوأَْن أَْتلَُو اْلقُْرآََن فََمِن اْهتََدى فَإِناَما يَْهتَِدي 

 َوَمْن َضلا فَقُْل إِناَما أَنَا ِمَن اْلُمْنِذِرينَ 

48/27:93م
3
ا   وَنَها  َوَما َربَُّك بَِغَٰفِل  َعمذ

َٰتِهِۦ َفَتۡعرِف  ۡم َءاَي ِيك  ِ َسۡي  َوق ِل ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ
  0َتۡعَمل ونَ 

ِ َسيُِريُكْم آَيَاتِِه فَتَْعِرفُونَهَا  َوَما َربَُّك َوقُِل اْلَحْمُد َّلِلا

ا تَْعَملُونَ   بَِغافِلإ َعما

 
 سورة القصص 26\46

 334 - 39عدا مكية  88 - عدد اآليات
5
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

49/28:1م
6
 طسم  0تطٓسمٓ  

بِيِ  49/28:2م  آَيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبِينِ تِْلَك  تِۡلَك َءاَيَٰت  ٱۡلِكَتَِٰب ٱلۡم 

ِ لَِقۡوٖ  ي ۡؤِمن ونَ  49/28:3م وََسَٰ َوفِۡرَعۡوَن بِٱۡۡلَق  نَْتلُوا َعلَْيَك ِمْن نَبَإِ ُموَسى َوفِْرَعْوَن بِاْلَحقِّ لِقَْومإ  َنۡتل واْ َعلَۡيَك ِمن نذَبإِ م 

 يُْؤِمنُونَ 

49/28:4م
7
ۡرِض  

َ
ۡهلََها ِشَيٗعا يَۡسَتۡضعِف  َطآئَِفٗة إِنذ فِۡرَعۡوَن َعََل ِِف ٱۡۡل

َ
وََجَعَل أ

ۡم ي َذب ِح   ِۡنه  ۡم   0م  ۦ نَِسآَءه  ۡم َويَۡسَتىۡحِ ۡبَنآَءه 
َ
ۥ ََكَن ِمَن  0مأ إِنذه 

ۡفِسِديَن   ٱلۡم 

إِنا فِْرَعْوَن َعاَل فِي اأْلَْرِض َوَجَعَل أَْهلَهَا ِشيًَعا 

ُ  أَْبنَاَءهُْم َويَْستَْحيِي يَْستَْضِعُف طَاهِفَةً ِمْنهُْم يَُذبِّ 

 نَِساَءهُْم إِناهُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

ٗة  49/28:5م ئِمذ
َ
ۡم أ ۡرِض َوََّنَۡعلَه 

َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا ِيَن ٱۡست ۡضعِف  نذ لََعَ ٱَّلذ ن نذم 

َ
َون رِيد  أ

َٰرِثِيَ  م  ٱۡلَو  َوََّنَۡعلَه 
اْستُْضِعفُوا فِي َونُِريُد أَْن نَُمنا َعلَى الاِذيَن 

ةً َونَْجَعلَهُُم اْلَواِرثِينَ   اأْلَْرِض َونَْجَعلَهُْم أَهِما

49/28:6م
8
نَ   ِ ۡرِض َون رَِي فِۡرَعۡوَن َوَهََٰمَٰنَ  0َون َمك 

َ
ۡم ِِف ٱۡۡل َما 0ملَه  ن وَده   9وَج 
وَن  ا ََكن واْ ََيَۡذر  م مذ  ِمۡنه 

َن لَهُْم فِي اأْلَْرِض َونُِرَي  فِْرَعْوَن َوهَاَماَن َونَُمكِّ

 َوُجنُوَدهَُما ِمْنهُْم َما َكانُوا يَْحَذُرونَ 

49/28:7م
9
ۡلقِيهِ ِِف ٱَۡلَم ِ  

َ
ۡرِضعِيهِِۖ فَإَِذا ِخۡفِت َعلَۡيهِ فَأ

َ
ۡن أ
َ
وََسى أ م ِ م 

 
ۡوَحۡيَنآ إََِلى أ

َ
َوأ

وه  إََِلِۡك وََجاِعل و ِۖ إِنذا َرآدُّ ۡرَسلِيَ َوََل ََتَاِِف َوََل ََتَۡزِنٓ   0مه  ِمَن ٱلۡم 
َوأَْوَحْينَا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه فَإَِذا ِخفِْت 

َعلَْيِه فَأَْلقِيِه فِي اْليَمِّ َواَل تََخافِي َواَل تَْحَزنِي إِناا 

وهُ إِلَْيِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسلِينَ   َرادُّ

49/28:8م
10

ۥٓ َءال  فِۡرَعوۡ   ۗۡ فَٱتۡلََقَطه  ا وََحَزنًا و ٗ ۡم َعد  وَن لَه  إِنذ فِرَۡعۡوَن  0َن َِلَك 
َما ََكن واْ َخَِٰط  0مَوَهََٰمَٰنَ  ن وَده    9يَ   ِوَج 

ا َوَحَزنًا إِنا  فَاْلتَقَطَهُ آَُل فِْرَعْوَن لِيَُكوَن لَهُْم َعُدّوً

 فِْرَعْوَن َوهَاَماَن َوُجنُوَدهَُما َكانُوا َخاِطئِينَ 

49/28:9م
11

ت   
َ
ِ َولََكُۖ  9ق رذت   ]...[ 0مفِۡرَعۡونَ  0َوقَالَِت ٱۡمَرأ

 7ََل َتۡقت ل وه   7َعۡيٖ َل 
وَن  ر  ۡم ََل يَۡشع  ا وَه  ۡو َنتذِخَذهۥ  َوََلٗ

َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
 َعََسى أ

ةُ َعْينإ لِي َولََك اَل تَْقتُلُوهُ  َوقَالَِت اْمَرأَةُ فِْرَعْوَن قُرا

 أَْو نَتاِخَذهُ َولًَدا َوهُْم اَل يَْشُعُرونَ  َعَسى أَْن يَْنفََعنَا

                                                                                                                                                                                                            
1

 الاتِي( 9 هَِذي( 0 
2

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ أَن اْتُل، واْتُل ( 0 
3

 يَْعَملُونَ ( 0 
4

 .93عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
5

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
6

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
7

 .097:  7\78أنظر الهامش ( 0م♦ يَْذبَُ  ( 0 
8

:  7ال عالقة بهامان بموسى في العهد القديم ولكن ذكره سفر استير الف عام بعد موسى )( 0م♦ َويََرَى فِْرَعْوُن َوهَاَماُن َوُجنُوُدهَُما ( 9 َولِنَُمكِّنَ ( 0 

 (.6:  7) الخ( وتقول عنه استير: "الرجل المضطهد العدو هو هامان هذا الشرير" 7:  7؛0-03
9

 .79:  91\73أنظر هامش اآلية ( 0م 
10

 .6:  99\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َخاِطيَن ( 9 َوُحْزنًا( 0 
11

هْ ( 9 اْمَرأَهْ ( 0  ةُ َعْينإ لِي َولََك ( 7 َولَه( 7 قُرا  (.79:  91\73سفر الخروج يتكلم عن بنت فرعون )أنظر هامش اآلية ( 0م♦ اَل تَْقتُلُوهُ قُرا
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49/28:10م
1
ۡصَبَح ف َؤاد   

َ
ُۖ  0َوأ َٰرًَِغ وََسَٰ َف م ِ م 

 
ن  7إِن ََكَدۡت تَل ۡبِدي 9أ

َ
بِهِۦ لَۡوََلٓ أ

ۡؤِمنَِي  وَن ِمَن ٱلۡم  َٰ قَۡلبَِها تِلَك  َبۡطَنا لََعَ  رذ
َكاَدْت لَتُْبِدي َوأَْصبََ  فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَاِرًغا إِْن 

بِِه لَْواَل أَْن َربَْطنَا َعلَى قَْلبِهَا لِتَُكوَن ِمَن 

 اْلُمْؤِمنِينَ 

49/28:11م
2
َۡت   يهِِۖ َفَبِص  ِ ۡختِهِۦ ق ص 

 
ن بٖ  0َوقَالَۡت ِۡل وَن  9بِهِۦ َعن ج  ر  ۡم ََل يَۡشع  يِه فَبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنُبإ َوهُْم  وَه  َوقَالَْت أِلُْختِِه قُصِّ

  يَْشُعُرونَ اَل 

ۡهِل  49/28:12م
َ
ى أ ۡم لََعَ د لُّك 

َ
ۡمَنا َعَلۡيهِ ٱلَۡمَراِضَع ِمن َقۡبل  َفَقالَۡت َهۡل أ ۞وََحرذ

ونَ  ۡم ََل ۥ َنَِٰصح  ۡم َوه  ۥ لَك  ل ونَه   َبۡيٖت يَۡكف 
ْمنَا َعلَْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن قَْبُل فَقَالَْت هَْل أَُدلُُّكْم  َوَحرا

 ْيتإ يَْكفُلُونَهُ لَُكْم َوهُْم لَهُ نَاِصُحونَ َعلَى أَْهِل بَ 

49/28:13م
3
ِهِۦ  م 

 
ِ  9ََكۡ َتَقرذ  0فََرَدۡدَنَٰه  إََِلى أ نذ وَۡعَد ٱَّللذ

َ
َعۡين َها َوََل ََتَۡزَن َوتِلَۡعلََم أ

وَن  ۡم ََل َيۡعلَم  ۡكَثَه 
َ
 َحق   َوَلَِٰكنذ أ

ِه َكْي تَقَرا  َعْينُهَا َواَل تَْحَزَن فََرَدْدنَاهُ إِلَى أُمِّ

ِ َحق  َولَِكنا أَْكثََرهُْم اَل يَْعلَُمونَ   َولِتَْعلََم أَنا َوْعَد هللاا

ۡكٗما وَِعۡلٗما  َوَكَذَٰلَِك ََّنۡزِي  49/28:14م هۥ  َوٱۡسَتَوىى َءاَتۡيَنَٰه  ح  دذ ش 
َ
ا بَلََغ أ َولَمذ
ۡحِسنِيَ   ٱلۡم 

هُ َواْستَوَ  ا بَلََغ أَُشدا ى آَتَْينَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َولَما

 َوَكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِينَ 

49/28:15م
4
َٰ ِحيِ   لَۡيِ  0َوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة لََعَ ۡهلَِها فَوََجَد فِيَها رَج 

َ
ِۡن أ َغۡفلَةٖ م 

ِهۖۦُِ  9َيۡقَتتََِلنِ  و  ِي  7فَٱۡسَتَغََٰثه   0مَهََٰذا ِمن ِشيَعتِهِۦ َوَهََٰذا ِمۡن َعد  ٱَّلذ
ِهِۦ فََوَكَزهۥ  و  ِي ِمۡن َعد  وََسَٰ َفَقََضَٰ َعلَۡيهِِۖ قَاَل  7ِمن ِشيَعتِهِۦ لََعَ ٱَّلذ م 

بِي   ِضل   مُّ و   مُّ ۥ َعد  ۡيَطَِٰنِۖ إِنذه   َهََٰذا ِمۡن َعَمِل ٱلشذ

َوَدَخَل اْلَمِدينَةَ َعلَى ِحيِن َغْفلَةإ ِمْن أَْهلِهَا فََوَجَد 

ِن هََذا ِمْن ِشيَعتِِه َوهََذا ِمْن فِيهَا َرُجلَْيِن يَْقتَتاَِل 

ِه فَاْستََغاثَهُ الاِذي ِمْن ِشيَعتِِه َعلَى الاِذي ِمْن  َعُدوِّ

ِه فََوَكَزهُ ُموَسى فَقََضى َعلَْيِه قَاَل هََذا ِمْن  َعُدوِّ

ْيطَاِن إِناهُ َعُدو  ُمِضل  ُمبِينٌ   َعَمِل الشا

ِ إَِن ِ َظلَۡمت   49/28:16م ور   قَاَل َرب  َو ٱۡلَغف  ۥ ه  ۥٓ  إِنذه  َنۡفَِس فَٱۡغفِۡر َِل َفَغَفَر ََل 
 ٱلرذِحيم  

قَاَل َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَْفِسي فَاْغفِْر لِي فََغفََر لَهُ 

ِحيمُ   إِناهُ هَُو اْلَغفُوُر الرا

49/28:17م
5
ونَ   ك 

َ
ذ فَلَۡن أ ۡنَعۡمَت لََعَ

َ
ِ بَِمآ أ ۡجرِِمَي  0قَاَل َرب  قَاَل َربِّ بَِما أَْنَعْمَت َعلَيا فَلَْن أَُكوَن ظَِهيًرا  َظِهۡٗيا ل ِۡلم 

 لِْلُمْجِرِمينَ 

ۡمِس  49/28:18م
َ
هۥ  بِٱۡۡل ِي ٱۡستَنَِصَ ۡصَبَح ِِف ٱلَۡمِديَنةِ َخآئِٗفا َيََتَقذب  فَإَِذا ٱَّلذ

َ
فَأ

وََسى إِنذَك لَ  ۥ  قَاَل ََل ۥ م  ه  بِي  يَۡسَتِۡصِخ   َغوِي   مُّ
فَأَْصبََ  فِي اْلَمِدينَِة َخاهِفًا يَتََرقاُب فَإَِذا الاِذي 

اْستَْنَصَرهُ بِاأْلَْمِس يَْستَْصِرُخهُ قَاَل لَهُ ُموَسى 

 إِناَك لََغِوي  ُمبِينٌ 

َما قَاَل َيَٰم   49/28:19م ذه  و   ل َو َعد  ِي ه  ن َيۡبِطَش بِٱَّلذ
َ
َراَد أ

َ
ۡن أ
َ
ٓ أ ا ت رِيد  فَلَمذ

َ
وََسى أ

وَن  ن تَك 
َ
ٓ أ ۡمِسِۖ إِن ت رِيد  إَِلذ

َ
ا بِٱۡۡل ن َتۡقت لََِن َكَما َقَتۡلَت َنۡفَسَۢ

َ
أ

ۡصلِِحيَ  وَن ِمَن ٱلۡم  ن تَك 
َ
ۡرِض َوَما ت رِيد  أ

َ
 َجبذاٗرا ِِف ٱۡۡل

ا أَْن أََراَد أَْن يَْبِطَش بِالاِذي هَُو َعُدو  لَهَُما قَاَل  فَلَما

أَتُِريُد أَْن تَْقتُلَنِي َكَما قَتَْلَت نَْفًسا  يَا ُموَسى

بِاأْلَْمِس إِْن تُِريُد إاِلا أَْن تَُكوَن َجبااًرا فِي اأْلَْرِض 

 َوَما تُِريُد أَْن تَُكوَن ِمَن اْلُمْصلِِحينَ 

49/28:20م
6
وََسى إِنذ   ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ يَۡسَعَٰ قَاَل َيَٰم 

َ
ِۡن أ ل  م   وََجآَء رَج 

َ
 0ٱلَۡمََل

ۡج  وَن بَِك َِلَۡقت ل وَك فَٱۡخر  تَِمر 
ۡ
َِٰصِحَي  ]...[يَأ  إَِن ِ لََك ِمَن ٱلنذ

َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة يَْسَعى قَاَل يَا 

ُموَسى إِنا اْلَمأَلَ يَأْتَِمُروَن بَِك لِيَْقتُلُوَك فَاْخُرْج 

 إِنِّي لََك ِمَن النااِصِحينَ 

َٰلِِميَ  49/28:21م ِ ََّن َِِن ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱلظذ ُۖ قَاَل َرب  نِي ِمَن  فََخَرَج ِمۡنَها َخآئِٗفا َيََتَقذب  فََخَرَج ِمْنهَا َخاهِفًا يَتََرقاُب قَاَل َربِّ نَجِّ

 اْلقَْوِم الظاالِِمينَ 

ٓ  49/28:22م ِ َه تِۡلَقآَء َمۡدَيَن قَاَل َعََسَٰ َرّب  ا تَوَجذ بِيلِ  َولَمذ ن َيۡهِديََِن َسَوآَء ٱلسذ
َ
هَ تِْلقَاَء َمْديََن قَاَل َعَسى َربِّي أَْن  أ ا تََوجا َولَما

بِيلِ   يَْهِديَنِي َسَواَء السا

                                                           
1

 لَتُْشِعر ( 7 فَِزًعا، فِْرًغا، قَِرًعا، قَْرًعا، فِِزًغا، فُُرًغا، فَِرًغا( 9 فَُوادُ ( 0 
2

 َجانِبإ، َجنْبإ، َجنَبإ، ُجنْبإ ( 9 فَبََصَرْت، فَبَِصَرتْ ( 0 
3

هِ ( 0   نُقِرا ( 9 إِمِّ
4

قارن: "وكان في تلك األيام، لما كبر موسى، أنه.خرج إلى إخوته ورأى أثقالهم، ( 0م♦ َزهُ فَلََكَزهُ، فَنَكَ ( 7 فَاْستََعانَهُ، فَاْستََعاثَهُ ( 7 يَقَتِّاَلنِ ( 9 ِحينَ ( 0 

ورأى رجال مصريا يضرب رجال عبرانيا من إخوته. فالتفت إلى هنا وهناك فلم ير أحدا فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم 

: لماذا تضرب قريبك؟ فقال: من أقامك رهيسا وحاكما علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت الثاني، فإذا برجلين عبرانيين يتخاصمان، فقال للمعتدي

المصري؟ فخاف موسى وقال في نفسه: إذن لقد عرف الخبر .وسمع فرعون بهذا الخبر، فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون 

 (.03-00:  0)خروج 
5

 فال تجعلني( 0 
6

 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 
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49/28:23م
1
وَن َووََجَد ِمن   َِن ٱنلذاِس يَۡسق  ٗة م  مذ

 
ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَۡيهِ أ َولَمذ

تَ 
َ
وَداِنِۖ  0مۡيِ د ونِِهم  ٱۡمَرأ ُۖ  ]...[ 0تَذ  َما  7قَاتَلَا ََل نَۡسِِق  9قَاَل َما َخۡطب ك 
َٰ ي ۡصِدرَ  ُۖ  7َحَّتذ ب ونَا َشۡيخ  َكبِۡي   3ٱلر ََِعٓء 

َ
 َوأ

ةً ِمَن النااِس  ا َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُما َولَما

تَُذوَداِن قَاَل َما يَْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأتَْيِن 

َعاُء  َخْطبُُكَما قَالَتَا اَل نَْسقِي َحتاى يُْصِدَر الرِّ

 َوأَبُونَا َشْيٌخ َكبِيرٌ 

نَزۡلَت إََِلذ ِمۡن َخۡۡيٖ  49/28:24م
َ
ِ إَِن ِ لَِمآ أ ِ َفَقاَل َرب 

ل  ِ ى إََِل ٱلظ  َما ث مذ تََوّلذ فََسَِقَٰ لَه 
 فَقِۡي  

تََولاى إِلَى الظِّلِّ فَقَاَل َربِّ إِنِّي لَِما فََسقَى لَهَُما ثُما 

 أَْنَزْلَت إِلَيا ِمْن َخْيرإ فَقِيرٌ 

وَك  49/28:25م ِب يَۡدع 
َ
َما َتۡمِش لََعَ ٱۡستِۡحَيآءٖ قَالَۡت إِنذ أ َٰه  فََجآَءتۡه  إِۡحَدى

ا َجآَءهۥ  َوقَصذ َعلَ  ۡجَر َما َسَقۡيَت نَلَا  فَلَمذ
َ
ۡيهِ ٱۡلَقَصَص قَاَل َِلَۡجزَِيَك أ

َٰلِِميَ   ََل ََتَۡفُۖ ََّنَۡوَت ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱلظذ

فََجاَءْتهُ إِْحَداهَُما تَْمِشي َعلَى اْستِْحيَاءإ قَالَْت إِنا 

ا  أَبِي يَْدُعوَك لِيَْجِزيََك أَْجَر َما َسقَْيَت لَنَا فَلَما

َجْوَت َجاَءهُ َوقَصا َعلَْيِه اْلقََصَص قَاَل اَل تََخْف نَ 

 ِمَن اْلقَْوِم الظاالِِمينَ 

49/28:26م
2
بَِت ٱۡسَت  

َ
أ َما َيى َٰه  ُۖ   ۡ قَالَۡت إِۡحَدى  9َجۡرَت   ۡ إِنذ َخۡۡيَ َمِن ٱۡسَت  0ِجۡره 

ِمي  
َ
 ٱۡلَقوِيُّ ٱۡۡل

قَالَْت إِْحَداهَُما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنا َخْيَر َمِن 

 اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اأْلَِمينُ 

َرِن  49/28:27م ج 
ۡ
ن تَأ

َ
ى أ نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنَََّتذ َهََٰتۡيِ لََعَ

 
ۡن أ
َ
رِيد  أ

 
ٓ أ قَاَل إَِن ِ

قذ  ش 
َ
ۡن أ
َ
رِيد  أ

 
ٓ أ ا فَِمۡن ِعنِدَكُۖ َوَما ۡتَمۡمَت َعُۡشٗ

َ
ثََمََِٰنَ ِحَجٖجِۖ فَإِۡن أ

َٰلِِحيَ  َِنٓ إِن َشآَء ٱَّللذ  ِمَن ٱلصذ  َعلَۡيَك  َسَتِجد 

إِنِّي أُِريُد أَْن أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبنَتَيا هَاتَْيِن قَاَل 

َعلَى أَْن تَأُْجَرنِي ثََمانَِي ِحَججإ فَإِْن أَْتَمْمَت َعْشًرا 

فَِمْن ِعْنِدَك َوَما أُِريُد أَْن أَُشقا َعلَيَْك َستَِجُدنِي إِْن 

الِِحينَ  ُ ِمَن الصا  َشاَء هللاا

49/28:28م
3
َٰلَِك بَ   َماقَاَل َذ يذ

َ
َجلَۡيِ  0ۡيَِن َوَبۡيَنَكُۖ أ

َ
ۡدَوَٰنَ  9ٱۡۡل ُۖ  7قََضۡيت  فَََل ع  ذ لََعَ

ول  َوكِيل   َٰ َما َنق   َوٱَّللذ  لََعَ
قَاَل َذلَِك بَْينِي َوبَْينََك أَياَما اأْلََجلَْيِن قََضْيُت فاََل 

ُ َعلَى َما نَقُوُل َوِكيلٌ   ُعْدَواَن َعلَيا َوهللاا

                                                           
1

َعاُء ( 3 يَْصُدَر، يُْزِدرَ ( 7 نُْسقِي، تُْسقَى( 7 ِخْطبُُكَما( 9 حابستين تَُذوَدانِ ( 0  َعاُء، الرا قصة زواج موسى في القرآن خليط بين روايتين ( 0م♦ الرُّ

إلى أرض مدين واحدة تخص موسى واألخرى تخص يعقوب. ونحن ننقل الروايتين. يقول سفر الخروج: "فهرب موسى من وجه فرعون وآنطلق 

 وجلس عند البئر. وكان لكاهن مدين سبع بنات، فجئن وآستقين ومألن المساقي ليسقين غنم أبيهن. فجاء الرعاة وطردوهن. فقام موسى وأنجدهن

أيضا لنا  وسقى غنمهن. فلما جئن رعوهيل أباهن قال: لماذا أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلن: إن رجال مصريا خلصنا من أيدي الرعاة، واستقى

ابنا  وسقى الغنم  فقال لبناته: وأين هو؟ لم تركتن الرجل؟ آدعونه ليأكل طعاما . فقبل موسى أن يقيم عند الرجل، فزوجه صفورة آبنته.  فولدت

(. ويقول سفر التكوين: "ثم قام يعقوب ومضى إلى أرض بني 99-03:  9فسماه جرشوم ألنه قال: كنت نزيال في أرض غريبة " )خروج 

ى فم المشرق. ونظر فإذا بئر في الحقل، وإذا ثالثة قطعان من الغنم رابضة عندها، ألنهم من تلك البئر كانوا يسقون القطعان، والحجر الذي عل

 البئر كان ضخما. وكان، إذا جمعت القطعان، يدحرج الحجر عن فم البئر، فتسقى الغنم، ثم يرد الحجر على فم البئر إلى موضعه. فقال يعقوب

لوا:  هو سالم، للرعاة: من أين أنتم أيها اإلخوان؟ قالوا: من حاران. فقال لهم: أتعرفون البان بن ناحور؟  فقالوا: نعرفه . فقال لهم: أسالم هو؟  قا

فآرعوها .  قالوا:   وهذه راحيل ابنته آتية مع الغنم . فقال لهم:  هوذا النهار طويل بعد، وليس اآلن وقت جمع المواشي، فاسقوا الغنم وامضوا بها

كانت ال نقدر، حتى تجمع القطعان كلها ويدحرج الحجر عن فم البئر فنسقي الغنم .  وبينما هو يخاطبهم، إذ أقبلت راحيل مع غنم أبيها، ألنها 

البان أخي أمه. وقبل راعية. فلما رأى يعقوب راحيل، بنت البان أخي أمه، وغنم البان أخي أمه، تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم 

يعقوب راحيل ورفع صوته وبكى. وأخبر يعقوب راحيل أنه آبن أخت أبيها وآبن رفقة، فركضت وأخبرت أباها.  فلما سمع البان خبر يعقوب آبن 

مي حقا، وأقام يعقوب أخته، ركض إلى لقاهه وعانقه وقبله وأتى به إلى منزله. وأخبر يعقوب البان بكل ما جرى.  فقال له البان:  أنت عظمي ولح

رى عنده شهرا. ثم قال البان ليعقوب: إذا كنت أخي، أفتخدمني مجانا؟ أخبرني ما أجرتك . وكان لالبان آبنتان، اسم الكبرى ليئة، وأسم الصغ

سنوات براحيل ابنتك راحيل.  وكانت ليئة مسترخية العينين، وكانت راحيل حسنة الهيئة جميلة المنظر. فأحب يعقوب راحيل وقال:  أخدمك سبع 

م الصغرى . فقال البان:  ألن تأخذها أنت خير من أن أعطيها لرجل آخر، فأقم عندي .  فخدمه يعقوب براحيل سبع سنين، وكانت في عينيه كأيا

أهل المكان وأقام وليمة.  قليلة من محبته لها. وقال يعقوب بعد ذلك لالبان:  أعطني امرأتي فأدخل عليها، فإن األمي قد كملت .  فجمع البان جميع

ذا هي ليئة. وعند المساء، أخذ ليثة أبنته فزفها إلى يعقوب، فدخل عليها . وكان البان قد وهب زلفة خادمته خادمة لليئة آبنته. فلما كان الصباح، إ

بالدنا أن تعطى الصغرى قبل الكبرى.  فقال يعقوب لالبان:  ماذا صنعت بي؟ أليس أني براحيل خدمتك؟ فلم خدعتني؟   فقال البان:  ال يصنع في

 أكمل أسبوع هذه، فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التي تخدمها عندي سبع سنوات أخرى . فصنع يعقوب كذلك وأكمل أسبوع هذه، فأعطاه راحيل آبنته

كثر من حبه لليئة. وعاد فخدم البان سبع آمرأة له. . وأعطى البان لراحيل ابنته بلهة خادمته خادمة لها . فدخل يعقوب على راحيل أيضا وأحبها أ

 (.71-0:  98سنوات أخرى" )تكوين 
2

 اْستَاَجْرتَ ( 9 اْستَاِجْرهُ ( 0 
3

 ِعْدَوانَ ( 7 أَيا اأْلََجلَْيِن َما( 9 أَْيَما( 0 
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49/28:29م
1
ۡهلِهِۦٓ َءانََس ِمن َجانِِب ۞فَلَ  

َ
َجَل َوَساَر بِأ

َ
وََس ٱۡۡل ا قَََضَٰ م  مذ

ورِ  م  0مٱلطُّ ٓ َءاتِيك  ِ
ٓ َءانَۡست  نَاٗرا لذَعّل  ْ إَِن ِ ث ٓوا ۡهلِهِ ٱۡمك 

َ
نَاٗراُۖ قَاَل ِۡل
ۡو َجۡذَوةٖ 

َ
َب  أ
ِۡنَها َِبَ ۡم تَۡصَطل وَن  0م  َِن ٱنلذارِ لََعلذك   م 

ا قََضى ُمو َسى اأْلََجَل َوَساَر بِأَْهلِِه آَنََس ِمْن فَلَما

َجانِِب الطُّوِر نَاًرا قَاَل أِلَْهلِِه اْمُكثُوا إِنِّي آَنَْسُت 

نَاًرا لََعلِّي آَتِيُكْم ِمْنهَا بَِخبَرإ أَْو َجْذَوةإ ِمَن النااِر 

 لََعلاُكْم تَْصطَلُونَ 

49/28:30م
2
ََٰها ن ودَِي ِمن   تَى

َ
آ أ ۡيَمِن ِِف ٱۡۡل ۡقَعةِ فَلَمذ

َ
َبََٰرَكةِ ِمَن  0َشَِٰطىِٕ ٱلَۡوادِ ٱۡۡل ٱلۡم 

نَا ٱَّللذ  َربُّ ٱۡلَعَٰلَِمَي 
َ
ٓ أ وََسى إَِن ِ ن َيَٰم 

َ
َجَرةِ أ  ٱلشذ

ا أَتَاهَا نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اأْلَْيَمِن فِي  فَلَما

َجَرِة أَْن يَا مُ  وَسى إِنِّي أَنَا اْلبُْقَعِة اْلُمبَاَرَكِة ِمَن الشا

ُ َربُّ اْلَعالَِمينَ   هللاا

49/28:31م
3
نذَها َجآن    

َ
ا رََءاَها َتۡهََتُّ َكأ ۡلِق َعَصاَك  فَلَمذ

َ
ۡن أ
َ
ۡدبِٗرا َولَۡم  0َوأ َٰ م  َوّلذ

ِۡب   َعق  ۡقبِۡل َوََل ََتَۡفُۖ إِنذَك ِمَن ٱٓأۡلِمنَِي  ]...[ 0مي 
َ
وََسى أ  َيَٰم 

ا َرآَهَا تَْهتَزُّ َكأَناهَا َجان  َولاى َوأَْن أَْلِق  َعَصاَك فَلَما

ُمْدبًِرا َولَْم يَُعقِّْب يَا ُموَسى أَْقبِْل َواَل تََخْف إِناَك 

 ِمَن اآْلَِمنِينَ 

49/28:32م
4
وٓءٖ   ۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغۡۡيِ س  ۡك يََدَك ِِف َجۡيبَِك ََتۡر 

ۡم إََِلَۡك  0مٱۡسل  َوٱۡضم 
ب َِك إََِلَٰ فِۡرَعۡوَن  9فََذَٰنَِك  0ِمَن ٱلرذۡهِبِۖ َجَناَحَك  ب ۡرَهََٰناِن ِمن رذ

َِٰسقَِي  ۡم ََكن واْ قَۡوٗما َف يْهِۦٓ  إِنذه   َوَمَۡلِ

اْسلُْك يََدَك فِي َجْيبَِك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر 

ْهِب فََذانَِك  ُسوءإ َواْضُمْم إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرا

ِن ِمْن َربَِّك إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه إِناهُْم َكانُوا بُْرهَانَا

 قَْوًما فَاِسقِينَ 

49/28:33م
5
ن َيۡقت ل ونِ  

َ
َخاف  أ

َ
ۡم َنۡفٗسا فَأ ِ إَِن ِ َقَتۡلت  ِمۡنه   قَاَل َربِّ إِنِّي قَتَْلُت ِمْنهُْم نَْفًسا فَأََخاُف أَْن يَْقتُلُونِ   0م0قَاَل َرب 

49/28:34م
6
رِۡسۡله  َمِعَ رِۡدٗءا 

َ
ِ لَِساٗنا فَأ ۡفَصح  ِمَن 

َ
َو أ ون  ه  ِِخ َهَٰر 

َ
ِۖ  0مَوأ ق َِنٓ ِ  0ي َصد 

ب ونِ  ِ ن ي َكذ 
َ
َخاف  أ

َ
ٓ أ   9إَِن ِ

َوأَِخي هَاُروُن هَُو أَْفَصُ  ِمنِّي لَِسانًا فَأَْرِسْلهُ 

بُونِ  قُنِي إِنِّي أََخاُف أَْن يَُكذِّ  َمِعَي ِرْدًءا يَُصدِّ

49/28:35م
7
َدكَ   دُّ َعض  ۡلَطَٰٗنا فَََل يَِصل وَن  0قَاَل َسنَش  َما س  ِخيَك َوََّنَۡعل  لَك 

َ
بِأ

َما أَِب َما ٱۡلَغَٰلِب وَن إََِلۡك  نت َما َوَمِن ٱتذَبَعك 
َ
ٓ  أ َٰتَِنا  َي

قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك َونَْجَعُل لَُكَما ُسْلطَانًا 

ا بِآَيَاتِنَا أَْنتَُما َوَمِن اتابََعُكَما فاََل يَِصلُوَن إِلَْيُكمَ 

 اْلَغالِبُونَ 

وََسَٰ أَِب 49/28:36م م مُّ ا َجآَءه  ى فَلَمذ ۡفََتٗ ٓ إَِلذ ِسۡحر  مُّ ْ َما َهََٰذا َٰتَِنا َبي َِنَٰٖت قَال وا َي
لِيَ  وذ

َ
 َوَما َسِمۡعَنا بَِهََٰذا ِِفٓ َءابَآئَِنا ٱۡۡل

ا َجاَءهُْم ُموَسى بِ  آَيَاتِنَا بَيِّنَاتإ قَالُوا َما هََذا إاِلا فَلَما

لِينَ   ِسْحٌر ُمْفتًَرى َوَما َسِمْعنَا بِهََذا فِي آَبَاهِنَا اأْلَوا

49/28:37م
8
ون    َدىَٰ ِمۡن ِعنِدهِۦ َوَمن تَك  ۡعلَم  بَِمن َجآَء بِٱلۡه 

َ
ٓ أ ِ وََسَٰ َرّب   0َوقَاَل م 

ۥ ََل  ِۚ إِنذه  ارِ َٰقَِبة  ٱَلذ وَن ََل ۥ َع َٰلِم  ۡفلِح  ٱلظذ  ي 
َوقَاَل ُموَسى َربِّي أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِاْلهَُدى ِمْن 

اِر إِناهُ اَل يُْفلُِ   ِعْنِدِه َوَمْن تَُكوُن لَهُ َعاقِبَةُ الدا

 الظاالُِمونَ 

49/28:38م
9
  

 
َها ٱلَۡمََل يُّ

َ
أ ۡوقِۡد  0َوقَاَل فِۡرَعۡون  َيى

َ
ِۡن إَِلَٰه  َغۡۡيِي فَأ م م  َما َعلِۡمت  لَك 

ََٰهََٰمَٰن   ِ َصۡٗحا 0مَِل َي
ِي فَٱۡجَعل َل  ِ لِع  إََِلى إَِلَٰهِ  0ملََعَ ٱلط  طذ

َ
ٓ أ ِ
لذَعّل 

َِٰذبَِي  ۥ ِمَن ٱۡلَك نُّه  ظ 
َ
وََسَٰ ِإَوَن ِ َۡل  م 

ْم ِمْن إِلَهإ َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا أَيُّهَا اْلَمأَلُ َما َعلِْمُت لَكُ 

َغْيِري فَأَْوقِْد لِي يَا هَاَماُن َعلَى الطِّيِن فَاْجَعْل 

لِي َصْرًحا لََعلِّي أَطالُِع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنِّي 

 أَلَظُنُّهُ ِمَن اْلَكاِذبِينَ 

49/28:39م
1
  

َ
ْ أ ِ َوَظنُّٓوا ۡرِض بَِغۡۡيِ ٱۡۡلَق 

َ
هۥ  ِِف ٱۡۡل ن ود  َو وَج  ۡم إََِلَۡنا ََل َوٱۡسَتۡكَبَ ه  نذه 

  0ي ۡرَجع ونَ 
َواْستَْكبََر هَُو َوُجنُوُدهُ فِي اأْلَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ 

 َوظَنُّوا أَناهُْم إِلَْينَا اَل يُْرَجُعونَ 

                                                           
1

 .01:  91\73أنظر هامش اآلية ( 0م♦ ُجْذَوةإ، ِجْذَوةإ ( 0 
2

 اْلبَْقَعةِ ( 0 
3

 .07:  91\73امش اآلية أنظر ه( 0م♦ َجأَن  ( 0 
4

هُبِ ( 0  هَِب، الرُّ ْهِب، الرا  .019:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ فََذانَِّك، فََذانِيَك، فََذانَيَك، فََذانايَك ( 9 الرُّ
5

 .03:  99\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ يَْقتُلُونِي ( 0 
6

قُونِي( 0  ْقنِي، يَُصدِّ بُوْن ( 9 يَُصدِّ بُونِي يَُكذِّ  .73:  97\79أنظر هامش اآلية ( 0م♦ يَُكذِّ
7

 َعَضَدَك، ُعُضَدَك، ُعْضَدَك، َعِضَدَك، َعْضَدكَ ( 0 
8

 يَُكونُ ( 0 
9

كما هو األمر مع هامان، ال عالقة للصرح برواية موسى، وقد يكون هذا خلط مع  (9م. 6:  99\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ اْلَماَل، اْلَملَو ( 0 

لما رواية بناء برج بابل حيث نجد ذكر الطين واللبن المحروق والوصول الى السماء: "وكانت األرض كلها لغة واحدة وكالما واحدا. وكان أنهم 

قال بعضهم لبعض: تعالوا نصنع لبنا ولنحرقه حرقا. فكان لهم اللبن بدل رحلوا من المشرق وجدوا سهال في أرض شنعار فأقاموا هناك. و

كلها"  الحجارة، والحمر كان لهم بدل الطين. وقالوا: تعالوا نبن لنا مدينة وبرجا رأسه في السماء، ونقم لنا آسما كي ال نتفرق على وجه األرض

 (.7-0:  00)تكوين 
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49/28:40م
2
  ُۖ ۡم ِِف ٱَۡلَم ِ ن وَدهۥ  َفَنَبۡذَنَٰه  َخۡذَنَٰه  وَج 

َ
َٰقَِبة   0مفَأ ۡر َكۡيَف ََكَن َع فَٱنظ 

َٰلِ   ِمَي ٱلظذ
فَأََخْذنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَْذنَاهُْم فِي اْليَمِّ فَاْنظُْر َكْيَف 

 َكاَن َعاقِبَةُ الظاالِِمينَ 

ونَ  49/28:41م وَن إََِل ٱنلذارِِۖ َوَيۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ ََل ي نَِص  ٗة يَۡدع  ئِمذ
َ
ۡم أ ةً يَْدُعوَن إِلَى  وََجَعۡلَنَٰه  النااِر َويَْوَم اْلقِيَاَمِة اَل َوَجَعْلنَاهُْم أَهِما

 يُْنَصُرونَ 

َِن ٱلَۡمۡقب وِحيَ  49/28:42م م م  ُۖ َوَيۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ ه  ۡنَيا لَۡعَنٗة ۡم ِِف َهَِٰذهِ ٱَلُّ ۡتَبۡعَنَٰه 
َ
ْنيَا لَْعنَةً َويَْوَم اْلقِيَاَمِة هُْم  َوأ َوأَْتبَْعنَاهُْم فِي هَِذِه الدُّ

 ِمَن اْلَمْقبُوِحينَ 

وَّلَٰ  49/28:43م
 
وَن ٱۡۡل ر  ۡهلَۡكَنا ٱۡلق 

َ
ٓ أ وََس ٱۡلِكَتََٰب ِمنَۢ َبۡعِد َما َولََقۡد َءاتَۡيَنا م 
ونَ  ر  ۡم َيَتَذكذ ٗدى َورَُۡحَٗة لذَعلذه   بََصآئَِر لِلنذاِس َوه 

َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَْكنَا 

اهَِر لِلنااِس َوهًُدى َوَرْحَمةً اْلقُُروَن اأْلُولَى بَصَ 

 لََعلاهُْم يَتََذكاُرونَ 

نَت ِِبَانِِب  49/28:44م ۡمَر َوَما  ]...[َوَما ك 
َ
وََس ٱۡۡل ٓ إََِلَٰ م  ِ إِۡذ قََضۡيَنا ٱۡلَغۡرِّب 

َِٰهِدينَ  نَت ِمَن ٱلشذ  ك 
َوَما ُكْنَت بَِجانِِب اْلَغْربِيِّ إِْذ قََضْينَا إِلَى ُموَسى 

اِهِدينَ اأْلَمْ   َر َوَما ُكْنَت ِمَن الشا

49/28:45م
3
ر     م  وٗنا َفَتَطاَوَل َعلَۡيِهم  ٱۡلع  نَا ق ر 

ۡ
نَشأ
َ
ٓ أ نَت ثَاوِٗيا ِِفٓ  0َوَلَِٰكنذا َوَما ك 

ۡرِسلَِي  نذا م  َٰتَِنا َوَلَِٰكنذا ك  ۡهِل َمۡدَيَن َتۡتل واْ َعلَۡيِهۡم َءاَي
َ
 أ

فَتَطَاَوَل َعلَْيِهُم اْلُعُمُر َوَما َولَِكناا أَْنَشأْنَا قُُرونًا 

ُكْنَت ثَاِويًا فِي أَْهِل َمْديََن تَْتلُو َعلَيِْهْم آَيَاتِنَا َولَِكناا 

 ُكناا ُمْرِسلِينَ 

49/28:46م
4
ورِ إِۡذ نَاَدۡيَنا   نَت ِِبَانِِب ٱلطُّ

ب َِك  ]...[َوَما ك  ِن رذ َوَلَِٰكن رذُۡحَٗة م 
 ٓ ا وَن  تِل نِذَر قَۡوٗما مذ ر  ۡم َيَتَذكذ ِن َقۡبلَِك لََعلذه  ِذيرٖ م 

ِن نذ م م  َٰه  تَى
َ
 أ

َوَما ُكْنَت بَِجانِِب الطُّوِر إِْذ نَاَدْينَا َولَِكْن َرْحَمةً 

ِمْن َربَِّك لِتُْنِذَر قَْوًما َما أَتَاهُْم ِمْن نَِذيرإ ِمْن قَْبلَِك 

 لََعلاهُْم يَتََذكاُرونَ 

  49/28:47م
َ
ْ َربذَنا لَۡوََلٓ َولَۡوََلٓ أ ول وا يِۡديِهۡم َفَيق 

َ
َمۡت أ ِصيَبُۢة بَِما قَدذ م مُّ ن ت ِصيَبه 

ۡؤِمنِيَ  وَن ِمَن ٱلۡم  وَٗل َفَنتذبَِع َءاَيَٰتَِك َونَك  رَۡسۡلَت إََِلَۡنا رَس 
َ
 أ
َولَْواَل أَْن تُِصيبَهُْم ُمِصيبَةٌ بَِما قَداَمْت أَْيِديِهْم 

ْواَل أَْرَسْلَت إِلَْينَا َرُسواًل فَنَتابَِع فَيَقُولُوا َربانَا لَ 

 آَيَاتَِك َونَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ 

49/28:48م
5
َو  

َ
وََسى  أ وَِتَ م 

 
وَِتَ ِمۡثَل َمآ أ

 
م  ٱۡۡلَقُّ ِمۡن ِعنِدنَا َقال واْ لَۡوََلٓ أ ا َجآَءه  فَلَمذ
 ُۖ وََسَٰ ِمن َقۡبل  وَِتَ م 

 
واْ بَِمآ أ ر  َوقَال ٓواْ  9تََظََٰهَرا 0قَال واْ ِسۡحَرانِ لَۡم يَۡكف 

وَن  ٖ َكَٰفِر 
ل   إِنذا بِك 

ا َجاَءهُُم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا لَْواَل أُوتَِي ِمْثَل  فَلَما

َما أُوتَِي ُموَسى أََولَْم يَْكفُُروا بَِما أُوتَِي ُموَسى 

إِناا بُِكلٍّ ِمْن قَْبُل قَالُوا ِسْحَراِن تَظَاهََرا َوقَالُوا 

 َكافُِرونَ 

49/28:49م
6
تذبِۡعه   

َ
َمآ أ ۡهَدىَٰ ِمۡنه 

َ
َو أ ِ ه  ِۡن ِعنِد ٱَّللذ ت واْ بِِكَتَٰٖب م 

ۡ
نت ۡم  0ق ۡل فَأ إِن ك 

 َصَِٰدقَِي 
ِ هَُو أَْهَدى ِمْنهَُما  قُْل فَأْتُوا بِِكتَابإ ِمْن ِعْنِد هللاا

 أَتابِْعهُ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

َضلُّ  49/28:50م
َ
ۡم  َوَمۡن أ ۡهَوآَءه 

َ
وَن أ نذَما يَتذبِع 

َ
ْ لََك فَٱۡعلَۡم أ فَإِن لذۡم يَۡسَتِجيب وا

َ ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم  ِ  إِنذ ٱَّللذ َِن ٱَّللذ ٗدى م  َٰه  بَِغۡۡيِ ه  ِن ٱتذَبَع َهَوى ِممذ
َٰلِِميَ   ٱلظذ

تابُِعوَن أَْهَواَءهُْم فَإِْن لَْم يَْستَِجيبُوا لََك فَاْعلَْم أَناَما يَ 

ِ إِنا  َن اتابََع هََواهُ بَِغْيِر هًُدى ِمَن هللاا َوَمْن أََضلُّ ِمما

َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظاالِِمينَ   هللاا

49/28:51م
7
ۡلَنا  وَن  0۞َولََقۡد َوصذ ر  ۡم َيَتَذكذ م  ٱۡلَقۡوَل لََعلذه  ْلنَا لَهُُم اْلقَوْ  لَه   َل لََعلاهُْم يَتََذكاُرونَ َولَقَْد َوصا

م بِهِۦ ي ۡؤِمن ونَ  49/28:52هـ م  ٱۡلِكَتََٰب ِمن َقۡبلِهِۦ ه  ِيَن َءاَتۡيَنَٰه   الاِذيَن آَتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلِِه هُْم بِِه يُْؤِمنُونَ  ٱَّلذ

ْ َءاَمنذا بِهِۦٓ  49/28:53هـ ۡتَّلَٰ َعلَۡيِهۡم قَال ٓوا نذا ِمن ِإَوَذا ي  ٓ إِنذا ك  ب َِنا إِنذه  ٱۡۡلَقُّ ِمن رذ
ۡسلِِميَ   َقۡبلِهِۦ م 

َوإَِذا يُْتلَى َعلَْيِهْم قَالُوا آََمناا بِِه إِناهُ اْلَحقُّ ِمْن َربِّنَا 

 إِناا ُكناا ِمْن قَْبلِِه ُمْسلِِمينَ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 يَْرِجُعونَ ( 0 
2

 .076:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م 
3

 اْلُعْمرُ ( 0 
4

 َرْحَمةٌ ( 0 
5

 يَظااهََرا، تَظااهََرا، أَظااهََرا ( 9 َساِحَرانِ ( 0 
6

 أَتابُِعهُ ( 0 
7

 َوَصْلنَا( 0 



149 

 

َتۡيِ بَِما 49/28:54هـ رذ م مذ ۡجرَه 
َ
ْوَلىئَِك ي ۡؤتَۡوَن أ

 
ْ َوَيۡدرَء وَن بِٱۡۡلََسَنةِ  أ وا َصَب 

ونَ  ۡم ي نفِق  ا َرزَۡقَنَٰه  ي َِئَة َوِممذ  ٱلسذ
تَْيِن بَِما َصبَُروا  أُولَئَِك يُْؤتَْوَن أَْجَرهُْم َمرا

ا َرَزْقنَاهُْم يُْنفِقُونَ  يِّئَةَ َوِمما  َويَْدَرُؤوَن بِاْلَحَسنَِة السا

49/28:55هـ
1
  ْ وا ۡم ِإَوَذا َسِمع  ۡعَمَٰل َنا َولَك 

َ
ٓ أ ْ نَلَا ْ َعۡنه  َوقَال وا وا ۡعَرض 

َ
ٱللذۡغَو أ

مۡ  ٌَٰم َعلَۡيك  ۡم َسَل ۡعَمَٰل ك 
َ
 ََل نَبۡتَِغ ٱۡلَجَِٰهلَِي  0نأ

َوإَِذا َسِمُعوا اللاْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقَالُوا لَنَا 

تَِغي أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َساَلٌم َعلَْيُكْم اَل نَبْ 

 اْلَجاِهلِينَ 

49/28:56م
2
َ َيۡهِدي َمن يََشآء     ۡحَبۡبَت َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ

َ
َو  0مإِنذَك ََل َتۡهِدي َمۡن أ َوه 
ۡهَتِديَن  ۡعلَم  بِٱلۡم 

َ
 أ

َ يَْهِدي َمْن  إِناَك اَل تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنا هللاا

 يََشاُء َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 

49/28:57م
3
ۡف   َدىَٰ َمَعَك ن َتَخطذ ْ إِن نذتذبِِع ٱلۡه  ن  0َوقَال ٓوا ِ َو لَۡم ن َمك 

َ
ٓ  أ ۡرِضَنا

َ
ِمۡن أ

َۡبى  ۡم َحَرًما َءاِمٗنا َي  ذه  نذا  7إََِلۡهِ َثَمَرَٰت   9ل ِن َلذ  ِۡزٗقا م  ءٖ ر  ِ ََشۡ
ُك  

وَن  ۡم ََل َيۡعلَم  ۡكَثَه 
َ
 َوَلَِٰكنذ أ

بِِع اْلهَُدى َمَعَك نُتََخطاْف ِمْن أَْرِضنَا َوقَالُوا إِْن نَتا 

ْن لَهُْم َحَرًما آَِمنًا يُْجبَى إِلَْيِه ثََمَراُت ُكلِّ  أََولَْم نَُمكِّ

 َشْيءإ ِرْزقًا ِمْن لَُدناا َولَِكنا أَْكثََرهُْم اَل يَْعلَُمونَ 

ِۢ بَِطَرۡت َمعِيَشَتهَ  49/28:58م ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡرَية
َ
ۡم لَۡم َوَكۡم أ ُۖ فَتِۡلَك َمَسَِٰكن ه  ا

َٰرِثِيَ  نذا ََنۡن  ٱۡلَو ِنَۢ َبۡعِدهِۡم إَِلذ قَلِيَٗلُۖ َوك   ت ۡسَكن م 
َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْريَةإ بَِطَرْت َمِعيَشتَهَا فَتِْلَك 

َمَساِكنُهُْم لَْم تُْسَكْن ِمْن بَْعِدِهْم إاِلا قَلِياًل َوُكناا نَْحُن 

 اْلَواِرثِينَ 

49/28:59م
4
َِها  م 

 
َٰ َيۡبَعَث ِِفٓ أ َرىَٰ َحَّتذ ۡهلَِك ٱۡلق  وَٗل َيۡتل واْ  0َوَما ََكَن َربَُّك م  رَس 

وَن  ۡهل َها َظَٰلِم 
َ
َرىى إَِلذ َوأ ۡهلِِِك ٱۡلق  نذا م  َٰتَِنا  َوَما ك   َعلَۡيِهۡم َءاَي

هَا َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك اْلقَُرى َحتاى يَْبَعَث فِي  أُمِّ

َرُسواًل يَْتلُو َعلَْيِهْم آَيَاتِنَا َوَما ُكناا ُمْهلِِكي اْلقَُرى 

 إاِلا َوأَْهلُهَا ظَالُِمونَ 

49/28:60م
5
ةِ   ءٖ َفَمَتَٰع  ٱۡۡلََيوَٰ ِن ََشۡ وتِيت م م 

 
ٓ أ ِ  0َوَما ۡنَيا َوزِينَت َها  َوَما ِعنَد ٱَّللذ ٱَلُّ

فَََل َتۡعقِل ونَ 
َ
ۡبَِقى  أ

َ
  9َخۡۡي  َوأ

ْنيَا َوِزينَتُهَا  َوَما أُوتِيتُْم ِمْن َشْيءإ فََمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ

ِ َخْيٌر َوأَْبقَى أَفاََل تَْعقِلُونَ   َوَما ِعْنَد هللاا

49/28:61م
6
َفَمن 

َ
ةِ وََعۡدَنَٰه  وَعۡ  0أ تذۡعَنَٰه  َمَتََٰع ٱۡۡلََيوَٰ َو َلَٰقِيهِ َكَمن مذ  9ًدا َحَسٗنا َفه 

ۡحَۡضِيَن  َو يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ ِمَن ٱلۡم  ۡنَيا ث مذ ه    ]...[ٱَلُّ
أَفََمْن َوَعْدنَاهُ َوْعًدا َحَسنًا فَهَُو اَلقِيِه َكَمْن َمتاْعنَاهُ 

ْنيَا ثُما هَُو  يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِمَن َمتَاَع اْلَحيَاِة الدُّ

 اْلُمْحَضِرينَ 

49/28:62م
7
ََكٓءِيَ   َ ۡيَن ُش 

َ
ول  أ َنادِيِهۡم َفَيق  وَن  0َوَيۡوَم ي  م  نت ۡم تَزۡع  ِيَن ك  َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَقُوُل أَْيَن ُشَرَكاهَِي الاِذيَن ُكْنتُْم  ٱَّلذ

 تَْزُعُمونَ 

49/28:63م
8
ِيَن َحقذ   ۡم قَاَل ٱَّلذ ۡغَوۡيَنَٰه 

َ
ۡغَوۡيَنآ أ

َ
ِيَن أ ََلٓءِ ٱَّلذ ؤ  َعلَۡيِهم  ٱۡلَقۡول  َربذَنا َهى

 ُۖ ٓ  0َكَما َغَوۡيَنا نَا
ۡ
وَن  9َتَبذأ  إََِلَۡكُۖ َما ََكن ٓواْ إِيذانَا َيۡعب د 

قَاَل الاِذيَن َحقا َعلَْيِهُم اْلقَْوُل َربانَا هَُؤاَلِء الاِذيَن 

ْأنَا إِلَْيَك َما َكانُوا أَْغَوْينَا أَْغَوْينَ  اهُْم َكَما َغَوْينَا تَبَرا

 إِياانَا يَْعبُُدونَ 

اْ ٱۡلَعَذاَب   49/28:64م و 
َ
ۡم َوَرأ ۡم فَلَۡم يَۡسَتِجيب واْ لَه  ۡم فََدَعوۡه  ََكَٓءك  َ واْ ُش  َوقِيَل ٱۡدع 

ونَ  ۡم ََكن واْ َيۡهَتد  نذه 
َ
 لَۡو أ

َعْوهُْم فَلَْم يَْستَِجيبُوا لَهُْم َوقِيَل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم فَدَ 

 َوَرأَُوا اْلَعَذاَب لَْو أَناهُْم َكانُوا يَْهتَُدونَ 

ۡرَسلِيَ  49/28:65م َجۡبت م  ٱلۡم 
َ
ول  َماَذآ أ َنادِيِهۡم َفَيق   َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَقُوُل َماَذا أََجْبتُُم اْلُمْرَسلِينَ  َوَيۡوَم ي 

49/28:66م
9
ۡم ََل يَتََسآَءل ونَ  0َفَعِمَيۡت   ۢنَبآء  يَۡوَمئِٖذ َفه 

َ
 فََعِميَْت َعلَْيِهُم اأْلَْنبَاُء يَْوَمئِذإ فَهُْم اَل يَتََساَءلُونَ   9َعلَۡيِهم  ٱۡۡل

وَن ِمَن  49/28:67م ن يَك 
َ
ا َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا َفَعََسى أ مذ

َ
فَأ

ۡفلِِحيَ   ٱلۡم 
ا َمْن تَاَب َوآََمَن َوَعِمَل َصالًِحا فََعَسى أَْن فَأَما 

 يَُكوَن ِمَن اْلُمْفلِِحينَ 

                                                           
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
2

 (.77:  6يوم األخير" )يوحنا قارن: "ما من أحد يستطيع أن يقبل إلي، إال إذا اجتذبه اآلب الذي أرسلني. وأنا أقيمه في ال( 0م 
3

 ثَْمَراُت، ثُُمَراتُ ( 7 تُْجبَى، يُْجنَى( 9 يُتََخطافُ ( 0 
4

هَا( 0   إِمِّ
5

 يَْعقِلُونَ ( 9 فََمتَاعاً اْلَحيَاةَ ( 0 
6

 َمتَاعاً اْلَحيَاةَ ( 9 أََمنْ ( 0 
7

 ُشَرَكايِيَ ( 0 
8

انَا( 9 َغِوْينَا( 0   تَبَرا
9

يَتْ ( 0  اَءلُوَن ( 9 فَُعمِّ  يَسا
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ِ  49/28:68م ۡبَحََٰن ٱَّللذ م  ٱۡۡلَِۡيَة   س  ۗۡ َما ََكَن لَه  َوَربَُّك ََيۡل ق  َما يََشآء  َوَيۡخَتار 
ونَ  ا ي ُۡشِك   َوتََعََّٰلَٰ َعمذ

ُر َما َكاَن لَهُُم اْلِخيََرةُ َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشاُء َويَْختَا

ا يُْشِرُكونَ  ِ َوتََعالَى َعما  ُسْبَحاَن هللاا

49/28:69م
1
ۡعلِن وَن  0َوَربَُّك َيۡعلَم  َما ت ِكنُّ   ۡم َوَما ي  ور ه  د   َوَربَُّك يَْعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرهُْم َوَما يُْعلِنُونَ  ص 

49/28:70م
2
َو ٱَّللذ  ََلٓ إَِلََٰه   وَّلَٰ َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوََل  ٱۡۡل ۡكم  َوه 

 
َوُۖ ََل  ٱۡۡلَۡمد  ِِف ٱۡۡل إَِلذ ه 

  0ِإَوََلۡهِ ت ۡرَجع ونَ 
ُ اَل إِلَهَ إاِلا هَُو لَهُ اْلَحْمُد فِي اأْلُولَى  َوهَُو هللاا

 َواآْلَِخَرِة َولَهُ اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

رََءۡيت ۡم إِن  49/28:71م
َ
َمًدا إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ َمۡن ق ۡل أ َۡل َِسۡ م  ٱَلذ َجَعَل ٱَّللذ  َعلَۡيك 

فَََل تَۡسَمع ونَ 
َ
ِۚ أ م بِِضَيآء  تِيك 

ۡ
ِ يَأ  إَِلٌَٰه َغۡۡي  ٱَّللذ

ُ َعلَْيُكُم اللايَْل َسْرَمًدا إِلَى  قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َجَعَل هللاا

ِ يَأْتِيُكْم بِِضيَاءإ أَفاََل  يَْوِم اْلقِيَاَمِة َمْن إِلَهٌ َغْيرُ  هللاا

 تَْسَمُعونَ 

َمًدا إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ  49/28:72م م  ٱنلذَهاَر َِسۡ رََءۡيت ۡم إِن َجَعَل ٱَّللذ  َعلَۡيك 
َ
ق ۡل أ

ونَ  فَََل ت ۡبِِص 
َ
ن وَن فِيهِِۚ أ م بِلَۡيٖل تَۡسك  تِيك 

ۡ
ِ يَأ  َمۡن إَِلٌَٰه َغۡۡي  ٱَّللذ

ُ َعلَْيُكُم الناهَاَر َسْرَمًدا إِلَى قُْل أََرأَ  ْيتُْم إِْن َجَعَل هللاا

ِ يَأْتِيُكْم بِلَْيلإ تَْسُكنُوَن  يَْوِم اْلقِيَاَمِة َمْن إِلَهٌ َغْيُر هللاا

 فِيِه أَفاََل تُْبِصُرونَ 

ن واْ فِيهِ  49/28:73م َۡل َوٱنلذَهاَر لِتَۡسك  م  ٱَلذ واْ ِمن  َوِمن رذُۡحَتِهِۦ َجَعَل لَك  َوتِلَۡبَتغ 
ونَ  ر  ۡم تَۡشك   فَۡضلِهِۦ َولََعلذك 

َوِمْن َرْحَمتِِه َجَعَل لَُكُم اللاْيَل َوالناهَاَر لِتَْسُكنُوا فِيِه 

 َولِتَْبتَُغوا ِمْن فَْضلِِه َولََعلاُكْم تَْشُكُرونَ 

ِي 49/28:74م ََكٓءَِي ٱَّلذ َ ۡيَن ُش 
َ
ول  أ َنادِيِهۡم َفَيق  ونَ َوَيۡوَم ي  م  نت ۡم تَزۡع  َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَقُوُل أَْيَن ُشَرَكاهَِي الاِذيَن ُكْنتُْم  َن ك 

 تَْزُعُمونَ 

نذ ٱۡۡلَقذ  49/28:75م
َ
ٓواْ أ ۡم َفَعلِم  ۡلَنا َهات واْ ب ۡرَهََٰنك  ةٖ َشِهيٗدا َفق  مذ

 
ِ أ
َونَزَۡعَنا ِمن ُك  

ا ََكن واْ يَ  م مذ ِ َوَضلذ َعۡنه  ونَ َّلِلذ  ۡفََت 
ةإ َشِهيًدا فَقُْلنَا هَاتُوا بُْرهَانَُكْم  َونََزْعنَا ِمْن ُكلِّ أُما

ِ َوَضلا َعْنهُْم َما َكانُوا  فََعلُِموا أَنا اْلَحقا َّلِلا

 يَْفتَُرونَ 

49/28:76م
3
ونَ   َٰر  وََسَٰ َفَبَغَٰ َعلَۡيِهۡمُۖ َوَءاَتۡيَنَٰه  ِمَن  0م۞إِنذ َق ََكَن ِمن قَۡوِم م 

ۥ ٓ إِنذ َمَفاَِتَه  ن وزِ َما
  0ٱۡلك 

 
وذةِ إِۡذ قَاَل ََل ۥ  7 9تَلَن ٓوأ ْوِّل ٱۡلق 

 
ۡصَبةِ أ بِٱۡلع 
ِبُّ ٱۡلَفرِِحيَ  َ ََل َي  ُۖ إِنذ ٱَّللذ ۥ ََل َتۡفَرۡح ه    7قَۡوم 

قَْوِم ُموَسى فَبََغى َعلَْيِهْم  إِنا قَاُروَن َكاَن ِمنْ 

َوآَتَْينَاهُ ِمَن اْلُكنُوِز َما إِنا َمفَاتَِحهُ لَتَنُوُء بِاْلُعْصبَِة 

َ اَل  ِة إِْذ قَاَل لَهُ قَْوُمهُ اَل تَْفَرْح إِنا هللاا أُولِي اْلقُوا

 يُِحبُّ اْلفَِرِحينَ 

49/28:77م
4
ََٰك ٱَّللذ  ٱ 0َوٱۡبَتغِ   ُۖ فِيَمآ َءاتَى ۡنَيا ُۖ َوََل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ٱَلُّ اَر ٱٓأۡلِخَرةَ َلذ

 َ ۡرِضِۖ إِنذ ٱَّللذ
َ
ۡحَسَن ٱَّللذ  إََِلَۡكُۖ َوََل َتۡبِغ ٱۡلَفَساَد ِِف ٱۡۡل

َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
َوأ

ۡفِسِديَن  ِبُّ ٱلۡم   ََل َي 

اَر اآْلَِخَرةَ َواَل تَْنَس  ُ الدا َواْبتَِغ فِيَما آَتَاَك هللاا

ُ إِلَيَْك نَصِ  ْنيَا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن هللاا يبََك ِمَن الدُّ

َ اَل يُِحبُّ  َواَل تَْبِغ اْلفََساَد فِي اأْلَْرِض إِنا هللاا

 اْلُمْفِسِدينَ 

49/28:78م
5
ۡهلََك  

َ
َ قَۡد أ نذ ٱَّللذ

َ
َو لَۡم َيۡعلَۡم أ

َ
َٰ ِعۡلم  ِعنِدٓيِۚ أ

ۥ لََعَ وتِيت ه 
 
ٓ أ َما قَاَل إِنذ

ۡكَث  ََجۡٗعا  َوََل مِ 
َ
َشدُّ ِمۡنه  ق وذٗة َوأ

َ
َو أ وِن َمۡن ه  ر  ن َقۡبلِهِۦ ِمَن ٱۡلق 

ونَ  0ل    َ ي ۡس  ۡجرِم    9َعن ذ ن وبِِهم  ٱلۡم 

 َ قَاَل إِناَما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلمإ ِعْنِدي أََولَْم يَْعلَْم أَنا هللاا

ْن هَُو أََشدُّ ِمْنهُ قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبلِِه ِمَن اْلقُُروِن مَ 

ةً َوأَْكثَُر َجْمًعا َواَل يُْسأَُل َعْن ُذنُوبِِهُم  قُوا

 اْلُمْجِرُمونَ 

ۡنَيا  49/28:79م ةَ ٱَلُّ وَن ٱۡۡلََيوَٰ ِيَن ي رِيد  َٰ قَۡوِمهِۦ ِِف زِينَتِهِۖۦُ قَاَل ٱَّلذ
فََخَرَج لََعَ

ۥ ََّل   ون  إِنذه  َٰر  وَِتَ َق
 
 و َحظ   َعِظيمٖ َيَٰلَۡيَت نَلَا ِمۡثَل َمآ أ

فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه فِي ِزينَتِِه قَاَل الاِذيَن يُِريُدوَن 

ْنيَا يَا لَْيَت لَنَا ِمْثَل َما أُوتَِي قَاُروُن إِناهُ  اْلَحيَاةَ الدُّ

 لَُذو َحظٍّ َعِظيمإ 

                                                           
1

 تَُكنُّ ( 0 
2

 تَْرِجُعونَ ( 0 
3

( 90:  6جاء ذكر لقارون )ترجم قورح في التوراة( في سفر الخروج )( 0م♦ اْلفَاِرِحيَن ( 7 لَتَنُوا ( 7 ِمفتاحه لَيَنُوُء، َمفَاتحه لَيَنُوءُ ( 9 َمفَاتِيَحهُ ( 0 

(. وقد ثار على موسى فدعى عليه بالموت فكان عقابه شديدا: "انشقت 08-09:  73( وسفر بن ابن سيراخ )96و  07و  06وسفر العدد )الفصول 

األرض التي تحتهم،وفتحت األرض فاها فابتلعهم، هم وبيوتهم وجميع رجال قورح وجميع أموالهم . فهبطوا، هم كل ما لهم، أحياء إلى مثوى 

 Selon Midrash Rabbah, Nb 18:15, Coré était(.. **77-70:  06األموات وأطبقت األرض عليهم وبادوا من بين الجماعة" )العدد 

un contrôleur dans le palais de Pharaon et était en charge des clés de ses trésors. Il était extrêmement riche et, 

selon le Talmud, les clés de ses trésors représentaient la charge de trois cents mules (Pes. 119a; Sanhédrin 

110a.) 
4

 َواتابِعْ ( 0 
5

 يَْسأَُل .. الُْمْجِرِميَن، تَْسأَْل .. اْلُمْجِرِمينَ ( 9 يُْسأَُل، تَْسأَلِ ( 0 
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ِ  49/28:80م ۡم ثََواب  ٱَّللذ ْ ٱۡلعِۡلَم َوۡيلَك  وت وا
 
ِيَن أ َخۡۡي  ل َِمۡن َءاَمَن وََعِمَل َوقَاَل ٱَّلذ

ونَ  َِٰب  ََٰهآ إَِلذ ٱلصذ ى  َصَٰلِٗحا  َوََل ي لَقذ
ِ َخْيٌر لَِمْن  َوقَاَل الاِذيَن أُوتُوا اْلِعلَْم َوْيلَُكْم ثََواُب هللاا

ابُِرونَ   آََمَن َوَعِمَل َصالًِحا َواَل يُلَقااهَا إاِلا الصا

49/28:81م
1
ۡرَض َفَما ََكَن ََل ۥ ِمن فَِئةٖ فََخَسۡفَنا بِهِۦ وَ  

َ
ِ ٱۡۡل ۥ ِمن  0بَِدارِه ونَه  يَنِص  

نَتِِصِيَن  ِ َوَما ََكَن ِمَن ٱلۡم   د وِن ٱَّللذ
فََخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اأْلَْرَض فََما َكاَن لَهُ ِمْن فِئَةإ 

ِ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْنتَِصِرينَ   يَْنُصُرونَهُ ِمْن ُدوِن هللاا

49/28:82م
2
ط    َ يَۡبس  نذ ٱَّللذ

َ
ول وَن َوۡيَكأ ۡمِس َيق 

َ
ۥ بِٱۡۡل ِيَن َتَمنذۡواْ َماَكنَه  ۡصَبَح ٱَّلذ

َ
َوأ

 ُۖ ِۡزَق لَِمن يََشآء  ِمۡن ِعَبادِهِۦ َوَيۡقِدر  نذ ٱَّللذ   ]...[ 0ٱلر  ن مذ
َ
 9لَۡوََلٓ أ

ُۖ  7َعلَۡيَنا َۡلََسَف  وَن  ]...[بَِنا َٰفِر  ۡفلِح  ٱۡلَك ۥ ََل ي  نذه 
َ
 َوۡيَكأ

َوأَْصبََ  الاِذيَن تََمناْوا َمَكانَهُ بِاأْلَْمِس يَقُولُوَن 

ْزَق لَِمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه  َ يَْبُسطُ الرِّ َوْيَكأَنا هللاا

ُ َعلَْينَا لََخَسَف بِنَا َوْيَكأَناهُ  َويَْقِدُر لَْواَل أَْن َمنا هللاا

  يُْفلُِ  اْلَكافُِرونَ اَل 

ۡرِض َوََل  49/28:83م
َ
ا ِِف ٱۡۡل ل و ٗ وَن ع  ِيَن ََل ي رِيد  ار  ٱٓأۡلِخَرة  ََّنَۡعل َها لَِّلذ تِۡلَك ٱَلذ

تذقِيَ  ]...[فََساٗدا  َوٱۡلَعَٰقَِبة    لِۡلم 
ا  اُر اآْلَِخَرةُ نَْجَعلُهَا لِلاِذيَن اَل يُِريُدوَن ُعلُّوً تِْلَك الدا

 اأْلَْرِض َواَل فََساًدا َواْلَعاقِبَةُ لِْلُمتاقِينَ فِي 

ي َِئةِ  49/28:84م ُۖ َوَمن َجآَء بِٱلسذ ِۡنَها ۥ َخۡۡي  م  فَََل  ]...[َمن َجآَء بِٱۡۡلََسَنةِ فَلَه 
 ِ ي  ِيَن َعِمل واْ ٱلسذ

َۡزى ٱَّلذ  اِت إَِلذ َما ََكن واْ َيۡعَمل ونَ   َ َي 
فَلَهُ َخْيٌر ِمْنهَا َوَمْن َجاَء َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة 

يِّئَاِت إاِلا َما  يِّئَِة فاََل يُْجَزى الاِذيَن َعِملُوا السا بِالسا

 َكانُوا يَْعَملُونَ 

ۡعلَم  َمن  49/28:85م
َ
ٓ أ ِ ّب  ل رذ

ِۚ ق  َك إََِلَٰ َمَعادٖ ۡرَءاَن لََرآدُّ ِي فََرَض َعلَۡيَك ٱۡلق  إِنذ ٱَّلذ
َدىَٰ  بِيٖ َجآَء بِٱلۡه  َو ِِف َضَلَٰٖل مُّ  َوَمۡن ه 

َك إِلَى َمَعادإ  إِنا الاِذي فََرَض َعلَْيَك اْلقُْرآََن لََرادُّ

قُْل َربِّي أَْعلَُم َمْن َجاَء بِاْلهَُدى َوَمْن هَُو فِي 

 َضاَللإ ُمبِينإ 

49/28:86م
3
ن ي ۡلَِقى إََِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب  إَِلذ رَُۡحَ  

َ
ْ أ ٓوا نَت تَۡرج  ب َِكُۖ فَََل َوَما ك  ِن رذ ٗة م 

وَننذ  َٰفِرِيَن  0تَك   َظِهۡٗيا ل ِۡلَك
َوَما ُكْنَت تَْرُجو أَْن يُْلقَى إِلَْيَك اْلِكتَاُب إاِلا َرْحَمةً 

 ِمْن َربَِّك فاََل تَُكونَنا ظَِهيًرا لِْلَكافِِرينَ 

49/28:87م
4
نذَك   دُّ نزِلَۡت إََِلَۡكُۖ َوٱۡدع  إََِلَٰ َرب َِكُۖ  0َوََل يَص 

 
ِ َبۡعَد إِۡذ أ َعۡن َءاَيَِٰت ٱَّللذ

ُۡشِكَِي  وَننذ ِمَن ٱلۡم   َوََل تَك 
ِ بَْعَد إِْذ أُْنِزلَْت إِلَْيَك  ناَك َعْن آَيَاِت هللاا َواَل يَُصدُّ

 َواْدُع إِلَى َربَِّك َواَل تَُكونَنا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

49/28:88م
5
ء  َهالٌِك إَِلذ   ُّ ََشۡ َو  ُك   ه 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر  ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ َوََل تَۡدع  َمَع ٱَّللذ
ۥ  ََل  ٱۡۡل ۡكم  ِإَوََلۡهِ ت ۡرَجع ونَ    0وَۡجَهه 

ِ إِلَهًا آََخَر اَل إِلَهَ إاِلا هَُو ُكلُّ َشْيءإ  َواَل تَْدُع َمَع هللاا

 هُ اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُْرَجُعونهَالٌِك إاِلا َوْجهَهُ لَ 
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7
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

50/17:1م
8
ىَٰ   ِۡسَ

َ
ِٓي أ ۡبَحََٰن ٱَّلذ َِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم إََِل  9بَِعۡبِدهِۦ ََلَۡٗل  0س  م 

ۥ َِيه  ََٰرۡكَنا َحۡوََل ۥ لَِن  ِي َب ۡقَصا ٱَّلذ
َ
َو  7ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡل ۥ ه  َٰتَِنآ  إِنذه  ِمۡن َءاَي

ِميع  ٱۡۡلَِصۡي    ٱلسذ

ُسْبَحاَن الاِذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد 

اأْلَْقَصى الاِذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد 

ِميُع اْلبَِصيرُ   لِنُِريَهُ ِمْن آَيَاتِنَا إِناه هَُو السا

                                                           
1

 فِيَةإ ( 0 
2

رُ ( 0  ِ ( 9 َويَْقُدُر، َويُقَدِّ  لَُخِسَف، اَلْنُخِسَف، لَتُُخسَِّف.( 7 َمنُّ هللاا
3

 تجعلن( 0 
4

نَّْك، ( 0  ناكَ يَُصدُّ  يُِصدُّ
5

 تَْرِجُعونَ ( 0 
6

 بني إسراهيل. -سبحان عناوين اخرى:  . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
7

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
8

 ليُِريَهُ، لِنَِريَهُ ( 7 من الليلِ ( 9 َسَرى( 0 
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50/17:2م
1
  ْ وا َلذ َتتذِخذ 

َ
ىءِيَل أ ََِنٓ إِۡسَر ِ ٗدى ۡل  وََس ٱۡلِكَتََٰب وََجَعلَۡنَٰه  ه   0َوَءاتَۡيَنا م 

 ِمن د وِن َوكِيَٗل 
َوَجَعْلنَاهُ هًُدى لِبَنِي  َوآَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَابَ 

 َوِكياًل إِْسَراهِيَل أاَلا تَتاِخُذوا ِمْن ُدونِي 

50/17:3م
2
ِيذَة َمۡن َُحَۡلَنا   ِۚ  ]...[ذ ر  وٗرا  0َمَع ن وح  ۥ ََكَن َعۡبٗدا َشك  ياةَ َمْن َحَمْلنَا َمَع نُوحإ إِناهُ َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا إِنذه   ُذرِّ

50/17:4م
3
ىءِيَل ِِف ٱۡلِكَتَٰبِ   نذ  0َوقََضۡيَنآ إََِلَٰ بََِنٓ إِۡسَر َتۡيِ  9تَل ۡفِسد  ۡرِض َمرذ

َ
ِِف ٱۡۡل

ا 7َوتَلَۡعل نذ  ل و ٗ  َكبِۡٗيا  7ع 
َوقََضْينَا إِلَى بَنِي إْسراهِيَل فِي الِْكتَاِب لَتُْفِسُدنا 

ا َكبِيًرا تَْيِن َولَتَْعلُنا ُعلُّوً  فِي اأْلَْرِض َمرا

50/17:5م
4
ۡم ِعَباٗدا  َما َبَعۡثَنا َعَلۡيك  َٰه  ولَى

 
ٖس َشِديٖد  0فَإَِذا َجآَء وَۡعد  أ

ۡ
ْوِّل بَأ

 
َآ أ نلذ

 ْ وا وَٗل  7ِخَلََٰل  9فََجاس  ۡفع  ِۚ َوََكَن وَۡعٗدا مذ ِيَارِ  ٱَل 
فَإَِذا َجاَء َوْعُد أُواَلهَُما بََعْثنَا َعلَْيُكْم ِعبَاًدا لَنَا 

يَاِر َوَكاَن أُولِي بَأْسإ َشدِ  يدإ فََجاُسوا ِخاَلَل الدِّ

 َوْعًدا َمْفُعواًل 

َٰٖل َوبَنَِي  50/17:6م ۡمَو
َ
م بِأ ۡمَدۡدَنَٰك 

َ
ةَ َعلَۡيِهۡم َوأ م  ٱۡلَكرذ ث مذ َرَدۡدنَا لَك 

ۡكَثَ نَفًِۡيا
َ
ۡم أ  وََجَعۡلَنَٰك 

ةَ َعلَْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكْم بِأَمْ  َوالإ ثُما َرَدْدنَا لَُكُم اْلَكرا

 َوبَنِيَن َوَجَعْلنَاُكْم أَْكثََر نَفِيًرا

50/17:7م
5
ت ۡم فَلََها  فَإَِذا َجآَء وَۡعد   

ۡ
َسأ
َ
ۡمُۖ ِإَوۡن أ ِسك  نف 

َ
ۡحَسنت ۡم ِۡل

َ
ۡحَسنت ۡم أ

َ
إِۡن أ

ْ ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُُسَيِل مۡ  0ا وَهك  َل  9و ج  وذ
َ
ْ ٱلَۡمۡسِجَد َكَما َدَخل وه  أ ل وا َوَِلَۡدخ 

واْ َما َعلَۡواْ تَۡتبًِۡيا   ِ ةٖ َوَِل تَب   َمرذ

إِْن أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم أِلَْنفُِسُكْم َوإِْن أََسأْتُْم فَلَهَا فَإَِذا 

َجاَء َوْعُد اآْلَِخَرِة لِيَُسوُؤوا ُوُجوهَُكْم َولِيَْدُخلُوا 

ةإ َولِيُتَبُِّروا َما َعلَْوا اْلَمْسجِ  َل َمرا َد َكَما َدَخلُوهُ أَوا

 تَْتبِيًرا

ۡدنَا  وََجَعۡلَنا َجَهنذَم  50/17:8م دتُّۡم ع  ۡم  ِإَوۡن ع  ن يَرَُۡحَك 
َ
ۡم أ َعََسَٰ َربُّك 
َٰفِرِيَن َحِصًۡيا  لِۡلَك

َوَجَعْلنَا َعَسى َربُُّكْم أَْن يَْرَحَمُكْم َوإِْن ُعْدتُْم ُعْدنَا 

 َجهَناَم لِْلَكافِِريَن َحِصيًرا

50/17:9م
6
   ِ ۡقَوم  َوي بَُش 

َ
ۡرَءاَن َيۡهِدي لِلذَِّت ِِهَ أ ِيَن  0إِنذ َهََٰذا ٱۡلق  ۡؤِمنَِي ٱَّلذ ٱلۡم 

ۡجٗرا َكبِۡٗيا 
َ
ۡم أ نذ لَه 

َ
َٰلَِحَِٰت أ  َيۡعَمل وَن ٱلصذ

ُر إِنا هََذا اْلقُْرآََن يَْهِدي لِلاتِي ِهَي أَ  ْقَوُم َويُبَشِّ

الَِحاِت أَنا لَهُْم أَْجًرا  اْلُمْؤِمنِيَن الاِذيَن يَْعَملُوَن الصا

 َكبِيًرا

َِلٗما 50/17:10م
َ
ۡم َعَذابًا أ ۡعَتۡدنَا لَه 

َ
ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن بِٱٓأۡلِخَرةِ أ نذ ٱَّلذ

َ
لَهُْم َعَذابًا  َوأَنا الاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة أَْعتَْدنَا َوأ

 أَلِيًما

50/17:11م
7
وَٗل  0َوَيۡدع    نَسَٰن  َعج  ََعَٓءهۥ  بِٱۡۡلَۡۡيِِۖ َوََكَن ٱۡۡلِ ِ د  نَسَٰن  بِٱلُشذ  ْنَساُن بِالشارِّ ُدَعاَءهُ بِاْلَخْيِر َوَكاَن  ٱۡۡلِ َويَْدُع اإْلِ

ْنَساُن َعُجواًل   اإْلِ

50/17:12م
8
َۡل َوٱنلذَهارَ   ِۡل وََجَعۡلَنآ َءايََة ٱنلذَهارِ  وََجَعۡلَنا ٱَلذ ِۖ َفَمَحۡونَآ َءايََة ٱَلذ َءايَتَۡيِ

ةٗ  ۡبِِصَ نَِي  0م  ِ ْ َعَدَد ٱلس  وا ۡم َوتِلَۡعلَم  ب ِك  ِن رذ ْ فَۡضَٗل م  وا َۡبَتغ  ِ تل 
لَۡنَٰه  َتۡفِصيَٗل  ءٖ فَصذ ذ ََشۡ  َوٱۡۡلَِساَب  َوُك 

ْيِن فََمَحْونَا آَيَةَ اللاْيِل َوَجَعْلنَا اللاْيَل َوالناهَاَر آَيَتَ 

َوَجَعْلنَا آَيَةَ الناهَاِر ُمْبِصَرةً لِتَْبتَُغوا فَْضاًل ِمْن 

نِيَن َواْلِحَساَب َوُكلا  َربُِّكْم َولِتَْعلَُموا َعَدَد السِّ

ْلنَاهُ تَْفِصياًل   َشْيءإ فَصا

50/17:13م
9
ذ   لَۡزۡمَنَٰه  َطىئَِرهۥ  0َوُك 

َ
ن قِهِۖۦُ  ِِف  9إِنَسَٰن  أ ۡرِج  ََل ۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ  7ع  َوَن 

َٰه   7كَِتَٰٗبا وًرا 3يَۡلَقى   0م6َمنش 
َوُكلا إِْنَسانإ أَْلَزْمنَاهُ طَاهَِرهُ فِي ُعنُقِِه َونُْخِرُج لَهُ 

 يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِكتَابًا يَْلقَاهُ َمْنُشوًرا

                                                           
1

 يَتاِخُذوا ( 0 
2

 .39:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م 
3

، لَنَْفَسُدنا لَيُفْ ( 9 اْلُكتُبِ ( 0  ، لَتُْفَسُدنا ، لَتَْفُسُدنا ، َولَتُْعلُنا ( 7 ِسُدنا  ِعلِيًّا( 7 َولَيَْعلُنا
4

ُسوا، فداسوا( 9 َعبِْيًدا( 0  ُسوا، فََحاُسوا، فَتََحوا ُسوا، فََجوا  َخلََل، َجلَلَ ( 7 فَتََجوا
5

، لَنَُسوَءنا لِنَُسوَء، لِيَُسوَء، لَنَُسوَءْن، لِنَُسوَءْن، ( 0   َوْجهَُكمْ ( 9 لِيُسيَء، لَيَُسوَءْن، لِنَُسَو، لِيَُسوَءْن، لَنَُسَونا
6

 َويَْبُشرُ ( 0 
7

 َويَْدُعو( 0 
8

 َمْبَصَرةً ( 0 
9

( 0م♦ ُعنُقِِه يقرأه يوم القيامة كتاباً منشوراً ( 6 اهُ يُلَقا ( 3 َويُْخِرُج ... ِكتَابًا، َويَْخُرُج ... ِكتَابًا، َويُْخَرُج ... ِكتَاٌب،( 7 ُعْنقِهِ ( 7 طَْيَرهُ ( 9 َوُكلُّ ( 0 

(؛"ومن أمامه يجري ويخرخ نهر من نار 6:  63قارن: "هذا مكتوب أمامي:ال أسكت، بل أنا أجازي. سألقي على رؤوسهم عقابي" )اشعيا 

(؛"رأتني عيناك جنينا وفي سفرك كتبت 01:  7وتخدفه ألوف ألوف وتقف بين يديه ربوات ربوات. فجلس أهل القضاء وفتحت أسفار" )دانيال 

(؛"ورأيت األموات كبارا وصغارا قاهمين أمام العرش. وفتحت كتب، وفت  كتاب آخر 06:  078جميع األيام وصورت قبل أن توجد" )مزامير 

 (.09:  91هو سفر الحياة، فحوكم األموات وفقا لما دون في الكتب، على قدر أعمالهم" )رؤيا 
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 كَِتََٰبَك َكَفَٰ بَِنۡفِسَك ٱَۡلَ  50/17:14م
ۡ
 اْقَرْأ ِكتَابََك َكفَى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيبًا ۡوَم َعَلۡيَك َحِسيٗباٱۡقَرأ

50/17:15م
1
ِن ٱۡهَتَدىَٰ فَإِنذَما َيۡهَتِدي نِلَۡفِسهِۖۦُ َوَمن َضلذ فَإِنذَما يَِضلُّ َعَلۡيَها    مذ

 ۡۗ ۡخَرىَٰ
 
وَٗل  0مَوََل تَزِر  َوازَِرة  وِۡزَر أ َٰ َنۡبَعَث رَس  بَِي َحَّتذ ِ َعذ  نذا م   َوَما ك 

َمِن اْهتََدى فَإِناَما يَْهتَِدي لِنَْفِسِه َوَمْن َضلا فَإِناَما 

يَِضلُّ َعلَْيهَا َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوَما 

بِيَن َحتاى نَْبَعَث َرُسواًل   ُكناا ُمَعذِّ

50/17:16م
2
  ٓ َمۡرنَاِإَوَذا

َ
ن نُّۡهلَِك قَۡرَيًة أ

َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
ْ  0أ وا َۡتَفِيَها َفَفَسق  فِيَها فََحقذ  9م 

ۡرَنََٰها  تَۡدِمۡٗيا  7َعلَۡيَها ٱۡلَقۡول  فََدمذ
َوإَِذا أََرْدنَا أَْن نُْهلَِك قَْريَةً أََمْرنَا ُمْتَرفِيهَا فَفََسقُوا 

ْرنَ   اهَا تَْدِميًرافِيهَا فََحقا َعلَْيهَا اْلقَْوُل فََدما

ن وِب ِعَبادِهِۦ  50/17:17م وِن ِمنَۢ َبۡعِد ن وٖحِۗ َوَكَفَٰ بَِرب َِك بِذ  ر  ۡهلَۡكَنا ِمَن ٱۡلق 
َ
َوَكۡم أ

 َخبَِۡيَۢا بَِصۡٗيا
َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمَن اْلقُُروِن ِمْن بَْعِد نُوحإ َوَكفَى 

 بَِربَِّك بُِذنُوِب ِعبَاِدِه َخبِيًرا بَِصيًرا

ۡلَنا ََل ۥ فِيَها َما نََشآء  لَِمن نُّرِيد  ث مذ  50/17:18م ن ََكَن ي رِيد  ٱۡلَعاِجلََة َعجذ مذ
وٗرا ۡدح  وٗما مذ ََٰها َمۡذم   َجَعۡلَنا ََل ۥ َجَهنذَم يَۡصلَى

ْلنَا لَهُ فِيهَا َما نََشاُء  َمْن َكاَن يُِريُد اْلَعاِجلَةَ َعجا

َجهَناَم يَْصاَلهَا َمْذُموًما  لَِمْن نُِريُد ثُما َجَعْلنَا لَهُ 

 َمْدُحوًرا

ْوَلىئَِك ََكَن  50/17:19م
 
ۡؤِمن  فَأ َو م  َراَد ٱٓأۡلِخَرةَ َوَسَعَٰ لََها َسۡعَيَها َوه 

َ
َوَمۡن أ

وٗرا ۡشك  م مذ  َسۡعي ه 
َوَمْن أََراَد اآْلَِخَرةَ َوَسَعى لَهَا َسْعيَهَا َوهَُو ُمْؤِمٌن 

 َسْعيُهُْم َمْشُكوًرافَأُولَئَِك َكاَن 

50/17:20م
3
ََلٓءِ ِمۡن َعَطآءِ َرب َِك  َوَما ََكَن َعَطآء    ؤ  ََلٓءِ َوَهى ؤ   نُِّمدُّ َهى

َرب َِك  0ّلَك  ٗ
وًرا   ََمۡظ 

ُكاّلً نُِمدُّ هَُؤاَلِء َوهَُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما 

 َكاَن َعطَاُء َربَِّك َمْحظُوًرا

50/17:21م
4
ۡكَب   

َ
َٰ َبۡعٖضِۚ َولَٓأۡلِخَرة  أ ۡم لََعَ ۡلَنا َبۡعَضه  ۡر َكۡيَف فَضذ َدَرَجَٰٖت  0ٱنظ 

ۡكَب  َتۡفِضيَٗل 
َ
 َوأ

ْلنَا بَْعَضهُْم َعلَى بَْعضإ َولَْْلَِخَرةُ  اْنظُْر َكْيَف فَضا

 أَْكبَُر َدَرَجاتإ َوأَْكبَُر تَْفِضياًل 

50/17:22م
5
ِ إِ   وَٗل  0مَلًَٰها َءاَخرَ َلذ ََتَۡعۡل َمَع ٱَّللذ ۡذ  وٗما ُمذ َد َمۡذم  ِ إِلَهًا آََخَر فَتَْقُعَد َمْذُموًما َمْخُذواًل  َفَتۡقع   اَل تَْجَعْل َمَع هللاا

50/17:23م
6
ا َيۡبل َغنذ  0۞َوقَََضَٰ َربَُّك   ًنا  إِمذ يِۡن إِۡحَسَٰ ََِٰلَ ٓ إِيذاه  َوبِٱۡلَو ْ إَِلذ ٓوا َلذ َتۡعب د 

َ
 9أ

 ٖ ف 
 
َمآ أ ذه  ل ل َما فَََل َتق  ه  ۡو ّلَِكَ

َ
َمآ أ ه  َحد 

َ
َما  7ِعنَدَك ٱۡلِكَبَ أ َوََل َتۡنَهۡره 

َما قَۡوَٗل َكرِيٗما ذه    0مَوق ل ل

َوقََضى َربَُّك أاَلا تَْعبُُدوا إاِلا إِيااهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن 

ا يَْبلَُغنا ِعْنَدَك اْلِكبََر  أََحُدهَُما أَْو ِكاَلهَُما إِْحَسانًا إِما

فاََل تَقُْل لَهَُما أُفٍّ َواَل تَْنهَْرهَُما َوقُْل لَهَُما قَْواًل 

 َكِريًما

50/17:24م
7
َما َكَما َربذَياَِن   ِ ٱرَُۡحۡه  ِ ِمَن ٱلرذُۡحَةِ َوق ل رذب 

ل  َما َجَناَح ٱَّلُّ َوٱۡخفِۡض لَه 
 َصغِۡٗيا 

ْحَمِة َوقُْل َربِّ َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح الذُّ  لِّ ِمَن الرا

 اْرَحْمهَُما َكَما َربايَانِي َصِغيًرا

ۥ ََكَن  50/17:25م ْ َصَٰلِِحَي فَإِنذه  ون وا ۡم  إِن تَك  وِسك  ۡعلَم  بَِما ِِف ن ف 
َ
ۡم أ بُّك  رذ

وٗرا َٰبَِي َغف  وذ
َ
 لَِۡل

ِحيَن َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما فِي نُفُوِسُكْم إِْن تَُكونُوا َصالِ 

ابِيَن َغفُوًرا  فَإِناهُ َكاَن لأِْلَوا

ۡر َتۡبِذيًرا 50/17:26هـ ِ بِيِل َوََل ت َبذ  ۥ َوٱلِۡمۡسِكَي َوٱۡبَن ٱلسذ ه  ۡرَّبَٰ َحقذ بِيِل َواَل  َوَءاِت َذا ٱۡلق  َوآَِت َذا اْلقُْربَى َحقاهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السا

ْر تَْبِذيًرا  تُبَذِّ

50/17:27م
8
رِينَ   ِ َبذ  َيَِٰطِيِۖ  0إِنذ ٱلۡم  ََٰن ٱلشذ وٗرا  9ََكن ٓواْ إِۡخَو ۡيَطَٰن  لَِرب ِهِۦ َكف  يَاِطيِن َوَكاَن  َوََكَن ٱلشذ ِريَن َكانُوا إِْخَواَن الشا إِنا اْلُمبَذِّ

ْيطَاُن لَِربِِّه َكفُوًرا  الشا

                                                           
1

 .79:   37\97هامش اآلية  أنظر( 0م 
2

ْرنَا، آَمْرنَا، أَِمْرنَا( 0   فََدمارانِهم( 7 قَْريَةً بعثنا أكابر مجرميها فَفََسقُوا، قَْريَةً بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا( 9 أَما
3

 َعطَاءَ ( 0 
4

 َوأَْكثَرُ ( 0 
5

(؛"أنا الرب وهذا آسمي وال أعطي آلخر مجدي وال للمنحوتات حمدي" 78:  79قارن: "أنظروا اآلن، إنني أنا هو وال إله معي" )تثنية ( 0م 

 (.9:  79)اشعيا 
6

، يَْبلَُغنْ ( 9 َوقََضاُء َربَِّك، ووّصى َربَُّك، وأوصى َربُّكَ ( 0  ، أُفّاً، أَُف، أُفإ ( 7 يَْبلَُغانِّ ، أُفُّ ، أُف  ، أُفِّ  .07:  08\77انظر هامش اآلية ( 0م♦ أُفا
7

لِّ ( 0   .007-007:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦ الذِّ
8

 الشيطان( 9 اْلُمْبِذِرينَ ( 0 
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م  ٱبۡتَِغآَء  50/17:28م ا ت ۡعرَِضنذ َعۡنه  ۡم قَۡوَٗل ِإَومذ ذه  ل ل وَها َفق  ب َِك تَۡرج  ِن رذ رَُۡحَةٖ م 
وٗرا ۡيس   مذ

ا تُْعِرَضنا َعْنهُُم اْبتَِغاَء َرْحَمةإ ِمْن َربَِّك  َوإِما

 تَْرُجوهَا فَقُْل لَهُْم قَْواًل َمْيُسوًرا

50/17:29م
1
ۡطَها  ن قَِك َوََل تَۡبس  ذ ٱۡلبَۡسِط  0َوََل ََتَۡعۡل يََدَك َمۡغل ولًَة إََِلَٰ ع   9ُك 

وًرا  ۡس  َد َمل وٗما َمذ  َفَتۡقع 
َواَل تَْجَعْل يََدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُقَِك َواَل تَْبُسْطهَا 

 ُكلا اْلبَْسِط فَتَْقُعَد َملُوًما َمْحُسوًرا

50/17:30م
2
ِۡزَق لَِمن يََشآء  َوَيۡقِدر     ط  ٱلر  ۥ ََكَن بِعَِبادِهِۦ  ]...[ 0إِنذ َربذَك يَۡبس  إِنذه 

 َخبَِۡيَۢا بَِصۡٗيا 
ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِناهُ َكاَن  إِنا َرباَك يَْبُسطُ الرِّ

 بِِعبَاِدِه َخبِيًرا بَِصيًرا

50/17:31م
3
  ْ ۡم َخۡشَيةَ  0َوََل َتۡقت ل ٓوا ۡوَلََٰدك 

َ
ۡم  إِنذ  9أ ۡم ِإَويذاك  ه  ۡن  نَۡرز ق   إِۡمَلَٰٖقِۖ َنذ

ۡم ََكَن ِخۡط    0مَكبِۡٗيا 7ا  ٗ َقۡتلَه 
َواَل تَْقتُلُوا أَْواَلَدُكْم َخْشيَةَ إِْماَلقإ نَْحُن نَْرُزقُهُْم 

 َوإِيااُكْم إِنا قَْتلَهُْم َكاَن ِخْطئًا َكبِيًرا

َِٰحَشٗة َوَسآَء َسبِيَٗل  50/17:32هـ ۥ ََكَن َف ُۖ إِنذه  َِنى نَا إِناهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِياًل َواَل  َوََل َتۡقَرب واْ ٱلز   تَْقَربُوا الزِّ

50/17:33هـ
4
ِۗ َوَمن ق تَِل َمۡظل وٗما   ِ  بِٱۡۡلَق 

َم ٱَّللذ  إَِلذ ْ ٱنلذۡفَس ٱلذَِّت َحرذ َوََل َتۡقت ل وا
ۡلَطَٰٗنا ۥ 0فَََل ي َّۡسِف 0مَفَقۡد َجَعۡلَنا لَِوَِل ِهِۦ س  ََكَن  9ِف ِ ٱۡلَقۡتِلِۖ إِنذه 

وٗرا   َمنص 

ُ إاِلا بِاْلَحقِّ َوَمْن  َم هللاا َواَل تَْقتُلُوا الناْفَس الاتِي َحرا

قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسلْطَانًا فاََل يُْسِرْف 

 فِي اْلقَْتِل إِناهُ َكاَن َمْنُصوًرا

50/17:34م
5
  ْ ۥ  َماَل ٱَۡلَتِيِم إِ  0نَوََل َتۡقَرب وا ه  دذ ش 

َ
َٰ َيۡبل َغ أ ۡحَسن  َحَّتذ

َ
َلذ بِٱلذَِّت ِِهَ أ

ۡوف واْ بِٱۡلَعۡهدِِۖ إِنذ ٱۡلَعۡهَد ََكَن َمۡس 
َ
  0وَٗل     َوأ

َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلا بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن َحتاى 

هُ َوأَْوفُوا بِاْلَعْهِد إِنا اْلَعْهَد َكاَن   َمْسُؤواًل يَْبلَُغ أَُشدا

50/17:35م
6
ْ بِٱۡلِقۡسَطاِس   ْ ٱۡلَكۡيَل إَِذا ُِكۡت ۡم َوزِن وا ۡوف وا

َ
َٰلَِك َخۡۡي   0َوأ ۡسَتِقيِمِۚ َذ ٱلۡم 

وِيَٗل 
ۡ
ۡحَسن  تَأ

َ
 َوأ

َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إَِذا ِكْلتُْم َوِزنُوا بِاْلقِْسطَاِس 

 اْلُمْستَقِيِم َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل 

50/17:36م
7
َؤادَ  0َوََل َتۡقف    ۡمَع َوٱۡۡلََِصَ َوٱۡلف  ُّ  9َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌم  إِنذ ٱلسذ ُك 

ْوَلىئَِك ََكَن َعۡنه  َمۡس 
 
  7وَٗل     أ

ْمَع َواْلبََصَر  َواَل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنا السا

 َمْسُؤواًل َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنهُ 

50/17:37م
8
  ُۖ ۡرِض َمرًَحا

َ
ن ََتۡرَِق  0َوََل َتۡمِش ِِف ٱۡۡل

ۡرَض َولَن َتۡبل َغ  9إِنذَك لَ
َ
ٱۡۡل

وَٗل  َباَل ط   ٱۡۡلِ
َواَل تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا إِناَك لَْن تَْخِرَق 

 اأْلَْرَض َولَْن تَْبلَُغ اْلِجبَاَل طُواًل 

50/17:38م
9
َٰلَِك   ُّ َذ وٗها  0ََكَن َسي ِئ ه ۥُك   ُكلُّ َذلَِك َكاَن َسيِّئُهُ ِعْنَد َربَِّك َمْكُروهًا ِعنَد َرب َِك َمۡكر 

ِ إَِلًَٰها  50/17:39م ۡوَۡحى إََِلَۡك َربَُّك ِمَن ٱۡۡلِۡكَمةِِۗ َوََل ََتَۡعۡل َمَع ٱَّللذ
َ
ٓ أ ا َٰلَِك ِممذ َذ

ۡدح    وًراَءاَخَر َفت ۡلَِقَٰ ِِف َجَهنذَم َمل وٗما مذ
ا أَْوَحى إِلَْيَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة َواَل تَْجَعْل  َذلَِك ِمما

ِ إِلَهًا آََخَر فَتُْلقَى فِي َجهَناَم َملُوًما َمْدُحوًرا  َمَع هللاا

ۡم  50/17:40م ََذ ِمَن ٱلَۡمَلىئَِكةِ إَِنًَٰثا  إِنذك  م بِٱۡۡلَنَِي َوٱَتذ ۡم َربُّك  ۡصَفىَٰك 
َ
فَأ
َ
أ

ول وَن قَۡوًَل َعِظيٗما  تَلَق 
أَفَأَْصفَاُكْم َربُُّكْم بِاْلبَنِيَن َواتاَخَذ ِمَن اْلَماَلهَِكِة إِنَاثًا 

 إِناُكْم لَتَقُولُوَن قَْواًل َعِظيًما

50/17:41م
1
ۡفَنا  ْ  0َولََقۡد َصذ وا ر  كذ ۡرَءاِن َِلَذذ وٗرا 9ِِف َهََٰذا ٱۡلق  ۡم إَِلذ ن ف  ه  ْفنَا فِي هََذا اْلقُْرآَِن لِيَذاكاُروا َوَما يَِزيُدهُْم   َوَما يَزِيد  َولَقَْد َصرا

 إاِلا نُفُوًرا

                                                           
1

 اْلبَْصطِ ( 9 تَْبُصْطهَا( 0 
2

 َويَْقُدُر، َويُقَدِّرُ ( 0 
3

 .8 : 90\7انظر هامش اآلية ( 0م♦ ِخطَاًء، َخطَأً، َخطَاً، َخْطئًا، َخطَاًء، ِخطَأً ( 7 ِخْشيَةَ، َخْشيَةُ ( 9 تُقَتِّلُوا( 0 
4

 (.08:  73قارن. " المنتقم للدم هو يميت القاتل، يميته حين يصادفه" )عدد ( 0م♦ إِنا ولي المقتول ( 9 تُْسِرْف، يُْسِرُف، يُْسِرفوا، تُْسِرفوا( 0 
5

 .991:  9\97منسوخة باآلية ( 0ن♦ َمُسواًل ( 0 
6

 بِاْلقُْسطَاِس، بِاْلقُْصطَاِس ( 0 
7

 َمُسواًل ( 7 اْلفََواَد، َواْلفَآدَ وَ ( 9 تَْقفُو، تَقُفْ ( 0 
8

 تَْخُرقَ ( 9 َمِرًحا( 0 
9

 َسيِّئَةً، َسيِّئَاتُه، َسيِّئاتإ، َسيِّئَاتِه، َسيِّيَاتِه، خبيثه، شأنه( 0 
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50/17:42م
2
ول ونَ   ۥٓ َءالَِهة  َكَما َيق  ْ إََِلَٰ ذِي ٱۡلَعۡرِش  0ق ل لذۡو ََكَن َمَعه  ۡبَتَغۡوا إِٗذا َلذ

 َسبِيَٗل 
يَقُولُوَن إًِذا اَلْبتََغْوا إِلَى قُْل لَْو َكاَن َمَعهُ آَلِهَةٌ َكَما 

 ِذي اْلَعْرِش َسبِياًل 

50/17:43م
3
ول ونَ   ا َيق  ۥ َوتََعََّٰلَٰ َعمذ ۡبَحََٰنه  ا 0س  ل و ٗ ا َكبِيًرا َكبِۡٗيا  9ع  ا يَقُولُوَن ُعلُّوً  ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى َعما

50/17:44م
4
ء  إَِلذ  0ت َسب ِح    ِن ََشۡ ۡرض  َوَمن فِيِهنذ  ِإَون م 

َ
ۡبع  َوٱۡۡل َمََٰوَٰت  ٱلسذ ََل  ٱلسذ

ونَ  ۥ ََكَن َحلِيًما  9ي َسب ِح  ِِبَۡمِدهِۦ َوَلَِٰكن َلذ َتۡفَقه  ۡم  إِنذه  تَۡسبِيَحه 
وٗرا   َغف 

ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن فِيِهنا  َمَواُت السا تَُسبُِّ  لَهُ السا

ْن َشْيءإ إاِلا يَُسبُِّ  بَِحْمِدِه َولَِكْن اَل تَْفقَهُوَن َوإِْن مِ 

 تَْسبِيَحهُْم إِناهُ َكاَن َحلِيًما َغفُوًرا

ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن بِٱٓأۡلِخَرةِ  50/17:45م ۡرَءاَن َجَعۡلَنا بَۡيَنَك َوَبۡيَ ٱَّلذ َت ٱۡلق 
ۡ
ِإَوَذا قََرأ

ۡست وٗرا  ِحَجاٗبا مذ
اْلقُْرآََن َجَعْلنَا بَْينََك َوبَْيَن الاِذيَن اَل َوإَِذا قََرْأَت 

 يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة ِحَجابًا َمْستُوًرا

وه  َوِّفٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقٗرا  ِإَوَذا  50/17:46م ن َيۡفَقه 
َ
ِكنذًة أ

َ
َٰ ق ل وبِِهۡم أ وََجَعۡلَنا لََعَ

ۡرَءاِن وَۡحَدهۥ  َولذوۡ  وٗراَذَكۡرَت َربذَك ِِف ٱۡلق  ۡدَبَٰرِهِۡم ن ف 
َ
ى أ  اْ لََعَ

َوَجَعْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكناةً أَْن يَْفقَهُوهُ َوفِي آََذانِِهْم 

َوْقًرا َوإَِذا َذَكْرَت َرباَك فِي اْلقُْرآَِن َوْحَدهُ َولاْوا 

 َعلَى أَْدبَاِرِهْم نُفُوًرا

وَن  50/17:47م ۡعلَم  بَِما يَۡسَتِمع 
َ
ۡن  أ ۡم ََّنَۡوىى إِۡذ َنذ وَن إََِلَۡك ِإَوۡذ ه  بِهِۦٓ إِۡذ يَۡسَتِمع 

وًرا ۡسح  َٗل مذ وَن إَِلذ رَج  وَن إِن تَتذبِع  َٰلِم  ول  ٱلظذ  َيق 
نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَْستَِمُعوَن بِِه إِْذ يَْستَِمُعوَن إِلَْيَك 

ُعوَن إاِلا َوإِْذ هُْم نَْجَوى إِْذ يَقُوُل الظاالُِموَن إِْن تَتابِ 

 َرُجاًل َمْسُحوًرا

وَن َسبِيَٗل  50/17:48م ۡمَثاَل فََضلُّواْ فَََل يَۡسَتِطيع 
َ
ب واْ لََك ٱۡۡل ۡر َكۡيَف َِضَ اْنظُْر َكْيَف َضَربُوا لََك اأْلَْمثَاَل فََضلُّوا فاََل  ٱنظ 

 يَْستَِطيُعوَن َسبِياًل 

50/17:49م
5
ءَِذا 

َ
نذا ِعَظَٰٗما 0َوقَال ٓواْ أ ءِنذا ك 

َ
ًَٰتا أ َف وث وَن َخۡلٗقا َجِديٗدا  9َور  َوقَالُوا أَهَِذا ُكناا ِعظَاًما َوُرفَاتًا أَهِناا لََمْبُعوثُوَن َخْلقًا  لََمۡبع 

 َجِديًدا

ۡو َحِديًدا 50/17:50م
َ
ون واْ ِحَجاَرةً أ  قُْل ُكونُوا ِحَجاَرةً أَْو َحِديًدا ۞ق ۡل ك 

ۡو َخۡلٗقا  50/17:51م
َ
ِي أ ُۖ ق ِل ٱَّلذ نَا ول وَن َمن ي عِيد  ۡم  فََسَيق  ورِك  د  ا يَۡكب   ِِف ص  ِمذ م 

َوُۖ ق ۡل  ول وَن َمََّتَٰ ه  ۡم َوَيق  وَن إََِلَۡك ر ء وَسه  ةِٖۚ فََسي ۡنغِض  َل َمرذ وذ
َ
ۡم أ َفَطَرك 

وَن قَرِيٗبا ن يَك 
َ
 َعََسى أ

ا يَْكبُُر فِي ُصُدوِرُكْم فََسيَقُ  ولُوَن َمْن أَْو َخْلقًا ِمما

ةإ فََسيُْنِغُضوَن  َل َمرا يُِعيُدنَا قُِل الاِذي فَطََرُكْم أَوا

إِلَْيَك ُرُؤوَسهُْم َويَقُولُوَن َمتَى هَُو قُْل َعَسى أَْن 

 يَُكوَن قَِريبًا

50/17:52م
6
ِۡثت ۡم إَِلذ قَلِ   نُّوَن إِن ۡلذ ۡم فَتَۡسَتِجيب وَن ِِبَۡمِدهِۦ َوَتظ  وك  يَْوَم يَْدُعوُكْم فَتَْستَِجيبُوَن بَِحْمِدِه َوتَظُنُّوَن إِْن   0يَٗل يَۡوَم يَۡدع 

 لَبِْثتُْم إاِلا قَلِياًل 

50/17:53م
7
ۡيَطََٰن يَََنغ    ۡحَسن   إِنذ ٱلشذ

َ
ول واْ ٱلذَِّت ِِهَ أ ۡم  إِنذ  0َوق ل ل ِعَِبادِي َيق  بَۡيَنه 
بِ  ا مُّ و ٗ نَسَِٰن َعد  ۡيَطََٰن ََكَن لِۡۡلِ  يٗنا ٱلشذ

َوقُْل لِِعبَاِدي يَقُولُوا الاتِي ِهَي أَْحَسُن إِنا الشاْيطَاَن 

ا  ْنَساِن َعُدّوً ْيطَاَن َكاَن لإِْلِ يَْنَزُغ بَْينَهُْم إِنا الشا

 ُمبِينًا

50/17:54م
8
ۡم  َوَمآ   بۡك  ِ َعذ   ي 

ۡ
ۡو إِن يََشأ

َ
ۡم أ  يَۡرَُحۡك 

ۡ
ۡمُۖ إِن يََشأ ۡعلَم  بِك 

َ
ۡم أ بُّك  رذ

رَۡسۡلَنََٰك َعلَۡيِهۡم َوكِيَٗل 
َ
  0نأ

َربُُّكْم أَْعلَُم بُِكْم إِْن يََشأْ يَْرَحْمُكْم أَْو إِْن يََشأْ 

ْبُكْم َوَما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َوِكياًل   يَُعذِّ

50/17:55م
9
ۡلَنا َبۡعَض   ۡرِضِۗ َولََقۡد فَضذ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡعلَم  بَِمن ِِف ٱلسذ

َ
َوَربَُّك أ
 ِ َد َزب وٗرا  ٱنلذبِي  َٰ َبۡعٖضِۖ َوَءاتَۡيَنا َداوۥ    0َن لََعَ

َماَواِت َواأْلَْرِض َولَقَْد  َوَربَُّك أَْعلَُم بَِمْن فِي السا

ْلنَا بَْعَض النابِيِّيَن َعلَى بَْعضإ َوآَتَْينَا َداُووَد  فَضا

 َزبُوًرا

                                                                                                                                                                                                            
1

 لِيَْذُكُروا( 9 َصَرْفنَا( 0 
2

 تَقُولُونَ ( 0 
3

 ِعلِيًّا( 9 تَقُولُونَ ( 0 
4

 يَْفقَهُونَ ( 9 يَُسبُِّ ، َسباَحت، فَسباَحت( 0 
5

 إِناا( 9 إَِذا( 0 
6

 لَبِْثتُْم لَقَلِياًل ( 0 
7

 يَْنِزغُ ( 0 
8

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
9

 ُزبُوًرا( 0 
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50/17:56م
1
ِيَن زََعۡمت م   ْ ٱَّلذ وا وَن َكۡشَف م ِ  ]...[ق ِل ٱۡدع  ن د ونِهِۦ فَََل َيۡملِك 

ۡم َوََل ََتۡوِيًَل  ِ َعنك    0مٱلۡضُّ 
قُِل اْدُعوا الاِذيَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدونِِه فاََل يَْملُِكوَن 

رِّ َعْنُكْم َواَل تَْحِوياًل   َكْشَف الضُّ

50/17:57هـ
2
ونَ   ِيَن يَۡدع  ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
وَن إََِلَٰ َرب ِِهم   0أ ۡقَرب   9يَۡبَتغ 

َ
ۡم أ ه  يُّ

َ
ٱلۡوَِسيلََة أ

وٗرا  ۥٓ  إِنذ َعَذاَب َرب َِك ََكَن ََمۡذ  ۥ َوَيَخاف وَن َعَذابَه  وَن رَُۡحََته   َوَيۡرج 
أُولَئَِك الاِذيَن يَْدُعوَن يَْبتَُغوَن إِلَى َربِِّهُم اْلَوِسيلَةَ 

َرْحَمتَهُ َويََخافُوَن َعَذابَهُ إِنا أَيُّهُْم أَْقَرُب َويَْرُجوَن 

 َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمْحُذوًرا

ب وَها  50/17:58م ِ َعذ  ۡو م 
َ
وَها َقۡبَل يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ أ ۡهلِك  ِن قَۡرَية  إَِلذ ََنۡن  م  ِإَون م 

وٗرا َٰلَِك ِِف ٱۡلِكَتَِٰب َمۡسط   َعَذاٗبا َشِديٗدا  ََكَن َذ
إاِلا نَْحُن ُمْهلُِكوهَا قَْبَل يَْوِم اْلقِيَاَمِة  َوإِْن ِمْن قَْريَةإ 

بُوهَا َعَذابًا َشِديًدا َكاَن َذلَِك فِي اْلِكتَاِب  أَْو ُمَعذِّ

 َمْسطُوًرا

50/17:59م
3
ل وَن  َوَءاتَۡيَنا   وذ

َ
َب بَِها ٱۡۡل ن َكذذ

َ
ٓ أ ن نُّۡرِسَل بِٱٓأۡلَيَِٰت إَِلذ

َ
ٓ أ َوَما َمَنَعَنا

ودَ  ةٗ ٱنلذا 0َثم  ۡبِِصَ واْ بَِها  َوَما ن ۡرِسل  بِٱٓأۡلَيَِٰت إَِلذ ََتۡوِيٗفا  9قََة م   َفَظلَم 
َوَما َمنََعنَا أَْن نُْرِسَل بِاآْلَيَاِت إاِلا أَْن َكذاَب بِهَا 

لُوَن َوآَتَْينَا ثَُموَد النااقَةَ ُمْبِصَرةً فَظَلَُموا بِهَا  اأْلَوا

 إاِلا تَْخِويفًاَوَما نُْرِسُل بِاآْلَيَاِت 

50/17:60م
4
َحاَط بِٱنلذاِسِۚ  

َ
ٱلذَِّتٓ  0َوَما َجَعۡلَنا ٱلرُّۡءيَا ]...[ِإَوۡذ ق ۡلَنا لََك إِنذ َربذَك أ

ونَةَ  َجَرةَ ٱلَۡمۡلع  َرۡيَنََٰك إَِلذ فِۡتَنٗة ل ِلنذاِس َوٱلشذ
َ
ۡرَءاِنِۚ  9أ  0مِِف ٱۡلق 

مۡ  ه  َو ِف  ۡم إَِلذ  7َوَن  ه  ۡغَيَٰٗنا َكبِۡٗيا َفَما يَزِيد    ط 

َوإِْذ قُْلنَا لََك إِنا َرباَك أََحاطَ بِالنااِس َوَما َجَعْلنَا 

َجَرةَ  ْؤيَا الاتِي أََرْينَاَك إاِلا فِْتنَةً لِلنااِس َوالشا الرُّ

فُهُْم فََما يَِزيُدهُْم إاِلا  اْلَمْلُعونَةَ فِي اْلقُْرآَِن َونَُخوِّ

 طُْغيَانًا َكبِيًرا

50/17:61م
5
ٓ إِبۡلِيَس   ْ إَِلذ ٓوا ْ ٓأِلَدَم فََسَجد  وا د  قَاَل  0مِإَوۡذ ق ۡلَنا لِۡلَمَلىئَِكةِ ٱۡسج 

د  لَِمۡن َخلَۡقَت ِطيٗنا  ۡسج 
َ
 َءأ

َوإِْذ قُْلنَا لِْلَماَلهَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم فََسَجُدوا إاِلا 

 إِْبلِيَس قَاَل أَأَْسُجُد لَِمْن َخلَْقَت ِطينًا

50/17:62م
6
ۡرتَنِ   خذ

َ
ذ لَئِۡن أ ۡمَت لََعَ ِي َكرذ رََءۡيَتَك َهََٰذا ٱَّلذ

َ
إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ  0قَاَل أ

ۥٓ إَِلذ قَلِيَٗل  ِيذَته  ۡحَتنَِكنذ ذ ر 
َ
 َۡل

ْرتَِن  ْمَت َعلَيا لَئِْن أَخا قَاَل أََرأَْيتََك هََذا الاِذي َكرا

ياتَهُ إاِلا قَلِياًل إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة أَلَ   ْحتَنَِكنا ُذرِّ

ۡم  50/17:63م ۡم َجَزاٗٓء  ]...[قَاَل ٱۡذَهۡب َفَمن تَبَِعَك ِمۡنه  فَإِنذ َجَهنذَم َجَزآؤ ك 
ۡوف وٗرا  مذ

قَاَل اْذهَْب فََمْن تَبَِعَك ِمْنهُْم فَإِنا َجهَناَم َجَزاُؤُكْم 

 َجَزاًء َمْوفُوًرا

50/17:64م
7
ۡجلِۡب  

َ
م بَِصۡوتَِك َوأ َعلَۡيِهم َِبَۡيلَِك  0َوٱۡسَتۡفزِۡز َمِن ٱۡسَتَطۡعَت ِمۡنه 

م   9َورَِجلَِك  ه  ۡم  َوَما يَعِد  ۡوَلَِٰد وَِعۡده 
َ
َِٰل َوٱۡۡل ۡمَو

َ
ۡم ِِف ٱۡۡل وََشارِۡكه 

وًرا  ر  ۡيَطَٰن  إَِلذ غ   ٱلشذ

َوأَْجلِْب َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمْنهُْم بَِصْوتَِك 

َعلَْيِهْم بَِخْيلَِك َوَرِجلَِك َوَشاِرْكهُْم فِي اأْلَْمَواِل 

ْيطَاُن إاِلا  َواأْلَواَلِد َوِعْدهُْم َوَما يَِعُدهُُم الشا

 ُغُروًرا

ۡلَطَٰن   َوَكَفَٰ بَِرب َِك َوكِيَٗل  50/17:65م لََك َعلَْيِهْم ُسْلطَاٌن َوَكفَى بَِربَِّك إِنا ِعبَاِدي لَْيَس  إِنذ ِعَبادِي لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم س 

 َوِكياًل 

 ِمن فَۡضلِهِۦٓ   .50/17:66م
ْ وا ۡلَك ِِف ٱۡۡلَۡحرِ تِلَۡبَتغ  م  ٱۡلف  ِي ي زِِۡج َلك  م  ٱَّلذ بُّك  رذ

ۡم رَِحيٗما ۥ ََكَن بِك   إِنذه 
َربُُّكُم الاِذي يُْزِجي لَُكُم اْلفُْلَك فِي اْلبَْحِر لِتَْبتَُغوا 

 ْن فَْضلِِه إِناهُ َكاَن بُِكْم َرِحيًمامِ 

                                                           
1

قارن: "هاتوا دعواكم، يقول الرب قدموا حججكم، يقول ملك يعقوب. ليتقدموا وبخبرونا بالحوادث أخبروا بالسالفات ما هى فنتأملها ونعلم ( 0م 

 شيء هاها أو أسمعونا المستقبالت.  أخبروا بما سيأتي فما بعد فنعلم أنكم آلهة وآفعلوا خيرا أو شرا فننظر جميعا ونرى.  ها إنكم أقل من المنت

دي (؛"لكن ما أشقى أولئك الذين جعلوا رجاءهم في أشياء ميتة فسموا أعمال أي97-90:  70وعملكم أقل من العدم. إنما اختياركم قب " )أشعيا 

يف  الناس آلهة ... إن أراد أن يصلى من أجل أمواله وزواجه وأوالده فال يخجل أن يخاطب ما ال نفس له ومن أجل العافية يبتهل إلى ما هو ضع

ومن أجل الحياة يتوسل إلى ما هو ميت ومن أجل اإلغاثة يتضرع إلى أقل شيء خبرة ومن أجل سفر إلى ما ال يستطيع أن يستخدم رجليه ومن 

 (.08-07و  01:  07جل رب  ومشروع ونجاح عمل يديه يلتمس قوة مما ال قوة في يديه" )حكمة أ
2

 َربِّكَ ( 9 تَْدُعون، يُْدَعون( 0 
3

 ُمْبَصَرةً، َمْبَصَرةً، ُمْبِصَرةٌ ( 9 ثَُموداً ( 0 
4

ياا( 0  ْويَا، الرُّ فُهُْم ( 7 َوالشاَجَرةُ اْلَمْلُعونَةُ ( 9 الرُّ  (.39:  36\76يطلق عليها القرآن شجرة الزقوم )انظر هامش اآلية ( 0م♦ َويَُخوِّ
5

 .77:  79\79أنظر هامش اآلية ( 0م 
6

ْرتَنِي ( 0   أَخا
7

لإ لَكَ ( 9 َوأَْجلُبْ ( 0  الَِك، َوُرجا الَِك، َوَرجا  َوَرْجلَِك، َوِرَجالَِك، َوُرجا
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ا  50/17:67م ُۖ فَلَمذ ٓ إِيذاه  وَن إَِلذ ُّ ِِف ٱۡۡلَۡحرِ َضلذ َمن تَۡدع  م  ٱلۡضُّ ك  ِإَوَذا َمسذ
وًرا نَسَٰن  َكف  ۡعَرۡضت ۡم  َوََكَن ٱۡۡلِ

َ
ِ أ ۡم إََِل ٱۡلَب   ََّنذىَٰك 

رُّ فِي اْلبَْحِر َضلا  ُكُم الضُّ َمْن تَْدُعوَن إاِلا  َوإَِذا َمسا

ْنَساُن  اُكْم إِلَى اْلبَرِّ أَْعَرْضتُْم َوَكاَن اإْلِ ا نَجا إِيااهُ فَلَما

 َكفُوًرا

50/17:68م
1
ۡو ي ۡرِسَل  

َ
ِ أ ۡم َجانَِب ٱۡلَب  ن ََيِۡسَف بِك 

َ
ِمنت ۡم أ

َ
فَأ
َ
ۡم َحاِصٗبا  0أ َعلَۡيك 

ۡم َوكِيًَل  واْ لَك   ث مذ ََل ََتِد 
أَفَأَِمْنتُْم أَْن يَْخِسَف بُِكْم َجانَِب اْلبَرِّ أَْو يُْرِسَل 

 َعلَْيُكْم َحاِصبًا ثُما اَل تَِجُدوا لَُكْم َوِكياًل 

50/17:69م
2
مۡ   ن ي عِيَدك 

َ
ِمنت ۡم أ

َ
ۡم أ
َ
ِۡسَل  0أ ۡخَرىَٰ َفۡي 

 
ۡم قَاِصٗفا  9فِيهِ تَاَرةً أ َعلَۡيك 

ِيحِ  َِن ٱلر  م 7م  ْ بِمَ  7َفي ۡغرِقَك  وا ۡم َعلَۡيَنا  3ا َكَفۡرت ۡم ث مذ ََل ََتِد  لَك 
 بِهِۦ تَبِيٗعا 

أَْم أَِمْنتُْم أَْن يُِعيَدُكْم فِيِه تَاَرةً أُْخَرى فَيُْرِسَل 

يِ  فَيُْغِرقَُكْم بَِما َكفَْرتُْم ثُما اَل  َعلَْيُكْم قَاِصفًا ِمَن الرِّ

 تَِجُدوا لَُكْم َعلَْينَا بِِه تَبِيًعا

َِن  50/17:70م م م  ِ َوٱۡۡلَۡحرِ َوَرزَۡقَنَٰه  ۡم ِِف ٱۡلَب  ۡمَنا بََِنٓ َءاَدَم وََُحَۡلَنَٰه  ۞َولََقۡد َكرذ
ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيَٗل  ِمذ َٰ َكثِۡيٖ م 

ۡم لََعَ ۡلَنَٰه  ي َِبَِٰت َوفَضذ  ٱلطذ
ْمنَا بَنِي آََدَم َوَحَمْلنَاهُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر  َولَقَْد َكرا

ْلنَاهُْم َعلَى َكثِيرإ َورَ  َزْقنَاهُْم ِمَن الطايِّبَاِت َوفَضا

ْن َخلَْقنَا تَْفِضياًل   ِمما

50/17:71م
3
ذ   ْ ُك  وا نَاِۢس بِإَِمَِٰمِهۡمُۖ  0يَۡوَم نَۡدع 

 
ۥ بَِيِمينِهِۦ  9أ وَِتَ كَِتََٰبه 

 
َفَمۡن أ
وَن فَتِيَٗل  ۡظَلم  ۡم َوََل ي  ْوَلىئَِك َيۡقَرء وَن كَِتََٰبه 

 
  فَأ

يَْوَم نَْدُعوا ُكلا أُنَاسإ بِإَِماِمِهْم فََمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ 

 بِيَِمينِِه فَأُولَئَِك يَْقَرُؤوَن ِكتَابَهُْم َواَل يُْظلَُموَن فَتِياًل 

َضلُّ َسبِيَٗل  ]...[َوَمن ََكَن ِِف َهَِٰذهِۦٓ  50/17:72م
َ
ۡعََمَٰ َوأ

َ
َو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ أ ۡعََمَٰ َفه 

َ
َكاَن فِي هَِذِه أَْعَمى فَهَُو فِي اآْلَِخَرِة أَْعَمى َوَمْن  أ

 َوأََضلُّ َسبِياًل 

ۖۥُ  50/17:73هـ ۡوَحۡيَنآ إََِلَۡك تِلَۡفََتَِي َعلَۡيَنا َغۡۡيَه 
َ
ِٓي أ واْ ََلَۡفتِن ونََك َعِن ٱَّلذ ِإَون ََكد 

وَك َخلِيَٗل  َذ  َتذ  ِإَوٗذا َلذ
الاِذي أَْوَحْينَا إِلَيَْك َوإِْن َكاُدوا لَيَْفتِنُونََك َعِن 

 لِتَْفتَِرَي َعلَْينَا َغْيَرهُ َوإًِذا اَلتاَخُذوَك َخلِياًل 

ن ثَبذۡتَنََٰك لََقۡد كِدتذ تَرَۡكن  إََِلِۡهۡم َشۡي  50/17:74هـ
َ
 لِياًل َولَْواَل أَْن ثَباْتنَاَك لَقَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَْيِهْم َشْيئًا قَ  ا قَلِيًَل   ٗ َولَۡوََلٓ أ

َذۡقَنََٰك ِضۡعَف  50/17:75هـ
َ ةِ َوِضۡعَف  ]...[إِٗذا ۡلذ ٱلَۡمَماِت ث مذ ََل ََتِد   ]...[ٱۡۡلََيوَٰ

 لََك َعلَۡيَنا نَِصۡٗيا
إًِذا أَلََذْقنَاَك ِضْعَف اْلَحيَاِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ثُما اَل 

 تَِجُد لََك َعلَْينَا نَِصيًرا

50/17:76هـ
4
ُۖ ِإَوٗذا َلذ ِإَون   وَك ِمۡنَها ۡرِض َِل ۡخرِج 

َ
ونََك ِمَن ٱۡۡل ْ لَيَۡسَتِفزُّ وا ََكد 

 إَِلذ قَلِيَٗل  9ِخَلََٰفَك  0يَۡلَبث ونَ 
ونََك ِمَن اأْلَْرِض لِيُْخِرُجوَك  َوإِْن َكاُدوا لَيَْستَفِزُّ

 ِمْنهَا َوإًِذا اَل يَْلبَثُوَن ِخاَلفََك إاِلا قَلِياًل 

نذتَِنا ََتۡوِيًَل  .[].. 50/17:77هـ ُۖ َوََل ََتِد  لِس  لَِنا رَۡسۡلَنا َقۡبلََك ِمن رُّس 
َ
نذَة َمن قَۡد أ ُسناةَ َمْن قَْد أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمْن ُرُسلِنَا َواَل تَِجُد  س 

 لُِسناتِنَا تَْحِوياًل 

ۡمِس إََِلَٰ َغَسِق  50/17:78هـ ل وِك ٱلشذ ةَ َِل  لَوَٰ قِِم ٱلصذ
َ
ِۡل َوق ۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِِۖ إِنذ أ ٱَلذ

وٗدا  ق ۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ ََكَن َمۡشه 
اَلةَ لُِدلُوِك الشاْمِس إِلَى َغَسِق اللاْيِل  أَقِِم الصا

 َوقُْرآََن اْلفَْجِر إِنا قُْرآََن اْلفَْجِر َكاَن َمْشهُوًدا

ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة  50/17:79هـ ِۡل َفَتَهجذ ن َيۡبَعَثَك َربَُّك َمَقاٗما َوِمَن ٱَلذ
َ
لذَك َعََسى أ

وٗدا ۡم   َمذ
ْد بِِه نَافِلَةً لََك َعَسى أَْن يَْبَعثََك  َوِمَن اللاْيِل فَتَهَجا

 َربَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا

50/17:80هـ
5
ۡدَخَل   ۡدِخلَِۡن م 

َ
ِ أ َۡرجَ  0َوق ل رذب  ۡخرِۡجَِن ُم 

َ
ِصۡدٖق َوٱۡجَعل  9ِصۡدٖق َوأ

ۡلَطَٰٗنا نذِصۡٗيا نَك س  ِ ِمن َلذ 
  0مَل 

َوقُْل َربِّ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدقإ َوأَْخِرْجنِي 

ُمْخَرَج ِصْدقإ َواْجَعْل لِي ِمْن لَُدْنَك ُسْلطَانًا 

 نَِصيًرا

وٗقاَوق ۡل َجآَء ٱۡۡلَقُّ َوزََهَق ٱۡلَبَِٰطل   إِنذ ٱۡلَبَِٰطَل ََكَن  50/17:81م َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزهََق اْلبَاِطُل إِنا اْلبَاِطَل َكاَن  زَه 

 َزهُوقًا

                                                           
1

 نَْخِسَف ... نُْرِسلَ ( 0 
2

ياح( 7 فنُْرِسلَ ( 9 نُِعيَدُكمْ ( 0  قَُكمْ ( 7 الرِّ قَُكْم، فَنَُغرِّ  يَِجُدوا( 3 فَنُْغِرقَُكْم، فَيَُغرِّ
3

، يُْدَعْو ُكلُّ ( 0  ، يُْدَعى ُكلُّ  بِكتابِِهمْ ( 9 يَْدُعو ُكلا
4

 َخْلفََك، بَْعَدكَ ( 9 يُلَباثُوَن، يَْلبَثُوا، يُلَبِّثُونَ ( 0 
5

 َمْخَرَج ( 9 َمْدَخلَ ( 0 
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50/17:82م
1
ِل    َو ِشَفآء  َورَُۡحَة   0َون ََن  ۡرَءاِن َما ه  ۡؤِمنَِي َوََل يَزِيد   9ِمَن ٱۡلق  ل ِۡلم 

َٰلِِمَي إَِلذ َخَساٗرا   ٱلظذ
ُل ِمَن اْلقُْرآَِن َما هَُو  ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ َونُنَزِّ

 لِْلُمْؤِمنِيَن َواَل يَِزيُد الظاالِِميَن إاِلا َخَساًرا

50/17:83م
2
ۡعَرَض َوَن  

َ
نَسَِٰن أ  ٱۡۡلِ

ۡنَعۡمَنا لََعَ
َ
ٓ أ ُّ  0ا  َ ِإَوَذا ه  ٱلُشذ ِِبَانِبِهِۦ ِإَوَذا َمسذ
 وٗسا     ََكَن َي 

ْنَساِن أَْعَرَض َونَ  أَى بَِجانِبِِه َوإَِذا أَْنَعْمنَا َعلَى اإْلِ

هُ الشارُّ َكاَن يَئُوًسا  َوإَِذا َمسا

50/17:84م
3
َٰ َشاُِكَتِهِۦ  ۡهَدىَٰ َسبِيَٗل  0ق ۡل ُك    َيۡعَمل  لََعَ

َ
َو أ ۡعلَم  بَِمۡن ه 

َ
ۡم أ قُْل ُكل  يَْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِِه فََربُُّكْم أَْعلَُم بَِمْن هَُو  فََربُّك 

 أَْهَدى َسبِياًل 

50/17:85م
4
وتِيت م  َ َويَۡس  

 
ٓ أ ِ َوَما ۡمرِ َرّب 

َ
وح  ِمۡن أ وِحِۖ ق ِل ٱلرُّ َِن  0ل ونََك َعِن ٱلرُّ م 

 ٱۡلعِۡلِم إَِلذ قَلِيَٗل 
وُح ِمْن أَْمِر َربِّي  وِح قُِل الرُّ َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

 َوَما أُوتِيتُْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلا قَلِياًل 

ۡوَحۡيَنآ إََِلَۡك ث مذ ََل ََتِد  لََك بِهِۦ َعلَۡيَنا َولَئِن  50/17:86م
َ
ِٓي أ ِشۡئَنا نَلَۡذَهََبذ بِٱَّلذ

 َوكِيًَل 
َولَئِْن ِشْئنَا لَنَْذهَبَنا بِالاِذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ثُما اَل تَِجُد 

 لََك بِِه َعلَْينَا َوِكياًل 

ب َِك  إِنذ  50/17:87م ِن رذ ۥ ََكَن َعلَۡيَك َكبِۡٗيا إَِلذ رَُۡحَٗة م   إاِلا َرْحَمةً ِمْن َربَِّك إِنا فَْضلَهُ َكاَن َعلَْيَك َكبِيًرا فَۡضلَه 

ۡرَءاِن  50/17:88م ْ بِِمۡثِل َهََٰذا ٱۡلق  ت وا
ۡ
ن يَأ

َ
ى أ نُّ لََعَ نس  َوٱۡۡلِ ئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡۡلِ

ق ل لذ
ه   ت وَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو ََكَن َبۡعض 

ۡ
 ۡم ِۡلَۡعٖض َظِهۡٗياََل يَأ

ْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن يَأْتُوا  قُْل لَئِِن اْجتََمَعِت اإْلِ

بِِمْثِل هََذا اْلقُْرآَِن اَل يَأْتُوَن بِِمْثلِِه َولَْو َكاَن 

 بَْعُضهُْم لِبَْعضإ َظِهيًرا

50/17:89م
5
ۡفَنا  ۡكَث   0َولََقۡد َصذ

َ
َبى أ
َ
ِ َمَثٖل فَأ

ۡرَءاِن ِمن ُك   لِلنذاِس ِِف َهََٰذا ٱۡلق 
وٗرا  ف   ٱنلذاِس إَِلذ ك 

ْفنَا لِلنااِس فِي هََذا اْلقُْرآَِن ِمْن ُكلِّ َمثَلإ  َولَقَْد َصرا

 فَأَبَى أَْكثَُر النااِس إاِلا ُكفُوًرا

50/17:90م
6
  َٰ رَ َوقَال واْ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحَّتذ ۡرِض يَۢنب وًَع  0 َتۡفج 

َ
َوقَالُوا لَْن نُْؤِمَن لََك َحتاى تَْفُجَر لَنَا ِمَن اأْلَْرِض  نَلَا ِمَن ٱۡۡل

 يَْنبُوًعا

50/17:91م
7
ونَ   ۡو تَك 

َ
َٰلََها  9لََك َجنذة   0أ نَۡهََٰر ِخَل

َ
َر ٱۡۡل ِ ِيٖل وَِعَنٖب َفت َفج 

ِن َنذ م 
 َتۡفِجًۡيا 

َر أَْو تَُكوَن لََك َجنا  ةٌ ِمْن نَِخيلإ َوِعنَبإ فَتُفَجِّ

 اأْلَْنهَاَر ِخاَللَهَا تَْفِجيًرا

50/17:92م
8
َمآءَ   ۡو ت ۡسقَِط ٱلسذ

َ
ِ  9َكَما زََعۡمَت َعلَۡيَنا كَِسًفا 0أ ِتَ بِٱَّللذ

ۡ
ۡو تَأ

َ
أ

  7َوٱلَۡمَلىئَِكةِ قَبِيًَل 
َماَء َكَما َزَعْمَت َعلَْينَا ِكَسفًا أَْو تَأْتَِي  أَْو تُْسقِطَ السا

ِ َواْلَماَلهَِكِة قَبِياًل   بِاَّللا

50/17:93م
9
ِن ز ۡخر ف    وَن لََك َبۡيت  م  ۡو يَك 

َ
َمآءِ َولَن نُّۡؤِمَن  0أ ۡو تَۡرََقَٰ ِِف ٱلسذ

َ
أ

َِل  َٰ ت ََن  ۗۥۡ ق ۡل  9لِر قِي َِك َحَّتذ ه  ِ َهۡل  7َعلَۡيَنا كَِتَٰٗبا نذۡقَرؤ  ۡبَحاَن َرّب  س 
 َ نت  إَِلذ ب وَٗل ك  ا رذس   َُشٗ

أَْو يَُكوَن لََك بَْيٌت ِمْن ُزْخُرفإ أَْو تَْرقَى فِي 

َل َعلَْينَا ِكتَابًا  َماِء َولَْن نُْؤِمَن لُِرقِيَِّك َحتاى تُنَزِّ السا

نَْقَرُؤهُ قُْل ُسْبَحاَن َربِّي هَْل ُكْنُت إاِلا بََشًرا 

 َرُسواًل 

ن ي   50/17:94م
َ
َبَعَث َوَما َمَنَع ٱنلذاَس أ

َ
ْ أ ن قَال ٓوا

َ
ٓ أ َدىى إَِلذ م  ٱلۡه  ْ إِۡذ َجآَءه  ۡؤِمن ٓوا

وَٗل  ا رذس   ٱَّللذ  بََُشٗ
َوَما َمنََع النااَس أَْن يُْؤِمنُوا إِْذ َجاَءهُُم اْلهَُدى إاِلا 

ُ بََشًرا َرُسواًل   أَْن قَالُوا أَبََعَث هللاا

ۡرِض َمَلى  50/17:95م
َ
َِن ق ل لذۡو ََكَن ِِف ٱۡۡل نۡلَا َعلَۡيِهم م  ۡطَمئِن َِي لَََنذ وَن م  ئَِكة  َيۡمش 

وَٗل  َمآءِ َملاَٗك رذس   ٱلسذ
قُْل لَْو َكاَن فِي اأْلَْرِض َماَلهَِكةٌ يَْمُشوَن ُمْطَمئِنِّيَن 

َماِء َملًَكا َرُسواًل  ْلنَا َعلَْيِهْم ِمَن السا  لَنَزا

                                                           
1

 ِشفَاًء َوَرْحَمةً ( 9 َويُْنِزلُ َونُْنِزُل، ( 0 
2

 َونَاءَ ( 0 
3

 َشِكلَتِهِ ( 0 
4

 أُوتُوا ( 0 
5

 َصَرْفنَا( 0 
6

َر، تُْفِجرَ ( 0   تُفَجِّ
7

 َحباةٌ ( 9 يَُكونَ ( 0 
8

َماءُ ( 0  َماُء، تَْسقُطَ السا اًل ( 7 ِكْسفًا( 9 يَْسقُطَ السا ُُ  قُِب
9

 قَالَ ( 7 تُْنِزلَ ( 9 َذهَبإ ( 0 
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ِ  50/17:96م ۥ ََكَن بِعَِبادِهِۦ َخبَِۡيَۢا ق ۡل َكَفَٰ بِٱَّللذ ۡم  إِنذه  َشِهيَدَۢا بَۡيَِن َوَبيۡنَك 
 بَِصۡٗيا

ِ َشِهيًدا بَْينِي َوبَْينَُكْم إِناهُ َكاَن بِِعبَاِدِه  قُْل َكفَى بِاَّللا

 َخبِيًرا بَِصيًرا

50/17:97م
1
ۡهَتدِِۖ   َو ٱلۡم  ۡوَِلَآَء  ]...[َوَمن ي ۡضلِۡل  0َوَمن َيۡهِد ٱَّللذ  َفه 

َ
ۡم أ فَلَن ََتَِد لَه 

ۡمٗيا َوب ۡكٗما  وهِِهۡم ع  َٰ و ج  ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ لََعَ ونِهِۖۦُ َوََنُۡش  ه  ِمن د 
ۡم َسعِۡٗيا  ذَما َخَبۡت زِۡدَنَٰه  ُۖ ُك  ۡم َجَهنذم  َٰه  َوى

ۡ
أ ُۖ مذ ا م ٗ  َوص 

ُ فَهَُو اْلُمْهتَِد َوَمْن يُْضلِْل فَلَْن  تَِجَد َوَمْن يَْهِد هللاا

لَهُْم أَْولِيَاَء ِمْن ُدونِِه َونَْحُشُرهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َعلَى 

ا َمأَْواهُْم َجهَناُم ُكلاَما  ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوبُْكًما َوُصّمً

 َخبَْت ِزْدنَاهُْم َسِعيًرا

50/17:98م
2
ْ أَِب  وا ۡم َكَفر  نذه 

َ
م بِأ َٰلَِك َجَزآؤ ه  َٰتَِنا َوَقال وٓ َذ ءَِذاَي

َ
ْ أ نذا ِعَظَٰٗما  0ا ك 

ءِنذا
َ
ًَٰتا أ َف وث وَن َخۡلٗقا َجِديًدا  9َور   لََمۡبع 

َذلَِك َجَزاُؤهُْم بِأَناهُْم َكفَُروا بِآَيَاتِنَا َوقَالُوا أَهَِذا ُكناا 

 ِعظَاًما َوُرفَاتًا أَهِناا لََمْبُعوثُوَن َخْلقًا َجِديًدا

ْ  50/17:99م َو لَۡم يََرۡوا
َ
ن ۞أ

َ
ى أ ۡرَض قَادٌِر لََعَ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َخلََق ٱلسذ َ ٱَّلذ نذ ٱَّللذ

َ
أ

وَن إَِلذ  َٰلِم  َب ٱلظذ
َ
َجَٗل َلذ َرۡيَب فِيهِ فَأ

َ
ۡم أ ۡم وََجَعَل لَه  ََيۡل َق ِمۡثلَه 

وٗرا ف   ك 

َماَواِت َواأْلَْرَض  َ الاِذي َخلََق السا أََولَْم يََرْوا أَنا هللاا

َعلَى أَْن يَْخلَُق ِمْثلَهُْم َوَجَعَل لَهُْم أََجاًل اَل قَاِدٌر 

 َرْيَب فِيِه فَأَبَى الظاالُِموَن إاِلا ُكفُوًرا

ۡمَسۡكت ۡم َخۡشَيَة  50/17:100م
َ ٓ إِٗذا ۡلذ ِ وَن َخَزآئَِن رَُۡحَةِ َرّب 

نت ۡم َتۡملِك 
َ
ق ل لذۡو أ

نَسَٰن  َقت وٗرا نَفاِقِۚ َوََكَن ٱۡۡلِ  ٱۡۡلِ
لَْو أَْنتُْم تَْملُِكوَن َخَزاهَِن َرْحَمِة َربِّي إًِذا  قُلْ 

ْنَساُن قَتُوًرا ْنفَاِق َوَكاَن اإْلِ  أَلَْمَسْكتُْم َخْشيَةَ اإْلِ

50/17:101م
3
وََسَٰ تِۡسَع َءاَيَٰتِۢ َبي َِنَٰٖتِۖ   ىءِيَل إِۡذ  0ۡل   َ فَۡس  0مَولََقۡد َءاتَۡيَنا م  بََِنٓ إِۡسَر

ۡم َفَقاَل ََل   وٗرا َجآَءه  وََسَٰ َمۡسح  نَُّك َيَٰم  ظ 
َ
 ۥ فِۡرَعۡون  إَِن ِ َۡل

َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى تِْسَع آَيَاتإ بَيِّنَاتإ فَاْسأَْل بَنِي 

إِْسَراهِيَل إِْذ َجاَءهُْم فَقَاَل لَهُ فِْرَعْوُن إِنِّي أَلَظُنَُّك 

 يَا ُموَسى َمْسُحوًرا

50/17:102م
4
ۡرِض مَ  0قَاَل لََقۡد َعلِۡمَت  

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ََلٓءِ إَِلذ َربُّ ٱلسذ ؤ  نَزَل َهى

َ
ٓ أ ا

نَُّك َيَٰفِۡرَعۡون  َمۡثب وٗرا ظ 
َ
  9بََصآئَِر ِإَوَن ِ َۡل

قَاَل لَقَْد َعلِْمَت َما أَْنَزَل هَُؤاَلِء إاِلا َربُّ 

َماَواِت َواأْلَْرِض بََصاهَِر َوإِنِّي أَلَظُنَُّك يَا  السا

 َمْثبُوًرافِْرَعْوُن 

ۥ ََجِيٗعا 50/17:103م َعه  ۡغَرۡقَنَٰه  َوَمن مذ
َ
ۡرِض فَأ

َ
َِن ٱۡۡل م م  ن يَۡسَتفِزذه 

َ
َراَد أ

َ
هُْم ِمَن اأْلَْرِض فَأَْغَرْقنَاهُ َوَمْن  فَأ فَأََراَد أَْن يَْستَفِزا

 َمَعهُ َجِميًعا

ىءِيَل  50/17:104م ۡرَض فَإَِذا َجآَء وَۡعد  َوق ۡلَنا ِمنَۢ َبۡعِدهِۦ ِۡلََِنٓ إِۡسَر
َ
ْ ٱۡۡل ن وا ٱۡسك 

ۡم لَفِيٗفا  ٱٓأۡلِخَرةِ ِجۡئَنا بِك 
َوقُْلنَا ِمْن بَْعِدِه لِبَنِي إِْسَراهِيَل اْسُكنُوا اأْلَْرَض 

 فَإَِذا َجاَء َوْعُد اآْلَِخَرِة ِجْئنَا بُِكْم لَفِيفًا

ِ نَزَ  50/17:105م نَزۡلَنَٰه  َوبِٱۡۡلَق 
َ
ِ أ ا َونَِذيٗراَوبِٱۡۡلَق  ٗ ِ بَُش  رَۡسۡلَنََٰك إَِلذ م 

َ
ۗۡ َوَمآ أ َوبِاْلَحقِّ أَْنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحقِّ نََزَل َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلا  َل

ًرا َونَِذيًرا  ُمبَشِّ

50/17:106م
5
ۡكٖث  0َوق ۡرَءاٗنا فََرۡقَنَٰه    َٰ م  هۥ  لََعَ ٱنلذاِس لََعَ

َ
ۡلَنَٰه  تََنِيَٗل  9تِلَۡقَرأ َوقُْرآَنًا فََرْقنَاهُ لِتَْقَرأَهُ َعلَى النااِس َعلَى ُمْكثإ   َونَزذ

ْلنَاهُ تَْنِزياًل   َونَزا

ْ ٱۡلعِۡلَم ِمن َقۡبلِهِۦٓ إَِذا  50/17:107م وت وا
 
ِيَن أ ْ  إِنذ ٱَّلذ ۡو ََل ت ۡؤِمن ٓوا

َ
ْ بِهِۦٓ أ ق ۡل َءاِمن وا

ۡتَّلَٰ َعلَۡيِهۡم َۤنوُّرِخَي ِۤناَقۡذَأۡلِل   ۤاٗدَّجُسي 
قُْل آَِمنُوا بِِه أَْو اَل تُْؤِمنُوا إِنا الاِذيَن أُوتُوا اْلِعلَْم 

ًدا وَن لأِْلَْذقَاِن ُسجا  ِمْن قَْبلِِه إَِذا يُْتلَى َعلَْيِهْم يَِخرُّ

وَٗل  50/17:108م ۡبَحََٰن َرب َِنآ إِن ََكَن وَۡعد  َرب َِنا لََمۡفع  ول وَن س   َحاَن َربِّنَا إِْن َكاَن َوْعُد َربِّنَا لََمْفُعواًل َويَقُولُوَن ُسبْ  َوَيق 

وَٗع۩ 50/17:109م ش  ۡم خ  ه  وَن َوَيزِيد  ۡذقَاِن َيۡبك 
َ
وَن لَِۡل وَن لأِْلَْذقَاِن يَْبُكوَن َويَِزيُدهُْم ُخُشوًعا َوَيِخرُّ  َويَِخرُّ

50/17:110م
6
ْ ٱلرذۡحَمََٰنُۖ   وا وِ ٱۡدع 

َ
َ أ ْ ٱَّللذ وا اق ِل ٱۡدع  ي ٗا مذ

َ
ۡسَمآء   0أ

َ
ْ فَلَه  ٱۡۡل وا تَۡدع 

َافِۡت بَِها َوٱۡبَتغِ  ِۚ َوََل ََتَۡهۡر بَِصََلتَِك َوََل َت  َٰلَِك  0م0ن9ٱۡۡل ۡسََنَٰ َبۡيَ َذ
 َسبِيَٗل 

ْحَماَن أَيًّا َما تَْدُعوا  َ أَِو اْدُعوا الرا قُِل اْدُعوا هللاا

ْر بَِصاَلتَِك َواَل فَلَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى َواَل تَْجهَ 

 تَُخافِْت بِهَا َواْبتَِغ بَْيَن َذلَِك َسبِياًل 

                                                           
1

 ِدياْلُمْهتَ ( 0 
2

 إِناا( 9 إَِذا( 0 
3

 وعددها عشر ضربات. 09الى  7إشارة الى ضربات المصريين المذكورة في سفر الخروج في الفصول ( 0م♦ فََسْل، فََسأََل، فََساْل ( 0 
4

 وإن إخالك يَا فِْرَعْوُن لَمْثبُوًرا( 9 َعلِْمتُ ( 0 
5

ْقنَاهُ عليك( 0  ْقنَاهُ، فَرا  َمْكثإ ( 9 فَرا
6

 .**Cf. Talmud, Berakot 31:2( 0م♦  913:  7\78منسوخة باآلية ( 0ن♦ َواْبتَِغي ( 9 َمنْ ( 0 
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50/17:111م
1
ن َلذ ۥ َُشِيك    ا َولَۡم يَك  ِي لَۡم َيتذِخۡذ َوََلٗ ِ ٱَّلذ ِِف  0َوق ِل ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ

ۡلِك  ۡه  تَۡكبَِۡيَۢا  9ٱلۡم  ِ ُۖ َوَكب  ِ ل  َِن ٱَّلُّ  ۥ َوِّل   م 
ن َلذ  َولَۡم يَك 

ِ الاِذي لَْم يَتاِخْذ َولًَدا َولَْم يَُكْن لَهُ  َوقُِل اْلَحْمُد َّلِلا

لِّ  َشِريٌك فِي اْلُمْلِك َولَْم يَُكْن لَهُ َولِي  ِمَن الذُّ

 َوَكبِّْرهُ تَْكبِيًرا

 
 سورة يونس 11\51
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3
ِ ٱلرذِنَٰمۡح   ِحيمِ  ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

51/10:1م
4
 الر تِْلَك آَيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيمِ  تِۡلَك َءاَيَٰت  ٱۡلِكَتَِٰب ٱۡۡلَِكيِم  0تالٓرِۚ  

51/10:2م
5
َكاَن لِلنذاِس َعَجًبا 

َ
لٖ  0أ ٓ إََِلَٰ رَج  ۡوَحۡيَنا

َ
ۡن أ
َ
نِذرِ ٱنلذاَس  9أ

َ
ۡن أ
َ
ۡم أ ِۡنه  م 

وَن  َٰفِر  ۡم قََدَم ِصۡدق  ِعنَد َرب ِِهۡمۗۡ قَاَل ٱۡلَك نذ لَه 
َ
ْ أ ِيَن َءاَمن ٓوا ِ ٱَّلذ ِ َوبَُش 

بٌِي  7َهََٰذا لََسَِٰحر   7إِنذ   مُّ

أََكاَن لِلنااِس َعَجبًا أَْن أَْوَحْينَا إِلَى َرُجلإ ِمْنهُْم أَْن 

ِر الاِذيَن آََمنُوا أَنا لَهُْم قََدَم ِصْدقإ أَْنِذِر النااَس َوبَ  شِّ

 ِعْنَد َربِِّهْم قَاَل اْلَكافُِروَن إِنا هََذا لََساِحٌر ُمبِينٌ 

51/10:3م
6
يذا ٖ  

َ
ۡرَض ِِف ِستذةِ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱۡۡل ِي َخلََق ٱلسذ م  ٱَّللذ  ٱَّلذ ث مذ  0مإِنذ َربذك 

 ِ  ٱۡلَعۡرِشِۖ ي َدب 
ُۖ ٱۡسَتَوىَٰ لََعَ ۡمَر

َ
 ِمنَۢ َبۡعِد إِۡذنِهۦِ   9مر  ٱۡۡل

َما ِمن َشفِيع  إَِلذ
ونَ  ر  فَََل تََذكذ

َ
وه   أ ۡم فَٱۡعب د  م  ٱَّللذ  َربُّك  َٰلِك    0َذ

َماَواِت َواأْلَْرَض فِي  ُ الاِذي َخلََق السا إِنا َرباُكُم هللاا

اأْلَْمَر َما ِستاِة أَياامإ ثُما اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش يَُدبُِّر 

ُ َربُُّكْم  ِمْن َشفِيعإ إاِلا ِمْن بَْعِد إِْذنِِه َذلُِكُم هللاا

 فَاْعبُُدوهُ أَفاََل تََذكاُرونَ 

51/10:4م
7
ا    ِ َحقًّ ُۖ وَۡعَد ٱَّللذ ۡم ََجِيٗعا ْ  0إََِلۡهِ َمۡرِجع ك  ا ۥ َيۡبَدؤ  ٱۡۡلَۡلَق ث مذ  9إِنذه 

ِيَن َءامَ  هۥ  َِلَۡجزَِي ٱَّلذ ِيَن ي عِيد  َٰلَِحَِٰت بِٱۡلقِۡسِطِۚ َوٱَّلذ ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ن وا
وَن  ر  َۢ بَِما ََكن واْ يَۡكف  َِلم 

َ
ِۡن َُحِيٖم وََعَذاٌب أ اب  م  ۡم َُشَ واْ لَه   َكَفر 

ِ َحقًّا إِناهُ يَْبَدأُ اْلَخلَْق  إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َوْعَد هللاا

الَِحاِت ثُما يُِعيُدهُ لِيَْجِزَي الاذِ  يَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

بِاْلقِْسِط َوالاِذيَن َكفَُروا لَهُْم َشَراٌب ِمْن َحِميمإ 

 َوَعَذاٌب أَلِيٌم بَِما َكانُوا يَْكفُُرونَ 

51/10:5م
8
ۡمَس ِضَيآءٗ   ِي َجَعَل ٱلشذ َو ٱَّلذ َرهۥ  َمَنازَِل  0ه  َوٱۡلَقَمَر ن وٗرا َوقَدذ

نَِي َوٱۡۡلَِساَب   ِ ْ َعَدَد ٱلس  وا ِۚ  9تِلَۡعلَم  ِ  بِٱۡۡلَق 
َٰلَِك إَِلذ َما َخلََق ٱَّللذ  َذ

ل   ِ َفص  وَن  7ٱٓأۡلَيَِٰت  7ي   لَِقۡوٖ  َيۡعلَم 

هَُو الاِذي َجَعَل الشاْمَس ِضيَاًء َواْلقََمَر نُوًرا 

َرهُ َمنَازِ  نِيَن َواْلِحَساَب َما َوقَدا َل لِتَْعلَُموا َعَدَد السِّ

ُل اآْلَيَاِت لِقَْومإ  ُ َذلَِك إاِلا بِاْلَحقِّ يُفَصِّ َخلََق هللاا

 يَْعلَُمونَ 

ۡرِض  51/10:6م
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِۡل َوٱنلذَهارِ َوَما َخلََق ٱَّللذ  ِِف ٱلسذ

َِٰف ٱَلذ إِنذ ِِف ٱۡختَِل
ونَ  ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡو ٖ   َيتذق 

ُ فِي  إِنا فِي اْختاَِلِف اللاْيِل َوالناهَاِر َوَما َخلََق هللاا

َماَواِت َواأْلَْرِض آَلَيَاتإ لِقَْومإ يَتاقُونَ   السا

51/10:7م
9
  ْ نُّوا

َ
ۡنَيا َوٱۡطَمأ ةِ ٱَلُّ ْ بِٱۡۡلََيوَٰ وا وَن لَِقآَءنَا َورَض  ِيَن ََل يَۡرج  بَِها  0إِنذ ٱَّلذ

 ِ َٰتَِنا َغَٰفِل وَن َوٱَّلذ ۡم َعۡن َءاَي  يَن ه 
إِنا الاِذيَن اَل يَْرُجوَن لِقَاَءنَا َوَرُضوا بِاْلَحيَاِة 

ْنيَا َواْطَمأَنُّوا بِهَا َوالاِذيَن هُْم َعْن آَيَاتِنَا َغافِلُونَ   الدُّ

51/10:8م
10

م    َٰه  َوى
ۡ
ْوَلىئَِك َمأ

 
 لَئَِك َمأَْواهُُم النااُر بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ أُو ٱنلذار  بَِما ََكن واْ يَۡكِسب وَن  0أ

                                                           
1

 اْلِملْكِ ( 9 َشِريٌك له( 0 
2

 .89عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
3

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
4

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
5

  َساِحٌر، إالا ِسْحٌر لَِسْحٌر، إالا ( 7 ما( 7 َرْجلإ ( 9 َعَجبٌ ( 0 
6

كاُروَن ( 0   .37:  7\78أنظر هامش اآلية  ( 9م. 79:  31\77نظر هامش اآلية  0م♦ تَذا
7

ِ َحق  ( 0  ُ َحقًّا، َوْعُد هللاا  يَبِْدئُ ( 9 َوَعَد هللاا
8

لُ ( 7 َوالَْحَسابَ ( 9 ضئَاءً ( 0   اآْلَيَاتَ ( 7 نُفَصِّ
9

 َواْطَمانُّوا( 0 
10

 َماَواهُمُ ( 0 
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م بِإِيَمَٰنِِهۡمُۖ ََتۡرِي  51/10:9م َٰلَِحَِٰت َيۡهِديِهۡم َربُّه  واْ ٱلصذ
ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل  إِنذ ٱَّلذ

َِٰت ٱنلذعِيمِ  نَۡهَٰر  ِِف َجنذ
َ
 ِمن ََتۡتِِهم  ٱۡۡل

الَِحاِت يَْهِديِهْم َربُّهُْم إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا  الصا

بِإِيَمانِِهْم تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اأْلَْنهَاُر فِي َجنااِت 

 الناِعيمِ 

51/10:10م
1
مذ   ۡبَحََٰنَك ٱللذه  ۡم فِيَها س  َٰه  َٰم   َوَءاِخر   0مَدۡعَوى ۡم فِيَها َسَل َوََتِيذت ه 

ِن ٱۡۡلَۡمد  
َ
ۡم أ َٰه  ِ ٱلۡ  0َدۡعَوى ِ َرب   َعَٰلَِمَي َّلِلذ

َدْعَواهُْم فِيهَا ُسْبَحانََك اللاهُما َوتَِحياتُهُْم فِيهَا َساَلٌم 

ِ َربِّ الَْعالَِمينَ   َوآَِخُر َدْعَواهُْم أَِن اْلَحْمُد َّلِلا

51/10:11م
2
َِضَ إََِلِۡهۡم   م بِٱۡۡلَۡۡيِ لَق  ذ ٱۡستِۡعَجالَه  ل  ٱَّللذ  لِلنذاِس ٱلُشذ ِ َعج  ۞َولَۡو ي 

 
َ
ۡمُۖ أ ونَ  0َجل ه  ۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمه  وَن لَِقآَءنَا ِِف ط  ِيَن ََل يَۡرج    0مَفَنَذر  ٱَّلذ

ُ لِلنااِس الشارا اْستِْعَجالَهُْم بِاْلَخْيِر  ُل هللاا َولَْو يَُعجِّ

لَقُِضَي إِلَْيِهْم أََجلُهُْم فَنََذُر الاِذيَن اَل يَْرُجوَن لِقَاَءنَا 

 يَْعَمهُونَ فِي طُْغيَانِِهْم 

ا  51/10:12م ۡو قَآئِٗما فَلَمذ
َ
ۡو قَاِعًدا أ

َ
ُّ َدََعنَا ِۡلَۢنبِهِۦٓ أ نَسََٰن ٱلۡضُّ ِإَوَذا َمسذ ٱۡۡلِ

ي َِن  ۥ  َكَذَٰلَِك ز  ه  سذ ٖ مذ ٓ إََِلَٰ ِض   َنا ن لذۡم يَۡدع 
َ
هۥ  َمرذ َكأ ذ َكَشۡفَنا َعۡنه  ِض 
َّۡسِفَِي َما ََكن واْ َيۡعَمل ونَ   لِۡلم 

رُّ َدَعانَا لَِجْنبِِه أَْو قَاِعًدا  ْنَساَن الضُّ َوإَِذا َمسا اإْلِ

هُ َمرا َكأَْن لَْم يَْدُعنَا  ا َكَشْفنَا َعْنهُ ُضرا أَْو قَاهًِما فَلَما

هُ َكَذلَِك ُزيَِّن لِْلُمْسِرفِيَن َما َكانُوا  إِلَى ُضرٍّ َمسا

 يَْعَملُونَ 

51/10:13م
3
ۡهلَۡكَنا  

َ
م َولََقۡد أ ل ه  ۡم ر س  ْ وََجآَءۡته  وا ا َظلَم  ۡم لَمذ وَن ِمن َقۡبلِك  ر  ٱۡلق 

  َكَذَٰلَِك ََّنۡزِي
ْ ۡجرِِمَي  0بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوَما ََكن واْ َِل ۡؤِمن وا  ٱۡلَقۡوَم ٱلۡم 

ا ظَلَُموا  َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمْن قَْبلُِكْم لَما

نَاِت َوَما َكانُوا لِيُْؤِمنُوا َوَجاَءْتهُْم ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّ 

 َكَذلَِك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِمينَ 

51/10:14م
4
رَ   ۡرِض ِمنَۢ َبۡعِدهِۡم نِلَنظ 

َ
ۡم َخَلىئَِف ِِف ٱۡۡل َكۡيَف  0ث مذ َجَعۡلَنَٰك 

 َتۡعَمل وَن 
ثُما َجَعْلنَاُكْم َخاَلهَِف فِي اأْلَْرِض ِمْن بَْعِدِهْم 

 َف تَْعَملُونَ لِنَْنظَُر َكيْ 

51/10:15م
5
وَن لَِقآَءنَا ٱئِۡت   ِيَن ََل يَۡرج  ِإَوَذا ت ۡتَّلَٰ َعلَۡيِهۡم َءايَات َنا َبي َِنَٰٖت قَاَل ٱَّلذ

ََل ۥ ِمن تِۡلَقآيِٕ  ِ بَد 
 
ۡن أ
َ
ون  َِلٓ أ َۡل   ق ۡل َما يَك  ِ ۡو بَد 

َ
ۡرَءان  َغۡۡيِ َهََٰذآ أ  0بِق 
تذبِع  إَِلذ 

َ
ِۖ إِۡن أ َخاف  َنۡفَِسٓ

َ
ٓ أ ُۖ إَِن ِ ِ  0ن َما ي وَۡحى إََِلذ إِۡن َعَصۡيت  َرّب 

 َعَذاَب يَۡو   َعِظيٖم 

َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آَيَاتُنَا بَيِّنَاتإ قَاَل الاِذيَن اَل 

ْلهُ قُْل  يَْرُجوَن لِقَاَءنَا اْهِت بِقُْرآَنإ َغْيِر هََذا أَْو بَدِّ

لَ  هُ ِمْن تِْلقَاِء نَْفِسي إِْن أَتابُِع إاِلا َما يَُكوُن لِي أَْن أُبَدِّ

َما يُوَحى إِلَيا إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي 

 َعَذاَب يَْومإ َعِظيمإ 

51/10:16م
6
م  ۡدَرىَٰك 

َ
ۡم َوََلٓ أ ۥ َعلَۡيك  بِهِۖۦُ َفَقۡد َۡلِۡثت   0ق ل لذۡو َشآَء ٱَّللذ  َما تَلَۡوت ه 

ٗرا م  ۡم ع  فَََل َتۡعقِل وَن  9فِيك 
َ
ِن َقۡبلِهِۦٓ  أ  م 

ُ َما تَلَْوتُهُ َعلَْيُكْم َواَل أَْدَراُكْم بِِه فَقَْد  قُْل لَْو َشاَء هللاا

 لَبِْثُت فِيُكْم ُعُمًرا ِمْن قَْبلِِه أَفاََل تَْعقِلُونَ 

ۡو  51/10:17م
َ
ِ َكِذبًا أ ىَٰ لََعَ ٱَّللذ ِن ٱۡفََتَ ۡظلَم  ِممذ

َ
َب أَِبَفَمۡن أ ۥ ََل َكذذ َٰتِهِۦٓ  إِنذه  َي

ونَ  ۡجرِم  ۡفلِح  ٱلۡم   ي 
ِ َكِذبًا أَْو َكذاَب  ِن اْفتََرى َعلَى هللاا فََمْن أَْظلَُم ِمما

 بِآَيَاتِِه إِناهُ اَل يُْفلُِ  اْلُمْجِرُمونَ 

51/10:18م
7
ه    ۡم َوََل يَنَفع  ُّه  ِ َما ََل يَۡض  وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ول وَن َوَيۡعب د  ۡم َوَيق 

 ِ ت َنب 
َ
ِ  ق ۡل أ نَا ِعنَد ٱَّللذ َفَعىؤ  ََلٓءِ ش  ؤ  َ بَِما ََل َيۡعلَم  ِِف  0ونَ     َهى ٱَّللذ

ونَ  ا ي ُۡشِك  ۥ َوتََعََّٰلَٰ َعمذ ۡبَحََٰنه  ۡرِضِۚ س 
َ
َِٰت َوََل ِِف ٱۡۡل َمََٰو   9ٱلسذ

هُْم َواَل يَنْ  ِ َما اَل يَُضرُّ فَُعهُْم َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاا

 َ ِ قُْل أَتُنَبِّئُوَن هللاا َويَقُولُوَن هَُؤاَلِء ُشفََعاُؤنَا ِعْنَد هللاا

َماَواِت َواَل فِي اأْلَْرِض  بَِما اَل يَْعلَُم فِي السا

ا يُْشِرُكونَ   ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى َعما

51/10:19م
8
ْ  َولَۡوََل َُكَِمة  َسَبَقۡت ِمن   وا ٗة َوَِٰحَدٗة فَٱۡخَتلَف  مذ

 
ٓ أ َوَما ََكَن ٱنلذاس  إَِلذ

وَن  ۡم فِيَما فِيهِ ََيَۡتلِف  َِضَ بَۡيَنه  ب َِك لَق   رذ
ةً َواِحَدةً فَاْختَلَفُوا َولَْواَل  َوَما َكاَن النااُس إاِلا أُما

ِضَي بَْينَهُْم فِيَما فِيِه َكلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك لَقُ 

 يَْختَلِفُونَ 

                                                           
1

( وقد تكون 007:  3\009؛96:  7\98؛79:  9\99؛76:  78\38يستعمل القرأن كلمة "اللهم" اربع مرات أخرى )( 0م♦ أَِن اْلَحْمَد، أَنا اْلَحْمَد ( 0 

( وقد فسرها معجم الفاظ 0:  0رض" )الساَمواِت واألَ   -الوهيم  –مأخوذة من العبرية "الوهيم" التي جاءت في سفر التوين: " في البَدِء خلََق هللاُ 

 القرأن الكريم: يا هللا.
2

 لَقََضَى إِلَْيِهْم أََجلَهُْم، لَقََضينَا إِلَْيِهْم أََجلَهُْم ( 0 
3

 يَْجِزي( 0 
4

 لِنَظُّرَ ( 0 
5

 9:  79\000منسوخة باآلية ( 0ن♦ تَْلقَاِء ( 0 
6

 ُعْمًرا( 9 أَْدِريُكْم، َوأَلَْدَراُكْم، َوأَلَنَذْرتُُكْم، َواَل أَنَذْرتُُكمْ َواَل أَْدَراُتُكْم، َواَل أَْدَرْأتُُكْم، َواَل ( 0 
7

 تُْشِرُكونَ ( 9 أَتُنَبُّوَن، أَتُْنبِئُونَ ( 0 
8

 لَقََضى( 0 
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51/10:20م
1
  ِ ۡل إِنذَما ٱۡلَغۡيب  َّلِلذ ِهِۖۦُ َفق  ب  ِن رذ نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  م 

 
ول وَن لَۡوََلٓ أ َوَيق 

نَتِظِرينَ  َِن ٱلۡم  م م  ٓواْ إَِن ِ َمَعك    0نفَٱنَتِظر 
ْن َربِِّه فَقُْل إِناَما َويَقُولُوَن لَْواَل أُْنِزَل َعلَْيِه آَيَةٌ مِ 

ِ فَاْنتَِظُروا إِنِّي َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنتَِظِرينَ   اْلَغْيُب َّلِلا

51/10:21م
2
ۡكر  ِِفٓ   م مذ ۡم إَِذا لَه  ۡته  آَء َمسذ ِنَۢ َبۡعِد َِضذ َذۡقَنا ٱنلذاَس رَُۡحَٗة م 

َ
ٓ أ ِإَوَذا

لََنا 0َءايَاتَِنا  ق ِل ٱَّللذ   ع  َمۡكًرا  إِنذ ر س  ِۡسَ
َ
ونَ  9أ ر    7يَۡكت ب وَن َما َتۡمك 

ْتهُْم  اَء َمسا َوإَِذا أََذْقنَا النااَس َرْحَمةً ِمْن بَْعِد َضرا

ُ أَْسَرُع َمْكًرا إِنا  إَِذا لَهُْم َمْكٌر فِي آَيَاتِنَا قُِل هللاا

 ُرُسلَنَا يَْكتُبُوَن َما تَْمُكُرونَ 

51/10:22م
3
مۡ   ِ ك  ِي ي َسۡي 

َو ٱَّلذ ۡلِك  0ه  نت ۡم ِِف ٱۡلف  ى إَِذا ك  ِ َوٱۡۡلَۡحرِِۖ َحَّتذ  9ِِف ٱۡلَب 
ْ بَِها َجآَءۡتَها 7وََجَرۡيَن بِِهم وا رِيٌح ََعِصف   7بِرِيٖح َطي َِبةٖ َوفَرِح 

ِ َماَكنٖ 
م  ٱلَۡمۡوج  ِمن ُك   ِحيَط  0موََجآَءه 

 
ۡم أ نذه 

َ
َ بِِهۡم دَ  3َوَظنُّٓواْ أ اْ ٱَّللذ َعو 

َِٰكرِيَن  وَننذ ِمَن ٱلشذ َّنَۡيتََنا ِمۡن َهَِٰذهِۦ نَلَك 
َ
ِيَن لَئِۡن أ ۡلِِصَي ََل  ٱَل   ُم 

هَُو الاِذي يَُسيُِّرُكْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َحتاى إَِذا ُكْنتُْم 

فِي اْلفُْلِك َوَجَرْيَن بِِهْم بِِري إ طَيِّبَةإ َوفَِرُحوا بِهَا 

هَا ِريٌ  َعاِصٌف َوَجاَءهُُم الَْمْوُج ِمْن ُكلِّ َجاَءتْ 

َ ُمْخلِِصيَن  َمَكانإ َوظَنُّوا أَناهُْم أُِحيطَ بِِهْم َدَعُوا هللاا

يَن لَئِْن أَْنَجْيتَنَا ِمْن هَِذِه لَنَُكونَنا ِمَن  لَهُ الدِّ

اِكِرينَ   الشا

51/10:23م
4
وَن   ۡم َيۡبغ  ۡم إَِذا ه  َٰه  َّنَى

َ
ٓ أ ا َها ٱنلذاس  فَلَمذ يُّ

َ
أ ِۗ َيى ِ ۡرِض بَِغۡۡيِ ٱۡۡلَق 

َ
ِِف ٱۡۡل

َتَٰعَ  مِۖ مذ ِسك  نف 
َ
ى أ ۡم لََعَ ةِ  0إِنذَما َبۡغي ك  ُۖ ث مذ إََِلَۡنا  9ٱۡۡلََيوَٰ ۡنَيا ٱَلُّ
م ۡم َفن نَب ِئ ك  نت ۡم َتۡعَمل وَن  7َمۡرِجع ك   بَِما ك 

ا أَْنَجاهُْم إَِذا هُْم يَْبُغوَن فِي اأْلَْرضِ  بَِغْيِر  فَلَما

اْلَحقِّ يَا أَيُّهَا النااُس إِناَما بَْغيُُكْم َعلَى أَْنفُِسُكْم َمتَاَع 

ْنيَا ثُما إِلَْينَا َمْرِجُعُكْم فَنُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم  اْلَحيَاِة الدُّ

 تَْعَملُونَ 

51/10:24م
5
نَزۡلَنَٰه   

َ
ۡنَيا َكَمآء  أ ةِ ٱَلُّ َمآِء فَٱۡخَتلََط بِهِۦ إِنذَما َمَثل  ٱۡۡلََيوَٰ ِمَن ٱلسذ

ۡرض  
َ
َخَذِت ٱۡۡل

َ
ى إَِذآ أ نَۡعَٰم  َحَّتذ

َ
ل  ٱنلذاس  َوٱۡۡل ك 

ۡ
ا يَأ ۡرِض ِممذ

َ
َنَبات  ٱۡۡل

يذَنۡت  نَا ََلًَۡل  0ز ۡخر َفَها َوٱزذ ۡمر 
َ
ََٰهآ أ تَى

َ
وَن َعلَۡيَهآ أ َِٰدر  ۡم َق نذه 

َ
ۡهل َهآ أ

َ
َوَظنذ أ

ۡو َنَهاٗرا فََجَعلۡ 
َ
ن لذۡم َتۡغنَ أ

َ
ۡمِسِۚ  9َنََٰها َحِصيٗدا َكأ

َ
َكَذَٰلَِك  7بِٱۡۡل

ونَ  ر  ل  ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖ  َيَتَفكذ ِ   7ن َفص 

َماِء  ْنيَا َكَماءإ أَْنَزْلنَاهُ ِمَن السا إِناَما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُّ

ا يَأُْكُل النااُس  فَاْختَلَطَ بِِه نَبَاُت اأْلَْرِض ِمما

ُم َحتاى إَِذا أََخَذِت اأْلَْرُض ُزْخُرفَهَا َواأْلَْنَعا

يانَْت َوظَنا أَْهلُهَا أَناهُْم قَاِدُروَن َعلَْيهَا أَتَاهَا  َوازا

أَْمُرنَا لَْياًل أَْو نَهَاًرا فََجَعْلنَاهَا َحِصيًدا َكأَْن لَْم 

ُل اآْلَيَاِت لِقَْومإ يَتَفَكارُ   ونَ تَْغَن بِاأْلَْمِس َكَذلَِك نُفَصِّ

ۡسَتِقيمٖ  51/10:25م َِٰم َوَيۡهِدي َمن يََشآء  إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ َل ٓواْ إََِلَٰ َدارِ ٱلسذ اَلِم َويَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى  َوٱَّللذ  يَۡدع  ُ يَْدُعو إِلَى َداِر السا َوهللاا

 ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ 

51/10:26م
6
ْ ٱۡۡل ۡسََنَٰ   ۡحَسن وا

َ
ِيَن أ ۡم َقََت   0َوزَِياَدة ُۖ َوََل يَۡرَهق  ۞ل َِّلذ وَهه  َوََل  9و ج 

وَن  ۡم فِيَها َخَِِٰل  ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَنذةِِۖ ه 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
 ذِلذٌة  أ

لِلاِذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزيَاَدةٌ َواَل يَْرهَُق 

ُوُجوهَهُْم قَتٌَر َواَل ِذلاةٌ أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجناِة هُْم 

 ا َخالُِدونَ فِيهَ 

51/10:27م
7
  ِ ي  ِيَن َكَسب واْ ٱلسذ

مۡ   َ َوٱَّلذ ه  ِۢ بِِمۡثلَِها َوتَۡرَهق  م  0اِت َجَزآء  َسي َِئة ا لَه  ُۖ مذ ذِلذة 
ۡغِشَيۡت 

 
ٓ أ َما نذ

َ
ِ ِمۡن ََعِصمِٖۖ َكأ َِن ٱَّللذ ۡم قَِطٗعا 9م  ه  وه  ِۡل  7و ج  َِن ٱَلذ م 

ۡظلًِما   ۡصَحَٰب  ٱنلذ  7م 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
وَن أ ۡم فِيَها َخَِِٰل   ارِِۖ ه 

يِّئَاِت َجَزاُء َسيِّئَةإ بِِمْثلِهَا  َوالاِذيَن َكَسبُوا السا

ِ ِمْن َعاِصمإ َكأَناَما  َوتَْرهَقُهُْم ِذلاةٌ َما لَهُْم ِمَن هللاا

أُْغِشيَْت ُوُجوهُهُْم قِطًَعا ِمَن اللاْيِل ُمْظلًِما أُولَئَِك 

 فِيهَا َخالُِدونَ  أَْصَحاُب النااِر هُمْ 

51/10:28م
8
ول    ۡم ََجِيٗعا ث مذ َنق  نت ۡم  0َوَيۡوَم ََنُۡش  ه 

َ
ۡم أ ْ َماَكنَك  وا ك  ُۡشَ

َ
ِيَن أ لَِّلذ

ۡم   ََكٓؤ ك  َ وَن  7فََزيذۡلَنا 9َوُش  نت ۡم إِيذانَا َتۡعب د  ا ك  م مذ ََكٓؤ ه  َ ۡمُۖ َوقَاَل ُش   بَۡيَنه 
ما نَقُوُل لِلاِذيَن أَْشَرُكوا َويَْوَم نَْحُشُرهُْم َجِميًعا ثُ 

َمَكانَُكْم أَْنتُْم َوُشَرَكاُؤُكْم فََزياْلنَا بَْينَهُْم َوقَاَل 

 ُشَرَكاُؤهُْم َما ُكْنتُْم إِياانَا تَْعبُُدونَ 

                                                           
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
2

ُ = يأيها الناس هللاُ ( 0   يَْمُكُرونَ ( 7 وإِنا ُرُسلَه لديكم( 9 قُِل هللاا
3

ُرُكمْ ( 0  قارن: ( 0م. ♦ T1) Le verset passe ensuite de vous à ils♦** ِحيطَ ( 3 َجاَءْتهُم( 7 بُِكمْ ( 7 الْفُْلِكيِّ ( 9 يَْنُشُرُكْم، يُْنِشُرُكْم، يُنَشِّ

ر.  قال فقامت ري  عاصفة "كانوا يخوضون البحر في السفن يسعون للعمل في المياه الغزيرة  هم الذين عاينوا أعمال الرب وعجاهبه في الغما

ورفعت أمواجه. يصعدون إلى السماء ويهبطون إلى األعماق فتذوب نفوسهم من الشرور  يدورون ويترنحون كالسكران وقد ابتلعت حكمتهم كلها. 

 (.99-97:  017فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأخرجهم من شداهدهم " )مزامير 
4

 فَيُنَبِّئُُكمْ ( 7 يَاةَ َمتَاعاً اْلحَ ( 9 َمتَاُع، َمتَاعِ ( 0 
5

ايَنَْت، َوتَزيانَتْ ( 0  يانَْت، َوازيأناْت، َوازا بِاأْلَْمِس وما كنا لنهلكها إالا بذنوب أهلها، بِاأْلَْمِس وما كان هللا ليهلكها إالا ( 7 يَْغَن، تَتََغنا ( 9 َواْزيَنَْت، َوازا

 يَتََذكاُرونَ ( 7 وب أهلهابذنوب أهلها، بِاأْلَْمِس وما أهلكناها إالا بذن
6

 قَْترٌ ( 9 تَْرهَقُ ( 0 
7

 ُمْظلِمٌ ( 7 قِطَعٌ ( 7 تغشى، يغشى( 9 َويَْرهَقُهُمْ ( 0 
8

 فََزايَْلنَا( 7 َوُشَرَكاِءُكمْ ( 9 يَْحُشُرهُْم ... يَقُولُ ( 0 
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ۡم  51/10:29م نذا َعۡن ِعَباَدتِك  ۡم إِن ك  ِ َشِهيَدَۢا بَۡيَنَنا َوَبۡيَنك  ِ َشِهيًدا بَْينَنَا َوبَْينَُكْم إِْن ُكناا َعْن  لََغَٰفِلِيَ فََكَفَٰ بِٱَّللذ فََكفَى بِاَّللا

 ِعبَاَدتُِكْم لََغافِلِينَ 

51/10:30م
1
  ُّ َنالَِك َتۡبل واْ ُك  ْ  0ه  ٓوا ۡسلََفۡت  َور دُّ

َ
آ أ م   9َنۡفٖس مذ َٰه  ِ َمۡولَى ِۖ  7إََِل ٱَّللذ ِ ٱۡۡلَق 
وَن  ا ََكن واْ َيۡفََت  م مذ  َوَضلذ َعۡنه 

 ِ وا إِلَى هللاا هُنَالَِك تَْبلُو ُكلُّ نَْفسإ َما أَْسلَفَْت َوُردُّ

 َمْواَلهُُم اْلَحقِّ َوَضلا َعْنهُْم َما َكانُوا يَْفتَُرونَ 

51/10:31م
2
ن   مذ

َ
ۡرِض أ

َ
َمآءِ َوٱۡۡل َِن ٱلسذ م م  بَۡصََٰر ق ۡل َمن يَۡرز ق ك 

َ
ۡمَع َوٱۡۡل َيۡملِك  ٱلسذ

ۡرِج  ٱۡلىَحذ ِمَن ٱلَۡمي ِِت  ِمَن ٱۡلىَح ِ َوَمن  9َوي ۡخرِج  ٱلَۡمي َِت  0َوَمن َي 
وَن  فَََل َتتذق 

َ
ۡل أ ول وَن ٱَّللذ   َفق  ۡمَر  َفَسَيق 

َ
 ي َدب ِر  ٱۡۡل

ْن يَْملِكُ  َماِء َواأْلَْرِض أَما  قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السا

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َوَمْن يُْخِرُج اْلَحيا ِمَن اْلَميِِّت  السا

َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوَمْن يَُدبُِّر اأْلَْمَر 

ُ فَقُْل أَفاََل تَتاقُونَ   فََسيَقُولُوَن هللاا

ِ  51/10:32م ُۖ َفَماَذا َبۡعَد ٱۡۡلَق  م  ٱۡۡلَقُّ م  ٱَّللذ  َربُّك  َٰ فََذَٰلِك  َنذ
َ
ُۖ فَأ َلَٰل  إَِلذ ٱلضذ

ف ونَ   ت ِۡصَ
ُ َربُُّكُم اْلَحقُّ فََماَذا بَْعَد اْلَحقِّ إاِلا  فََذلُِكُم هللاا

اَلُل فَأَناى تُْصَرفُونَ   الضا

51/10:33م
3
ۡت َُكَِمت    مۡ  0َكَذَٰلَِك َحقذ نذه 

َ
ٓواْ أ ِيَن فََسق  َحقاْت َكلَِمةُ َربَِّك َعلَى الاِذيَن فََسقُوا أَناهُْم اَل َكَذلَِك  ََل ي ۡؤِمن وَن  9َرب َِك لََعَ ٱَّلذ

 يُْؤِمنُونَ 

51/10:34م
4
اْ   ۥ  ق ِل ٱَّللذ  َيۡبَدؤ  ه  اْ ٱۡۡلَۡلَق ث مذ ي عِيد  ن َيۡبَدؤ  م مذ ََكٓئِك  َ ق ۡل َهۡل ِمن ُش 

ونَ  َٰ ت ۡؤفَك  َنذ
َ
ۖۥُ فَأ ه    0ٱۡۡلَۡلَق ث مذ ي عِيد 

اهُِكْم َمْن يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُما يُِعيُدهُ قُِل قُْل هَْل ِمْن ُشَركَ 

ُ يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُما يُِعيُدهُ فَأَناى تُْؤفَُكونَ   هللاا

51/10:35م
5
ِۚ ق ِل ٱَّللذ  َيۡهِدي  ِ ن َيۡهِدٓي إََِل ٱۡۡلَق  م مذ ََكٓئِك  َ ِۗ  0ق ۡل َهۡل ِمن ُش  ِ لِۡلَحق 

حَ 
َ
ِ أ َفَمن َيۡهِدٓي إََِل ٱۡۡلَق 

َ
ُۖ أ ۡهَدىَٰ ن ي 

َ
ٓ أ ٓي إَِلذ ِ ن َلذ يَِهد  مذ

َ
ن ي تذَبَع أ

َ
 9قُّ أ
وَن  م  ۡم َكۡيَف ََتۡك   َفَما لَك 

 ُ قُْل هَْل ِمْن ُشَرَكاهُِكْم َمْن يَْهِدي إِلَى اْلَحقِّ قُِل هللاا

يَْهِدي لِْلَحقِّ أَفََمْن يَْهِدي إِلَى اْلَحقِّ أََحقُّ أَْن يُتابََع 

ْن اَل يَهِ  دِّي إاِلا أَْن يُْهَدى فََما لَُكْم َكْيَف أَما

 تَْحُكُمونَ 

51/10:36م
6
ِ َشۡي   ۡغَِن ِمَن ٱۡۡلَق  نذ ََل ي   َظنًّا  إِنذ ٱلظذ

ۡم إَِلذ ۡكَث ه 
َ
ا  إِنذ   ً َوَما يَتذبِع  أ

َۢ بَِما َيۡفَعل ونَ  َ َعلِيم    0ٱَّللذ
الظانا اَل يُْغنِي ِمَن َوَما يَتابُِع أَْكثَُرهُْم إاِلا ظَنًّا إِنا 

َ َعلِيٌم بَِما يَْفَعلُونَ   اْلَحقِّ َشْيئًا إِنا هللاا

51/10:37م
7
ِ َوَلَِٰكن تَۡصِديقَ   ىَٰ ِمن د وِن ٱَّللذ ۡفََتَ ن ي 

َ
ۡرَءان  أ  0َوَما ََكَن َهََٰذا ٱۡلق 
ِي َبۡيَ يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل  ِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  9ٱَّلذ  ٱۡلِكَتَِٰب ََل َرۡيَب فِيهِ ِمن رذب 

 ِ َوَما َكاَن هََذا اْلقُْرآَُن أَْن يُْفتََرى ِمْن ُدوِن هللاا

َولَِكْن تَْصِديَق الاِذي بَْيَن يََدْيِه َوتَْفِصيَل اْلِكتَاِب اَل 

 َرْيَب فِيِه ِمْن َربِّ اْلَعالَِمينَ 

51/10:38م
8
ول وَن ٱ  ۡم َيق 

َ
ِۡثلِهِۦأ وَرةٖ م  ْ بِس  ت وا

ۡ
ُۖ ق ۡل فَأ َٰه  ى ْ َمِن ٱۡسَتَطۡعت م  0ۡفََتَ وا َوٱۡدع 

نت ۡم َصَِٰدقَِي  ِ إِن ك  ِن د وِن ٱَّللذ  م 
أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بُِسوَرةإ ِمْثلِِه َواْدُعوا 

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ   َمِن اْستَطَْعتُْم ِمْن ُدوِن هللاا

51/10:39م
9
ۥ    وِيل ه 

ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ ْ بِعِۡلِمهِۦ َولَمذ وا ِيط  ْ بَِما لَۡم َي  ب وا َكَذَٰلَِك  0بَۡل َكذذ

َٰلِِمَي  َٰقَِبة  ٱلظذ ۡر َكۡيَف ََكَن َع ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمُۖ فَٱنظ  َب ٱَّلذ  َكذذ
ا يَأْتِِهْم تَأْ  بُوا بَِما لَْم يُِحيطُوا بِِعْلِمِه َولَما ِويلُهُ بَْل َكذا

َكَذلَِك َكذاَب الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن 

 َعاقِبَةُ الظاالِِمينَ 

ۡعلَم   51/10:40هـ
َ
 ي ۡؤِمن  بِهۦِ  َوَربَُّك أ

ن َلذ م مذ ن ي ۡؤِمن  بِهِۦ َوِمۡنه  م مذ َوِمۡنه 
ۡفِسِدينَ   بِٱلۡم 

َمْن اَل يُْؤِمُن بِِه َوِمْنهُْم َمْن يُْؤِمُن بِِه َوِمْنهُْم 

 َوَربَُّك أَْعلَُم بِاْلُمْفِسِدينَ 

51/10:41م
1
نت م بَرِٓي  

َ
ۡمُۖ أ ۡم َعَمل ك  ِ َعَمِّل َولَك 

ل َل  ب وَك َفق  آ  0ونَ     ِإَون َكذذ ِممذ
نَا۠ بَرِٓيء  

َ
ۡعَمل  َوأ

َ
ا َتۡعَمل ونَ  9أ ِمذ   0نم 

َملُُكْم أَْنتُْم َوإِْن َكذابُوَك فَقُْل لِي َعَملِي َولَُكْم عَ 

ا تَْعَملُونَ  ا أَْعَمُل َوأَنَا بَِريٌء ِمما  بَِريئُوَن ِمما

                                                           
1

، تَْتلُو ُكلُّ ( 0  وا( 9 نَْبلُو ُكلا  اْلَحقا ( 7 َوِردُّ
2

 اْلَمْيتَ ( 9 اْلَمْيتِ ( 0 
3

 أَناهُمْ ( 9 َكلَِماتُ ( 0 
4

 تُْوفَُكونَ ( 0 
5

 يُهَداى( 9 يَِهدِّي، يَهَدِّي( 0 
6

 تَْفَعلُونَ ( 0 
7

 َوتَْفِصيلُ ( 9 تَْصِديقُ ( 0 
8

 بُِسوَرِة ِمثْلِه( 0 
9

 تَاِويلُهُ ( 0 
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ْ ََل  51/10:42م مذ َولَۡو ََكن وا نَت ت ۡسِمع  ٱلصُّ
َ
فَأ
َ
وَن إََِلَۡك  أ ن يَۡسَتِمع  م مذ َوِمۡنه 

 َيۡعقِل ونَ 
ما   َوِمْنهُْم َمْن يَْستَِمُعوَن إِلَْيَك أَفَأَْنَت تُْسِمُع الصُّ

 َولَْو َكانُوا اَل يَْعقِلُونَ 

ونَ  51/10:43م ۡبِِص  َۡمَ َولَۡو ََكن واْ ََل ي  نَت َتۡهِدي ٱۡلع 
َ
فَأ
َ
ر  إََِلَۡك  أ ن يَنظ  م مذ َوِمْنهُْم َمْن يَْنظُُر إِلَْيَك أَفَأَْنَت تَْهِدي اْلُعْمَي َولَْو  َوِمۡنه 

 َكانُوا اَل يُْبِصُرونَ 

َ  51/10:44م ونَ   ٗ ََل َيۡظلِم  ٱنلذاَس َشۡي إِنذ ٱَّللذ ۡم َيۡظلِم  َسه  نف 
َ
َ اَل يَْظلُِم النااَس َشْيئًا َولَِكنا النااَس أَْنفَُسهُْم  ا َوَلَِٰكنذ ٱنلذاَس أ إِنا هللاا

 يَْظلُِمونَ 

51/10:45م
2
مۡ   ْ  0َوَيۡوَم ََيُۡش  ه  ن لذۡم يَۡلَبث ٓوا

َ
َِن ٱنلذَهارِ  ]...[َكأ إَِلذ َساَعٗة م 

ِ َوَما ََكن واْ  ْ بِلَِقآِء ٱَّللذ ب وا ِيَن َكذذ ۡم  قَۡد َخَِّسَ ٱَّلذ َيَتَعاَرف وَن بَۡيَنه 
ۡهَتِديَن   م 

َويَْوَم يَْحُشُرهُْم َكأَْن لَْم يَْلبَثُوا إاِلا َساَعةً ِمَن 

بُوا الناهَاِر يَتََعاَرفُوَن بَْينَهُْم قَْد َخِسَر الا  ِذيَن َكذا

ِ َوَما َكانُوا ُمْهتَِدينَ   بِلِقَاِء هللاا

51/10:46م
3
ۡم ث مذ   ه  َينذَك َفإََِلَۡنا َمۡرِجع  ۡو َنَتوَفذ

َ
ۡم أ ه  ِي نَعِد  ا ن رَِينذَك َبۡعَض ٱَّلذ  0ِإَومذ

َٰ َما َيۡفَعل ونَ    0نٱَّللذ  َشِهيٌد لََعَ
ا نُِريَناَك بَْعَض الاِذي نَعِ  ُدهُْم أَْو نَتََوفايَناَك فَإِلَْينَا َوإِما

ُ َشِهيٌد َعلَى َما يَْفَعلُونَ   َمْرِجُعهُْم ثُما هللاا

ۡم ََل  51/10:47م م بِٱۡلقِۡسِط َوه  ۡم ق َِضَ بَۡيَنه  ول ه  ُۖ فَإَِذا َجآَء رَس  ول  ةٖ رذس  مذ
 
ِ أ
َولِك  

ونَ  ۡظلَم   ي 
ةإ َرُسوٌل فَإَِذا َجاَء  َرُسولُهُْم قُِضَي بَْينَهُْم َولُِكلِّ أُما

 بِاْلقِْسِط َوهُْم اَل يُْظلَُمونَ 

نت ۡم َصَِٰدقِيَ  51/10:48م ول وَن َمََّتَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعد  إِن ك   َويَقُولُوَن َمتَى هََذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  َوَيق 

51/10:49م
4
ا َوََل َنۡفعً   ۡملِك  نِلَۡفَِس َِض ٗ

َ
ٓ أ َجٌل  ق ل َلذ

َ
ة  أ مذ
 
ِ أ
ۗۡ لِك   ا إَِلذ َما َشآَء ٱَّللذ 

مۡ  0إَِذا َجل ه 
َ
ونَ   ۡ فَََل يَۡسَت  9َجآَء أ وَن  7ِخر   َساَعٗة َوََل يَۡسَتۡقِدم 

 ُ ا َواَل نَْفًعا إاِلا َما َشاَء هللاا قُْل اَل أَْملُِك لِنَْفِسي َضّرً

ةإ أََجٌل إَِذا َجاَء أََجلُهُْم فَ  اَل يَْستَأِْخُروَن لُِكلِّ أُما

 َساَعةً َواَل يَْستَْقِدُمونَ 

اَذا يَۡسَتۡعِجل  ِمۡنه   51/10:50م ۡو َنَهاٗرا مذ
َ
ۥ بََيًَٰتا أ ۡم َعَذاب ه  َٰك  تَى

َ
رََءۡيت ۡم إِۡن أ

َ
ق ۡل أ

ونَ  ۡجرِم   ٱلۡم 
قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَتَاُكْم َعَذابُهُ بَيَاتًا أَْو نَهَاًرا َماَذا 

 ِمْنهُ اْلُمْجِرُمونَ  يَْستَْعِجلُ 

51/10:51م
5
ث مذ  

َ
نت م بِهِۦ تَۡسَتۡعِجل وَن  0أ أَثُما إَِذا َما َوقََع آََمْنتُْم بِِه آآَْلََن َوقَْد ُكْنتُْم بِِه  إَِذا َما َوَقَع َءاَمنت م بِهِۦٓ  َءآۡلَٰٔـَن َوقَۡد ك 

 تَْستَْعِجلُونَ 

ِيَن  51/10:52م نت ۡم ث مذ قِيَل لَِّلذ َۡزۡوَن إَِلذ بَِما ك  واْ ذ وق واْ َعَذاَب ٱۡۡل ِۡلِ َهۡل َت  َظلَم 
 تَۡكِسب ونَ 

ثُما قِيَل لِلاِذيَن ظَلَُموا ُذوقُوا َعَذاَب اْلُخْلِد هَْل 

 تُْجَزْوَن إاِلا بَِما ُكْنتُْم تَْكِسبُونَ 

51/10:53م
6
َحقٌّ  0ونََك     ۞َويَۡسَتۢنِب  

َ
َوُۖ ق ۡل إِي َورَ  9أ نت م ه 

َ
ٓ أ ُۖ َوَما ۥ َۡلَق   ٓ إِنذه  ِ ّب 

ۡعِجزِيَن    ]...[بِم 
َويَْستَْنبِئُونََك أََحق  هَُو قُْل إِي َوَربِّي إِناهُ لََحق  َوَما 

 أَْنتُْم بُِمْعِجِزينَ 

واْ  51/10:54م َِسُّ
َ
ۡرِض ََلۡفَتَدۡت بِهِۗۦۡ َوأ

َ
ِ َنۡفٖس َظلََمۡت َما ِِف ٱۡۡل

نذ لِك  
َ
َولَۡو أ

ونَ  ۡظلَم  ۡم ََل ي  م بِٱۡلقِۡسِط َوه  اْ ٱۡلَعَذاَبُۖ َوق َِضَ بَيۡنَه  و 
َ
ا َرأ  ٱنلذَداَمَة لَمذ

َولَْو أَنا لُِكلِّ نَْفسإ ظَلََمْت َما فِي اأْلَْرِض اَلْفتََدْت 

ا َرأَُوا اْلَعَذاَب َوقُِضَي  وا الناَداَمةَ لَما بِِه َوأََسرُّ

 اَل يُْظلَُمونَ  بَْينَهُْم بِاْلقِْسِط َوهُمْ 

ِ َحق   َوَلَِٰكنذ  51/10:55م ََلٓ إِنذ وَۡعَد ٱَّللذ
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ ََلٓ إِنذ َّلِلذ

َ
أ

ونَ  ۡم ََل َيۡعلَم  ۡكَثَه 
َ
 أ

َماَواِت َواأْلَْرِض أاََل إِنا  ِ َما فِي السا أاََل إِنا َّلِلا

ِ َحق  َولَِكنا أَ   ْكثََرهُْم اَل يَْعلَُمونَ َوْعَد هللاا

51/10:56م
7
ۦ َوي ِميت    َو ي ىۡحِ  هَُو يُْحيِي َويُِميُت َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ   0ِإَوََلۡهِ ت ۡرَجع ونَ  0مه 

                                                                                                                                                                                                            
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ بَِرٌي ( 9 بَِريُّونَ ( 0 
2

 نَْحُشُرهُمْ ( 0 
3

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ ثَما ( 0 
4

 يَْستَاِخُرونَ ( 7 آَجالُهُمْ ( 9 فإَِذا( 0 
5

 أَثَما ( 0 
6

 آلَحق  ( 9 َويَْستَْنبُونَكَ ( 0 
7

 .77:  31\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ تَْرِجُعوَن  ،يَْرِجُعونَ ( 0 
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ۡم َوِشَفآء  ل َِما ِِف  51/10:57م ب ِك  ِن رذ وِۡعَظة  م  م مذ َها ٱنلذاس  قَۡد َجآَءتۡك  يُّ
َ
أ َيى

ٗدى وَ  ورِ وَه  د  ۡؤِمنِيَ ٱلصُّ  رَُۡحَة  ل ِۡلم 
يَا أَيُّهَا النااُس قَْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربُِّكْم 

ُدوِر َوهًُدى َوَرْحَمةٌ  َوِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ

 لِْلُمْؤِمنِينَ 

51/10:58م
1
  ْ وا َٰلَِك فَۡلَيۡفرَح  ِ َوبِرَُۡحَتِهِۦ فَبَِذ ا  0ق ۡل بَِفۡضِل ٱَّللذ ِمذ َو َخۡۡي  م  ه 

  9ََيَۡمع ونَ 
ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبَِذلَِك فَْليَْفَرُحوا هَُو  قُْل بِفَْضِل هللاا

ا يَْجَمُعونَ   َخْيٌر ِمما

ِۡنه  َحَراٗما  51/10:59م ِۡزٖق فََجَعۡلت م م  ِن ر  م م  نَزَل ٱَّللذ  لَك 
َ
ٓ أ ا رََءۡيت م مذ

َ
ق ۡل أ

ونَ وََحَلََٰٗل ق ۡل َءاَّلٓلذ   ِ َتۡفََت  ۡم لََعَ ٱَّللذ
َ
ۡمُۖ أ ذَِن لَك 

َ
 أ

ُ لَُكْم ِمْن ِرْزقإ فََجَعْلتُْم ِمْنهُ  قُْل أََرأَْيتُْم َما أَْنَزَل هللاا

 ِ ُ أَِذَن لَُكْم أَْم َعلَى هللاا َحَراًما َوَحاَلاًل قُْل آَّلَلا

 تَْفتَُرونَ 

51/10:60م
2
وَن لََعَ  0َوَما َظنُّ   ِيَن َيۡفََت  و ٱَّلذ َ ََّل  ِ ٱۡلَكِذَب يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۗ إِنذ ٱَّللذ ٱَّللذ

وَن  ر  ۡم ََل يَۡشك  ۡكَثَه 
َ
ۡضل  لََعَ ٱنلذاِس َوَلَِٰكنذ أ

 فَ
ِ اْلَكِذَب يَْوَم  َوَما ظَنُّ الاِذيَن يَْفتَُروَن َعلَى هللاا

َ لَُذو فَْضلإ َعلَى النااِس َولَِكنا  اْلقِيَاَمِة إِنا هللاا

 ثََرهُْم اَل يَْشُكُرونَ أَكْ 

51/10:61م
3
ْ ِمۡنه  ِمن ق ۡرَءاٖن َوََل َتۡعَمل وَن ِمۡن   ٖن َوَما َتۡتل وا

ۡ
ون  ِِف َشأ َوَما تَك 

وَن فِيهِِۚ َوَما َيۡعز ب   وًدا إِۡذ ت فِيض  ه  ۡم ش  نذا َعَلۡيك  َعن  0َعَمل  إَِلذ ك 
ِۡثَقالِ  ب َِك ِمن م  ةٖ  9رذ ۡصَغرَ  0مَذرذ

َ
َمآءِ َوََلٓ أ ۡرِض َوََل ِِف ٱلسذ

َ
ِمن  7ِِف ٱۡۡل

ۡكَبَ 
َ
َٰلَِك َوََلٓ أ بِي   7َذ  ِِف كَِتَٰٖب مُّ

 إَِلذ

َوَما تَُكوُن فِي َشأْنإ َوَما تَْتلُو ِمْنهُ ِمْن قُْرآَنإ َواَل 

تَْعَملُوَن ِمْن َعَملإ إاِلا ُكناا َعلَيُْكْم ُشهُوًدا إِْذ 

َوَما يَْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثقَاِل  تُفِيُضوَن فِيهِ 

َماِء َواَل أَْصَغَر ِمْن  ةإ فِي اأْلَْرِض َواَل فِي السا َذرا

 َذلَِك َواَل أَْكبََر إاِلا فِي ِكتَابإ ُمبِينإ 

51/10:62م
4
ِ ََل َخۡوٌف   ۡوَِلَآَء ٱَّللذ

َ
ََلٓ إِنذ أ

َ
ۡم ََيَۡزن وَن  0أ ِ اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم أاََل  َعلَۡيِهۡم َوََل ه  إِنا أَْولِيَاَء هللاا

 يَْحَزنُونَ 

ونَ  51/10:63م ِيَن َءاَمن واْ َوََكن واْ َيتذق   الاِذيَن آََمنُوا َوَكانُوا يَتاقُونَ  ٱَّلذ

ِِۚ ََل َتۡبِديَل لِ  51/10:64م ۡنَيا َوِّف ٱٓأۡلِخَرة ةِ ٱَلُّ ىَٰ ِِف ٱۡۡلََيوَٰ م  ٱۡلب ُۡشَ ِ  لَه  َۡكَِمَِٰت ٱَّللذ
َو ٱۡلَفۡوز  ٱۡلَعِظيم   َٰلَِك ه   َذ

ْنيَا َوفِي اآْلَِخَرِة اَل  لَهُُم اْلبُْشَرى فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ِ َذلَِك هَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ   تَْبِديَل لَِكلَِماِت هللاا

51/10:65م
5
نَك   ۡم  إِنذ  0َوََل ََيۡز  ِميع  ٱۡلَعلِيم   9قَۡول ه  َو ٱلسذ ِ ََجِيًعا  ه  ةَ َّلِلذ ِ َجِميًعا هَُو  ٱۡلعِزذ ةَ َّلِلا َواَل يَْحُزْنَك قَْولُهُْم إِنا اْلِعزا

ِميُع اْلَعلِيمُ   السا

51/10:66م
6
ِيَن   ۡرِضِۗ َوَما يَتذبِع  ٱَّلذ

َ
َِٰت َوَمن ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِ َمن ِِف ٱلسذ ََلٓ إِنذ َّلِلذ

َ
أ

ونَ  ۡم إَِلذ  0يَۡدع  نذ ِإَوۡن ه  وَن إَِلذ ٱلظذ ََكَٓء  إِن يَتذبِع  َ ِ ُش  ِمن د وِن ٱَّللذ
ونَ    0تََيۡر ص 

َماَواِت َوَمْن فِي اأْلَْرِض  ِ َمْن فِي السا أاََل إِنا َّلِلا

ِ ُشَرَكاَء إِْن  َوَما يَتابُِع الاِذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاا

 الا الظانا َوإِْن هُْم إاِلا يَْخُرُصونَ يَتابُِعوَن إِ 

ا  إِنذ ِِف  51/10:67م ۡبِِصً ْ فِيهِ َوٱنلذَهاَر م  ن وا َۡل لِتَۡسك  م  ٱَلذ ِي َجَعَل لَك  َو ٱَّلذ ه 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖ  يَۡسَمع ونَ   َذ

هَُو الاِذي َجَعَل لَُكُم اللاْيَل لِتَْسُكنُوا فِيِه َوالناهَاَر 

 ُمْبِصًرا إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لِقَْومإ يَْسَمُعونَ 

َِٰت َوَما ِِف  51/10:68م َمََٰو ُۖ ََل ۥ َما ِِف ٱلسذ َو ٱۡلَغَِنُّ ۖۥُ ه  ۡبَحََٰنه  اۗۡ س  ََذ ٱَّللذ  َوََلٗ
قَال واْ ٱَتذ

ِ َما  ول وَن لََعَ ٱَّللذ َتق 
َ
ٓ  أ ۡلَطَِٰۢن بَِهََٰذا ِن س  م م  ۡرِضِۚ إِۡن ِعنَدك 

َ
ََل ٱۡۡل

ونَ   َتۡعلَم 

ُ َولًَدا ُسْبَحانَهُ هَُو اْلَغنِيُّ لَهُ َما فِي  قَالُوا اتاَخَذ هللاا

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض إِْن ِعْنَدُكْم ِمْن  السا

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ   ُسْلطَانإ بِهََذا أَتَقُولُوَن َعلَى هللاا

وَن لََعَ  51/10:69م ِيَن َيۡفََت  ونَ ق ۡل إِنذ ٱَّلذ ۡفلِح  ِ ٱۡلَكِذَب ََل ي  ِ اْلَكِذَب اَل يُْفلُِحونَ   ٱَّللذ  قُْل إِنا الاِذيَن يَْفتَُروَن َعلَى هللاا

                                                           
1

 تَْجَمُعونَ ( 9 فَْلتَْفَرُحوا، فَاْفَرُحوا( 0 
2

 ظَنا ( 0 
3

قارن: "أما يباع عصفوران بفلس؟ ومع ذلك ال يسقط واحد منهما إلى األرض بغير ( 0م♦ أَْكبَُر ( 7 أَْصَغرُ ( 7 ِمْن ِمْثقَاِل = ِمْثقَالُ ( 9 يَْعِزبُ ( 0 

(؛"لك الرحمة أيها السيد 70-98:  01علم أبيكم. أما أنتم، فشعر رؤوسكم نفسه معدود بأجمعه. ال تخافوا، أنتم أثمن من العصافير جميعا" )متى 

(؛"هاءنذا آت على عجل، وصي جزاهي الذي أجزي به كل واحد على قدر عمله" )رؤيا 07:  69فإنك تجازي اإلنسان بحسب عمله" )مزامير 

99  :09.) 
4

 َخْوُف، َخْوفَ ( 0 
5

 أَنا ( 9 يُْحُزْنكَ ( 0 
6

 علم ويقين. والخراصون هم الكذابون )معجم الفاظ القرآن(. خرص تعني القول عن ظن وتخمين ال عن (0ت♦ تَْدُعوَن ( 0 
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ِديَد بَِما  51/10:70م م  ٱۡلَعَذاَب ٱلشذ ه  ۡم ث مذ ن ِذيق  ه  ۡنَيا ث مذ إََِلَۡنا َمۡرِجع  َمَتَٰع  ِِف ٱَلُّ
ونَ  ر   ََكن واْ يَۡكف 

ْنيَا ثُما إِلَْينَا َمْرِجُعهُْم ثُما نُِذيقُهُُم َمتَاٌع فِي الدُّ 

ِديَد بَِما َكانُوا يَْكفُُرونَ   اْلَعَذاَب الشا

51/10:71م
1
 ن وح   

َ
َ  0م۞َوٱتۡل  َعلَۡيِهۡم َنَبأ ََٰقۡوِم إِن ََكَن َكب  إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦ َي
َقاِِم  م مذ ْ َوتَۡذكِۡيِي أَِب 0َعلَۡيك  ٓوا َۡجِع 

َ
ۡت  فَأ ِ تََوُكذ ِ َفَعَّل ٱَّللذ  9َيَِٰت ٱَّللذ

مۡ  ََكَٓءك  َ ۡم َوُش  ۡمَرك 
َ
ٗة ث مذ  7 7أ مذ ۡم غ  ۡم َعلَۡيك  ۡمر ك 

َ
ۡن أ ث مذ ََل يَك 

 ْ ٓوا ونِ  3ٱۡقض    6إََِلذ َوََل ت نِظر 

ا قَْوِم إِْن َكاَن َواْتُل َعلَْيِهْم نَبَأَ نُوحإ إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه يَ 

 ِ ِ فََعلَى هللاا َكبَُر َعلَْيُكْم َمقَاِمي َوتَْذِكيِري بِآَيَاِت هللاا

ْلُت فَأَْجِمُعوا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ثُما اَل يَُكْن  تََوكا

ةً ثُما اْقُضوا إِلَيا َواَل تُْنِظُرونِ   أَْمُرُكْم َعلَْيُكْم ُغما

ِمۡرت  فَإِن  51/10:72م
 
ُِۖ َوأ ۡجرَِي إَِلذ لََعَ ٱَّللذ

َ
ۡجر ِۖ إِۡن أ

َ
ِۡن أ م م  تۡل ك 

َ
ۡت ۡم َفَما َسأ تََوَلذ

ۡسلِِميَ  وَن ِمَن ٱلۡم  ك 
َ
ۡن أ
َ
 أ

فَإِْن تََولاْيتُْم فََما َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجرإ إِْن أَْجِرَي إاِلا 

ِ َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن الُْمْسلِِمينَ   َعلَى هللاا

ۡم َخَلىئَِف  51/10:73م ۡلِك وََجَعۡلَنَٰه  ۥ ِِف ٱۡلف  َعه  ۡيَنَٰه  َوَمن مذ ب وه  َفَنجذ  ]...[فََكذذ
ب واْ أَِب ِيَن َكذذ ۡغَرۡقَنا ٱَّلذ

َ
نَذرِينَ َوأ َٰقَِبة  ٱلۡم  ۡر َكۡيَف ََكَن َع ُۖ فَٱنظ  َٰتَِنا  َي

ْينَاهُ َوَمْن َمَعهُ فِي اْلفُْلِك  بُوهُ فَنَجا َوَجَعْلنَاهُْم فََكذا

بُوا بِآَيَاتِنَا فَاْنظُْر َكْيَف  َخاَلهَِف َوأَْغَرْقنَا الاِذيَن َكذا

 َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْنَذِرينَ 

51/10:74م
2
م بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َفَما ََكن واْ   ًَل إََِلَٰ قَۡوِمِهۡم فََجآء وه  ث مذ َبَعۡثَنا ِمنَۢ َبۡعِدهِۦ ر س 

ْ بَِما كَ  ْ بِهِۦ ِمن َقۡبل   َكَذَٰلَِك َنۡطَبع  َِل ۡؤِمن وا ب وا َٰ ق ل وِب  0ذذ لََعَ
ۡعَتِديَن   ٱلۡم 

ثُما بََعْثنَا ِمْن بَْعِدِه ُرُساًل إِلَى قَْوِمِهْم فََجاُؤوهُْم 

بُوا بِِه ِمْن قَْبُل  بِاْلبَيِّنَاِت فََما َكانُوا لِيُْؤِمنُوا بَِما َكذا

 ُمْعتَِدينَ َكَذلَِك نَْطبَُع َعلَى قُلُوِب الْ 

يْهِۦ أَِب 51/10:75م وَن إََِلَٰ فِۡرَعۡوَن َوَمَۡلِ وََسَٰ َوَهَٰر  َٰتَِنا ث مذ َبَعۡثَنا ِمنَۢ َبۡعِدهِم مُّ َي
ۡرِِميَ  واْ َوََكن واْ قَۡوٗما َّمُّ  فَٱۡسَتۡكَب 

ثُما بََعْثنَا ِمْن بَْعِدِهْم ُموَسى َوهَاُروَن إِلَى فِْرَعْوَن 

 بِآَيَاتِنَا فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوًما ُمْجِرِمينَ َوَملَئِِه 

51/10:76م
3
م  ٱۡۡلَقُّ ِمۡن ِعنِدنَا قَال ٓواْ إِنذ َهََٰذا لَِسۡحر    ا َجآَءه  بِي   0فَلَمذ ا َجاَءهُُم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا إِنا هََذا لَِسْحٌر  مُّ فَلَما

 ُمبِينٌ 

ۡفلِح  قَاَل  51/10:77م ِسۡحٌر َهََٰذا َوََل ي 
َ
ۡمُۖ أ ا َجآَءك  ِ لَمذ وَن لِۡلَحق 

ول  َتق 
َ
وََسى أ م 
ونَ  َِٰحر   ٱلسذ

ا َجاَءُكْم أَِسْحٌر هََذا  قَاَل ُموَسى أَتَقُولُوَن لِْلَحقِّ لَما

اِحُرونَ   َواَل يُْفلُِ  السا

51/10:78م
4
ا   ِجۡئتََنا تِلَۡلفَِتَنا َعمذ

َ
ْ أ ونَ قَال ٓوا َما  0وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا َوتَك  لَك 

ۡؤِمنَِي  َما بِم  ۡرِض َوَما ََنۡن  لَك 
َ
 ٱۡلِكۡبَِيآء  ِِف ٱۡۡل

ا َوَجْدنَا َعلَْيِه آَبَاَءنَا  قَالُوا أَِجْئتَنَا لِتَْلفِتَنَا َعما

َوتَُكوَن لَُكَما اْلِكْبِريَاُء فِي اأْلَْرِض َوَما نَْحُن لَُكَما 

 بُِمْؤِمنِينَ 

51/10:79م
5
ِ َسَِٰحر   

ل   َوقَاَل فِْرَعْوُن اْهتُونِي بُِكلِّ َساِحرإ َعلِيمإ   0مَعلِيمٖ  0َوقَاَل فِۡرَعۡون  ٱۡئت وِن بِك 

ونَ  51/10:80م ۡلق  نت م مُّ
َ
واْ َمآ أ ۡلق 

َ
وََسى أ م مُّ َحَرة  قَاَل لَه  ا َجآَء ٱلسذ َحَرةُ  فَلَمذ ا َجاَء السا قَاَل لَهُْم ُموَسى أَْلقُوا َما أَْنتُْم  فَلَما

 ُمْلقُونَ 

51/10:81م
6
وََسَٰ َما ِجۡئت م  ۡلَقۡواْ قَاَل م 

َ
آ أ ُۖ  0فَلَمذ ۡحر  ِ ۥٓ إِنذ  0بِهِ ٱلس  َ َسي ۡبِطل ه  إِنذ ٱَّللذ

ۡفِسِديَن  َ ََل ي ۡصلِح  َعَمَل ٱلۡم   ٱَّللذ
ا أَْلقَْوا قَاَل ُموَسى َما ِجْئتُْم  َ فَلَما ْحُر إِنا هللاا بِِه السِّ

َ اَل يُْصلُِ  َعَمَل اْلُمفِْسِدينَ   َسيُْبِطلُهُ إِنا هللاا

51/10:82م
7
وَن  0َوي ِحقُّ ٱَّللذ  ٱۡۡلَقذ بَِكلَِمَٰتِهِۦ  ۡجرِم  ُ اْلَحقا بَِكلَِماتِِه َولَْو َكِرهَ اْلُمْجِرُمونَ  َولَۡو َكرِهَ ٱلۡم   َويُِحقُّ هللاا

                                                           
1

( 6 اْفُضوا( 3 فَأَْجِمُعوا أَْمَرُكْم َوادعوا ُشَرَكاَءُكْم، َوادعوا ُشَرَكاَءُكْم ثم اْجِمُعوا أَْمَرُكمْ ( 7 َوُشَرَكاُؤُكْم، َوُشَرَكاهُِكمْ ( 7 فَأَْجَمُعوا( 9 ُمقَاِمي( 0 

 .39:  37\97امش اآلية أنظر ه (0م♦ تُْنِظُرونِي 
2

 يَْطبَعُ ( 0 
3

 لََساْحرٌ ( 0 
4

 َويَُكونَ ( 0 
5

ارإ ( 0   .39:  91\73أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َسحا
6

 ِسْحرٌ ( 9 أتيتُمْ ( 0 
7

 بَِكلَِمتِهِ ( 0 
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51/10:83م
1
ِن فِرَۡعۡوَن   َٰ َخوٖۡف م  ِن قَۡوِمهِۦ لََعَ ِيذة  م  وََسى إَِلذ ذ ر  ٓ َءاَمَن لِم  َفَما

ۡم   ن َيۡفتَِنه 
َ
يِْهۡم أ ۥ لَِمَن  0َوَمَۡلِ ۡرِض ِإَونذه 

َ
ِإَونذ فِرَۡعۡوَن لََعاٖل ِِف ٱۡۡل

َّۡسِفَِي   ٱلۡم 

ياةٌ ِمْن قَْوِمِه عَ  لَى َخْوفإ فََما آََمَن لُِموَسى إاِلا ُذرِّ

ِمْن فِْرَعْوَن َوَملَئِِهْم أَْن يَْفتِنَهُْم َوإِنا فِْرَعْوَن لََعالإ 

 فِي اأْلَْرِض َوإِناهُ لَِمَن اْلُمْسِرفِينَ 

نت م  51/10:84م ْ إِن ك  ِ َفَعلَۡيهِ تََوُكذ ٓوا نت ۡم َءاَمنت م بِٱَّللذ ََٰقۡوِم إِن ك  وََسَٰ َي َوقَاَل م 
ۡسلِِميَ   مُّ

ِ فََعلَْيِه  َوقَالَ  ُموَسى يَا قَْوِم إِْن ُكْنتُْم آََمْنتُْم بِاَّللا

لُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْسلِِمينَ   تََوكا

َٰلِِميَ  51/10:85م َۡنا َربذَنا ََل ََتَۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ل ِۡلَقۡوِم ٱلظذ ِ تََوُكذ ْلنَا  َفَقال واْ لََعَ ٱَّللذ ِ تََوكا َربانَا اَل تَْجَعْلنَا فِْتنَةً لِْلقَْوِم فَقَالُوا َعلَى هللاا

 الظاالِِمينَ 

َٰفِِرينَ  51/10:86م نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ  َوََّن َِنا بِرَُۡحَتَِك ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَك  َونَجِّ

51/10:87م
2
ن َتبَوذَءا 

َ
ِخيهِ أ

َ
وََسَٰ َوأ ٓ إََِلَٰ م  ۡوَحۡيَنا

َ
َما بِِمِۡصَ  0َوأ ب ي وٗتا  0ملَِقۡوِمك 

ۡؤِمنَِي  ِ ٱلۡم  ِ ۗۡ َوبَُش  ةَ لَوَٰ واْ ٱلصذ قِيم 
َ
ۡم قِۡبلَٗة َوأ  َوٱۡجَعل واْ ب ي وتَك 

َءا لِقَْوِمُكَما  َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى َوأَِخيِه أَْن تَبَوا

بِِمْصَر بُيُوتًا َواْجَعلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً َوأَقِيُموا 

ِر اْلُمْؤِمنِينَ الصا   اَلةَ َوبَشِّ

51/10:88م
3
ٓ إِنذَك   وََسَٰ َربذَنا ََٰٗل ِِف  0َوقَاَل م  ۡمَو

َ
هۥ  زِيَنٗة َوأ

َ
َءاَتۡيَت فِۡرَعۡوَن َوَمََل

 ْ ۡنَيا َربذَنا َِل ِضلُّوا ةِ ٱَلُّ َٰلِِهۡم  7َعن َسبِيلَِكُۖ َربذَنا ٱۡطِمۡس  9ٱۡۡلََيوَٰ ۡمَو
َ
ى أ لََعَ

َٰ ق   ۡد لََعَ َِلَم َوٱۡشد 
َ
اْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡۡل َٰ يََرو   ل وبِِهۡم فَََل ي ۡؤِمن واْ َحَّتذ

َوقَاَل ُموَسى َربانَا إِناَك آَتَْيَت فِْرَعْوَن َوَمأَلَهُ ِزينَةً 

ْنيَا َربانَا لِيُِضلُّوا َعْن َسبِيلَِك  َوأَْمَوااًل فِي اْلَحيَاِة الدُّ

َواْشُدْد َعلَى قُلُوبِِهْم َربانَا اْطِمْس َعلَى أَْمَوالِِهْم 

 فاََل يُْؤِمنُوا َحتاى يََرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ 

51/10:89م
4
َما  ۡعَوت ك  ِجيَبت دذ

 
ِيَن  7فَٱۡسَتقِيَما َوََل تَتذبَِعآن ِ  9 0قَاَل قَۡد أ َسبِيَل ٱَّلذ

وَن   ََل َيۡعلَم 
 تَتابَِعانِّ قَاَل قَْد أُِجيبَْت َدْعَوتُُكَما فَاْستَقِيَما َواَل 

 َسبِيَل الاِذيَن اَل يَْعلَُمونَ 

51/10:90م
5
مۡ  0۞َوَجََٰوۡزنَا  ۡتَبَعه 

َ
ىءِيَل ٱۡۡلَۡحَر فَأ هۥ  َبۡغٗيا  9بِبََِنٓ إِۡسَر ن ود  فِرَۡعۡون  وَج 

ۥ 7وََعۡدًواُۖ  نذه 
َ
ۡدَرَكه  ٱۡلَغَرق  قَاَل َءاَمنت  أ

َ
ٓ أ ى إَِذا ِٓي  7َحَّتذ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ٱَّلذ

ۡسلِِمَي  نَا۠ ِمَن ٱلۡم 
َ
ىءِيَل َوأ  َءاَمَنۡت بِهِۦ َبن ٓواْ إِۡسَر

َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَراهِيَل اْلبَْحَر فَأَْتبََعهُْم فِْرَعْوُن 

َوُجنُوُدهُ بَْغيًا َوَعْدًوا َحتاى إَِذا أَْدَرَكهُ اْلَغَرُق قَاَل 

اَل إِلَهَ إاِلا الاِذي آََمنَْت بِِه بَنُو إِْسَراهِيَل آََمْنُت أَناهُ 

 َوأَنَا ِمَن اْلُمْسلِِمينَ 

ۡفِسِدينَ  ]...[ 51/10:91م نَت ِمَن ٱلۡم   آآَْلََن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل َوُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ  َءآۡلَٰٔـَن َوقَۡد َعَصۡيَت َقۡبل  َوك 

51/10:92م
6
يَك فَٱَۡلَۡوَم   ِ وَن لَِمۡن َخۡلَفَك  0م9بَِبَدنَِك  0ن َنج  َءايَٗة  ِإَونذ َكثِۡٗيا  7تِلَك 

َٰتَِنا لََغَٰفِل وَن  َِن ٱنلذاِس َعۡن َءاَي  م 
يَك بِبََدنَِك لِتَُكوَن لَِمْن َخْلفََك آَيَةً َوإِنا  فَاْليَْوَم نُنَجِّ

 َكثِيًرا ِمَن النااِس َعْن آَيَاتِنَا لََغافِلُونَ 

ي َِبَِٰت َفَما  51/10:93م َِن ٱلطذ م م   ِصۡدٖق َوَرزَۡقَنَٰه 
َ
أ َبوذ ىءِيَل م  نَا بََِنٓ إِۡسَر

ۡ
َولََقۡد بَوذأ

ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ  م  ٱۡلعِۡلم   إِنذ َربذَك َيۡقَِض بَۡيَنه  َٰ َجآَءه  ْ َحَّتذ وا ٱۡخَتلَف 
ونَ   فِيَما ََكن واْ فِيهِ ََيَۡتلِف 

ْأنَ  أَ ِصْدقإ َوَرَزْقنَاهُْم َولَقَْد بَوا ا بَنِي إِْسَراهِيَل ُمبَوا

ِمَن الطايِّبَاِت فََما اْختَلَفُوا َحتاى َجاَءهُُم اْلِعْلُم إِنا 

َرباَك يَْقِضي بَْينَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه 

 يَْختَلِفُونَ 

51/10:94هـ
7
نَزنۡلَ  

َ
ٓ أ ا ِمذ ٖ م  نَت ِِف َشك  ٓ إََِلَۡك فَۡس فَإِن ك  ِيَن َيۡقَرء ونَ  0لِ   َ ا  9ٱَّلذ

وَننذ ِمَن  7ٱۡلِكَتََٰب  ب َِك فَََل تَك  ِمن َقۡبلَِك  لََقۡد َجآَءَك ٱۡۡلَقُّ ِمن رذ
ۡمََتِيَن   ٱلۡم 

ا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك فَاْسأَِل الاِذيَن  فَإِْن ُكْنَت فِي َشكٍّ ِمما

قَْبلَِك لَقَْد َجاَءَك اْلَحقُّ ِمْن يَْقَرُؤوَن اْلِكتَاَب ِمْن 

 َربَِّك فاََل تَُكونَنا ِمَن اْلُمْمتَِرينَ 

                                                           
1

 يُْفتِنَهُمْ ( 0 
2

يَا ( 0   الخ(. 01:  09كلمة مصر بالعبرية مصراييم )أنظر تكوين ( 0م♦ تَبَوا
3

 اْطُمْس ( 7 لِيَِضلُّوا، لِيِِضلُّوا( 9 أَإِناكَ ( 0 
4

َعانْ ( 7 أََجبُْت َدْعَوتَُكَما، أََجْبُت َدْعَوتَْيُكَما( 9 َدَعَواتُُكَما(0  َُ  تَتابَِعاِن، تَْتِب
5

ْزنَا( 0  ا( 7 فَاتابََعهُمْ ( 9 َوَجوا  إِناهُ ( 7 َوُعُدّوً
6

يكَ ( 0  يربط حميدهللا بين هذه اآلية ووجود مومياء رمسيس الثاني في المتحف المصري في ( 0م♦ َخلَفََك، َخلَقََك ( 7 بِنَِداهِكَ بِأْبَدانَِك، ( 9 نُْنِجيَك، نُنَحِّ

 القاهرة.
7

 اْلُكتُبَ ( 7 يَْقَرْونَ ( 9 فََسلْ ( 0 
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ب واْ أَِب 51/10:95هـ ِيَن َكذذ وَننذ ِمَن ٱَّلذ وَن ِمَن ٱۡلَخََِّٰسِينَ َوََل تَك  ِ َفَتك  َِٰت ٱَّللذ ِ فَتَُكونَ  َي بُوا بِآَيَاِت هللاا ِمَن  َواَل تَُكونَنا ِمَن الاِذيَن َكذا

 اْلَخاِسِرينَ 

51/10:96هـ
1
ۡت َعلَۡيِهۡم َُكَِمت    ِيَن َحقذ  إِنا الاِذيَن َحقاْت َعلَْيِهْم َكلَِمةُ َربَِّك اَل يُْؤِمنُونَ  َرب َِك ََل ي ۡؤِمن وَن  0إِنذ ٱَّلذ

َِلمَ  51/10:97م
َ
اْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡۡل َٰ يََرو  ُّ َءايَة  َحَّتذ ۡم ُك   َولَْو َجاَءْتهُْم ُكلُّ آَيَةإ َحتاى يََرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ  َولَۡو َجآَءۡته 

51/10:98م
2
ٓ إِيَمَٰن َهآ إَِلذ قَۡومَ  0فَلَۡوََل   آ  9ََكنَۡت قَۡرَيٌة َءاَمَنۡت َفَنَفَعَها ي ون َس لَمذ

ۡنَيا َوَمتذ  ةِ ٱَلُّ ۡم َعَذاَب ٱۡۡلِۡزِي ِِف ٱۡۡلََيوَٰ ۡم إََِلَٰ َءاَمن واْ َكَشۡفَنا َعۡنه  ۡعَنَٰه 
  0مِحيٖ 

فَلَْواَل َكانَْت قَْريَةٌ آََمنَْت فَنَفََعهَا إِيَمانُهَا إاِلا قَْوَم 

ا آََمنُوا َكَشْفنَا َعْنهُْم َعَذاَب اْلِخْزِي فِي  يُونَُس لَما

ْنيَا َوَمتاْعنَاهُْم إِلَى ِحينإ   اْلَحيَاِة الدُّ

51/10:99م
3
نَت ت ۡكرِه  َولَۡو َشآَء َربَُّك  

َ
فَأ
َ
ۡم ََجِيًعا  أ ُّه  ۡرِض ُك 

َ
ٓأَلَمَن َمن ِِف ٱۡۡل

ۡؤِمنِيَ  ون واْ م  َٰ يَك    0نٱنلذاَس َحَّتذ
َولَْو َشاَء َربَُّك آَلََمَن َمْن فِي اأْلَْرِض ُكلُّهُْم َجِميًعا 

 أَفَأَْنَت تُْكِرهُ النااَس َحتاى يَُكونُوا ُمْؤِمنِينَ 

51/10:100م
4
ِ  َوَيۡجَعل  َوَما َكَ   ن ت ۡؤِمَن إَِلذ بِإِۡذِن ٱَّللذ

َ
لََعَ  9ٱلر ِۡجَس  0َن نِلَۡفس  أ
ِيَن ََل َيۡعقِل وَن   ٱَّلذ

ِ َويَْجَعُل  َوَما َكاَن لِنَْفسإ أَْن تُْؤِمَن إاِلا بِإِْذِن هللاا

ْجَس َعلَى الاِذيَن اَل يَْعقِلُونَ   الرِّ

51/10:101م
5
ۡرِضِۚ َوَما ت ۡغَِن  0ق لِ  

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ْ َماَذا ِِف ٱلسذ وا ر  ر   9ٱنظ  ٱٓأۡلَيَٰت  َوٱنلُّذ 

 َعن قَۡوٖ  َلذ ي ۡؤِمن وَن 
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما  قُِل اْنظُُروا َماَذا فِي السا

 تُْغنِي اآْلَيَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَْومإ اَل يُْؤِمنُونَ 

51/10:102م
6
ٓواْ َفَهۡل يَن  ْ ِمن َقۡبلِِهۡم  ق ۡل فَٱنَتِظر  ِيَن َخلَۡوا يذاِم ٱَّلذ

َ
وَن إَِلذ ِمۡثَل أ َتِظر 
نَتِظرِينَ  َِن ٱلۡم  م م    0نإَِن ِ َمَعك 

فَهَْل يَْنتَِظُروَن إاِلا ِمْثَل أَيااِم الاِذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلِِهْم 

 اْلُمْنتَِظِرينَ قُْل فَاْنتَِظُروا إِنِّي َمَعُكْم ِمَن 

51/10:103م
7
ا َعلَۡيَنا ن نجِ  0ث مذ ن َنج ِ   ْ  َكَذَٰلَِك َحقًّ ِيَن َءاَمن وا لََنا َوٱَّلذ ۡؤِمنَِي  9ر س  ي ُرُسلَنَا َوالاِذيَن آََمنُوا َكَذلَِك َحقًّا َعلَْينَا  ٱلۡم  ثُما نُنَجِّ

 نُْنِج اْلُمْؤِمنِينَ 

َها ٱنلذ  51/10:104م يُّ
َ
أ ِيَن ق ۡل َيى ۡعب د  ٱَّلذ

َ
ِن دِيَِن فَََلٓ أ ٖ م  نت ۡم ِِف َشك  اس  إِن ك 

ِمۡرت  
 
ۡمُۖ َوأ ِي َيَتَوفذىَٰك  َ ٱَّلذ ۡعب د  ٱَّللذ

َ
ِ َوَلَِٰكۡن أ وَن ِمن د وِن ٱَّللذ َتۡعب د 

ۡؤِمنِيَ  وَن ِمَن ٱلۡم  ك 
َ
ۡن أ
َ
 أ

فاََل قُْل يَا أَيُّهَا النااُس إِْن ُكْنتُْم فِي َشكٍّ ِمْن ِدينِي 

 َ ِ َولَِكْن أَْعبُُد هللاا أَْعبُُد الاِذيَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاا

 الاِذي يَتََوفااُكْم َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ 

ُۡشِكِيَ  51/10:105م وَننذ ِمَن ٱلۡم  ِيِن َحنِيٗفا َوََل تَك  قِۡم وَۡجَهَك لِِل 
َ
ۡن أ
َ
يِن َحنِيفًا َواَل تَُكونَنا ِمَن َوأَْن أَقِْم  َوأ َوْجهََك لِلدِّ

 اْلُمْشِرِكينَ 

َكُۖ َفإِن َفَعۡلَت فَإِنذَك  51/10:106م ُّ َك َوََل يَۡض  ِ َما ََل يَنَفع  َوََل تَۡدع  ِمن د وِن ٱَّللذ
َٰلِِميَ  َِن ٱلظذ  إِٗذا م 

ِ َما اَل يَْنفَُعَك َواَل  َك َواَل تَْدُع ِمْن ُدوِن هللاا يَُضرُّ

 فَإِْن فََعْلَت فَإِناَك إًِذا ِمَن الظاالِِمينَ 

ۡۡيٖ  51/10:107م
َوُۖ ِإَون ي رِۡدَك َِبَ ۥٓ إَِلذ ه  ٖ فَََل ََكِشَف ََل  ِإَون َيۡمَسۡسَك ٱَّللذ  بِۡض  

ور   َو ٱۡلَغف  ِۦ  َوه  فَََل َرآدذ لَِفۡضلِهِۦ  ي ِصيب  بِهِۦ َمن يََشآء  ِمۡن ِعَبادِه
 ِحيم  ٱلرذ 

ُ بُِضرٍّ فاََل َكاِشَف لَهُ إاِلا هَُو َوإِْن  َوإِْن يَْمَسْسَك هللاا

يُِرْدَك بَِخْيرإ فاََل َرادا لِفَْضلِِه يُِصيُب بِِه َمْن يََشاُء 

ِحيمُ   ِمْن ِعبَاِدِه َوهَُو اْلَغفُوُر الرا

                                                           
1

 َكلَِماتُ ( 0 
2

رير. فندم هللا على الشر الذي قال إنه يصنعه بهم، ولم يصنعه" قارن: "فرأى هللا أعمالهم وأنهم رجعوا عن طريقهم الش( 0م♦ قَْوُم ( 9 فَهاََل ( 0 

 (.01:  7)يونان 
3

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
4

ْجزَ ( 9 َويَْجَعُل هللا، َونَْجَعلُ ( 0   الرِّ
5

 يُْغنِي( 9 قُلُ ( 0 
6

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
7

 نُْنِجي( 9 نُْنِجي( 0 
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51/10:108م
1
م  ٱۡۡلَقُّ   َها ٱنلذاس  قَۡد َجآَءك  يُّ

َ
أ ۡمُۖ َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ  ق ۡل َيى ب ِك  ِمن رذ

نَا۠  0مفَإِنذَما َيۡهَتِدي نِلَۡفِسهِۖۦُ 
َ
ٓ أ ُۖ َوَما َوَمن َضلذ فَإِنذَما يَِضلُّ َعَلۡيَها

م بَِوكِيٖل   َعلَۡيك 

قُْل يَا أَيُّهَا النااُس قَْد َجاَءُكُم اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمِن 

ِسِه َوَمْن َضلا فَإِناَما يَِضلُّ اْهتََدى فَإِناَما يَْهتَِدي لِنَفْ 

 َعلَْيهَا َوَما أَنَا َعلَْيُكْم بَِوِكيلإ 

51/10:109م
2
َم ٱَّللذ     َٰ ََيۡك  َو َخۡۡي   0مَوٱتذبِۡع َما ي وَۡحى إََِلَۡك َوٱۡصِبۡ َحَّتذ وَه 

 ٱۡلَحَِٰكِمَي 
ُ َواتابِْع َما يُوَحى إِلَْيَك َواْصبِْر َحتاى يَْحُكَم  هللاا

 َوهَُو َخْيُر اْلَحاِكِمينَ 

 
 سورة هود 11\52

 0073و  07و  09عدا مكية  123 - عدد اآليات
4
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

52/11:1م
5
لَۡت  0تالٓرِۚ   ِ ۥ ث مذ ف ص  َٰت ه  ۡحِكَمۡت َءاَي

 
نۡ  9 0كَِتٌَٰب أ َحِكيم   7ِمن َلذ 

 َخبِۡي  
لَْت ِمْن لَُدْن َحِكيمإ  الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آَيَاتُهُ ثُما فُصِّ

 َخبِيرإ 

ِۡنه  نَِذير  َوبَِشۡي   52/11:2م م م  َ  إِنذَِن لَك  ٓواْ إَِلذ ٱَّللذ َلذ َتۡعب د 
َ
َ إِنانِي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر َوبَِشيرٌ  أ  أاَلا تَْعبُُدوا إاِلا هللاا

52/11:3م
6
م  َمت ِۡعك  ْ إََِلۡهِ ي  ۡم ث مذ ت وب ٓوا ْ َربذك  وا ِن ٱۡسَتۡغفِر 

َ
َتًَٰعا َحَسًنا إََِلى  0َوأ مذ

 ْ ۖۥُ ِإَون تََولذۡوا ذ ذِي فَۡضٖل فَۡضلَه  َسَم ٗ َوي ۡؤِت ُك  َجٖل مُّ
َ
َخاف   9أ

َ
ٓ أ فَإَِن ِ

ۡم َعَذاَب يَۡوٖ  َكبِۡي    َعلَۡيك 

َرباُكْم ثُما تُوبُوا إِلَْيِه يَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا َوأَِن اْستَْغفُِروا 

ى َويُْؤِت ُكلا ِذي فَْضلإ  َحَسنًا إِلَى أََجلإ ُمَسّمً

فَْضلَهُ َوإِْن تََولاْوا فَإِنِّي أََخاُف َعلَيُْكْم َعَذاَب يَْومإ 

 َكبِيرإ 

ءٖ قَ  52/11:4م ِ ََشۡ
َٰ ُك   َو لََعَ ۡمُۖ َوه  ِ َمۡرِجع ك  ِ َمْرِجُعُكْم َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ  ِديرٌ إََِل ٱَّللذ  إِلَى هللاا

52/11:5م
7
ۡم يَۡثن ونَ   ََلٓ إِنذه 

َ
مۡ  0أ ورَه  د  وَن  9ص  ََل ِحَي يَۡسَتۡغش 

َ
ْ ِمۡنه   أ وا لِيَۡسَتۡخف 

َۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ۥ َعلِيم  ۡعلِن وَن  إِنذه  وَن َوَما ي  ۡم َيۡعلَم  َما ي َِّسُّ ورِ ثَِياَبه   د 
أاََل إِناهُْم يَْثنُوَن ُصُدوَرهُْم لِيَْستَْخفُوا ِمْنهُ أاََل ِحيَن 

وَن َوَما يُْعلِنُوَن  يَْستَْغُشوَن ثِيَابَهُْم يَْعلَُم َما يُِسرُّ

ُدورِ   إِناهُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

52/11:6م
8
هَ   ِ رِزۡق  ۡرِض إَِلذ لََعَ ٱَّللذ

َ
ۡسَتَقرذَها ۞َوَما ِمن َدآبذةٖ ِِف ٱۡۡل ا َوَيۡعلَم  م 

ۡسَتۡوَدَعَها   بِٖي  0م0َوم   ُك    ِِف كَِتَٰٖب مُّ
ِ ِرْزقُهَا  َوَما ِمْن َداباةإ فِي اأْلَْرِض إاِلا َعلَى هللاا

هَا َوُمْستَْوَدَعهَا ُكل  فِي ِكتَابإ ُمبِينإ   َويَْعلَُم ُمْستَقَرا

                                                           
1

 3:  8\007السيف منسوخة بآية ( 0ن 
2

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
3

 .67:  7\78. عن لوط أنظر هامش اآلية 31عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
4

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
5

لْتُ ( 0   .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت♦ لَْدِن ( 7 فََصلَتْ ( 9 أَْحَكْمُت آَيَاتَهُ ثُما فَصا
6

 تُُولُّْوا، تَُولُّْوا، تُْولُْوا( 9 تِْعُكمْ يُمْ ( 0 
7

، يَْثنَِوي، تَْثنَِوي، يُْثنُّوَن، يُ ( 0  ، يَْثنَئِنُّ مع اإلختالفات التسعة األولى: ( 9 ثَنُّوَن، يَْثنَئُوَن، يَْنثُونَ تَْثنُونِي، يَْثنُونِي، لَتَْثنَونِي، لَيَْثنَوِن، تَْثنَْوِن، يَْثنَِونُّ

 ُصُدوُرهُْم 
8

هَا َوُمْستَْوَدُعهَا ( 0  قارن :"أنت مفجر العيون في الوهاد فتسيل بين الجبال تسقي جميع وحوش البرية وبها تروي حمير الوحش ( 0م♦ َويُْعلَُم ُمْستَقَرُّ

م كأل ولخدمة عطشها عندها تسكن طيور السماء وتغرد من بين األغصان. من علياتك تسقي الجبال ومن ثمر أعمالك تشبع األرض تنبت للبهاه

البشر خضرا إلخراج خبز من األرض وخمر تفرح قلب اإلنسان لكي ينضر الزيت الوجوه ويسند الخبز قلب اإلنسان. تشبع أشجار الرب أرز 

لبنان الذي غرسه. هناك تعشش العصافير وبيت للقلق في رؤوسها الجبال الشامخة للوعول والصخور معتصم للوبار. صنع القمر لألوقات 

مس عرفت غروبها. تلني الظالم فإذا الليل فيه تسعى جميع وحوش الغاب. تزأر األشبال في طلب الفريسة والتماس طعامها من هللا." والش

 (.06-03:  073(؛"عيون الجميع ترجوك لترزقهم طعامهم في أوانه. تبسط يدك فتشبع كل حي رغبته" )مزامير 90-01:  017)مزامير 
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52/11:7م
1
ِي َخلََق   َو ٱَّلذ يذا ٖ َوه 

َ
ۡرَض ِِف ِستذةِ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۥ  0مٱلسذ ه  َوََكَن َعۡرش 

ۗۡ َولَئِن ق ۡلَت  9ملََعَ ٱلَۡمآءِ  ۡحَسن  َعَمَٗل
َ
ۡم أ يُّك 

َ
ۡم أ م 0َِلَۡبل َوك   9إِنذك 

ٓ إَِلذ  ْ إِۡن َهََٰذا ٓوا ِيَن َكَفر  ولَنذ ٱَّلذ وث وَن ِمنَۢ َبۡعِد ٱلَۡمۡوِت ََلَق  ۡبع  مذ
بِ  7ِسۡحر    ي  مُّ

َماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستاِة  َوهَُو الاِذي َخلََق السا

أَياامإ َوَكاَن َعْرُشهُ َعلَى اْلَماِء لِيَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن 

َعَماًل َولَئِْن قُْلَت إِناُكْم َمْبُعوثُوَن ِمْن بَْعِد اْلَمْوِت 

  ِسْحٌر ُمبِينٌ لَيَقُولَنا الاِذيَن َكفَُروا إِْن هََذا إاِلا 

52/11:8م
2
ََل  

َ
ۥٓۗۡ أ ه  ول نذ َما ََيۡبِس  َق  وَدةٖ َلذ ۡعد  ةٖ مذ مذ

 
م  ٱۡلَعَذاَب إََِلى أ ۡرنَا َعۡنه  خذ

َ
َولَئِۡن أ

ْ بِهِۦ  ا ََكن وا ۡم وََحاَق بِهِم مذ وفًا َعۡنه  تِيِهۡم لَۡيَس َمِۡص 
ۡ
يَۡوَم يَأ

  0يَۡسَتۡهزِء ونَ 

ْرنَا عَ  ةإ َمْعُدوَدةإ َولَئِْن أَخا ْنهُُم اْلَعَذاَب إِلَى أُما

لَيَقُولُنا َما يَْحبُِسهُ أاََل يَْوَم يَأْتِيِهْم لَْيَس َمْصُروفًا 

 َعْنهُْم َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزهُونَ 

نَسََٰن ِمنذا رَُۡحَٗة ث مذ نَزَۡعَنََٰها ِمۡنه   52/11:9م َذۡقَنا ٱۡۡلِ
َ
ۥ لََي َولَئِۡن أ ور      إِنذه  ْنَساَن ِمناا َرْحَمةً ثُما نََزْعنَاهَا ِمْنهُ  وس  َكف  َولَئِْن أََذْقنَا اإْلِ

 إِناهُ لَيَئُوٌس َكفُورٌ 

52/11:10م
3
  ِ ي  ولَنذ َذَهَب ٱلسذ ۡته  ََلَق  آَء َمسذ َذۡقَنَٰه  َنۡعَمآَء َبۡعَد َِضذ

َ
ِۚ   َ َولَئِۡن أ ٓ ِ ات  َعَن 
ۥ  وٌر  0لََفرِح  إِنذه   فَخ 

ْتهُ لَيَقُولَنا َذهََب  اَء َمسا َولَئِْن أََذْقنَاهُ نَْعَماَء بَْعَد َضرا

يِّئَاُت َعنِّي إِناهُ لَفَِرٌح فَُخورٌ   السا

ۡغفَِرة   ]...[ 52/11:11م م مذ ْوَلىئَِك لَه 
 
َٰلَِحَِٰت أ ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا وا ِيَن َصَب  إَِلذ ٱَّلذ

ۡجر  
َ
 َكبِۡي  َوأ

الَِحاِت أُولَئَِك لَهُْم  إاِلا الاِذيَن َصبَُروا َوَعِملُوا الصا

 َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َكبِيرٌ 

52/11:12هـ
4
ول واْ   ن َيق 

َ
َۢ بِهِۦ َصۡدر َك أ َۢ َبۡعَض َما ي وَۡحى إََِلَۡك َوَضآئِق  فَلََعلذَك تَارِك 

ۡو َجآَء َمعَ 
َ
نزَِل َعلَۡيهِ َكٌَن أ

 
نَت نَِذير   لَۡوََلٓ أ

َ
ٓ أ َما ۥ َملٌَك  إِنذ َوٱَّللذ   0نه 

ءٖ َوكِيٌل  ِ ََشۡ
َٰ ُك    لََعَ

فَلََعلاَك تَاِرٌك بَْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك َوَضاهٌِق بِِه 

َصْدُرَك أَْن يَقُولُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَْيِه َكْنٌز أَْو َجاَء 

 ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ  َمَعهُ َملٌَك إِناَما أَْنَت نَِذيٌر َوهللاا

 َوِكيلٌ 

52/11:13م
5
  ْ ت وا

ۡ
ُۖ ق ۡل فَأ َٰه  ى ول وَن ٱۡفََتَ ۡم َيق 

َ
واْ  9بَِعُۡشِ  0أ َيَٰٖت َوٱۡدع  ۡفََتَ ِۡثلِهِۦ م  َورٖ م  س 

نت ۡم َصَِٰدقَِي  ِ إِن ك  ِن د وِن ٱَّللذ  َمِن ٱۡسَتَطۡعت م م 
ِمْثلِِه أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بَِعْشِر ُسَورإ 

ِ إِْن  ُمْفتََريَاتإ َواْدُعوا َمِن اْستَطَْعتُْم ِمْن ُدوِن هللاا

 ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

52/11:14م
6
نزَِل  

 
َمآ أ نذ

َ
ٓواْ أ ۡم فَٱۡعلَم  ٓ إَِلََٰه إَِلذ  0فَإِلذۡم يَۡسَتِجيب واْ لَك  ن َلذ

َ
ِ َوأ بِعِۡلِم ٱَّللذ

وَن  ۡسلِم  نت م مُّ
َ
َوُۖ َفَهۡل أ  ه 

 ِ فَإِْن لَْم يَْستَِجيبُوا لَُكْم فَاْعلَُموا أَناَما أُْنِزَل بِِعْلِم هللاا

 َوأَْن اَل إِلَهَ إاِلا هَُو هَُو فَهَْل أَْنتُْم ُمْسلُِمونَ 

52/11:15م
7
  ِ ۡنَيا َوزِينََتَها ن وَف  ةَ ٱَلُّ مۡ  0َمن ََكَن ي رِيد  ٱۡۡلََيوَٰ ۡعَمَٰلَه 

َ
فِيَها  9إََِلِۡهۡم أ

مۡ  ونَ  َوه  ۡبَخس    0نفِيَها ََل ي 
ْنيَا َوِزينَتَهَا نَُوفِّ إِلَْيِهْم  َمْن َكاَن يُِريُد اْلَحيَاةَ الدُّ

 أَْعَمالَهُْم فِيهَا َوهُْم فِيهَا اَل يُْبَخُسونَ 

52/11:16م
8
ُۖ وََحبَِط   ۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِلذ ٱنلذار  ِيَن لَۡيَس لَه  ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
واْ  0أ َما َصَنع 

ا ََكن واْ َيۡعَمل وَن  9فِيَها َوَبَِٰطل    مذ
أُولَئَِك الاِذيَن لَْيَس لَهُْم فِي اآْلَِخَرِة إاِلا النااُر َوَحبِطَ 

 َما َصنَُعوا فِيهَا َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

                                                           
1

. وهذه هي المرة الوحيدة التي يتكلم فيها 37:  7\78أنظر هامش اآلية  ( 9م. 79:  31\77نظر هامش اآلية ( 0م♦ َساِحٌر ( 7 أَناُكمْ ( 9 قُلْتُ ( 0 

قولهم: "كان عرش مجده آنذاك استقر في الهواء، ورف  79صفحة  Geigerالقرآن عن عرش هللا على الماء. ونجد هذه المقولة عند اليهود. فينقل 

 أمر الرب".على المياه ب
2

 يَْستَْهِزيُونَ  ،يَْستَْهُزونَ ( 0 
3

 لَفَُرحٌ ( 0 
4

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
5

 بَِعْشرإ ( 9 فَاتُوا( 0 
6

لَ ( 0   نَزا
7

، يُْوفِ ( 0   09:  07\31منسوخة باآلية ( 0ن♦ يَُوفا ... أَْعَمالُهُْم، تَُوفا ... أَْعَمالُهُْم ( 9 نُْوفِي، يَُوفِّ
8

 َوبَاِطالً، َوبَطَلَ ( 9 َوَحبَطَ ( 0 
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52/11:17هـ
1
ب ِهِۦ َوَيۡتل وه    ِن رذ َٰ بَي َِنةٖ م  َفَمن ََكَن لََعَ

َ
ِۡنه  َوِمن َقۡبلِهِۦ  ]...[أ َشاهِد  م 

وََسى إَِماٗما َورَُۡحًَة   0كَِتَٰب   ۡر  ]...[م  ْوَلىئَِك ي ۡؤِمن وَن بِهۦِ  َوَمن يَۡكف 
 
أ

ۥ  فَََل تَك  ِِف  ه  ۡحَزاِب فَٱنلذار  َموِۡعد 
َ
ِۡنه   إِنذه   9ِمۡرَيةٖ بِهِۦ ِمَن ٱۡۡل ٱۡۡلَقُّ  7م 

ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل ي ۡؤِمن وَن 
َ
ب َِك َوَلَِٰكنذ أ  ِمن رذ

أَفََمْن َكاَن َعلَى بَيِّنَةإ ِمْن َربِِّه َويَْتلُوهُ َشاِهٌد ِمْنهُ 

َوِمْن قَْبلِِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً أُولَئَِك 

فُْر بِِه ِمَن اأْلَْحَزاِب فَالنااُر يُْؤِمنُوَن بِِه َوَمْن يَكْ 

َمْوِعُدهُ فاََل تَُك فِي ِمْريَةإ ِمْنهُ إِناهُ اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك 

 َولَِكنا أَْكثََر النااِس اَل يُْؤِمنُونَ 

َٰ رَ  52/11:18م وَن لََعَ ۡعَرض  ْوَلىئَِك ي 
 
ِ َكِذبًا  أ ِن ٱۡفََتَىَٰ لََعَ ٱَّللذ ۡظلَم  ِممذ

َ
ب ِهِۡم َوَمۡن أ

ِ لََعَ  ََل لَۡعَنة  ٱَّللذ
َ
َٰ َرب ِِهۡم  أ ْ لََعَ ِيَن َكَذب وا ََلٓءِ ٱَّلذ ؤ  ۡشَهَٰد  َهى

َ
ول  ٱۡۡل َوَيق 
َٰلِِميَ   ٱلظذ

ِ َكِذبًا أُولَئَِك  ِن اْفتََرى َعلَى هللاا َوَمْن أَْظلَُم ِمما

يُْعَرُضوَن َعلَى َربِِّهْم َويَقُوُل اأْلَْشهَاُد هَُؤاَلِء 

ِ َعلَى الا  ِذيَن َكَذبُوا َعلَى َربِِّهْم أاََل لَْعنَةُ هللاا

 الظاالِِمينَ 

ۡم  52/11:19م م بِٱٓأۡلِخَرةِ ه  وَنَها ِعوَٗجا َوه  ِ َوَيۡبغ  وَن َعن َسبِيِل ٱَّللذ دُّ ِيَن يَص  ٱَّلذ
ونَ   َكَٰفِر 

ِ َويَْبُغونَهَا ِعَوًجا  الاِذيَن يَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل هللاا

 بِاآْلَِخَرِة هُْم َكافُِرونَ  َوهُمْ 

52/11:20م
2
ۡعِجزِيَن   ْ م  ون وا ْوَلىئَِك لَۡم يَك 

 
ِن  ]...[أ م م  ۡرِض َوَما ََكَن لَه 

َ
ِِف ٱۡۡل

ۡوَِلَآَء  ي َضََٰعف  
َ
ِ ِمۡن أ وَن  0د وِن ٱَّللذ ْ يَۡسَتِطيع  م  ٱۡلَعَذاب   َما ََكن وا لَه 

وَن  ۡبِِص  ۡمَع َوَما ََكن واْ ي   ٱلسذ

أُولَئَِك لَْم يَُكونُوا ُمْعِجِزيَن فِي اأْلَْرِض َوَما َكاَن 

ِ ِمْن أَْولِيَاَء يَُضاَعُف لَهُُم اْلَعَذاُب  لَهُْم ِمْن ُدوِن هللاا

ْمَع َوَما َكانُوا يُْبِصُرونَ   َما َكانُوا يَْستَِطيُعوَن السا

ۡم  52/11:21م َسه  نف 
َ
ٓواْ أ ِيَن َخَِّس  ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ونَ أ ا ََكن واْ َيۡفََت  م مذ أُولَئَِك الاِذيَن َخِسُروا أَْنفَُسهُْم َوَضلا َعْنهُْم َما  َوَضلذ َعۡنه 

 َكانُوا يَْفتَُرونَ 

52/11:22م
3
وَن  0ََل َجَرمَ   ۡخََّس 

َ
م  ٱۡۡل ۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ه  نذه 

َ
 اَل َجَرَم أَناهُْم فِي اآْلَِخَرِة هُُم اأْلَْخَسُرونَ  أ

ْوَلىئَِك  52/11:23م
 
ْ إََِلَٰ َرب ِِهۡم أ ۡخَبت ٓوا

َ
َٰلَِحَِٰت َوأ ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا إِنذ ٱَّلذ

ونَ  ۡم فِيَها َخَِِٰل  ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَنذةِِۖ ه 
َ
 أ

الَِحاِت َوأَْخبَتُوا إِلَى  إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 ناِة هُْم فِيهَا َخالُِدونَ َربِِّهْم أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلجَ 

52/11:24م
4
ِميِعِۚ َهۡل   َصم ِ َوٱۡۡلَِصۡيِ َوٱلسذ

َ
ۡعََمَٰ َوٱۡۡل

َ
۞َمَثل  ٱۡلَفرِيَقۡيِ َكٱۡۡل

وَن  ر  فَََل تََذكذ
َ
 يَۡسَتوَِياِن َمَثًَل  أ

َمثَُل اْلفَِريقَْيِن َكاأْلَْعَمى َواأْلََصمِّ َواْلبَِصيِر 

ِميِع هَْل   يَْستَِويَاِن َمثاًَل أَفاََل تََذكاُرونَ َوالسا

52/11:25م
5
رَۡسۡلَنا ن وًحا 

َ
بٌِي  9إَِن ِ  0إََِلَٰ قَۡوِمهِۦٓ  0مَولََقۡد أ ۡم نَِذير  مُّ  َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه إِنِّي لَُكْم نَِذيٌر ُمبِينٌ  لَك 

ٓواْ إَِلذ  52/11:26م ن َلذ َتۡعب د 
َ
َِلمٖ أ

َ
ۡم َعَذاَب يَۡو   أ َخاف  َعلَۡيك 

َ
ٓ أ ُۖ إَِن ِ َ َ إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْومإ  ٱَّللذ أَْن اَل تَْعبُُدوا إاِلا هللاا

 أَلِيمإ 

52/11:27م
6
  

 
ِۡثَلَنا  0َفَقاَل ٱلَۡمََل ا م  ََٰك إَِلذ بََُشٗ ْ ِمن َقۡوِمهِۦ َما نََرى وا ِيَن َكَفر  ٱَّلذ

َا بَادِيَ َوَما نَرَ  َراذنِل 
َ
ۡم أ ِيَن ه  ََٰك ٱتذَبَعَك إَِلذ ٱَّلذ يِ  9ى

ۡ
أ َوَما نََرىَٰ  7ٱلرذ

ۡم َكَِٰذبَِي  نُّك  ۡم َعلَۡيَنا ِمن فَۡضِۢل بَۡل َنظ   لَك 

فَقَاَل اْلَمأَلُ الاِذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما نََراَك إاِلا 

إاِلا الاِذيَن هُْم أََراِذلُنَا بََشًرا ِمْثلَنَا َوَما نََراَك اتابََعَك 

ْأِي َوَما نََرى لَُكْم َعلَْينَا ِمْن فَْضلإ بَْل  بَاِدَي الرا

 نَظُنُُّكْم َكاِذبِينَ 

52/11:28م
7
ِۡن   ََِٰن رَُۡحَٗة م  ِ َوَءاتَى ّب  ِن رذ َٰ بَي َِنةٖ م 

نت  لََعَ رََءۡيت ۡم إِن ك 
َ
ََٰقۡوِم أ قَاَل َي

َِيۡت  م  وَها 0ِعنِدهِۦ َفع  م  ك  ن ۡلزِم 
َ
ۡم أ وَن  9َعلَۡيك  نت ۡم لََها َكَٰرِه 

َ
 َوأ

قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكْنُت َعلَى بَيِّنَةإ ِمْن َربِّي 

يَْت َعلَْيُكْم  َوآَتَانِي َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه فَُعمِّ

 أَنُْلِزُمُكُموهَا َوأَْنتُْم لَهَا َكاِرهُونَ 

                                                           
1

 أَناهُ ( 7 ُمْريَةإ ( 9 ِكتَابَ ( 0 
2

فُ ( 0  َُ  يَُضًع
3

 أَلَْجَرمَ ( 0 
4

 تَذاكاُرونَ ( 0 
5

 .39:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ أَنِّي ( 9 قَْوِمِه فقال يا قوم( 0 
6

ايِ ( 7 بَاِدئَ ( 9 اْلَماَل، اْلَملَو( 0   الرا
7

 0 ) َُ َُ هَا، َوَعَميَتْ فََعِميَْت، َف  أَنُْلِزْمُكُموهَا، أَنُْلِزُمُكُموهَا من شطر أنفسنا، أَنُْلِزُمُكُموهَا من شطر قلوبنا( 9 َعما
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52/11:29م
1
ََٰقۡومِ   ۡس  َوَي

َ
نَا۠   َ ََلٓ أ

َ
ٓ أ ِ  َوَما ۡجرَِي إَِلذ لََعَ ٱَّللذ

َ
ۡم َعلَۡيهِ َماًَلُۖ إِۡن أ ل ك 

ۡم قَۡوٗما  0بَِطارِدِ  َٰك  َرى
َ
ٓ أ ِ  َرب ِِهۡم َوَلَِٰكَن 

ْ وا َلَٰق  م مُّ ْ  إِنذه  ِيَن َءاَمن ٓوا ٱَّلذ
 ََتَۡهل وَن 

إاِلا َعلَى  َويَا قَْوِم اَل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه َمااًل إِْن أَْجِريَ 

ِ َوَما أَنَا بِطَاِرِد الاِذيَن آََمنُوا إِناهُْم ُماَلقُو َربِِّهْم  هللاا

 َولَِكنِّي أََراُكْم قَْوًما تَْجهَلُونَ 

52/11:30م
2
ِن   ََٰقۡوِم َمن يَنِص   ونَ  0َوَي ر  فَََل تََذكذ

َ
ۡم  أ ِ إِن َطَردتُّه  ِ إِْن طََرْدتُهُْم أَفاََل َويَا قَْوِم َمْن   9ِمَن ٱَّللذ يَْنُصُرنِي ِمَن هللاا

 تََذكاُرونَ 

52/11:31م
3
ق ول  إَِن ِ  

َ
ۡعلَم  ٱۡلَغۡيَب َوََلٓ أ

َ
ِ َوََلٓ أ ۡم ِعنِدي َخَزآئِن  ٱَّللذ ق ول  لَك 

َ
َوََلٓ أ
اُۖ  0َملَك   م  ٱَّللذ  َخۡۡيً ۡم لَن ي ۡؤتَِيه  ۡعي ن ك 

َ
ِيَن تَۡزَدرِٓي أ ق ول  لَِّلذ

َ
َوََلٓ أ

ِسِهۡم  نف 
َ
ۡعلَم  بَِما ِِفٓ أ

َ
َٰلِِمَي  ]...[ٱَّللذ  أ ذِمَن ٱلظذ ٓ إِٗذا ل  إَِن ِ

ِ َواَل أَْعلَُم اْلَغيَْب  َواَل أَقُوُل لَُكْم ِعْنِدي َخَزاهُِن هللاا

نِّي َملٌَك َواَل أَقُوُل لِلاِذيَن تَْزَدِري َواَل أَقُوُل إِ 

ُ أَْعلَُم بَِما فِي  ُ َخْيًرا هللاا أَْعيُنُُكْم لَْن يُْؤتِيَهُُم هللاا

 أَْنفُِسِهْم إِنِّي إًِذا لَِمَن الظاالِِمينَ 

52/11:32م
4
َٰن وح  قَۡد َجََٰدتۡلََنا  ْ َي ۡكَثَۡت ِجَدَٰنَلَا 0قَال وا

َ
ٓ إِن  9فَأ نَا تَِنا بَِما تَعِد 

ۡ
فَأ

َِٰدقَِي  نَت ِمَن ٱلصذ  ك 
قَالُوا يَا نُوُح قَْد َجاَدْلتَنَا فَأَْكثَْرَت ِجَدالَنَا فَأْتِنَا بَِما 

اِدقِينَ   تَِعُدنَا إِْن ُكْنَت ِمَن الصا

عۡ  52/11:33م نت م بِم 
َ
م بِهِ ٱَّللذ  إِن َشآَء َوَمآ أ تِيك 

ۡ
ُ إِْن َشاَء َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزينَ  ]...[ِجزِيَن قَاَل إِنذَما يَأ  قَاَل إِناَما يَأْتِيُكْم بِِه هللاا

52/11:34م
5
ۡم ن ۡصىِحٓ   ۡم إِن ََكَن ٱَّللذ  ي رِيد   0َوََل يَنَفع ك  نَصَح لَك 

َ
ۡن أ
َ
َردتُّ أ

َ
إِۡن أ

ۡم ِإَوََلۡهِ ت ۡرَجع ونَ  َو َربُّك  ۡم  ه  ۡغوَِيك  ن ي 
َ
  0أ

َواَل يَْنفَُعُكْم نُْصِحي إِْن أََرْدُت أَْن أَْنَصَ  لَُكْم إِْن 

ُ يُِريُد أَْن يُْغِويَُكْم هَُو َربُُّكْم َوإِلَْيِه  َكاَن هللاا

 تُْرَجُعونَ 

52/11:35م
6
ۥ َفَعَّلذ إِۡجَراِِم   ۡيت ه  ُۖ ق ۡل إِِن ٱۡفََتَ َٰه  ى ول وَن ٱۡفََتَ ۡم َيق 

َ
نَا۠ بَرِٓيء   0أ

َ
ا  9َوأ ِمذ م 

وَن  ۡرِم   َت 
أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل إِِن اْفتََرْيتُهُ فََعلَيا إِْجَراِمي 

ا تُْجِرُمونَ   َوأَنَا بَِريٌء ِمما

52/11:36م
7
وِۡحَ  

 
ۥ 0َوأ نذه 

َ
لَن ي ۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك إَِلذ َمن قَۡد َءاَمَن فَََل  9إََِلَٰ ن وح  أ

ْ  7تَۡبَتئِۡس   َيۡفَعل وَن  بَِما ََكن وا
َوأُوِحَي إِلَى نُوحإ أَناهُ لَْن يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إاِلا َمْن 

 قَْد آََمَن فاََل تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا يَْفَعلُونَ 

ٓواْ إِنذه م  52/11:37م ِيَن َظلَم  ۡعي نَِنا َووَۡحيَِنا َوََل ت َخَِٰطۡبَِن ِِف ٱَّلذ
َ
ۡلَك بِأ َوٱۡصَنِع ٱۡلف 

ۡغرَ   ق ونَ مُّ
َواْصنَِع اْلفُْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َواَل تَُخاِطْبنِي فِي 

 الاِذيَن ظَلَُموا إِناهُْم ُمْغَرقُونَ 

واْ ِمۡنه    52/11:38م ِن قَۡوِمهِۦ َسِخر   م 
 
ذَما َمرذ َعلَۡيهِ َمََل ۡلَك َوُك  قَاَل إِن   َوَيۡصَنع  ٱۡلف 

ونَ  ۡم َكَما تَۡسَخر  واْ ِمنذا فَإِنذا نَۡسَخر  ِمنك   تَۡسَخر 
َويَْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلاَما َمرا َعلَْيِه َمأَلٌ ِمْن قَْوِمِه 

َسِخُروا ِمْنهُ قَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمناا فَإِناا نَْسَخُر 

 ِمْنُكْم َكَما تَْسَخُرونَ 

52/11:39م
8
ۡزِيهِ َوَيِحلُّ فََسۡوَف َتعۡ   تِيهِ َعَذاب  َي 

ۡ
وَن َمن يَأ َعلَۡيهِ َعَذاب   0لَم 

قِيٌم   مُّ
فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ 

 َعلَْيِه َعَذاٌب ُمقِيمٌ 

52/11:40م
9
نَا َوفَاَر ٱتلذنُّور    ۡمر 

َ
ى إَِذا َجآَء أ َزوَۡجۡيِ  0ِمن ُك  ٖ  ق ۡلَنا ٱُۡحِۡل فِيَها 0مَحَّتذ

ۥٓ  ۡهلََك إَِلذ َمن َسَبَق َعلَۡيهِ ٱۡلَقۡول  َوَمۡن َءاَمَن  َوَمآ َءاَمَن َمَعه 
َ
ٱثۡنَۡيِ َوأ
 إَِلذ قَلِيل  

َحتاى إَِذا َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التانُّوُر قُْلنَا اْحِمْل فِيهَا 

 َمْن َسبََق َعلَْيِه ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثنَْيِن َوأَْهلََك إاِلا 

 اْلقَْوُل َوَمْن آََمَن َوَما آََمَن َمَعهُ إاِلا قَلِيلٌ 

                                                           
1

 بِطَاِردإ ( 0 
2

 تَذاكاُرونَ ( 9 يَْنُصْرنِي( 0 
3

 َملِكٌ ( 0 
4

 َجَدلَنَا ( 9 َجَدْلتَنَا( 0 
5

 تَْرِجُعونَ ( 9 نَْصِحي( 0 
6

 بَِريٌ ( 9 أَْجَراِمي( 0 
7

 تَْبتَيِسْ ( 7 إِناهُ ( 9 َوأَوَحىَ ( 0 
8

 َويَُحلُّ ( 0 
9

قارن: "في السنة الست مئة من عمر نوح، في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر منه، في ذلك اليوم تفجرت عيون الغمر العظيم ( 0م♦ ُكلِّ ( 0 

:  37\97(. انظر حول فوران التنور هامش اآلية 00:  7لة" )تكوين وتفتحت كوى السماء. وكان المطر على األرض أربعين يوما وأربعين لي

39. 
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52/11:41م
1
ََٰها  ِ ََّمٜۡرى ْ فِيَها ِمۡسِب ٱَّللذ ٓ   0۞َوقَاَل ٱۡرَكب وا ََٰها ۡرَسى ور   9َوم  ِ لََغف  إِنذ َرّب 

 رذِحيم  
ِ َمْجَراهَا َومُ  ْرَساهَا إِنا َوقَاَل اْرَكبُوا فِيهَا بِاْسِم هللاا

 َربِّي لََغفُوٌر َرِحيمٌ 

52/11:42م
2
ۥ  َباِل َونَاَدىَٰ ن وٌح ٱۡبَنه  َوََكَن ِِف  0َوِِهَ ََتۡرِي بِِهۡم ِِف َمۡوٖج َكٱۡۡلِ

َٰب ََنذ  9َمۡعزِلٖ  َٰفِِريَن  7َي َع ٱۡلَك ن مذ َعَنا َوََل تَك   ٱۡرَكب مذ
َونَاَدى نُوٌح َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي َمْوجإ َكاْلِجبَاِل 

اْبنَهُ َوَكاَن فِي َمْعِزلإ يَا بُنَيا اْرَكْب َمَعنَا َواَل 

 تَُكْن َمَع اْلَكافِِرينَ 

52/11:43م
3
ِۚ قَاَل ََل ََعِصَم ٱَۡلَۡوَم ِمۡن   َ قَاَل َس   َِن ِمَن ٱلَۡمآءِ اوِٓي إََِلَٰ َجَبٖل َيۡعِصم 

ِ إَِلذ َمن رذِحَم   ۡمرِ ٱَّللذ
َ
ۡغَرقِيَ وََحاَل بَيۡ  0أ َما ٱلَۡمۡوج  فاََكَن ِمَن ٱلۡم    0مَنه 

قَاَل َسآَِوي إِلَى َجبَلإ يَْعِصُمنِي ِمَن اْلَماِء قَاَل اَل 

ِ إاِلا َمْن َرِحَم َوَحاَل  َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن أَْمِر هللاا

 بَْينَهَُما اْلَمْوُج فََكاَن ِمَن اْلُمْغَرقِينَ 

52/11:44م
4
ۡرض   

َ
أ ۡقلِِع وَِغيَض ٱلَۡمآء  َوق َِضَ  َوقِيَل َيى

َ
ٱبۡلَِع َمآَءِك َوَيََٰسَمآء  أ

ۡمر  َوٱۡسَتوَۡت 
َ
ُۖ  ]...[ٱۡۡل  ٱۡۡل ودِي ِ

َٰلِِمَي  0م0لََعَ  َوقِيَل ب ۡعٗدا ل ِۡلَقۡوِم ٱلظذ
َوقِيَل يَا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َويَا َسَماُء أَْقلِِعي 

اأْلَْمُر َواْستََوْت َعلَى َوِغيَض اْلَماُء َوقُِضَي 

 اْلُجوِديِّ َوقِيَل بُْعًدا لِْلقَْوِم الظاالِِمينَ 

ۡهِّل ِإَونذ وَۡعَدَك ٱۡۡلَقُّ  52/11:45م
َ
ِ إِنذ ٱبَِۡن ِمۡن أ ۥ َفَقاَل َرب  بذه  َونَاَدىَٰ ن وح  رذ

ۡحَكم  ٱۡلَحَِٰكِميَ 
َ
نَت أ

َ
 َوأ

إِنا اْبنِي ِمْن أَْهلِي َونَاَدى نُوٌح َرباهُ فَقَاَل َربِّ 

 َوإِنا َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأَْنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمينَ 

52/11:46م
5
ۥ َعَمٌل َغۡۡي    ۡهلَِكُۖ إِنذه 

َ
ۥ لَۡيَس ِمۡن أ َٰن وح  إِنذه  َصَٰلِٖحِۖ فَََل  0قَاَل َي

وَن ِمنَ  9ۡلنِ   َ تَۡس  ن تَك 
َ
َك أ ِعظ 

َ
ٓ أ  َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمُۖ إَِن ِ

 ٱۡلَجَِٰهلَِي 

قَاَل يَا نُوُح إِناهُ لَْيَس ِمْن أَْهلَِك إِناهُ َعَمٌل َغيُْر 

َصالِ إ فاََل تَْسأَلِْن َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنِّي أَِعظَُك 

 أَْن تَُكوَن ِمَن اْلَجاِهلِينَ 

ۡس  52/11:47م
َ
ۡن أ
َ
وذ  بَِك أ ع 

َ
ٓ أ ِ إَِن ِ َِل بِهِۦ ِعۡلم ُۖ ِإَوَلذ َتۡغِفۡر  لََك َما لَۡيَس   َ قَاَل َرب 

َِن ٱۡلَخََِّٰسِينَ  ن م  ك 
َ
 َِل َوتَرَُۡحَِۡنٓ أ

قَاَل َربِّ إِنِّي أَُعوُذ بَِك أَْن أَْسأَلََك َما لَْيَس لِي بِِه 

 ِعْلٌم َوإاِلا تَْغفِْر لِي َوتَْرَحْمنِي أَُكْن ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

52/11:48م
6
ِ  0قِيَل َيَٰن وح  ٱۡهبِۡط   ِنذا َوَبرََكَٰت  ب َٰٖم م  ن  9َسَل ِمذ َمٖم م 

 
ى أ َعلَۡيَك َولََعَ

َِلم  
َ
ِنذا َعَذاٌب أ م م  ه  ۡم ث مذ َيَمسُّ ه  َمم  َسن َمت ِع 

 
َعَك  َوأ  مذ

قِيَل يَا نُوُح اْهبِْط بَِساَلمإ ِمناا َوبََرَكاتإ َعلَْيَك 

ْن َمَعَك َوأَُمٌم َسنَُمتُِّعهُمْ  هُْم  َوَعلَى أَُممإ ِمما ثُما يََمسُّ

 ِمناا َعَذاٌب أَلِيمٌ 

52/11:49م
7
نَت َوََل  

َ
ٓ أ َها نَت َتۡعلَم  ٓ إََِلَۡكُۖ َما ك  ۢنَبآءِ ٱۡلَغۡيِب ن وِحيَها

َ
تِۡلَك ِمۡن أ

َك ِمن َقۡبِل َهََٰذاُۖ  ُۖ إِنذ ٱۡلَعَٰقَِبَة  0قَۡوم  تذقَِي  ]...[فَٱۡصِبۡ  لِۡلم 
نُوِحيهَا إِلَْيَك َما ُكْنَت تَْعلَُمهَا تِْلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلَغْيِب 

أَْنَت َواَل قَْوُمَك ِمْن قَْبِل هََذا فَاْصبِْر إِنا اْلَعاقِبَةَ 

 لِْلُمتاقِينَ 

ِۡن  ]...[ 52/11:50م م م  َ َما لَك  ْ ٱَّللذ وا ََٰقۡوِم ٱۡعب د  وٗدا  قَاَل َي ۡم ه  َخاه 
َ
ِإَوََلَٰ ََعد  أ

ۥُٓۖ  ن 0إَِلَٰه  َغۡۡي ه 
َ
ونَ إِۡن أ ۡفََت   ت ۡم إَِلذ م 

َ َما  َوإِلَى َعادإ أََخاهُْم هُوًدا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا هللاا

 لَُكْم ِمْن إِلَهإ َغْيُرهُ إِْن أَْنتُْم إاِلا ُمْفتَُرونَ 

ۡس  52/11:51م
َ
ََٰقۡوِم ََلٓ أ ِۚ   َ َي ِي َفَطَرِنٓ ۡجرَِي إَِلذ لََعَ ٱَّلذ

َ
ۡجًراُۖ إِۡن أ

َ
ۡم َعلَۡيهِ أ فَََل ل ك 

َ
 أ

 َتۡعقِل ونَ 
يَا قَْوِم اَل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إِْن أَْجِرَي إاِلا َعلَى 

 الاِذي فَطََرنِي أَفاََل تَْعقِلُونَ 

م  52/11:52م َمآَء َعلَۡيك  ْ إََِلۡهِ ي ۡرِسِل ٱلسذ ۡم ث مذ ت وب ٓوا ْ َربذك  وا ََٰقۡوِم ٱۡسَتۡغفِر  َوَي
ِۡدَراٗرا  ۡرِِميَ م  ۡم َوََل َتَتَولذۡواْ َّم  تِك  ۡم ق وذةً إََِلَٰ ق وذ  َوَيزِۡدك 

َويَا قَْوِم اْستَْغفُِروا َرباُكْم ثُما تُوبُوا إِلَْيِه يُْرِسِل 

تُِكْم  ةً إِلَى قُوا َماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا َويَِزْدُكْم قُوا السا

 َواَل تَتََولاْوا ُمْجِرِمينَ 

                                                           
1

 َوَمْرَساهَا، َوُمْرِسْيهَا( 9 ُمْجَراهَا، ُمْجِرْيهَا( 0 
2

 بُنَْي، بُنَيِّ ( 7 َمْعَزلإ ( 9 اْبنَهَا، اْبنَاهْ ( 0 
3

ليهودية، وال نعرف أصلها، وهي تخالف ما جاء في سفر التكوين رواية ابن نوح غير مذكورة في العهد القديم وال في االساطير ا( 0م♦ ُرِحَم ( 0 

نوح الذي يذكر ان ثمانية أشخاص دخلوا السفينة ونجوا من الطوفان: "في ذلك اليوم نفسه دخل نوح السفينة هو وسام وحام ويافث بنوه، وآمرأة 

الذي يري بان زوجتا نوح ولوط قد خانتاهما وتم هالكهما )أنظر (. وهذا النص التوراتي يخالف القرآن 07:  7وثالث نسوة بنيه معهم" )تكوين 

 وهامشها(. 01:  66\017بخصوص زوجة نوح اآلية 
4

(. وقد يكون اسم 7:  9قارن: "وآستقرت السفينة في الشهر السابع، في اليوم السابع عشر منه، على جبال أراراط" )تكوين ( 0م♦ اْلُجوِدْي ( 0 

 المشتق من اليونانية جورديايي والذي يطلق على جبال ما بين ارمينيا والعراق. الجودي تحوير إلسم جوردي
5

، أن تَْسأَلنِي( 9 َعِمَل َغْيَر، َعِمَل َعَمالً َغْيرُ ( 0  ، فاََل تَْسأَلَنا  فاََل تَْسأَْلنِي، فاََل تَْسأَلَنِّ
6

 َوبََرَكةإ ( 9 اْهبُطْ ( 0 
7

 هََذا القرآن( 0 
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ود  َما ِجۡئتََنا بِبَي َِنةٖ َوَما ََنۡن  بَِتارِِّكٓ َءالَِهتَِنا َعن قَۡولَِك َوَما  52/11:53م ْ َيَٰه  قَال وا
ۡؤِمنِيَ   ََنۡن  لََك بِم 

قَالُوا يَا هُوُد َما ِجْئتَنَا بِبَيِّنَةإ َوَما نَْحُن بِتَاِرِكي 

 آَلِهَتِنَا َعْن قَْولَِك َوَما نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِينَ 

52/11:54م
1
  َ ۡشِهد  ٱَّللذ

 
ٓ أ وٓءِٖۗ قَاَل إَِن ِ ََٰك َبۡعض  َءالَِهتَِنا بِس  ى ول  إَِلذ ٱۡعََتَ إِن نذق 

ِ بَرِٓيء  
َن 
َ
ٓواْ أ وَن  0َوٱۡشَهد  ُۡشِك 

ا ت  ِمذ  م 
إِْن نَقُوُل إاِلا اْعتََراَك بَْعُض آَلِهَتِنَا بُِسوءإ قَاَل إِنِّي 

َ َواْشهَُدوا أَ  ا تُْشِرُكونَ أُْشِهُد هللاا  نِّي بَِريٌء ِمما

52/11:55م
2
ونِ   وِن ََجِيٗعا ث مذ ََل ت نِظر  ونِهِۖۦُ فَِكيد   ِمْن ُدونِِه فَِكيُدونِي َجِميًعا ثُما اَل تُْنِظُرونِ   0ِمن د 

َو  52/11:56م ا ِمن َدآبذة  إَِلذ ه  مِۚ مذ ِ َوَرب ِك  ِ َرّب   ٱَّللذ
ۡت  لََعَ َۢ إَِن ِ تََوُكذ َءاِخذ 

ۡسَتِقيمٖ  َٰ ِصَرَٰٖط مُّ ِ لََعَ ٓ  إِنذ َرّب   بَِناِصَيتَِها
ِ َربِّي َوَربُِّكْم َما ِمْن َداباةإ إاِلا  ْلُت َعلَى هللاا إِنِّي تََوكا

 هَُو آَِخٌذ بِنَاِصيَتِهَا إِنا َربِّي َعلَى ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ 

52/11:57م
3
  ْ ۡم  َفَقۡد  ]...[ 0فَإِن تََولذۡوا رِۡسۡلت  بِهِۦٓ إََِلۡك 

 
ٓ أ ا م مذ بۡلَۡغت ك 

َ
أ

ۥ ونَه  ُّ ۡم َوََل تَۡض  ك  ِ قَۡوًما َغۡۡيَ ِ   ً َشۡي  9َويَۡسَتۡخلِف  َرّب 
َٰ ُك   ِ لََعَ ا  إِنذ َرّب 

ء  َحفِيظ    ََشۡ

فَإِْن تََولاْوا فَقَْد أَْبلَْغتُُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه إِلَْيُكْم 

ونَهُ َشْيئًا  َويَْستَْخلُِف َربِّي قَْوًما َغْيَرُكْم َواَل تَُضرُّ

 إِنا َربِّي َعلَى ُكلِّ َشْيءإ َحفِيظٌ 

ِنذا  52/11:58م ۥ بِرَُۡحَةٖ م  ْ َمَعه  ِيَن َءاَمن وا وٗدا َوٱَّلذ نَا ََّنذۡيَنا ه  ۡمر 
َ
ا َجآَء أ َولَمذ

ِۡن َعَذاب  َغلِيٖظ  م م   َوََّنذۡيَنَٰه 
ا َجاَء أَْمُرنَا نَ  ْينَا هُوًدا َوالاِذيَن آََمنُوا َمَعهُ َولَما جا

ْينَاهُْم ِمْن َعَذابإ َغلِيظإ   بَِرْحَمةإ ِمناا َونَجا

ْ أَِب 52/11:59م وا ُۖ َجَحد  ِ َوتِۡلَك ََعد 
ۡمَر ُك  

َ
ْ أ ٓوا ۥ َوٱتذَبع  لَه  ْ ر س  َيَِٰت َرب ِِهۡم وََعَصۡوا

 َجبذار  َعنِيدٖ 
بِآَيَاِت َربِِّهْم َوَعَصْوا ُرُسلَهُ َوتِْلَك َعاٌد َجَحُدوا 

 َواتابَُعوا أَْمَر ُكلِّ َجباارإ َعنِيدإ 

واْ  52/11:60م ََلٓ إِنذ ََعٗدا َكَفر 
َ
ۡنَيا لَۡعَنٗة َوَيۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۗ أ ِ ٱَلُّ ْ ِِف َهَِٰذه وا تۡبِع 

 
َوأ

ودٖ  ََل ب ۡعٗدا ل َِعادٖ قَۡوِم ه 
َ
ۡمۗۡ أ  َربذه 

ْنيَا لَْعنَةً َويَْوَم اْلقِيَاَمِة أاََل إِنا َوأُْتبُِعوا فِي  هَِذِه الدُّ

 َعاًدا َكفَُروا َرباهُْم أاََل بُْعًدا لَِعادإ قَْوِم هُودإ 

52/11:61م
4
ودَ  ]...[۞  م  0ِإَوََلَٰ َثم  َ َما لَك  واْ ٱَّللذ ََٰقۡوِم ٱۡعب د  ۡم َصَٰلِٗحا  قَاَل َي َخاه 

َ
أ
ۖۥُ  ِۡن إَِلَٰه  َغۡۡي ه  ۡم فِيَها  9م  ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرك 

َ
َِن ٱۡۡل م م  ك 

َ
نَشأ
َ
َو أ ه 

ِيب   ِ قَرِيب  َّمُّ مذ ت وب ٓواْ إََِلۡهِِۚ إِنذ َرّب 
وه  ث   فَٱۡسَتۡغفِر 

 َ َوإِلَى ثَُموَد أََخاهُْم َصالًِحا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا هللاا

اأْلَْرِض  َما لَُكْم ِمْن إِلَهإ َغْيُرهُ هَُو أَْنَشأَُكْم ِمنَ 

َواْستَْعَمَرُكْم فِيهَا فَاْستَْغفُِروهُ ثُما تُوبُوا إِلَْيِه إِنا 

 َربِّي قَِريٌب ُمِجيبٌ 

52/11:62م
5
ا  و ٗ نَت فِيَنا َمۡرج  ۡعب َد َما  0قَال واْ َيََٰصَٰلِح  قَۡد ك  ن نذ

َ
ََٰنآ أ َتۡنَهى

َ
َقۡبَل َهََٰذاُۖٓ أ

َنا لَِف شَ  نَا ِإَونذ رِيٖب َيۡعب د  َءابَآؤ  ونَآ إََِلۡهِ م  ا تَۡدع  ِمذ ٖ م   ك 
ا قَْبَل هََذا  قَالُوا يَا َصالُِ  قَْد ُكْنَت فِينَا َمْرُجّوً

ا  أَتَْنهَانَا أَْن نَْعبَُد َما يَْعبُُد آَبَاُؤنَا َوإِنانَا لَفِي َشكٍّ ِمما

 تَْدُعونَا إِلَْيِه ُمِريبإ 

رََءۡيت ۡم  52/11:63م
َ
ََٰقۡوِم أ ََِٰن ِمۡنه  رَُۡحَٗة قَاَل َي ِ َوَءاتَى ّب  ِن رذ َٰ بَي َِنةٖ م 

نت  لََعَ إِن ك 
ِسۡيٖ 
ونََِن َغۡۡيَ ََتۡ ۖۥُ َفَما تَزِيد  ِ إِۡن َعَصۡيت ه  ِن ِمَن ٱَّللذ  َفَمن يَنِص  

قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكْنُت َعلَى بَيِّنَةإ ِمْن َربِّي 

ِ إِْن  َوآَتَانِي ِمْنهُ َرْحَمةً فََمنْ  يَْنُصُرنِي ِمَن هللاا

 َعَصْيتُهُ فََما تَِزيُدونَنِي َغْيَر تَْخِسيرإ 

52/11:64م
6
ۡل   ك 

ۡ
وَها تَأ ُۖ فََذر  ۡم َءايَٗة ِ لَك  ََٰقۡوِم َهَِٰذهِۦ نَاقَة  ٱَّللذ ُِۖ  0َوَي ۡرِض ٱَّللذ

َ
ِِفٓ أ

ۡم َعَذاب  قَرِيب   َذك  خ 
ۡ
وٓءٖ َفَيأ وَها بِس   َوََل َتَمسُّ

ِ لَُكْم آَيَةً فََذُروهَا تَأُْكْل فِي َويَا قَوْ  ِم هَِذِه نَاقَةُ هللاا

وهَا بُِسوءإ فَيَأُْخَذُكْم َعَذاٌب  ِ َواَل تََمسُّ أَْرِض هللاا

 قَِريبٌ 

َٰلَِك وَۡعٌد َغۡۡي   52/11:65م يذا ِٖۖ َذ
َ
ََٰثَة أ ۡم ثََل ْ ِِف َدارِك  وا وَها َفَقاَل َتَمتذع  َفَعَقر 

وٖب   َمۡكذ 
هَا فَقَاَل تََمتاُعوا فِي َداِرُكْم ثاََلثَةَ أَياامإ َذلَِك فََعقَُرو

 َوْعٌد َغْيُر َمْكُذوبإ 

52/11:66م
1
ِنذا َوِمۡن   ۥ بِرَُۡحَةٖ م  ْ َمَعه  ِيَن َءاَمن وا نَا ََّنذۡيَنا َصَٰلِٗحا َوٱَّلذ ۡمر 

َ
ا َجآَء أ فَلَمذ

َو ٱۡلَقوِيُّ ٱۡلَعزِيز   0ِخۡزيِ  ِۚ إِنذ َربذَك ه   يَۡوِمئِذ 
ْينَا َصالًِحا َوالاِذيَن آََمنُوا َمَعهُ  ا َجاَء أَْمُرنَا نَجا فَلَما

بَِرْحَمةإ ِمناا َوِمْن ِخْزِي يَْوِمئِذإ إِنا َرباَك هَُو اْلقَِويُّ 

 اْلَعِزيزُ 

                                                           
1

 بَِريٌ ( 0 
2

 ِظُرونِيتُنْ ( 0 
3

وهُ، تُْنقُِصونهُ، تُْنقُِصوهُ ( 9 تَُولُّْوا( 0   تَُضرُّ
4

 َغْيِرِه ( 9 ثَُمودإ ( 0 
5

 َمْرُجوًءا( 0 
6

 تَأُْكلُ ( 0 
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واْ ٱلصذ  52/11:67م ِيَن َظلَم  َخَذ ٱَّلذ
َ
واْ ِِف دَِيَٰرِهِۡم َجَٰثِِميَ َوأ ۡصَبح 

َ
ْيَحةُ فَأَْصبَُحوا فِي  ۡيَحة  فَأ َوأََخَذ الاِذيَن ظَلَُموا الصا

 ِديَاِرِهْم َجاثِِمينَ 

52/11:68م
2
  ْ وَدا ََلٓ إِنذ َثم 

َ
ۗۡ أ ٓ ن لذۡم َيۡغَنۡواْ فِيَها

َ
ودَ  0َكأ َم  ِ ََل ب ۡعٗدا ثل 

َ
ۡمۗۡ أ واْ َربذه  يَْغنَْوا فِيهَا أاََل إِنا ثَُموَد َكفَُروا َرباهُْم أاََل  َكأَْن لَمْ   9َكَفر 

 بُْعًدا لِثَُمودَ 

52/11:69م
3
َٰهِيمَ   ٓ إِبَۡر ل َنا ْ  0مَولََقۡد َجآَءۡت ر س  ىَٰ قَال وا ُۖ  0بِٱۡلب ُۡشَ َٰٗما  7قَاَل َسَلَٰم ُۖ  9َسَل

ن َجآَء بِعِۡجل  َحنِيٖذ 
َ
 َفَما َۡلَِث أ

إِْبَراِهيَم بِاْلبُْشَرى قَالُوا َساَلًما  َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلُنَا

 قَاَل َساَلٌم فََما لَبَِث أَْن َجاَء بِِعْجلإ َحنِيذإ 

52/11:70م
4
ۡم ِخيَفٗة  قَال واْ   ۡوَجَس ِمۡنه 

َ
ۡم َوأ ۡم ََل تَِصل  إََِلۡهِ نَِكَره  يِۡدَيه 

َ
ا رََءآ أ فَلَمذ

رِۡسۡلَنآ إََِلَٰ قَۡوِم 
 
  0مل وٖط ََل ََتَۡف إِنذآ أ

ا َرأَى أَْيِديَهُْم اَل تَِصُل إِلَْيِه نَِكَرهُْم َوأَْوَجَس  فَلَما

ِمْنهُْم ِخيفَةً قَالُوا اَل تََخْف إِناا أُْرِسْلنَا إِلَى قَْوِم 

 لُوطإ 

52/11:71م
5
ۥ قَآئَِمة    ت ه 

َ
َنََٰها بِإِۡسَحََٰق َوِمن َوَرآءِ إِۡسَحََٰق  9فََضِحَكۡت  0َوٱۡمَرأ ۡ فَبَُشذ
وَب    7َيۡعق 

ْرنَاهَا بِإِْسَحاَق َوِمْن  َواْمَرأَتُهُ قَاهَِمةٌ فََضِحَكْت فَبَشا

 َوَراِء إِْسَحاَق يَْعقُوبَ 

52/11:72م
6
  ُۖ وز  َوَهََٰذا َبۡعِّل َشۡيًخا ۠ َعج  نَا

َ
َِل  َوأ

َ
ََٰوۡيلَََّتى َءأ ٌء  إِنذ  0قَالَۡت َي َهََٰذا لََشۡ

  0مَعِجيب  
قَالَْت يَا َوْيلَتَى أَأَلُِد َوأَنَا َعُجوٌز َوهََذا بَْعلِي َشْيًخا 

 إِنا هََذا لََشْيٌء َعِجيبٌ 

ۡهَل  52/11:73م
َ
ۡم أ ۥ َعَلۡيك  ِ َوَبرََكَٰت ه  ُِۖ رَُۡحَت  ٱَّللذ ۡمرِ ٱَّللذ

َ
َتۡعَجبَِي ِمۡن أ

َ
ْ أ قَال ٓوا

ۥ  ِيد  ٱۡۡلَۡيِتِۚ إِنذه   َُحِيد  َّمذ
ِ َوبََرَكاتُهُ  ِ َرْحَمةُ هللاا قَالُوا أَتَْعَجبِيَن ِمْن أَْمِر هللاا

 َعلَْيُكْم أَْهَل اْلبَْيِت إِناهُ َحِميٌد َمِجيدٌ 

ىَٰ  52/11:74م ۡوع  وََجآَءتۡه  ٱۡلب ُۡشَ َٰهِيَم ٱلرذ ا َذَهَب َعۡن إِبَۡر َا ِِف  ]...[فَلَمذ ي َجَِٰدنل 
 ل وط  قَۡوِم 

ْوُع َوَجاَءْتهُ اْلبُْشَرى  ا َذهََب َعْن إِْبَراِهيَم الرا فَلَما

 يَُجاِدلُنَا فِي قَْوِم لُوطإ 

نِيب   52/11:75م َٰه  مُّ وذ
َ
َٰهِيَم َۡلَلِيٌم أ اهٌ ُمنِيبٌ  إِنذ إِبَۡر  إِنا إِْبَراِهيَم لََحلِيٌم أَوا

52/11:76م
7
ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاُۖٓ  

َ
َٰهِيم  أ إِبَۡر ۡم َءاتِيِهمۡ  َيى ۡمر  َرب َِكُۖ ِإَونذه 

َ
ۥ قَۡد َجآَء أ  0إِنذه 

  0مَعَذاٌب َغۡۡي  َمۡرد ودٖ 
يَا إِْبَراِهيُم أَْعِرْض َعْن هََذا إِناهُ قَْد َجاَء أَْمُر 

 َربَِّك َوإِناهُْم آَتِيِهْم َعَذاٌب َغْيُر َمْرُدودإ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 ِخْزيإ ( 0 
2

 لِثَُمودإ ( 9 ثَُموداً ( 0 
3

بباب الخيمة، عند آحتداد النهار. فرفع عينيه ونظر،  قارن: "وتراءى الرب له عند بلوط ممرا، وهو جالس( 0م♦ ِسْلٌم ( 7 ِسْلًما، ِسْلمٌ ( 9 فَقَالُوا( 0 

فال  فإذا ثالثة رجال واقفون بالقرب منه. فلما رآهم، بادر إلى لقاههم من باب الخيمة وسجد إلى األرض. وقال: سيدي، إن نلت حظوة في عينيك،

قدم كسرة خبز فتسندون بها قلوبكم ثم تمضون بعد ذلك، تجز عن عبدك، فيقدم لكم قليل من الماء فتغسلون أرجلكم وتستريحون تحت الشجرة، وأ

يها فإنكم لذلك جزتم بعبدكم. قالوا: افعل كما قل.  فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: هلمي بثالثة أصواع من السميد الناعم فاعجن

فأسرع في إعداده. ثم أخذ لبنا وحليبا والعجل الذي أعده  وآصنعيها فطاهر. وبادر إبراهيم إلى البقر، فأخذ عجال رخصا طيبا وسلمه إلى الخادم

 (.9-0:  09وجعل ذلك بين أيديهم وهو واقف بالقرب منهم تحت الشجرة، فأكلوا" )تكوين 
4

 .37:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م 
5

 يَْعقُوبُ ( 7 فََضَحَكتْ ( 9 َواْمَرأَتُهُ قَاهَِمةٌ وهو قاعد، وهي قَاهَِمةٌ وهو جالس( 0 
6

قارن: "ثم قالوا له: أين سارة امرأتك؟ قال: هي في الخيمة . قال: سأعود إليك في مثل هذا الوقت، ويكون لسارة امرأتك ابن. ( 0م♦ َشْيٌخ ( 0 

ت وكانت سارة تتسمع عند باب الخيمة الذي وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين طاعنين في السن، وقد انقطع عن سارة ما يجري للنساء. فضحك

من سارة في نفسها قاهلة: ابعد هرمي أعرف اللذة، وسيدي قد شاخ. فقال الرب إلبراهيم: ما بال سارة قد ضحكت قاهلة: أحقا ألد وقد شخت؟ هل 

أمر يعجز الرب؟ في مثل هذا الوقت أعود إليك ويكون لسارة آبن  فأنكرت سارة قاهلة: لم أضحك، ذلك بأنها خافت. فقال: ال، بل ضحكت" 

 (.03-8:  09ين )تكو
7

قارن: "وآنصرف الرجالن من هناك ومضيا نحو سدوم، وبقي إبراهيم واقفا أمام الرب. فتقدم إبراهيم وقال: أحقا تهلك البار مع ( 0م ♦ أتاهم( 0 

تصنع مثل هذا: أن تميت الشرير؟ لعله يوجد خمسون بارا في المدينة، أحقا تهلكها وال تصف  عنها من أجل الخمسين بارا الذين فيها؟ حاش لك أن 

نة، البار مع الشرير، فيكون البار كالشرير. حاش لك! أديان األرض كلها ال يدين بالعدل؟ فقال الرب: إن وجدت في سدوم خمسين بارا في المدي

نقص الخمسون بارا خمسة،  فإني أصف  عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال: قد أقدمت على الكالم مع سيدي، وأنا تراب ورماد. لربما

قال: ال أفتهلك المدينة كلها بسبب الخمسة؟ فقال: ال أهلكها، إن وجدت هناك خمسة وأربعين. ثم عاد أيضا وكلمه فقال: لربما وجد هناك أربعون. ف

وجدت هناك ثالثين  قال: قد أقدمت أفعل من أجل األربعين. قال إبراهيم: ال يغضب سيدي أن أتكلم: لربما وجد هناك ثالثون. فقال: ال أفعل، إن 

بما على الكالم مع سيدي: لربما وجد هناك عشرون. قال: ال أهلك من أجل العشرين  فقال: ال يغضب سيدي أن أتكلم أيضا هذه المرة األخيرة: لر
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52/11:77م
1
ل َنا  ا َجآَءۡت ر س  ءَ  0مَولَمذ بِِهۡم َوَضاَق بِِهۡم َذرَٗۡع َوقَاَل َهََٰذا  0ل وٗطا َِسٓ

 يَۡوٌم َعِصيب  
ا َجاَءْت ُرُسلُنَا لُوطًا ِسيَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم  َولَما

 َذْرًعا َوقَاَل هََذا يَْوٌم َعِصيبٌ 

52/11:78م
2
ونَ   ۡهرَع  ۥ ي  ه  ِ إََِلۡهِ َوِمن َقۡبل  ََكن واَْيعۡ  0وََجآَءهۥ  قَۡوم  ي  اِتِۚ   َ َمل وَن ٱلسذ

ۡطَهر  
َ
نذ أ ََلٓءِ َبَناِت ه  ؤ  ََٰقۡوِم َهى ونِ  9قَاَل َي ۡز  َ َوََل َت  واْ ٱَّللذ ۡمُۖ فَٱتذق   7لَك 

ل  رذِشيد   ۡم رَج  لَۡيَس ِمنك 
َ
ِۖ أ  ِِف َضۡيِفٓ

َوَجاَءهُ قَْوُمهُ يُْهَرُعوَن إِلَْيِه َوِمْن قَْبُل َكانُوا 

يِّئَ  اِت قَاَل يَا قَْوِم هَُؤاَلِء بَنَاتِي هُنا يَْعَملُوَن السا

َ َواَل تُْخُزوِن فِي َضْيفِي  أَْطهَُر لَُكْم فَاتاقُوا هللاا

 أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ 

ٖ ِإَونذَك تَلَۡعلَم  َما ن رِيد   52/11:79م واْ لََقۡد َعلِۡمَت َما نَلَا ِِف َبَناتَِك ِمۡن َحق 
قَْد َعلِْمَت َما لَنَا فِي بَنَاتَِك ِمْن َحقٍّ َوإِناَك قَالُوا لَ  قَال 

 لَتَْعلَُم َما نُِريدُ 

52/11:80م
3
ۡو َءاوِٓي إََِلَٰ ر ۡكنٖ  

َ
ۡم ق وذةً أ نذ َِل بِك 

َ
ةً أَْو آَِوي إِلَى ُرْكنإ َشِديدإ  َشِديٖد  0قَاَل لَۡو أ  قَاَل لَْو أَنا لِي بُِكْم قُوا

52/11:81م
4
  ْ ِۡسِ قَال وا

َ
ْ إََِلَۡكُۖ فَأ ل  َرب َِك لَن يَِصل ٓوا ۡهلَِك بِقِۡطعٖ  0َيَٰل وط  إِنذا ر س 

َ
 9بِأ

ۡلِ  َِن ٱَلذ تََكُۖ  7م 
َ
َحٌد إَِلذ ٱۡمَرأ

َ
ۡم أ ِصيب َها َمآ  0مَوََل يَۡلَتفِۡت ِمنك  ۥ م  إِنذه 
ۡبح    م  ٱلصُّ ۡم  إِنذ َموِۡعَده  َصاَبه 

َ
ۡبح   9م7أ لَيَۡس ٱلصُّ

َ
  بَِقرِيبٖ  7أ

قَالُوا يَا لُوطُ إِناا ُرُسُل َربَِّك لَْن يَِصلُوا إِلَْيَك فَأَْسِر 

بِأَْهلَِك بِقِْطعإ ِمَن اللاْيِل َواَل يَْلتَفِْت ِمْنُكْم أََحٌد إاِلا 

اْمَرأَتََك إِناهُ ُمِصيبُهَا َما أََصابَهُْم إِنا َمْوِعَدهُُم 

ْبُ  بِقَِريبإ  ْبُ  أَلَْيَس الصُّ  الصُّ

52/11:82م
5
ِن   ۡمَطۡرنَا َعلَۡيَها ِحَجاَرٗة م 

َ
َٰلَِيَها َسافِلََها َوأ نَا َجَعۡلَنا َع ۡمر 

َ
ا َجآَء أ فَلَمذ

يلٖ  ِ ودٖ  0تِسج  نض    0ممذ
ا َجاَء أَْمُرنَا َجَعْلنَا َعالِيَهَا َسافِلَهَا َوأَْمطَْرنَا  فَلَما

يلإ َمْنُضودإ   َعلَْيهَا ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّ

َٰلِِمَي بَِبعِيدٖ  52/11:83م َسوذَمًة ِعنَد َرب َِكُۖ َوَما ِِهَ ِمَن ٱلظذ َمةً ِعْنَد َربَِّك َوَما ِهَي ِمَن الظاالِِميَن بِبَِعيدإ  مُّ  ُمَسوا

52/11:84م
6
م  ]...[۞  َ َما لَك  واْ ٱَّللذ ََٰقۡوِم ٱۡعب د  َعۡيٗبا  قَاَل َي ۡم ش  َخاه 

َ
ِإَوََلَٰ َمۡدَيَن أ

ِۡن إَِلَٰه   ۖۥُ م  واْ ٱلِۡمۡكَياَل َوٱلِۡمَُياَنُۖ  0َغۡۡي ه  ص  م َِبَۡۡيٖ  0مَوََل تَنق  َٰك  َرى
َ
ٓ أ إَِن ِ

ِيٖط  ۡم َعَذاَب يَۡوٖ  َمُّ َخاف  َعلَۡيك 
َ
ٓ أ  ِإَوَن ِ

 َ َوإِلَى َمْديََن أََخاهُْم ُشَعْيبًا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا هللاا

ُصوا اْلِمْكيَاَل َما لَُكْم ِمْن إِلَهإ َغْيُرهُ َواَل تَْنقُ 

َواْلِميَزاَن إِنِّي أََراُكْم بَِخْيرإ َوإِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم 

 َعَذاَب يَْومإ ُمِحيطإ 

52/11:85م
7
  ْ وا ْ ٱلِۡمۡكَياَل َوٱلِۡمَُياَن بِٱۡلقِۡسِطِۖ َوََل َتۡبَخس  ۡوف وا

َ
ََٰقۡوِم أ ٱنلذاَس  0َوَي

 ْ ۡم َوََل َتۡعَثۡوا ۡشَيآَءه 
َ
ۡرِض  9أ

َ
ۡفِسِديَن  ِِف ٱۡۡل  م 

َويَا قَْوِم أَْوفُوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلقِْسِط َواَل 

تَْبَخُسوا النااَس أَْشيَاَءهُْم َواَل تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض 

 ُمْفِسِدينَ 

52/11:86م
8
م ِِبَفِيٖظ  0بَقِيذت    نَا۠ َعلَۡيك 

َ
ۡؤِمنَِي  َوَمآ أ نت م مُّ ۡم إِن ك  ِ َخۡۡي  لذك  ِ َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن َوَما أَنَا َعلَْيُكْم  ٱَّللذ بَقِياةُ هللاا

 بَِحفِيظإ 

52/11:87م
9
ت َك   َصلَوَٰ

َ
َعۡيب  أ ْ َيَٰش  ن  0قَال وا

َ
ۡو أ
َ
ٓ أ نَا ن نذَۡت َك َما َيۡعب د  َءابَآؤ 

َ
ر َك أ م 

ۡ
تَأ
 ُْۖ ا ؤ  َٰنِلَا َما نََ ى ۡمَو

َ
نَت ٱۡۡلَلِيم  ٱلرذِشيد   9نذۡفَعَل ِِفٓ أ

َ
 إِنذَك َۡل

قَالُوا يَا ُشَعْيُب أََصاَلتَُك تَأُْمُرَك أَْن نَْتُرَك َما 

الِنَا َما نََشاُء إِناَك يَْعبُُد آَبَاُؤنَا أَْو أَْن نَْفَعَل فِي أَْموَ 

ِشيدُ   أَلَْنَت اْلَحلِيُم الرا

                                                                                                                                                                                                            
 (.03-8:  09وجد هناك عشرة. قال: ال أهلك من أجل العشرة" )تكوين 

1
 .08لوط في سفر التكوين الفصل  نجد رواية(  0م♦ ِسْي، ِسيا ( 0 

2
 تُْخُزونِي( 7 أَْطهَرَ ( 9 يَْهَرُعونَ ( 0 

3
 ُرُكنإ ( 0 

4
بُُ  ( 7 بِأَْهلَِك بِقِْطعإ ِمَن اللاْيِل إال إمرأتك، ِأَْهلَِك إال إمرأتك( 7 بِقِطَعإ ( 9 فَاْسِر، فَِسرْ ( 0  قارن: "  (9م. 97:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ الصُّ

 (.97:  08ت الشمس على األرض، دخل لوط صوعر" )تكوين ولما أشرق
5

 .77:  37\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦  7:  013\08أنظر هامش اآلية  (0ت 
6

 .93:   7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َغْيِرِه ( 0 
7

 تِْعثَْوا( 9 تِْبَخُسوا( 0 
8

 بَقِياْه، تَقيّةُ ( 0 
9

 تَْفَعَل ... تََشاُء، نَفَْعَل ... تََشاُء ( 9 أََصلََواتُكَ ( 0 
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ِ َوَرزَقََِن ِمۡنه  رِۡزقًا  52/11:88م ّب  ِن رذ َٰ بَي َِنةٖ م 
نت  لََعَ رََءۡيت ۡم إِن ك 

َ
ََٰقۡوِم أ قَاَل َي

ۡم َعۡنه   إِۡن  ]...[َحَسٗنا   ۡنَهىَٰك 
َ
ۡم إََِلَٰ َمآ أ َخالَِفك 

 
ۡن أ
َ
رِيد  أ

 
رِيد  َوَمآ أ

 
أ

ۡت  ِإَوََلۡهِ  ِ  َعلَۡيهِ تََوُكذ ۡصَلََٰح َما ٱۡسَتَطۡعت   َوَما تَۡوفِيِِقٓ إَِلذ بِٱَّللذ  ٱۡۡلِ
إَِلذ

نِيب  
 
 أ

قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكْنُت َعلَى بَيِّنَةإ ِمْن َربِّي 

ْم َوَرَزقَنِي ِمْنهُ ِرْزقًا َحَسنًا َوَما أُِريُد أَْن أَُخالِفَكُ 

ْصاَلَح َما  إِلَى َما أَْنهَاُكْم َعْنهُ إِْن أُِريُد إاِلا اإْلِ

ْلُت َوإِلَْيِه  ِ َعلَْيِه تََوكا اْستَطَْعُت َوَما تَْوفِيقِي إاِلا بِاَّللا

 أُنِيبُ 

52/11:89م
1
مۡ   ََٰقۡوِم ََل ََيۡرَِمنذك  ِۡثل   0َوَي م م  ن ي ِصيَبك 

َ
َصاَب قَۡوَم  9ِشَقاِقٓ أ

َ
ٓ أ َما

م بَِبعِيٖد  0موح  ن   ِنك  ۡو قَۡوَم َصَٰلِٖحِۚ َوَما قَۡوم  ل وٖط م 
َ
ود  أ ۡو قَۡوَم ه 

َ
 أ

َويَا قَْوِم اَل يَْجِرَمناُكْم ِشقَاقِي أَْن يُِصيبَُكْم ِمْثُل َما 

أََصاَب قَْوَم نُوحإ أَْو قَْوَم هُودإ أَْو قَْوَم َصالِ إ َوَما 

 قَْوُم لُوطإ ِمْنُكْم بِبَِعيدإ 

ِ رَِحيم  َود ود   52/11:90م مذ ت وب ٓواْ إََِلۡهِِۚ إِنذ َرّب 
ۡم ث  واْ َربذك  َواْستَْغفُِروا َرباُكْم ثُما تُوبُوا إِلَْيِه إِنا َربِّي َرِحيٌم  َوٱۡسَتۡغفِر 

 َوُدودٌ 

ََٰك  52/11:91م ى ول  ِإَونذا لَََنَ ا َتق  ِمذ َعۡيب  َما َنۡفَقه  َكثِۡٗيا م  ْ َيَٰش  ُۖ قَال وا فِيَنا َضِعيٗفا
نَت َعلَۡيَنا بَِعزِيزٖ 

َ
َك لَرَََجَۡنََٰكُۖ َوَمآ أ  َولَۡوََل رَۡهط 

ا تَقُوُل َوإِناا  قَالُوا يَا ُشَعْيُب َما نَْفقَهُ َكثِيًرا ِمما

لَنََراَك فِينَا َضِعيفًا َولَْواَل َرْهطَُك لََرَجْمنَاَك َوَما 

 أَْنَت َعلَْينَا بَِعِزيزإ 

ۡم  52/11:92م وه  َوَرآَءك  َۡذت م  ِ َوٱَتذ َِن ٱَّللذ م م  َعزُّ َعلَۡيك 
َ
رَۡهِطٓى أ

َ
ََٰقۡوِم أ قَاَل َي

ِيط   ِ بَِما َتۡعَمل وَن َم  ُۖ إِنذ َرّب   ِظۡهرِيًّا
 ِ قَاَل يَا قَْوِم أََرْهِطي أََعزُّ َعلَْيُكْم ِمَن هللاا

َما تَْعَملُوَن َواتاَخْذتُُموهُ َوَراَءُكْم ِظْهِريًّا إِنا َربِّي بِ 

 ُمِحيطٌ 

52/11:93م
2
مۡ   َٰ َماَكنَتِك  ََٰقۡوِم ٱۡعَمل واْ لََعَ تِيهِ  0َوَي

ۡ
وَن َمن يَأ ُۖ َسۡوَف َتۡعلَم  َِٰمل  إَِن ِ َع
ۡم َرقِيب   ُۖ َوٱۡرتَقِب ٓواْ إَِن ِ َمَعك  َو َكَِٰذب  ۡزِيهِ َوَمۡن ه   َعَذاب  َي 

ي َعاِمٌل َسْوَف َويَا قَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِنِّ 

تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُْخِزيِه َوَمْن هَُو َكاِذٌب 

 َواْرتَقِبُوا إِنِّي َمَعُكْم َرقِيبٌ 

ِنذا  52/11:94م ۥ بِرَُۡحَةٖ م  ْ َمَعه  ِيَن َءاَمن وا َعۡيٗبا َوٱَّلذ نَا ََّنذۡيَنا ش  ۡمر 
َ
ا َجآَء أ َولَمذ

ِيَن  َخَذِت ٱَّلذ
َ
واْ ِِف دَِيَٰرِهِۡم َجَٰثِِميَ َوأ ۡصَبح 

َ
ۡيَحة  فَأ واْ ٱلصذ  َظلَم 

ْينَا ُشَعْيبًا َوالاِذيَن آََمنُوا َمَعهُ  ا َجاَء أَْمُرنَا نَجا َولَما

ْيَحةُ  بَِرْحَمةإ ِمناا َوأََخَذِت الاِذيَن ظَلَُموا الصا

 فَأَْصبَُحوا فِي ِديَاِرِهْم َجاثِِمينَ 

52/11:95م
3
ن لذ  

َ
ََل ب ۡعٗدا ل َِمۡدَيَن َكَما بَعَِدۡت َكأ

َ
ۗۡ أ ٓ ود   0ۡم َيۡغَنۡواْ فِيَها َكأَْن لَْم يَْغنَْوا فِيهَا أاََل بُْعًدا لَِمْديََن َكَما بَِعَدْت  َثم 

 ثَُمودُ 

وََسَٰ أَِب 52/11:96م رَۡسۡلَنا م 
َ
بِي  َولََقۡد أ ۡلَطَٰٖن مُّ َٰتَِنا َوس   بِآَيَاتِنَا َوُسْلطَانإ ُمبِينإ  َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى َي

ۡمر  فِۡرَعۡوَن بَِرِشيدٖ  52/11:97م
َ
ۡمَر فِۡرَعۡوَنُۖ َوَمآ أ

َ
ٓواْ أ يْهِۦ فَٱتذَبع  إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه فَاتابَُعوا أَْمَر فِْرَعْوَن َوَما أَْمُر  إََِلَٰ فِۡرَعۡوَن َوَمَۡلِ

 فِْرَعْوَن بَِرِشيدإ 

52/11:98م
4
م    ود   0َيۡقد  ُۖ َوبِۡئَس ٱلۡوِۡرد  ٱلَۡمۡور  م  ٱنلذاَر ۡوَرَده 

َ
ۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ فَأ يَْقُدُم قَْوَمهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة فَأَْوَرَدهُُم النااَر َوبِْئَس  قَۡوَمه 

 اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ 

52/11:99م
5
واْ ِِف َهَِٰذهِۦ   تۡبِع 

 
ِۡفد  ٱلَۡمۡرف ود   0لَۡعَنةٗ  ]...[َوأ ْفُد  َوَيۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۚ بِۡئَس ٱلر  َوأُْتبُِعوا فِي هَِذِه لَْعنَةً َويَْوَم اْلقِيَاَمِة بِْئَس الرِّ

 اْلَمْرفُودُ 

52/11:100م
6
ۥ َعلَۡيَكُۖ ِمۡنَها َقآئِم  وََحِصيد    ه  صُّ َرىَٰ َنق  ۢنَبآءِ ٱۡلق 

َ
َٰلَِك ِمۡن أ هُ َعلَْيَك ِمْنهَا قَاهٌِم َذلَِك ِمْن أَْنبَا  0َذ ِء اْلقَُرى نَقُصُّ

 َوَحِصيدٌ 

52/11:101م
7
م    ۡم َءالَِهت ه  ۡغَنۡت َعۡنه 

َ
ٓ أ ۡمُۖ َفَما َسه  نف 

َ
ْ أ ٓوا ۡم َوَلَِٰكن َظلَم  َوَما َظلَۡمَنَٰه 

ونَ  ۡمر  َرب َِكُۖ َوَما  0ٱلذَِّت يَۡدع 
َ
ا َجآَء أ ذمذ ءٖ ل ِ ِمن ََشۡ ِمن د وِن ٱَّللذ

مۡ   َغۡۡيَ تَۡتبِيٖب  9َزاد وه 

َوَما ظَلَْمنَاهُْم َولَِكْن ظَلَُموا أَْنفَُسهُْم فََما أَْغنَْت 

ِ ِمْن َشْيءإ  َعْنهُْم آَلِهَتُهُُم الاتِي يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاا

ا َجاَء أَْمُر رَ   بَِّك َوَما َزاُدوهُْم َغْيَر تَْتبِيبإ لَما

52/11:102م
1
ۡخذ  َرب َِك  

َ
ٓ  0َوَكَذَٰلَِك أ َرىَٰ  9إَِذا َخَذ ٱۡلق 

َ
َِلم   7أ

َ
ۥٓ أ ۡخَذه 

َ
َوِِهَ َظَٰلَِمٌة  إِنذ أ

 َشِديٌد 
َوَكَذلَِك أَْخُذ َربَِّك إَِذا أََخَذ اْلقَُرى َوِهَي ظَالَِمةٌ إِنا 

 أَْخَذهُ أَلِيٌم َشِديدٌ 

                                                           
1

 .39:  37\97أنظر هامش اآلية  (0م♦ ِمْثَل ( 9 يَْجِرَمْنُكمْ ( 0 
2

 َمَكانَاتُِكمْ ( 0 
3

 بَُعَدتْ ( 0 
4

 يُْقِدمُ ( 0 
5

 لَْعنِهْ ( 0 
6

 قَاهِماً َوَحِصيداً ( 0 
7

 َزاُدهُمْ ( 9 الاالتِي يُْدُعونَ ( 0 
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وع  َلذ   52/11:103م ۡم  َٰلَِك يَۡوم  َّمذ ِِۚ َذ َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِمۡن َخاَف َعَذاَب ٱٓأۡلِخَرة إِنذ ِِف َذ
ود   ۡشه  َٰلَِك يَۡوم  مذ  ٱنلذاس  َوَذ

إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً لَِمْن َخاَف َعَذاَب اآْلَِخَرِة َذلَِك 

 ْشهُودٌ يَْوٌم َمْجُموٌع لَهُ النااُس َوَذلَِك يَْوٌم مَ 

52/11:104م
2
ۥٓ   ه  ر  ِ وٖد  0َوَما ن َؤخ  ۡعد  َجٖل مذ

َ
ُرهُ إاِلا أِلََجلإ َمْعُدودإ  إَِلذ ِۡل  َوَما نَُؤخِّ

52/11:105م
3
تِ  

ۡ
ۡم َشِِق   َوَسعِيد   0يَۡوَم يَأ  بِإِۡذنِهۦِ  فَِمۡنه 

بِإِْذنِِه فَِمْنهُْم َشقِي  يَْوَم يَأِْت اَل تََكلاُم نَْفٌس إاِلا  ََل تََكلذم  َنۡفٌس إَِلذ

 َوَسِعيدٌ 

52/11:106م
4
  ْ وا ِيَن َشق  ا ٱَّلذ مذ

َ
ۡم فِيَها زَفِۡي  َوَشِهيٌق  0فَأ ا الاِذيَن َشقُوا فَفِي النااِر لَهُْم فِيهَا َزفِيٌر  فَِف ٱنلذارِ لَه  فَأَما

 َوَشِهيقٌ 

ۡرض  إَِلذ َما َشآَء َربَُّك   52/11:107م
َ
َمََٰوَٰت  َوٱۡۡل  ]...[َخَِِٰلِيَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسذ

ال  ل َِما ي رِيد    إِنذ َربذَك َفعذ
َمَواُت َواأْلَْرُض إاِلا َما  َخالِِديَن فِيهَا َما َداَمِت السا

اٌل لَِما يُِريدُ   َشاَء َربَُّك إِنا َرباَك فَعا

52/11:108م
5
  ْ وا عِد  ِيَن س  ا ٱَّلذ مذ

َ
َمََٰوَٰت   0۞َوأ فَِف ٱۡۡلَنذةِ َخَِِٰلِيَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسذ

ۡرض  إَِلذ َما َشآَء 
َ
وذٖ  ]...[َوٱۡۡل   9َربَُّكُۖ َعَطآًء َغۡۡيَ ََّمۡذ 

ا الاِذيَن ُسِعُدوا فَفِي اْلَجناِة َخالِِديَن فِيهَا َما  َوأَما

َمَواُت  َواأْلَْرُض إاِلا َما َشاَء َربَُّك َداَمِت السا

 َعطَاًء َغْيَر َمْجُذوذإ 

52/11:109م
6
وَن إَِلذ َكَما َيۡعب د   0فَََل تَك  ِِف ِمۡرَيةٖ   ِۚ َما َيۡعب د  ََلٓءِ ا َيۡعب د  َهىؤ  ِمذ م 

مۡ  َوفُّوه  ِن َقۡبل   ِإَونذا لَم  م م  وٖص  9َءابَآؤ ه  ۡم َغۡۡيَ َمنق   نَِصيَبه 
ا يَْعبُُد هَُؤاَلِء َما يَْعبُُدوَن إاِلا فاََل تَ  ُك فِي ِمْريَةإ ِمما

َكَما يَْعبُُد آَبَاُؤهُْم ِمْن قَْبُل َوإِناا لَُمَوفُّوهُْم نَِصيبَهُْم 

 َغْيَر َمْنقُوصإ 

وََس ٱۡلِكَتََٰب فَٱۡخت لَِف فِيهِِۚ َولَۡوََل َُكَِمة  َسَبَقۡت مِ  52/11:110م ن َولََقۡد َءاتَۡيَنا م 
رِيٖب  ِۡنه  م  ٖ م  ۡم لَِف َشك  ۡم  ِإَونذه  َِضَ بَۡيَنه  ب َِك لَق   رذ

َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَاْختُلَِف فِيِه َولَْواَل َكلَِمةٌ 

َسبَقَْت ِمْن َربَِّك لَقُِضَي بَْينَهُْم َوإِناهُْم لَفِي َشكٍّ ِمْنهُ 

 ُمِريبإ 

52/11:111م
7
اِإَونذ ّلَك  ٗ   ذمذ مۡ  0ل َِينذه  ۥ بَِما َيۡعَمل ونَ  9ََل وَف  ۡم  إِنذه  ۡعَمَٰلَه 

َ
ا لَيَُوفِّيَناهُْم َربَُّك أَْعَمالَهُْم إِناهُ بَِما  َخبِۡي   7َربَُّك أ َوإِنا ُكاّلً لَما

 يَْعَملُوَن َخبِيرٌ 

52/11:112م
8
ِمۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوََل  

 
ٓ أ ۥ بَِما َتۡعَمل ونَ فَٱۡسَتقِۡم َكَما ْ  إِنذه   0َتۡطَغۡوا

 بَِصۡي  
فَاْستَقِْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َواَل تَْطَغْوا إِناهُ 

 بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ 

52/11:113م
9
  ْ م   0َوََل تَۡرَكن ٓوا ك  ْ َفتََمسذ وا ِيَن َظلَم  ِن  9إََِل ٱَّلذ م م  ٱنلذار  َوَما لَك 

 ِ ونَ د وِن ٱَّللذ ۡوَِلَآَء ث مذ ََل ت نَِص 
َ
  7 ِمۡن أ

ُكُم النااُر َوَما  َواَل تَْرَكنُوا إِلَى الاِذيَن ظَلَُموا فَتََمسا

ِ ِمْن أَْولِيَاَء ثُما اَل تُْنَصُرونَ   لَُكْم ِمْن ُدوِن هللاا

52/11:114هـ
10

لَٗفا  ةَ َطَرَّفِ ٱنلذَهارِ َوز  وَٰ
لَ قِِم ٱلصذ

َ
ِۡلِۚ إِنذ ٱۡۡلََسَنَِٰت ي ۡذهَِۡبَ  0َوأ َِن ٱَلذ م 

 ِ ي  َٰكِِريَن   َ ٱلسذ َٰلَِك ذِۡكَرىَٰ لِلذذ  اِتِۚ َذ
اَلةَ طََرفَِي الناهَاِر َوُزلَفًا ِمَن اللاْيِل إِنا  َوأَقِِم الصا

اِكِرينَ  يِّئَاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذا  اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن السا

ۡحِسنِيَ  َوٱۡصِبۡ  52/11:115م ۡجَر ٱلۡم 
َ
َ ََل ي ِضيع  أ َ اَل يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِينَ  فَإِنذ ٱَّللذ  َواْصبِْر فَإِنا هللاا

52/11:116م
11

ْ بَقِيذةٖ   ْول وا
 
ۡم أ وِن ِمن َقۡبلِك  ر  َيۡنَهۡوَن َعِن  0فَلَۡوََل ََكَن ِمَن ٱۡلق 

نۡ  ِمذ ۡرِض إَِلذ قَلِيَٗل م 
َ
ۡمۗۡ َوٱتذَبعَ  ٱۡلَفَسادِ ِِف ٱۡۡل َّنَۡيَنا ِمۡنه 

َ
واْ  9أ ِيَن َظلَم  ٱَّلذ

ۡرِِمَي  تۡرِف واْ فِيهِ َوََكن واْ َّم 
 
 َمآ أ

فَلَْواَل َكاَن ِمَن اْلقُُروِن ِمْن قَْبلُِكْم أُولُو بَقِياةإ يَْنهَْوَن 

ْن أَْنَجْينَا  َعِن اْلفََساِد فِي اأْلَْرِض إاِلا قَلِياًل ِمما

تابََع الاِذيَن ظَلَُموا َما أُْتِرفُوا فِيِه َوَكانُوا ِمْنهُْم َوا

 ُمْجِرِمينَ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 إَِذا أََخَذ َربَُّك اْلقَُرى( 7 إِذ( 9 أََخَذ َربُّكَ ( 0 
2

ُرهُ ( 0  ُرهُ، نَُوخِّ  يَُؤخِّ
3

 يَأْتِي، يَأْتون( 0 
4

 ُشقُوا( 0 
5

 َمْجُدودإ ( 9 َسِعُدوا( 0 
6

 لَُمْوفُوهُمْ ( 9 ُمْريَةإ ( 0 
7

ا، َوإِنا من ُكلٍّ إاّل، ما ُكل  إاّل ( 0   يَْعَملُونَ ( 7 لَيَُوفِّيَهُمْ ( 9 عدة قراءات منها: َوإِنا ُكل  لَما
8

 يَْعَملُونَ ( 0 
9

 تُْنَصُروا( 7 فَتَِمساُكمُ ( 9 تِْرَكنُوا، تَْرُكنُوا، تُْرَكنُوا( 0 
10

 َوُزلُفًا، َوُزْلفًا، َوُزلَفَى( 0 
11

 َوأُْتبَِع، َوأُْتبُِعوا( 9 بَقِيَةإ، بُْقيَةإ، بِْقيَةإ، بَْقيَةإ ( 0 
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ونَ  52/11:117م ۡصلِح  ۡهل َها م 
َ
ۡلٖم َوأ َرىَٰ بِظ  َوَما َكاَن َربَُّك لِيُْهلَِك اْلقَُرى بِظُْلمإ َوأَْهلُهَا  َوَما ََكَن َربَُّك َِل ۡهلَِك ٱۡلق 

 ُمْصلُِحونَ 

52/11:118م
1
ةٗ َولَۡو َشآَء   مذ

 
َۡتلِفَِي  0َربَُّك َۡلََعَل ٱنلذاَس أ ُۖ َوََل يََزال وَن ُم  ةً َواِحَدةً َواَل  َوَِٰحَدٗة َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النااَس أُما

 يََزالُوَن ُمْختَلِفِينَ 

52/11:119م
2
ۡت َُكَِمة   0إَِلذ َمن رذِحمَ   ۡمۗۡ َوَتمذ َٰلَِك َخلََقه  نذ  9َربَُّك  َولَِذ

َ
ۡمََل
َ
 7َرب َِك َۡل

نذةِ َۡجَعَِي  7َجَهنذَم ِمَن ٱۡۡلِ
َ
 َوٱنلذاِس أ

ْت َكلَِمةُ  إاِلا َمْن َرِحَم َربَُّك َولَِذلَِك َخلَقَهُْم َوتَما

 َربَِّك أَلَْمأَلَنا َجهَناَم ِمَن اْلِجناِة َوالنااِس أَْجَمِعينَ 

52/11:120م
3
صُّ َعلَۡيَك مِ    نذق 

ِل َما ن ثَب ِت  بِهِۦ ف َؤاَدَك  َولُك  ٗ ۢنَبآءِ ٱلرُّس 
َ
وََجآَءَك  0ۡن أ

ۡؤِمنَِي   ِِف َهَِٰذهِ ٱۡۡلَقُّ َوَموِۡعَظة  َوذِۡكَرىَٰ لِۡلم 
ُسِل َما نُثَبُِّت بِِه  َوُكاّلً نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاِء الرُّ

ْكَرى فَُؤاَدَك َوَجاَءَك فِي هَِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعظَةٌ َوذِ 

 لِْلُمْؤِمنِينَ 

52/11:121م
4
مۡ   َٰ َماَكنَتِك  ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن ٱۡعَمل واْ لََعَ َِٰمل ونَ  0َوق ل ل َِّلذ َوقُْل لِلاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِناا   0نإِنذا َع

 َعاِملُونَ 

52/11:122م
5
ونَ   نَتِظر  ٓواْ إِنذا م   َواْنتَِظُروا إِناا ُمْنتَِظُرونَ   0نَوٱنَتِظر 

52/11:123م
6
ۡرِض ِإَوََلۡهِ ي ۡرَجع   

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ َغۡيب  ٱلسذ ۥ فَٱۡعب ۡده   0َوَّلِلذ ُّه  ۡمر  ُك 

َ
ٱۡۡل

ا َتۡعَمل ونَ   َعلَۡيهِِۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفِل  َعمذ
ۡ   9َوتََوُكذ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوإِ  ِ َغْيُب السا لَْيِه يُْرَجُع َوَّلِلا

ْل َعلَْيِه َوَما َربَُّك بَِغافِلإ  اأْلَْمُر ُكلُّهُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكا

ا تَْعَملُونَ   َعما

 
 سورة يوسف 12\53

 77 و 7 – 0عدا مكية  111 - عدد اآليات
8
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

بِِي  0تالٓرِۚ  53/12:19هـ  الر تِْلَك آَيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبِينِ  تِۡلَك َءاَيَٰت  ٱۡلِكَتَِٰب ٱلۡم 

ۡم َتۡعقِل ونَ  53/12:2هـ ا لذَعلذك  نَزۡلَنَٰه  ق ۡرَٰءنًا َعَربِي ٗ
َ
 إِناا أَْنَزْلنَاهُ قُْرآَنًا َعَربِيًّا لََعلاُكْم تَْعقِلُونَ  إِنذآ أ

ۡرَءاَن  53/12:3هـ ۡوَحۡيَنآ إََِلَۡك َهََٰذا ٱۡلق 
َ
ۡحَسَن ٱۡلَقَصِص بَِمآ أ

َ
صُّ َعلَۡيَك أ ََنۡن  َنق 

نَت ِمن َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱۡلَغَٰفِلِيَ   ِإَون ك 
نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصِص بَِما أَْوَحْينَا 

 ِمَن اْلَغافِلِينَ إِلَْيَك هََذا اْلقُْرآََن َوإِْن ُكْنَت ِمْن قَْبلِِه لَ 

53/12:4م
10

بَِت  
َ
أ بِيهِ َيى

َ
ف  ِۡل يۡت   0إِۡذ قَاَل ي وس 

َ
َحَد َعَُشَ َكۡوَكٗبا  ]...[إَِن ِ َرأ

َ
أ

ۡم َِل َسَِٰجِديَن  ۡيت ه 
َ
ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َرأ  َوٱلشذ

إِْذ قَاَل يُوُسُف أِلَبِيِه يَا أَبَِت إِنِّي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر 

 َوالشاْمَس َواْلقََمَر َرأَْيتُهُْم لِي َساِجِدينَ َكْوَكبًا 

53/12:5م
11

ۡص   َٰب ََنذ ََل َتۡقص  واْ لََك َكۡيًداُۖ إِنذ  9ر ۡءيَاكَ  0قَاَل َي ى إِۡخَوتَِك َفَيِكيد  لََعَ
بِي   و   مُّ نَسَِٰن َعد  ۡيَطََٰن لِۡۡلِ   0مٱلشذ

إِْخَوتَِك قَاَل يَا بُنَيا اَل تَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعلَى 

ْنَساِن َعُدو  ُمبِينٌ  ْيطَاَن لإِْلِ  فَيَِكيُدوا لََك َكْيًدا إِنا الشا

                                                           
1

هْ ( 0   أُمِّ
2

 الِْجنِّهْ ( 7 أَلَْمالنا ( 7 َكلَِماتُ ( 9 ُرِحمَ ( 0 
3

 فَُواَدكَ ( 0 
4

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ َمَكانَاتُِكْم ( 0 
5

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
6

 يَْعَملُونَ ( 9 يَْرِجعُ ( 0 
7

األخرى التي تتكرر مرار. وقد ذكر قصة عنوان هذه السورة مأخوذ من قصة يوسف والتي ال تكرار لها في أي سورة اخرى بخالف القصص  

. وقصة يوسف في القرآ تختلف في بعض تفاصيلها عن قصة يوسف في سفر التكوين 31الى  78و  77يوسف باسهاب سفر التكوين في الفصول 

 نشير الى بعضها فيما يلي.
8

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
9

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
10

 َت، أَبَْه أَبَُت، أَبَ ( 0 
11

قارن: "ورأى أيضا حلما آخر، فقصه على إخوته وقال: رأيت حلما أيضا كأن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ( 0م♦ ُرويَاَك، ُريااَك ( 9 تَقُصا ( 0 

فنسجد لك إلى األرض؟"  ساجدة لي. ولما قصه على أبيه وإخوته، وبخه أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي رأيته؟ أترانا نأتي أنا وأمك وإخوتك
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53/12:6م
1
وِيلِ  0َوَكَذَٰلَِك ََيَۡتبِيَك  

ۡ
َحادِيِث َوي تِمُّ  9َربَُّك َوي َعل ِم َك ِمن تَأ

َ
ٱۡۡل
 
َ
ى أ َها لََعَ َتمذ

َ
ٓ أ وَب َكَما ى َءاِل َيۡعق  ۥ َعلَۡيَك َولََعَ بََوۡيَك ِمن َقۡبل  نِۡعَمَته 
َٰهِيَم ِإَوۡسَحََٰق  إِنذ َربذَك َعلِيٌم َحِكيم    إِبَۡر

َوَكَذلَِك يَْجتَبِيَك َربَُّك َويَُعلُِّمَك ِمْن تَأِْويِل 

اأْلََحاِديِث َويُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َوَعلَى آَِل يَْعقُوَب 

هَا َعلَى أَبََوْيَك ِمْن قَْبُل إِْبرَ  اِهيَم َوإِْسَحاَق َكَما أَتَما

 إِنا َرباَك َعلِيٌم َحِكيمٌ 

53/12:7هـ
2
َف ِإَوۡخَوتِهِۦٓ َءاَيَٰت    آئِلَِي  0۞لذَقۡد ََكَن ِِف ي وس  اهِلِينَ  ل ِلسذ  لَقَْد َكاَن فِي يُوُسَف َوإِْخَوتِِه آَيَاٌت لِلسا

53/12:8م
3
َحبُّ إََِلى  

َ
وه  أ خ 

َ
ف  َوأ ْ ََل وس  ۡصَبةٌ إِۡذ قَال وا بِيَنا ِمنذا َوََنۡن  ع 

َ
بَانَا  0أ

َ
إِنذ أ

بِي    لَِف َضَلَٰٖل مُّ
إِْذ قَالُوا لَيُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِينَا ِمناا َونَْحُن 

 ُعْصبَةٌ إِنا أَبَانَا لَفِي َضاَللإ ُمبِينإ 

ۡرٗضا  53/12:9م
َ
وه  أ وِ ٱۡطرَح 

َ
َف أ ْ ي وس  ۡم  ]...[ٱۡقت ل وا بِيك 

َ
ۡم وَۡجه  أ ََيۡل  لَك 

ون واْ ِمنَۢ َبۡعِدهِۦ قَۡوٗما َصَٰلِِحيَ   َوتَك 
اْقتُلُوا يُوُسَف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا يَْخُل لَُكْم َوْجهُ 

 أَبِيُكْم َوتَُكونُوا ِمْن بَْعِدِه قَْوًما َصالِِحينَ 

53/12:10م
4
َف   ْ ي وس  ۡم ََل َتۡقت ل وا ِۡنه  وه  ِِف َغَيََٰبتِ  قَاَل قَآئِل  م  ۡلق 

َ
ِ  0َوأ ٱۡۡل ب 

َٰعِلَِي  9يَۡلَتقِۡطه   نت ۡم َف يذاَرةِ إِن ك   َبۡعض  ٱلسذ
قَاَل قَاهٌِل ِمْنهُْم اَل تَْقتُلُوا يُوُسَف َوأَْلقُوهُ فِي َغيَابَِة 

يااَرِة إِْن ُكْنتُْم فَاِعلِينَ   اْلُجبِّ يَْلتَقِْطهُ بَْعُض السا

53/12:11م
5
  ْ َ۬منذا قَال وا

ۡ
بَانَا َمالََك ََل تَأ

َ
أ وَن  0َيى َف ِإَونذا ََل ۥ لََنَِٰصح  َٰ ي وس  قَالُوا يَا أَبَانَا َما لََك اَل تَأَْمناا َعلَى يُوُسَف َوإِناا لَهُ  لََعَ

 لَنَاِصُحونَ 

53/12:12م
6
رِۡسۡله  َمَعَنا َغٗدا يَۡرَتۡع َوَيۡلَعۡب  

َ
وَن  0أ  أَْرِسْلهُ َمَعنَا َغًدا يَْرتَْع َويَْلَعْب َوإِناا لَهُ لََحافِظُونَ  ِإَونذا ََل ۥ لََحَٰفِظ 

53/12:13م
7
ن َِنٓ   ْ  0قَاَل إَِن ِ ََلَۡحز  ن تَۡذَهب وا

َ
ِئۡب   9أ لَه  ٱَّل  ك 

ۡ
ن يَأ

َ
َخاف  أ

َ
 7بِهِۦ َوأ

نت ۡم َعۡنه  َغَٰفِل وَن 
َ
 َوأ

ُف أَْن يَأُْكلَهُ قَاَل إِنِّي لَيَْحُزنُنِي أَْن تَْذهَبُوا بِِه َوأََخا

ْهُب َوأَْنتُْم َعْنهُ َغافِلُونَ   الذِّ

53/12:14م
8
ِئۡب    َكلَه  ٱَّل 

َ
ۡصَبةٌ  0قَال واْ لَئِۡن أ ونَ  9َوََنۡن  ع  ْهُب َونَْحُن ُعْصبَةٌ إِناا إًِذا   0مإِنذآ إِٗذا لذَخََِّٰس  قَالُوا لَئِْن أََكلَهُ الذِّ

 لََخاِسُرونَ 

53/12:15م
9
ا   ن ََيَۡعل وه  ِِف َغَيََٰبِت فَلَمذ

َ
ٓواْ أ َۡجَع 

َ
ۡوَحۡيَنآ إََِلۡهِ  0َذَهب واْ بِهِۦ َوأ

َ
ِ  َوأ ٱۡۡل ب 

م وَن  9تَل نَب َِئنذه  ۡم ََل يَۡشع ر  ۡمرِهِۡم َهََٰذا َوه 
َ
 بِأ

ا َذهَبُوا بِِه َوأَْجَمُعوا أَْن يَْجَعلُوهُ فِي َغيَابَِة  فَلَما

إِلَْيِه لَتُنَبِّئَناهُْم بِأَْمِرِهْم هََذا َوهُْم اَل اْلُجبِّ َوأَْوَحْينَا 

 يَْشُعُرونَ 

53/12:16م
10

ۡم ِعَشآءٗ   بَاه 
َ
وَن  0وََجآء ٓو أ  َوَجاُؤوا أَبَاهُْم ِعَشاًء يَْبُكونَ  َيۡبك 

53/12:17م
11

بَانَآ إِنذا َذَهۡبَنا نَۡستَبِق   
َ
أ َف ِعنَد َمَتَٰ  0قَال واْ َيى َكلَه  َوتََرۡكَنا ي وس 

َ
عَِنا فَأ

 ُۖ ِئۡب  نذا َصَِٰدقَِي  9ٱَّل  َا َولَۡو ك  ۡؤِمٖن نلذ نَت بِم 
َ
 َوَمآ أ

قَالُوا يَا أَبَانَا إِناا َذهَْبنَا نَْستَبُِق َوتََرْكنَا يُوُسَف ِعْنَد 

ْهُب َوَما أَْنَت بُِمْؤِمنإ لَنَا َولَْو ُكناا  َمتَاِعنَا فَأََكلَهُ الذِّ

 َصاِدقِينَ 

53/12:18م
12

َٰ قَِميِصهِۦ بَِدٖ  َكِذٖبِۚ   ۡم  0وََجآء و لََعَ ك  س  نف 
َ
ۡم أ لَۡت َلك  قَاَل بَۡل َسوذ

 ُۖ ۡمٗراُۖ فََصۡب  ََجِيل 
َ
وَن  9أ َٰ َما تَِصف  ۡسَتَعان  لََعَ  َوٱَّللذ  ٱلۡم 

لَْت  َوَجاُؤوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمإ َكِذبإ قَاَل بَْل َسوا

ُ اْلُمْستََعاُن لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمًرا  فََصْبٌر َجِميٌل َوهللاا

 َعلَى َما تَِصفُونَ 

                                                                                                                                                                                                            
 (.01-8:  77)تكوين 

1
 تَاِويلِ ( 9 يَْجَدبِيكَ ( 0 

2
 آَيَةٌ، ِعْبرةٌ ( 0 

3
 ُعْصبَةً ( 0 

4
 تَْلتَقِْطهُ ( 9 َغيَابَاِت، ِغْيبَِة، َغيَبَِة، َغْيبَِة، َغياابَاتِ ( 0 

5
 تَأَْمنُنَا، تَْئَمناا، تَْيَمناا، تَأُْمناا( 0 

6
 نَْرتَْع َونَْلَعْب، يَْرتَْع َونَْلَعْب، نَْرتَْع َويَْلَعْب، نلهو َونَْلَعْب ( 0 

7
 الذِّيْبُ ( 7 تُْذِهبُوا( 9 لَيُْحُزنُنِي، لَيَْحُزنِّي، لَيَْحِزنُنِي، لَيُْحِزنِّي( 0 

8
ْيبُ ( 0   (.07-09:  77وته )في سفر التكوين يعقوب هو الذي بعث يوسف ليتفقد سالمة اخ( 0م♦ ُعْصبَةً  ( 9 الذِّ

9
 لَيُنَبِّئَناهُْم، لَنُنَبِّئَناهُمْ ( 9 َغيَابَاِت، ِغْيبَِة، َغيَبَِة، َغْيبَِة، َغياابَاتِ ( 0 

10
 ُعَشاًء، ُعًشا، ُعَشيًّا( 0 

11
يُْب ( 9 نَْنتَِضل( 0   الذِّ

12
 فََصْبراً َجِميالً ( 9 َكِذباً، َكِدبإ ( 0 
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53/12:19م
1
ىَٰ   َٰب ُۡشَ ۖۥُ َقاَل َي ۡدََلَٰ َدلَۡوه 

َ
ۡم فَأ ْ َوارَِده  رَۡسل وا

َ
َهََٰذا  0وََجآَءۡت َسيذاَرة  فَأ

َۢ بَِما َيۡعَمل وَن  وه  بَِضََٰعٗة  َوٱَّللذ  َعلِيم  َِسُّ
َ
َٰم   َوأ َل  غ 

َسيااَرةٌ فَأَْرَسلُوا َواِرَدهُْم فَأَْدلَى َدْلَوهُ قَاَل َوَجاَءْت 

ُ َعلِيٌم  وهُ بَِضاَعةً َوهللاا يَا بُْشَرى هََذا ُغاَلٌم َوأََسرُّ

 بَِما يَْعَملُونَ 

َٰهِِدينَ  53/12:20م وَدةٖ َوََكن واْ فِيهِ ِمَن ٱلزذ ۡوه  بَِثَمِۢن ََبٖۡس َدَرَٰهَِم َمۡعد  ثََمنإ بَْخسإ َدَراِهَم َمْعُدوَدةإ َوَكانُوا فِيِه َوَشَرْوهُ بِ  َوَُشَ

اِهِدينَ   ِمَن الزا

53/12:21م
َٰه    2 ى ِي ٱۡشََتَ ن  0مَوقَاَل ٱَّلذ

َ
َٰه  َعََسى أ ۡكرِِِم َمۡثَوى

َ
تِهِۦٓ أ

َ
ِِۡصَ َِلۡمَرأ ِمن م 

ا   ۡو َنتذِخَذهۥ  َوََلٗ
َ
ٓ أ   9ميَنَفَعَنا

َ
َف ِِف ٱۡۡل نذا َِل وس  ۡرِض َوَكَذَٰلَِك َمكذ

وِيلِ 
ۡ
ۥ ِمن تَأ ۡمرِهِۦ َوَلَِٰكنذ  0َونِل َعل َِمه 

َ
ى أ َحادِيِثِۚ َوٱَّللذ  ََغلٌِب لََعَ

َ
ٱۡۡل
وَن  ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل َيۡعلَم 

َ
 أ

َوقَاَل الاِذي اْشتََراهُ ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأَتِِه أَْكِرِمي 

ناا َمْثَواهُ َعَسى أَْن يَْنفََعنَا أَْو نَتاِخَذهُ َولًَدا  َوَكَذلَِك َمكا

لِيُوُسَف فِي اأْلَْرِض َولِنَُعلَِّمهُ ِمْن تَأِْويِل 

ُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنا أَْكثََر  اأْلََحاِديِث َوهللاا

 النااِس اَل يَْعلَُمونَ 

53/12:22م
3
ۡكٗما  ۥٓ َءاَتۡيَنَٰه  ح  ه  دذ ش 

َ
ا بَلََغ أ ۡحِسنَِي  0َولَمذ هُ آَتَْينَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك نَْجِزي  وَِعۡلٗما  َوَكَذَٰلَِك ََّنۡزِي ٱلۡم  ا بَلََغ أَُشدا َولَما

 اْلُمْحِسنِينَ 

53/12:23م
4
ۡفِسهِۦ وََغلذَقتِ  0َوَرََٰوَدتۡه    َو ِِف بَۡيتَِها َعن نذ ََٰب َوقَالَۡت  9ٱلذَِّت ه  بَۡو

َ
ٱۡۡل

ۡحَسَن َمۡثَواَيُۖ  7َهۡيَت 
َ
ٓ أ ِ ۥ َرّب  ُِۖ إِنذه  ۡفلِح   7لََك  قَاَل َمَعاَذ ٱَّللذ ۥ ََل ي  إِنذه 

ونَ  َٰلِم    0مٱلظذ

َوَراَوَدْتهُ الاتِي هَُو فِي بَْيتِهَا َعْن نَْفِسِه َوَغلاقَِت 

ِ إِناهُ َربِّي  اأْلَْبَواَب َوقَالَْت هَْيَت لََك قَاَل َمَعاَذ هللاا

 ْثَواَي إِناهُ اَل يُْفلُِ  الظاالُِمونَ أَْحَسَن مَ 

53/12:24م
5
ِهۦِ  َكَذَٰلَِك نِلَِۡصَِف   ن رذَءا ب ۡرَهََٰن َرب 

َ
ۡت بِهِۖۦُ وََهمذ بَِها لَۡوََلٓ أ  0َولََقۡد َهمذ

ۡخلَِصيَ  ۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلۡم  وَٓء َوٱۡلَفۡحَشآَء  إِنذه    9َعۡنه  ٱلسُّ
ْت بِِه وَ  هَما بِهَا لَْواَل أَْن َرأَى بُْرهَاَن َربِِّه َولَقَْد هَما

وَء َوالْفَْحَشاَء إِناهُ ِمْن  َكَذلَِك لِنَْصِرَف َعْنهُ السُّ

 ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصينَ 

53/12:25م
6
ۡت   ب رٖ  0َوٱۡستََبَقا ٱۡۡلَاَب َوقَدذ ۥ ِمن د  ِميَصه 

ا  0م9قَ ۡلَفَيا َسي َِدَها ََلَ
َ
َوأ

ۡو 
َ
ن ي ۡسَجَن أ

َ
ٓ أ وًٓءا إَِلذ ۡهلَِك س 

َ
َراَد بِأ

َ
ٱۡۡلَاِبِۚ قَالَۡت َما َجَزآء  َمۡن أ

َِلم  
َ
  7َعَذاٌب أ

َواْستَبَقَا اْلبَاَب َوقَداْت قَِميَصهُ ِمْن ُدبُرإ َوأَْلفَيَا 

َراَد بِأَْهلَِك َسيَِّدهَا لََدى اْلبَاِب قَالَْت َما َجَزاُء َمْن أَ 

 ُسوًءا إاِلا أَْن يُْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيمٌ 

53/12:26م
7
ٓ إِن ََكَن   ۡهلَِها

َ
ِۡن أ قَاَل ِِهَ َرََٰوَدتَِۡن َعن نذۡفَِسِۚ وََشِهَد َشاهِد  م 

ۥ ق دذ  ه  ب لٖ  0قَِميص  َِٰذبَِي  9ِمن ق  َو ِمَن ٱۡلَك  فََصَدقَۡت وَه 
نَْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن  قَاَل ِهَي َراَوَدْتنِي َعنْ 

أَْهلِهَا إِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدا ِمْن قُبُلإ فََصَدقَْت َوهَُو 

 ِمَن اْلَكاِذبِينَ 

53/12:27م
8
ۥ ق دذ   ه  ب رٖ  0ِإَون ََكَن قَِميص  َِٰدقَِي  9ِمن د  َو ِمَن ٱلصذ بَْت َوهَُو ِمَن َوإِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدا ِمْن ُدبُرإ فََكذَ  فََكَذبَۡت َوه 

اِدقِينَ   الصا

53/12:28م
9
ا رََءا  ۥ ق دذ  0فَلَمذ ب رٖ  9قَِميَصه  ُۖ  7ِمن د  نذ ۥ ِمن َكۡيِدك  إِنذ  7قَاَل إِنذه 

نذ   َعِظيم   7َكۡيَدك 
ا َرأَى قَِميَصهُ قُدا ِمْن ُدبُرإ قَاَل إِناهُ ِمْن َكْيِدُكنا  فَلَما

 إِنا َكْيَدُكنا َعِظيمٌ 

53/12:29م
10

ف    ۡعرِۡض  0ي وس 
َ
نِت ِمَن  9أ ۢنبِِكِۖ إِنذِك ك  َعۡن َهََٰذا  َوٱۡستَۡغفِرِي َِّلَ
  7يَ   ِٱۡۡلَاِط 

يُوُسُف أَْعِرْض َعْن هََذا َواْستَْغفِِري لَِذْنبِِك إِناِك 

 ُكْنِت ِمَن اْلَخاِطئِينَ 

                                                           
1

، بُْشَرايْ ( 0   بُْشَراَي، بُْشَريا
2

 .Cf. TJ 3:7** (9م(. 76:  77قارن: "وباعه المدينيون في مصر لفوطيفار، خصي فرعون ورهيس الحرس" )تكوين ( 0م♦ تَاِويِل ( 0 
3

 ُحُكًما( 0 
4

َدْتهُ ( 0  َعتِ ( 9 َوَروا أنظر رواية يوسف مع زوجة سيده في ( 0م♦ َمْثَويا ( 7 ِهْيَت، ِهْئَت، ِهْئُت، هَْيُت، ِهْيُت، هُيِّْئُت، هيِيُِت، هَْيتِ ( 7 َوَغلَقَِت، َوتَرا

 .Les détails de la séduction dans Midrash Tanhuma, Genèse, 5, par. 21-25، **91-7:  78سفر التكوين 
5

 اْلُمْخلِِصيَن ( 9 لِيَْصِرفَ ( 0 
6

( اما قصة قد القميص 09:  78يذكر سفر التكوين ان يوسف ترك ثوبه بيدها وهرب ) (0م♦ َعَذاباً أَلِيماً ( 7 ُدْبرإ، ُدبُُر، ُدْبُر، ُدبُرَ ( 9 َوقَطاتْ ( 0 

 D'après Gn 39:12, Joseph abandonna son vêtement et s'enfuit. Le récit coranique correspond àفنجدها في  **

Sepher Hayyashar (Geiger, p. 113.) 
7

، قُبُُل، قُبْ ( 9 قُطا، ُعطا ( 0   ُل، قُبُلَ قُبْلإ
8

 ُدْبرإ، ُدبُُر، ُدْبُر، ُدبُرَ ( 9 قُطا، ُعطا ( 0 
9

 َكْيِدُكناهْ ( 7 ُدْبرإ، ُدبُُر، ُدْبُر، ُدبُرَ ( 7 قُطا، ُعطا ( 9 َرا( 0 
10

 اْلَخاِطينَ ( 7 أَْعَرضَ ( 9 يُوُسفَ ( 0 
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53/12:30م
1
ََٰها َعن نذۡفِسهِۖۦُ  0۞َوقَاَل نِۡسَوة    ت  ٱۡلَعزِيزِ ت َرَٰوِد  َفَتى

َ
ِِف ٱلَۡمِديَنةِ ٱۡمَرأ

بِٖي  9قَۡد َشَغَفَها ََٰها ِِف َضَلَٰٖل مُّ ى ُۖ إِنذا لَََنَ بًّا  ح 
َوقَاَل نِْسَوةٌ فِي اْلَمِدينَِة اْمَرأَةُ اْلَعِزيِز تَُراِوُد فَتَاهَا 

لَنََراهَا فِي َضاَللإ  َعْن نَْفِسِه قَْد َشَغفَهَا ُحبًّا إِناا

 ُمبِينإ 

53/12:31م
2
ا َسِمَعۡت بَِمۡكرِهِنذ   تذَك  0فَلَمذ نذ م  ۡعَتَدۡت لَه 

َ
رَۡسلَۡت إََِلِۡهنذ َوأ

َ
 9ا  ٗ أ

ۥٓ  ۡيَنه 
َ
ا َرأ ُۖ فَلَمذ ۡج َعلَۡيِهنذ ِيٗنا َوَقالَِت ٱۡخر  نذ ِسك  ِۡنه  ذ َوَِٰحَدةٖ م  َوَءاتَۡت ُك 

نذ  يِۡدَيه 
َ
ۡعَن أ ۥ َوَقطذ نَه  ۡكَبۡ

َ
ِ  7أ ا 7َوق ۡلَن َحََٰش َّلِلذ إِۡن  3َما َهََٰذا بََُشً

  0مَكرِيم   6َهََٰذآ إَِلذ َملَك  

ا َسِمَعْت بَِمْكِرِهنا  أَْرَسلَْت إِلَْيِهنا َوأَْعتََدْت  فَلَما

ينًا َوقَالَِت  لَهُنا ُمتاَكأً َوآَتَْت ُكلا َواِحَدةإ ِمْنهُنا ِسكِّ

ا َرأَْينَهُ أَْكبَْرنَهُ َوقَطاْعَن أَْيِديَهُنا  اْخُرْج َعلَْيِهنا فَلَما

ِ َما هََذا بََشًرا إِْن هََذا إاِلا َملٌَك  َوقُْلَن َحاَش َّلِلا

 ِريمٌ كَ 

53/12:32م
3
ۥ َعن نذۡفِسهِۦ   ِي ل ۡمت نذَِن فِيهِِۖ َولََقۡد َرََٰودتُّه  نذ ٱَّلذ قَالَۡت فََذَٰلِك 

وٗنا هۥ  لَي ۡسَجَنذ َوََلَك  ر  ٓ َءام  َِن  0فَٱۡسَتۡعَصَمُۖ َولَئِن لذۡم َيۡفَعۡل َما م 
َٰغِرِيَن   ٱلصذ

لَقَْد َراَوْدتُهُ َعْن قَالَْت فََذلُِكنا الاِذي لُْمتُنانِي فِيِه وَ 

نَْفِسِه فَاْستَْعَصَم َولَئِْن لَْم يَْفَعْل َما آَُمُرهُ لَيُْسَجنَنا 

اِغِرينَ   َولَيَُكونَاً ِمَن الصا

53/12:33م
4
ۡجن    ِ ِ ٱلس  ِ  0قَاَل َرب  ونََِنٓ إََِلۡهِِۖ ِإَوَلذ تَِۡصِۡف َعَن  ا يَۡدع  َحبُّ إََِلذ ِممذ

َ
أ

نذ  ۡصب   9َكۡيَده 
َ
َِن ٱۡلَجَِٰهلَِي  7أ ن م  ك 

َ
 إََِلۡهِنذ َوأ

ا يَْدُعونَنِي إِلَْيِه  ْجُن أََحبُّ إِلَيا ِمما قَاَل َربِّ السِّ

َوإاِلا تَْصِرْف َعنِّي َكْيَدهُنا أَْصُب إِلَْيِهنا َوأَُكْن 

 ِمَن اْلَجاِهلِينَ 

ۥ فََِصََف َعۡنه   53/12:34م ِميع  ٱۡلَعلِيم  فَٱۡسَتَجاَب ََل ۥ َربُّه  َو ٱلسذ ۥ ه  نذ  إِنذه  فَاْستََجاَب لَهُ َربُّهُ فََصَرَف َعْنهُ َكْيَدهُنا إِناهُ هَُو  َكۡيَده 

ِميُع اْلَعلِيمُ   السا

53/12:35م
5
ۥ  ن نذه  اْ ٱٓأۡلَيَِٰت لَيَۡسج  و 

َ
ِنَۢ َبۡعِد َما َرأ م م  َٰ  0ث مذ بََدا لَه  ِمْن بَْعِد َما َرأَُوا اآْلَيَاِت لَيَْسُجنُناهُ َحتاى  ثُما بََدا لَهُمْ  ِحٖي  9َحَّتذ

 ِحينإ 

53/12:36م
6
ۡعِِص  ََخۡٗراُۖ  

َ
ََِٰنٓ أ َرى

َ
ٓ أ ٓ إَِن ِ َما ه  َحد 

َ
ۡجَن َفَتَياِنِۖ َقاَل أ ِ  0َوَدَخَل َمَعه  ٱلس 

ََِٰنٓ  َرى
َ
ٓ أ َِس  ]...[َوقَاَل ٱٓأۡلَخر  إَِن ِ

ۡ
ُۡحِل  فَۡوَق َرأ

َ
ا 9أ ۡۡبٗ ل   7خ  ك 

ۡ
تَأ

ُۖ نَب ِۡئَنا ۡۡي  ِمۡنه  ۡحِسنِيَ  7ٱلطذ ََٰك ِمَن ٱلۡم  وِيلِهِۦُٓۖ إِنذا نََرى
ۡ
  0مبَِتأ

ْجَن فَتَيَاِن قَاَل أََحُدهَُما إِنِّي أََرانِي  َوَدَخَل َمَعهُ السِّ

أَْعِصُر َخْمًرا َوقَاَل اآْلََخُر إِنِّي أََرانِي أَْحِمُل 

تَأُْكُل الطاْيُر ِمْنهُ نَبِّْئنَا بِتَأِْويلِِه فَْوَق َرْأِسي ُخْبًزا 

 إِناا نََراَك ِمَن اْلُمْحِسنِينَ 

ن  53/12:37م
َ
وِيلِهِۦ َقۡبَل أ

ۡ
َما بَِتأ ت ك 

ۡ
َما َطَعام  ت ۡرَزقَانِهِۦٓ إَِلذ َنبذأ تِيك 

ۡ
قَاَل ََل يَأ

ِۚ إَِن ِ تَرَ  ٓ ِ َمَِن َرّب 
ا َعلذ َما ِممذ َٰلِك  َما  َذ تَِيك 

ۡ
ۡكت  ِملذَة قَۡوٖ  َلذ ي ۡؤِمن وَن يَأ

ونَ  ۡم َكَٰفِر  م بِٱٓأۡلِخَرةِ ه  ِ َوه   بِٱَّللذ

قَاَل اَل يَأْتِيُكَما طََعاٌم تُْرَزقَانِِه إاِلا نَباأْتُُكَما بِتَأِْويلِِه 

ا َعلاَمنِي َربِّي إِنِّي  قَْبَل أَْن يَأْتِيَُكَما َذلُِكَما ِمما

ِ َوهُْم بِاآْلَِخَرِة هُْم تََرْكُت ِملاةَ قَْومإ  اَل يُْؤِمنُوَن بِاَّللا

 َكافُِرونَ 

ن  53/12:38م
َ
ٓ أ وَب  َما ََكَن نَلَا َٰهِيَم ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعق  َوٱتذَبۡعت  ِملذَة َءابَآءِٓي إِبَۡر

ِ َعلَۡيَنا َولََعَ ٱنلذاِس  َٰلَِك ِمن فَۡضِل ٱَّللذ ِۚ َذ ءٖ ِ ِمن ََشۡ ُُّۡشَِك بِٱَّللذ ن
ونَ َوَلَٰ  ر  ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل يَۡشك 

َ
 ِكنذ أ

َواتابَْعُت ِملاةَ آَبَاهِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َما 

ِ ِمْن َشْيءإ َذلَِك ِمْن فَْضِل  َكاَن لَنَا أَْن نُْشِرَك بِاَّللا

ِ َعلَْينَا َوَعلَى النااِس َولَِكنا أَْكثََر النااِس اَل  هللاا

 يَْشُكُرونَ 

ار   53/12:39م َِٰحد  ٱۡلَقهذ ِم ٱَّللذ  ٱۡلَو
َ
ِق وَن َخۡۡيٌ أ َتَفر  ۡرَباب  مُّ

َ
ۡجِن َءأ ِ ُ  َيََٰصَِٰحَبِ ٱلس  قُوَن َخْيٌر أَِم هللاا ْجِن أَأَْربَاٌب ُمتَفَرِّ يَا َصاِحبَِي السِّ

 اْلَواِحُد اْلقَهاارُ 

ٓ  53/12:40م وَن ِمن د ونِهِۦٓ إَِلذ آ َما َتۡعب د  م مذ نت ۡم َوَءابَآؤ ك 
َ
ٓ أ وَها ۡيت م  ۡسَماٗٓء َسمذ

َ
أ

 ٓ ْ إَِلذ ٓوا َلذ َتۡعب د 
َ
َمَر أ

َ
ِ أ ِۚ إِِن ٱۡۡل ۡكم  إَِلذ َّلِلذ ۡلَطَٰن    بَِها ِمن س 

نَزَل ٱَّللذ
َ
أ

ونَ  ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل َيۡعلَم 
َ
ِم  َوَلَِٰكنذ أ ِين  ٱۡلَقي  َٰلَِك ٱَل   إِيذاه   َذ

ْيتُُموهَا أَْنتُْم َما  تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إاِلا أَْسَماًء َسما

ُ بِهَا ِمْن ُسْلطَانإ إِِن اْلُحْكُم  َوآَبَاُؤُكْم َما أَْنَزَل هللاا

يُن اْلقَيُِّم  ِ أََمَر أاَلا تَْعبُُدوا إاِلا إِيااهُ َذلَِك الدِّ إاِلا َّلِلا

 لَُمونَ َولَِكنا أَْكثََر النااِس اَل يَعْ 

                                                           
1

 َشِغفَهَا، َشَعفَهَا، َشِعفَهَا( 9 نُْسَوةٌ ( 0 
2

ِ ( 7 أَْيِديَهُناهْ ( 7 ُمتاَكاً، ُمْتَكأً، ُمتاَكاًء، ُمْتكاً، َمْتكاً ( 9 بَِمْكِرِهناهْ ( 0  ِ، َحاشاً َّلِلا ِ، َحاَشى هللاا ِ، َحاْش َّلِلا ِ، َحاَش اإلله، َحَشى َّلِلا بََشٌر، بِبََشرإ، ( 3 َحاَشا َّلِلا

ليس فيه قصة عتاب ن (  ولك6:  78حسن الهيئة وجميل المنظر" )يذكر سفر التكوين "وكان يوسف ( 0م♦ مع قراءة بِِشَرًى  –َملٌِك ( 6 بِِشَرىً 

 . Cf. Midrash **Tanhuma, Genèse Vayescheb 5  نسوة المدينة للزوجة سيد يوسف والتي نجدها في كتاب آخر
3

 َولَيَُكونَنا ( 0 
4

ْجنِ ( 0   أََصبُّ ( 7 َكْيَدهُناهْ ( 9 َربُّ السِّ
5

 َعتاى.( 9 لَتَْسُجنُناهُ ( 0 
6

 .99-0:  71أنظر رؤيا المسجونين مع يوسف في سفر التكوين ( 0م♦ نَبِّْينَا ( 7 ثريداً ( 7 َراِسي( 9 ِعنَبَاً ( 0 
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53/12:41م
1
ۥ  َما فَيَۡسِِق َربذه  ك  َحد 

َ
ٓ أ ا مذ
َ
ۡجِن أ ِ ا ٱٓأۡلَخر   0َيََٰصَِٰحَبِ ٱلس  مذ

َ
ََخۡٗراُۖ َوأ

ِي فِيهِ  ۡمر  ٱَّلذ
َ
ِسهۦِ  ق َِضَ ٱۡۡل

ۡ
أ ۡۡي  ِمن رذ ل  ٱلطذ ك 

ۡ
َفي ۡصلَب  َفَتأ
 تَۡسَتۡفتَِياِن 

ا أََحُدُكَما فَيَسْ  ْجِن أَما قِي َرباهُ َخْمًرا يَا َصاِحبَِي السِّ

ا اآْلََخُر فَيُْصلَُب فَتَأُْكُل الطاْيُر ِمْن َرْأِسِه  َوأَما

 قُِضَي اأْلَْمُر الاِذي فِيِه تَْستَْفتِيَانِ 

َٰه   53/12:42م نَسى
َ
ۡرِن ِعنَد َرب َِك فَأ َما ٱۡذك  ِۡنه  ۥ نَاٖج م  نذه 

َ
ِي َظنذ أ َوقَاَل لَِّلذ
ِهِ  ۡيَطَٰن  ذِۡكَر َرب  ۡجِن بِۡضَع ِسنِيَ ٱلشذ ِ  ۦ فَلَبَِث ِِف ٱلس 

ِذي ظَنا أَناهُ نَاجإ ِمْنهَُما اْذُكْرنِي ِعْنَد َربَِّك 
َوقَاَل لِلا

ْجِن بِْضَع  ْيطَاُن ِذْكَر َربِِّه فَلَبَِث فِي السِّ فَأَْنَساهُ الشا

 ِسنِينَ 

53/12:43م
2
َرىَٰ  

َ
ٓ أ نذ َسۡبٌع َسۡبَع  ]...[َوقَاَل ٱلَۡملِك  إَِن ِ ل ه  ك 

ۡ
َبَقَرَٰٖت ِسَماٖن يَأ

 
 
َها ٱلَۡمََل يُّ

َ
أ َخَر يَابَِسَٰٖتِۖ َيى

 
ۡۡضٖ َوأ ۢنب َلَٰت  خ  ۡفت وِن  0ِعَجاف  َوَسۡبَع س 

َ
أ

نت ۡم لِلرُّۡءيَا ونَ  9ِِف ر ۡءَيََٰى إِن ك    0مَتۡعب  

َوقَاَل اْلَملُِك إِنِّي أََرى َسْبَع بَقََراتإ ِسَمانإ يَأُْكلُهُنا 

َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنباَُلتإ ُخْضرإ َوأَُخَر 

يَابَِساتإ يَا أَيُّهَا اْلَمأَلُ أَْفتُونِي فِي ُرْؤيَاَي إِْن ُكْنتُْم 

ْؤيَا تَْعبُُرونَ   لِلرُّ

َِٰم بَِعَٰلِِميَ  53/12:44م ۡحَل
َ
وِيِل ٱۡۡل

ۡ
ۡحَلَٰمِٖۖ َوَما ََنۡن  بَِتأ

َ
ۡضَغَٰث  أ

َ
اُث أَْحاَلمإ َوَما نَْحُن بِتَأِْويِل اأْلَْحاَلِم قَالُوا أَْضغَ  قَال ٓواْ أ

 بَِعالِِمينَ 

53/12:45م
3
َكرَ   َما َوٱدذ ِي ََّنَا ِمۡنه  ة   0َوقَاَل ٱَّلذ مذ

 
م 9َبۡعَد أ نَب ِئ ك 

 
۠ أ نَا
َ
وِيلِهِۦ  7أ

ۡ
بَِتأ

رِۡسل ونِ 
َ
  7فَأ

ةإ أَنَا أُنَ  َكَر بَْعَد أُما بِّئُُكْم َوقَاَل الاِذي نََجا ِمْنهَُما َوادا

 بِتَأِْويلِِه فَأَْرِسلُونِ 

53/12:46م
4
نذ َسۡبٌع   ل ه  ك 

ۡ
ۡفتَِنا ِِف َسۡبِع َبَقَرَٰٖت ِسَماٖن يَأ

َ
يق  أ ِ د  ِ َها ٱلص  يُّ

َ
ف  أ ي وس 

ۢنب َلَٰت   رِۡجع  إََِل  0ِعَجاف  َوَسۡبِع س 
َ
ٓ أ ِ
َخَر يَابَِسَٰٖت لذَعّل 

 
ۡۡضٖ َوأ خ 

وَن  ۡم َيۡعلَم   ٱنلذاِس لََعلذه 

يُق أَْفتِنَا فِي َسْبِع بَقََراتإ ِسَمانإ  دِّ يُوُسُف أَيُّهَا الصِّ

يَأُْكلُهُنا َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنباَُلتإ ُخْضرإ 

َوأَُخَر يَابَِساتإ لََعلِّي أَْرِجُع إِلَى النااِس لََعلاهُْم 

 يَْعلَُمونَ 

53/12:47م
5
ٗبا 

َ
وَن َسۡبَع ِسنَِي َدأ ۢنب لِهِۦٓ إَِلذ  0قَاَل تَۡزرَع  وه  ِِف س  َفَما َحَصدتُّۡم فََذر 

ل ونَ  ك 
ۡ
ا تَأ ِمذ   9قَلِيَٗل م 

قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن َدأَبًا فََما َحَصْدتُْم فََذُروهُ 

ا تَأُْكلُونَ   فِي ُسْنبُلِِه إاِلا قَلِياًل ِمما

53/12:48م
6
َٰلَِك َسۡبع  شِ   ِت ِمنَۢ َبۡعِد َذ

ۡ
ۡلنَ ث مذ يَأ ك 

ۡ
ۡمت مۡ  0َداد  يَأ نذ إَِلذ  9َما قَدذ لَه 

ِۡصن وَن  ا َت  ِمذ  قَلِيَٗل م 
ْمتُْم  ثُما يَأْتِي ِمْن بَْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد يَأُْكْلَن َما قَدا

ا تُْحِصنُونَ   لَهُنا إاِلا قَلِياًل ِمما

53/12:49م
7
َٰلَِك ََعم  فِيهِ   ِت ِمنَۢ َبۡعِد َذ

ۡ
ونَ ث مذ يَأ َغاث  ٱنلذاس  َوفِيهِ َيۡعِِص  ثُما يَأْتِي ِمْن بَْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه يَُغاُث النااُس َوفِيِه   ]...[ 0ي 

 يَْعِصُرونَ 

53/12:50م
8
ول  قَاَل ٱرِۡجۡع إََِلَٰ َرب َِك   ا َجآَءه  ٱلرذس  َوقَاَل ٱلَۡملِك  ٱۡئت وِن بِهِۖۦُ فَلَمذ

ََِّٰت  9َما بَال  ٱلن ِۡسَوةِ  0ۡله    َ فَۡس  نذ   7ٱلذ يِۡدَيه 
َ
ۡعَن أ ِ  7َقطذ إِنذ َرّب 

 َعلِيم   3بَِكۡيِدهِنذ 

ُسوُل قَاَل  ا َجاَءهُ الرا َوقَاَل اْلَملُِك اْهتُونِي بِِه فَلَما

تِي  اْرِجْع إِلَى َربَِّك فَاْسأَلْهُ َما بَاُل النِّْسَوِة الالا

 إِنا َربِّي بَِكْيِدِهنا َعلِيمٌ قَطاْعَن أَْيِديَهُنا 

53/12:51م
9
نذ   ِ  9إِۡذ َرََٰودتُّنذ  0قَاَل َما َخۡطب ك  َف َعن نذۡفِسهۦِ  ق ۡلَن َحََٰش َّلِلذ  7ي وس 

ت  ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَٰٔـَن َحۡصَحَص 
َ
ِۚ قَالَِت ٱۡمَرأ وٓءٖ  7َما َعلِۡمَنا َعلَۡيهِ ِمن س 

َِٰدقَِي  ۥ لَِمَن ٱلصذ ۥ َعن نذۡفِسهِۦ ِإَونذه  نَا۠ َرََٰودتُّه 
َ
 ٱۡۡلَقُّ أ

قَاَل َما َخْطبُُكنا إِْذ َراَوْدتُنا يُوُسَف َعْن نَْفِسِه قُلَْن 

ِ َما َعلِْمنَا َعلَْيِه ِمْن ُسوءإ قَالَِت اْمَرأَةُ  َحاَش َّلِلا

َراَوْدتُهُ َعْن اْلَعِزيِز اآْلََن َحْصَحَص اْلَحقُّ أَنَا 

اِدقِينَ   نَْفِسِه َوإِناهُ لَِمَن الصا

                                                           
1

 فَيُْسقِي َرباهُ، فَيُْسقى َربُّهُ ( 0 
2

ياا ( 9 اْلَماَل، اْلَملَو( 0   9-0:  70أنظر رؤيا فرعون في سفر التكوني ( 0م♦ لِلرُّ
3

ةإ، أََمهإ، أَْمهإ ( 9 َواداَكرَ ( 0   فَأَْرِسلُونِي( 7 آتيُكْم، أجبُكمْ ( 7 إِما
4

 سنابل( 0 
5

 يَأُْكلُونَ ( 9 َدْأبًا، َدابًا( 0 
6

 قََرأتُمْ ( 9 تَأُْكْلنَ ( 0 
7

ُروَن، تُْعِصُرونَ ( 0  ُروَن، تِِعصِّ  تَْعِصُروَن، تَْعَصُروَن، يُْعَصُروَن، يَُعصِّ
8

يِ ال( 7 النُّْسَوةِ ( 9 فََسْلهُ ( 0  هِي، الالا  بَِكْيِدِهناْه ( 3 أَْيِديَهُناهْ ( 7 الا
9

ِ ( 7 َراَوْدتُناهْ ( 9 َخْطبُُكناهْ ( 0  ِ، َحاشاً َّلِلا ِ، َحاَشى هللاا ِ، َحاْش َّلِلا ِ، َحاَش اإلله، َحَشى َّلِلا  ُحْصِحَص، َحصاصَ ( 7 َحاَشا َّلِلا
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53/12:52م
1
َٰلَِك َِلَۡعلَمَ   َ ََل َيۡهِدي َكۡيَد  0َذ نذ ٱَّللذ

َ
ۡنه  بِٱۡلَغۡيِب َوأ خ 

َ
َن ِ لَۡم أ

َ
أ

 ٱۡۡلَآئِنَِي 
َ اَل يَْهِدي  َذلَِك لِيَْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنهُ بِاْلَغْيِب َوأَنا هللاا

 َد اْلَخاهِنِينَ َكيْ 

53/12:53م
2
ِئ    بَر 

 
ِۚ إِنذ  0۞َوَمآ أ ٓ ِ  َما رَِحَم َرّب 

وٓءِ إَِلذ َۢ بِٱلسُّ اَرة  مذ
َ
ِۚ إِنذ ٱنلذۡفَس َۡل َنۡفَِسٓ

ور  رذِحيم   ِ َغف   َرّب 
وِء إاِلا َما  اَرةٌ بِالسُّ ُئ نَْفِسي إِنا الناْفَس أَلَما َوَما أُبَرِّ

 ي َغفُوٌر َرِحيمٌ َرِحَم َربِّي إِنا َربِّ 

ۥ قَاَل إِنذَك  53/12:54م ا َُكذَمه  ۡسَتۡخلِۡصه  نِلَۡفَِسِۖ فَلَمذ
َ
َوقَاَل ٱلَۡملِك  ٱۡئت وِن بِهِۦٓ أ
ِمي  
َ
ۡيَنا َمِكٌي أ  ٱَۡلَۡوَم ََلَ

ا  َوقَاَل اْلَملُِك اْهتُونِي بِِه أَْستَْخلِْصهُ لِنَْفِسي فَلَما

 اْليَْوَم لََدْينَا َمِكيٌن أَِمينٌ َكلاَمهُ قَاَل إِناَك 

53/12:55م
3
ۡرِضِۖ إَِن ِ َحفِيٌظ َعلِيم   

َ
َٰ َخَزآئِِن ٱۡۡل قَاَل اْجَعْلنِي َعلَى َخَزاهِِن اأْلَْرِض إِنِّي َحفِيظٌ   0مقَاَل ٱۡجَعۡلَِن لََعَ

 َعلِيمٌ 

53/12:56م
4
  

 
أ ۡرِض يَتََبوذ

َ
َف ِِف ٱۡۡل نذا َِل وس  ن ِصيب   9ِمۡنَها َحۡيث  يََشآء    0َوَكَذَٰلَِك َمكذ

ۡحِسنَِي  ۡجَر ٱلۡم 
َ
ُۖ َوََل ن ِضيع  أ ذَشآء   بِرَُۡحَتَِنا َمن ن

أُ ِمْنهَا  ناا لِيُوُسَف فِي اأْلَْرِض يَتَبَوا َوَكَذلَِك َمكا

َحْيُث يََشاُء نُِصيُب بَِرْحَمتِنَا َمْن نََشاُء َواَل نُِضيُع 

 أَْجَر اْلُمْحِسنِينَ 

ونَ  53/12:57م ِيَن َءاَمن واْ َوََكن واْ َيتذق  ۡجر  ٱٓأۡلِخَرةِ َخۡۡي  ل َِّلذ
َ
 َوأَلَْجُر اآْلَِخَرِة َخْيٌر لِلاِذيَن آََمنُوا َوَكانُوا يَتاقُونَ  َوَۡل

53/12:58م
5
ونَ   نِكر  ۡم ََل ۥ م  ۡم َوه  َف فََدَخل واْ َعلَۡيهِ َفَعَرَفه  َوَجاَء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُوا َعلَْيِه فََعَرفَهُْم َوهُْم لَهُ   0موََجآَء إِۡخَوة  ي وس 

 ُمْنِكُرونَ 

53/12:59م
6
م ِِبََهازِهِمۡ   زَه  ا َجهذ ۡم   0َولَمذ بِيك 

َ
ِۡن أ م م  ٖخ لذك 

َ
ََل  0مقَاَل ٱۡئت وِن بِأ

َ
أ

َنِلَِي  نَا۠ َخۡۡي  ٱلۡم 
َ
وِّف ٱۡلَكۡيَل َوأ

 
ٓ أ َن ِ
َ
 تََرۡوَن أ

ا َجهاَزهُْم بَِجهَاِزِهْم قَاَل اْهتُونِي بِأَخإ لَُكْم ِمْن  َولَما

أَبِيُكْم أاََل تََرْوَن أَنِّي أُوفِي اْلَكْيَل َوأَنَا َخْيُر 

 اْلُمْنِزلِينَ 

53/12:60م
7
ۡم ِعنِدي َوََل َتۡقَرب ونِ   ت وِن بِهِۦ فَََل َكۡيَل لَك 

ۡ
نِي بِِه فاََل َكْيَل لَُكْم ِعْنِدي َواَل فَإِْن لَْم تَأْتُو  0فَإِن لذۡم تَأ

 تَْقَربُونِ 

بَاه  ِإَونذا لََفَٰعِل ونَ  53/12:61م
َ
 قَالُوا َسنَُراِوُد َعْنهُ أَبَاهُ َوإِناا لَفَاِعلُونَ  قَال واْ َسن َرَٰوِد  َعۡنه  أ

53/12:62م
8
ٓ إَِذا  0َوقَاَل لِفِۡتَيَٰنِهِ   ۡم َيۡعرِف وَنَها ۡم ِِف رَِحالِِهۡم لََعلذه  ْ بَِضََٰعَته  ٱۡجَعل وا

ۡم يَۡرِجع ونَ  ۡهلِِهۡم لََعلذه 
َ
  0مٱنَقلَب ٓواْ إََِلى أ

َوقَاَل لِفِْتيَانِِه اْجَعلُوا بَِضاَعتَهُْم فِي ِرَحالِِهْم لََعلاهُْم 

 ْم لََعلاهُْم يَْرِجُعونَ يَْعِرفُونَهَا إَِذا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهلِهِ 

53/12:63م
9
رِۡسۡل َمَعَنآ  

َ
نَِع ِمنذا ٱۡلَكۡيل  فَأ بَانَا م 

َ
أ ْ َيى بِيِهۡم قَال وا

َ
ْ إََِلى أ ٓوا ا رََجع  فَلَمذ

َخانَا نَۡكَتۡل 
َ
ونَ  0أ  ِإَونذا ََل ۥ لََحَٰفِظ 

ا َرَجُعوا إِلَى أَبِيِهْم قَالُوا يَا أَبَانَا ُمنَِع  ِمناا فَلَما

 اْلَكْيُل فَأَْرِسْل َمَعنَا أََخانَا نَْكتَْل َوإِناا لَهُ لََحافِظُونَ 

53/12:64م
10

ِخيهِ ِمن َقۡبل  فَٱَّللذ   
َ
ى أ ۡم لََعَ ِمنت ك 

َ
ۡم َعَلۡيهِ إَِلذ َكَمآ أ قَاَل َهۡل َءاَمن ك 

 ُۖ َُِٰحِيَ  0َخۡۡيٌ َحَٰفِٗظا رَۡحم  ٱلرذ
َ
َو أ   9َوه 

آََمنُُكْم َعلَْيِه إاِلا َكَما أَِمْنتُُكْم َعلَى أَِخيِه قَاَل هَْل 

اِحِمينَ  ُ َخْيٌر َحافِظًا َوهَُو أَْرَحُم الرا  ِمْن قَْبُل فَاَّللا

                                                           
1

 لِيُْعلَمَ ( 0 
2

يُ ( 0   أُبَرِّ
3

 .78-77:  70أنظر تكوين ( 0م 
4

ا( 0   نََشاءُ ( 9 يَتَبَوا
5

 (.9:  79قارن: "وعرف يوسف إخوته، وأما هم فلم يعرفوه" )تكوين ( 0م 
6

قارن: " وحياة فرعون ال خرجتم من هنا أو يجيء أخوكم الصغير إلى هنا. وبهذا أمتحنكم. فأرسلوا واحدا منكم ليجيء ( 0م♦ بِِجهَاِزِهْم ( 0 

 (.06-03:  79حتى نمتحن صدق كالمكم، وإال فقسما بحياة فرعون أنتم جواسيس" ) بأخيكم، وأنتم تحبسون
7

 تَْقَربُونِي( 0 
8

قارن: " وأمر يوسف رجاله أن يمألوا أوعية إخوته قمحا ويردوا فضة كل واحد منهم إلى عدله، وأن يعطوهم زادا للطريق، ( 0م♦ لِفِْتيَتِِه ( 0 

حميرهم وساروا من هناك. فلما توقفوا للمبيت، فت  أحدهم عدله ليعطي علفا لحماره، فرأى فضته في فم  ففعلوا. وحمل إخوة يوسف قمحهم على

 (.99-93:  79عدله. فقال إلخوته: ردت فضتي، وها هي في عدلي. فطارت قلوبهم فزعا، والتفت بعضهم إلى بعض وقالوا: ماذا فعل هللا بنا؟" )
9

 يَْكتَلْ ( 0 
10

، َخْيُر الَحافِِظينَخْيٌر ِحفْظًا، ( 0   َخْيُر َحافِظإ وهو َخْيُر الَحافِِظين( 9 َخْيُر َحافِظإ
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53/12:65م
1
ۡت   ۡم ر دذ ْ بَِضََٰعَته  وا ۡم وََجد  ْ َمَتََٰعه  وا ا َفَتح  بَانَا َما  0َولَمذ

َ
أ ْ َيى إََِلۡهِۡمُۖ قَال وا

ُۖ َونَِمۡي  َهَٰذِ  9َنۡبِغِۖ  ۡت إََِلَۡنا َخانَا  7هِۦ بَِضََٰعت َنا ر دذ
َ
ۡهلََنا َوََنَۡفظ  أ

َ
أ

َٰلَِك َكۡيل  يَِسۡي   0تَونَۡزَداد  َكۡيَل بَعِۡيِٖۖ   َذ

ا فَتَُحوا َمتَاَعهُْم َوَجُدوا بَِضاَعتَهُْم ُرداْت إِلَْيِهْم  َولَما

ْت إِلَْينَا  قَالُوا يَا أَبَانَا َما نَْبِغي هَِذِه بَِضاَعتُنَا ُردا

َونَِميُر أَْهلَنَا َونَْحفَظُ أََخانَا َونَْزَداُد َكْيَل بَِعيرإ َذلَِك 

 َكْيٌل يَِسيرٌ 

53/12:66م
2
َٰ ت ۡؤت ونِ   ۡم َحَّتذ ۥ َمَعك  رِۡسلَه 

 
ت نذَِن بِهِۦٓ  0قَاَل لَۡن أ

ۡ
ِ تَلَأ َِن ٱَّللذ َمۡوثِٗقا م 

ول   َٰ َما َنق  ۡم قَاَل ٱَّللذ  لََعَ آ َءاتَۡوه  َمۡوثَِقه  ۡمُۖ فَلَمذ َاَط بِك  ن َي 
َ
ٓ أ إَِلذ
  0مَوكِيل  

 ِ قَاَل لَْن أُْرِسلَهُ َمَعُكْم َحتاى تُْؤتُوِن َمْوثِقًا ِمَن هللاا

ا آَتَْوهُ َمْوثِقَهُْم قَاَل لَتَأْتُنانِي بِِه إاِلا أَْن يُ  َحاطَ بُِكْم فَلَما

ُ َعلَى َما نَقُوُل َوِكيلٌ   هللاا

53/12:67م
3
ل واْ ِمنَۢ بَاٖب َوَِٰحدٖ   ََٰبَِنذ ََل تَۡدخ  ِقَةِٖۖ  0مَوقَاَل َي َتَفر  َٰٖب مُّ بَۡو

َ
ل واْ ِمۡن أ َوٱۡدخ 
ِۖ إِِن ٱۡۡل كۡ  ء  ِ ِمن ََشۡ َِن ٱَّللذ م م  ۡغَِن َعنك 

 
ٓ أ ُِۖ َعلَۡيهِ َوَما م  إَِلذ َّلِلذ

ِ وَن  َتَوُك  ِ ٱلۡم 
ُۖ وََعلَۡيهِ فَۡلَيَتَوُكذ ۡت   تََوُكذ

َوقَاَل يَا بَنِيا اَل تَْدُخلُوا ِمْن بَابإ َواِحدإ َواْدُخلُوا 

ِ ِمْن  قَةإ َوَما أُْغنِي َعنُْكْم ِمَن هللاا ِمْن أَْبَوابإ ُمتَفَرِّ

 ِ ْلُت َوَعلَْيِه َشْيءإ إِِن اْلُحْكُم إاِلا َّلِلا  َعلَْيِه تََوكا

لُونَ  ِل اْلُمتََوكِّ  فَْليَتََوكا

53/12:68م
4
  ِ َِن ٱَّللذ م م  ۡغَِن َعۡنه  ا ََكَن ي  م مذ ب وه 

َ
ۡم أ َمَره 

َ
ْ ِمۡن َحۡيث  أ ا َدَخل وا َولَمذ

و ِعۡلمٖ  ۥ ََّل  ََٰها  ِإَونذه  وَب قََضى ء  إَِلذ َحاَجٗة ِِف َنۡفِس َيۡعق   0ل َِما ِمن ََشۡ
وَن  ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل َيۡعلَم 

َ
 َعلذۡمَنَٰه  َوَلَِٰكنذ أ

ا َدَخلُوا ِمْن َحْيُث أََمَرهُْم أَبُوهُْم َما َكاَن يُْغنِي  َولَما

ِ ِمْن َشْيءإ إاِلا َحاَجةً فِي نَْفِس  َعْنهُْم ِمَن هللاا

َولَِكنا  يَْعقُوَب قََضاهَا َوإِناهُ لَُذو ِعْلمإ لَِما َعلاْمنَاهُ 

 أَْكثََر النااِس اَل يَْعلَُمونَ 

وَك فَََل  53/12:69م خ 
َ
۠ أ نَا
َ
ٓ أ ُۖ قَاَل إَِن ِ َخاه 

َ
َف َءاَوىى إََِلۡهِ أ َٰ ي وس  ْ لََعَ ا َدَخل وا َولَمذ

 تَۡبَتئِۡس بَِما ََكن واْ َيۡعَمل ونَ 
ا َدَخلُوا َعلَى يُوُسَف آََوى إِلَْيِه أََخاهُ قَاَل إِنِّ  ي َولَما

 أَنَا أَُخوَك فاََل تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ 

53/12:70م
5
م ِِبََهازِهِۡم َجَعَل   زَه  ا َجهذ ِخيهِ  0فَلَمذ

َ
َقايََة ِِف رَۡحِل أ ِ ذذَن  9ٱلس 

َ
ث مذ أ

َؤذ ِنٌ  ۡم لََسَٰرِق ونَ  7م  ت َها ٱۡلعِۡي  إِنذك  يذ
َ
  0م7أ

ا َجهاَزهُْم بَِجهَاِزِهْم  قَايَةَ فِي َرْحِل فَلَما َجَعَل السِّ

ٌن أَياتُهَا اْلِعيُر إِناُكْم لََساِرقُونَ  َن ُمَؤذِّ  أَِخيِه ثُما أَذا

53/12:71م
6
ونَ   اَذا َتۡفقِد  ۡقَبل واْ َعلَۡيِهم مذ

َ
 قَالُوا َوأَْقبَلُوا َعلَْيِهْم َماَذا تَْفقُِدونَ   0قَال واْ َوأ

53/12:72م
7
َواعَ قَال واْ َنۡفقِد    نَا۠ بِهِۦ زَِعيم   0ص 

َ
 بَعِۡيٖ َوأ

قَالُوا نَْفقُِد ُصَواَع اْلَملِِك َولَِمْن َجاَء بِِه ِحْمُل بَِعيرإ  ٱلَۡملِِك َولَِمن َجآَء بِهِۦ ُِحۡل 

 َوأَنَا بِِه َزِعيمٌ 

53/12:73م
8
  ِ ْ تَٱَّللذ ا ِجۡئَنا 0قَال وا ۡرِض  0لََقۡد َعلِۡمت م مذ

َ
نذا  نِل ۡفِسَد ِِف ٱۡۡل َوَما ك 

 َسَٰرِقَِي 
ِ لَقَْد َعلِْمتُْم َما ِجْئنَا لِنُْفِسَد فِي اأْلَْرِض  قَالُوا تَاَّللا

 َوَما ُكناا َساِرقِينَ 

نت ۡم َكَِٰذبِيَ  53/12:74م ۥٓ إِن ك  ه  ؤ   قَالُوا فََما َجَزاُؤهُ إِْن ُكْنتُْم َكاِذبِينَ  قَال واْ َفَما َجَزى

ْ  53/12:75م ۥ  َكَذَٰلَِك ََّنۡزِي قَال وا ه  ؤ  َو َجَزى َجَزىؤ هۥ  َمن و ِجَد ِِف رَۡحلِهِۦ َفه 
َٰلِِميَ   ٱلظذ

قَالُوا َجَزاُؤهُ َمْن ُوِجَد فِي َرْحلِِه فَهَُو َجَزاُؤهُ 

 َكَذلَِك نَْجِزي الظاالِِمينَ 

                                                           
1

بعير: ما يصل  للركوب والحمل من الدواب كالجمل والناقة )معجم الفاظ القرآن الكريم(. ونجد نفس ( 0ت♦ َونُِميُر، َوتُِميُر ( 7 تَْبِغي( 9 ِرداتْ ( 0 

 79:  09\37( وترجمت الى العربية بدواب. ونجد كلمة بعير أيضا في القرآن في اآلية 07:  73الكلمة بالعبرية في قصة يوسف ) تكوين 
2

قارن: "ال ينزل آبني معكم، ألن أخاه قد مات، وهو وحده بقي، فإن ناله سؤ في الطريق الذي تذهبون فيه أنزلتم شيبتي بحسرة، ( 0م♦ تُْؤتُونِي ( 0 

 (.79:  79إلى مثوى األموات" )تكوين 
3

 .Cf. Midrash Rabbah, Genèse 91:2( **0م 
4

 ِمَما( 0 
5

 .07:  77أنظر هذه الرواية في سفر التكوين ( 0م♦ َساِرقُوَن ( 7 ُمَوذِّنٌ ( 7 أَِخيِه أمهلهم حتى انطلقوا( 9 وَجَعلَ ( 0 
6

 تُْفقُِدونَ ( 0 
7

 َصَواَع،َصاَع، َصْوَغ، َصْوَع، ُصوَع، ِصَواَع، ُصَواَغ، ُصوَغ، ُصيَاَع، ( 0 
8

 0 ) ِ  ِجْينَا( 9 بِاَّللا
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53/12:76م
1
وِۡعَيتِِهۡم َقۡبَل وََِعٓءِ  

َ
 بِأ
َ
ِخيهِ ث مذ ٱۡسَتخۡ  0َفَبَدأ

َ
ِخيهِِۚ أ

َ
رََجَها ِمن وََِعٓءِ أ

ن 
َ
ٓ أ َخاه  ِِف دِيِن ٱلَۡملِِك إَِلذ

َ
َذ أ خ 

ۡ
َفُۖ َما ََكَن َِلَأ َكَذَٰلَِك كِۡدنَا َِل وس 

ِ ذِي ِعۡلم  َعلِيم   9يََشآءَ 
ۗۡ َوفَۡوَق ُك   ذَشآء  ن ن   7ٱَّللذ   نَۡرَفع  َدَرَجَٰٖت مذ

ِه ثُما اْستَْخَرَجهَا ِمْن فَبََدأَ بِأَْوِعيَتِِهْم قَْبَل ِوَعاِء أَِخي

ِوَعاِء أَِخيِه َكَذلَِك ِكْدنَا لِيُوُسَف َما َكاَن لِيَأُْخَذ 

ُ نَْرفَُع  أََخاهُ فِي ِديِن اْلَملِِك إاِلا أَْن يََشاَء هللاا

 َدَرَجاتإ َمْن نََشاُء َوفَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلمإ َعلِيمٌ 

53/12:77م
2
ْ إِن يََّۡسِۡق َفَقدۡ   َق  ۞قَال ٓوا خ  َلذ ۥ ِمن َقۡبل    0َِسَ

َ
َِسذَها 0مأ

َ
ف   9فَأ ي وس 

ۡعلَم  بَِما 
َ
ُۖ َوٱَّللذ  أ اَكٗنا نت ۡم َُش   مذ

َ
ۡم  قَاَل أ ۡبِدَها لَه  ِِف َنۡفِسهِۦ َولَۡم ي 

وَن   تَِصف 

هَا  قَالُوا إِْن يَْسِرْق فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَهُ ِمْن قَْبُل فَأََسرا

َولَْم يُْبِدهَا لَهُْم قَاَل أَْنتُْم َشر  يُوُسُف فِي نَْفِسِه 

ُ أَْعلَُم بَِما تَِصفُونَ   َمَكانًا َوهللاا

53/12:78م
3
ۥُٓۖ إِنذا   َحَدنَا َماَكنَه 

َ
ۡذ أ ٗبا َشۡيٗخا َكبِۡٗيا فَخ 

َ
ۥٓ أ َها ٱۡلَعزِيز  إِنذ ََل  يُّ

َ
أ قَال واْ َيى

ۡحِسنِيَ  ََٰك ِمَن ٱلۡم    0منََرى
أَيُّهَا اْلَعِزيُز إِنا لَهُ أَبًا َشْيًخا َكبِيًرا فَُخْذ قَالُوا يَا 

 أََحَدنَا َمَكانَهُ إِناا نََراَك ِمَن اْلُمْحِسنِينَ 

ٓ إِٗذا  53/12:79م ا ۥٓ إِنذ َذ إَِلذ َمن وََجۡدنَا َمَتََٰعَنا ِعنَده  خ 
ۡ
ن نذأ

َ
ِ أ قَاَل َمَعاَذ ٱَّللذ

ونَ   لذَظَٰلِم 
ِ أَ  ْن نَأُْخَذ إاِلا َمْن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعْنَدهُ قَاَل َمَعاَذ هللاا

 إِناا إًِذا لَظَالُِمونَ 

53/12:80م
4
ا ٱۡسَتۡي   ْ   َ فَلَمذ وا نذ  0س 

َ
ْ أ ٓوا لَۡم َتۡعلَم 

َ
ۡم أ ُۖ قَاَل َكبِۡي ه  ا  ََّنِي ٗ

ْ وا ِمۡنه  َخلَص 
ِ َوِمن َقبۡ  َِن ٱَّللذ ۡوثِٗقا م  م مذ َخَذ َعلَۡيك 

َ
ۡم قَۡد أ بَاك 

َ
ل  َما َفرذطت ۡم ِِف أ

َذنَ 
ۡ
َٰ يَأ ۡرَض َحَّتذ

َ
بَۡرَح ٱۡۡل

َ
َفُۖ فَلَۡن أ ِبٓ  9ي وس 

َ
َم ٱَّللذ  َِلِۖ  0نَِلٓ أ ۡو ََيۡك 

َ
أ

َو َخۡۡي  ٱۡلَحَِٰكِمَي   َوه 

ا اْستَْيئَُسوا ِمْنهُ َخلَُصوا نَِجيًّا قَاَل َكبِيُرهُْم أَلَْم  فَلَما

ِ  تَْعلَُموا أَنا أَبَاُكْم قَْد أََخذَ  َعلَْيُكْم َمْوثِقًا ِمَن هللاا

ْطتُْم فِي يُوُسَف فَلَْن أَْبَرَح  َوِمْن قَْبُل َما فَرا

ُ لِي َوهَُو  اأْلَْرَض َحتاى يَأَْذَن لِي أَبِي أَْو يَْحُكَم هللاا

 َخْيُر اْلَحاِكِمينَ 

53/12:81م
5
بَانَآ إِنذ  

َ
أ ول واْ َيى ۡم َفق  بِيك 

َ
ٓواْ إََِلى أ َق  ٱرِۡجع  ٓ  0ٱۡبَنَك َِسَ إَِلذ  9َوَما َشِهۡدنَا

نذا لِۡلَغۡيِب َحَٰفِِظَي   بَِما َعلِۡمَنا َوَما ك 
اْرِجُعوا إِلَى أَبِيُكْم فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنا اْبنََك َسَرَق 

 َوَما َشِهْدنَا إاِلا بَِما َعلِْمنَا َوَما ُكناا لِْلَغْيِب َحافِِظينَ 

53/12:82م
6
ُۖ ِإَونذا  0لِ   َ َوۡس   ۡقَبۡلَنا فِيَها

َ
نذا فِيَها َوٱۡلعَِۡي ٱلذَِّتٓ أ ٱۡلَقۡرَيَة ٱلذَِّت ك 

 لََصَِٰدق وَن 
َواْسأَِل اْلقَْريَةَ الاتِي ُكناا فِيهَا َواْلِعيَر الاتِي أَْقبَْلنَا 

 فِيهَا َوإِناا لََصاِدقُونَ 

نف   53/12:83م
َ
ۡم أ لَۡت لَك  ن قَاَل بَۡل َسوذ

َ
ُۖ َعََس ٱَّللذ  أ ۡمٗراُۖ فََصۡب  ََجِيٌل

َ
ۡم أ ك  س 

َو ٱۡلَعلِيم  ٱۡۡلَِكيم   ۥ ه  تِيََِن بِِهۡم ََجِيًعا  إِنذه 
ۡ
 يَأ

لَْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمًرا فََصْبٌر َجِميٌل  قَاَل بَْل َسوا

ُ أَْن يَأْتِيَنِي بِِهْم َجِميًعا إِناهُ هَُو اْلَعلِيُم  َعَسى هللاا

 َحِكيمُ الْ 

53/12:84م
7
َسَفَٰ  

َ
أ ۡم َوقَاَل َيى َٰ َعۡنه  ۡت َعۡيَناه  ِمَن  0َوتََوّلذ َف َوٱۡبَيضذ َٰ ي وس  لََعَ

َو َكِظيم   9ٱۡۡل ۡزنِ   َفه 
َوتََولاى َعْنهُْم َوقَاَل يَا أََسفَى َعلَى يُوُسَف 

ْت َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَهَُو َكِظيمٌ   َواْبيَضا

53/12:85م
8
  ْ ا ِ َتۡفَتؤ  ونَ  0قَال واْ تَٱَّللذ َٰ تَك  َف َحَّتذ ر  ي وس  وَن  7َحَرًضا 9تَۡذك  ۡو تَك 

َ
أ

 ِمَن ٱۡلَهَٰلِِكَي 
ُ تَْذُكُر يُوُسَف َحتاى تَُكوَن َحَرًضا  ِ تَْفتَأ قَالُوا تَاَّللا

 أَْو تَُكوَن ِمَن اْلهَالِِكينَ 

53/12:86م
9
 َبث ِ  

ْ وا ۡشك 
َ
ٓ أ َما ۡزِنٓ قَاَل إِنذ ِ َما ََل  0وَح  ۡعلَم  ِمَن ٱَّللذ

َ
ِ َوأ إََِل ٱَّللذ

وَن   َتۡعلَم 
ِ َوأَْعلَُم ِمَن  قَاَل إِناَما أَْشُكو بَثِّي َوُحْزنِي إِلَى هللاا

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ   هللاا

                                                           
1

 َعالِمإ ( 7 يَْرفَُع ... يََشاءُ ( 9 ُوَعاِء، إَِعاءِ ( 0 
2

قَ ( 0  ه ( 9 ُسرِّ  D'après Midrash Rabbah (Gn 92:8), Benjamin est traité de "voleur fils de voleur", parce( **0م♦ فَأََسرا

que sa mère Rachel avait volé les Téraphim de Laban selon Gn 31:19. 
3

 .Cf. Gn 44:18-34( 0م 
4

 71:  76\89و  98:  90\7منسوخة باآليتين ( 0ن♦ يَاَذَن ( 9 اْستَأيَُسوا، اْستَايَُسوا، اْستَياُسوا( 0 
5

َق، َساِرقٌ ( 0   شهُدنا( 9 ُسرِّ
6

 َوَسلْ ( 0 
7

 الَْحَزِن، اْلُحُزنِ ( 9 أََسفَي، أََسفَاه( 0 
8

 َحِرًضا، ُحُرًضا، ُحْرًضا( 7 يَُكونَ ( 9 تَْفتَا( 0 
9

 َوَحَزنِي، َوُحُزنِي( 0 
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53/12:87م
1
  ْ وا س  ْ َفَتَحسذ ََٰبَِنذ ٱۡذَهب وا ِخيهِ َوََل تَاْۡي  0َي

َ
َف َوأ ْ   َ ِمن ي وس  وا ِمن  9س 

ۡوحِ  ۥ ََل يَاْۡي  7رذ ُِۖ إِنذه  وَن  7س    َ ٱَّللذ َٰفِر  ِ إَِلذ ٱۡلَقۡوم  ٱۡلَك ۡوِح ٱَّللذ  ِمن رذ
يَا بَنِيا اْذهَبُوا فَتََحساُسوا ِمْن يُوُسَف َوأَِخيِه َواَل 

 ِ ِ إِناهُ اَل يَْيئَُس ِمْن َرْوِح هللاا تَْيئَُسوا ِمْن َرْوِح هللاا

 ْوُم اْلَكافُِرونَ إاِلا اْلقَ 

53/12:88م
2
ُّ وَِجۡئَنا   ۡهلََنا ٱلۡضُّ

َ
َنا َوأ َها ٱۡلَعزِيز  َمسذ يُّ

َ
أ ْ َيى ْ َعلَۡيهِ قَال وا ا َدَخل وا فَلَمذ

َٰةٖ  زَۡجى ۡوِف نَلَا ٱۡلَكۡيَل  0م0بِبَِضََٰعةٖ مُّ
َ
َ  9فَأ ُٓۖ إِنذ ٱَّللذ ۡق َعلَۡيَنا َوتََصدذ
قَِي  ِ َتَصد   ََيۡزِي ٱلۡم 

نَا َوأَْهلَنَا  ا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا يَا أَيُّهَا اْلَعِزيُز َمسا فَلَما

رُّ َوِجْئنَا بِبَِضاَعةإ ُمْزَجاةإ فَأَْوِف لَنَا اْلَكْيَل  الضُّ

قِينَ  َ يَْجِزي اْلُمتََصدِّ  َوتََصداْق َعلَْينَا إِنا هللاا

ا َفَعۡلت م  53/12:89م نت ۡم َجَِٰهل ونَ قَاَل َهۡل َعلِۡمت م مذ
َ
ِخيهِ إِۡذ أ

َ
َف َوأ قَاَل هَْل َعلِْمتُْم َما فََعْلتُْم بِيُوُسَف َوأَِخيِه إِْذ أَْنتُْم  بِي وس 

 َجاِهلُونَ 

53/12:90م
3
ءِنذَك  

َ
نَت  0قَال ٓواْ أ

َ
ِِخِۖ قَۡد َمنذ ٱَّللذ   9َۡل

َ
ف  َوَهََٰذآ أ نَا۠ ي وس 

َ
ُۖ قَاَل أ ف  ي وس 

ۥ مَ  ُٓۖ إِنذه  ۡجَر  ]...[َوَيۡصِبۡ  7ن َيتذقِ َعلَۡيَنا
َ
َ ََل ي ِضيع  أ فَإِنذ ٱَّللذ

ۡحِسنَِي   ٱلۡم 

قَالُوا أَهِناَك أَلَْنَت يُوُسُف قَاَل أَنَا يُوُسُف َوهََذا 

ُ َعلَْينَا إِناهُ َمْن يَتاِق َويَْصبِْر فَإِنا  أَِخي قَْد َمنا هللاا

َ اَل يُِضيُع أَْجَر   اْلُمْحِسنِينَ هللاا

53/12:91م
4
نذا لََخَِٰط   ِ لََقۡد َءاثََرَك ٱَّللذ  َعلَۡيَنا ِإَون ك  ُ َعلَْينَا َوإِْن ُكناا لََخاِطئِينَ   0يَ   ِقَال واْ تَٱَّللذ ِ لَقَْد آَثََرَك هللاا  قَالُوا تَاَّللا

ُۖ َيۡغفِر  ٱَّللذ   53/12:92م م  ٱَۡلَۡوَم َُِٰحِيَ قَاَل ََل َتۡثِيَب َعلَۡيك  رَۡحم  ٱلرذ
َ
َو أ ۡمُۖ َوه  ُ لَُكْم َوهَُو   لَك  قَاَل اَل تَْثِريَب َعلَْيُكُم اْليَْوَم يَْغفُِر هللاا

اِحِمينَ   أَْرَحُم الرا

53/12:93م
5
تِ  

ۡ
ِب يَأ

َ
َٰ وَۡجهِ أ وه  لََعَ ۡلق 

َ
ْ بَِقِميَِص َهََٰذا فَأ ت وِن  0ٱۡذَهب وا

ۡ
 9بَِصۡٗيا َوأ

َۡجَعِيَ 
َ
ۡم أ ۡهلِك 

َ
  0مبِأ

اْذهَبُوا بِقَِميِصي هََذا فَأَْلقُوهُ َعلَى َوْجِه أَبِي يَأِْت 

 بَِصيًرا َوْأتُونِي بِأَْهلُِكْم أَْجَمِعينَ 

53/12:94م
6
ا فََصلَِت   ن  0َولَمذ

َ
َفُۖ لَۡوََلٓ أ ِجد  رِيَح ي وس 

َ
ۡم إَِن ِ َۡل ب وه 

َ
ٱۡلعِۡي  قَاَل أ

ونِ    9ت َفن ِد 
ا فََصلَِت اْلِعيُر قَاَل أَبُوهُْم إِنِّي أَلَِجُد ِريَ   َولَما

 يُوُسَف لَْواَل أَْن تُفَنُِّدونِ 

53/12:95م
7
  ِ ِ إِناَك لَفِي َضاَللَِك اْلقَِديمِ  إِنذَك لَِف َضَلَٰلَِك ٱۡلَقِديِم  0قَال واْ تَٱَّللذ  قَالُوا تَاَّللا

53/12:96م
8
ن َجآَء  

َ
آ أ ق ل  0ٱۡلبَِشۡي  فَلَمذ

َ
لَۡم أ
َ
َٰ وَۡجِههِۦ فَٱۡرتَدذ بَِصۡٗياُۖ قَاَل أ َٰه  لََعَ ۡلَقى

َ
أ

وَن  ِ َما ََل َتۡعلَم  ۡعلَم  ِمَن ٱَّللذ
َ
ٓ أ ۡم إَِن ِ  لذك 

ا أَْن َجاَء اْلبَِشيُر أَْلقَاهُ َعلَى َوْجِهِه فَاْرتَدا  فَلَما

ِ َما اَل  بَِصيًرا قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُكْم إِنِّي أَْعلَمُ  ِمَن هللاا

 تَْعلَُمونَ 

53/12:97م
9
نذا َخَِٰط   بَانَا ٱۡسَتۡغفِۡر نَلَا ذ ن وَبَنآ إِنذا ك 

َ
أ  قَالُوا يَا أَبَانَا اْستَْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا إِناا ُكناا َخاِطئِينَ   0يَ   ِقَال واْ َيى

ِۖ  53/12:98م ٓ ِ ۡم َرّب  ۡسَتۡغفِر  لَك 
َ
ور  ٱلرذِحيم  قَاَل َسۡوَف أ َو ٱۡلَغف  ۥ ه  قَاَل َسْوَف أَْستَْغفُِر لَُكْم َربِّي إِناهُ هَُو اْلَغفُوُر  إِنذه 

ِحيمُ   الرا

53/12:99م
10

بََوۡيهِ  
َ
َف َءاَوىى إََِلۡهِ أ َٰ ي وس  ا َدَخل واْ لََعَ ل واْ ِمِۡصَ إِن  0م0فَلَمذ َوقَاَل ٱۡدخ 

 َشآَء ٱَّللذ  َءاِمنَِي 
ا  َدَخلُوا َعلَى يُوُسَف آََوى إِلَيِْه أَبََوْيِه َوقَاَل فَلَما

ُ آَِمنِينَ   اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء هللاا

                                                           
1

 يَايس ( 7 ُرْوِح، َرْحَمِة، فَْضلِ ( 7 تَايَُسوا، تَأيَُسوا، تِْيأُسوا( 9 فَتََجساُسوا( 0 
2

ذا: خذوا من أطيب منتجات األرض في قارن: "فقال لهم إسراهيل أبوهم: إن كان األمر كذلك، فاصنعوا ه( 0م♦ فأوقر ركابنا ( 9 ُمْزِجيَةإ ( 0 

 (.00:  77أوعيتكم وأذهبوا بهدية إلى الرجل، شيء من البلسان وشيء من العسل وصمغ قتاد والذن وفستق ولوز" )تكوين 
3

 يَتاقِي( 7 أو أَْنتَ ( 9 أَإِناَك، إنّكَ ( 0 
4

 لََخاِطيَن، لََخاِطيِينَ ( 0 
5

 .99-90و  07-8:  73التكوين أنظر سفر ( 0م♦ َواتُونِي ( 9 يَاتِ ( 0 
6

 تُفَنُِّدونِي( 9 انفََصلَ ( 0 
7

 0 ) ِ  باَّللا
8

 اْلبَِشيُر من بين يدي العير( 0 
9

 َخاِطيَن، َخاِطيِينَ ( 0 
10

(، إذ ان رايحيل 00و  0:  77القرآن يتكلم عن أبوي يوسف ولكن سفر التكوين يتكلم فقط عن اب واخوة يوسف )تكوين ( 0م♦ أَبََوْيِه واخوته ( 0 

 (. 91-07:  73ام يوسف توفيت عند والدتها أخيه بنيامين )تكوين 
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53/12:100م
1
بَِت  

َ
أ ٗداُۖ َوقَاَل َيى جذ ْ ََل ۥ س  وا بََوۡيهِ لََعَ ٱۡلَعۡرِش وََخرُّ

َ
َهََٰذا  0َوَرَفَع أ
وِيل  
ۡ
ۡحَسَن ِبٓ إِۡذ ِمن َقۡبل  قَۡد َجَعلََها رَ  7ر ۡءَيَٰىَ  9تَأ

َ
ُۖ َوقَۡد أ ا ِ َحق ٗ ّب 

ن نذَزَغ 
َ
َِن ٱۡۡلَۡدوِ ِمنَۢ َبۡعِد أ م م  ۡجِن وََجآَء بِك  ِ ۡخرََجَِن ِمَن ٱلس 

َ
أ

َو  ۥ ه  ِ لَِطيف  ل َِما يََشآء   إِنذه  ِۚ إِنذ َرّب  ۡيَطَٰن  بَۡيَِن َوَبۡيَ إِۡخَوَِتٓ ٱلشذ
 ٱۡلَعلِيم  ٱۡۡلَِكيم  

ًدا َوقَاَل  َوَرفََع أَبََوْيهِ  وا لَهُ ُسجا َعلَى اْلَعْرِش َوَخرُّ

يَا أَبَِت هََذا تَأِْويُل ُرْؤيَاَي ِمْن قَْبُل قَْد َجَعلَهَا َربِّي 

ْجِن  َحقًّا َوقَْد أَْحَسَن بِي إِْذ أَْخَرَجنِي ِمَن السِّ

ْيطَاُن  َوَجاَء بُِكْم ِمَن اْلبَْدِو ِمْن بَْعِد أَْن نََزَغ الشا

بَْيَن إِْخَوتِي إِنا َربِّي لَِطيٌف لَِما يََشاُء إِناهُ بَْينِي وَ 

 هَُو اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ 

53/12:101م
2
ِ قَۡد َءاتَۡيَتَِن   ۡلِك وََعلذۡمَتَِن  0۞َرب  وِيلِ  9ِمَن ٱلۡم 

ۡ
َحادِيِثِۚ  7ِمن تَأ

َ
ٱۡۡل

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ تََوفذَِن  ِۦ ِِف ٱَلُّ نَت َوِّل 
َ
ۡرِض أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو فَاِطَر ٱلسذ

ۡسلِٗما َٰلِِحَي  0نم  ۡۡلِۡقَِن بِٱلصذ
َ
 َوأ

َربِّ قَْد آَتَْيتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلاْمتَنِي ِمْن تَأِْويِل 

َماَواِت َوا أْلَْرِض أَْنَت َولِيِّي اأْلََحاِديِث فَاِطَر السا

ْنيَا َواآْلَِخَرِة تََوفانِي ُمْسلًِما َوأَْلِحْقنِي  فِي الدُّ

الِِحينَ   بِالصا

ٓواْ  53/12:102م َۡجَع 
َ
يِۡهۡم إِۡذ أ نَت ََلَ ۢنَبآءِ ٱۡلَغۡيِب ن وِحيهِ إََِلَۡكُۖ َوَما ك 

َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

ونَ  ر  ۡم َيۡمك  ۡم وَه  ۡمَره 
َ
 أ

بَاِء اْلَغْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم َذلَِك ِمْن أَنْ 

 إِْذ أَْجَمُعوا أَْمَرهُْم َوهُْم يَْمُكُرونَ 

ۡؤِمنِيَ  53/12:103م ۡكَث  ٱنلذاِس َولَۡو َحَرۡصَت بِم 
َ
 َوَما أَْكثَُر النااِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِينَ  َوَمآ أ

53/12:104م
3
مۡ   َ تَۡس َوَما   َو إَِلذ ذِۡكر  ل ِۡلَعَٰلَِمَي  0ل ه  ِۚ إِۡن ه  ۡجر 

َ
َوَما تَْسأَلُهُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرإ إِْن هَُو إاِلا ِذْكٌر  َعلَۡيهِ ِمۡن أ

 لِْلَعالَِمينَ 

53/12:105م
4
ي ِن 

َ
ۡرِض  0َوَكأ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِۡن َءايَةٖ ِِف ٱلسذ ونَ  9م  رُّ ۡم َعۡنَها  7َيم  َعلَۡيَها وَه 

وَن  ۡعرِض   م 
وَن  َماَواِت َواأْلَْرِض يَُمرُّ َوَكأَيِّْن ِمْن آَيَةإ فِي السا

 َعلَْيهَا َوهُْم َعْنهَا ُمْعِرُضونَ 

ونَ  53/12:106م ُۡشِك  م مُّ ِ إَِلذ َوه  م بِٱَّللذ ۡكَث ه 
َ
ِ  َوَما ي ۡؤِمن  أ  إاِلا َوهُْم ُمْشِرُكونَ َوَما يُْؤِمُن أَْكثَُرهُْم بِاَّللا

53/12:107م
5
مۡ   تَِيه 

ۡ
ن تَأ

َ
ْ أ ِمن ٓوا

َ
فَأ
َ
م   0أ تَِيه 

ۡ
ۡو تَأ
َ
ِ أ ِۡن َعَذاِب ٱَّللذ اَعة   0َغَِٰشَية  م  ٱلسذ

وَن  9َبۡغَتةٗ  ر  ۡم ََل يَۡشع   وَه 
ِ أَْو تَأْتِيَهُُم  أَفَأَِمنُوا أَْن تَأْتِيَهُْم َغاِشيَةٌ ِمْن َعَذاِب هللاا

 ةُ بَْغتَةً َوهُْم اَل يَْشُعُرونَ السااعَ 

53/12:108م
6
۠ َوَمِن ٱتذَبَعَِنِۖ  0ق ۡل َهَِٰذهِۦ  نَا

َ
َٰ بَِصَۡية  أ ِ  لََعَ ْ إََِل ٱَّللذ ٓوا ۡدع 

َ
َسبِيِّلٓ أ

ُۡشِكَِي  نَا۠ ِمَن ٱلۡم 
َ
ِ َوَمآ أ ۡبَحََٰن ٱَّللذ  َوس 

ِ َعلَى بَِصيَرةإ  أَنَا  قُْل هَِذِه َسبِيلِي أَْدُعو إِلَى هللاا

ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ   َوَمِن اتابََعنِي َوُسْبَحاَن هللاا

53/12:109م
7
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك إَِلذ رَِجاَٗل نُّوِۡحٓ  

َ
فَلَۡم  0َوَمآ أ

َ
ۗۡ أ َرىى ۡهِل ٱۡلق 

َ
ِۡن أ إََِلِۡهم م 

ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۗۡ  َٰقَِبة  ٱَّلذ ْ َكۡيَف ََكَن َع وا ر  ۡرِض َفَينظ 
َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا يَِسۡي 

فَََل َتۡعقِل ونَ 
َ
ْ  أ َقۡوا ِيَن ٱتذ ار  ٱٓأۡلِخَرةِ َخۡۡي  ل َِّلذ   9َوََلَ

وِحي إِلَْيِهْم ِمْن َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك إاِلا ِرَجااًل نُ 

أَْهِل اْلقَُرى أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَيَْنظُُروا 

َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َولََداُر اآْلَِخَرِة 

 َخْيٌر لِلاِذيَن اتاقَْوا أَفاََل تَْعقِلُونَ 

53/12:110م
8
ى إَِذا ٱۡسَتۡي   ْ  0َس   َ َحَّتذ ِذب وا ۡم قَۡد ك  نذه 

َ
ْ أ ل  َوَظنُّٓوا نَا  9ٱلرُّس  ۡم نَِۡص  َجآَءه 

 َ ُۖ  7َفن ج ِ ذَشآء  َنا 7َمن ن س 
ۡ
ۡجرِِمَي  3َوََل ي َردُّ بَأ  َعِن ٱۡلَقۡوِم ٱلۡم 

ُسُل َوظَنُّوا أَناهُْم قَْد ُكِذبُوا  َحتاى إَِذا اْستَْيئََس الرُّ

َي َمنْ  نََشاُء َواَل يَُردُّ بَأُْسنَا  َجاَءهُْم نَْصُرنَا فَنُجِّ

 َعِن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمينَ 

53/12:111م
1
ىَٰ  0لََقۡد ََكَن ِِف قََصِصِهمۡ   ۡفََتَ ۡلَبَِٰبِۗ َما ََكَن َحِديٗثا ي 

َ
ْوِّل ٱۡۡل

 
ِ ِعۡبَة  ۡل 

ِي َبۡيَ يََديۡهِ  0َوَلَِٰكن تَۡصِديقَ  ٗدى  7َوَتۡفِصيَل  0مٱَّلذ ءٖ َوه  ِ ََشۡ
ُك  

 ل َِقۡوٖ  ي ۡؤِمن وَن  7َورَُۡحَةٗ 

لَقَْد َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ أِلُولِي اأْلَْلبَاِب َما 

َكاَن َحِديثًا يُْفتََرى َولَِكْن تَْصِديَق الاِذي بَْيَن يََدْيِه 

 َوتَْفِصيَل ُكلِّ َشْيءإ َوهًُدى َوَرْحَمةً لِقَْومإ يُْؤِمنُونَ 

                                                           
1

 ُرْويَاَي، ُرياايَ ( 7 تَاِويلُ ( 9 أَبََت، أَبَهْ ( 0 
2

 منسوخة بالحديث النبوي الذي يمنع تمني الموت.( 0ن♦ اِويِل تَ ( 7 َوَعلاْمتَنِ ( 9 آَتَْيتَنِ ( 0 
3

 نَْسأَلُهُمْ ( 0 
4

، َوَكايْن، َوَكيَيِّنْ ( 0  ، َوَكيإ ، َوَكأَْن، َوَكأَيإ  يمشون( 7 َواأْلَْرَض، َواأْلَْرضُ ( 9 َوَكاهِْن، َوَكأَْي، َوَكأَْيْن، َوَكْيئْن، َوَكئِنا
5

 َغتاةً بََغتَةً، بَ ( 9 يَأْتِيَهُمْ ( 0 
6

 هََذا( 0 
7

 يَْعقِلُونَ ( 9 يُوَحى( 0 
8

بُوا( 9 اْستَايَسَ ( 0  بُوا، َكَذبُوا، َكذا ى، فَنََجا( 7 ُكذِّ  بَأُْسهُ ( 3 يََشاءُ ( 7 فَنُِجَي، فَنُْنِجي، فَنَجا
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 سورة اۡلجر 15\54

 972عدا مكية  99 - عدد اآليات
3
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

54/15:1م
4
بِٖي  0تالٓرِۚ    الر تِْلَك آَيَاُت اْلِكتَاِب َوقُْرآَنإ ُمبِينإ  تِۡلَك َءاَيَٰت  ٱۡلِكَتَِٰب َوق ۡرَءاٖن مُّ

54/15:2م
5
َبَما  ۡسلِِميَ  0رُّ واْ لَۡو ََكن واْ م  ِيَن َكَفر   ُربََما يََودُّ الاِذيَن َكفَُروا لَْو َكانُوا ُمْسلِِمينَ   9يََودُّ ٱَّلذ

54/15:3م
6
  ُۖ َمل 

َ
واْ َوي ۡلِههِم  ٱۡۡل واْ َوَيَتَمتذع 

ل  ك 
ۡ
ۡم يَأ وَن  0نَذرۡه  وا َويُْلِهِهُم اأْلََمُل فََسْوَف َذْرهُْم يَأُْكلُوا َويَتََمتاعُ  فََسۡوَف َيۡعلَم 

 يَْعلَُمونَ 

ۡعل وم   54/15:4م ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡرَية  إَِلذ َولََها كَِتاب  مذ
َ
 َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن قَْريَةإ إاِلا َولَهَا ِكتَاٌب َمْعلُومٌ  َوَمآ أ

َجلََها َوَما  54/15:5م
َ
ة  أ مذ
 
ا تَۡسبِق  ِمۡن أ ونَ   ۡ يَۡسَت مذ ةإ أََجلَهَا َوَما يَْستَأِْخُرونَ  ِخر   َما تَْسبُِق ِمْن أُما

54/15:6م
7
َِل َعلَۡيهِ   ِي ن ز 

َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ِۡكر  إِنذَك لََمۡجن ون   0َوقَال واْ َيى ْكُر إِناَك   0مٱَّل  َل َعلَْيِه الذِّ َوقَالُوا يَا أَيُّهَا الاِذي نُزِّ

 لََمْجنُونٌ 

َِٰدقِيَ  54/15:7م نَت ِمَن ٱلصذ تِيَنا بِٱلَۡمَلىئَِكةِ إِن ك 
ۡ
اِدقِينَ  لذۡو َما تَأ  لَْو َما تَأْتِينَا بِاْلَماَلهَِكِة إِْن ُكْنَت ِمَن الصا

54/15:8م
8
ِل    نَظرِيَن  9ٱلَۡمَلىئَِكةَ  0َما ن ََن  ِ َوَما ََكن ٓواْ إِٗذا مُّ  بِٱۡۡلَق 

ُل  إَِلذ اْلَماَلهَِكةَ إاِلا بِاْلَحقِّ َوَما َكانُوا إًِذا َما نُنَزِّ

 ُمْنظَِرينَ 

ونَ  54/15:9م ِۡكَر ِإَونذا ََل ۥ لََحَٰفِظ  نۡلَا ٱَّل  ْكَر َوإِناا لَهُ لََحافِظُونَ  إِنذا ََنۡن  نَزذ ْلنَا الذِّ  إِناا نَْحُن نَزا

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِِف ِشَيِع  54/15:10م
َ
لِيَ َولََقۡد أ وذ

َ
لِينَ  ٱۡۡل  َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك فِي ِشيَِع اأْلَوا

54/15:11م
9
ول  إَِلذ ََكن واْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزِء ونَ   ِن رذس  تِيِهم م 

ۡ
 َوَما يَأْتِيِهْم ِمْن َرُسولإ إاِلا َكانُوا بِِه يَْستَْهِزهُونَ   0َوَما يَأ

54/15:12م
10

ۥَكَذَٰلَِك   ه  ۡجرِِمَي  0نَۡسل ك   َكَذلَِك نَْسلُُكهُ فِي قُلُوِب اْلُمْجِرِمينَ  ِِف ق ل وِب ٱلۡم 

لِيَ  54/15:13م وذ
َ
نذة  ٱۡۡل لِينَ  ََل ي ۡؤِمن وَن بِهِۦ َوقَۡد َخلَۡت س   اَل يُْؤِمنُوَن بِِه َوقَْد َخلَْت ُسناةُ اأْلَوا

54/15:14م
11

ونَ َعلَۡيِهم بَ  0َولَۡو َفَتۡحَنا  َمآِء َفَظلُّواْ فِيهِ َيۡعر ج  َِن ٱلسذ َماِء فَظَلُّوا فِيِه   9اٗبا م  َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهْم بَابًا ِمَن السا

 يَْعُرُجونَ 

54/15:15م
12

َِرۡت   ك  وَن  0لََقال ٓواْ إِنذَما س  ور  ۡسح  نَا بَۡل ََنۡن  قَۡوم  مذ بَۡصَٰر 
َ
َرْت  أ أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن قَْوٌم لَقَالُوا إِناَما ُسكِّ

 َمْسُحوُرونَ 

َِٰظرِينَ  54/15:16م ََٰها لِلنذ وٗجا َوَزيذنذ َمآءِ ب ر  َماِء بُُروًجا َوَزيانااهَا لِلنااِظِرينَ  َولََقۡد َجَعۡلَنا ِِف ٱلسذ  َولَقَْد َجَعْلنَا فِي السا

54/15:17م
1
ِ َشۡيَطَٰٖن رذِجي 

 َوَحفِْظنَاهَا ِمْن ُكلِّ َشْيطَانإ َرِجيمإ   0تم  وََحفِۡظَنََٰها ِمن ُك  

                                                                                                                                                                                                            
1

 َوَرْحَمةٌ ( 7 َوتَْفِصيلُ ( 7 تَْصِديقُ ( 9 قَِصِصِهمْ ( 0 
2

 بالعبرية "سالع" وتترجم بالصخرة. 7:  07. وقد يكون هذا إشارة الى بترا التي يطلق عليها ملوك الثاني 91عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
3

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
4

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
5

َما، ُربَُما( 0  َُ  ُمَسلِِّمينَ ( 9 ُرباَما، ُربَّت
6

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
7

 (.09:  00( ويوحنا المعمدان )متى 79:  9نفس اإلتهام وجه الى المسي  )يوحنا ( 0م♦ َعلَْيِه، أُْلقَِي َعلَْيِه، أُْلقَِي إلَْيِه  نََزلَ ( 0 
8

ُل، نََزَل ( 9 نُْنِزلُ ( 0  ُل، تُنَزا  اْلَماَلهَِكةُ  -تَنَزا
9

 يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُونَ ( 0 
10

 نُْسلُِكهُ ( 0 
11

 يَْعِرُجونَ ( 9 فَتاْحنَا( 0 
12

 ُسِكَرْت، َسِكَرْت، َسَكَرْت، ُسِحَرْت ( 0 
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54/15:18م
2
ۡمعَ   َق ٱلسذ ۥ 0مإَِلذ َمِن ٱۡسََتَ ۡتَبَعه 

َ
بِي   0فَأ ْمَع فَأَْتبََعهُ ِشهَاٌب ُمبِينٌ   9مِشَهاب  مُّ  إاِلا َمِن اْستََرَق السا

54/15:19م
3
ۡلَقۡيَنا فِيَها  

َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
ءٖ َوٱۡۡل ِ ََشۡ

ۢنَبۡتَنا فِيَها ِمن ُك  
َ
َرَوََِٰسَ َوأ

ۡوز ونٖ    0ممذ
َواأْلَْرَض َمَدْدنَاهَا َوأَْلقَْينَا فِيهَا َرَواِسَي َوأَْنبَْتنَا 

 فِيهَا ِمْن ُكلِّ َشْيءإ َمْوُزونإ 

54/15:20م
4
ۡم فِيَها َمَعَٰيَِش   َٰزِقَِي  0وََجَعۡلَنا لَك   َعْلنَا لَُكْم فِيهَا َمَعايَِش َوَمْن لَْستُْم لَهُ بَِراِزقِينَ َوجَ  َوَمن لذۡست ۡم ََل ۥ بَِر

54/15:21م
5
ۥٓ   َِل   ۥ َوَما ن ََن  ء  إَِلذ ِعنَدنَا َخَزآئِن ه  ِن ََشۡ ۡعل وٖ   0ِإَون م  لُهُ إاِلا  إَِلذ بَِقَدرٖ مذ َوإِْن ِمْن َشْيءإ إاِلا ِعْنَدنَا َخَزاهِنُهُ َوَما نُنَزِّ

 َمْعلُومإ  بِقََدرإ 

54/15:22م
6
َِيَٰحَ   رَۡسۡلَنا ٱلر 

َ
َٰقِحَ  0َوأ وه  َوَمآ  9لََو م  ۡسَقۡيَنَٰك 

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزنۡلَا ِمَن ٱلسذ

َ
فَأ

نت ۡم ََل ۥ بَِخَٰزِنَِي 
َ
 أ

َماِء َماًء  يَاَح لََواقَِ  فَأَْنَزْلنَا ِمَن السا َوأَْرَسْلنَا الرِّ

 أَْنتُْم لَهُ بَِخاِزنِينَ فَأَْسقَْينَاُكُموهُ َوَما 

54/15:23م
7
ۦ َون ِميت    َٰرِث وَن  0مِإَونذا نَلَۡحن  ن ىۡحِ  َوإِناا لَنَْحُن نُْحيِي َونُِميُت َونَْحُن اْلَواِرثُونَ  َوََنۡن  ٱۡلَو

ۡسَت  54/15:24م ۡم َولََقۡد َعلِۡمَنا ٱلۡم  ۡسَتۡقِدِمَي ِمنك  َولَقَْد َعلِْمنَا اْلُمْستَْقِدِميَن ِمْنُكْم َولَقَْد َعلِْمنَا  ِخرِينَ   ۡ َولََقۡد َعلِۡمَنا ٱلۡم 

 اْلُمْستَأِْخِرينَ 

54/15:25م
8
ۡم    َو ََيُۡش  ه  ۥ َحِكيٌم َعلِيم   0ِإَونذ َربذَك ه   َوإِنا َرباَك هَُو يَْحُشُرهُْم إِناهُ َحِكيٌم َعلِيمٌ  إِنذه 

54/15:26م
9
نَسََٰن ِمن َصۡلَصَٰلٖ َولََقۡد َخلَۡقَنا   ۡسن وٖن  0مٱۡۡلِ ِۡن َُحَإٖ مذ ْنَساَن ِمْن َصْلَصالإ ِمْن َحَمإإ  م  َولَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

 َمْسنُونإ 

54/15:27م
10

وِم  0مَخلَۡقَنَٰه  ِمن َقۡبل  ِمن نذارِ  0َوٱۡۡلَآنذ   م   َواْلَجانا َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل ِمْن نَاِر الساُمومِ  ٱلسذ

54/15:28م
11

ِۡن َُحَإٖ   ِن َصۡلَصَٰٖل م  ا م  َۢ بََُشٗ ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلىئَِكةِ إَِن ِ َخَٰلِق 
ۡسن ونٖ    0ممذ

َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلهَِكِة إِنِّي َخالٌِق بََشًرا ِمْن 

 َصْلَصالإ ِمْن َحَمإإ َمْسنُونإ 

ۥ َوَنَفۡخت   54/15:29م ۡيت ه  واْ ََل ۥ َسَِٰجِدينَ فَإَِذا َسوذ وِۡح َفَقع  ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَهُ  فِيهِ ِمن رُّ فَإَِذا َسوا

 َساِجِدينَ 

ونَ  54/15:30م َۡجَع 
َ
ۡم أ ُّه   فََسَجَد اْلَماَلهَِكةُ ُكلُّهُْم أَْجَمُعونَ  فََسَجَد ٱلَۡمَلىئَِكة  ُك 

54/15:31م
12

ٓ إِبۡلِيَس   َِٰجِديَن  0مإَِلذ وَن َمَع ٱلسذ ن يَك 
َ
َبى أ
َ
اِجِدينَ  أ  إاِلا إِْبلِيَس أَبَى أَْن يَُكوَن َمَع السا

َِٰجِدينَ  54/15:32م وَن َمَع ٱلسذ َلذ تَك 
َ
إِبۡلِيس  َما لََك أ اِجِدينَ  قَاَل َيى  قَاَل يَا إِْبلِيُس َما لََك أاَلا تَُكوَن َمَع السا

                                                                                                                                                                                                            
1

 .93:  90\7أنظر هامش اآلية  (0ت 
2

( هذه األسطورة مأخوذة من التلمود الذي يحكي أن المالهكة الذين طردوا من السماء يتخفون وراء ستار يحمي عرش هللا ولكنهم 0م♦ فَأتَبََعهُ ( 0 

يقول سفر التكوين: "فطرد اإلنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبين  ( 9مGenesis Rabbah (50, 68**) (Ber. 18.bيطردون  من الجنة  )

 (.97:  7وشعلة سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة" )
3

بالثلث تراب (؛"من الذي قاس بكفه المياه ومس  بشبره السموات وكال 91:  00قارن: "رتبت كل شيء بمقدار وعدد ووزن" )الحكمة ( 0م 

 (.93:  99(؛"جعل للري  وزنا وعاير المياه بمقدار" )أيوب 09:  71األرض ووزن الجبال بالقبان والتالل بالميزان؟" )أشعيا 
4

 َمَعاهِشَ ( 0 
5

لُهُ ( 0  ُِ  نُرِس
6

ي َ ( 0   تلق ( 9 الرِّ
7

 .77:  31\77أنظر هامش اآلية ( 0م 
8

 يَْحِشُرهُمْ ( 0 
9

(؛"يا رب أنت أبونا 7:  9له اإلنسان ترابا من األرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار اإلنسان نفسا حية" )تكوين قارن: "وجبل الرب اإل( 0م 

(؛"يداك 01:  77(؛"البشر كلهم من التراب ومن األرض خلق آدم" )سيراخ 7:  67نحن الطين وأنت جابلنا ونحن جميعا عمل يدك" )أشعيا 

 (.8-9:  01بتلعني! أذكر أنك قد صورتني مثل الطين فإلى التراب تعيدني" )أيوب جبلتاني وصورتاني بجملتي واآلن ت
10

 .76:  79\79أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َوالَْجأنا ( 0 
11

 .96:  03\37أنظر هامش اآلية ( 0م  
12

 .77:  79\79أنظر هامش اآلية ( 0م 
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54/15:33م
1
ِۡن َُحَإٖ قَاَل لَۡم   ۥ ِمن َصۡلَصَٰٖل م  َد لِبََُش  َخلَۡقَته  ۡسج 

َ
ِ ن ۡل  ك 

َ
أ
ۡسن ونٖ    0ممذ

قَاَل لَْم أَُكْن أِلَْسُجَد لِبََشرإ َخلَْقتَهُ ِمْن َصْلَصالإ ِمْن 

 َحَمإإ َمْسنُونإ 

54/15:34م
2
ۡج ِمۡنَها فَإِنذَك رَِجيم     َرِجيمٌ  قَاَل فَاْخُرْج ِمْنهَا فَإِناكَ   0تقَاَل فَٱۡخر 

ِينِ  54/15:35م ينِ  ِإَونذ َعلَۡيَك ٱللذۡعَنَة إََِلَٰ يَۡوِم ٱَل   َوإِنا َعلَْيَك اللاْعنَةَ إِلَى يَْوِم الدِّ

ۡبَعث ونَ  54/15:36م نِظۡرِنٓ إََِلَٰ يَۡوِم ي 
َ
ِ فَأ  قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ  قَاَل َرب 

نَظرِينَ قَاَل  54/15:37م  قَاَل فَإِناَك ِمَن اْلُمْنظَِرينَ  فَإِنذَك ِمَن ٱلۡم 

 إِلَى يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُومِ  إََِلَٰ يَۡوِم ٱلَۡوۡقِت ٱلَۡمۡعل ومِ  54/15:38م

ۡم  54/15:39م َزي َِنذ لَه 
 
ۡغَوۡيتََِن َۡل

َ
ٓ أ ِ بَِما ۡم  ]...[قَاَل َرب  ۡغوَِينذه 

 
ۡرِض َوَۡل

َ
ِِف ٱۡۡل

 
َ
 َۡجَعِيَ أ

قَاَل َربِّ بَِما أَْغَوْيتَنِي أَلَُزيِّنَنا لَهُْم فِي اأْلَْرِض 

 َوأَلُْغِويَناهُْم أَْجَمِعينَ 

54/15:40م
3
ۡخلَِصيَ   م  ٱلۡم   إاِلا ِعبَاَدَك ِمْنهُُم اْلُمْخلَِصينَ   0إَِلذ ِعَباَدَك ِمۡنه 

ذ  54/15:41م ۡسَتِقيمٌ قَاَل َهََٰذا ِصَرٌَٰط لََعَ  قَاَل هََذا ِصَراطٌ َعلَيا ُمْستَقِيمٌ  م 

ۡلَطٌَٰن إَِلذ َمِن ٱتذَبَعَك ِمَن ٱۡلَغاوِينَ  54/15:42م إِنا ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلطَاٌن إاِلا َمِن اتابََعَك  إِنذ ِعَبادِي لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم س 

 ِمَن اْلَغاِوينَ 

َۡجَعِيَ  54/15:43م
َ
ۡم أ ه   َوإِنا َجهَناَم لََمْوِعُدهُْم أَْجَمِعينَ  ِإَونذ َجَهنذَم لََموِۡعد 

54/15:44م
4
ۡزء    ۡم ج  ِۡنه  ِ بَاٖب م 

َٰٖب ل ِك   بَۡو
َ
وٌم  0لََها َسۡبَعة  أ ۡقس   لَهَا َسْبَعةُ أَْبَوابإ لُِكلِّ بَابإ ِمْنهُْم ُجْزٌء َمْقُسومٌ  مذ

54/15:45م
5
ي ون  إِنذ   َٰٖت وَع  تذقَِي ِِف َجنذ  إِنا اْلُمتاقِيَن فِي َجنااتإ َوُعيُونإ   0ٱلۡم 

54/15:46م
6
ل وَها   اْدُخلُوهَا بَِساَلمإ آَِمنِينَ  بَِسَلَٰم  َءاِمنَِي  0ٱۡدخ 

54/15:47م
7
رٖ   َٰ ِس  

َٰنًا لََعَ   إِۡخَو
ِۡن ِغل  ورِهِم م  د  َتَقَٰبِلَِي  0َونَزَۡعَنا َما ِِف ص  َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوانًا َعلَى  مُّ

 ُسُررإ ُمتَقَابِلِينَ 

ۡخرَِجيَ  54/15:48م ِۡنَها بِم  م م  ۡم فِيَها نََصب  َوَما ه  ه  هُْم فِيهَا نََصٌب َوَما هُْم ِمْنهَا بُِمْخَرِجينَ  ََل َيَمسُّ  اَل يََمسُّ

54/15:49م
8
ٓ  0۞َنب ِئۡ   َن ِ

َ
ور  ٱلرذِحيم   9ِعَبادِٓي أ نَا ٱۡلَغف 

َ
ِحيمُ  أ  نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَا اْلَغفُوُر الرا

َِلم   54/15:50م
َ
َو ٱۡلَعَذاب  ٱۡۡل نذ َعَذاِب ه 

َ
 َوأَنا َعَذابِي هَُو اْلَعَذاُب اأْلَلِيمُ  َوأ

54/15:51م
9
مۡ   َٰهِيمَ  0َونَب ِۡئه   َونَبِّْئهُْم َعْن َضْيِف إِْبَراِهيمَ   0مَعن َضۡيِف إِبَۡر

ۡم وَِجل ونَ  54/15:52م َٰٗما قَاَل إِنذا ِمنك   إِْذ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َساَلًما قَاَل إِناا ِمْنُكْم َوِجلُونَ  إِۡذ َدَخل واْ َعلَۡيهِ َفَقال واْ َسَل

54/15:53م
10

ِ كَ  0تَوَۡجۡل قَال واْ ََل   َلَٰم  َعلِيٖم  9إِنذا ن بَُش  ُرَك بُِغاَلمإ َعلِيمإ  بِغ   قَالُوا اَل تَْوَجْل إِناا نُبَشِّ

                                                           
1

 .96:  03\37أنظر هامش اآلية  (0م 
2

 .93:  90\7أنظر هامش اآلية  (0ت 
3

 اْلُمْخلِِصيَن ( 0 
4

، ُجُزءٌ ( 0   ُجز 
5

، َوُعيُونُنٌ ( 0   َوِعيُونإ
6

 اْدِخلُوهَا( 0 
7

 ُسَررإ ( 0 
8

 أَنِيَ ( 9 نَبِّيْ ( 0 
9

 وما بعدها 69:  00\39أنظر بخصوص هذه الرواية هوامش اآلية  (0م♦ َونَبِّْيهُْم ( 0 
10

 نَْبُشُركَ ( 9 اَجلْ تُْوَجْل، تَاَجْل، تُوَ ( 0 



192 

 

54/15:54م
1
َِنَ ٱۡلِكَب    سذ ن مذ

َ
ى أ وِن لََعَ ت م  ۡ بَُشذ

َ
ونَ  0قَاَل أ  ِ نَِي اْلِكبَُر   9فَبَِم ت بَُش  ْرتُُمونِي َعلَى أَْن َمسا فَبَِم قَاَل أَبَشا

ُرونَ   تُبَشِّ

54/15:55م
2
َِن ٱۡلَقَٰنِِطيَ   ن م  ِ فَََل تَك  َنََٰك بِٱۡۡلَق  ۡ ْرنَاَك بِاْلَحقِّ فاََل تَُكْن ِمَن اْلقَانِِطينَ   0قَال واْ بَُشذ  قَالُوا بَشا

54/15:56م
3
ٓالُّوَن  0قَاَل َوَمن َيۡقَنط    الُّونَ قَاَل َوَمْن  ِمن رذُۡحَةِ َرب ِهِۦٓ إَِلذ ٱلضذ  يَْقنَطُ ِمْن َرْحَمِة َربِِّه إاِلا الضا

ۡرَسل ونَ  54/15:57م َها ٱلۡم  يُّ
َ
ۡم أ  قَاَل فََما َخْطبُُكْم أَيُّهَا اْلُمْرَسلُونَ  قَاَل َفَما َخۡطب ك 

ۡرِِميَ  54/15:58م رِۡسۡلَنآ إََِلَٰ قَۡوٖ  َّمُّ
 
 إِلَى قَْومإ ُمْجِرِمينَ قَالُوا إِناا أُْرِسْلنَا  قَال ٓواْ إِنذآ أ

54/15:59م
4
ٓ َءاَل ل وط    مۡ  0مإَِلذ وه  َنجُّ َۡجَعَِي  0إِنذا لَم 

َ
وهُْم أَْجَمِعينَ  أ  إاِلا آََل لُوطإ إِناا لَُمنَجُّ

54/15:60م
5
  ٓ ۡرنَا ۥ قَدذ تَه 

َ
ْرنَا إِ   0مإِنذَها لَِمَن ٱۡلَغَِٰبِينَ  0إَِلذ ٱۡمَرأ  ناهَا لَِمَن اْلَغابِِرينَ إاِلا اْمَرأَتَهُ قَدا

ۡرَسل ونَ  54/15:61م ا َجآَء َءاَل ل وط  ٱلۡم  ا َجاَء آََل لُوطإ اْلُمْرَسلُونَ  فَلَمذ  فَلَما

ونَ  54/15:62م نَكر  ۡم قَۡوم  مُّ  قَاَل إِناُكْم قَْوٌم ُمْنَكُرونَ  قَاَل إِنذك 

54/15:63م
6
وَن  0قَال واْ بَۡل ِجۡئَنََٰك    قَالُوا بَْل ِجْئنَاَك بَِما َكانُوا فِيِه يَْمتَُرونَ  بَِما ََكن واْ فِيهِ َيۡمََت 

ِ ِإَونذا لََصَِٰدق ونَ  54/15:64م َتۡيَنََٰك بِٱۡۡلَق 
َ
 َوأَتَْينَاَك بِاْلَحقِّ َوإِناا لََصاِدقُونَ  َوأ

54/15:65م
7
ِۡسِ  

َ
ۡهلَِك بِقِۡطعٖ  0فَأ

َ
ۡم  9بِأ ۡم َوََل يَۡلَتفِۡت ِمنك  ََٰره  ۡدَب

َ
ِۡل َوٱتذبِۡع أ َِن ٱَلذ م 

وَن  واْ َحۡيث  ت ۡؤَمر  َحد  َوٱۡمض 
َ
 أ

فَأَْسِر بِأَْهلَِك بِقِْطعإ ِمَن اللاْيِل َواتابِْع أَْدبَاَرهُْم َواَل 

 يَْلتَفِْت ِمْنُكْم أََحٌد َواْمُضوا َحْيُث تُْؤَمُرونَ 

54/15:66م
8
نذ َوقََضۡينَ  

َ
ۡمَر أ
َ
َٰلَِك ٱۡۡل ۡصبِِحَي  0آ إََِلۡهِ َذ وع  مُّ ََلٓءِ َمۡقط  ؤ  َوقََضْينَا إِلَْيِه َذلَِك اأْلَْمَر أَنا َدابَِر هَُؤاَلِء َمْقطُوٌع  َدابَِر َهى

 ُمْصبِِحينَ 

54/15:67م
9
وَن  0وََجآءَ   ۡهل  ٱلَۡمِديَنةِ يَۡسَتۡبُِش 

َ
 ْستَْبِشُرونَ َوَجاَء أَْهُل اْلَمِدينَِة يَ  أ

54/15:68م
10

ونِ   ََلٓءِ َضۡيِف فَََل َتۡفَضح  ؤ   قَاَل إِنا هَُؤاَلِء َضْيفِي فاََل تَْفَضُحونِ   0قَاَل إِنذ َهى

54/15:69م
11

ونِ   ۡز  َ َوََل َت  واْ ٱَّللذ َ َواَل تُْخُزونِ   0َوٱتذق   َواتاقُوا هللاا

َو لَۡم َنۡنَهَك َعنِ  54/15:70م
َ
 قَالُوا أََولَْم نَْنهََك َعِن اْلَعالَِمينَ  ٱۡلَعَٰلَِميَ  قَال ٓواْ أ

َٰعِلِيَ  54/15:71م نت ۡم َف ََلٓءِ َبَناِتٓ إِن ك  ؤ   قَاَل هَُؤاَلِء بَنَاتِي إِْن ُكْنتُْم فَاِعلِينَ  قَاَل َهى

54/15:72م
12

ۡم لَِف َسۡكَرتِِهمۡ  0لََعۡمر كَ   وَن  9إِنذه   إِناهُْم لَفِي َسْكَرتِِهْم يَْعَمهُونَ لََعْمُرَك  َيۡعَمه 

ُۡشِقِيَ  54/15:73م ۡيَحة  م  م  ٱلصذ َخَذۡته 
َ
ْيَحةُ ُمْشِرقِينَ  فَأ  فَأََخَذْتهُُم الصا

                                                           
1

ُرونِي( 9 اْلُكْبرُ ( 0   تَْبُشُروِن، تُبَشِّ
2

 اْلقَنِِطينَ ( 0 
3

 يَْقنِطُ، يَْقنُطُ ( 0 
4

 .97:  03\37أنظر هامش اآلية ( 0م♦ لَُمْنُجوهُْم ( 0 
5

 .97:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ قََدْرنَا ( 0 
6

 ِجْينَاكَ ( 0 
7

 بِقِطَعإ ( 9 فَاْسِر، فَِسرْ ( 0 
8

، وقلنا إِنا ( 0   إِنا
9

 َوَجا( 0 
10

 تَْفَضُحونِي( 0 
11

 تُْخُزونِي( 0 
12

 ُسْكَرتِِهْم، َسَكَراتِِهْم، ُسْكِرِهمْ ( 9 َوَعْمُركَ ( 0 
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54/15:74م
1
يل    ِ ِن ِسج  ۡمَطۡرنَا َعَلۡيِهۡم ِحَجاَرٗة م 

َ
َٰلَِيَها َسافِلََها َوأ َسافِلَهَا َوأَْمطَْرنَا َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً فََجَعْلنَا َعالِيَهَا   0م0تفََجَعۡلَنا َع

يلإ   ِمْن ِسجِّ

ِميَ  54/15:75م ِ َتوَس  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِۡلم  ِمينَ  إِنذ ِِف َذ  إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لِْلُمتََوسِّ

قِيم   54/15:76م  َوإِناهَا لَبَِسبِيلإ ُمقِيمإ  ِإَونذَها لَبَِسبِيٖل مُّ

ۡؤِمنِيَ إِنذ  54/15:77م َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِۡلم   إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً لِْلُمْؤِمنِينَ  ِِف َذ

54/15:78م
2
يَۡكةِ لََظَٰلِِمَي  

َ
ۡصَحَٰب  ٱۡۡل

َ
 َوإِْن َكاَن أَْصَحاُب اأْلَْيَكِة لَظَالِِمينَ  ِإَون ََكَن أ

بِيٖ  54/15:79م َما َۡلِإَِماٖ  مُّ ۡم ِإَونذه   فَاْنتَقَْمنَا ِمْنهُْم َوإِناهَُما لَبِإَِمامإ ُمبِينإ  فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنه 

54/15:80م
3
ۡصَحَٰب  ٱۡۡلِۡجرِ  

َ
َب أ ۡرَسلَِي  0مَولََقۡد َكذذ  َولَقَْد َكذاَب أَْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسلِينَ  ٱلۡم 

54/15:81م
4
َٰتَِنا  ۡم َءاَي ۡعرِِضَي  0َوَءاَتۡيَنَٰه   ْينَاهُْم آَيَاتِنَا فََكانُوا َعْنهَا ُمْعِرِضينَ َوآَتَ  فاََكن واْ َعۡنَها م 

54/15:82م
5
َباِل ب ي وتًا َءاِمنَِي  0َوََكن واْ َيۡنِحت ونَ    َوَكانُوا يَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا آَِمنِينَ  ِمَن ٱۡۡلِ

ۡصبِِحيَ  54/15:83م ۡيَحة  م  م  ٱلصذ َخَذۡته 
َ
ْيَحةُ ُمْصبِِحينَ فَأََخَذْتهُُم  فَأ  الصا

ا ََكن واْ يَۡكِسب ونَ  54/15:84م م مذ ۡغََنَٰ َعۡنه 
َ
 فََما أَْغنَى َعْنهُْم َما َكانُوا يَْكِسبُونَ  َفَمآ أ

54/15:85م
6
اَعَة   ِۗ ِإَونذ ٱلسذ ِ  بِٱۡۡلَق 

َمآ إَِلذ ۡرَض َوَما بَۡيَنه 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َوَما َخلَۡقَنا ٱلسذ

 ُۖ ۡفَح ٱۡۡلَِميَل ٓأَلتَِية    0نفَٱۡصَفِح ٱلصذ
َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما إاِلا  َوَما َخلَْقنَا السا

ْفَ  اْلَجِميلَ  اَعةَ آَلَتِيَةٌ فَاْصفَِ  الصا  بِاْلَحقِّ َوإِنا السا

54/15:86م
7
َٰق    َو ٱۡۡلَلذ  ُق اْلَعلِيمُ إِنا َرباَك هَُو اْلَخالا  ٱۡلَعلِيم   0إِنذ َربذَك ه 

54/15:87هـ
8
َِن ٱلَۡمَثاَِن   ۡرَءاَن ٱۡلَعِظيَم  0تَولََقۡد َءاَتۡيَنََٰك َسۡبٗعا م   َولَقَْد آَتَْينَاَك َسْبًعا ِمَن اْلَمثَانِي َواْلقُْرآََن اْلَعِظيمَ  َوٱۡلق 

54/15:88م
9
ۡزَوَٰٗجا  

َ
نذ َعۡينَۡيَك إََِلَٰ َما َمتذۡعَنا بِهِۦٓ أ دذ ۡم َوََل ََتَۡزۡن ََل َتم  ِۡنه  م 

ۡؤِمنَِي  0مَعلَۡيِهمۡ   َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لِۡلم 
اَل تَُمدانا َعْينَْيَك إِلَى َما َمتاْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْنهُْم 

 َواَل تَْحَزْن َعلَْيِهْم َواْخفِْض َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمنِينَ 

54/15:89م
10

نَا ٱنلذِذير   
َ
ٓ أ بِي  َوق ۡل إَِن ِ  َوقُْل إِنِّي أَنَا الناِذيُر اْلُمبِينُ   0مٱلۡم 

54/15:90م
11

نَزنۡلَا  
َ
ۡقتَِسِميَ  ]...[َكَمآ أ  َكَما أَْنَزْلنَا َعلَى اْلُمْقتَِسِمينَ   0تلََعَ ٱلۡم 

ۡرَءاَن ِعِضيَ  54/15:91م ِيَن َجَعل واْ ٱۡلق   الاِذيَن َجَعلُوا اْلقُْرآََن ِعِضينَ  ٱَّلذ

54/15:92م
12

مۡ   َ فََوَرب َِك لَنَۡس   َۡجَعَِي  0لَنذه 
َ
 فََوَربَِّك لَنَْسأَلَناهُْم أَْجَمِعينَ  أ

                                                           
1

 .77:  37\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦  7:  013\08( أنظر هامش اآلية 0ت 
2

 لَْيَكةِ ( 0 
3

 أنظر هامش اسم السورة.( 0م 
4

 آَيَتَنَا( 0 
5

 يَْنَحتُونَ ( 0 
6

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
7

 اْلَخالِقُ ( 0 
8

لتي حيرت هذه الكلمة المفسرين والمترجمين. يقول معجم القرآن الكريم. مثاني المراد أن األحكام مكررة فيها. وقد تشير الى سورة الفاتحة ا 

 (.939-937صفحة  Jeffery( والتي تعدد التكرار )أنظر تتضمن سبع آيات. وتذكرنا بالكلمة العبرية مشنا )مع تغيير النقط
9

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
10

 .3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
11

 المقسمين للقرآن )معجم الفاظ القرآن(؛الذين يجزهون القرآن فيصدقون ببعض ويكفرون ببعض )معجم معاني الفاظ القرآ ن الكريم(. (0ت 
12

 هُمْ لَنََسلَنا ( 0 
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ا ََكن واْ َيۡعَمل ونَ  54/15:93م ا َكانُوا يَْعَملُونَ  َعمذ  َعما

54/15:94م
1
ُۡشِكِيَ   ۡعرِۡض َعِن ٱلۡم 

َ
 تُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن الُْمْشِرِكينَ فَاْصَدْع بَِما   0نفَٱۡصَدۡع بَِما ت ۡؤَمر  َوأ

54/15:95م
2
ۡسَتۡهزِءِينَ    إِناا َكفَْينَاَك اْلُمْستَْهِزهِينَ   0إِنذا َكَفۡيَنََٰك ٱلۡم 

ونَ  54/15:96م ِ إَِلًَٰها َءاَخَر  َفَسۡوَف َيۡعلَم  ِيَن ََيَۡعل وَن َمَع ٱَّللذ ِ  ٱَّلذ  إِلَهًا آََخَر فََسْوَف يَْعلَُمونَ الاِذيَن يَْجَعلُوَن َمَع هللاا

ول ونَ  54/15:97م نذَك يَِضيق  َصۡدر َك بَِما َيق 
َ
 َولَقَْد نَْعلَُم أَناَك يَِضيُق َصْدُرَك بَِما يَقُولُونَ  َولََقۡد َنۡعلَم  أ

َِٰجِدينَ  54/15:98م َِن ٱلسذ ن م  اِجِدينَ فََسبِّْ  بَِحْمِد  فََسب ِۡح ِِبَۡمِد َرب َِك َوك   َربَِّك َوُكْن ِمَن السا

54/15:99م
3
تَِيَك  

ۡ
َٰ يَأ  َواْعبُْد َرباَك َحتاى يَأْتِيََك اْليَقِينُ  ٱَۡلَقِي   0َوٱۡعب ۡد َربذَك َحَّتذ
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5
  ِ ِحيمِ  ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

55/6:1م
6
ل َمَِٰت  0ٱۡۡلَۡمد    ۡرَض وََجَعَل ٱلظُّ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱۡۡل ِي َخلََق ٱلسذ ِ ٱَّلذ  9َّلِلذ

 ُۖ واْ بَِرب ِِهۡم َيۡعِدل وَن  0مَوٱنلُّوَر ِيَن َكَفر   ث مذ ٱَّلذ
ِ الاِذي َخلََق  َماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل اْلَحْمُد َّلِلا السا

 الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُما الاِذيَن َكفَُروا بَِربِِّهْم يَْعِدلُونَ 

55/6:2م
7
ِن ِطٖي ث مذ قَََضى   م م  ِي َخلََقك  َو ٱَّلذ ۖۥُ  0ه  َسَمًّ ِعنَده  َجل  مُّ

َ
َجَٗلُۖ َوأ

َ
أ

وَن  نت ۡم َتۡمََت 
َ
 ث مذ أ

ِمْن ِطينإ ثُما قََضى أََجاًل َوأََجٌل هَُو الاِذي َخلَقَُكْم 

ى ِعْنَدهُ ثُما أَْنتُْم تَْمتَُرونَ   ُمَسّمً

ۡم َوَيۡعلَم   55/6:3م ۡم وََجۡهَرك  ۡرِض َيۡعلَم  ِِسذك 
َ
َِٰت َوِّف ٱۡۡل َمََٰو َو ٱَّللذ  ِِف ٱلسذ َوه 

 َما تَۡكِسب ونَ 
َماَواِت َوفِي اأْلَْرِض  ُ فِي السا ُكْم َوهَُو هللاا يَْعلَُم ِسرا

 َوَجْهَرُكْم َويَْعلَُم َما تَْكِسبُونَ 

ۡعرِِضيَ  55/6:4م ِۡن َءاَيَِٰت َرب ِِهۡم إَِلذ ََكن واْ َعۡنَها م  ِۡن َءايَةٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َوَما تَأْتِيِهْم ِمْن آَيَةإ ِمْن آَيَاِت َربِِّهْم إاِلا َكانُوا َعْنهَا  َوَما تَأ

 ُمْعِرِضينَ 

55/6:5م
8
ْ بِهِۦ   ْ َما ََكن وا ا ؤ  ۢنَبى

َ
تِيِهۡم أ

ۡ
ۡم فََسۡوَف يَأ ا َجآَءه  ِ لَمذ  بِٱۡۡلَق 

ْ ب وا َفَقۡد َكذذ
  0يَۡسَتۡهزِء ونَ 

ا َجاَءهُْم فََسْوَف يَأْتِيِهْم أَْنبَاُء  بُوا بِاْلَحقِّ لَما فَقَْد َكذا

 َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزهُونَ 

55/6:6م
9
  ْ لَۡم يََرۡوا

َ
ۡرِض َما أ

َ
ۡم ِِف ٱۡۡل َٰه  نذ كذ ِن قَۡرٖن مذ ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 

َ
َكۡم أ

نَۡهََٰر 
َ
ِۡدَراٗرا وََجَعۡلَنا ٱۡۡل َمآَء َعلَۡيِهم م  رَۡسۡلَنا ٱلسذ

َ
ۡم َوأ ن لذك  ِ لَۡم ن َمك 

نَا
ۡ
نَشأ
َ
ن وبِِهۡم َوأ م بِذ  ۡهلَۡكَنَٰه 

َ
ۡرنًا ِمنَۢ َبۡعِدهِۡم قَ  0ََتۡرِي ِمن ََتۡتِِهۡم فَأ

 َءاَخرِينَ 

نااهُْم  أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبلِِهْم ِمْن قَْرنإ َمكا

َماَء  ْن لَُكْم َوأَْرَسْلنَا السا فِي اأْلَْرِض َما لَْم نَُمكِّ

َعلَْيِهْم ِمْدَراًرا َوَجَعْلنَا اأْلَْنهَاَر تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم 

ْم َوأَْنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِهْم قَْرنًا فَأَْهلَْكنَاهُْم بُِذنُوبِهِ 

 آََخِرينَ 

                                                           
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
2

 اْلُمْستَْهِزينَ ( 0 
3

 يَاتِيََك ( 0 
4

 .079و  078و  079و  076عنوان هذه اآلية مأخوذ من اآليات  
5

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
6

وفقا لهذه اآلية الظلمة سبقت النور وكذلك األمر بالنسبة للتوراة: "في البدء خلق هللا السموات واألرض. وكانت ( 0م♦ الظُّْلَماِت ( 9 اْلَحْمدِ ( 0 

(. ولذلك 7-0:  0األرض خاوية خالية وعلى وجه الغمر ظالم وروح هللا يرف على وجه المياه. وقال هللا: )) ليكن نور ((، فكان نور" )تكوين 

 077:  7\78بخصوص السبت أنظر هامش اآلية أ اليوم مع مغيب الشمس. والسبت عند اليهود يبدأ يوم الجمعة مساءاً. عند اليهود والمسلمين يبد
7

 ِطينإ ليقضي.( 0 
8

 يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُونَ ( 0 
9

 َوأَْنَشانَا( 0 
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55/6:7م
1
نۡلَا َعلَۡيَك كَِتَٰٗبا ِِف قِۡرَطاٖس   ِيَن  0َولَۡو نَزذ يِۡديِهۡم لََقاَل ٱَّلذ

َ
وه  بِأ فَلََمس 

بِي   ٓواْ إِۡن َهََٰذآ إَِلذ ِسۡحر  مُّ  َكَفر 
ْلنَا َعلَْيَك ِكتَابًا فِي قِْرطَاسإ  فَلََمُسوهُ َولَْو نَزا

 بِأَْيِديِهْم لَقَاَل الاِذيَن َكفَُروا إِْن هََذا إاِلا ِسْحٌر ُمبِينٌ 

ۡمر  ث مذ ََل  55/6:8م
َ
َِضَ ٱۡۡل نَزنۡلَا َملاَٗك لذق 

َ
ُۖ َولَۡو أ نزَِل َعلَۡيهِ َملَك 

 
ْ لَۡوََلٓ أ َوقَال وا
ونَ   ي نَظر 

أَْنَزْلنَا َملًَكا  َوقَالُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَْيِه َملٌَك َولَوْ 

 لَقُِضَي اأْلَْمُر ثُما اَل يُْنظَُرونَ 

55/6:9م
2
َٗل َولَلَبَۡسَنا  ََعۡلَنَٰه  رَج  ونَ  0َولَۡو َجَعۡلَنَٰه  َملاَٗك ۡلذ ا يَۡلبِس  َولَْو َجَعْلنَاهُ َملًَكا لََجَعْلنَاهُ َرُجاًل َولَلَبَْسنَا َعلَْيِهْم َما   9َعلَۡيِهم مذ

 يَْلبُِسونَ 

55/6:10م
3
ا  9ٱۡست ۡهزِئَ  0َولََقدِ   م مذ ْ ِمۡنه  وا ِيَن َسِخر  ِن َقۡبلَِك فََحاَق بِٱَّلذ ٖل م  بِر س 

 7ََكن واْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزِء ونَ 
َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسلإ ِمْن قَْبلَِك فََحاَق بِالاِذيَن 

 َسِخُروا ِمْنهُْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزهُونَ 

بِيَ  55/6:11م ِ َكذ  َٰقَِبة  ٱلۡم  واْ َكۡيَف ََكَن َع ر  ۡرِض ث مذ ٱنظ 
َ
واْ ِِف ٱۡۡل قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض ثُما اْنظُُروا َكْيَف َكاَن  ق ۡل ِسۡي 

بِينَ   َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ

َٰ َنۡفسِ  55/6:12م ِ  َكَتَب لََعَ ذ ِ ۡرِضِۖ ق ل َّلل 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ا ِِف ٱلسذ هِ ٱلرذُۡحََة  ق ل ل َِمن مذ

ۡم  َسه  نف 
َ
ْ أ ٓوا ِيَن َخَِّس  ۡم إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ ََل َرۡيَب فِيهِِۚ ٱَّلذ ََلَۡجَمَعنذك 

ۡم ََل ي ۡؤِمن ونَ   َفه 

ِ َكتََب  َماَواِت َواأْلَْرِض قُْل َّلِلا قُْل لَِمْن َما فِي السا

ْحَمةَ لَيَْجَمَعناُكْم إِلَى يَوْ  ِم اْلقِيَاَمِة اَل َعلَى نَْفِسِه الرا

 َرْيَب فِيِه الاِذيَن َخِسُروا أَْنفَُسهُْم فَهُْم اَل يُْؤِمنُونَ 

ِميع  ٱۡلَعلِيم   55/6:13م َو ٱلسذ ِۚ َوه  ِۡل َوٱنلذَهارِ
ِميُع  ۞َوََل ۥ َما َسَكَن ِِف ٱَلذ َولَهُ َما َسَكَن فِي اللاْيِل َوالناهَاِر َوهَُو السا

 اْلَعلِيمُ 

55/6:14م
4
 َوَِل ٗا فَاِطرِ  

ِذ  َتذ
َ
ِ أ َغۡۡيَ ٱَّللذ

َ
ۡطعِم  َوََل  0ق ۡل أ َو ي  ۡرِض وَه 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ٱلسذ

 ۡۗ ۡطَعم  وَننذ ِمَن  9ي  ۡسلََمُۖ َوََل تَك 
َ
َل َمۡن أ وذ

َ
وَن أ ك 

َ
ۡن أ
َ
ِمۡرت  أ

 
ٓ أ ق ۡل إَِن ِ

ُۡشِكَِي   ٱلۡم 

ِ أَتاِخُذ َولِيًّا  َماَواِت قُْل أََغْيَر هللاا فَاِطِر السا

َواأْلَْرِض َوهَُو يُْطِعُم َواَل يُْطَعُم قُْل إِنِّي أُِمْرُت 

َل َمْن أَْسلََم َواَل تَُكونَنا ِمَن  أَْن أَُكوَن أَوا

 اْلُمْشِرِكينَ 

55/6:15م
5
ِ َعَذاَب يَۡو   َعِظيمٖ    إِۡن َعَصۡيت  َرّب 

َخاف 
َ
ٓ أ إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب يَْومإ  قُْل إِنِّي أََخافُ   0نق ۡل إَِن ِ

 َعِظيمإ 

55/6:16م
6
ن ي ِۡصَۡف   بِي   ]...[َعۡنه   0مذ َٰلَِك ٱۡلَفۡوز  ٱلۡم  ۥ  َوَذ َمْن يُْصَرْف َعْنهُ يَْوَمئِذإ فَقَْد َرِحَمهُ َوَذلَِك اْلفَْوُز  يَۡوَمئِٖذ َفَقۡد رَُِحَه 

 اْلُمبِينُ 

َوُۖ ِإَون َيۡمَسۡسَك َِبَۡۡيٖ  55/6:17م ۥٓ إَِلذ ه  ٖ فَََل ََكِشَف ََل  ِإَون َيۡمَسۡسَك ٱَّللذ  بِۡض  
ءٖ قَِدير   ]...[ ِ ََشۡ

َٰ ُك   َو لََعَ  َفه 
ُ بُِضرٍّ فاََل َكاِشَف لَهُ إاِلا هَُو َوإِْن  َوإِْن يَْمَسْسَك هللاا

 يرٌ يَْمَسْسَك بَِخْيرإ فَهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَدِ 

َو ٱۡۡلَِكيم  ٱۡۡلَبِۡي   55/6:18م ِۦ  َوه  َو ٱۡلَقاهِر  فَۡوَق ِعَبادِه  َوهَُو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوهَُو اْلَحِكيُم اْلَخبِيرُ  َوه 

55/6:19م
7
  ُۖ ۡكَب  َشَهََٰدٗة

َ
ء  أ يُّ ََشۡ

َ
وِۡحَ  0ق ۡل أ

 
ۡم  َوأ َۢ بَۡيَِن َوَبۡيَنك  ُۖ َشِهيد  ق ِل ٱَّللذ 

ۡرَءان   مۡ  9إََِلذ َهََٰذا ٱۡلق  ئِنذك 
َ
م بِهِۦ َوَمنَۢ بَلََغ  أ نِذَرك 

 
نذ  7ِۡل

َ
وَن أ لَتَۡشَهد 

َو إَِلَٰه  َوَِٰحد  ِإَونذَِن  ۡشَهد   ق ۡل إِنذَما ه 
َ
ٓ أ ۡخَرىَٰ  ق ل َلذ

 
ِ َءالَِهًة أ َمَع ٱَّللذ

وَن  3 7ء  بَرِيٓ  ُۡشِك 
ا ت  ِمذ  م 

ُ َشِهيٌد بَْينِي  قُْل أَيُّ َشْيءإ أَْكبَُر َشهَاَدةً قُِل هللاا

َوبَْينَُكْم َوأُوِحَي إِلَيا هََذا اْلقُْرآَُن أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن 

ِ آَلِهَةً أُْخَرى قُْل اَل  بَلََغ أَهِناُكْم لَتَْشهَُدوَن أَنا َمَع هللاا

ا  أَْشهَدُ  قُْل إِناَما هَُو إِلَهٌ َواِحٌد َوإِنانِي بَِريٌء ِمما

 تُْشِرُكونَ 

ِيَن  55/6:20هـ م   ٱَّلذ ۡبَنآَءه 
َ
ۥ َكَما َيۡعرِف وَن أ م  ٱۡلِكَتََٰب َيۡعرِف ونَه  ِيَن َءاَتۡيَنَٰه  ٱَّلذ

ۡم ََل ي ۡؤِمن ونَ  ۡم َفه  َسه  نف 
َ
ٓواْ أ  َخَِّس 

اَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن الاِذيَن آَتَْينَاهُُم اْلِكتَ 

 أَْبنَاَءهُُم الاِذيَن َخِسُروا أَْنفَُسهُْم فَهُْم اَل يُْؤِمنُونَ 

                                                           
1

 قَْرطَاسإ، قُْرطَاسإ ( 0 
2

 يُلَباُسونَ ( 9 َولَبَْسنَا، َولَلَباْسنَا، َولابَْسنَا( 0 
3

 يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُونَ ( 7 اْستُْهِزيَ ( 9 َولَقَدُ ( 0 
4

 يَْطَعُم َواَل يُْطِعمُ يُْطِعُم َواَل يَْطَعُم، يُْطِعُم َواَل يُْطِعُم، يُْطَعُم َواَل يُْطِعُم، يَْطَعُم َواَل يُْطَعُم، يُْطِعُم َواَل يَْطَعُم، ( 9 فَاِطُر، فَاِطَر، فَطَرَ ( 0 
5

 9:  79\000منسوخة باآلية ( 0ن 
6

 يَْصِرْف، يَْصرفه هللاُ، يَْصرف هللاُ عنه( 0 
7

 وأنا بريئاً ( 3 بَِريٌ ( 7 آإناُكْم، إِناُكْم، أَيِناُكْم، آيِناُكمْ ( 7 َوأَوَحى إِلَيا هََذا اْلقُْرآَنَ ( 9 َشهَاَدةإ ( 0 
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َب أَِب 55/6:21م ۡو َكذذ
َ
ِ َكِذبًا أ ىَٰ لََعَ ٱَّللذ ِن ٱۡفََتَ ۡظلَم  ِممذ

َ
ۥ ََل َوَمۡن أ َٰتِهِۦٓ  إِنذه  َي

ونَ  َٰلِم  ۡفلِح  ٱلظذ  ي 
ِ َكِذبًا أَْو َكذاَب َوَمْن أَْظلَُم  ِن اْفتََرى َعلَى هللاا ِمما

 بِآَيَاتِِه إِناهُ اَل يُْفلُِ  الظاالُِمونَ 

55/6:22م
1
مۡ   ول   0َوَيۡوَم ََنُۡش  ه  م   9ََجِيٗعا ث مذ َنق  ََكٓؤ ك  َ ۡيَن ُش 

َ
ْ أ ٓوا ك  ُۡشَ

َ
ِيَن أ لَِّلذ

وَن  م  نت ۡم تَزۡع  ِيَن ك   ٱَّلذ
َجِميًعا ثُما نَقُوُل لِلاِذيَن أَْشَرُكوا َويَْوَم نَْحُشُرهُْم 

 أَْيَن ُشَرَكاُؤُكُم الاِذيَن ُكْنتُْم تَْزُعُمونَ 

55/6:23هـ
2
مۡ   ن فِۡتنَت ه  ِ َرب َِنا 0ث مذ لَۡم تَك  ن قَال واْ َوٱَّللذ

َ
ٓ أ ُۡشِكَِي  9إَِلذ نذا م  ِ َربِّنَا َما ُكناا ثُما لَْم تَُكْن فِْتنَتُهُْم إاِلا أَْن قَالُوا  َما ك  َوهللاا

 ُمْشِرِكينَ 

ونَ  55/6:24م ا ََكن واْ َيۡفََت  م مذ ِسِهۡم  َوَضلذ َعۡنه  نف 
َ
ى أ ۡر َكۡيَف َكَذب واْ لََعَ اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم َوَضلا َعْنهُْم َما  ٱنظ 

 َكانُوا يَْفتَُرونَ 

55/6:25م
3
ن   م مذ وه  َوِمۡنه  ن َيۡفَقه 

َ
ِكنذًة أ

َ
َٰ ق ل وبِِهۡم أ يَۡسَتِمع  إََِلَۡكُۖ وََجَعۡلَنا لََعَ

ى إَِذا َجآء وَك  0َوِّفٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقٗرا   ُۖ َحَّتذ ذ َءايَةٖ َلذ ي ۡؤِمن واْ بَِها ِإَون يََرۡواْ ُك 
َسَٰ 
َ
ٓ أ ٓواْ إِۡن َهََٰذآ إَِلذ ِيَن َكَفر  ول  ٱَّلذ لَِي ي َجَِٰدل ونََك َيق  وذ

َ
 ِطۡي  ٱۡۡل

َوِمْنهُْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َوَجَعْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكناةً 

أَْن يَْفقَهُوهُ َوفِي آََذانِِهْم َوْقًرا َوإِْن يََرْوا ُكلا آَيَةإ اَل 

يُْؤِمنُوا بِهَا َحتاى إَِذا َجاُؤوَك يَُجاِدلُونََك يَقُوُل 

لِينَ الاِذيَن َكفَُروا   إِْن هََذا إاِلا أََساِطيُر اأْلَوا

55/6:26م
4
ۡم َيۡنَهۡوَن َعۡنه  َويَۡن   ۡم َوَما  0ۡونَ   َ َوه  َسه  نف 

َ
ٓ أ وَن إَِلذ ۡهلِك  ُۖ ِإَون ي  َعۡنه 

وَن  ر   يَۡشع 
َوهُْم يَْنهَْوَن َعْنهُ َويَْنأَْوَن َعْنهُ َوإِْن يُْهلُِكوَن إاِلا 

 ونَ أَْنفَُسهُْم َوَما يَْشُعرُ 

55/6:27م
5
  ْ وا  ٱنلذارِ َفَقال واْ َيَٰلَۡيتََنا ن َردُّ  0َولَۡو تََرىى إِۡذ و قِف 

َب  ]...[لََعَ ِ َوََل ن َكذ 
ونَ أَِب ۡؤِمنَِي  9َيَِٰت َرب َِنا َونَك   ِمَن ٱلۡم 

َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النااِر فَقَالُوا يَا لَْيتَنَا نَُردُّ 

َب بِآَيَاِت َربِّنَا َونَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ َواَل   نَُكذِّ

55/6:28م
6
  ْ وا ُۖ َولَۡو ر دُّ وَن ِمن َقۡبل  ۡف  ْ َي  ا ََكن وا م مذ ْ لَِما  ]...[ 0بَۡل بََدا لَه  وا لََعاد 

َِٰذب وَن  ۡم لََك واْ َعۡنه  ِإَونذه   ن ه 
َولَْو ُردُّوا بَْل بََدا لَهُْم َما َكانُوا يُْخفُوَن ِمْن قَْبُل 

 لََعاُدوا لَِما نُهُوا َعْنهُ َوإِناهُْم لََكاِذبُونَ 

وثِيَ  55/6:29م ۡنَيا َوَما ََنۡن  بَِمۡبع  ْنيَا َوَما نَْحُن  َوقَال ٓواْ إِۡن ِِهَ إَِلذ َحَيات َنا ٱَلُّ َوقَالُوا إِْن ِهَي إاِلا َحيَاتُنَا الدُّ

 بَِمْبُعوثِينَ 

ِۚ قَال واْ بََّلَٰ َوَرب َِنا  َولَۡو  55/6:30م ِ َلۡيَس َهََٰذا بِٱۡۡلَق 
َ
َٰ َرب ِِهۡم  قَاَل أ واْ لََعَ تََرىى إِۡذ و قِف 

ونَ  ر  نت ۡم تَۡكف  وق واْ ٱۡلَعَذاَب بَِما ك   قَاَل فَذ 
َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى َربِِّهْم قَاَل أَلَْيَس هََذا 

قَاَل فَُذوقُوا اْلَعَذاَب بَِما  بِاْلَحقِّ قَالُوا بَلَى َوَربِّنَا

 ُكْنتُْم تَْكفُُرونَ 

55/6:31م
7
اَعة  َبۡغَتةٗ   م  ٱلسذ ى إَِذا َجآَءۡته  ُِۖ َحَّتذ ب واْ بِلَِقآءِ ٱَّللذ ِيَن َكذذ  0قَۡد َخَِّسَ ٱَّلذ

 َٰ ۡم لََعَ ۡوَزارَه 
َ
ۡم ََيِۡمل وَن أ ۡطَنا فِيَها َوه  َٰ َما فَرذ َتَنا لََعَ ْ َيََٰحَّۡسَ قَال وا

وَن  ََل َسآَء َما يَزِر 
َ
ورِهِۡم  أ ه   ظ 

ِ َحتاى إَِذا َجاَءْتهُُم  بُوا بِلِقَاِء هللاا قَْد َخِسَر الاِذيَن َكذا

اَعةُ بَْغتَةً قَالُوا يَا َحْسَرتَنَا عَ  ْطنَا السا لَى َما فَرا

فِيهَا َوهُْم يَْحِملُوَن أَْوَزاَرهُْم َعلَى ظُهُوِرِهْم أاََل 

 َساَء َما يَِزُرونَ 

55/6:32م
8
ار  ٱٓأۡلِخَرة    ُۖ َولَِلذ ۡنَيآ إَِلذ لَعِب  َولَۡهو  ة  ٱَلُّ وَن   0َوَما ٱۡۡلََيوَٰ ِيَن َيتذق  َخۡۡي  ل َِّلذ

فَََل َتۡعقِل ونَ 
َ
  9أ

اُر اآْلَِخَرةُ َوَما اْلحَ  ْنيَا إاِلا لَِعٌب َولَْهٌو َولَلدا يَاةُ الدُّ

 َخْيٌر لِلاِذيَن يَتاقُوَن أَفاََل تَْعقِلُونَ 

55/6:33م
9
ن َك   ۥ ََلَۡحز  ب ونََك  0م0قَۡد َنۡعلَم  إِنذه  ِ ۡم ََل ي َكذ  ول وَنُۖ فَإِنذه  ِي َيق   9ٱَّلذ

َٰلِِمَي أَِب ِ َوَلَِٰكنذ ٱلظذ وَن َيَِٰت ٱَّللذ   ََيَۡحد 
قَْد نَْعلَُم إِناهُ لَيَْحُزنَُك الاِذي يَقُولُوَن فَإِناهُْم اَل 

ِ يَْجَحُدونَ  بُونََك َولَِكنا الظاالِِميَن بِآَيَاِت هللاا  يَُكذِّ

                                                           
1

 يحشرهم ... يقول( 9 نَْحِشُرهُمْ ( 0 
2

ُ َربُّنَا ( 9 يَُكْن فِْتنَتَهُْم، لَْم تَُكْن فِْتنَتَهُْم، ثُما لَْم يَُكْن فِْتنَتُهُْم، وما كان فِْتنَتُهُْم، ثُما ما كان فِْتنَتُهُمْ لَْم ( 0  ِ َربانَا، َوهللاا  َوهللاا
3

 ِوْقًرا( 0 
4

 َويَنَْونَ ( 0 
5

 َربِّنَا أبداَ ونحن نَُكونَ ( 9 ُوقَفُوا( 0 
6

وا( 0   ِردُّ
7

 بََغتَةً، بََغتاةً ( 0 
8

اُر األخرةِ ( 0   يَْعقِلُونَ ( 9 َولَدا
9

قارن : " فإنك لست مرسال إلى شعب غامض اللغة ثقيل اللسان، بل إلى بيت إسراهيل، ال إلى شعوب ( 0م♦ يُْكِذبُونََك، يَْكِذبُونََك ( 9 لَيُْحِزنُكَ ( 0 

بون أن كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان ال تفهم كالمها. وأن أني أرسلتك إليها لسمعت لك. فأما بيت إسراهيل فيأبون أن يسمعوا لك، ألنهم يأ
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55/6:34م
1
  ْ وذ وا

 
ب واْ َوأ ِ ذ  َٰ َما ك  واْ لََعَ ِن َقۡبلَِك فََصَب  ل  م  بَۡت ر س  ِ ذ  ى  0َولََقۡد ك  َحَّتذ

َل  ِ َبد  نَا  َوََل م  ۡم نَِۡص  َٰه  تَى
َ
ِ  َولََقۡد َجآَءَك ِمن نذَبإِْي  9أ لَِۡكَِمَِٰت ٱَّللذ

ۡرَسلَِي   ٱلۡم 

بَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبلَِك فََصبَُروا َعلَى َما  َولَقَْد ُكذِّ

َل  بُوا َوأُوُذوا َحتاى أَتَاهُْم نَْصُرنَا َواَل ُمبَدِّ ُكذِّ

 ِ   َولَقَْد َجاَءَك ِمْن نَبَإِ اْلُمْرَسلِينَ لَِكلَِماِت هللاا

55/6:35م
2
ن تَۡبَتِغَ َنَفٗقا 

َ
ۡم فَإِِن ٱۡسَتَطۡعَت أ ه  َ َعَلۡيَك إِۡعَراض  ِِف  0ِإَون ََكَن َكب 

لذٗما ۡو س 
َ
ۡرِض أ

َ
م أَِب 0مٱۡۡل تَِيه 

ۡ
َمآءِ َفَتأ َولَۡو َشآَء ٱَّللذ   ]...[يَةِٖۚ ِِف ٱلسذ

وَننذ مَِن ٱۡلَجَِٰهلَِي  َدىَٰ  فَََل تَك   ٱلۡه 
ۡم لََعَ  َۡلََمَعه 

َوإِْن َكاَن َكبَُر َعلَْيَك إِْعَراُضهُْم فَإِِن اْستَطَْعَت أَْن 

َماِء  تَْبتَِغَي نَفَقًا فِي اأْلَْرِض أَْو ُسلاًما فِي السا

 ُ  لََجَمَعهُْم َعلَى اْلهَُدى فَتَأْتِيَهُْم بِآَيَةإ َولَْو َشاَء هللاا

 فاََل تَُكونَنا ِمَن اْلَجاِهلِينَ 

55/6:36م
3
م  ٱَّللذ  ث مذ إََِلۡهِ   وَن  َوٱلَۡمۡوََتَٰ َيۡبَعث ه  ِيَن يَۡسَمع  ۞إِنذَما يَۡسَتِجيب  ٱَّلذ

  0ي ۡرَجع ونَ 
ُ إِناَما يَْستَِجيُب الاِذيَن يَْسَمُعوَن َواْلَمْوتَى  يَْبَعثُهُُم هللاا

 ثُما إِلَْيِه يُْرَجُعونَ 

55/6:37م
4
َِل    لَۡوََل ن ز 

ْ ِهۦِ   0َوقَال وا ب  ِن رذ ن  0مَعلَۡيهِ َءايَة  م 
َ
ى أ َ قَادٌِر لََعَ ق ۡل إِنذ ٱَّللذ

وَن  ۡم ََل َيۡعلَم  ۡكَثَه 
َ
َِل َءايَٗة َوَلَِٰكنذ أ ََن   ي 

َل َعلَْيِه آَ  َ َوقَالُوا لَْواَل نُزِّ يَةٌ ِمْن َربِِّه قُْل إِنا هللاا

َل آَيَةً َولَِكنا أَْكثََرهُْم اَل يَْعلَُمونَ   قَاِدٌر َعلَى أَْن يُنَزِّ

55/6:38م
5
ۡرِض َوََل َطىئِرٖ  

َ
َمٌم  0َوَما ِمن َدآبذةٖ ِِف ٱۡۡل

 
ٓ أ يَِطۡي  ِِبََناَحۡيهِ إَِلذ

ۡطَنا ا فَرذ مِۚ مذ ۡمَثال ك 
َ
وَن  9أ َُۡش  ِۚ ث مذ إََِلَٰ َرب ِهِۡم َي  ءٖ  ِِف ٱۡلِكَتَِٰب ِمن ََشۡ
َوَما ِمْن َداباةإ فِي اأْلَْرِض َواَل طَاهِرإ يَِطيُر 

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب  بَِجنَاَحْيِه إاِلا أَُمٌم أَْمثَالُُكْم َما فَرا

 ِمْن َشْيءإ ثُما إِلَى َربِِّهْم يُْحَشُرونَ 

ِ  55/6:39م ْ أَِبَوٱَّلذ ب وا َمَِٰتِۗ َمن يََشإِ ٱَّللذ  يَن َكذذ
ل  م   َوب ۡكم  ِِف ٱلظُّ َٰتَِنا ص  َي
ۡسَتِقيمٖ  َٰ ِصَرَٰٖط مُّ  ََيَۡعۡله  لََعَ

ۡ
 ي ۡضلِۡله  َوَمن يََشأ

بُوا بِآَيَاتِنَا ُصم  َوبُْكٌم فِي الظُّلَُماِت َمْن  َوالاِذيَن َكذا

ُ يُْضلِْلهُ َوَمْن يََشأْ  يَْجَعْلهُ َعلَى ِصَراطإ  يََشأِ هللاا

 ُمْستَقِيمإ 

55/6:40م
6
اَعة    م  ٱلسذ َتۡتك 

َ
ۡو أ
َ
ِ أ ۡم َعَذاب  ٱَّللذ َٰك  تَى

َ
ۡم إِۡن أ رََءۡيَتك 

َ
َغۡۡيَ  0ق ۡل أ

َ
أ

نت ۡم َصَِٰدقَِي  وَن إِن ك  ِ تَۡدع   ٱَّللذ
ِ أَْو أَتَْتُكُم  اَعةُ قُْل أََرأَْيتَُكْم إِْن أَتَاُكْم َعَذاُب هللاا السا

ِ تَْدُعوَن إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ   أََغْيَر هللاا

وَن إََِلۡهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما  55/6:41م وَن َفَيۡكِشف  َما تَۡدع  بَۡل إِيذاه  تَۡدع 
ونَ  ُۡشِك 

 ت 
بَْل إِيااهُ تَْدُعوَن فَيَْكِشُف َما تَْدُعوَن إِلَْيِه إِْن َشاَء 

 تُْشِرُكونَ َوتَْنَسْوَن َما 

رَۡسۡلَنآ  55/6:42م
َ
آءِ  ]...[َولََقۡد أ ذ َسآءِ َوٱلۡضذ

ۡ
م بِٱۡۡلَأ َخۡذَنَٰه 

َ
ِن َقۡبلَِك فَأ َمٖم م 

 
إََِلى أ

ونَ  ۡم َيَتَۡضذع   لََعلذه 
َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُممإ ِمْن قَْبلَِك فَأََخْذنَاهُْم بِاْلبَأَْساِء 

اِء لََعلاهُمْ  را ُعونَ  َوالضا  يَتََضرا

م   55/6:43م ۡم َوَزيذَن لَه  ْ َوَلَِٰكن قََسۡت ق ل وب ه  وا َنا تََۡضذع  س 
ۡ
م بَأ فَلَۡوََلٓ إِۡذ َجآَءه 

ۡيَطَٰن  َما ََكن واْ َيۡعَمل ونَ   ٱلشذ
ُعوا َولَِكْن قََسْت  فَلَْواَل إِْذ َجاَءهُْم بَأُْسنَا تََضرا

يْ   طَاُن َما َكانُوا يَْعَملُونَ قُلُوبُهُْم َوَزياَن لَهُُم الشا

55/6:44م
7
ْ بِهِۦ َفَتۡحَنا  وا ِر  ْ َما ذ ك  وا ا نَس  ى إَِذا  0فَلَمذ ء  َحَّتذ ِ ََشۡ

ََٰب ُك   بَۡو
َ
َعلَۡيِهۡم أ

م َبۡغَتةٗ  َخۡذَنَٰه 
َ
وت ٓواْ أ

 
واْ بَِمآ أ وَن  9فَرِح  ۡبلِس  م مُّ  فَإَِذا ه 

ُروا بِِه فَتَحْ  ا نَُسوا َما ُذكِّ نَا َعلَْيِهْم أَْبَواَب ُكلِّ فَلَما

َشْيءإ َحتاى إَِذا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاهُْم بَْغتَةً 

 فَإَِذا هُْم ُمْبلُِسونَ 

55/6:45م
1
ِطَع َدابِر    ْ  َوٱۡۡلَۡمد   0َفق  وا ِيَن َظلَم  ِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  9ٱۡلَقۡوِم ٱَّلذ ِ َرب  ِ َربِّ فَقُِطَع َدابُِر اْلقَْوِم  َّلِلذ الاِذيَن ظَلَُموا َوالَْحْمُد َّلِلا

 اْلَعالَِمينَ 

                                                                                                                                                                                                            
 (. 7-3:  7ب الجباه وقساة القلوب" )حزقيال يسمعوا لي، ألن بيت إسراهيل بأسرهم صال

1
 ُمبِْدلَ ( 9 َوأُُذوا( 0 

2
قارن: "وحلم يعقوب حلما، فإذا سلم منتصب على األرض ورأسه يالمس السماء، وإذا مالهكة هللا صاعدون نازلون عليه" )تكوين ( 0م♦ نافقاً ( 0 

99  :09.) 
3

 يَْرِجعونَ ( 0 
4

(؛" أقبل الفريسيون وأخذوا يجادلونه فطلبوا آية 7:  06ل فاسد فاسق يطالب بآية ولن يعطى سوى آية يونان" )متى قارن: " جي( 0م♦ يُْنِزَل ( 0 

 (.00:  9من السماء ليحرجوه" )مرقس 
5

 فََرْطنَا( 9 طاهٌر، طيرإ ( 0 
6

اَعةَ ( 0   السا
7

 بََغتَةً، بََغتاةً ( 9 فَتاْحنَا( 0 
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55/6:46م
2
م   َٰ ق ل وبِك  ۡم وََخَتَم لََعَ بَۡصََٰرك 

َ
ۡم َوأ َخَذ ٱَّللذ  َسۡمَعك 

َ
رََءۡيت ۡم إِۡن أ

َ
ق ۡل أ

ِف   ۡر َكۡيَف ن َِص  م بِهِِۗ ٱنظ  تِيك 
ۡ
ِ يَأ ۡن إَِلٌَٰه َغۡۡي  ٱَّللذ ۡم  0مذ ٱٓأۡلَيَِٰت ث مذ ه 

 ۡصِدف وَن يَ 

ُ َسْمَعُكْم َوأَْبَصاَرُكْم َوَختََم  قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أََخَذ هللاا

ِ يَأْتِيُكْم بِِه اْنظُْر  َعلَى قُلُوبُِكْم َمْن إِلَهٌ َغْيُر هللاا

ُف اآْلَيَاِت ثُما هُْم يَْصِدفُونَ   َكْيَف نَُصرِّ

55/6:47م
3
ۡم عَ   َٰك  تَى

َ
ۡم إِۡن أ رََءۡيَتك 

َ
ِ َبۡغَتةً ق ۡل أ ۡو َجۡهَرةً  0َذاب  ٱَّللذ

َ
ۡهلَك   9أ  7َهۡل ي 

وَن  َٰلِم   إَِلذ ٱۡلَقۡوم  ٱلظذ
ِ بَْغتَةً أَْو َجْهَرةً  قُْل أََرأَْيتَُكْم إِْن أَتَاُكْم َعَذاُب هللاا

 هَْل يُْهلَُك إاِلا اْلقَْوُم الظاالُِمونَ 

55/6:48م
4
ۡرَسلَِي إَِلذ   ِينَ َوَما ن ۡرِسل  ٱلۡم  ِ بَُش  ۡصلََح  0م 

َ
نِذرِيَنُۖ َفَمۡن َءاَمَن َوأ َوم 

ۡم ََيَۡزن وَن  9فَََل َخوٌۡف   َعلَۡيِهۡم َوََل ه 
ِريَن َوُمْنِذِريَن فََمْن  َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسلِيَن إاِلا ُمبَشِّ

 آََمَن َوأَْصلََ  فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ 

55/6:49م
5
  ِ ب واْ أَِبَوٱَّلذ م  يَن َكذذ ه  َٰتَِنا َيَمسُّ ونَ  0َي ق  هُُم اْلَعَذاُب بَِما َكانُوا   9ٱۡلَعَذاب  بَِما ََكن واْ َيۡفس  بُوا بِآَيَاتِنَا يََمسُّ َوالاِذيَن َكذا

 يَْفُسقُونَ 

ۡعلَم  ٱۡلَغۡيَب  55/6:50م
َ
ِ َوََلٓ أ ۡم ِعنِدي َخَزآئِن  ٱَّللذ ق ول  لَك 

َ
ٓ أ ق ول  ق ل َلذ

َ
َوََلٓ أ

ۡعََمَٰ 
َ
تذبِع  إَِلذ َما ي وَۡحى إََِلذ  ق ۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱۡۡل

َ
ۡم إَِن ِ َملٌَكُۖ إِۡن أ لَك 

ونَ  ر  فَََل َتَتَفكذ
َ
 َوٱۡۡلَِصۡي   أ

ِ َواَل أَْعلَُم  قُْل اَل أَقُوُل لَُكْم ِعْنِدي َخَزاهُِن هللاا

ٌك إِْن أَتابُِع إاِلا َما اْلَغْيَب َواَل أَقُوُل لَُكْم إِنِّي َملَ 

يُوَحى إِلَيا قُْل هَْل يَْستَِوي اأْلَْعَمى َواْلبَِصيُر 

 أَفاََل تَتَفَكاُرونَ 

ِن د ونِهِۦ  55/6:51م م م  ْ إََِلَٰ َرب ِهِۡم لَۡيَس لَه  ٓوا َُۡش  ن َي 
َ
ِيَن ََيَاف وَن أ نِذۡر بِهِ ٱَّلذ

َ
َوأ

ۡم يَ  ونَ َوِّل   َوََل َشفِيع  لذَعلذه   تذق 
َوأَْنِذْر بِِه الاِذيَن يََخافُوَن أَْن يُْحَشُروا إِلَى َربِِّهْم 

 لَْيَس لَهُْم ِمْن ُدونِِه َولِي  َواَل َشفِيٌع لََعلاهُْم يَتاقُونَ 

55/6:52م
6
  ِ م بِٱۡلَغَدوَٰة وَن َربذه  ِيَن يَۡدع  دِ ٱَّلذ ۖۥُ  9َوٱۡلَعِش ِ  0َوََل َتۡطر  وَن وَۡجَهه  ي رِيد 

ِن  ءٖ َوَما ِمۡن ِحَسابَِك َعلَۡيِهم م  ِن ََشۡ َما َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم م 
َٰلِِمَي  وَن ِمَن ٱلظذ ۡم َفَتك  َده  ءٖ َفَتۡطر   ََشۡ

َواَل تَْطُرِد الاِذيَن يَْدُعوَن َرباهُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ 

ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيءإ يُِريُدوَن َوْجهَهُ َما َعلَْيَك 

َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيِهْم ِمْن َشْيءإ فَتَْطُرَدهُْم 

 فَتَُكوَن ِمَن الظاالِِمينَ 

55/6:53م
7
ِنَۢ  0َوَكَذَٰلَِك َفَتنذا  ََلٓءِ َمنذ ٱَّللذ  َعَلۡيِهم م  ؤ  َهى

َ
ول ٓواْ أ َق  ِ م بَِبۡعٖض َل  َبۡعَضه 

لَۡيَس ٱَّللذ  
َ
ۗۡ أ ٓ َِٰكرِيَن  بَۡينَِنا ۡعلََم بِٱلشذ

َ
 بِأ

َوَكَذلَِك فَتَناا بَْعَضهُْم بِبَْعضإ لِيَقُولُوا أَهَُؤاَلِء َمنا 

اِكِرينَ  ُ بِأَْعلََم بِالشا ُ َعلَْيِهْم ِمْن بَْينِنَا أَلَْيَس هللاا  هللاا

ِيَن ي ۡؤِمن وَن أَِب 55/6:54م ۡل َسَلَٰمٌ ِإَوَذا َجآَءَك ٱَّلذ َٰتَِنا َفق  ۡمُۖ َكَتَب  َي َعلَۡيك 
َۢا ِِبََهَٰلَةٖ ث مذ  وَٓء ۡم س  ۥ َمۡن َعِمَل ِمنك  نذه 

َ
َٰ َنۡفِسهِ ٱلرذُۡحََة أ ۡم لََعَ َربُّك 

ور  رذِحيم   ۥ َغف  نذه 
َ
ۡصلََح فَأ

َ
 تَاَب ِمنَۢ َبۡعِدهِۦ َوأ

َوإَِذا َجاَءَك الاِذيَن يُْؤِمنُوَن بِآَيَاتِنَا فَقُْل َساَلٌم 

ْحَمةَ أَناهُ َمْن  َعلَْيُكْم َكتَبَ  َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِه الرا

َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا بَِجهَالَةإ ثُما تَاَب ِمْن بَْعِدِه 

 َوأَْصلََ  فَأَناهُ َغفُوٌر َرِحيمٌ 

55/6:55م
8
ل  ٱٓأۡلَيَِٰت َولِتَۡستَبَِي َسبِيل    ِ ۡجرِِمَي  0َوَكَذَٰلَِك ن َفص  ُل  ٱلۡم   اآْلَيَاِت َولِتَْستَبِيَن َسبِيُل اْلُمْجِرِمينَ َوَكَذلَِك نُفَصِّ

55/6:56م
9
تذبِع   

َ
ٓ أ ِ  ق ل َلذ وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ِيَن تَۡدع  ۡعب َد ٱَّلذ

َ
ۡن أ
َ
ق ۡل إَِن ِ ن ِهيت  أ

ۡم قَۡد َضلَۡلت   ۡهَوآَءك 
َ
ۡهَتِديَن  0أ نَا۠ ِمَن ٱلۡم 

َ
 إِٗذا َوَمآ أ

أَْعبَُد الاِذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن قُْل إِنِّي نُِهيُت أَْن 

ِ قُْل اَل أَتابُِع أَْهَواَءُكْم قَْد َضلَْلُت إًِذا َوَما أَنَا ِمَن  هللاا

 اْلُمْهتَِدينَ 

55/6:57م
1
ۡبت م بِهۦِ  َما ِعنِدي َما تَۡسَتۡعِجل وَن بِهِۦٓ    ِ َوَكذذ ّب  ِن رذ َٰ بَي َِنةٖ م 

ق ۡل إَِن ِ لََعَ
ُۖ إِِن ٱۡۡل كۡ  صُّ ٱۡۡلَقذ ُِۖ َيق  َو َخۡۡي   0م  إَِلذ َّلِلذ  ٱۡلَفَِٰصلَِي  9وَه 

ْبتُْم بِِه َما ِعْنِدي  قُْل إِنِّي َعلَى بَيِّنَةإ ِمْن َربِّي َوَكذا

ِ يَقُصُّ اْلَحقا  َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه إِِن اْلُحْكُم إاِلا َّلِلا

 َوهَُو َخْيُر اْلفَاِصلِينَ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 َواْلَحْمدِ ( 9 فقَطَع دابرَ ( 0 
2

 نَْصِرفُ ( 0 
3

 يَْهلُِك، نُْهلِكُ ( 7 َجهََرةً ( 9 بََغتَةً، بََغتاةً ( 0 
4

 َخْوَف، َخْوفُ ( 9 ُمْبِشِرينَ ( 0 
5

هُمُ ( 0   يَْفِسقُونَ ( 9 نََمسُّ
6

 والعشيِّات( 9 بِاْلُغْدَوِة، بِاْلُغُدّو، بِاْلَغَدواتِ ( 0 
7

 فَتاناا( 0 
8

 وليستبين سبيُل،وليستبين سبيَل ولتستبين سبيَل، ( 0 
9

 َضلِلُْت، َصلَلْتُ ( 0 
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ۡمۗۡ ق ل لذ  55/6:58م ۡمر  بَۡيَِن َوَبۡيَنك 
َ
َِضَ ٱۡۡل نذ ِعنِدي َما تَۡسَتۡعِجل وَن بِهِۦ لَق 

َ
ۡو أ

َٰلِِميَ  ۡعلَم  بِٱلظذ
َ
 َوٱَّللذ  أ

قُْل لَْو أَنا ِعْنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه لَقُِضَي اأْلَْمُر 

ُ أَْعلَُم بِالظاالِِمينَ   بَْينِي َوبَْينَُكْم َوهللاا

55/6:59م
2
ِ  0م0۞وَِعنَدهۥ  َمَفاتِح    م  َما ِِف ٱۡلَب 

َو  َوَيۡعلَ  ه 
ٓ إَِلذ َها ٱۡلَغۡيِب ََل َيۡعلَم 
َها ط  ِمن َوَرقَة  إَِلذ َيۡعلَم  ل َمَِٰت  9َوََل َحبذةٖ  9مَوٱۡۡلَۡحرِِۚ َوَما تَۡسق  ِِف ظ 

بِيٖ  ۡرِض َوََل َرۡطٖب َوََل يَابِس  إَِلذ ِِف كَِتَٰٖب مُّ
َ
  7مٱۡۡل

َوِعْنَدهُ َمفَاتُِ  اْلَغْيِب اَل يَْعلَُمهَا إاِلا هَُو َويَْعلَُم َما 

فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُطُ ِمْن َوَرقَةإ إاِلا يَْعلَُمهَا 

َواَل َحباةإ فِي ظُلَُماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطبإ َواَل 

 يَابِسإ إاِلا فِي ِكتَابإ ُمبِينإ 

55/6:60م
3
وَ   ۡم  َوه  م  َما َجَرۡحت م بِٱنلذَهارِ ث مذ َيۡبَعث ك 

ِۡل َوَيۡعلَ م بِٱَلذ ِي َيَتَوفذىَٰك  ٱَّلذ
َجل  
َ
م 0فِيهِ َِل ۡقََضى أ ۡم ث مذ ي نَب ِئ ك  ِۖ ث مذ إََِلۡهِ َمۡرِجع ك  َسَم ٗ بَِما  9مُّ
نت ۡم َتۡعَمل وَن   ك 

َما َجَرْحتُْم  َوهَُو الاِذي يَتََوفااُكْم بِاللاْيِل َويَْعلَمُ 

ى ثُما إِلَْيِه  بِالناهَاِر ثُما يَْبَعثُُكْم فِيِه لِيُْقَضى أََجٌل ُمَسّمً

 َمْرِجُعُكْم ثُما يُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

55/6:61م
4
ى إَِذا َجآَء   ۡم َحَفَظًة َحَّتذ َو ٱۡلَقاهِر  فَۡوَق ِعَبادِهۖۦُِ َوي ۡرِسل  َعلَۡيك  َوه 

ۡته   م  ٱلَۡمۡوت  تَوَفذ َحَدك 
َ
ونَ  0أ ِط  َفر  ۡم ََل ي  ل َنا َوه    9ر س 

َوهَُو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َويُْرِسُل َعلَْيُكْم َحفَظَةً 

َحتاى إَِذا َجاَء أََحَدُكُم اْلَمْوُت تََوفاْتهُ ُرُسلُنَا َوهُْم اَل 

طُونَ   يُفَرِّ

55/6:62م
5
  ْ ٓوا ِۚ  0ث مذ ر دُّ ِ م  ٱۡۡلَق  َٰه  ِ َمۡولَى ََل ََل  ٱۡۡل ۡكم   9إََِل ٱَّللذ

َ
ع   0م7أ ِۡسَ

َ
َو أ َوه 

 ٱۡلَحَِٰسبَِي 
ِ َمْواَلهُُم اْلَحقِّ أاََل لَهُ اْلُحْكُم َوهَُو  وا إِلَى هللاا ثُما ُردُّ

 أَْسَرُع اْلَحاِسبِينَ 

55/6:63م
6
م  يك  َنج ِ ۥ تََۡضَُّٗع  0ق ۡل َمن ي  ونَه  ِ َوٱۡۡلَۡحرِ تَۡدع  َمَِٰت ٱۡلَب 

ل  ِن ظ  م 
ۡفَيةٗ  ََٰنا 9وَخ  َّنَى

َ
َِٰكرِيَن  7لذئِۡن أ وَننذ ِمَن ٱلشذ  ِمۡن َهَِٰذهِۦ نَلَك 

يُكْم ِمْن ظُلَُماِت اْلبَرِّ َواْلبَْحِر تَْدُعونَهُ  قُْل َمْن يُنَجِّ

ًعا َوُخْفيَةً لَئِْن أَْنَجانَا ِمْن  هَِذِه لَنَُكونَنا ِمَن تََضرُّ

اِكِرينَ   الشا

55/6:64م
7
م  يك  َنج ِ وَن  0ق ِل ٱَّللذ  ي  ُۡشِك 

نت ۡم ت 
َ
ِ َكۡرٖب ث مذ أ

ِۡنَها َوِمن ُك   يُكْم ِمْنهَا َوِمْن ُكلِّ َكْربإ ثُما أَْنتُْم  م  ُ يُنَجِّ قُِل هللاا

 تُْشِرُكونَ 

55/6:65م
8
ن  

َ
ى أ َو ٱۡلَقادِر  لََعَ ۡو ِمن ق ۡل ه 

َ
ۡم أ ِن فَۡوقِك  ۡم َعَذاٗبا م  َيۡبَعَث َعلَۡيك 

مۡ  ۡو يَۡلبَِسك 
َ
ۡم أ لِك  رۡج 

َ
َس  9ِشَيٗعا َوي ِذيقَ  0ََتِۡت أ

ۡ
م بَأ َبۡعَضك 

وَن  ۡم َيۡفَقه  ِف  ٱٓأۡلَيَِٰت َلَعلذه  ۡر َكۡيَف ن َِص  ِۗ ٱنظ   َبۡعض 

َعَذابًا ِمْن قُْل هَُو اْلقَاِدُر َعلَى أَْن يَْبَعَث َعلَْيُكْم 

فَْوقُِكْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجلُِكْم أَْو يَْلبَِسُكْم ِشيًَعا 

ُف  َويُِذيَق بَْعَضُكْم بَأَْس بَْعضإ اْنظُْر َكْيَف نَُصرِّ

 اآْلَيَاِت لََعلاهُْم يَْفقَهُونَ 

55/6:66م
9
َب   م بَِوكِيلٖ  0َوَكذذ َو ٱۡۡلَقُّ  ق ل لذۡست  َعلَۡيك  َك َوه  َوَكذاَب بِِه قَْوُمَك َوهَُو اْلَحقُّ قُْل لَْسُت َعلَْيُكْم   0نبِهِۦ قَۡوم 

 بَِوِكيلإ 

ونَ  55/6:67م ۡسَتَقر    َوَسۡوَف َتۡعلَم  ِ َنَبإٖ مُّ
 لُِكلِّ نَبَإإ ُمْستَقَر  َوَسْوَف تَْعلَُمونَ  ل ِك  

                                                                                                                                                                                                            
1

، يقضي بالحق( 0   أسرع ( 9 يقِض الحقا
2

قارن: " ونفخ المالك الخامس في بوقه، فرأيت كوكبا من السماء قد هوى إلى األرض، ( 0م♦ َرْطٌب َواَل يَابٌِس ( 7 َحباةٌ ( 9 َمفاتي ، ِمفتاح( 0 

قارن: "أما  (9م(. 0:  91ورأيت مالكا هابطا من السماء بيده مفتاح الهاوية وسلسلة كبيرة" )رؤيا (؛" 0:  8وأعطي مفتاح بئر الهاوية" )رؤيا 

نتم يباع عصفوران بفلس؟ ومع ذلك ال يسقط واحد منهما إلى األرض بغير علم أبيكم. أما أنتم، فشعر رؤوسكم نفسه معدود بأجمعه. ال تخافوا، أ

قارن: "رأتني عيناك جنينا وفي سفرك كتبت جميع األيام وصورت قبل أن توجد" )مزامير  (7م(. 70-98:  01أثمن من العصافير جميعا" )متى 

 (.0:  3(؛" ورأيت بيمين الجالس على العرش كتابا مخطوطا من الداخل والخارج، مختوما بسبعة أختام" )رؤيا 06:  07
3

 يُنَبِّيُُكمْ ( 9 ليَْقضي أجالً مسماى( 0 
4

 يُْفِرطُونَ ( 9 تتوفاه، يَُوفِّيه توفاه، يتوفاه،( 0 
5

وا( 0  (؛"لتفرح األمم وتهلل ألنك بالعدل تدين 8:  8قارن "فهو يقضي للدنيا بالبر وباالستقامة يدين األمم" )مزامير( 0م♦ اْلُحُكُم ( 7 اْلَحقا ( 9 ِردُّ

(؛"رب 07:  86ين الدنيا بالبر والشعوب بأمانته" )مزامير (؛"ألنه آت آت ليدين األرض. يد3:  67العالمين باالستقامة تدين الشعوب" )مزامير 

 ( الخ.91:  00القوات الحاكم بالبر" )ارميا 
6

 أَْنَجيتنَا( 7 َوِخْفيَةً، َوِخيفَةً ( 9 يُْنِجيُكمْ ( 0 
7

 يُْنِجيُكمْ ( 0 
8

 َونُِذيقَ ( 9 يُْلبَِسُكمْ ( 0 
9

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ َوَكذابَت ( 0 
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55/6:68م
1
واْ   َٰ ََي وض  ۡم َحَّتذ ۡعرِۡض َعۡنه 

َ
َٰتَِنا فَأ وَن ِِفٓ َءاَي ِيَن ََي وض  يَۡت ٱَّلذ

َ
ِإَوَذا َرأ

ِۦ   ۡد َبۡعَد  0نِِف َحِديث  َغۡۡيِه ۡيَطَٰن  فَََل َتۡقع  ا ي نِسيَنذَك ٱلشذ ِإَومذ
َٰلِِميَ  ِۡكَرىَٰ َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱلظذ   0مٱَّل 

وُضوَن فِي آَيَاتِنَا فَأَْعِرْض َوإَِذا َرأَْيَت الاِذيَن يَخُ 

ا  َعْنهُْم َحتاى يَُخوُضوا فِي َحِديثإ َغْيِرِه َوإِما

ْيطَاُن فاََل تَْقُعْد بَْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلقَْوِم  يُْنِسيَناَك الشا

 الظاالِِمينَ 

55/6:69م
2
ءٖ   ِن ََشۡ وَن ِمۡن ِحَسابِِهم م  ِيَن َيتذق  َوَلَِٰكن ذِۡكَرىَٰ  0نَوَما لََعَ ٱَّلذ

وَن  ۡم َيتذق   لََعلذه 
َوَما َعلَى الاِذيَن يَتاقُوَن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيءإ 

 َولَِكْن ِذْكَرى لََعلاهُْم يَتاقُونَ 

55/6:70م
3
ۡنَيا    ة  ٱَلُّ م  ٱۡۡلََيوَٰ ۡته  ۡم لَعِٗبا َولَۡهٗوا وََغرذ ْ دِيَنه  وا َذ  ِيَن ٱَتذ ِۡر َوَذرِ ٱَّلذ َوَذك 

ِ َوِّل   َوََل  َۢ بَِما َكَسَبۡت َلۡيَس لََها ِمن د وِن ٱَّللذ ن ت ۡبَسَل َنۡفس 
َ
بِهِۦٓ أ

بِۡسل واْ  0َشفِيع  ِإَون َتۡعِدۡل 
 
ِيَن أ ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ۗۡ أ ٓ ذ َعۡدٖل َلذ ي ۡؤَخۡذ ِمۡنَها ُك 
 َۢ َِلم 
َ
ِۡن َُحِيٖم وََعَذاٌب أ اب  م  ۡم َُشَ ُْۖ لَه  وَن  بَِما َكَسب وا ر   بَِما ََكن واْ يَۡكف 

ْتهُُم  َوَذِر الاِذيَن اتاَخُذوا ِدينَهُْم لَِعبًا َولَْهًوا َوَغرا

ْر بِِه أَْن تُْبَسَل نَْفٌس بَِما َكَسبَْت  ْنيَا َوَذكِّ اْلَحيَاةُ الدُّ

ِ َولِي  َواَل َشفِيٌع َوإِْن تَْعِدْل  لَْيَس لَهَا ِمْن ُدوِن هللاا

اَل يُْؤَخْذ ِمْنهَا أُولَئَِك الاِذيَن أُْبِسلُوا بَِما  ُكلا َعْدلإ 

َكَسبُوا لَهُْم َشَراٌب ِمْن َحِميمإ َوَعَذاٌب أَلِيٌم بَِما 

 َكانُوا يَْكفُُرونَ 

55/6:71م
4
نَا َون َردُّ   ُّ َنا َوََل يَۡض  ِ َما ََل يَنَفع  ْ ِمن د وِن ٱَّللذ وا نَۡدع 

َ
ى  0ق ۡل أ لََعَ

ۡعَقابَِنا بَ 
َ
َيَِٰطي  أ ِي ٱۡسَتۡهَوتۡه  ٱلشذ ََٰنا ٱَّللذ  َكٱَّلذ ۡرِض  9ۡعَد إِۡذ َهَدى

َ
ِِف ٱۡۡل

 ۡۗ َدى ٱئۡتَِنا ۥٓ إََِل ٱلۡه  ونَه  ۡصَحَٰب  يَۡدع 
َ
ۥٓ أ اَن ََل  ِ  7َحۡۡيَ َدى ٱَّللذ ق ۡل إِنذ ه 

ِ ٱۡلَعََٰلِمَي  ِمۡرنَا لِن ۡسلَِم لَِرب 
 
ُۖ َوأ َدىَٰ َو ٱلۡه   ه 

نَا قُْل أَنَْدُعو ِمْن دُ  ِ َما اَل يَْنفَُعنَا َواَل يَُضرُّ وِن هللاا

ُ َكالاِذي  َونَُردُّ َعلَى أَْعقَابِنَا بَْعَد إِْذ هََدانَا هللاا

يَاِطيُن فِي اأْلَْرِض َحْيَراَن لَهُ  اْستَْهَوْتهُ الشا

أَْصَحاٌب يَْدُعونَهُ إِلَى اْلهَُدى اْهتِنَا قُْل إِنا هَُدى 

ِ هَُو اْلهُ   َدى َوأُِمْرنَا لِنُْسلَِم لَِربِّ اْلَعالَِمينَ هللاا

ونَ  55/6:72م َُۡش  ِٓي إََِلۡهِ َت  َو ٱَّلذ وه   وَه  ةَ َوٱتذق  لَوَٰ واْ ٱلصذ قِيم 
َ
ۡن أ
َ
اَلةَ َواتاقُوهُ َوهَُو الاِذي إِلَْيِه  َوأ َوأَْن أَقِيُموا الصا

 تُْحَشُرونَ 

55/6:73م
5
ِي َخلََق   َو ٱَّلذ ن َوه  ول  ك  ِۖ َوَيۡوَم َيق  ِ ۡرَض بِٱۡۡلَق 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ٱلسذ

ون    ۡلك  يَۡوَم ي نَفخ   9مقَۡوَل   ٱۡۡلَقُّ   0م0َفَيك  ِۚ  9َوََل  ٱلۡم  ورِ َٰلِم   7م7ِِف ٱلصُّ  7َع
َو ٱۡۡلَِكيم  ٱۡۡلَبِۡي   ِِۚ َوه  َهََٰدة  ٱۡلَغۡيِب َوٱلشذ

َماَواِت َواأْلَْرضَ  بِاْلَحقِّ  َوهَُو الاِذي َخلََق السا

َويَْوَم يَقُوُل ُكْن فَيَُكوُن قَْولُهُ اْلَحقُّ َولَهُ اْلُمْلُك يَْوَم 

وِر َعالُِم اْلَغْيِب َوالشاهَاَدِة َوهَُو  يُْنفَُخ فِي الصُّ

 اْلَحِكيُم اْلَخبِيرُ 

55/6:74م
6
بِيهِ َءاَزرَ  

َ
َٰهِيم  ِۡل َتتذِخذ   0م0۞ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡر

َ
ۡصَناًما َءا 9أ

َ
ََٰك أ َرى

َ
ٓ أ لَِهًة إَِن ِ

بِٖي   َوقَۡوَمَك ِِف َضَلَٰٖل مُّ
َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم أِلَبِيِه آََزَر أَتَتاِخُذ أَْصنَاًما آَلِهَةً 

 إِنِّي أََراَك َوقَْوَمَك فِي َضاَللإ ُمبِينإ 

55/6:75م
7
وَت  0َوَكَذَٰلَِك ن رِيٓ   َٰهِيَم َملَك  ۡر 9إِبَۡر

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو وَن ِمَن ٱلسذ ِض َوَِلَك 

وقِنَِي   ٱلۡم 
َماَواِت  َوَكَذلَِك نُِري إِْبَراِهيَم َملَُكوَت السا

 َواأْلَْرِض َولِيَُكوَن ِمَن اْلُموقِنِينَ 

55/6:76م
8
  ُۖ ۡل  رََءا َكۡوَكٗبا ا َجنذ َعلَۡيهِ ٱَلذ فََل قَاَل ََلٓ  0مفَلَمذ

َ
ٓ أ ا ِۖ فَلَمذ ِ قَاَل َهََٰذا َرّب 

ِحبُّ ٱٓأۡلفِلَِي 
 
 أ

ا َجنا َعلَْيِه اللاْيُل َرأَى َكْوَكبًا قَاَل هََذا َربِّي  فَلَما

ا أَفََل قَاَل اَل أُِحبُّ اآْلَفِلِينَ   فَلَما

                                                           
1

يَناَك ( 0  ( قارن: "طوبى لمن ال يسير على مشورة الشريرين وال يتوقف في طريق الخاطئين وال 0م♦  071:  7\89منسوخة باآلية ( 0ن♦ يُنَسِّ

 (.0:  0يجلس في مجلس الساخرين" )مزامير 
2

 071:  7\89منسوخة باآلية ( 0ن 
3

 .98:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦ يَْعِدْل ( 0 
4

 أتِينَا، تنا، بيِّناً ( 7 استهواه الشيطان، اْستَْهَوْتهُ الشاْيطاُن، اْستَْهَوْتهُ الشايَاطون( 9 َونَْرتَدُّ ( 0 
5

َورِ ( 7 يَْنفُُخ، نَْنفُخُ ( 9 فَيَُكونَ ( 0  َوِر، الصِّ حنا قارن: "كرسهم بالحق إن كلمتك حق" )يو( 9م. 31:  37\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َعالِِم ( 7 الصُّ

(. وجاء ذكر 7:  09( أو في اليوم اآلخر )أنظ مثال أشعيا 08:  08( نفس الكلمة بالعبرية تستعمل في هذه الدينا )أنظر مثال خروج 7(. م07:  07

 (.70:  97الصور في العهد الجديد )أنظر مثال متى 
6

(. وقد يكون القرآن قد خلط بين 70و  99-96:  00اسم أب ابراهيم هو تارح ) وفقا لسفر التكوين( 0م♦ تَتاِخُذ ( 9 آَْزُر، يا آزُر، أإزراً، أأزراً ( 0 

 (.9:  03والد ابراهيم واليعازر خادم ابراهيم )تكوين 
7

 َمْلُكوَت، ملكوث( 9 تُِري( 0 
8

.   Pour le récit qui suit, cf. Midrash Rabbah, Gn 38:13ال ذكر بهذه الرواية في العهد القديم ولكننا نجدها في مدراش رباه  **( 0م 

 (.3-0:  07والحكمة   9-0:  9و ارميا  7:  90و ملوك الثاني  7:  07و  08:  7يحذر العهد القديم من عبادة النجوم )أنظر مثال سفر التثنية 
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ِۖ  55/6:77م ِ ا رََءا ٱۡلَقَمَر بَازَِٗغ قَاَل َهََٰذا َرّب  مذ
فََل قَاَل لَئِن لذۡم َيۡهِدَِن فَلَ

َ
ٓ أ ا فَلَمذ

ٓال ِيَ  وَننذ ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱلضذ ك 
َ
ِ َۡل  َرّب 

ا أَفََل  ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزًغا قَاَل هََذا َربِّي فَلَما فَلَما

قَاَل لَئِْن لَْم يَْهِدنِي َربِّي أَلَُكونَنا ِمَن اْلقَْوِم 

الِّينَ   الضا

55/6:78م
1
فَلَۡت قَاَل فَلَمذ  

َ
آ أ ُۖ فَلَمذ ۡكَب 

َ
ِ َهََٰذآ أ ۡمَس بَازَِغٗة قَاَل َهََٰذا َرّب  ا رََءا ٱلشذ

ِ بَرِٓيء  
ََٰقۡوِم إَِن  وَن  0َي ُۡشِك 

ا ت  ِمذ  م 
ا َرأَى الشاْمَس بَاِزَغةً قَاَل هََذا َربِّي هََذا أَْكبَُر  فَلَما

ا أَفَلَْت قَاَل يَا قَْوِم إِنِّي بَِري ا تُْشِرُكونَ فَلَما  ٌء ِمما

نَا۠ ِمَن  55/6:79م
َ
ُۖ َوَمآ أ ۡرَض َحنِيٗفا

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َفَطَر ٱلسذ ۡهت  وَۡجِهَ لَِّلذ إَِن ِ وَجذ

ُۡشِكِيَ   ٱلۡم 
َماَواِت  ْهُت َوْجِهَي لِلاِذي فَطََر السا إِنِّي َوجا

 َواأْلَْرَض َحنِيفًا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

55/6:80م
2
َِٰنِۚ   ِ َوقَۡد َهَدى ِ ِِف ٱَّللذ

ٓون  جُّ ت َحى
َ
ۥ  قَاَل أ ه  ۥ قَۡوم  ه  َخاف  َما  0وََحآجذ

َ
َوََلٓ أ

ِ َشۡي  ن يََشآَء َرّب 
َ
ٓ أ وَن بِهِۦٓ إَِلذ ُۡشِك 

فَََل   ٗ ت 
َ
ء  ِعۡلًما  أ ذ ََشۡ ِ ُك  ا  َوِسَع َرّب 

وَن  ر   َتَتَذكذ

هُ قَْوُمهُ قَاَل أَتَُحا ِ َوقَْد هََداِن َوَحاجا ونِّي فِي هللاا جُّ

َواَل أََخاُف َما تُْشِرُكوَن بِِه إاِلا أَْن يََشاَء َربِّي 

 َشْيئًا َوِسَع َربِّي ُكلا َشْيءإ ِعْلًما أَفاََل تَتََذكاُرونَ 

55/6:81م
3
  ِ ۡكت م بِٱَّللذ ُۡشَ

َ
ۡم أ نذك 

َ
ۡكت ۡم َوََل ََتَاف وَن أ ُۡشَ

َ
ٓ أ َخاف  َما

َ
 َما لَۡم َوَكۡيَف أ
ِۡل  ََن  ۡلَطَٰٗنا   0ي  ۡم س  نت ۡم  9بِهِۦ َعلَۡيك  ۡمِنِۖ إِن ك 

َ
َحقُّ بِٱۡۡل

َ
يُّ ٱۡلَفرِيَقۡيِ أ

َ
فَأ

وَن   َتۡعلَم 

َوَكْيَف أََخاُف َما أَْشَرْكتُْم َواَل تََخافُوَن أَناُكْم 

ْل بِِه َعلَْيُكْم ُسْلطَانًا  ِ َما لَْم يُنَزِّ فَأَيُّ أَْشَرْكتُْم بِاَّللا

 اْلفَِريقَْيِن أََحقُّ بِاأْلَْمِن إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 

55/6:82م
4
  ْ ٓوا ِيَن َءاَمن واْ َولَۡم يَۡلبِس  م 0ٱَّلذ ۡلم   9إِيَمََٰنه  ۡمن  وَه م  7بِظ 

َ
م  ٱۡۡل ْوَلىئَِك لَه 

 
أ

وَن  ۡهَتد   مُّ
ولَئَِك لَهُُم الاِذيَن آََمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَهُْم بِظُْلمإ أُ 

 اأْلَْمُن َوهُْم ُمْهتَُدونَ 

55/6:83م
5
َٰ قَۡوِمهۦِ  نَۡرَفع   

َٰهِيَم لََعَ ٓ إِبَۡر ٓ َءاَتۡيَنََٰها ت َنا جذ ن  9َدَرَجَٰٖت  0َوتِۡلَك ح  مذ
 ۡۗ ذَشآء   إِنذ َربذَك َحِكيٌم َعلِيم   7ن

تُنَا آَتَْينَاهَا إِْبَراِهيَم َعلَى قَْوِمِه  نَْرفَُع َوتِْلَك ُحجا

 َدَرَجاتإ َمْن نََشاُء إِنا َرباَك َحِكيٌم َعلِيمٌ 

ُۖ َوِمن  55/6:84م ًّ َهَدۡيَنا  َون وًحا َهَدۡيَنا ِمن َقۡبل  وَب  ّلَك  ۥٓ إِۡسَحََٰق َوَيۡعق  َوَوَهۡبَنا ََل 
وَن  َوَكَذَٰ  وََسَٰ َوَهَٰر  َف َوم  يُّوَب َوي وس 

َ
لَۡيَمََٰن َوأ َد َوس  ِيذتِهِۦ َداوۥ  لَِك ذ ر 

ۡحِسنِيَ   ََّنۡزِي ٱلۡم 

َوَوهَْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب ُكاّلً هََدْينَا َونُوًحا 

ياتِِه َداُووَد َوُسلَْيَماَن  هََدْينَا ِمْن قَْبُل َوِمْن ُذرِّ

َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوهَاُروَن َوَكَذلَِك 

 نَْجِزي اْلُمْحِسنِينَ 

55/6:85م
6
َٰلِِحَي  0َوَزَكرِيذا  َِن ٱلصذ َوَزَكِرياا َويَْحيَى َوِعيَسى َوإِْليَاَس ُكل  ِمَن  َوَيۡحَيَٰ وَِعيََسَٰ ِإَوَۡلَاَسُۖ ُك    م 

الِِحينَ   الصا

55/6:86م
7
ۡلَنا لََعَ ٱۡلَعَٰلَِمَي  0ِإَوۡسَمَٰعِيَل َوٱۡليََسعَ    فَضذ

ْلنَا َوإِْسَماِعيَل  َوي ون َس َول وٗطا  َولُك  ٗ َواْليََسَع َويُونَُس َولُوًطا َوُكاّلً فَضا

 َعلَى اْلَعالَِمينَ 

ۡم إََِلَٰ ِصَرَٰٖط  55/6:87م ۡم وََهَديَۡنَٰه  َٰنِِهۡمُۖ َوٱۡجَتبَۡيَنَٰه  َٰتِِهۡم ِإَوۡخَو ِيذ َوِمۡن َءابَآئِِهۡم َوذ ر 
ۡسَتِقيمٖ   مُّ

يااتِِهْم َوإِْخَوانِِهْم َوا ْجتَبَْينَاهُْم َوِمْن آَبَاهِِهْم َوُذرِّ

 َوهََدْينَاهُْم إِلَى ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ 

55/6:88م
8
واْ   ك  ُۡشَ

َ
ِۦ  َولَۡو أ ِ َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآء  ِمۡن ِعَبادِه َدى ٱَّللذ َٰلَِك ه  َذ

ا ََكن واْ َيۡعَمل وَن  0َۡلَبَِط  م مذ  َعۡنه 
ِ يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَا ِدِه َولَْو َذلَِك هَُدى هللاا

 أَْشَرُكوا لََحبِطَ َعْنهُْم َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

55/6:89م
1
م  ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡل ۡكَم َوٱنلُّب وذةَ    ِيَن َءاَتۡيَنَٰه  ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ۡر بَِها  0أ فَإِن يَۡكف 

َٰفِرِيَن  واْ بَِها بَِك َۡنا بَِها قَۡوٗما لذۡيس  ََلٓءِ َفَقۡد َوُكذ ؤ   َهى
ةَ فَإِْن  أُولَئَِك الاِذيَن آَتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوا

ْلنَا بِهَا قَْوًما لَْيُسوا بِهَا  يَْكفُْر بِهَا هَُؤاَلِء فَقَْد َوكا

 بَِكافِِرينَ 

                                                           
1

 بَِريٌ ( 0 
2

 هََدانِي( 0 
3

 ُسلُطَانًا ( 9 يُْنِزلْ ( 0 
4

 بشرك ( 7 أيَمانِهُمْ ( 9 يُْلبُِسوا( 0 
5

 يََشاءُ ( 7 َدَرَجاتِ ( 9 يَْرفَعُ ( 0 
6

 َوَزَكِريااء( 0 
7

 َواللاْيَسعَ ( 0 
8

 لََحبَطَ ( 0 
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55/6:90م
2
  ۡۗ م  ٱۡقَتِدۡه َٰه  َدى ُۖ فَبِه  ِيَن َهَدى ٱَّللذ  ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ۡس  0أ

َ
ٓ أ ۡم َعلَۡيهِ   َ ق ل َلذ ل ك 

َو إَِلذ ذِۡكَرىَٰ لِۡلَعَٰلَِمَي  ۡجًراُۖ إِۡن ه 
َ
 أ

ُ فَبِهَُداهُُم اْقتَِدِه قُْل اَل أَْسأَلُُكْم  أُولَئَِك الاِذيَن هََدى هللاا

 َعلَْيِه أَْجًرا إِْن هَُو إاِلا ِذْكَرى لِْلَعالَِمينَ 

55/6:91هـ
3
  ْ وا َ  0َوَما قََدر  ِن  9 َحقذ قَۡدرِهِۦٓ ٱَّللذ َٰ بََُشٖ م  نَزَل ٱَّللذ  لََعَ

َ
ٓ أ ْ َما إِۡذ قَال وا

ٗدى  وََسَٰ ن وٗرا وَه  ِي َجآَء بِهِۦ م  نَزَل ٱۡلِكَتََٰب ٱَّلذ
َ
ءِٖۗ ق ۡل َمۡن أ ََشۡ
ۥ وَنَها 7ل ِلنذاِسِۖ ََتَۡعل ونَه  ونَ  7قََراِطيَس ت ۡبد  ۡف  ا  3َوَت  ل ِۡمت م مذ َكثِۡٗياُۖ وَع 

 ْ ٓوا مۡ  6لَۡم َتۡعلَم  ُۖ ث مذ َذرۡه  ۡمُۖ ق ِل ٱَّللذ  نت ۡم َوََلٓ َءابَآؤ ك 
َ
ِِف َخوِۡضِهۡم  0مأ

 يَۡلَعب وَن 

 ُ َ َحقا قَْدِرِه إِْذ قَالُوا َما أَْنَزَل هللاا َوَما قََدُروا هللاا

ِكتَاَب الاِذي َعلَى بََشرإ ِمْن َشْيءإ قُْل َمْن أَْنَزَل الْ 

َجاَء بِِه ُموَسى نُوًرا َوهًُدى لِلنااِس تَْجَعلُونَهُ 

قََراِطيَس تُْبُدونَهَا َوتُْخفُوَن َكثِيًرا َوُعلِّْمتُْم َما لَْم 

ُ ثُما َذْرهُْم فِي  تَْعلَُموا أَْنتُْم َواَل آَبَاُؤُكْم قُِل هللاا

 َخْوِضِهْم يَْلَعبُونَ 

55/6:92م
4
ِي َبۡيَ يََديۡهِ َوتِل نِذرَ َوَهََٰذا كِ   ق  ٱَّلذ ِ َصد  َباَرك  مُّ نَزۡلَنَٰه  م 

َ
مذ  0َتٌَٰب أ

 
أ

َرىَٰ  ۡم  0تٱۡلق  ِيَن ي ۡؤِمن وَن بِٱٓأۡلِخَرةِ ي ۡؤِمن وَن بِهِۖۦُ َوه 
َوَمۡن َحۡولََها  َوٱَّلذ
وَن  َافِظ  َٰ َصََلتِِهۡم َي   لََعَ

ُق الاِذي بَْيَن َوهََذا ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك ُمَصدِّ 

يََدْيِه َولِتُْنِذَر أُما اْلقَُرى َوَمْن َحْولَهَا َوالاِذيَن 

يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة يُْؤِمنُوَن بِِه َوهُْم َعلَى َصاَلتِِهْم 

 يَُحافِظُونَ 

55/6:93هـ
5
وِۡحَ إََِلذ  

 
ۡو قَاَل أ

َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفََتَىَٰ لََعَ ٱَّللذ ۡظلَم  ِممذ

َ
 َولَۡم ي وَح َوَمۡن أ

ء   نَزَل  0مإََِلۡهِ ََشۡ
َ
ٓ أ نزِل  ِمۡثَل َما

 
ۗۡ َولَۡو تََرىى إِذِ  0َوَمن قَاَل َسأ ٱَّللذ 

وَن ِِف َغَمَرَِٰت ٱلَۡمۡوِت َوٱلَۡمَلىئَِكة   َٰلِم  ٓواْ  9مٱلظذ ۡخرِج 
َ
يِۡديِهۡم أ

َ
ْ أ ٓوا بَاِسط 

ونِ  َۡزۡوَن َعَذاَب ٱلۡه  ُۖ ٱَۡلَۡوَم َت  م  َسك  نف 
َ
ِ  9أ ول وَن لََعَ ٱَّللذ نت ۡم َتق  بَِما ك 

وَن  َٰتِهِۦ تَۡستَۡكِب  نت ۡم َعۡن َءاَي ِ َوك   َغۡۡيَ ٱۡۡلَق 

ِ َكِذبًا أَْو قَاَل  ِن اْفتََرى َعلَى هللاا َوَمْن أَْظلَُم ِمما

أُوِحَي إِلَيا َولَْم يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَاَل َسأُْنِزُل 

ُ َولَْو تََرى إِِذ الظاالُِموَن فِي ِمْثَل َما أَْنَزَل  هللاا

َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَماَلهَِكةُ بَاِسطُو أَْيِديِهْم 

أَْخِرُجوا أَْنفَُسُكُم اْليَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلهُوِن بَِما 

ِ َغْيَر اْلَحقِّ َوُكْنتُْم َعْن آَيَاتِِه  ُكْنتُْم تَقُولُوَن َعلَى هللاا

 ُرونَ تَْستَْكبِ 

55/6:94م
6
ونَا ف َرََٰدىَٰ   ا  0َولََقۡد ِجۡئت م  ةٖ َوتََرۡكت م مذ َل َمرذ وذ

َ
ۡم أ َكَما َخلَۡقَنَٰك 

ِيَن  م  ٱَّلذ َفَعآَءك  ۡم ش  ۡمُۖ َوَما نََرىَٰ َمَعك  ورِك  ه  ۡم َوَرآَء ظ  ۡلَنَٰك  َخوذ
مۡ  َع بَۡيَنك  ْ  لََقد تذَقطذ ا ىؤ  ََك ۡم ُش  ۡم فِيك  نذه 

َ
م  9زََعۡمت ۡم أ َوَضلذ َعنك 

وَن  م  نت ۡم تَزۡع  ا ك    ]...[مذ

ةإ  َل َمرا َولَقَْد ِجْئتُُمونَا فَُراَدى َكَما َخلَْقنَاُكْم أَوا

ْلنَاُكْم َوَراَء ظُهُوِرُكْم َوَما نََرى  َوتََرْكتُْم َما َخوا

َمَعُكْم ُشفََعاَءُكُم الاِذيَن َزَعْمتُْم أَناهُْم فِيُكْم ُشَرَكاُء 

 ْد تَقَطاَع بَْينَُكْم َوَضلا َعْنُكْم َما ُكْنتُْم تَْزُعُمونَ لَقَ 

55/6:95م
7
  ِ َ فَالِق  ٱۡۡلَب  ۡرِج  ٱۡلىَحذ ِمَن ٱلَۡمي ِِت  0۞إِنذ ٱَّللذ ُۖ َي  ۡرِج   9َوٱنلذَوىَٰ َوُم 

وَن  7 9ٱلَۡمي ِِت  َٰ ت ۡؤفَك  َنذ
َ
ُۖ فَأ م  ٱَّللذ  َٰلِك   ِمَن ٱۡلىَح ِ  َذ

 َ فَالُِق اْلَحبِّ َوالناَوى يُْخِرُج اْلَحيا ِمَن إِنا هللاا

ُ فَأَناى  اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذلُِكُم هللاا

 تُْؤفَُكونَ 

55/6:96م
8
ۡصَباحِ   َۡل  0فَالِق  ٱۡۡلِ ۡمَس َوٱۡلَقَمرَ  7َسَكٗنا 9وََجَعَل ٱَلذ ۡسَباٗنا   7َوٱلشذ ح 

َٰلَِك َتۡقِدير  ٱۡلعَ   زِيزِ ٱۡلَعلِيِم َذ
ْصبَاِح َوَجَعَل اللاْيَل َسَكنًا َوالشاْمَس  فَالُِق اإْلِ

 َواْلقََمَر ُحْسبَانًا َذلَِك تَْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ 

ِ َوٱۡۡلَۡحرِِۗ  55/6:97م َمَِٰت ٱۡلَب 
ل  واْ بَِها ِِف ظ  وَم تِلَۡهتَد  م  ٱنلُّج  ِي َجَعَل لَك  َو ٱَّلذ َوه 

ونَ قَۡد  ۡلَنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖ  َيۡعلَم   فَصذ
َوهَُو الاِذي َجَعَل لَُكُم النُُّجوَم لِتَْهتَُدوا بِهَا فِي 

ْلنَا اآْلَيَاِت لِقَْومإ  ظُلَُماِت اْلبَرِّ َواْلبَْحِر قَْد فَصا

 يَْعلَُمونَ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 َوالنُّبُوَءةَ ( 0 
2

 اْقتَِد، اْقتَِدي( 0 
3

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ يَْعلَُموا ( 6 َويُْخفُونَ ( 3 يُْبُدونَهَا( 7 يَْجَعلُونَهُ ( 7 قََدِرهِ ( 9 قَداُروا( 0 
4

 Jérusalem terrestre ouو ...  08:  91إشارة الى مكة. وتدعى مدينة اورشليم أيضا ام المدن في سفر صموهيل الثاني ( 0ت♦ َولِيُْنِذَر  ( 0 

céleste est qualifiée de mère: Ga 4:26; 2 S 20:19; 4 Esd 10:7; 2 Ba 3:1, 10:16. 
5

لَ ( 0  قارن: "باطلة رؤاهم وكاذبة عرافتهم، هم القاهلون: يقول الرب، والرب لم يرسلهم، والمنتظرون أن تتم كلمتهم. أما ( 0م♦ اْلهَواِن ( 9 نَزا

هناك ذكر لمالهكة تبيد البشر في ( 9م(. 7-6:  07ترون رؤيا باطلة وتنطقون بعرافة كاذبة، وأنتم تقولون: يقول الرب، وأنا لم أتكلم؟" )حزقيال 

 الخ. 99:  00و العبرانيين  01:  01و كورنثوس األولى  97:  09سفر الخروج 
6

 ما بَْينَُكمْ ( 9 فَُراَد، فََراَد، فَُراَداً، فَْرَدى( 0 
7

 َوُمِخِرُج اْلَميِّتَ ( 7 اْلَمْيتِ ( 9 فلَق الحبا ( 0 
8

ْمِس َواْلقََمرِ ( 7 اكناً س( 7 وجاعُل الليِل، وجاعَل الليلِ ( 9 فالُق االصباَح، فَلََق االصباَح، فالَق االصباحِ ( 0   َوالشاْمُس َواْلقََمُر، َوالشا
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55/6:98م
1
ۡسَتقَ   ِن نذۡفٖس َوَِٰحَدةٖ َفم  م م  ك 

َ
نَشأ
َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ ۗۡ  0ر   َوه  ۡسَتۡوَدع  قَۡد  9َوم 

وَن  ۡلَنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖ  َيۡفَقه   فَصذ
َوهَُو الاِذي أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفسإ َواِحَدةإ فَُمْستَقَر  

ْلنَا اآْلَيَاِت لِقَْومإ يَْفقَهُونَ   َوُمْستَْوَدٌع قَْد فَصا

55/6:99م
2
َمآءِ َمآءٗ   نَزَل ِمَن ٱلسذ

َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ ءٖ  َوه  ِ ََشۡ

ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َنَباَت ُك  
َ
فَأ

ََتَاكِٗبا ۡرِج  ِمۡنه  َحب ٗا مُّ ا َنُّ ۡخرَۡجَنا ِمۡنه  َخِۡضٗ
َ
َوِمَن ٱنلذۡخِل ِمن  0فَأ

َٰٖت  9َطۡلعَِها قِۡنَوان   اَن  7َدانَِية  وََجنذ مذ ۡيت وَن َوٱلرُّ ۡعَناٖب َوٱلزذ
َ
ِۡن أ م 

ۡشتَبِٗها تََشَٰبِه ِۗ ٱن 7م  ٓواْ إََِلَٰ َثَمرِهِۦٓ وََغۡۡيَ م  ر  ۡثَمَر َوَيۡنعِهِۦٓ   3ظ 
َ
إِنذ ِِف  6إَِذآ أ

ۡم ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖ  ي ۡؤِمن وَن  َٰلِك   َذ

َماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه  َوهَُو الاِذي أَْنَزَل ِمَن السا

نَبَاَت ُكلِّ َشْيءإ فَأَْخَرْجنَا ِمْنهُ َخِضًرا نُْخِرُج ِمْنهُ 

اِكبًا َوِمَن الناْخِل ِمْن طَلِْعهَا قِْنَواٌن َدانِيَةٌ َحبًّا ُمتَرَ 

اَن ُمْشتَبِهًا  ما ْيتُوَن َوالرُّ َوَجنااتإ ِمْن أَْعنَابإ َوالزا

َوَغْيَر ُمتََشابِهإ اْنظُُروا إِلَى ثََمِرِه إَِذا أَْثَمَر َويَْنِعِه 

 إِنا فِي َذلُِكْم آَلَيَاتإ لِقَْومإ يُْؤِمنُونَ 

55/6:100م
3
نذ   ََكَٓء ٱۡۡلِ َ ِ ُش  ۡمُۖ  0وََجَعل واْ َّلِلذ ْ  9وََخلََقه  ََل ۥ بَنَِي َوَبَنَٰتِۢ بَِغۡۡيِ  7وََخَرق وا

وَن  ا يَِصف  ۥ َوتََعََّٰلَٰ َعمذ ۡبَحََٰنه   ِعۡلٖمِۚ س 
ِ ُشَرَكاَء اْلِجنا َوَخلَقَهُْم َوَخَرقُوا لَهُ  َوَجَعلُوا َّلِلا

ا بَنِيَن َوبَنَاتإ بَِغْيِر  ِعْلمإ ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى َعما

 يَِصفُونَ 

55/6:101م
4
ن 0بَِديع    ون  ََل ۥ َوََل  َولَۡم تَك  َٰ يَك  َنذ

َ
ۡرِضِۖ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َلذ ۥ  9ٱلسذ

ء  َعلِيم   ِ ََشۡ
ل  َو بِك  ءِٖۖ وَه  ذ ََشۡ ُۖ وََخلََق ُك   َصَِٰحَبة 

َماَواِت َواأْلَْرِض أَناى  يَُكوُن لَهُ َولٌَد َولَْم بَِديُع السا

تَُكْن لَهُ َصاِحبَةٌ َوَخلََق ُكلا َشْيءإ َوهَُو بُِكلِّ َشْيءإ 

 َعلِيمٌ 

َو  55/6:102م وه   َوه  ءٖ فَٱۡعب د  ِ ََشۡ
َوُۖ َخَٰلِق  ُك   ۡمُۖ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه  م  ٱَّللذ  َربُّك  َٰلِك  َذ

ءٖ َوكِيل   ِ ََشۡ
َٰ ُك    لََعَ

ُ رَ  بُُّكْم اَل إِلَهَ إاِلا هَُو َخالُِق ُكلِّ َشْيءإ َذلُِكُم هللاا

 فَاْعبُُدوهُ َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيءإ َوِكيلٌ 

55/6:103م
5
بَۡصَٰر   

َ
ه  ٱۡۡل َو ٱللذِطيف  ٱۡۡلَبِۡي   0مَلذ ت ۡدرِك  ُۖ َوه  بَۡصََٰر

َ
َو ي ۡدرِك  ٱۡۡل َر َوهَُو اَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر َوهَُو يُْدِرُك اأْلَْبَصا َوه 

 اللاِطيُف اْلَخبِيرُ 

55/6:104م
6
بَِۡصَ فَلَِنۡفِسهِۖۦُ َوَمۡن َعَِمَ  

َ
ۡمُۖ َفَمۡن أ ب ِك  م بََصآئِر  ِمن رذ قَۡد َجآَءك 

م ِِبَفِيٖظ  0نَفَعلَۡيَها   نَا۠ َعلَۡيك 
َ
 َوَمآ أ

قَْد َجاَءُكْم بََصاهُِر ِمْن َربُِّكْم فََمْن أَْبَصَر فَلِنَْفِسِه 

 َعِمَي فََعلَْيهَا َوَما أَنَا َعلَْيُكْم بَِحفِيظإ  َوَمنْ 

55/6:105م
7
  ْ ول وا ِف  ٱٓأۡلَيَِٰت َوَِلَق  ۥ 9َدرَۡسَت  0َوَكَذَٰلَِك ن َِص  لَِقۡوٖ   7َونِل بَي َِنه 

وَن   َيۡعلَم 
ُف اآْلَيَاِت َولِيَقُولُوا َدَرْسَت َولِنُبَيِّنَهُ  َوَكَذلَِك نَُصرِّ

 لِقَْومإ يَْعلَُمونَ 

55/6:106م
8
ۡعرِۡض  

َ
َوُۖ َوأ ب َِكُۖ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه  وِۡحَ إََِلَۡك ِمن رذ

 
ٓ أ َعِن  0نٱتذبِۡع َما
ُۡشِكَِي   ٱلۡم 

اتابِْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن َربَِّك اَل إِلَهَ إاِلا هَُو 

 َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكينَ 

55/6:107م
9
ُۡشَ  

َ
ٓ أ ُۖ َولَۡو َشآَء ٱَّللذ  َما ْۗۡ َوَما َجَعۡلَنََٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا وا نَت  0نك 

َ
ٓ أ َوَما

 َعلَۡيِهم بَِوكِيٖل 
ُ َما أَْشَرُكوا َوَما َجَعْلنَاَك َعلَْيِهْم  َولَْو َشاَء هللاا

 َحفِيظًا َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِوِكيلإ 

55/6:108م
10

  ْ بُّوا َ َعۡدَوَۢا 0نَوََل تَس  بُّواْ ٱَّللذ ِ فَيَس  وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ِيَن يَۡدع  بَِغۡۡيِ  0ٱَّلذ
م  ۡم َفي نَب ِئ ه  ه  ۡرِجع  ۡم ث مذ إََِلَٰ َرب ِِهم مذ ة  َعَملَه  مذ

 
ِ أ
ِعۡلٖمِۗ َكَذَٰلَِك َزيذنذا لِك  
 بَِما ََكن واْ َيۡعَمل وَن 

َ َواَل تَُسبُّوا الاِذيَن يَْدُعوَن ِمْن  ِ فَيَُسبُّوا هللاا ُدوِن هللاا

ةإ َعَملَهُْم ثُما  َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلمإ َكَذلَِك َزياناا لُِكلِّ أُما

 إِلَى َربِِّهْم َمْرِجُعهُْم فَيُنَبِّئُهُْم بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ 

                                                           
1

، فَُمْستُقِر  ( 0   َوُمْستَْوِدٌع ( 9 فَُمْستَقِر 
2

 َويُْنِعِه، ويانِِعه( 6 ثُْمِرِه، ثُُمِرهِ ( 3 متشابهاً ( 7 َوَجنااتٌ ( 7 قَْنَواٌن، قُْنَوانٌ ( 9 يَْخُرُج منه حب  متراكبٌ ( 0 
3

، ال( 0  فُوا( 7 وَخْلقَهم، وهو َخلقهم( 9 جنُّ من الجنِّ قُوا، َوَخاَرقُوا، َوحَرفُوا، َوحرا  َوَخرا
4

 يَُكْن ( 9 بَِديَع، بَِديعِ ( 0 
5

(؛"إن 09:  0(؛"إن هللا ما رآه أحد قط" )يوحنا 91:  77قارن: "وقال: أما وجهي فال تستطيع أن تراه ألنه ال يراني اإلنسان ويحيا" )خروج ( 0م 

 (.09:  7عاينه أحد قط" )يوحنا األولى هللا ما 
6

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
7

ْسن، دارسات( 9 َوْليَقُولُوا( 0  ْسَت، داَرَسْت، دوِرْسَت، ُدرا ْسَت، َدَرَس، ُدرا ْسَت، ُدرِّ  َولِيُبَيِّنَهُ ( 7 َدُرَستَت، َدرا
8

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
9

 3:  8\007السيف منسوخة بآية ( 0ن 
10

ا ( 0  ا، ُعُدّوً  3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ َعُدّوً
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55/6:109م
1
مۡ   يَۡمَٰنِِهۡم لَئِن َجآَءۡته 

َ
ِ َجۡهَد أ ْ بِٱَّللذ وا ۡقَسم 

َ
ذ  َوأ بَِها  ق ۡل  0َءايَة  َلذ ۡؤِمن 

مۡ  ُِۖ َوَما ي ۡشعِر ك  ٓ إَِذا َجآَءۡت  9إِنذَما ٱٓأۡلَيَٰت  ِعنَد ٱَّللذ َها نذ
َ
ََل  7أ

  7ي ۡؤِمن ونَ 

ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَئِْن َجاَءْتهُْم آَيَةٌ  َوأَْقَسُموا بِاَّللا

ِ َوَما يُْشِعُرُكْم  لَيُْؤِمنُنا بِهَا قُْل إِناَما اآْلَيَاُت ِعْندَ  هللاا

 أَناهَا إَِذا َجاَءْت اَل يُْؤِمنُونَ 

55/6:110م
2
ۡف  

َ
مۡ   َِون َقل ِب  أ بَۡصَٰرَه 

َ
ۡم َوأ مۡ  0َدَته  ةٖ َونََذر ه  َل َمرذ وذ

َ
 9َكَما لَۡم ي ۡؤِمن واْ بِهِۦٓ أ

وَن  ۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمه   ِِف ط 
َل َونُقَلُِّب أَْفئَِدتَهُْم َوأَْبَصاَرهُ  ْم َكَما لَْم يُْؤِمنُوا بِِه أَوا

ةإ َونََذُرهُْم فِي طُْغيَانِِهْم يَْعَمهُونَ   َمرا

55/6:111م
3
ذ   نَا َعلَۡيِهۡم ُك  م  ٱلَۡمۡوََتَٰ وََحَُشۡ نۡلَآ إََِلِۡهم  ٱلَۡمَلىئَِكَة َوَُكذَمه  نذَنا نَزذ

َ
۞َولَۡو أ

ب َٗل  ءٖ ق  ۡم  0ََشۡ ۡكَثَه 
َ
ن يََشآَء ٱَّللذ  َوَلَِٰكنذ أ

َ
ٓ أ ْ إَِلذ ْ َِل ۡؤِمن ٓوا ا ََكن وا مذ

 ََيَۡهل وَن 

ْلنَا إِلَْيِهُم اْلَماَلهَِكةَ َوَكلاَمهُُم اْلَمْوتَى  َولَْو أَنانَا نَزا

َوَحَشْرنَا َعلَْيِهْم ُكلا َشْيءإ قُباًُل َما َكانُوا لِيُْؤِمنُوا 

ُ َولَِكنا أَْكثََرهُْم يَْجهَلُونَ إاِلا أَْن يَ   َشاَء هللاا

55/6:112م
4
ن ِ   نِس َوٱۡۡلِ ا َشَيَِٰطَي ٱۡۡلِ و ٗ ِ نَِب   َعد 

ي وِۡح  0َوَكَذَٰلَِك َجَعۡلَنا لِك  
 ُۖ وٗرا  َولَۡو َشآَء َربَُّك َما َفَعل وه  ر  ۡم إََِلَٰ َبۡعٖض ز ۡخر َف ٱۡلَقۡوِل غ  ه  َبۡعض 

مۡ  وَن  0نفََذرۡه   َوَما َيۡفََت 

ْنِس  ا َشيَاِطيَن اإْلِ َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَبِيٍّ َعُدّوً

َواْلِجنِّ يُوِحي بَْعُضهُْم إِلَى بَْعضإ ُزْخُرَف اْلقَْوِل 

ُغُروًرا َولَْو َشاَء َربَُّك َما فََعلُوهُ فََذْرهُْم َوَما 

 يَْفتَُرونَ 

55/6:113م
5
ۡف َوتِلَۡصَغى إََِلۡهِ  

َ
ْ   ِأ ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َولَِۡيَۡضۡوه  َوَِلَۡقََتِف وا  0َدة  ٱَّلذ
ۡقََتِف وَن  م مُّ  َما ه 

َولِتَْصَغى إِلَْيِه أَْفئَِدةُ الاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة 

 َولِيَْرَضْوهُ َولِيَْقتَِرفُوا َما هُْم ُمْقتَِرفُونَ 

55/6:114هـ
6
َفغَ  

َ
َٗل  أ َفصذ م  ٱۡلِكَتََٰب م  نَزَل إََِلۡك 

َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ ۡبَتِغ َحَكٗما َوه 

َ
ِ أ ۡۡيَ ٱَّللذ

ل   ََنذ ۥ م  نذه 
َ
وَن أ م  ٱۡلِكَتََٰب َيۡعلَم  ِيَن َءاَتۡيَنَٰه  ِۖ  0َوٱَّلذ ِ ب َِك بِٱۡۡلَق  ِن رذ م 

ۡمََتِيَن  وَننذ ِمَن ٱلۡم   فَََل تَك 

ِ أَْبتَِغي  َحَكًما َوهَُو الاِذي أَْنَزَل إِلَْيُكُم أَفََغْيَر هللاا

اًل َوالاِذيَن آَتَْينَاهُُم الِْكتَاَب يَْعلَُموَن  اْلِكتَاَب ُمفَصا

ٌل ِمْن َربَِّك بِاْلَحقِّ فاََل تَُكونَنا ِمَن  أَناهُ ُمنَزا

 اْلُمْمتَِرينَ 

55/6:115م
7
ۡت َُكَِمت    ِميع   َرب َِك ِصۡدٗقا وََعۡدَٗل  َلذ  0َوَتمذ َو ٱلسذ َل لَِۡكَِمَٰتِهۦِ  َوه  ِ َبد  م 

 ٱۡلَعلِيم  
َل لَِكلَِماتِِه  ْت َكلَِمةُ َربَِّك ِصْدقًا َوَعْداًل اَل ُمبَدِّ َوتَما

ِميُع اْلَعلِيمُ   َوهَُو السا

55/6:116م
8
ِ  إِن يَتذبِع    ۡرِض ي ِضلُّوَك َعن َسبِيِل ٱَّللذ

َ
ۡكَثَ َمن ِِف ٱۡۡل

َ
وَن ِإَون ت ِطۡع أ

ونَ  ۡم إَِلذ ََيۡر ص  نذ ِإَوۡن ه    0تإَِلذ ٱلظذ
َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فِي اأْلَْرِض يُِضلُّوَك َعْن 

ِ إِْن يَتابُِعوَن إاِلا الظانا َوإِْن هُْم إاِلا  َسبِيِل هللاا

 يَْخُرُصونَ 

55/6:117م
9
ۡعلَم  َمن يَِضلُّ  

َ
َو أ ۡهَتِديَن َعن َسبِيلِ  0إِنذ َربذَك ه  ۡعلَم  بِٱلۡم 

َ
َو أ إِنا َرباَك هَُو أَْعلَُم َمْن يَِضلُّ َعْن َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم  هِۖۦُ وَه 

 بِاْلُمْهتَِدينَ 

نت م أَِب .55/6:118م ِ َعَلۡيهِ إِن ك  ا ذ كَِر ٱۡسم  ٱَّللذ ۡؤِمنِيَ فَۡك  واْ ِممذ ا ُذِكَر اْسُم  َيَٰتِهِۦ م  ِ َعلَْيِه إِْن ُكْنتُْم بِآَيَاتِِه فَُكلُوا ِمما هللاا

 ُمْؤِمنِينَ 

55/6:119م
10

َل   ِ َعلَۡيهِ َوقَۡد فَصذ ا ذ كَِر ٱۡسم  ٱَّللذ ل واْ ِممذ ك 
ۡ
َلذ تَأ

َ
ۡم أ م  0َوَما لَك  لَك 
ا َحرذمَ  رِۡرت مۡ  9مذ  َما ٱۡضط 

ۡم إَِلذ  7إََِلۡهِِۗ ِإَونذ َكثِۡٗيا َلذ ِضلُّونَ  7َعلَۡيك 
هۡ 
َ
ۡعَتِديَن بِأ ۡعلَم  بِٱلۡم 

َ
َو أ ِۚ إِنذ َربذَك ه   َوآئِِهم بَِغۡۡيِ ِعۡلم 

ِ َعلَْيِه َوقَْد  ا ُذِكَر اْسُم هللاا َوَما لَُكْم أاَلا تَأُْكلُوا ِمما

َم َعلَْيُكْم إاِلا َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْيِه  َل لَُكْم َما َحرا فَصا

َواهِِهْم بَِغْيِر ِعْلمإ إِنا َرباَك َوإِنا َكثِيًرا لَيُِضلُّوَن بِأَهْ 

 هَُو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدينَ 

                                                           
1

 لعلها إذا جاءتهم  7)إذا جاءتهم أنهم تُْؤِمنُوَن  (7يُْشِعْرُكْم، يُْشِعُرهُْم ( 9 لَيُْؤِمنُنْ ( 0 
2

 َويََذُرهُْم، َويََذْرهُْم ( 9 َصاُرهُمْ َويُقَلُِّب أَْفئَِدتَهُْم َوأَْبَصاَرهُْم، َوتُقَلاُب أَْفئَِدتُهُْم َوأَبْ ( 0 
3

 قِباًَل، قُْباًل، قَبياًل، قَْباًل ( 0 
4

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ الجن واإلنس ( 0 
5

 َوْليَْرَضْوهُ َوْليَْقتَِرفُوا( 0 
6

 ُمْنَزلٌ ( 0 
7

 كلمات( 0 
8

 .66:  01\30أنظر هامش اآلية ( 0ت 
9

 يُِضلُّ ( 0 
10

َل، ( 0  َم، َحَرمَ ( 9 فََصلَ فُصِّ  لَيَِضلُّونَ ( 7 اْضِطِرْرتُمْ ( 7 ُحرِّ
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55/6:120م
1
ِيَن يَۡكِسب ونَ   ۥٓ  إِنذ ٱَّلذ ثِۡم َوَباِطَنه   َظَِٰهَر ٱۡۡلِ

ْ وا ۡثَم َسي ۡجَزۡوَن  0َوَذر  ٱۡۡلِ
 بَِما ََكن واْ َيۡقََتِف وَن 

ْثِم َوبَاِطنَهُ إِنا الا  ِذيَن يَْكِسبُوَن َوَذُروا ظَاِهَر اإْلِ

ْثَم َسيُْجَزْوَن بَِما َكانُوا يَْقتَِرفُونَ   اإْلِ

55/6:121م
2
ِ َعلَۡيهِ   ا لَۡم ي ۡذَكرِ ٱۡسم  ٱَّللذ  ِممذ

ْ ل وا ك 
ۡ
ۗۡ ِإَونذ  0نَوََل تَأ ۥ لَفِۡسق  ِإَونذه 

َطعۡ 
َ
ۡمُۖ ِإَوۡن أ ۡوَِلَآئِِهۡم َِل َجَِٰدل وك 

َ
وَن إََِلى أ َيَِٰطَي ََل وح  ۡم ٱلشذ ۡم إِنذك  وه  ت م 

وَن  ُۡشِك   لَم 

ِ َعلَْيه َوإِناهُ لَفِْسٌق  ا لَْم يُْذَكِر اْسُم هللاا َواَل تَأُْكلُوا ِمما

يَاِطيَن لَيُوُحوَن إِلَى أَْولِيَاهِِهْم لِيَُجاِدلُوُكْم  َوإِنا الشا

 َوإِْن أَطَْعتُُموهُْم إِناُكْم لَُمْشِرُكونَ 

55/6:122م
3
َو َمن 

َ
ۡحَيۡيَنَٰه  وََجَعۡلَنا ََل ۥ ن وٗرا َيۡمِش بِهِۦ ِِف ٱنلذاِس  9ََكَن َمۡيٗتا 0أ

َ
فَأ

َٰفِرِيَن  ي َِن لِۡلَك ِۡنَها  َكَذَٰلَِك ز  ل َمَِٰت لَۡيَس َِبَارِٖج م  ۥ ِِف ٱلظُّ َثل ه  َكَمن مذ
 َما ََكن واْ َيۡعَمل وَن 

هُ نُوًرا يَْمِشي أََوَمْن َكاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجَعْلنَا لَ 

بِِه فِي النااِس َكَمْن َمثَلُهُ فِي الظُّلَُماِت لَْيَس 

بَِخاِرجإ ِمْنهَا َكَذلَِك ُزيَِّن لِْلَكافِِريَن َما َكانُوا 

 يَْعَملُونَ 

55/6:123م
4
َكَِٰبَ  

َ
ِ قَۡرَية  أ

ُۖ َوَما  0َوَكَذَٰلَِك َجَعۡلَنا ِِف ُك   ْ فِيَها وا ر  ۡرِِميَها َِلَۡمك  َّم 
وَن  ر  ِسِهۡم َوَما يَۡشع  نف 

َ
وَن إَِلذ بِأ ر   َيۡمك 

َوَكَذلَِك َجَعْلنَا فِي ُكلِّ قَْريَةإ أََكابَِر ُمْجِرِميهَا 

لِيَْمُكُروا فِيهَا َوَما يَْمُكُروَن إاِلا بِأَْنفُِسِهْم َوَما 

 يَْشُعُرونَ 

55/6:124م
5
ۡم َءايَة  قَال واْ لَن نُّۡؤِمنَ   ِ   ِإَوَذا َجآَءۡته  ل  ٱَّللذ وَِتَ ر س 

 
َٰ ن ۡؤََتَٰ ِمۡثَل َمآ أ َحَّتذ

ۗۥۡ  ۡعلَم  َحۡيث  ََيَۡعل  رَِساتَلَه 
َ
ْ َصَغاٌر  0ٱَّللذ  أ وا ۡجَرم 

َ
ِيَن أ َسي ِصيب  ٱَّلذ

وَن  ر  َۢ بَِما ََكن واْ َيۡمك  ِ وََعَذاب  َشِديد   ِعنَد ٱَّللذ

ى نُْؤتَى ِمْثَل َوإَِذا َجاَءْتهُْم آَيَةٌ قَالُوا لَْن نُْؤِمَن َحتا 

ُ أَْعلَُم َحْيُث يَْجَعُل ِرَسالَتَهُ  ِ هللاا َما أُوتَِي ُرُسُل هللاا

ِ َوَعَذاٌب  َسيُِصيُب الاِذيَن أَْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد هللاا

 َشِديٌد بَِما َكانُوا يَْمُكُرونَ 

55/6:125م
6
ۥ  ن َيۡهِديَه 

َ
ن  0مَفَمن ي رِدِ ٱَّللذ  أ

َ
َِٰمِۖ َوَمن ي رِۡد أ ۡسَل ۡح َصۡدَرهۥ  لِۡۡلِ يَُۡشَ

ۥ ََيَۡعۡل َصۡدَرهۥ  َضي ًِقا َحَرٗجا د   0ي ِضلذه  عذ نذَما يَصذ
َ
ِۚ  9َكأ َمآِء ِِف ٱلسذ

ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن   َكَذَٰلَِك ََيَۡعل  ٱَّللذ  ٱلر ِۡجَس لََعَ ٱَّلذ

ُ أَْن يَهِديَهُ يَْشَرْح  ْساَلِم فََمْن يُِرِد هللاا َصْدَرهُ لإِْلِ

َوَمْن يُِرْد أَْن يُِضلاهُ يَْجَعْل َصْدَرهُ َضيِّقًا َحَرًجا 

ْجَس  ُ الرِّ َماِء َكَذلَِك يَْجَعُل هللاا ُد فِي السا عا َكأَناَما يَصا

 َعلَى الاِذيَن اَل يُْؤِمنُونَ 

ۡلنَ  55/6:126م ۗۡ قَۡد فَصذ ۡسَتقِيٗما ونَ َوَهََٰذا ِصَرَٰط  َرب َِك م  ر  كذ ْلنَا اآْلَيَاِت  ا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖ  يَذذ َوهََذا ِصَراطُ َربَِّك ُمْستَقِيًما قَْد فَصا

 لِقَْومإ يَذاكاُرونَ 

55/6:127م
7
َِٰم ِعنَد َرب ِِهۡمُۖ   َل ۡم َدار  ٱلسذ م بَِما ََكن واْ َيۡعَمل وَن  0م۞لَه  َو َوَِلُّه  اَلِم ِعْنَد  وَه  َربِِّهْم َوهَُو َولِيُّهُْم بَِما َكانُوا لَهُْم َداُر السا

 يَْعَملُونَ 

55/6:128م
8
مۡ   َِن  ]...[ََجِيٗعا  0َوَيۡوَم ََيُۡش  ه  ت م م  ِ قَِد ٱۡسَتۡكَثۡ ن  ََٰمۡعَُشَ ٱۡۡلِ َي

َنا بَِبۡعٖض  نِس َربذَنا ٱۡسَتۡمَتَع َبۡعض  َِن ٱۡۡلِ م م  ۡوَِلَآؤ ه 
َ
نِسِۖ َوقَاَل أ ٱۡۡلِ

 ٓ َجلََناَوَبلَۡغَنا
َ
ۡم َخَِِٰلِيَن فِيَهآ  9أ َٰك  ۡلَت نَلَا  قَاَل ٱنلذار  َمۡثَوى جذ

َ
ِٓي أ ٱَّلذ

ۗۡ إِنذ َربذَك َحِكيٌم َعلِيم    إَِلذ َما َشآَء ٱَّللذ 

َويَْوَم يَْحُشُرهُْم َجِميًعا يَا َمْعَشَر اْلِجنِّ قَِد 

ْنِس َوقَاَل أَْولِيَاُؤهُْم  ْنِس اْستَْكثَْرتُْم ِمَن اإْلِ ِمَن اإْلِ

َربانَا اْستَْمتََع بَْعُضنَا بِبَْعضإ َوبَلَْغنَا أََجلَنَا الاِذي 

ْلَت لَنَا قَاَل النااُر َمْثَواُكْم َخالِِديَن فِيهَا إاِلا َما  أَجا

ُ إِنا َرباَك َحِكيٌم َعلِيمٌ   َشاَء هللاا

َٰلِِمَي بَ  55/6:129م ِ َبۡعَض ٱلظذ
ا بَِما ََكن واْ يَۡكِسب ونَ َوَكَذَٰلَِك ن َوّل  َوَكَذلَِك نَُولِّي بَْعَض الظاالِِميَن بَْعًضا بَِما َكانُوا  ۡعَضَۢ

 يَْكِسبُونَ 

                                                           
1

بُونَ ( 0   يَُكسِّ
2

 التي تبي  طعام أهل الكتاب 3:  3\009منسوخة باآلية ( 0ن 
3

 َميِّتًا( 9 أَْوَمْن، أَفََمنْ ( 0 
4

 أكبر، أكثر( 0 
5

 ِرَسااَلتَهُ ( 0 
6

اعدُ ( 9 َضْيقًا َحِرًجا( 0  ُد، يَصا قارن: "وكانت تستمع إلينا امرأة تعبد هللا، اسمها ليدية وهي باهعة أرجوان من مدينة تياطيرة. ( 0م♦  يََصَعُد، يَتصعا

 (. 7:  0(؛"ليفت  قلوبكم لشريعته ووصاياه" )المّكابيِّن الثّاني 07:  06ففت  الرب قلبها لتصغي إلى ما يقول بولس" )اعمال 
7

 (.07:  07ل بر وسالم وفرح في الروح القدس" )رومية قارن: "فليس ملكوت هللا أكال وشربا، ب( 0م 
8

 آجالنا، أََجلُنَا( 9 نَْحُشُرهُمْ ( 0 
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55/6:130م
1
مۡ   تِك 

ۡ
لَۡم يَأ

َ
نِس أ ِ َوٱۡۡلِ ن  ََٰمۡعَُشَ ٱۡۡلِ مۡ  0َي ِنك  ل  م  وَن  0مر س  صُّ َيق 

ۡم لَِقآَء يَۡوِمك   ونَك  ۡم َءاَيََِّٰت َوي نِذر  ى َعلَۡيك  ۡم َهََٰذا  قَال واْ َشِهۡدنَا لََعَ
ۡم ََكن واْ  نذه 

َ
ِسِهۡم أ نف 

َ
ى أ ْ لََعَ وا ۡنَيا َوَشِهد  ة  ٱَلُّ م  ٱۡۡلََيوَٰ ۡته  ُۖ وََغرذ ِسَنا نف 

َ
أ

 َكَٰفِرِيَن 

ْنِس أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم  يَا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِ

وَن َعلَْيُكْم آَيَاتِي َويُْنذِ  ُرونَُكْم لِقَاَء يَْوِمُكْم هََذا يَقُصُّ

ْنيَا  ْتهُُم اْلَحيَاةُ الدُّ قَالُوا َشِهْدنَا َعلَى أَْنفُِسنَا َوَغرا

 َوَشِهُدوا َعلَى أَْنفُِسِهْم أَناهُْم َكانُوا َكافِِرينَ 

ۡهل َها َغَٰفِ  55/6:131م
َ
ۡلٖم َوأ َرىَٰ بِظ  ۡهلَِك ٱۡلق  بَُّك م  ن رذ ن لذۡم يَك 

َ
َٰلَِك أ َذلَِك أَْن لَْم يَُكْن َربَُّك ُمْهلَِك اْلقَُرى بِظُْلمإ َوأَْهلُهَا  ل ونَ َذ

 َغافِلُونَ 

55/6:132م
2
ا َيۡعَمل ونَ     َوَما َربَُّك بَِغَٰفِل  َعمذ

ْ ا َعِمل وا ِمذ ٖ َدَرَجَٰت  م 
ا   0َولِك   ا َعِملُوا َوَما َربَُّك بَِغافِلإ َعما َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت ِمما

 يَْعَملُونَ 

م  55/6:133م ۡم َويَۡسَتۡخلِۡف ِمنَۢ َبۡعِدك   ي ۡذهِۡبك 
ۡ
َوَربَُّك ٱۡلَغَِنُّ ذ و ٱلرذُۡحَةِِۚ إِن يََشأ

ِيذةِ قَۡو   َءاَخرِينَ  ِن ذ ر  م م  ك 
َ
نَشأ
َ
ا يََشآء  َكَمآ أ  مذ

ْحَمِة إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم  َوَربَُّك اْلَغنِيُّ ُذو الرا

ِمْن بَْعِدُكْم َما يََشاُء َكَما أَْنَشأَُكْم ِمْن  َويَْستَْخلِفْ 

ياِة قَْومإ آََخِرينَ   ُذرِّ

ۡعِجزِيَن  55/6:134م نت م بِم 
َ
وَن ٓأَلٖتِۖ َوَمآ أ  إِنا َما تُوَعُدوَن آَلَتإ َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزينَ  ]...[إِنذ َما ت وَعد 

55/6:135م
3
  َٰ ََٰقۡوِم ٱۡعَمل واْ لََعَ مۡ  ق ۡل َي ُۖ  0َماَكنَتِك  وَن َمن  0نإَِن ِ ََعِمل  فََسۡوَف َتۡعلَم 

ون   وَن  9تَك  َٰلِم  ۡفلِح  ٱلظذ ۥ ََل ي  ِۚ إِنذه  ارِ َٰقَِبة  ٱَلذ  ََل ۥ َع
قُْل يَا قَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِنِّي َعاِمٌل 

اِر  إِناهُ اَل فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن تَُكوُن لَهُ َعاقِبَةُ الدا

 يُْفلُِ  الظاالُِمونَ 

55/6:136م
4
نَۡعَِٰم نَِصيٗبا 

َ
 ِمَن ٱۡۡلَۡرِث َوٱۡۡل

َ
ا َذَرأ ِ ِممذ ْ َّلِلذ ِ  0موََجَعل وا ْ َهََٰذا َّلِلذ َفَقال وا

ُِۖ َوَما  0بِزَۡعِمِهمۡ  ََكٓئِِهۡم فَََل يَِصل  إََِل ٱَّللذ َ ُۖ َفَما ََكَن لُِش  ََكٓئَِنا َ َوَهََٰذا لُِش 
وَن  ََكنَ  م  ََكٓئِِهۡمۗۡ َسآَء َما ََيۡك  َ َو يَِصل  إََِلَٰ ُش  ِ َفه   َّلِلذ

ا َذَرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواأْلَْنَعاِم نَِصيبًا  ِ ِمما َوَجَعلُوا َّلِلا

ِ بَِزْعِمِهْم َوهََذا لُِشَرَكاهِنَا فََما َكاَن  فَقَالُوا هََذا َّلِلا

 ِ ِ فَهَُو  لُِشَرَكاهِِهْم فاََل يَِصُل إِلَى هللاا َوَما َكاَن َّلِلا

 يَِصُل إِلَى ُشَرَكاهِِهْم َساَء َما يَْحُكُمونَ 

55/6:137م
5
ۡوَلَِٰدهِمۡ  

َ
ُۡشِكَِي َقۡتَل أ َِن ٱلۡم  مۡ  0مَوَكَذَٰلَِك َزيذَن لَِكثِۡيٖ م  ََكٓؤ ه  َ  0ُش 

ۡمُۖ َولَۡو َشآَء ٱَّللذ  َما واْ َعلَۡيِهۡم دِيَنه  ۡم َوَِلَۡلبِس  ۡد وه  مۡ  لِۡي  ُۖ فََذرۡه   0نَفَعل وه 
وَن   َوَما َيۡفََت 

َوَكَذلَِك َزياَن لَِكثِيرإ ِمَن اْلُمْشِرِكيَن قَْتَل أَْواَلِدِهْم 

ُشَرَكاُؤهُْم لِيُْرُدوهُْم َولِيَْلبُِسوا َعلَيِْهْم ِدينَهُْم َولَْو 

ُ َما فََعلُوهُ فََذْرهُْم َوَما يَْفتَُرونَ   َشاَء هللاا

55/6:138م
6
نَۡعَٰم  وَ  

َ
ْ َهَِٰذهِۦٓ أ ذَشآء   9وََحۡرٌث ِحۡجر   0قَال وا ٓ إَِلذ َمن ن َها َلذ َيۡطَعم 

 ِ وَن ٱۡسَم ٱَّللذ ر  نَۡعَٰم  َلذ يَۡذك 
َ
ور َها َوأ ه  َِمۡت ظ  ر  نَۡعٌَٰم ح 

َ
بِزَۡعِمِهۡم َوأ

وَن  آًء َعلَۡيهِِۚ َسَيۡجزِيِهم بَِما ََكن واْ َيۡفََت   َعلَۡيَها ٱۡفَِتَ

َوقَالُوا هَِذِه أَْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر اَل يَْطَعُمهَا إاِلا 

َمْت ظُهُوُرهَا  َمْن نََشاُء بَِزْعِمِهْم َوأَْنَعاٌم ُحرِّ

ِ َعلَْيهَا اْفتَِراًء َعلَْيِه  َوأَْنَعاٌم اَل يَْذُكُروَن اْسَم هللاا

 َسيَْجِزيِهْم بَِما َكانُوا يَْفتَُرونَ 

55/6:139م
7
نَۡعَِٰم َخالَِصة   

َ
ِ ٱۡۡل وِن َهَِٰذه ْ َما ِِف ب ط  ى  0َوقَال وا ٌم لََعَ َرذ ورِنَا َوَم  ك   ِ َّل 

ۡيَتةٗ  ن مذ ُۖ ِإَون يَك  ۡزَوَِٰجَنا
َ
ََكٓء    7 9أ َ ۡم فِيهِ ُش  ۡم   7َفه  َسَيۡجزِيِهۡم َوۡصَفه 

ۥ َحِكيٌم َعلِيم    إِنذه 

َخالَِصةٌ َوقَالُوا َما فِي بُطُوِن هَِذِه اأْلَْنَعاِم 

ٌم َعلَى أَْزَواِجنَا َوإِْن يَُكْن َمْيتَةً  لُِذُكوِرنَا َوُمَحرا

فَهُْم فِيِه ُشَرَكاُء َسيَْجِزيِهْم َوْصفَهُْم إِناهُ َحِكيٌم 

 َعلِيمٌ 

                                                           
1

 73:  7\78انظر هامش اآلية  (0م♦ تَأْتُِكْم ( 0 
2

 تَْعَملُونَ ( 0 
3

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ يَُكوُن ( 9 َمَكانَاتُِكْم، َمَكينَتُِكمْ ( 0 
4

يذكرنا هذا بتقدمة البواكير. قارن: "فاهض بيدرك ومعصرتك ال تبطئ في تقريبه، وبكر بنيك تعطيني ( 0م♦ لُِشَرَكاهِهم ( 9 بَِزَعِمِهمْ بُِزْعِمِهْم، ( 0 

(؛"فخذ من بواكير كل ثمر 98-99:  99إياه. وكذلك تصنع ببقرك وغنمك. سبعة أيام يكون مع أمه، وفي اليوم الثامن تعطيني إياه" )خروج 

لذي تخرجه من أرضك التي يعطيك الرب إلهك إياها، وضعه في سلة، وأمض إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل فيه اسمه" األرض ا

 (.9:  96)تثنية 
5

( 0م♦  3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ ِهْم ُشَرَكاهِِهْم ُزيَِّن ... قَتُْل أَْواَلِدِهْم ُشَرَكاُؤهُْم، ُزيَِّن ... قَْتُل أَْواَلَدهُْم ُشَرَكاهِِهْم، ُزيَِّن ... قَْتَل أَْواَلدِ ( 0 

 7:  06وملوك الثاني  70:  09وتثنية  90:  09يتكلم العهد القديم عن ضحايا بشرية كان يقدمها اليهود لْللهة ولكن تم ادانتها: انظر سفر الالويين 

 .Voir l'index sous: Infanticideاألطفال.    ** . أنظر في الفهرس تحت كلمة قتل73:  79وارميا  70:  07، و 07و 
6

 ُحُجٌر، ُحْجٌر، َحْجٌر، ُحْجراً، ِحْرجٌ ( 9 نََعمٌ ( 0 
7

 سواء( 7 َميِّتَة( 7 تَُكْن َمْيتَةً، يَُكْن َمْيتَةٌ، تَُكْن َمْيتَةً ( 9 َخالٌِص، َخالَِصاً، َخالَِصةً، َخالُِصهُ ( 0 
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55/6:140م
1
  ْ ِيَن َقَتل ٓوا مۡ  0قَۡد َخَِّسَ ٱَّلذ ۡوَلََٰده 

َ
ْ َما  9َسَفَهَۢا 0مأ وا م  بَِغۡۡيِ ِعۡلٖم وََحرذ

ۡهَتِديَن رَ  ِ  قَۡد َضلُّواْ َوَما ََكن واْ م  آًء لََعَ ٱَّللذ م  ٱَّللذ  ٱۡفَِتَ  زََقه 
قَْد َخِسَر الاِذيَن قَتَلُوا أَْواَلَدهُْم َسفَهًا بَِغْيِر ِعْلمإ 

ِ قَْد َضلُّوا  ُ اْفتَِراًء َعلَى هللاا ُموا َما َرَزقَهُُم هللاا َوَحرا

 َوَما َكانُوا ُمْهتَِدينَ 

ـه 55/6:141
2
وَشَٰٖت   وَشَٰٖت وََغۡۡيَ َمۡعر  ۡعر  َٰٖت مذ  َجنذ

َ
نَشأ
َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ َوٱنلذۡخَل  0م0۞َوه 

ۥ ل ه  ك 
 
َۡتلًِفا أ ۡرَع ُم  تََشَٰبِهِٖۚ  9َوٱلزذ تََشَٰبِٗها وََغۡۡيَ م  اَن م  مذ ۡيت وَن َوٱلرُّ َوٱلزذ
ۥ يَۡوَم َحَصادِهۖۦُِ  7ُك  واْ ِمن َثَمرِهِۦٓ  ه  ۡثَمَر َوَءات واْ َحقذ

َ
ْ   0ن7إَِذآ أ َوََل ت َّۡسِف ٓوا

َّۡسِفَِي  ِبُّ ٱلۡم  ۥ ََل َي   إِنذه 

َوهَُو الاِذي أَْنَشأَ َجنااتإ َمْعُروَشاتإ َوَغْيَر 

ْرَع ُمْختَلِفًا أُُكلُهُ  َمْعُروَشاتإ َوالناْخَل َوالزا

انَ  ما ْيتُوَن َوالرُّ ُمتََشابِهًا َوَغْيَر ُمتََشابِهإ ُكلُوا  َوالزا

ِمْن ثََمِرِه إَِذا أَْثَمَر َوآَتُوا َحقاهُ يَْوَم َحَصاِدِه َواَل 

 تُْسِرفُوا إِناهُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ 

55/6:142م
3
نَۡعَِٰم َُح ولَةٗ  ]...[ 

َ
واْ  0َوِمَن ٱۡۡل م  ٱَّللذ  َوََل تَتذبِع  ا َرزَقَك  َوفَۡرٗشا  ُك  واْ ِممذ

َوَٰتِ  ط  بِي   9خ  و   مُّ ۡم َعد  ۥ لَك  ۡيَطَِٰنِۚ إِنذه   ٱلشذ
 ُ ا َرَزقَُكُم هللاا َوِمَن اأْلَْنَعاِم َحُمولَةً َوفَْرًشا ُكلُوا ِمما

ْيطَاِن إِناهُ لَُكْم   َعُدو  ُمبِينٌ َواَل تَتابُِعوا ُخطَُواِت الشا

55/6:143م
4
نِ  ]...[ 

ۡ
أ َِن ٱلضذ ۡزَوَٰٖجِۖ م 

َ
ِۗ  7َوِمَن ٱلَۡمۡعزِ  9ٱثۡنَۡيِ  0ثََمَٰنَِيَة أ ق ۡل  9ٱثۡنَۡيِ

 ِۖ نثَيَۡيِ
 
رَۡحام  ٱۡۡل

َ
ا ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ مذ

َ
نثََيۡيِ أ

 
ِم ٱۡۡل

َ
َم أ َكَرۡيِن َحرذ َءآَّلذ

 ِ نت ۡم َصَٰ  7وِن     نَب   ِدقَِي بِعِۡلم  إِن ك 

أِْن اْثنَْيِن َوِمَن اْلَمْعِز  ثََمانِيَةَ أَْزَواجإ ِمَن الضا

ا اْشتََملَْت  َم أَِم اأْلُْنثَيَْيِن أَما َكَرْيِن َحرا اْثنَْيِن قُْل آَلذا

َعلَْيِه أَْرَحاُم اأْلُْنثَيَْيِن نَبِّئُونِي بِِعْلمإ إِْن ُكْنتُْم 

 َصاِدقِينَ 

ِۗ  ]...[ 55/6:144م بِِل ٱثۡنَۡيِ َوِمَن ٱۡۡلََقرِ ٱثۡنَۡيِ َم  ]...[َوِمَن ٱۡۡلِ َكَرۡيِن َحرذ ق ۡل َءآَّلذ
َهَدآَء إِۡذ  نت ۡم ش  ۡم ك 

َ
ِۖ أ نثََيۡيِ

 
رَۡحام  ٱۡۡل

َ
ا ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ مذ

َ
نثََيۡيِ أ

 
ِم ٱۡۡل

َ
أ

ىَٰ  ِن ٱۡفََتَ ۡظلَم  ِممذ
َ
م  ٱَّللذ  بَِهََٰذا  َفَمۡن أ ىَٰك  ِ ِضلذ  َوصذ ِ َكِذٗبا َل  لََعَ ٱَّللذ

َٰلِِميَ  َ ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظذ ِۚ إِنذ ٱَّللذ  ٱنلذاَس بَِغۡۡيِ ِعۡلم 

َكَرْيِن  بِِل اْثنَْيِن َوِمَن اْلبَقَِر اْثنَْيِن قُْل آَلذا َوِمَن اإْلِ

ا اْشتََملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم  َم أَِم اأْلُْنثَيَْيِن أَما َحرا

ُ بِهََذا فََمْن اأْلُ  اُكُم هللاا ْنثَيَْيِن أَْم ُكْنتُْم ُشهََداَء إِْذ َوصا

ِ َكِذبًا لِيُِضلا النااَس  ِن اْفتََرى َعلَى هللاا أَْظلَُم ِمما

َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظاالِِمينَ   بَِغْيِر ِعْلمإ إِنا هللاا

55/6:145م
5
وِۡحَ  

 
ٓ أ ِجد  ِِف َما

َ
ٓ أ ًماإِ  0ق ل َلذ َرذ ۥٓ  0نََلذ َم  ه  َٰ َطاِعٖم َيۡطَعم  ن  9لََعَ

َ
ٓ أ إَِلذ

وَن َمۡيَتةً  ۡو  7 7يَك 
َ
ۥ رِۡجٌس أ ۡو َۡلَۡم ِخَنِيرٖ فَإِنذه 

َ
وًحا أ ۡسف  ۡو َدٗما مذ

َ
أ

ِ بِهۦِ   هِلذ لَِغۡۡيِ ٱَّللذ
 
رذ  0مفِۡسًقا أ  ]...[َغۡۡيَ بَاٖغ َوََل ََعدٖ  3َفَمِن ٱۡضط 

ور  رذِحيم    فَإِنذ َربذَك َغف 

ًما َعلَى طَاِعمإ  قُْل اَل أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيا ُمَحرا

يَْطَعُمهُ إاِلا أَْن يَُكوَن َمْيتَةً أَْو َدًما َمْسفُوًحا أَْو لَْحَم 

ِ بِِه فََمِن  ِخْنِزيرإ فَإِناهُ ِرْجٌس أَْو فِْسقًا أُِهلا لَِغْيِر هللاا

 َغْيَر بَاغإ َواَل َعادإ فَإِنا َرباَك َغفُوٌر َرِحيمٌ  اْضطُرا 

55/6:146م
6
ۡمَنا  واْ َحرذ ِيَن َهاد  رِٖۖ  0مَولََعَ ٱَّلذ ف  ذ ذِي ظ  ۡمَنا  0ُك  َوِمَن ٱۡۡلََقرِ َوٱۡلَغَنِم َحرذ

 ٓ َما وَمه  ح  ۡو َما  9مَعلَۡيِهۡم ش 
َ
ٓ أ وِ ٱۡۡلََوايَا

َ
ٓ أ َما ور ه  ه  إَِلذ َما َُحََلۡت ظ 

م بَِبۡغيِِهۡمُۖ ِإَونذا لََصَِٰدق وَن  َٰلَِك َجَزۡيَنَٰه   ٱۡخَتلََط بَِعۡظٖمِۚ َذ

ْمنَا ُكلا ِذي ظُفُرإ َوِمَن  َوَعلَى الاِذيَن هَاُدوا َحرا

ْمنَا َعلَْيِهْم ُشُحوَمهُمَ  ا إاِلا َما اْلبَقَِر َواْلَغنَِم َحرا

َحَملَْت ظُهُوُرهَُما أَِو اْلَحَوايَا أَْو َما اْختَلَطَ بَِعْظمإ 

 َذلَِك َجَزْينَاهُْم بِبَْغيِِهْم َوإِناا لََصاِدقُونَ 

ۥ َعِن ٱۡلَقۡوِم  55/6:147م ه  س 
ۡ
ۡم ذ و رَُۡحَةٖ َوَِٰسَعةٖ َوََل ي َردُّ بَأ بُّك  ل رذ ب وَك َفق  فَإِن َكذذ

ۡجرِِميَ   ٱلۡم 
فَإِْن َكذابُوَك فَقُْل َربُُّكْم ُذو َرْحَمةإ َواِسَعةإ َواَل يَُردُّ 

 بَأُْسهُ َعِن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمينَ 

                                                           
1

 .8:  90\7ر هامش اآلية انظ( 0م♦ ُسفَهاء ( 9 قَتالُوا( 0 
2

 التي تفرض الزكاة. 017:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦ ِحَصاِدِه ( 7 ثُْمِرِه، ثُُمِرهِ ( 7 أْكلُه( 9 َمْغُروَساتإ َوَغْيَر َمْغُروَساتإ ( 0 
3

 ُخْطَواِت، َخْطَواِت، َخطََواِت، ُخطَُؤاِت ( 9 ُحُمولَةً ( 0 
4

انِ ( 0   نَبُّونِي( 7 اْلَمَعِز، اْلِمْعَزى( 7 اْثنَانِ ( 9 الضا
5

، اطُّرا ( 3 َميِّتَةً ( 7 تَُكوَن َمْيتَةً، تَُكوَن َمْيتَةٌ، يَُكوَن َمْيتَةٌ ( 7 يَطاِعُمهُ، طَِعَمهُ ( 9 أوَحى( 0  تم نسخ أكل الميتة والدم جزهيا بالحديث ( 0ن♦ اْضِطرا

التي تسم  تحل أكل أهل  3:  3\009د والطحال. وتم نسخ آكل ما اهل لغير هللا باآلية النبوي الذي يسم  بأكل السمك والجراد الميت ودم  الكب

؛الالويين 96:  77؛08ك  97؛70و  91:  99؛91-03:  09؛الخروط 79:79و  8:7أنظر موانع الطعام عند اليهود في: التكوين ( 0م♦  الكتاب 

:  66؛اشعيا 07:  7؛حزقيال 00-01:  0؛طوبيا 07والفصل  97:  09؛التثنية 99و  9:  99؛06-01:  07و  00والفصل  7و  7:  7

:  01؛األعمال 99-08و  03:  7.  أنظر موانع الطعام عند المسيحيين في: مرقس 7و  6؛المابيين الثاني الفصلين 69:  0؛المكابيين األول 07

 .07و  07و  7-9:  07؛رومة 01و  8و  9؛كورنتوس األولى الفصول 98و  91:  03؛00-06
6

كان الشحم يقدم للهيكل ولذلك منع أكله: " ويقرب من الذبيحة السالمية تقدمة بالنار ( 9مأنظر هامش اآلية السابقة. ( 0م♦ ظُْفرإ، ِظفِرإ، ِظْفرإ ( 0 

زيادة الكبد مع الكليتين. للرب: الشحم المغطي لألمعاء وساهر الشحم الذي على األمعاء، والكليتين والشحم الذي عليها عند الخاصرتين، وينزع 

 (.3-7:  7ويحرق ذلك بنو هارون على المذب ، على المحرقة التي فوق الحطب الذي على النار، تقدمة بالنار، راهحة رضى للرب" )الويين 
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55/6:148م
1
نَا َوََل   ۡكَنا َوََلٓ َءابَآؤ  ُۡشَ

َ
ٓ أ ْ لَۡو َشآَء ٱَّللذ  َما وا ك  ُۡشَ

َ
ِيَن أ ول  ٱَّلذ َسَيق 
 ِۚ ءٖ ۡمَنا ِمن ََشۡ َب َحرذ ۗۡ  0َكَذَٰلَِك َكذذ َسَنا

ۡ
َٰ َذاق واْ بَأ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َحَّتذ ٱَّلذ

ُٓۖ إِن تَتذبِع ونَ  وه  نَلَا ِۡن ِعۡلٖم َفت ۡخرِج  م م  نذ  9ق ۡل َهۡل ِعنَدك  إَِلذ ٱلظذ
ونَ  نت ۡم إَِلذ ََتۡر ص 

َ
  0تِإَوۡن أ

ُ َما أَْشرَ  ْكنَا َواَل َسيَقُوُل الاِذيَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء هللاا

ْمنَا ِمْن َشْيءإ َكَذلَِك َكذاَب الاِذيَن  آَبَاُؤنَا َواَل َحرا

ِمْن قَْبلِِهْم َحتاى َذاقُوا بَأَْسنَا قُْل هَْل ِعْنَدُكْم ِمْن 

ِعْلمإ فَتُْخِرُجوهُ لَنَا إِْن تَتابُِعوَن إاِلا الظانا َوإِْن أَْنتُْم 

 إاِلا تَْخُرُصونَ 

َۡجَعِيَ ق   55/6:149م
َ
ۡم أ َٰك  ُۖ فَلَۡو َشآَء لََهَدى ة  ٱۡلَبَٰلَِغة  ةُ اْلبَالَِغةُ فَلَْو َشاَء لَهََداُكْم أَْجَمِعينَ  ۡل فَلِلذهِ ٱۡۡل جذ  قُْل فَلِلاِه اْلُحجا

َم َهََٰذاُۖ فَإِن  55/6:150م َ َحرذ نذ ٱَّللذ
َ
وَن أ ِيَن يَۡشَهد  م  ٱَّلذ َهَدآَءك  واْ ق ۡل َهل مذ ش  َشِهد 

ْ أَِب ب وا ِيَن َكذذ ۡهَوآَء ٱَّلذ
َ
ۡم  َوََل تَتذبِۡع أ ِيَن ََل فَََل تَۡشَهۡد َمَعه  َٰتَِنا َوٱَّلذ َي

م بَِرب ِِهۡم َيۡعِدل ونَ   ي ۡؤِمن وَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َوه 

َم هََذا  َ َحرا قُْل هَلُما ُشهََداَءُكُم الاِذيَن يَْشهَُدوَن أَنا هللاا

ِهُدوا فاََل تَْشهَْد َمَعهُْم َواَل تَتابِْع أَْهَواَء الاِذيَن فَإِْن شَ 

بُوا بِآَيَاتِنَا َوالاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة َوهُْم  َكذا

 بَِربِِّهْم يَْعِدلُونَ 

55/6:151هـ
2
  ْ وا ُۡشِك 

َلذ ت 
َ
ۡمُۖ أ ۡم َعلَۡيك  َم َربُّك  تۡل  َما َحرذ

َ
ْ أ ُۖ   ٗ بِهِۦ َشۡي ۞ق ۡل َتَعالَۡوا ا

 ُۖ ٗنا يِۡن إِۡحَسَٰ ََِٰلَ م  0مَوبِٱۡلَو ۡوَلََٰدك 
َ
ْ أ ِۡن إِۡمَلَٰقٖ  ]...[َوََل َتۡقت ل ٓوا ۡن   9مم  َنذ

َِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَنُۖ َوََل  ۡمُۖ َوََل َتۡقَرب واْ ٱۡلَفَو ۡم ِإَويذاه  نَۡرز ق ك 
َم ٱَّللذ   ْ ٱنلذۡفَس ٱلذَِّت َحرذ م بِهِۦ َتۡقت ل وا ىَٰك  ۡم َوصذ َٰلِك  ِۚ َذ ِ  بِٱۡۡلَق 
إَِلذ

ۡم َتۡعقِل وَن   لََعلذك 

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم أاَلا تُْشِرُكوا  قُْل تََعالَْوا أَْتُل َما َحرا

بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا َواَل تَْقتُلُوا أَْواَلَدُكْم 

إِيااهُْم َواَل تَْقَربُوا ِمْن إِْماَلقإ نَْحُن نَْرُزقُُكْم وَ 

اْلفََواِحَش َما ظَهََر ِمْنهَا َوَما بَطََن َواَل تَْقتُلُوا 

اُكْم بِِه  ُ إاِلا بِاْلَحقِّ َذلُِكْم َوصا َم هللاا الناْفَس الاتِي َحرا

 لََعلاُكْم تَْعقِلُونَ 

55/6:152هـ
3
ْ َماَل ٱَۡلَتِيِم إَِلذ بِٱلذَِّت   ۥ  َوََل َتۡقَرب وا ه  دذ ش 

َ
َٰ َيۡبل َغ أ ۡحَسن  َحَّتذ

َ
ِِهَ أ

ْ ٱۡلَكۡيَل َوٱلِۡمَُياَن بِٱۡلقِۡسِطِۖ  ۡوف وا
َ
ُۖ  0مَوأ ََل ن َكل ِف  َنۡفًسا إَِلذ و ۡسَعَها

ۡم  َٰلِك  ْ  َذ ۡوف وا
َ
ِ أ ِۖ َوبَِعۡهِد ٱَّللذ ْ َولَۡو ََكَن َذا ق ۡرَّبَٰ ِإَوَذا ق ۡلت ۡم فَٱۡعِدل وا

م بِهِۦ لََعلذك   ىَٰك  ونَ َوصذ ر    0ۡم تََذكذ

َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلا بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن َحتاى 

هُ َوأَْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلقِْسِط اَل  يَْبلَُغ أَُشدا

نَُكلُِّف نَْفًسا إاِلا ُوْسَعهَا َوإَِذا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو 

اُكْم بِِه َكاَن َذا قُْربَى َوبِعَ  ِ أَْوفُوا َذلُِكْم َوصا ْهِد هللاا

 لََعلاُكْم تََذكاُرونَ 

55/6:153هـ
4
نذ َهََٰذا ِصَرََِٰط  

َ
َق  0َوأ ب َل َفَتَفرذ ْ ٱلسُّ وا ُۖ َوََل تَتذبِع  وه  ۡسَتقِيٗما فَٱتذبِع   9م 

وَن  ۡم َتتذق  م بِهِۦ لََعلذك  ىَٰك  ۡم َوصذ َٰلِك  ۡم َعن َسبِيلِهۦِ  َذ  بِك 
َوأَنا هََذا ِصَراِطي ُمْستَقِيًما فَاتابُِعوهُ َواَل تَتابُِعوا 

اُكْم بِِه  َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصا بَُل فَتَفَرا السُّ

 لََعلاُكْم تَتاقُونَ 

55/6:154م
5
وََس ٱۡلِكَتََٰب َتَماًما  ۡحَسنَ  0ث مذ َءاتَۡيَنا م 

َ
ِٓي أ ِ  9لََعَ ٱَّلذ ِ َوَتۡفِصيَٗل ل 

ك  
م بِلَِقآءِ َرب ِِهۡم ي ۡؤِمن وَن  ٗدى َورَُۡحَٗة لذَعلذه  ءٖ َوه   ََشۡ

ثُما آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب تََماًما َعلَى الاِذي أَْحَسَن 

َوتَْفِصياًل لُِكلِّ َشْيءإ َوهًُدى َوَرْحَمةً لََعلاهُْم بِلِقَاِء 

 َربِِّهْم يُْؤِمنُونَ 

ۡم ت رَُۡح ونَ  َوَهََٰذا 55/6:155م واْ لََعلذك  وه  َوٱتذق  َباَرك  فَٱتذبِع  نَزۡلَنَٰه  م 
َ
َوهََذا ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك فَاتابُِعوهُ َواتاقُوا لََعلاُكْم  كَِتٌَٰب أ

 تُْرَحُمونَ 

55/6:156م
6
  ْ ول ٓوا ن َتق 

َ
َٰ َطآئَِفَتۡيِ ِمن قَ  0أ

نزَِل ٱۡلِكَتَٰب  لََعَ
 
َمآ أ نذا َعن إِنذ ۡبلَِنا ِإَون ك 
 دَِراَستِِهۡم لََغَٰفِلَِي 

أَْن تَقُولُوا إِناَما أُْنِزَل اْلِكتَاُب َعلَى طَاهِفَتَْيِن ِمْن 

 قَْبلِنَا َوإِْن ُكناا َعْن ِدَراَستِِهْم لََغافِلِينَ 

55/6:157م
7
  ْ ول وا ۡو َتق 

َ
ۡم  َفَقۡد  0أ ۡهَدىَٰ ِمۡنه 

َ
ٓ أ ا نذ نزَِل َعلَۡيَنا ٱۡلِكَتَٰب  لَك 

 
ٓ أ ا نذ
َ
لَۡو أ

َب  ن َكذذ ۡظلَم  ِممذ
َ
ٗدى َورَُۡحَة   َفَمۡن أ ۡم وَه  ب ِك  ِن رذ م بَي َِنة  م   9َجآَءك 

َٰتَِنا أَِب ِيَن يَۡصِدف وَن َعۡن َءاَي ۗۡ َسَنۡجِزي ٱَّلذ ِ َوَصَدَف َعۡنَها َيَِٰت ٱَّللذ
 وَٓء ٱۡلَعَذاِب بَِما ََكن واْ يَۡصِدف وَن س  

أَْو تَقُولُوا لَْو أَناا أُْنِزَل َعلَْينَا اْلِكتَاُب لَُكناا أَْهَدى 

ِمْنهُْم فَقَْد َجاَءُكْم بَيِّنَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوهًُدى َوَرْحَمةٌ 

ِ َوَصَدَف َعْنهَا  ْن َكذاَب بِآَيَاِت هللاا فََمْن أَْظلَُم ِمما

نَْجِزي الاِذيَن يَْصِدفُوَن َعْن آَيَاتِنَا ُسوَء اْلَعَذاِب سَ 

 بَِما َكانُوا يَْصِدفُونَ 

                                                           
1

 .66:  01\30أنظر هامش اآلية  (0ت♦ يَتابُِعوَن ( 9 َكَذبَ ( 0 
2

 .8:  90\7مش اآلية انظر ها ( 9م. 07:  08\77انظر هامش اآلية ( 0م 
3

كاُروَن ( 0   .93:   7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ تَذا
4

قَ ( 9 َوهََذا ِصَراِطي، َوهََذا ِصَراط ربكم، َوهََذا ِصَراط ربك( 0   فَتافَرا
5

 الذي أحسُن، الذين أحسنوا( 9 تََمًما( 0 
6

 يَقُولُوا( 0 
7

 َكَذبَ ( 9 يَقُولُوا( 0 
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55/6:158م
1
م    تَِيه 

ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ وَن إَِلذ ر  ِتَ َبۡعض   0َهۡل يَنظ 

ۡ
ۡو يَأ
َ
ِتَ َربَُّك أ

ۡ
ۡو يَأ
َ
ٱلَۡمَلىئَِكة  أ

ِت 
ۡ
ِ  9َءاَيَِٰت َرب َِكۗۡ يَۡوَم يَأ َِٰت َرب  َنۡفًسا إِيَمَٰن َها  7َك ََل يَنَفع  َبۡعض  َءاَي

ٓواْ  اۗۡ ق ِل ٱنَتِظر  ۡو َكَسَبۡت ِِفٓ إِيَمَٰنَِها َخۡۡيٗ
َ
ۡن َءاَمَنۡت ِمن َقۡبل  أ لَۡم تَك 

ونَ  نَتِظر    0نإِنذا م 

هَْل يَْنظُُروَن إاِلا أَْن تَأْتِيَهُُم اْلَماَلهَِكةُ أَْو يَأْتَِي 

آَيَاِت َربَِّك يَْوَم يَأْتِي بَْعُض َربَُّك أَْو يَأْتَِي بَْعُض 

آَيَاِت َربَِّك اَل يَْنفَُع نَْفًسا إِيَمانُهَا لَْم تَُكْن آََمنَْت ِمْن 

قَْبُل أَْو َكَسبَْت فِي إِيَمانِهَا َخْيًرا قُِل اْنتَِظُروا إِناا 

 ُمْنتَِظُرونَ 

55/6:159م
2
  ْ ق وا ِيَن فَرذ ْ  0إِنذ ٱَّلذ ۡم َوََكن وا ِۚ  دِيَنه  ء  ۡم ِِف ََشۡ َمآ  0نِشَيٗعا لذۡسَت ِمۡنه  إِنذ

م بَِما ََكن واْ َيۡفَعل وَن  ِ ث مذ ي نَب ِئ ه  ۡم إََِل ٱَّللذ ۡمر ه 
َ
 أ
قُوا ِدينَهُْم َوَكانُوا ِشيًَعا لَْسَت ِمْنهُْم  إِنا الاِذيَن فَرا

ِ ثُما يُنَبِّئُهُمْ  بَِما َكانُوا  فِي َشْيءإ إِناَما أَْمُرهُْم إِلَى هللاا

 يَْفَعلُونَ 

55/6:160م
3
  ُۖ ۡمَثالَِها

َ
ۥ َعُۡش  أ ي َِئةِ فَََل  0م0َمن َجآَء بِٱۡۡلََسَنةِ فَلَه  َوَمن َجآَء بِٱلسذ
وَن  ۡظلَم  ۡم ََل ي  َۡزىى إَِلذ ِمۡثلََها َوه   َي 

َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَالِهَا َوَمْن َجاَء 

يِّئَِة فاََل يُْجَزى إاِلا ِمْثلَهَا َوهُْم اَل يُْظلَُمونَ   بِالسا

55/6:161م
4
ۡسَتقِيٖم ِديٗنا قَِيٗما  ٓ إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ ِ ََِٰن َرّب  ۡل إِنذَِن َهَدى

َٰهِيَم  0ق  ِلذَة إِبَۡر م 
ُۡشِكَِي   َحنِيٗفا  َوَما ََكَن ِمَن ٱلۡم 

ى ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ ِدينًا قُْل إِنانِي هََدانِي َربِّي إِلَ 

 قِيًَما ِملاةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ  55/6:162م ِ َرب  ِِك َوََمَۡياَي َوَمَماِت َّلِلذ ِ  ق ۡل إِنذ َصََلِت َون س  قُْل إِنا َصاَلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي َّلِلا

 َربِّ اْلَعالَِمينَ 

ۡسلِِميَ  55/6:163م ل  ٱلۡم  وذ
َ
نَا۠ أ
َ
ِمۡرت  َوأ

 
َٰلَِك أ ۖۥُ َوبَِذ ُل اْلُمْسلِِمينَ  ََل َُشِيَك ََل   اَل َشِريَك لَهُ َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأَنَا أَوا

55/6:164م
5
ِۚ َوََل   ءٖ ِ ََشۡ

َو َربُّ ُك   ا َوه  بِۡغ َرب ٗ
َ
ِ أ َغۡۡيَ ٱَّللذ

َ
ُّ َنۡفس  ق ۡل أ تَۡكِسب  ُك 

ۡخَرىَٰ  
 
 َعلَۡيَها  َوََل تَزِر  َوازَِرة  وِۡزَر أ

ۡم  0مإَِلذ ۡرِجع ك  م مذ ث مذ إََِلَٰ َرب ِك 
وَن  نت ۡم فِيهِ ََتَۡتلِف  م بَِما ك   َفي نَب ِئ ك 

ِ أَْبِغي َربًّا َوهَُو َربُّ ُكلِّ َشْيءإ َواَل  قُْل أََغْيَر هللاا

سإ إاِلا َعلَْيهَا َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر تَْكِسُب ُكلُّ نَفْ 

أُْخَرى ثُما إِلَى َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم فَيُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم 

 فِيِه تَْختَلِفُونَ 

ۡم فَۡوَق َبۡعٖض  55/6:165م ۡرِض َوَرَفَع َبۡعَضك 
َ
ۡم َخَلىئَِف ٱۡۡل ِي َجَعلَك  َو ٱَّلذ َوه 

َۡبل وَ  ِ ۥ َدَرَجَٰٖت َل  ۡمۗۡ إِنذ َربذَك َِسِيع  ٱۡلعَِقاِب ِإَونذه  َٰك   َءاتَى
ٓ ۡم ِِف َما ك 

 َۢ ور  رذِحيم   لََغف 

َوهَُو الاِذي َجَعلَُكْم َخاَلهَِف اأْلَْرِض َوَرفََع 

بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعضإ َدَرَجاتإ لِيَْبلَُوُكْم فِي َما آَتَاُكْم 

 لََغفُوٌر َرِحيمٌ  إِنا َرباَك َسِريُع اْلِعقَاِب َوإِناهُ 

 
 سورة الصافات 33\59

 6مكية182 عدد اآليات 
7
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ا 56/37:1م َِٰت َصف ٗ فذ ى افااِت َصفًّا َوٱلصذ  َوالصا

َِٰجَرَِٰت زَۡجٗرا 56/37:2م اِجَراِت َزْجًرا فَٱلزذ  فَالزا

َٰلَِيَِٰت ذِۡكًرا 56/37:3م  فَالتاالِيَاِت ِذْكًرا فَٱلتذ

َِٰحد   56/37:4م ۡم لََو  إِنا إِلَهَُكْم لََواِحدٌ  إِنذ إَِلََٰهك 

                                                           
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ تَْنفَُع ( 7 يَْوَم تَأْتِي، يَْوُم يَأْتِي( 9 يَاتِيَهُمُ يَأْتِيَهُُم، ( 0 
2

 98:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦ فَاَرقُوا، فََرقُوا ( 0 
3

أو بنين أو حقوال ألجل اسمي، ينال ماهة ضعف قارن: "وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما ( 0م♦ َعْشٌر أَْمثَالُهَا، َعْشٌر أَْمثَالَهَا ( 0 

 (.98:  08ويرث الحياة األبدية" )متى 
4

 قَيًِّما( 0 
5

 .79:   37\97أنظر هامش اآلية  (0م 
6

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
7

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
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56/37:5م
1
َما َوَربُّ  0رذبُّ   ۡرِض َوَما بَۡيَنه 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما  ٱلَۡمَشَٰرِقِ  0ٱلسذ بَْينَهَُما َوَربُّ َربُّ السا

 اْلَمَشاِرقِ 

56/37:6م
2
ۡنَيا بِزِيَنة  ٱۡلَكَواكِبِ   َمآَء ٱَلُّ ْنيَا بِِزينَةإ اْلَكَواِكبِ   0إِنذا َزيذنذا ٱلسذ َماَء الدُّ  إِناا َزياناا السا

ارِدٖ  56/37:7م ِ َشۡيَطَٰٖن مذ
ِن ُك    دإ َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ َشْيطَانإ َمارِ  وَِحۡفٗظا م 

56/37:8م
3
ونَ   ع  مذ َٰ  0َلذ يَسذ لَۡعَ

َ
ِ َجانِٖب  9َوي ۡقَذف ونَ  0مإََِل ٱلَۡمَۡلِ ٱۡۡل

ُعوَن إِلَى اْلَمإَلِ اأْلَْعلَى َويُْقَذفُوَن ِمْن ُكلِّ  ِمن ُك   ما اَل يَسا

 َجانِبإ 

56/37:9م
4
وٗراُۖ   ۡم َعَذاب  َواِصٌب  0د ح   َواِصبٌ ُدُحوًرا َولَهُْم َعَذاٌب  َولَه 

56/37:10م
5
ۥ 0إَِلذ َمۡن َخِطَف   ۡتَبَعه 

َ
 إاِلا َمْن َخِطَف اْلَخْطفَةَ فَأَْتبََعهُ ِشهَاٌب ثَاقِبٌ  ِشَهاب  ثَاقِب   9ٱۡۡلَۡطَفَة فَأ

56/37:11م
6
نۡ  0فَٱۡسَتۡفتِِهمۡ   م مذ

َ
َشدُّ َخۡلًقا أ

َ
ۡم أ ه 

َ
ٓ   9أ ِن ِطٖي  7َخلَۡقَنا م م  إِنذا َخلَۡقَنَٰه 

زِ 
  7بِۢ َلذ

فَاْستَْفتِِهْم أَهُْم أََشدُّ َخْلقًا أَْم َمْن َخلَْقنَا إِناا َخلَْقنَاهُْم 

 ِمْن ِطينإ اَلِزبإ 

56/37:12م
7
وَن  0بَۡل َعِجۡبَت    بَْل َعِجْبَت َويَْسَخُرونَ  َويَۡسَخر 

56/37:13م
8
  ْ وا ِر  وَن  0ِإَوَذا ذ ك  ر  ُروا اَل  ََل يَۡذك   يَْذُكُرونَ َوإَِذا ُذكِّ

56/37:14م
9
ونَ   ۡواْ َءايَٗة يَۡستَۡسِخر 

َ
 َوإَِذا َرأَْوا آَيَةً يَْستَْسِخُرونَ   0ِإَوَذا َرأ

بِيٌ  56/37:15م  َوقَالُوا إِْن هََذا إاِلا ِسْحٌر ُمبِينٌ  َوقَال ٓواْ إِۡن َهََٰذآ إَِلذ ِسۡحر  مُّ

56/37:16م
10

ءَِذا 
َ
ءِنذا 9ِمۡتَنا 0أ

َ
نذا ت َراٗبا وَِعَظًَٰما أ وث وَن  7َوك   أَهَِذا ِمْتنَا َوُكناا تَُرابًا َوِعظَاًما أَهِناا لََمْبُعوثُونَ  لََمۡبع 

ل ونَ  56/37:17م وذ
َ
نَا ٱۡۡل َو َءابَآؤ 

َ
لُونَ  أ  أََوآَبَاُؤنَا اأْلَوا

56/37:18م
11

وَن  9َنَعمۡ  0ق ۡل   نت ۡم َدَِٰخر 
َ
 َوأَْنتُْم َداِخُرونَ  قُْل نََعمْ  َوأ

ونَ  56/37:19م ر  ۡم يَنظ   فَإِناَما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ فَإَِذا هُْم يَْنظُُرونَ  فَإِنذَما ِِهَ زَۡجَرة  َوَِٰحَدة  فَإَِذا ه 

ِينِ  56/37:20م ََٰوۡيلََنا َهََٰذا يَۡوم  ٱَل  ينِ  َوقَال واْ َي  َوقَالُوا يَا َوْيلَنَا هََذا يَْوُم الدِّ

ب ونَ  56/37:21م ِ نت م بِهِۦ ت َكذ  ِي ك  بُونَ  َهََٰذا يَۡوم  ٱۡلَفۡصِل ٱَّلذ  هََذا يَْوُم اْلفَْصِل الاِذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ

56/37:22م
مۡ  12 ۡزَوََٰجه 

َ
واْ َوأ ِيَن َظلَم  واْ ٱَّلذ وَن  0۞ٱۡحُش   َوأَْزَواَجهُْم َوَما َكانُوا اْحُشُروا الاِذيَن ظَلَُموا  َوَما ََكن واْ َيۡعب د 

 يَْعبُُدونَ 

ۡم إََِلَٰ ِصَرَِٰط ٱۡۡلَِحيمِ  56/37:23م وه  ِ فَٱۡهد  ِ فَاْهُدوهُْم إِلَى ِصَراِط اْلَجِحيمِ  ِمن د وِن ٱَّللذ  ِمْن ُدوِن هللاا

56/37:24م
13

ۡمُۖ إِنذه م  وه  ۡس  0َوقِف   َوقِفُوهُْم إِناهُْم َمْسُؤولُونَ   9ول ونَ     مذ

56/37:25م
14

ونَ   ۡم ََل َتَناَص   َما لَُكْم اَل تَنَاَصُرونَ   0َما لَك 

                                                           
1

 َربا  (0 
2

 بِِزينَةإ اْلَكَواِكبُ  بِِزينَةإ اْلَكَواِكَب، بِِزينَِة اْلَكَواِكِب،( 0 
3

ُعونَ ( 0   .09:  03\37أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َويَْقِذفُوَن ( 9 يَْسَمُعوَن، يَُسما
4

 َدُحوًرا( 0 
5

 فَاتابََعهُ ( 9 َخطَِّف، ِخطَِّف، ِخِطفَ ( 0 
6

ْدنَا( 7 أََمنْ ( 9 فَاْستَْفتِهُمْ ( 0  ، اَلتِبإ.( 7 َعَدْدنَا، َعدا  اَلِزمإ
7

 َعِجْبتُ ( 0 
8

 ُذِكُروا( 0 
9

 يَْستَْسِحُرونَ ( 0 
10

 إِناا( 7 ُمْتنَا( 9 إَِذا( 0 
11

 نَِعمْ ( 9 قال( 0 
12

 َوأَْزَواُجهُْم، وظَلَم أَْزَواُجهُمْ ( 0 
13

 َمُسولُونَ ( 9 أَناهُمْ ( 0 
14

 تَتَنَاَصُروَن، تانَاَصُرونَ ( 0 
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ونَ  56/37:26م ۡستَۡسلِم  م  ٱَۡلَۡوَم م   بَْل هُُم اْليَْوَم ُمْستَْسلُِمونَ  بَۡل ه 

َٰ َبۡعٖض يَتََسآَءل ونَ  56/37:27م ۡم لََعَ ه  ۡقَبَل َبۡعض 
َ
 يَتََساَءلُونَ َوأَْقبََل بَْعُضهُْم َعلَى بَْعضإ  َوأ

ت وَنَنا َعِن ٱَۡلَِميِ  56/37:28م
ۡ
نت ۡم تَأ ۡم ك   قَالُوا إِناُكْم ُكْنتُْم تَأْتُونَنَا َعِن اْليَِمينِ  قَال ٓواْ إِنذك 

ۡؤِمنِيَ  56/37:29م ون واْ م   قَالُوا بَْل لَْم تَُكونُوا ُمْؤِمنِينَ  قَال واْ بَل لذۡم تَك 

نت ۡم قَۡوٗما َطَٰغِيَ َوَما ََكَن  56/37:30م ۡلَطَِٰۢنُۖ بَۡل ك  ِن س  م م  َوَما َكاَن لَنَا َعلَْيُكْم ِمْن ُسْلطَانإ بَْل ُكْنتُْم قَْوًما  نَلَا َعلَۡيك 

 طَاِغينَ 

وَن  56/37:31م آئِق  ُٓۖ إِنذا ََّلَ  اهِقُونَ فََحقا َعلَْينَا قَْوُل َربِّنَا إِناا لَذَ  ]...[فََحقذ َعلَۡيَنا قَۡول  َرب َِنا

ۡم  56/37:32م ۡغَوۡيَنَٰك 
َ
نذا َغَٰوِينَ  ]...[فَأ  فَأَْغَوْينَاُكْم إِناا ُكناا َغاِوينَ  إِنذا ك 

ونَ  56/37:33م ۡشََتِك  ۡم يَۡوَمئِٖذ ِِف ٱۡلَعَذاِب م   فَإِناهُْم يَْوَمئِذإ فِي اْلَعَذاِب ُمْشتَِرُكونَ  فَإِنذه 

ۡجرِِميَ إِنذا َكَذَٰلَِك  56/37:34م  إِناا َكَذلَِك نَْفَعُل بِاْلُمْجِرِمينَ  َنۡفَعل  بِٱلۡم 

ونَ  56/37:35م ۡم ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ٱَّللذ  يَۡسَتۡكِب  ۡم ََكن ٓواْ إَِذا قِيَل لَه  ُ يَْستَْكبُِرونَ  إِنذه   إِناهُْم َكانُوا إَِذا قِيَل لَهُْم اَل إِلَهَ إاِلا هللاا

ۡن ونِۢ َويَ  56/37:36م ٓواْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعٖر َّمذ
ئِنذا تَلَارِك 

َ
ول وَن أ  َويَقُولُوَن أَهِناا لَتَاِرُكوا آَلِهَتِنَا لَِشاِعرإ َمْجنُونإ  ق 

56/37:37م
1
ۡرَسلِيَ   َق ٱلۡم  ِ َوَصدذ  بَْل َجاَء بِاْلَحقِّ َوَصداَق اْلُمْرَسلِينَ   0بَۡل َجآَء بِٱۡۡلَق 

56/37:38م
2
َِلمِ  

َ
واْ ٱۡلَعَذاِب ٱۡۡل آئِق  ۡم ََّلَ  إِناُكْم لََذاهِقُو اْلَعَذاِب اأْلَلِيمِ   0إِنذك 

نت ۡم َتۡعَمل ونَ  56/37:39م َۡزۡوَن إَِلذ َما ك   َوَما تُْجَزْوَن إاِلا َما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ  َوَما َت 

56/37:40م
3
ۡخلَِصيَ   ِ ٱلۡم  ِ اْلُمْخلَِصينَ   0إَِلذ ِعَباَد ٱَّللذ  إاِلا ِعبَاَد هللاا

ۡعل وم   56/37:41م ۡم رِۡزق  مذ ْوَلىئَِك لَه 
 
 أُولَئَِك لَهُْم ِرْزٌق َمْعلُومٌ  أ

56/37:42م
4
ونَ   ۡكَرم  م مُّ َٰكِه  َوه   فََواِكهُ َوهُْم ُمْكَرُمونَ   0فََو

َِٰت ٱنلذعِيمِ  56/37:43م  فِي َجنااِت الناِعيمِ  ِِف َجنذ

56/37:44م
5
رٖ   َٰ ِس  

َتَقَٰبِلَِي  0لََعَ  َعلَى ُسُررإ ُمتَقَابِلِينَ  مُّ

56/37:45م
6
ٖس  

ۡ
َطاف  َعلَۡيِهم بَِكأ عِيِۢن  0ي  ِن مذ  يُطَاُف َعلَْيِهْم بَِكأْسإ ِمْن َمِعينإ  م 

56/37:46م
7
َٰرِبَِي  0َبۡيَضآءَ   ةٖ ل ِلشذ اِربِينَ  ََّلذ ةإ لِلشا  بَْيَضاَء لَذا

56/37:47م
8
ۡم َعۡنَها ي ََنف ونَ    اَل فِيهَا َغْوٌل َواَل هُْم َعْنهَا يُْنَزفُونَ   0ََل فِيَها َغۡول  َوََل ه 

ۡرِف ِعي   56/37:48م َِٰصَرَٰت  ٱلطذ ۡم َق  َوِعْنَدهُْم قَاِصَراُت الطاْرِف ِعينٌ  وَِعنَده 

ۡكن ون   56/37:49م نذ َبۡيض  مذ نذه 
َ
 ْيٌض َمْكنُونٌ َكأَناهُنا بَ  َكأ

َٰ َبۡعٖض يَتََسآَءل ونَ  56/37:50م ۡم لََعَ ه  ۡقَبَل َبۡعض 
َ
 فَأَْقبََل بَْعُضهُْم َعلَى بَْعضإ يَتََساَءلُونَ  فَأ

ۡم إَِن ِ ََكَن َِل قَرِين   56/37:51م ِۡنه   قَاَل قَاهٌِل ِمْنهُْم إِنِّي َكاَن لِي قَِرينٌ  قَاَل قَآئِل  م 

                                                           
1

 َوَصَدَق اْلُمْرَسلون( 0 
2

 اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ  -لََذاهِقُون لََذاهِقُو، لََذاهٌِق، ( 0 
3

 اْلُمْخلِِصينَ ( 0 
4

ُمونَ ( 0   ُمَكرا
5

 ُسَررإ ( 0 
6

 بَِكاس( 0 
7

 صفراء( 0 
8

 يُْنِزفُوَن، يَْنِزفُوَن، يَْنُزفُونَ ( 0 
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56/37:52م
1
ول    قِيَ  َيق  ِ َصد  ءِنذَك لَِمَن ٱلۡم 

َ
قِينَ   0أ  يَقُوُل أَهِناَك لَِمَن اْلُمَصدِّ

56/37:53م
2
ءَِذا 

َ
ءِنذا 9ِمۡتَنا 0أ

َ
نذا ت َراٗبا وَِعَظًَٰما أ  أَهَِذا ِمْتنَا َوُكناا تَُرابًا َوِعظَاًما أَهِناا لََمِدينُونَ  لََمِدين وَن  7َوك 

56/37:54م
3
نت م 

َ
لِع ونَ  قَاَل َهۡل أ طذ  قَاَل هَْل أَْنتُْم ُمطالُِعونَ   0مُّ

56/37:55م
4
لَعَ    فَاطالََع فََرآَهُ فِي َسَواِء اْلَجِحيمِ  فََرَءاه  ِِف َسَوآءِ ٱۡۡلَِحيِم  0فَٱطذ

56/37:56م
5
ۡدِينِ   ِ إِن كِدتذ لََت  ِ إِْن ِكْدَت لَتُْرِدينِ   0قَاَل تَٱَّللذ  قَاَل تَاَّللا

ۡحَۡضِيَن  56/37:57م نت  ِمَن ٱلۡم  ِ لَك   َرّب 
 َولَْواَل نِْعَمةُ َربِّي لَُكْنُت ِمَن اْلُمْحَضِرينَ  ]...[َولَۡوََل نِۡعَمة 

56/37:58م
6
َفَما ََنۡن  بَِمي ِتِيَ  

َ
 أَفََما نَْحُن بَِميِّتِينَ   0أ

بِيَ  56/37:59م َعذذ وَّلَٰ َوَما ََنۡن  بِم 
 
بِينَ  إَِلذ َمۡوتَتََنا ٱۡۡل  إاِلا َمْوتَتَنَا اأْلُولَى َوَما نَْحُن بُِمَعذا

56/37:60م
7
َو ٱۡلَفۡوز     إِنا هََذا لَهَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ  ٱۡلَعِظيم   0إِنذ َهََٰذا لَه 

 لِِمْثِل هََذا فَْليَْعَمِل اْلَعاِملُونَ  لِِمۡثِل َهََٰذا فَۡلَيۡعَمِل ٱۡلَعَِٰمل ونَ  56/37:61م

56/37:62م
8
ۡم َشَجَرة  ٱلزذقُّومِ  

َ
ًَل أ َٰلَِك َخۡۡي  نُّز  َذ

َ
قُّومِ   0تأ  أََذلَِك َخْيٌر نُُزاًل أَْم َشَجَرةُ الزا

َٰلِِميَ  56/37:63م  إِناا َجَعْلنَاهَا فِْتنَةً لِلظاالِِمينَ  إِنذا َجَعۡلَنََٰها فِۡتَنٗة ل ِلظذ

56/37:64م
9
ج    ۡصِل ٱۡۡلَِحيِم  0إِنذَها َشَجَرة  ََتۡر 

َ
 إِناهَا َشَجَرةٌ تَْخُرُج فِي أَْصِل اْلَجِحيمِ  ِِفٓ أ

َيَِٰطيِ  56/37:65م ۥ ر ء وس  ٱلشذ نذه 
َ
َها َكأ يَاِطينِ  َطۡلع   طَْلُعهَا َكأَناهُ ُرُؤوُس الشا

ۡم ٓأَلُِك وَن ِمۡنَها َفَمالِ  56/37:66م ونَ     فَإِنذه   فَإِناهُْم آَلَِكلُوَن ِمْنهَا فََمالِئُوَن ِمْنهَا اْلبُطُونَ  وَن ِمۡنَها ٱۡۡل ط 

56/37:67م
10

ۡم َعلَۡيَها لََشۡوٗبا  ِۡن َُحِيمٖ  0ث مذ إِنذ لَه   ثُما إِنا لَهُْم َعلَْيهَا لََشْوبًا ِمْن َحِميمإ   9م 

56/37:68م
11

مۡ   ََل ٱۡۡلَِحيِم  0ث مذ إِنذ َمۡرِجَعه  لَى اْلَجِحيمِ ثُما إِنا  َۡلِ  َمْرِجَعهُْم إَلِ

ۡم َضٓال ِيَ  56/37:69م ۡلَفۡواْ َءابَآَءه 
َ
ۡم أ  إِناهُْم أَْلفَْوا آَبَاَءهُْم َضالِّينَ  إِنذه 

ونَ  56/37:70م ۡهرَع  ى َءاَثَٰرِهِۡم ي  ۡم لََعَ  فَهُْم َعلَى آَثَاِرِهْم يُْهَرُعونَ  َفه 

ۡم  56/37:71م لِيَ َولََقۡد َضلذ َقۡبلَه  وذ
َ
ۡكَث  ٱۡۡل

َ
لِينَ  أ  َولَقَْد َضلا قَْبلَهُْم أَْكثَُر اأْلَوا

نِذرِينَ  56/37:72م رَۡسۡلَنا فِيِهم مُّ
َ
 َولَقَْد أَْرَسْلنَا فِيِهْم ُمْنِذِرينَ  َولََقۡد أ

نَذرِينَ  56/37:73م َٰقَِبة  ٱلۡم  ۡر َكۡيَف ََكَن َع  اْلُمْنَذِرينَ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ  فَٱنظ 

                                                           
1

قِينَ ( 0  دِّ  اْلُمصا
2

 إِناا( 7 ُمْتنَا( 9 إَِذا( 0 
3

 ُمْطلُِعوَن، ُمْطلُِعونِ ( 0 
4

 فَأَطالَِع، فَأَْطلَعَ فَأُْطلَِع، ( 0 
5

 لَتُْرِدينِي، لَتُْغِوينِ ( 0 
6

 بَِماهِتِينَ ( 0 
7

 الرزق( 0 
8

 .37:   36\76أنظر هامش اآلية  (0ت 
9

 نابتة، ثابتة( 0 
10

 بالَحِميمإ ( 9 لَُشْوبًا( 0 
11

 ُمنقَلَبَهُْم، َمصيرهُْم، منفذهُْم، َمقِيلَهُمْ ( 0 
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56/37:74م
1
ۡخلَِصيَ   ِ ٱلۡم  ِ اْلُمْخلَِصينَ   0إَِلذ ِعَباَد ٱَّللذ  إاِلا ِعبَاَد هللاا

56/37:75م
2
ََٰنا ن وح    ِجيب وَن  0مَولََقۡد نَاَدى  َولَقَْد نَاَدانَا نُوٌح فَلَنِْعَم اْلُمِجيبُونَ  فَلَنِۡعَم ٱلۡم 

ۥ ِمَن ٱۡلَكۡرِب ٱۡلَعِظيمِ َوََّنذۡيَنَٰه   56/37:76م ۡهلَه 
َ
ْينَاهُ َوأَْهلَهُ ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ  َوأ  َونَجا

م  ٱۡۡلَاقِيَ  56/37:77م ۥ ه  ِيذَته  ياتَهُ هُُم اْلبَاقِينَ  وََجَعۡلَنا ذ ر   َوَجَعْلنَا ُذرِّ

 فِي اآْلَِخِرينَ َوتََرْكنَا َعلَْيِه  َوتََرۡكَنا َعَلۡيهِ ِِف ٱٓأۡلِخرِينَ  56/37:78م

56/37:79م
3
َٰ ن وٖح ِِف ٱۡلَعَٰلَِمَي  0َسَلَٰمٌ    َساَلٌم َعلَى نُوحإ فِي اْلَعالَِمينَ  لََعَ

ۡحِسنِيَ  .56/37:80م  إِناا َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِينَ  إِنذا َكَذَٰلَِك ََّنۡزِي ٱلۡم 

ۡؤِمنِيَ  56/37:81م ۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلۡم   إِناهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِينَ  إِنذه 

ۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخِرينَ  56/37:82م
َ
 ثُما أَْغَرْقنَا اآْلََخِرينَ  ث مذ أ

َٰهِيمَ  56/37:83م بَۡر ْبَراِهيمَ  ۞ِإَونذ ِمن ِشيَعتِهِۦ َۡلِ  َوإِنا ِمْن ِشيَعتِِه إَلِ

ۥ بَِقۡلٖب َسلِيم   56/37:84م  َجاَء َرباهُ بِقَْلبإ َسلِيمإ إِْذ  إِۡذ َجآَء َربذه 

ونَ  56/37:85م بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َماَذا َتۡعب د 
َ
 إِْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَْوِمِه َماَذا تَْعبُُدونَ  إِۡذ قَاَل ِۡل

ونَ  56/37:86م ِ ت رِيد  ئِۡفاًك َءالَِهٗة د وَن ٱَّللذ
َ
ِ تُِريُدونَ  أ  أَهِْفًكا آَلِهَةً ُدوَن هللاا

ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ  56/37:87م م بَِرب   فََما ظَنُُّكْم بَِربِّ اْلَعالَِمينَ  َفَما َظنُّك 

ومِ  56/37:88م  فَنَظََر نَْظَرةً فِي النُُّجومِ  َفَنَظَر َنۡظَرٗة ِِف ٱنلُّج 

 فَقَاَل إِنِّي َسقِيمٌ  َفَقاَل إَِن ِ َسقِيم   56/37:89م

ۡدبِرِينَ  56/37:90م  فَتََولاْوا َعْنهُ ُمْدبِِرينَ  َفَتَولذۡواْ َعۡنه  م 

56/37:91م
4
ل ونَ   ك 

ۡ
ََل تَأ

َ
 فََراَغ إِلَى آَلِهَتِِهْم فَقَاَل أاََل تَأُْكلُونَ   0مفََراَغ إََِلى َءالَِهتِِهۡم َفَقاَل أ

ونَ  56/37:92م ۡم ََل تَنِطق   َما لَُكْم اَل تَْنِطقُونَ  َما لَك 

56/37:93م
5
َۢافََراَغ َعلَۡيِهۡم   َب  فََراَغ َعلَْيِهْم َضْربًا بِاْليَِمينِ  بِٱَۡلَِمِي  0َِضۡ

56/37:94م
6
ۡقَبل ٓواْ إََِلۡهِ يَزِفُّونَ  

َ
 فَأَْقبَلُوا إِلَْيِه يَِزفُّونَ   0فَأ

وَن َما َتۡنِحت ونَ  56/37:95م َتۡعب د 
َ
 قَاَل أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُونَ  قَاَل أ

ۡم َوَما َتۡعَمل ونَ َوٱَّللذ   56/37:96م ُ َخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُونَ  َخلََقك   َوهللاا

وه  ِِف ٱۡۡلَِحيمِ  56/37:97م ۡلق 
َ
 قَالُوا اْبنُوا لَهُ بُْنيَانًا فَأَْلقُوهُ فِي اْلَجِحيمِ  قَال واْ ٱۡبن واْ ََل ۥ ب ۡنَيَٰٗنا فَأ

  56/37:98م
َ
م  ٱۡۡل واْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعۡلَنَٰه  َراد 

َ
 فَأََراُدوا بِِه َكْيًدا فََجَعْلنَاهُُم اأْلَْسفَلِينَ  ۡسَفلِيَ فَأ

                                                           
1

 اْلُمْخلِِصينَ ( 0 
2

 .39:  37\97اآلية أنظر هامش ( 0م 
3

 َساَلماً ( 0 
4

 .Midrash Rabbah, Gn 38:13**هذه الرواية غير مذكورة في العهد القديم ولكن نجدها في ( 0م 
5

 َسْفقاً، َصْفقاً ( 0 
6

 يُِزفُّوَن، يَِزفوَن، يَُزفُّوَن، يَْزفُوَن، يَْرفُونَ ( 0 
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56/37:99م
1
ِ َسَيۡهِدينِ   ِ َذاهٌِب إََِلَٰ َرّب 

 َوقَاَل إِنِّي َذاِهٌب إِلَى َربِّي َسيَْهِدينِ   0َوقَاَل إَِن 

َٰلِِحيَ  56/37:100م ِ َهۡب َِل ِمَن ٱلصذ الِِحينَ َربِّ هَْب لِي ِمَن  َرب   الصا

َلَٰم  َحلِيمٖ  56/37:101م َنَٰه  بِغ  ۡ ْرنَاهُ بُِغاَلمإ َحلِيمإ  فَبَُشذ  فَبَشا

56/37:102م
2
َٰب ََنذ   ۡعَ قَاَل َي ا بَلََغ َمَعه  ٱلسذ َرىَٰ ِِف ٱلَۡمَنامِ  0فَلَمذ

َ
ٓ أ ۡذَِب َك  9إَِن ِ

َ
ٓ أ َن ِ
َ
أ

ۡر َماَذا تََرىَٰ   بَِت  7فَٱنظ 
َ
أ ُۖ  7قَاَل َيى َِنٓ إِن َشآَء  3ٱۡفَعۡل َما ت ۡؤَمر  َسَتِجد 

َِٰبِينَ    0مٱَّللذ  ِمَن ٱلصذ

ْعَي قَاَل يَا بُنَيا إِنِّي أََرى فِي  ا بَلََغ َمَعهُ السا فَلَما

اْلَمنَاِم أَنِّي أَْذبَُحَك فَاْنظُْر َماَذا تََرى قَاَل يَا أَبَِت 

ُ ِمَن اْفَعْل َما تُْؤَمُر َستَِجُدنِي إِْن َشا َء هللاا

ابِِرينَ   الصا

56/37:103م
3
ۡسلََما 

َ
آ أ ۥ لِۡلَجبِِي  0فَلَمذ ا أَْسلََما َوتَلاهُ لِْلَجبِينِ  َوتَلذه   فَلَما

56/37:104م
4
َٰهِيم    إِبَۡر ن َيى

َ
 َونَاَدْينَاهُ أَْن يَا إِْبَراِهيمُ   0َوَنََٰديَۡنَٰه  أ

56/37:105م
5
ۡقَت   ٓ   0قَۡد َصدذ ۡحِسنَِي  9ٱلرُّۡءيَا ْؤيَا إِناا َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِينَ  إِنذا َكَذَٰلَِك ََّنِۡزي ٱلۡم  ْقَت الرُّ  قَْد َصدا

بِي   56/37:106م اْ ٱلۡم  َو ٱۡۡلََلىؤ   إِنا هََذا لَهَُو اْلباََلُء اْلُمبِينُ  إِنذ َهََٰذا لَه 

 َوفََدْينَاهُ بِِذْب إ َعِظيمإ  َعِظيمٖ َوفََديَۡنَٰه  بِِذبۡح   56/37:107م

 َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِي اآْلَِخِرينَ  َوتََرۡكَنا َعَلۡيهِ ِِف ٱٓأۡلِخرِينَ  56/37:108م

َٰهِيمَ  56/37:109م ى إِبَۡر ٌَٰم لََعَ  َساَلٌم َعلَى إِْبَراِهيمَ  َسَل

ۡحِسنِيَ  56/37:110م  اْلُمْحِسنِينَ  َكَذلَِك نَْجِزي َكَذَٰلَِك ََّنۡزِي ٱلۡم 

ۡؤِمنِيَ  56/37:111م ۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلۡم   إِناهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِينَ  إِنذه 

َٰلِِحيَ  56/37:112م َِن ٱلصذ ا م  َنَٰه  بِإِۡسَحََٰق نَبِي ٗ ۡ الِِحينَ  َوبَُشذ ْرنَاهُ بِإِْسَحاَق نَبِيًّا ِمَن الصا  َوبَشا

56/37:113م
6
ََٰرۡكَنا  َۡفِسهِۦ  0َوَب ِ ِۡسن  َوَظالِم  نل  ِيذتِِهَما َم  ى إِۡسَحََٰق  َوِمن ذ ر 

َعلَۡيهِ َولََعَ
بِي    م 

ياتِِهَما  َوبَاَرْكنَا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسَحاَق َوِمْن ُذرِّ

 ُمْحِسٌن َوظَالٌِم لِنَْفِسِه ُمبِينٌ 

ونَ  56/37:114م وََسَٰ َوَهَٰر  َٰ م   َولَقَْد َمنَناا َعلَى ُموَسى َوهَاُرونَ  َولََقۡد َمَننذا لََعَ

َما ِمَن ٱۡلَكۡرِب ٱۡلَعِظيمِ  56/37:115م َما َوقَۡوَمه  ْينَاهَُما َوقَْوَمهَُما ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ  َوََّنذۡيَنَٰه   َونَجا

م  ٱۡلَغَٰلِبِيَ  56/37:116م ۡم فاََكن واْ ه  َنَٰه   ُم اْلَغالِبِينَ َونََصْرنَاهُْم فََكانُوا هُ  َونََِصۡ

ۡستَبِيَ  56/37:117م َما ٱۡلِكَتََٰب ٱلۡم   َوآَتَْينَاهَُما اْلِكتَاَب اْلُمْستَبِينَ  َوَءاَتۡيَنَٰه 

ۡسَتقِيمَ  56/37:118م َرََٰط ٱلۡم  ِ َما ٱلص  َراطَ اْلُمْستَقِيمَ  َوَهَديَۡنَٰه   َوهََدْينَاهَُما الصِّ

 َوتََرْكنَا َعلَْيِهَما فِي اآْلَِخِرينَ  ٱٓأۡلِخرِينَ َوتََرۡكَنا َعَلۡيِهَما ِِف  56/37:119م

ونَ  56/37:120م وََسَٰ َوَهَٰر  َٰ م  ٌَٰم لََعَ  َساَلٌم َعلَى ُموَسى َوهَاُرونَ  َسَل

                                                           
1

 َسيَْهِدينِي( 0 
2

( اسم اسحق أما القرآن فال يذكر 99يذكر سفر التكوين )الفصل ( 0م♦ تُْؤَمُر به ( 3 أَبَتَ ( 7 تُِرَي، تَُرى( 7 ِمْرُت بهفي المنام أفعْل ما أُ ( 9 بُنَيِّ ( 0 

بعد التضحية. ويعتقد المسلمون ان المضحى به كان اسماعيل وليس اسحق. وحول تضحية  009أي اسم  ولكنه يشير الى مولد اسحق في اآلية 

 ( الخ.96:  91(  وسفر حزقيال )07:  7( وسفر العدد )98:  99و 09و 9:  07ان أنظر سفر الخروج )البكر من بشر أو حيو
3

 َسلاما، إْستَْسلََما( 0 
4

 َونَاَدْينَاهُ يَا إِْبَراِهيمُ ( 0 
5

ياا( 9 َصَدْقتَ ( 0  ْويَا، الرِّ ياا، الرُّ  الرُّ
6

ْكنَا( 0   َوبَرا
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ۡحِسنِيَ  56/37:121م  إِناا َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِينَ  إِنذا َكَذَٰلَِك ََّنۡزِي ٱلۡم 

َما ِمۡن  56/37:122م ۡؤِمنِيَ إِنذه   إِناهَُما ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِينَ  ِعَبادِنَا ٱلۡم 

56/37:123م
1
ۡرَسلَِي  0ِإَونذ إَِۡلَاَس    َوإِنا إِْليَاَس لَِمَن اْلُمْرَسلِينَ  لَِمَن ٱلۡم 

ونَ  56/37:124م ََل َتتذق 
َ
 إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه أاََل تَتاقُونَ  إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦٓ أ

56/37:125م
2
وَن َبۡعَٗل   تَۡدع 

َ
ۡحَسَن ٱۡلَخَٰلِقَِي  0م0أ

َ
وَن أ  أَتَْدُعوَن بَْعاًل َوتََذُروَن أَْحَسَن اْلَخالِقِينَ  َوتََذر 

56/37:126م
3
ۡم َوَربذ   َ َربذك  لَِي  0ٱَّللذ وذ

َ
م  ٱۡۡل لِينَ  َءابَآئِك  َ َرباُكْم َوَربا آَبَاهُِكُم اأْلَوا  هللاا

وَن  56/37:127م ۡحَۡض  ۡم لَم  ب وه  فَإِنذه  بُوهُ فَإِناهُْم لَُمْحَضُرونَ  ]...[فََكذذ  فََكذا

56/37:128م
4
ۡخلَِصيَ   ِ ٱلۡم  ِ اْلُمْخلَِصينَ   0إَِلذ ِعَباَد ٱَّللذ  إاِلا ِعبَاَد هللاا

 فِي اآْلَِخِرينَ َوتََرْكنَا َعلَْيِه  َوتََرۡكَنا َعَلۡيهِ ِِف ٱٓأۡلِخرِينَ  56/37:129م

56/37:130م
5
ى إِۡل يَاِسيَ   ٌَٰم لََعَ  َساَلٌم َعلَى إِْل يَاِسينَ   0ت0َسَل

ۡحِسنِيَ  56/37:131م  إِناا َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِينَ  إِنذا َكَذَٰلَِك ََّنۡزِي ٱلۡم 

ۡؤِمنِيَ  56/37:132م ۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلۡم   ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِينَ إِناهُ ِمْن  إِنذه 

56/37:133م
6
ۡرَسلَِي  0ِإَونذ ل وٗطا  ذِمَن ٱلۡم   َوإِنا لُوطًا لَِمَن اْلُمْرَسلِينَ  ل

َۡجَعِيَ  56/37:134م
َ
ۥٓ أ ۡهلَه 

َ
ْينَاهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمِعينَ  إِۡذ ََّنذۡيَنَٰه  َوأ  إِْذ نَجا

56/37:135م
7
وٗزا ِِف    إاِلا َعُجوًزا فِي اْلَغابِِرينَ   0مٱۡلَغَِٰبِينَ إَِلذ َعج 

ۡرنَا ٱٓأۡلَخرِينَ  56/37:136م ْرنَا اآْلََخِرينَ  ث مذ َدمذ  ثُما َدما

ۡصبِِحيَ  56/37:137م وَن َعلَۡيِهم مُّ رُّ ۡم تَلَم  وَن َعلَْيِهْم ُمْصبِِحينَ  ِإَونذك   َوإِناُكْم لَتَُمرُّ

ِۡلِۚ  56/37:138م فَََل َتۡعقِل ونَ  َوبِٱَلذ
َ
 َوبِاللاْيِل أَفاََل تَْعقِلُونَ  أ

ۡرَسلِيَ  56/37:139م  َوإِنا يُونَُس لَِمَن اْلُمْرَسلِينَ  ِإَونذ ي ون َس لَِمَن ٱلۡم 

56/37:140م
8
ونِ   ۡلِك ٱلَۡمۡشح  َبَق إََِل ٱۡلف 

َ
 إِْذ أَبََق إِلَى اْلفُْلِك اْلَمْشُحونِ   0إِۡذ أ

56/37:141م
9
ۡدَحِضيَ    فََساهََم فََكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضينَ   0مفََساَهَم فاََكَن ِمَن ٱلۡم 

56/37:142م
1
لِيم    َو م   فَاْلتَقََمهُ اْلُحوُت َوهَُو ُملِيمٌ   0م0فَٱتۡلََقَمه  ٱۡۡل وت  َوه 

                                                           
1

 إدَراَس، إِلْيَأْسَ لْياَس، إدريَس، إيليَس، ( 0 
2

 .71-97:  09أنظرحول قصة ايليا مع عبدة بعل في سفر ملوك األول ( 0م♦ بَْعاَلَء ( 0 
3

ُ َربُُّكْم َوَربُّ ( 0   هللاا
4

 اْلُمْخلِِصيَن ( 0 
5

ياسين قد يكون النبي ايليا ويذكره القرآن تحت إسم الياس في ( 0ت ♦آِل يَاِسيَن، اِليَاِسيَن، إِْدَراِسيَن، إيِليَس، إِْدريِسيَن، إِْدَرِسيَن، إِيليِسيَن، يَاِسيَن ( 0 

 . ويتضمن العهد القديم سفرا من اربعة فصول تروي لنا قصة يونان وهي أكثر تفصيال مما يذكر القرآن.097:  77\36و  93:  6\33اآليتان 
6

 .37:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م 
7

 .97:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م 
8

قارن: "فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا، فوجد سفينة ساهرة إلى ترشيش. فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم ( 0م 

 (.7:  0إلى ترشيش من وجه الرب" )يونان 
9

 (.7:  0فوقعت القرعة على يونان" )يونان قارن: "وقال بعضهم لبعض: هلموا نلق قرعا لنعلم بسبب من أصابنا هذا الشر. فألقوا قرعا، ( 0م 
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َسب ِِحيَ  56/37:143م ۥ ََكَن ِمَن ٱلۡم  نذه 
َ
 ِمَن اْلُمَسبِِّحينَ فَلَْواَل أَناهُ َكاَن  فَلَۡوََلٓ أ

ۡبَعث ونَ  56/37:144م  لَلَبَِث فِي بَْطنِِه إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ  لَلَبَِث ِِف َبۡطنِهِۦٓ إََِلَٰ يَۡوِم ي 

56/37:145م
2
َو َسقِيم     فَنَبَْذنَاهُ بِاْلَعَراِء َوهَُو َسقِيمٌ   0م۞َفَنَبۡذَنَٰه  بِٱۡلَعَرآءِ َوه 

56/37:146م
3
ِن َيۡقِطيٖ   ۢنَبۡتَنا َعلَۡيهِ َشَجَرٗة م 

َ
 َوأَْنبَْتنَا َعلَْيِه َشَجَرةً ِمْن يَْقِطينإ   0مَوأ

56/37:147م
4
ونَ   ۡو يَزِيد 

َ
ۡلف  أ

َ
رَۡسۡلَنَٰه  إََِلَٰ ِماْئَةِ أ

َ
 َوأَْرَسْلنَاهُ إِلَى ِمئَِة أَْلفإ أَْو يَِزيُدونَ   0َوأ

56/37:148م
5
ْ   َ َف   ۡم إََِلَٰ  0اَمن وا  فَآََمنُوا فََمتاْعنَاهُْم إِلَى ِحينإ  ِحٖي  9َفَمتذۡعَنَٰه 

م  ٱۡۡلَن ونَ  56/37:149م لَِرب َِك ٱۡۡلََنات  َولَه 
َ
 فَاْستَْفتِِهْم أَلَِربَِّك اْلبَنَاُت َولَهُُم اْلبَنُونَ  فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ

ئَِكَة إَِنَٰٗثا  56/37:150م ۡم َخلَۡقَنا ٱلَۡمَلى
َ
ونَ أ ۡم َشَِٰهد   أَْم َخلَْقنَا اْلَماَلهَِكةَ إِنَاثًا َوهُْم َشاِهُدونَ  َوه 

ول ونَ  56/37:151م ِۡن إِۡفِكِهۡم ََلَق  م م  ََلٓ إِنذه 
َ
 أاََل إِناهُْم ِمْن إِْفِكِهْم لَيَقُولُونَ  أ

56/37:152م
6
َِٰذب وَن  0َوََلَ ٱَّللذ    ۡم لََك ُ  ِإَونذه   َوإِناهُْم لََكاِذبُونَ َولََد هللاا

56/37:153م
7
ۡصَطَف  

َ
 أَْصطَفَى اْلبَنَاِت َعلَى اْلبَنِينَ  ٱۡۡلََناِت لََعَ ٱۡۡلَنَِي  0أ

ونَ  56/37:154م م  ۡم َكۡيَف ََتۡك   َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُمونَ  َما لَك 

56/37:155م
8
ونَ   ر  فَََل تََذكذ

َ
 أَفاََل تََذكاُرونَ   0أ

بِي   56/37:156م ۡلَطَٰن  مُّ ۡم س  ۡم لَك 
َ
 أَْم لَُكْم ُسْلطَاٌن ُمبِينٌ  أ

نت ۡم َصَِٰدقِيَ  56/37:157م ۡم إِن ك  ت واْ بِِكَتَٰبِك 
ۡ
 فَأْتُوا بِِكتَابُِكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  فَأ

ۡم  56/37:158م نذة  إِنذه  نذةِ نََسٗبا  َولََقۡد َعلَِمِت ٱۡۡلِ ۥ َوَبۡيَ ٱۡۡلِ  بَۡيَنه 
ْ وََجَعل وا

وَن  ۡحَۡض   ]...[لَم 
َوَجَعلُوا بَْينَهُ َوبَْيَن اْلِجناِة نََسبًا َولَقَْد َعلَِمِت اْلِجناةُ 

 إِناهُْم لَُمْحَضُرونَ 

ا  56/37:159م ِ َعمذ ۡبَحََٰن ٱَّللذ ونَ س  ا يَِصفُونَ  يَِصف  ِ َعما  ُسْبَحاَن هللاا

56/37:160م
9
ۡخلَِصيَ   ِ ٱلۡم  ِ اْلُمْخلَِصينَ   0إَِلذ ِعَباَد ٱَّللذ  إاِلا ِعبَاَد هللاا

ونَ  56/37:161م ۡم َوَما َتۡعب د   فَإِناُكْم َوَما تَْعبُُدونَ  فَإِنذك 

نت ۡم َعلَۡيهِ بَِفَٰتِنِيَ  56/37:162م
َ
 َما أَْنتُْم َعلَْيِه بِفَاتِنِينَ  َمآ أ

56/37:163م
10

َو َصالِ    إاِلا َمْن هَُو َصاِل اْلَجِحيمِ  ٱۡۡلَِحيِم  0إَِلذ َمۡن ه 

                                                                                                                                                                                                            
1

 (.0:  9قارن: "فأعد الرب حوتا عظيما آلبتالع يونان. فكان يونان في جوف الحوت ثالثة أيام وثالث ليال" )يونان ( 0م♦ َملِيٌم ( 0 
2

 (.00:  9قارن: "فأمر الرب الحوت، فقذف يونان إلى اليابسة" )يونان ( 0م 
3

إلله خروعة فآرتفعت فوق يونان، ليكون على رأسه ظل فينقذه من الضرر، ففرح يونان بالخروعة فرحا عظيما" )يونان ( قارن: "أعد الرب ا0م 

7  :6.) 
4

 َويَِزيُدوَن ( 0 
5

 حتاى( 9 فَأَِمنُوا( 0 
6

 0 ) ِ  َولَُد هللاا
7

 آْصطَفَى( 0 
8

كاُروَن، تَْذُكُرونَ ( 0   تَذا
9

 اْلُمْخلِِصينَ ( 0 
10

 الُوَصاُل، صَ ( 0 
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56/37:164م
1
ۡعل وم   0َوَما ِمنذآ إَِلذ ََل ۥ   َوَما ِمناا إاِلا لَهُ َمقَاٌم َمْعلُومٌ  َمَقام  مذ

افُّونَ  ٓافُّونَ ِإَونذا نَلَۡحن  ٱلصذ  56/37:165م  َوإِناا لَنَْحُن الصا

ونَ  56/37:166م َسب ِح   َوإِناا لَنَْحُن اْلُمَسبُِّحونَ  ِإَونذا نَلَۡحن  ٱلۡم 

ول ونَ  56/37:167م  َوإِْن َكانُوا لَيَقُولُونَ  ِإَون ََكن واْ ََلَق 

لِيَ  56/37:168م وذ
َ
َِن ٱۡۡل نذ ِعنَدنَا ذِۡكٗرا م 

َ
لِينَ لَْو  لَۡو أ  أَنا ِعْنَدنَا ِذْكًرا ِمَن اأْلَوا

56/37:169م
2
ۡخلَِصيَ   ِ ٱلۡم  نذا ِعَباَد ٱَّللذ ِ اْلُمْخلَِصينَ   0لَك   لَُكناا ِعبَاَد هللاا

ونَ  56/37:170م واْ بِهِۖۦُ فََسۡوَف َيۡعلَم   فََكفَُروا بِِه فََسْوَف يَْعلَُمونَ  فََكَفر 

56/37:171م
3
ۡرَسلَِي  9لِعَِبادِنَا 0َسَبَقۡت َُكَِمت َناَولََقۡد    َولَقَْد َسبَقَْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا اْلُمْرَسلِينَ  ٱلۡم 

ونَ  56/37:172م ور  م  ٱلَۡمنص  ۡم لَه   إِناهُْم لَهُُم اْلَمْنُصوُرونَ  إِنذه 

م  ٱۡلَغَٰلِب ونَ  56/37:173م نَدنَا لَه   لَهُُم اْلَغالِبُونَ َوإِنا ُجْنَدنَا  ِإَونذ ج 

56/37:174م
4
  َٰ ۡم َحَّتذ  فَتََولا َعْنهُْم َحتاى ِحينإ   0نِحيٖ  0َفَتَولذ َعۡنه 

56/37:175م
5
ونَ   ۡبِِص  ۡم فََسۡوَف ي  بِِۡصۡه 

َ
 َوأَْبِصْرهُْم فََسْوَف يُْبِصُرونَ   0نَوأ

فَبَِعَذابَِنا يَۡسَتۡعِجل ونَ  56/37:176م
َ
 يَْستَْعِجلُونَ أَفَبَِعَذابِنَا  أ

56/37:177م
6
نَذرِينَ  9بَِساَحتِِهۡم فََسآءَ  0فَإَِذا نََزَل    فَإَِذا نََزَل بَِساَحتِِهْم فََساَء َصبَاُح اْلُمْنَذِرينَ   7َصَباح  ٱلۡم 

56/37:178م
7
  َٰ ۡم َحَّتذ  َوتََولا َعْنهُْم َحتاى ِحينإ   0نِحيٖ  0َوتََولذ َعۡنه 

56/37:179م
8
ونَ   ۡبِِص  بِِۡصۡ فََسۡوَف ي 

َ
 َوأَْبِصْر فََسْوَف يُْبِصُرونَ   0نَوأ

56/37:180م
9
  ِ ۡبَحََٰن َرب َِك َرب  ونَ  0س  ا يَِصف  ا يَِصفُونَ   0ٱۡلعِزذةِ َعمذ ِة َعما  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزا

ۡرَسلِيَ  56/37:181م ٌَٰم لََعَ ٱلۡم   اْلُمْرَسلِينَ َوَساَلٌم َعلَى  َوَسَل

ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ  56/37:182م ِ َرب  ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ  َوٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ  َواْلَحْمُد َّلِلا

 
 سورة لقمان 31\53

                                                           
1

ا لَهُ، َوإِْن ُكلُّنا إاِلا لَهُ ( 0  ا لَهُ، َوإِْن ِمناا لَما  َوإِْن ُكلُّنا لَما
2

 اْلُمْخلِِصيَن ( 0 
3

 على ِعبَاِدنَا( 9 َكلَِماتُنَا( 0 
4

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ َعتاى ( 0 
5

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
6

َل، نُِزلَ ( 0   فََساَء َصبَاُح اْلُمْنَذِريَن = لَتُْسأَلُنا عن هذا النبأ العظيم، آذنتكم بإذانة المرسلين لَتُْسأَلُنا عن هذا النبأ العظيم( 7 فبئس( 9 نُزِّ
7

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ َعتاى ( 0 
8

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
9

 تَِصفُونَ ( 9 َربُّ ( 0 
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 981 - 97عدا مكية  34 - عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

57/31:1م
3
 الم 0تالٓمٓ  

 تِْلَك آَيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيمِ  تِۡلَك َءاَيَٰت  ٱۡلِكَتَِٰب ٱۡۡلَِكيِم  57/31:2م

57/31:3م
4
ٗدى َورَُۡحَةٗ   ۡحِسنَِي  0ه   هًُدى َوَرْحَمةً لِْلُمْحِسنِينَ  ل ِۡلم 

م بِٱٓأۡل 57/31:4م ةَ َوه  َكوَٰ ةَ َوي ۡؤت وَن ٱلزذ لَوَٰ وَن ٱلصذ ِيَن ي قِيم  ۡم ي وقِن ونَ ٱَّلذ َكاةَ َوهُْم  ِخَرةِ ه  اَلةَ َويُْؤتُوَن الزا الاِذيَن يُقِيُموَن الصا

 بِاآْلَِخَرِة هُْم يُوقِنُونَ 

ونَ  57/31:5م ۡفلِح  م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 
 
ب ِِهۡمُۖ َوأ ِن رذ ٗدى م  َٰ ه  ْوَلىئَِك لََعَ

 
 هُُم اْلُمْفلُِحونَ أُولَئَِك َعلَى هًُدى ِمْن َربِِّهْم َوأُولَئَِك  أ

57/31:6م
5
ِ  0َِل ِضلذ  ]...[َوِمَن ٱنلذاِس َمن يَۡشََتِي لَۡهَو ٱۡۡلَِديِث   َعن َسبِيِل ٱَّللذ

ًوا   9بَِغۡۡيِ ِعۡلٖم َوَيتذِخَذَها ز  ِهي   7ه  ۡم َعَذاب  مُّ ْوَلىئَِك لَه 
 
 أ

ْن َوِمَن النااِس َمْن يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث لِيُِضلا عَ 

ِ بَِغْيِر ِعْلمإ َويَتاِخَذهَا هُُزًوا أُولَئَِك لَهُْم  َسبِيِل هللاا

 َعَذاٌب ُمِهينٌ 

57/31:7م
6
نذ ِِفٓ  

َ
ن لذۡم يَۡسَمۡعَها َكأ

َ
ا َكأ ۡسَتۡكِبٗ َٰ م  َٰت َنا َوّلذ ِإَوَذا ت ۡتَّلَٰ َعلَۡيهِ َءاَي

ذ َنۡيهِ 
 
َِلم   0أ

َ
ه  بَِعَذاب  أ ۡ ِ  َوۡقٗراُۖ فَبَُش 

َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِه آَيَاتُنَا َولاى ُمْستَْكبًِرا َكأَْن لَْم 

ْرهُ بَِعَذابإ أَلِيمإ   يَْسَمْعهَا َكأَنا فِي أُُذنَْيِه َوْقًرا فَبَشِّ

َٰت  ٱنلذعِيمِ  57/31:8م ۡم َجنذ َٰلَِحَِٰت لَه  ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ الَِحاِت لَهُْم َجنااُت  إِنا الاِذيَن آََمنُوا إِنذ ٱَّلذ َوَعِملُوا الصا

 الناِعيمِ 

57/31:9م
7
َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم   0َخَِِٰلِينَ   ا  َوه  ِ َحق ٗ ُۖ وَۡعَد ٱَّللذ ِ َحقًّا َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  فِيَها  َخالِِديَن فِيهَا َوْعَد هللاا

َِٰت بَِغۡۡيِ َعَمٖد تَ  57/31:10م َمََٰو ن َخلََق ٱلسذ
َ
ۡرِض َرَوََِٰسَ أ

َ
ۡلَِقَٰ ِِف ٱۡۡل

َ
ُۖ َوأ َرۡوَنَها

ۢنَبۡتَنا 
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزنۡلَا ِمَن ٱلسذ

َ
ِ َدآبذةِٖۚ َوأ

ۡم َوَبثذ فِيَها ِمن ُك   تَِميَد بِك 
ِ َزۡوٖج َكرِيم  

 فِيَها ِمن ُك  

َماَواِت بَِغْيِر َعَمدإ تََرْونَهَا َوأَْلقَى فِي  َخلََق السا

َرَواِسَي أَْن تَِميَد بُِكْم َوبَثا فِيهَا ِمْن ُكلِّ  اأْلَْرضِ 

َماِء َماًء فَأَْنبَْتنَا فِيهَا ِمْن ُكلِّ  َداباةإ َوأَْنَزْلنَا ِمَن السا

 َزْوجإ َكِريمإ 

وَن  57/31:11م َٰلِم  ونِهۦِ  بَِل ٱلظذ ِيَن ِمن د 
وِن َماَذا َخلََق ٱَّلذ ر 

َ
ِ فَأ َهََٰذا َخۡلق  ٱَّللذ

بِيٖ ِِف َض   َلَٰٖل مُّ
ِ فَأَُرونِي َماَذا َخلََق الاِذيَن ِمْن ُدونِِه  هََذا َخْلُق هللاا

 بَِل الظاالُِموَن فِي َضاَللإ ُمبِينإ 

57/31:12م
8
ۡر فَإِنذَما  0مَولََقۡد َءاتَۡيَنا ل ۡقَمَٰنَ   ِ  َوَمن يَۡشك  ۡر َّلِلذ ِن ٱۡشك 

َ
ٱۡۡلِۡكَمَة أ

ر  نِلَۡفِسهِۖۦُ َوَمن َكَفَر  َ َغَِنٌّ َُحِيد   ]...[يَۡشك   فَإِنذ ٱَّللذ
ِ َوَمْن يَْشُكْر  َولَقَْد آَتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر َّلِلا

َ َغنِي  َحِميدٌ فَإِناَما يَْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن   َكفََر فَإِنا هللاا

57/31:13م
9
َٰب ََنذ   ۥ َي ه  َو يَعِظ  َك  0ِإَوۡذ قَاَل ل ۡقَمَٰن  َِلبۡنِهِۦ َوه  ۡ ِ ُِۖ إِنذ ٱلُش  ََل ت ُۡشِۡك بِٱَّللذ

ۡلٌم َعِظيم    لَظ 
َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوهَُو يَِعظُهُ يَا بُنَيا اَل تُْشِرْك 

 ِ ْرَك لَظُْلٌم َعِظيمٌ بِاَّللا  إِنا الشِّ

                                                           
1

. وهذا الشخص غير معروف في العهد القديم وقد يكون احيكار الوزير األشوري الذي ينسب اليه كتاب 09مأخوذ من اآلية عنوان هذه السورة  

ق.م.(.  668 - 691ق.م.( والملك اسرحدون ) 690 - 713حكم احيكار المكتوب باآلرامية ويُقّدر أنه عاش في نبنوى في زمن الملك سنحاريب )

 Histoire et sagesse d'Ahikar(. أنظر كتاب 01:  07؛ 08:  00؛ 01:  9؛ 99-90:  0م في سفر طوبيا )ونجد اسمه في العهد القدي

l'Assyrien. 
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
4

 وبشرى( 0 
5

ا( 7 َويَتاِخُذهَا( 9 لِيَِضلا ( 0  ًُ  هُُزًؤا، هُْزًءا، هُْزًوا، هُزا
6

 أُْذنَْيهِ ( 0 
7

 َخالِدونَ ( 0 
8

 ( أنظر هامش عنوان هذه السورة 0م 
9

 بُنَْي، بُنَيِّ ( 0 
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57/31:14م
1
يۡهِ   ََِٰلَ نَسََٰن بَِو ۡيَنا ٱۡۡلِ َٰ َوۡهنٖ  0مَوَوصذ ۥ َوۡهًنا لََعَ ه  مُّ

 
ۥ 0َُحَلَۡته  أ  9َوفَِصَٰل ه 
يَۡك  ََِٰلَ ۡر َِل َولَِو ِن ٱۡشك 

َ
 إََِلذ ٱلَۡمِصۡي   9مِِف ََعَمۡيِ أ

ْنَساَن بَِوالَِدْيِه  ْينَا اإْلِ هُ َوْهنًا َعلَى َوَوصا َحَملَْتهُ أُمُّ

َوْهنإ َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِديَْك 

 إِلَيا اْلَمِصيرُ 

ُۖ  57/31:15م َما ن ت ُۡشَِك ِب َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلم  فَََل ت ِطۡعه 
َ
ى أ ِإَون َجََٰهَداَك لََعَ

ۡنَيا  َما ِِف ٱَلُّ نَاَب إََِلذ  ث مذ إََِلذ َوَصاِحۡبه 
َ
ُۖ َوٱتذبِۡع َسبِيَل َمۡن أ وٗفا َمۡعر 

نت ۡم َتۡعَمل ونَ  م بَِما ك  نَب ِئ ك 
 
ۡم فَأ  َمۡرِجع ك 

َوإِْن َجاهََداَك َعلى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه 

ْنيَا َمْعُروفًا  ِعْلٌم فاََل تُِطْعهَُما َوَصاِحْبهَُما فِي الدُّ

ْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيا ثُما إِلَيا َمْرِجُعُكْم َواتابِ 

 فَأُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

57/31:16م
2
َٰب ََنذ   َهآ إِن تَك  ِمۡثَقاَل  0َي ن 9إِنذ ِۡن َخۡرَدٖل َفَتك  ۡو  7َحبذةٖ م 

َ
ِِف َصۡخَرة  أ

ِت بَِها
ۡ
ۡرِض يَأ

َ
ۡو ِِف ٱۡۡل

َ
َِٰت أ َمََٰو َ لَِطيٌف َخبِۡي   0مٱَّللذ    ِِف ٱلسذ  إِنذ ٱَّللذ

يَا بُنَيا إِناهَا إِْن تَُك ِمْثقَاَل َحباةإ ِمْن َخْرَدلإ فَتَُكْن 

َماَواِت أَْو فِي اأْلَْرِض  فِي َصْخَرةإ أَْو فِي السا

َ لَِطيٌف َخبِيرٌ  ُ إِنا هللاا  يَأِْت بِهَا هللاا

57/31:17م
3
قِِم ٱلصذ  

َ
َٰب ََنذ أ َٰ َمآ َي نَكرِ َوٱۡصِبۡ لََعَ وِف َوٱنَۡه َعِن ٱلۡم  ۡر بِٱلَۡمۡعر  م 

ۡ
ةَ َوأ لَوَٰ

ورِ  م 
 
َٰلَِك ِمۡن َعۡزِم ٱۡۡل َصابََكُۖ إِنذ َذ

َ
 أ

اَلةَ َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن  يَا بُنَيا أَقِِم الصا

اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنا َذلَِك ِمْن 

 ِم اأْلُُمورِ َعزْ 

57/31:18م
4
ِرۡ   ُۖ  0َوََل ت َصع  ۡرِض َمرًَحا

َ
َك لِلنذاِس َوََل َتۡمِش ِِف ٱۡۡل َ ََل  9َخدذ إِنذ ٱَّللذ

ورٖ  َتاٖل فَخ 
ۡ ذ ُم  ِبُّ ُك   َي 

َك لِلنااِس َواَل تَْمِش فِي اأْلَْرِض  ْر َخدا َواَل تَُصعِّ

َ اَل يُِحبُّ ُكلا   ُمْختَالإ فَُخورإ َمَرًحا إِنا هللاا

57/31:19م
5
َِٰت  0َوٱۡقِصدۡ   ۡصَو

َ
نَكَر ٱۡۡل

َ
ۡض مِن َصۡوتَِك  إِنذ أ ِِف َمۡشيَِك َوٱۡغض 

  0مٱۡۡلَِمۡيِ  9لََصۡوت  
َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنا 

 أَْنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ 

57/31:20م
6
نذ  

َ
ْ أ لَۡم تََرۡوا

َ
رَ  أ َ َسخذ ۡرِض  0ٱَّللذ

َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ا ِِف ٱلسذ م مذ لَك 

ۡسَبغَ 
َ
ۥ 9َوأ ۡم نَِعَمه  ۗۡ  7َعلَۡيك  َوِمَن ٱنلذاِس َمن ي َجَِٰدل   7َظَِٰهَرٗة َوبَاِطَنٗة

نِۡيٖ  ٗدى َوََل كَِتَٰٖب مُّ ِ بَِغۡۡيِ ِعۡلٖم َوََل ه   ِِف ٱَّللذ

رَ  َ َسخا َماَواِت َوَما  أَلَْم تََرْوا أَنا هللاا لَُكْم َما فِي السا

فِي اأْلَْرِض َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نَِعَمهُ ظَاِهَرةً َوبَاِطنَةً 

ِ بَِغْيِر ِعْلمإ َواَل  َوِمَن النااِس َمْن يَُجاِدُل فِي هللاا

 هًُدى َواَل ِكتَابإ ُمنِيرإ 

نَزَل ٱَّللذ   57/31:21م
َ
ٓ أ ْ َما وا م  ٱتذبِع  ْ بَۡل نَتذبِع  َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ ِإَوَذا قِيَل لَه   قَال وا

عِۡيِ  ۡم إََِلَٰ َعَذاِب ٱلسذ وه  ۡيَطَٰن  يَۡدع  َولَۡو ََكَن ٱلشذ
َ
ٓ  أ  َءابَآَءنَا

ُ قَالُوا بَْل نَتابُِع َما  َوإَِذا قِيَل لَهُُم اتابُِعوا َما أَْنَزَل هللاا

الشايْطَاُن يَْدُعوهُْم  َوَجْدنَا َعلَْيِه آَبَاَءنَا أََولَْو َكانَ 

 إِلَى َعَذاِب الساِعيرِ 

57/31:22م
7
ۡرَوةِ  0۞َوَمن ي ۡسلِمۡ   ِۡسن  َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلع  َو َم  ِ َوه  ۥٓ إََِل ٱَّللذ وَۡجَهه 

ورِ  م 
 
َٰقَِبة  ٱۡۡل ِ َع ِۗ ِإَوََل ٱَّللذ ۡثَِقَٰ  ٱلۡو 

ِ َوهَُو  ُمْحِسٌن فَقَِد َوَمْن يُْسلِْم َوْجهَهُ إِلَى هللاا

ِ َعاقِبَةُ اأْلُُمورِ   اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقَى َوإِلَى هللاا

57/31:23م
8
نَك   ۥٓ   0َوَمن َكَفَر فَََل ََيۡز  ه  ۡفر  م بَِما  0مك  ۡم َفن نَب ِئ ه  ه  إََِلَۡنا َمۡرِجع 

ورِ  د  َۢ بَِذاِت ٱلصُّ َ َعلِيم  ْ  إِنذ ٱَّللذ  َعِمل ٓوا
َر فاََل يَْحُزْنَك ُكْفُرهُ إِلَْينَا َمْرِجُعهُْم َوَمْن َكفَ 

ُدورِ  َ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ  فَنُنَبِّئُهُْم بَِما َعِملُوا إِنا هللاا

ۡم إََِلَٰ َعَذاب  َغلِيٖظ  57/31:24م مذ نَۡضَطرُّه 
ۡم قَلِيَٗل ث  ه  هُْم إِلَى َعَذابإ  ن َمت ِع   َغلِيظإ  نَُمتُِّعهُْم قَلِياًل ثُما نَْضطَرُّ

                                                           
1

 ,Voir Histoire et sagesse d'Ahikar, p. 167** (9م. 07:  08\77انظر هامش اآلية ( 0م♦ َوفِْصلُهُ، َوفََصالُهُ ( 9 َوهَنًا َعلَى َوهَنإ ( 0 

no 37 et p. 268, no 193. 
2

، فَتَِكْن ( 7 ِمْثقَالُ ( 9 نَيِّ بُنَْي، بُ ( 0  ، فَتَُكنا (؛"فما من خفي 96:  01قارن: "فما من مستور إال سيكشف، وال من مكتوم إال سيعلم" )متى ( 0م♦ فَتَِكنا

 .(99:  7(؛"فما من خفي إال سيظهر، وال من مكتوم إال سيعلن" )مرقس 07:  9إال سيظهر، وال من مكتوم إال سيعلم ويعلن" )لوقا 
3

 بُنَْي، بُنَيِّ ( 0 
4

 َمِرًحا( 9 تُْصِعْر، تَُصاِعرْ ( 0 
5

 Ahikar dit: "Mon fils, incline ta tête, porte ta vue et ton regard au bas et prête ton**( 0م♦ أَصواُت ( 9 َوأَْقِصدْ ( 0 

attention. Sois instruit, soumis, réservé, tranquille. Ne sois pas impudent et querelleur. N'élève pas ta voix avec 

jactance et tumulte, car s'il suffisait d'une voix puissante pour construire une maison, l'âne en bâtirait deux en 

un jour" (Histoire et sagesse d'Ahikar l'Assyrien, p. 158-159, no 11.) 
6

رَ ( 0   ظَاِهُرهُ َوبَاِطنُهُ ( 7 نِْعَمهً، نِْعَمتَهُ  (7 َوأَْصبَغَ ( 9 َصخا
7

 يَُسلِّمْ ( 0 
8

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ يُْحِزْنَك ( 0 
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ول نذ ٱَّللذ   ق ِل ٱۡۡلَۡمد   57/31:25م ۡرَض ََلَق 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسذ م مذ تۡلَه 

َ
َولَئِن َسأ

ونَ  ۡم ََل َيۡعلَم  ۡكَث ه 
َ
ِ  بَۡل أ  َّلِلذ

َماَواِت َواأْلَْرَض  َولَئِْن َسأَْلتَهُْم َمْن َخلََق السا

ُ قُِل اْلَحْمُد  ِ بَْل أَْكثَُرهُْم اَل يَْعلَُمونَ لَيَقُولُنا هللاا  َّلِلا

57/31:26م
1
َو ٱۡلَغَِنُّ   َ ه  ۡرِضِۚ إِنذ ٱَّللذ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ َ هَُو اْلَغنِيُّ  ٱۡۡلَِميد   0َّلِلذ َماَواِت َواأْلَْرِض إِنا هللاا ِ َما فِي السا َّلِلا

 اْلَحِميدُ 

57/31:27هـ
2
نذَما ِِف  

َ
َٰم  َوٱۡۡلَۡحر  َولَۡو أ قَۡل

َ
ۡرِض ِمن َشَجَرة  أ

َ
هۥ  0ٱۡۡل دُّ ِمنَۢ َبۡعِدهِۦ  9َيم 

ِۡب رٖ 
َ
ا نَفَِدۡت َُكَِمَٰت   7َسۡبَعة  أ ِ   3 7مذ َ َعزِيٌز َحِكيم   0م6ٱَّللذ  إِنذ ٱَّللذ

َولَْو أَناَما فِي اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرةإ أَْقاَلٌم َواْلبَْحُر 

هُ ِمْن بَْعِدِه َسبْ  ِ يَُمدُّ َعةُ أَْبُحرإ َما نَفَِدْت َكلَِماُت هللاا

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ   إِنا هللاا

َۢ بَِصۡيٌ  57/31:28هـ َ َسِميع  ِۚ إِنذ ٱَّللذ ۡم إَِلذ َكَنۡفٖس َوَِٰحَدة  ۡم َوََل َبۡعث ك  ك  ا َخۡلق  َ  مذ َما َخْلقُُكْم َواَل بَْعثُُكْم إاِلا َكنَْفسإ َواِحَدةإ إِنا هللاا

 بَِصيرٌ  َسِميعٌ 

57/31:29هـ
3
َر   ِۡل َوَسخذ َۡل ِِف ٱنلذَهارِ َوي ولِج  ٱنلذَهاَر ِِف ٱَلذ

َ ي ولِج  ٱَلذ نذ ٱَّللذ
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َ بَِما َتۡعَمل ونَ  نذ ٱَّللذ
َ
َسَم ٗ َوأ َجٖل مُّ

َ
 ََيۡرِٓي إََِلى أ

ُۖ ُك    ۡمَس َوٱۡلَقَمَر  0ٱلشذ
 َخبِۡي  

َ يُولُِج اللاْيَل فِي الناهَاِر َويُولُِج الناهَاَر أَلَْم تََر أَنا  هللاا

َر الشاْمَس َواْلقََمَر ُكل  يَْجِري إِلَى  فِي اللاْيِل َوَسخا

َ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ  ى َوأَنا هللاا  أََجلإ ُمَسّمً

57/31:30م
4
نذ  

َ
َو ٱۡۡلَقُّ َوأ َ ه  نذ ٱَّللذ

َ
َٰلَِك بِأ و 0َذ نذ  9نَ َما يَۡدع 

َ
ونِهِ ٱۡلَبَِٰطل  َوأ ِمن د 

َو ٱۡلَعِّلُّ ٱۡلَكبِۡي   َ ه   ٱَّللذ
َ هَُو اْلَحقُّ َوأَنا َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه  َذلَِك بِأَنا هللاا

َ هَُو اْلَعلِيُّ اْلَكبِيرُ   اْلبَاِطُل َوأَنا هللاا

57/31:31م
5
ۡلَك   نذ ٱۡلف 

َ
لَۡم تََر أ

َ
ِۡن  9رِ بِنِۡعَمِت ََتۡرِي ِِف ٱۡۡلَحۡ  0أ م م  َِيك  ِ لِۡي  ٱَّللذ

ورٖ  ِ َصبذارٖ َشك 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِك   َٰتِهِۦٓ  إِنذ ِِف َذ  َءاَي

 ِ أَلَْم تََر أَنا اْلفُْلَك تَْجِري فِي اْلبَْحِر بِنِْعَمِة هللاا

لِيُِريَُكْم ِمْن آَيَاتِِه إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لُِكلِّ َصباارإ 

 ورإ َشكُ 

57/31:32م
6
لَلِ   ۡوج  َكٱلظُّ م مذ ا  0ِإَوَذا َغِشَيه  ِيَن فَلَمذ ۡلِِصَي ََل  ٱَل  َ ُم  ْ ٱَّللذ ا َدَعو 

ۡقَتِصد   َوَما ََيَۡحد  أَِب م مُّ ِ فَِمۡنه  ۡم إََِل ٱۡلَب  َٰه  ُّ َختذارٖ ََّنذى ٓ إَِلذ ُك  َٰتَِنا َي
ورٖ 
 َكف 

َ ُمْخلِِصيَن لَهُ  َوإَِذا َغِشيَهُْم َمْوٌج َكالظُّلَلِ  َدَعُوا هللاا

اهُْم إِلَى اْلبَرِّ فَِمْنهُْم ُمْقتَِصٌد َوَما  ا نَجا يَن فَلَما الدِّ

 يَْجَحُد بِآَيَاتِنَا إاِلا ُكلُّ َختاارإ َكفُورإ 

57/31:33م
7
 ََيۡزِي 

ْ يَۡوٗما َلذ ۡم َوٱۡخَشۡوا ْ َربذك  وا َها ٱنلذاس  ٱتذق  يُّ
َ
أ ن َواَِلٌ عَ  0َيى

َو َجاز  َعن َواَِلِهِۦ وٌد ه 
ُۖ فَََل   ً َشۡي  0مَوََلِهِۦ َوََل َمۡول  ِ َحق   ا  إِنذ وَۡعَد ٱَّللذ

م   نذك  رذ ور   9َتغ  ِ ٱۡلَغر  م بِٱَّللذ نذك  رذ ۡنَيا َوََل َيغ  ة  ٱَلُّ   7ٱۡۡلََيوَٰ

يَا أَيُّهَا النااُس اتاقُوا َرباُكْم َواْخَشْوا يَْوًما اَل يَْجِزي 

الٌِد َعْن َولَِدِه َواَل َمْولُوٌد هَُو َجازإ َعْن َوالِِدِه وَ 

ْنيَا  ناُكُم اْلَحيَاةُ الدُّ ِ َحق  فاََل تَُغرا َشْيئًا إِنا َوْعَد هللاا

ِ اْلَغُرورُ  ناُكْم بِاَّللا  َواَل يَُغرا

57/31:34م
8
ِل    اَعةِ َوي ََن  َ ِعنَدهۥ  ِعۡلم  ٱلسذ رَۡحاِمِۖ  ٱۡلَغۡيَث  0إِنذ ٱَّللذ

َ
َوَيۡعلَم  َما ِِف ٱۡۡل
ي ِ 
َ
َۢ بِأ اَذا تَۡكِسب  َغٗداُۖ َوَما تَۡدرِي َنۡفس  ۡرٖض  9َوَما تَۡدرِي َنۡفس  مذ

َ
أ

 َۢ َ َعلِيٌم َخبِۡي  وت   إِنذ ٱَّللذ  َتم 

ُل الَْغْيَث َويَْعلَُم َما  اَعِة َويُنَزِّ َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السا إِنا هللاا

َما تَْدِري نَْفٌس َماَذا تَْكِسُب َغًدا فِي اأْلَْرَحاِم وَ 

َ َعلِيٌم  َوَما تَْدِري نَْفٌس بِأَيِّ أَْرضإ تَُموُت إِنا هللاا

 َخبِيرٌ 

                                                           
1

َ اْلَغنِيُّ ( 0   هللاا
2

هُ ( 9 َواْلبَْحَر، َوبَْحرٌ ( 0  هُ، ِمداُدهُ، تَُمدُّ هُ َسْبَعةُ أَْبُحرإ ( 7 يُُمدُّ ِ تعالى ( 6 كلمة( 3 نَفَِد كالمُ ( 7 َوبَْحُر يَُمدُّ قارن: "وهناك أمور أخرى كثيرة   (0م♦ هللاا

 (.93:  90أتى بها يسوع، لو كتبت واحدا واحدا، لحسبت أن الدنيا نفسها ال تسع األسفار التي تدون فيها" )يوحنا 
3

 يَْعَملُونَ ( 0 
4

 تَْدُعونَ ( 9 َوإِنا ( 0 
5

ُِ ( 9 َواْلفُلَُك، َواْلفُْلكَ ( 0  َعَماِت، بِِن َُ ِعَماتِ بِِن َُ  ْعَماِت، بِِن
6

 َكالظِّاَلِل ( 0 
7

ْنُكمُ ( 9 يُْجَزى، يُْجِزئ( 0  :  97قارن: "ال يقتل اآلباء بالبنين، وال يقتل البنون باآلباء، بل كل امرئ بخطيئته يقتل" )تثنية ( 0م♦ اْلُغُروُر ( 7 تَُغرا

اآلباء أكلوا الحصرم، وأسنان البنين ضرست. حي أنا، يقول السيد الرب، ال (؛"ما بالكم تضربون هذا المثل على أرض إسراهيل قاهلين: إن 06

تخطأ يكون لكم بعد اليوم أن تضربوا هذا المثل في إسراهيل. إن جميع النفوس هي لي. كمثل نفس األب مثل نفس االبن، كلتاهما لي. النفس التي 

ب واألب ال يحمل إثم االبن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون" هي تموت ... النفس التي تخطأ هي تموت. االبن ال يحمل إثم األ

(؛"فلينظر كل واحد في عمله هو، فيكون افتخاره حينئذ بما يخصه من أعماله فحسب، ال بالنظر إلى أعمال غيره، فإن 91و 7-9:  09)حزقيال 

عد: إن اآلباء أكلوا الحصرم وأسنان البنين ضرست. بل كل واحد بإثمه (؛"في تلك األيام، ال يقال ب3-7:  6كل واحد يحمل حمله" )غالطية 

 (.71-98:  70يموت، وكل إنسان يأكل الحصرم، تضرس أسنانه" )ارميا 
8

 بِأَياة( 9 َويُْنِزلُ ( 0 
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 سورة سبا 34\56

 61عدا مكية  54 - عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ۡرِض َوََل  ٱۡۡلَۡمد  ِِف  58/34:1م
َ
َمََٰوَِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل ِي ََل ۥ َما ِِف ٱلسذ ِ ٱَّلذ ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ

َو ٱۡۡلَِكيم  ٱۡۡلَبِۡي   ِِۚ َوه   ٱٓأۡلِخَرة
َماَواِت َوَما فِي  ِ الاِذي لَهُ َما فِي السا اْلَحْمُد َّلِلا

اْلَحِكيُم اأْلَْرِض َولَهُ اْلَحْمُد فِي اآْلَِخَرِة َوهَُو 

 اْلَخبِيرُ 

58/34:2م
3
ج  ِمۡنَها َوَما يََنِل    ۡرِض َوَما ََيۡر 

َ
َمآءِ َوَما  0َيۡعلَم  َما يَلِج  ِِف ٱۡۡل ِمَن ٱلسذ

ور   َو ٱلرذِحيم  ٱۡلَغف  ج  فِيَها  َوه   َيۡعر 
يَْعلَُم َما يَلُِج فِي اأْلَْرِض َوَما يَْخُرُج ِمْنهَا َوَما 

ِحيُم يَْنِزُل ِمَن السا  َماِء َوَما يَْعُرُج فِيهَا َوهَُو الرا

 اْلَغفُورُ 

58/34:3م
4
مۡ   تِيَنذك 

ۡ
ِ تَلَأ ۡل بََّلَٰ َوَرّب 

ُۖ ق  اَعة  تِيَنا ٱلسذ
ۡ
ْ ََل تَأ وا ِيَن َكَفر   0َوقَاَل ٱَّلذ

َٰلِمِ  َِٰت َوََل ِِف  7ٱۡلَغۡيِبِۖ ََل َيۡعز ب   9َع َمََٰو ةٖ ِِف ٱلسذ َعۡنه  ِمۡثَقال  َذرذ
 
َ
ۡكَب  ٱۡۡل

َ
َٰلَِك َوََلٓ أ ۡصَغر  ِمن َذ

َ
بِٖي  7ۡرِض َوََلٓ أ  إَِلذ ِِف كَِتَٰٖب مُّ

اَعةُ قُْل بَلَى  َوقَاَل الاِذيَن َكفَُروا اَل تَأْتِينَا السا

َوَربِّي لَتَأْتِيَناُكْم َعالِِم اْلَغْيِب اَل يَْعُزُب َعْنهُ ِمْثقَاُل 

َماَواِت َواَل فِي اأْلَ  ةإ فِي السا ْرِض َواَل أَْصَغُر َذرا

 ِمْن َذلَِك َواَل أَْكبَُر إاِلا فِي ِكتَابإ ُمبِينإ 

ۡغفَِرة   58/34:4م م مذ ْوَلىئَِك لَه 
 
َٰلَِحَِٰتِۚ أ ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا َۡجزَِي ٱَّلذ ِ

َل 
 َورِۡزق  َكرِيم  

الَِحاِت أُولَئِ  َك لِيَْجِزَي الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 لَهُْم َمْغفَِرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ 

58/34:5م
5
َعَِٰجزِينَ   َٰتَِنا م  ِيَن َسَعۡو ِِفٓ َءاَي ِن ر ِۡجز   0َوٱَّلذ ۡم َعَذاب  م  ْوَلىئَِك لَه 

 
أ

َِلم  
َ
  9أ

َوالاِذيَن َسَعْوا فِي آَيَاتِنَا ُمَعاِجِزيَن أُولَئَِك لَهُْم 

 َعَذاٌب ِمْن ِرْجزإ أَلِيمٌ 

58/34:6هـ
6
َو ٱۡۡلَقذ   ب َِك ه  نزَِل إََِلَۡك ِمن رذ

 
ِٓي أ ْ ٱۡلعِۡلَم ٱَّلذ وت وا

 
ِيَن أ  0َوَيَرى ٱَّلذ

 َوَيۡهِدٓي إََِلَٰ ِصَرَِٰط ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَِميِد 
َويََرى الاِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم الاِذي أُنِْزَل إِلَْيَك ِمْن 

َعِزيِز َربَِّك هَُو اْلَحقا َويَْهِدي إِلَى ِصَراِط الْ 

 اْلَحِميدِ 

58/34:7م
7
مۡ   ٖل ي نَب ِئ ك  َٰ رَج  ۡم لََعَ لُّك  ْ َهۡل نَد  وا ِيَن َكَفر  ز ِۡقت ۡم  0َوقَاَل ٱَّلذ إَِذا م 

ۡم لَِف َخۡلٖق َجِديد   ق  إِنذك  َمزذ  م 
ذ  ُك 

َوقَاَل الاِذيَن َكفَُروا هَْل نَُدلُُّكْم َعلَى َرُجلإ يُنَبِّئُُكْم 

قإ إِناُكْم لَفِي َخْلقإ َجِديدإ إَِذا  ْقتُْم ُكلا ُمَمزا  ُمزِّ

ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن بِٱٓأۡلِخَرةِ ِِف  58/34:8م م بِهِۦ ِجنذُۢةۗۡ بَِل ٱَّلذ
َ
ِ َكِذبًا أ ۡفََتَىَٰ لََعَ ٱَّللذ

َ
أ

َِٰل ٱۡۡلَعِيدِ  َل  ٱۡلَعَذاِب َوٱلضذ
ِ َكِذبًا أَْم بِِه ِجناةٌ  بَِل الاِذيَن اَل أَْفتََرى َعلَى هللاا

اَلِل اْلبَِعيدِ   يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة فِي اْلَعَذاِب َوالضا

58/34:9م
8
ۡرِضِۚ إِن  

َ
َمآِء َوٱۡۡل َِن ٱلسذ م م  يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفه 

َ
ْ إََِلَٰ َما َبۡيَ أ فَلَۡم يََرۡوا

َ
أ

ۡو ن ۡسقِۡط 
َ
ۡرَض أ

َ
 ََنِۡسۡف بِِهم  ٱۡۡل

ۡ
ذَشأ ِۚ إِنذ  9َسٗفاَعلَۡيِهۡم كِ  0ن َمآءِ َِن ٱلسذ م 

نِيٖب  ِ َعۡبٖد مُّ
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِك    ِِف َذ

أَفَلَْم يََرْوا إِلَى َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم ِمَن 

َماِء َواأْلَْرِض إِْن نََشأْ نَْخِسْف بِِهُم اأْلَْرَض  السا

َماءِ  إِنا فِي َذلَِك  أَْو نُْسقِْط َعلَْيِهْم ِكَسفًا ِمَن السا

 آَلَيَةً لُِكلِّ َعْبدإ ُمنِيبإ 

58/34:10م
9
ۥ   ِِّب َمَعه  و 

َ
َد ِمنذا فَۡضَٗلُۖ َيَِٰجَبال  أ ُۖ  ]...[۞َولََقۡد َءاتَۡيَنا َداوۥ  ۡۡيَ  0م0َوٱلطذ

نَلذا ََل  ٱۡۡلَِديَد 
َ
 َوأ

بِي َمَعهُ   َولَقَْد آَتَْينَا َداُووَد ِمناا فَْضاًل يَا ِجبَاُل أَوِّ

 َوالطاْيَر َوأَلَناا لَهُ اْلَحِديدَ 

                                                           
1

 .03عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

لُ ( 0  ُل، نُنَزِّ  يُنَزِّ
4

 أَْصَغَر .. أَْكبََر، أَْصَغِر .. أَْكبَرِ ( 7 يَْعِزبُ ( 7 َعالِمُ ( 9 أْتِيَناُكمْ لَيَ ( 0 
5

ِزيَن، ُمْعِجِزينَ ( 0   أَلِيمإ ( 9 ُمَعجِّ
6

 اْلَحقُّ ( 0 
7

 يُنَبِّيُكْم، يُْنبِيُكْم، يُْنبِئُُكمْ ( 0 
8

 ِكْسفًا( 9 يََشأْ يَْخِسْف .. يُْسقِطْ ( 0 
9

"لتفرح السموات وتبتهج األرض ليهدر البحر وما فيه. لتبتهج الحقول كل ما فيها حينئذ تهلل جميع أشجار الغاب. أمام  قارن:( 0م♦ َوالطاْيُر ( 0 

 (.07-00:  86وجه الرب ألنه آت آت ليدين األرض. يدين الدنيا بالبر والشعوب بأمانته" )مزامير 
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58/34:11م
1
ِن ٱۡعَمۡل َسَٰبَِغَٰٖت  

َ
ُۖ إَِن ِ بَِما  0أ ْ َصَٰلًِحا دِِۖ َوٱۡعَمل وا ۡ ۡر ِِف ٱلَّسذ ِ َوقَد 

 َتۡعَمل وَن بَِصۡي  
ْرِد َواْعَملُوا  ْر فِي السا أَِن اْعَمْل َسابَِغاتإ َوقَدِّ

 يرٌ َصالًِحا إِنِّي بَِما تَْعَملُوَن بَصِ 

58/34:12م
2
ِيحَ  ]...[  لَۡيَمََٰن ٱلر  وَُّها 0َولِس  د  َها 9غ  َسۡلَنا ََل ۥ  7َشۡهر  َوَرَواح 

َ
ُۖ َوأ َشۡهر 

ِهِۖۦُ َوَمن  0مَعۡيَ ٱۡلقِۡطرِِۖ  ِ َمن َيۡعَمل  َبۡيَ يََديۡهِ بِإِۡذِن َرب  ن  َوِمَن ٱۡۡلِ
عِۡيِ  7يَزِغۡ  ۡمرِنَا ن ِذۡقه  ِمۡن َعَذاِب ٱلسذ

َ
ۡم َعۡن أ  ِمۡنه 

هَا َشْهٌر َوَرَواُحهَا َشْهٌر  يَ  ُغُدوُّ َولُِسلَْيَماَن الرِّ

َوأََسْلنَا لَهُ َعْيَن اْلقِْطِر َوِمَن اْلِجنِّ َمْن يَْعَمُل بَْيَن 

نُِذقْهُ  يََدْيِه بِإِْذِن َربِِّه َوَمْن يَِزْغ ِمْنهُْم َعْن أَْمِرنَا

 ِمْن َعَذاِب الساِعيرِ 

58/34:13م
3
َحَٰرِيَب َوتََمَٰثِيَل وَِجَفاٖن َكٱۡۡلََواِب   وَن ََل ۥ َما يََشآء  ِمن مذ

 0م0َيۡعَمل 
ِۡن ِعَبادَِي  ۡكٗرا  َوقَلِيل  م  َد ش  ْ َءاَل َداوۥ  ِۚ ٱۡعَمل ٓوا اِسَيَٰت  ورٖ رذ د 

َوق 
ور   ك   ٱلشذ

ِمْن َمَحاِريَب َوتََماثِيَل  يَْعَملُوَن لَهُ َما يََشاءُ 

َوِجفَانإ َكاْلَجَواِب َوقُُدورإ َراِسيَاتإ اْعَملُوا آََل 

 َداُووَد ُشْكًرا َوقَلِيٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشاُكورُ 

58/34:14م
4
ا قََضۡيَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمۡوَت   ۡرِض  0فَلَمذ

َ
َٰ َمۡوتِهِۦٓ إَِلذ َدآبذة  ٱۡۡل ۡم لََعَ ذه  َما َدل

 
ۡ
ل  تَأ ۖۥُ  9ك  تَه 

َ
نُّ  7ِمنَسأ ا َخرذ تَبَيذَنِت ٱۡۡلِ ْ  7فَلَمذ ن لذۡو ََكن وا

َ
وَن  3أ َيۡعلَم 

ِهِي   ٱۡلَغۡيَب َما َۡلِث واْ ِِف ٱۡلَعَذاِب ٱلۡم 

ا قََضْينَا َعلَْيِه اْلَمْوَت َما َدلاهُْم َعلَى َمْوتِِه إاِلا  فَلَما

ا َخرا تَبَيانَِت اْلِجنُّ  َداباةُ اأْلَْرِض تَأُْكُل ِمْنَسأَتَهُ  فَلَما

أَْن لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن اْلَغْيَب َما لَبِثُوا فِي اْلَعَذاِب 

 اْلُمِهينِ 

58/34:15م
5
ُۖ َجنذَتانِ  9ِِف َمۡسَكنِِهمۡ  0لََقۡد ََكَن لَِسَبإٖ   َعن يَِمٖي َوِشَماٖلِۖ ُك  واْ  7َءايَة 

ور   ة  َطي َِبة  َوَربٌّ َغف  ۥ  بَِۡلَ واْ ََل  ر  ۡم َوٱۡشك  ِۡزِق َرب ِك    7ِمن ر 
لَقَْد َكاَن لَِسبَإإ فِي َمْسَكنِِهْم آَيَةٌ َجناتَاِن َعْن يَِمينإ 

َوِشَمالإ ُكلُوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا لَهُ بَْلَدةٌ 

 َوَرب  َغفُورٌ طَيِّبَةٌ 

58/34:16م
6
رَۡسۡلَنا َعَلۡيِهۡم َسۡيَل ٱۡلَعرِمِ  

َ
ْ فَأ وا ۡعَرض 

َ
م ِِبَنذتَۡيِهۡم َجنذتَۡيِ  0فَأ ۡلَنَٰه  َوَبدذ

ل   ك 
 
ءٖ  9َذَواَتۡ أ ثٖۡل َوََشۡ

َ
ِن ِسۡدرٖ قَلِيٖل  7ََخٖۡط َوأ  م 

ْلنَاهُْم فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوبَدا 

بَِجناتَْيِهْم َجناتَْيِن َذَواتَْي أُُكلإ َخْمطإ َوأَْثلإ َوَشْيءإ 

 ِمْن ِسْدرإ قَلِيلإ 

58/34:17م
7
ُۖ َوَهۡل ن َجَٰزِيٓ  

ْ وا م بَِما َكَفر  َٰلَِك َجَزۡيَنَٰه  ورَ  0َذ َذلَِك َجَزْينَاهُْم بَِما َكفَُروا َوهَْل نَُجاِزي إاِلا   9إَِلذ ٱۡلَكف 

 اْلَكفُورَ 

ۡرنَا  58/34:18م ََٰرۡكَنا فِيَها ق ٗرى َظَِٰهَرٗة َوقَدذ َرى ٱلذَِّت َب ۡم َوَبۡيَ ٱۡلق  وََجَعۡلَنا بَۡيَنه 
يذاًما َءاِمنِيَ 

َ
واْ فِيَها ََلَاَِلَ َوأ ُۖ ِسۡي  ۡۡيَ  فِيَها ٱلسذ

َوَجَعْلنَا بَْينَهُْم َوبَْيَن اْلقَُرى الاتِي بَاَرْكنَا فِيهَا قًُرى 

ْيَر ِسيُروا فِيهَا لَيَالَِي  ْرنَا فِيهَا السا ظَاِهَرةً َوقَدا

 َوأَيااًما آَِمنِينَ 

58/34:19م
8
ْ َربذَنا  ۡسَفارِنَا 7َبۡيَ  9َبَٰعِدۡ  0َفَقال وا

َ
ۡم  7أ ۡم فََجَعۡلَنَٰه  َسه  نف 

َ
ْ أ ٓوا َوَظلَم 

ِ َصبذارٖ 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِك   ِۚ إِنذ ِِف َذ ق  َمزذ  م 

ذ ۡم ُك  َحادِيَث َوَمزذۡقَنَٰه 
َ
أ

ورٖ   َشك 

فَقَالُوا َربانَا بَاِعْد بَْيَن أَْسفَاِرنَا َوظَلَُموا أَْنفَُسهُْم 

ْقنَاهُمْ  قإ إِنا فِي  فََجَعْلنَاهُْم أََحاِديَث َوَمزا ُكلا ُمَمزا

 َذلَِك آَلَيَاتإ لُِكلِّ َصباارإ َشُكورإ 

58/34:20م
9
َق   ۥ 0َولََقۡد َصدذ َِن  9َعلَۡيِهۡم إِبۡلِيس  َظنذه  وه  إَِلذ فَرِيٗقا م  فَٱتذَبع 

ۡؤِمنَِي   ٱلۡم 
ا َولَقَْد َصداَق َعلَْيِهْم إِْبلِيُس ظَناهُ فَاتابَُعوهُ إاِلا فَِريقً 

 ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ 

                                                           
1

 َصابَِغاتإ ( 0 
2

ياحُ ( 0  يُ ، الرِّ إشارة الى كمية المعدن الذي استعمل في أعمدة وأواني الهيكل )أنظر التفاصيل في سفر ( 0م♦ يُِزْغ ( 7 َوَرْوَحتُهَا (7 َغْدَوتُهَا( 9 الرِّ

 (.7و سفر األيام الثاني الفصل  30-03:  7الملوك األول 
3

ض أربع أذرع، وكان على كل قاعدة من قارن: "ثم صنع عشرة احواض من نحاس، كل منها يسع أربعين بثا. وكان كل حو( 0م♦ َكاْلَجَوابِي ( 0 

 القواعد العشر حوض. وجعل القواعد خمسا على الجانب األيمن من البيت وخمسا على الجانب األيسر، وجعل البحر في الجانب األيمن من البيت

خمسة عن اليسار، (؛"ثم صنع عشرة أحواض، فجعل خمسة منها عن اليممن و78-79:  7إلى الشرق من جهة الجنوب" )الملوك األول 

 (.6:  7لْلغتسال، كانوا يغسلون فيها ما يصعد محرقة، وكان البحر آلغتسال الكهنة" )األيام الثاني 
4

، تَبَايَنَت اإْلنستُبُيِّنَِت اْلجِ ( 7 ِمْنَساتَهُ، ِمْنَسأْتَهُ، َمْنَساتَهُ، ِمْنَساءتَهُ، ِمْن َسأَتِهُ، ِمْنَسيَتَهُ ( 7 أَكلَتْ ( 9 قُِضَي َعلَْيِه اْلَمْوتُ ( 0  تَبَيانَِت اإلنُس أَْن لَْو َكاَن ( 3 نُّ

، تَبَيانَِت اإلنُس أَْن الجنا لَْو َكانوا  الجنُّ
5

 بَْلَدةً طَيِّبَةً َوَربّاً َغفُوراً ( 7 َجناتَين( 7 َمْسِكنِِهْم، َمَساِكنِِهمْ ( 9 لَِسبَأَ، لَِسبَأْ، لَِسبَا( 0 
6

، ( 9 اْلَعْرمِ ( 0   َوأَْثالً َوَشيْئاً ( 7 أُُكلِ أُْكلإ
7

 يَُجاَزى إاِلا اْلَكفُوُر، يُْجَزى إاِلا اْلَكفُورُ ( 9 يَُجاِزي( 0 
8

ْد، َربانَا بَُعْد، َربانَا بُِعَد، َربانَا بُوِعدَ ( 9 يا َربُّنَا( 0  َد، َربانَا بَعِّ  َسفَِرنَا( 7 بَُعَد بينُ ( 7 َربُّنَا بَاَعَد، َربُّنَا بَعا
9

 َصداَق َعلَْيِهْم إِْبلِيَس ظَنُّهُ ( 9 َصَدقَ ( 0 
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58/34:21م
1
ۡلَطَٰن  إَِلذ نِلَۡعلَمَ   ِن س  ۡن  0َوَما ََكَن ََل ۥ َعلَۡيِهم م  َمن ي ۡؤمِن  بِٱٓأۡلِخَرةِ ِممذ

ء  َحفِيظ   ِ ََشۡ
َٰ ُك   ۗۡ َوَربَُّك لََعَ ٖ َو ِمۡنَها ِِف َشك   ه 

َمْن َوَما َكاَن لَهُ َعلَْيِهْم ِمْن ُسْلطَانإ إاِلا لِنَْعلََم 

ْن هَُو ِمْنهَا فِي َشكٍّ َوَربَُّك  يُْؤِمُن بِاآْلَِخَرِة ِمما

 َعلَى ُكلِّ َشْيءإ َحفِيظٌ 

ةٖ ِِف  58/34:22م وَن ِمۡثَقاَل َذرذ ِ ََل َيۡملِك  ِن د وِن ٱَّللذ ِيَن زََعۡمت م م  ْ ٱَّلذ وا ق ِل ٱۡدع 
ۡم فِيِهَما مِ  ۡرِض َوَما لَه 

َ
َِٰت َوََل ِِف ٱۡۡل َمََٰو م ٱلسذ ٖك َوَما ََل ۥ ِمۡنه  ن ُِشۡ

ِن َظِهۡيٖ   م 

ِ اَل يَْملُِكوَن  قُِل اْدُعوا الاِذيَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدوِن هللاا

َماَواِت َواَل فِي اأْلَْرِض َوَما  ةإ فِي السا ِمْثقَاَل َذرا

 لَهُْم فِيِهَما ِمْن ِشْركإ َوَما لَهُ ِمْنهُْم ِمْن ظَِهيرإ 

58/34:23م
2
ذِنَ َوََل  

َ
ۥٓ إَِلذ لَِمۡن أ َفََٰعة  ِعنَده  ِعَ  0تَنَفع  ٱلشذ ى إَِذا ف ز  ۥ  َحَّتذ َعن  9ََل 

 ُۖ ۡمُۖ قَال واْ ٱۡۡلَقذ َو ٱۡلَعِّلُّ ٱۡلَكبِۡي   7ق ل وبِِهۡم قَال واْ َماَذا قَاَل َربُّك   وَه 
فَاَعةُ ِعْنَدهُ إاِلا لَِمْن أَِذَن لَهُ َحتاى إِذَ  ا َواَل تَْنفَُع الشا

َع َعْن قُلُوبِِهْم قَالُوا َماَذا قَاَل َربُُّكْم قَالُوا اْلَحقا  فُزِّ

 َوهَُو اْلَعلِيُّ اْلَكبِيرُ 

58/34:24م
3
ۡم   ۡو إِيذاك 

َ
ُۖ ِإَونذآ أ ۡرِضِۖ ق ِل ٱَّللذ 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َِن ٱلسذ م م  ۞ق ۡل َمن يَۡرز ق ك 

بِٖي  0لََعَّلَٰ  ۡو ِِف َضَلَٰٖل مُّ
َ
ًدى أ  ه 

ُ قُ  َماَواِت َواأْلَْرِض قُِل هللاا ْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السا

 َوإِناا أَْو إِيااُكْم لََعلَى هًُدى أَْو فِي َضاَللإ ُمبِينإ 

58/34:25م
4
ۡجَرۡمَنا َوََل ن ۡس   َ ق ل َلذ ت ۡس  

َ
آ أ ا َتۡعَمل ونَ   َ ل وَن َعمذ ا   0نل  َعمذ ا قُْل اَل تُْسأَلُوَن َعما أَْجَرْمنَا َواَل نُْسأَُل َعما

 تَْعَملُونَ 

58/34:26م
5
َو ٱۡلَفتذاح    ِ َوه  قُْل يَْجَمُع بَْينَنَا َربُّنَا ثُما يَْفتَُ  بَْينَنَا بِاْلَحقِّ َوهَُو  ٱۡلَعلِيم   0م0ق ۡل ََيَۡمع  بَۡيَنَنا َربَُّنا ث مذ َيۡفَتح  بَۡيَنَنا بِٱۡۡلَق 

 اْلَعلِيمُ اْلفَتااُح 

َو ٱَّللذ  ٱۡلَعِزيز  ٱۡۡلَِكيم   58/34:27م ُۖ ّلََكذ  بَۡل ه  ََكَٓء َ ۡۡلَۡقت م بِهِۦ ُش 
َ
ِيَن أ وِنَ ٱَّلذ ر 

َ
قُْل أَُرونَِي الاِذيَن أَْلَحْقتُْم بِِه ُشَرَكاَء َكالا بَْل هَُو  ق ۡل أ

ُ اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ   هللاا

رَۡسۡلَنََٰك  58/34:28م
َ
ٓ أ ۡكَثَ  َوَما

َ
إَِلذ َكٓافذٗة ل ِلنذاِس بَِشۡٗيا َونَِذيٗرا َوَلَِٰكنذ أ

ونَ   ٱنلذاِس ََل َيۡعلَم 
َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلا َكافاةً لِلنااِس بَِشيًرا َونَِذيًرا َولَِكنا 

 أَْكثََر النااِس اَل يَْعلَُمونَ 

ول وَن َمََّتَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعد  إِن  58/34:29م نت ۡم َصَِٰدقِيَ َوَيق   َويَقُولُوَن َمتَى هََذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  ك 

58/34:30م
6
ِيَعاد  يَۡو ٖ   م م  وَن   ۡ َلذ تَۡسَت  0ق ل لذك  وَن َعۡنه  َساَعٗة َوََل تَۡسَتۡقِدم  قُْل لَُكْم ِميَعاُد يَْومإ اَل تَْستَأِْخُروَن َعْنهُ َساَعةً َواَل  ِخر 

 تَْستَْقِدُمونَ 

ِي َبۡيَ يََديۡهِِۗ  58/34:31م ۡرَءاِن َوََل بِٱَّلذ ْ لَن نُّۡؤِمَن بَِهََٰذا ٱۡلق  وا ِيَن َكَفر  َوقَاَل ٱَّلذ
ۡم إََِلَٰ  ه  وَن َمۡوق وف وَن ِعنَد َرب ِِهۡم يَۡرِجع  َبۡعض  َٰلِم  َولَۡو تََرىى إِذِ ٱلظذ

ِيَن ٱۡست ۡض  ول  ٱَّلذ نت ۡم َبۡعض  ٱۡلَقۡوَل َيق 
َ
ْ لَۡوََلٓ أ وا ِيَن ٱۡسَتۡكَب  ْ لَِّلذ وا عِف 

ۡؤِمنِيَ  نذا م   لَك 

َوقَاَل الاِذيَن َكفَُروا لَْن نُْؤِمَن بِهََذا اْلقُْرآَِن َواَل 

بِالاِذي بَْيَن يََدْيِه َولَْو تََرى إِِذ الظاالُِموَن َمْوقُوفُوَن 

ضإ اْلقَْوَل يَقُوُل ِعْنَد َربِِّهْم يَْرِجُع بَْعُضهُْم إِلَى بَعْ 

الاِذيَن اْستُْضِعفُوا لِلاِذيَن اْستَْكبَُروا لَْواَل أَْنتُْم لَُكناا 

 ُمْؤِمنِينَ 

ۡم َعِن  58/34:32م ََنۡن  َصَدۡدَنَٰك 
َ
ْ أ ٓوا ِيَن ٱۡست ۡضعِف  ْ لَِّلذ وا ِيَن ٱۡسَتۡكَب  قَاَل ٱَّلذ

 ۡ نت م َّمُّ مِۖ بَۡل ك  َدىَٰ َبۡعَد إِۡذ َجآَءك   رِِميَ ٱلۡه 
قَاَل الاِذيَن اْستَْكبَُروا لِلاِذيَن اْستُْضِعفُوا أَنَْحُن 

َصَدْدنَاُكْم َعِن اْلهَُدى بَْعَد إِْذ َجاَءُكْم بَْل ُكْنتُْم 

 ُمْجِرِمينَ 

58/34:33م
1
ِۡل َوٱنلذَهارِ  

واْ بَۡل َمۡكر  ٱَلذ ِيَن ٱۡسَتۡكَب  واْ لَِّلذ ِيَن ٱۡست ۡضعِف  إِۡذ  0َوقَاَل ٱَّلذ
ا  ْ ٱنلذَداَمَة لَمذ وا َِسُّ

َ
نَداٗدا  َوأ

َ
ۥٓ أ ِ َوََّنَۡعَل ََل  َر بِٱَّللذ ن نذۡكف 

َ
ٓ أ وَنَنا ر  م 

ۡ
تَأ

َۡزۡوَن  ُْۖ َهۡل َي  وا ِيَن َكَفر  ۡعَناِق ٱَّلذ
َ
ََٰل ِِفٓ أ ۡغَل

َ
اْ ٱۡلَعَذاَب  وََجَعۡلَنا ٱۡۡل و 

َ
َرأ

 إَِلذ َما ََكن واْ َيۡعَمل وَن 

اْستُْضِعفُوا لِلاِذيَن اْستَْكبَُروا بَْل َمْكُر  َوقَاَل الاِذينَ 

ِ َونَْجَعَل  اللاْيِل َوالناهَاِر إِْذ تَأُْمُرونَنَا أَْن نَْكفَُر بِاَّللا

ا َرأَُوا اْلَعَذاَب  وا الناَداَمةَ لَما لَهُ أَْنَداًدا َوأََسرُّ

ْل َوَجَعْلنَا اأْلَْغاَلَل فِي أَْعنَاِق الاِذيَن َكفَُروا هَ 

 يُْجَزْوَن إاِلا َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

                                                           
1

 لِيُْعلَمَ ( 0 
2

َغ، فُِرَغ، أُفُرقِعَ ( 9 أُِذنَ ( 0  َغ، فَرا َع، فُِزَع، فََزَع، فُرِّ  اْلَحقُّ ( 7 فَزا
3

ا على( 0  ا على، إما  إلما
4

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
5

هللا وهو أيضا اسم أحد اإللهة المصريين )بتاح( وهو إله المعرفة، وقد جاء بالجمع "وانت خير الفاتحين" ) فتاح اسم من اسماء ( 0م♦ اْلفَاتُِ  ( 0 

( بمعنى أفضل الحاكمين الفاصلين في األمور )معجم الفاظ القرآن(. وفي العامية ما زالت الكلمة تستعمل لمن يعرف الغيب. ومن هنا 98:  7\78

 ح في اآلية.جاءت صفة العليم بعد كلمة فتا
6

 ِميَعاٌد يَْوٌم، ِميَعاٌد يَْوماً، ِميَعاٌد يَْومَ ( 0 
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رِۡسۡلت م بِهِۦ  58/34:34م
 
ٓ أ ٓ إِنذا بَِما َۡتَف وَها ِذير  إَِلذ َقاَل م 

ِن نذ رَۡسۡلَنا ِِف قَۡرَيةٖ م 
َ
ٓ أ َوَما

ونَ   َكَٰفِر 
َوَما أَْرَسْلنَا فِي قَْريَةإ ِمْن نَِذيرإ إاِلا قَاَل ُمْتَرفُوهَا 

 أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِرونَ إِناا بَِما 

بِيَ  58/34:35م َعذذ ۡوَلَٰٗدا َوَما ََنۡن  بِم 
َ
ََٰٗل َوأ ۡمَو

َ
ۡكَث  أ

َ
َوقَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَوااًل َوأَْواَلًدا َوَما نَْحُن  َوقَال واْ ََنۡن  أ

بِينَ   بُِمَعذا

58/34:36م
2
ِۡزَق لَِمن   ط  ٱلر  ِ يَۡبس  ۡل إِنذ َرّب 

ۡكَثَ  ]...[ 0يََشآء  َوَيۡقِدر  ق 
َ
َوَلَِٰكنذ أ

وَن   ٱنلذاِس ََل َيۡعلَم 
ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر َولَِكنا  قُْل إِنا َربِّي يَْبُسطُ الرِّ

 أَْكثََر النااِس اَل يَْعلَُمونَ 

58/34:37م
3
م بِٱلذَِّت   ك  ۡوَلَٰد 

َ
ۡم َوََلٓ أ َٰل ك  ۡمَو

َ
ٓ أ ۡلَفى  0َوَما ۡم ِعنَدنَا ز  ِب ك  إَِلذ  9ت َقر 

ۡعِف  ِ ۡم َجَزآء  ٱلض  ْوَلىئَِك لَه 
 
بَِما َعِمل واْ  7َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَأ

َفَٰتِ  ر  ۡم ِِف ٱۡلغ    0مَءاِمن ونَ  7َوه 

بُُكْم ِعْنَدنَا  َوَما أَْمَوالُُكْم َواَل أَْواَلُدُكْم بِالاتِي تُقَرِّ

إاِلا َمْن آََمَن َوَعِمَل َصالًِحا فَأُولَئَِك لَهُْم ُزْلفَى 

ْعِف بَِما َعِملُوا َوهُْم فِي اْلُغُرفَاِت  َجَزاُء الضِّ

 آَِمنُونَ 

58/34:38م
4
َعَِٰجزِينَ   َٰتَِنا م  ِيَن يَۡسَعۡوَن ِِفٓ َءاَي وَن  0َوٱَّلذ َۡۡض  ْوَلىئَِك ِِف ٱۡلَعَذاِب َم 

 
آَيَاتِنَا ُمَعاِجِزيَن أُولَئَِك فِي  َوالاِذيَن يَْسَعْوَن فِي أ

 اْلَعَذاِب ُمْحَضُرونَ 

58/34:39م
5
ِۡزَق لَِمن يََشآء  ِمۡن ِعَبادِهِۦ َوَيۡقِدر    ط  ٱلر  ِ يَۡبس  ۡل إِنذ َرّب 

ۥ   ]...[ 0ق  ََل 
َٰزِقَِي  َو َخۡۡي  ٱلرذ ۖۥُ َوه  ه  ۡلِف  َو َي  ءٖ َفه  ِن ََشۡ نَفۡقت م م 

َ
 َوَمآ أ

ْزَق لَِمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه  قُْل إِنا  َربِّي يَْبُسطُ الرِّ

َويَْقِدُر لَهُ َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيءإ فَهَُو يُْخلِفُهُ َوهَُو 

اِزقِينَ   َخْيُر الرا

58/34:40م
6
ول    ۡم ََجِيٗعا ث مذ َيق  ۡم ََكن واْ  0َوَيۡوَم ََيُۡش  ه  ََلٓءِ إِيذاك  ؤ  َهى

َ
لِلَۡمَلىئَِكةِ أ

وَن   َيۡعب د 
َويَْوَم يَْحُشُرهُْم َجِميًعا ثُما يَقُوُل لِلَْماَلهَِكِة أَهَُؤاَلِء 

 إِيااُكْم َكانُوا يَْعبُُدونَ 

و 58/34:41م ْ َيۡعب د  ونِِهمِۖ بَۡل ََكن وا نَت َوَِلَُّنا ِمن د 
َ
ۡبَحََٰنَك أ ْ س  ُۖ قَال وا نذ َن ٱۡۡلِ

ۡؤِمن ونَ  م بِِهم مُّ ۡكَث ه 
َ
 أ
قَالُوا ُسْبَحانََك أَْنَت َولِيُّنَا ِمْن ُدونِِهْم بَْل َكانُوا 

 يَْعبُُدوَن اْلِجنا أَْكثَُرهُْم بِِهْم ُمْؤِمنُونَ 

ِ  58/34:42م ول  لَِّلذ ا َوَنق  ۡم ِۡلَۡعٖض نذۡفٗعا َوََل َِض ٗ ك  يَن فَٱَۡلَۡوَم ََل َيۡملِك  َبۡعض 
ب ونَ  ِ نت م بَِها ت َكذ  واْ ذ وق واْ َعَذاَب ٱنلذارِ ٱلذَِّت ك   َظلَم 

ا  فَاْليَْوَم اَل يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعضإ نَْفًعا َواَل َضّرً

َونَقُوُل لِلاِذيَن ظَلَُموا ُذوقُوا َعَذاَب النااِر الاتِي 

بُونَ   ُكْنتُْم بِهَا تَُكذِّ

ن ِإَوَذا ت تۡ  58/34:43م
َ
ل  ي رِيد  أ ٓ إَِلذ رَج  ْ َما َهََٰذا َٰت َنا َبي َِنَٰٖت َقال وا َّلَٰ َعَلۡيِهۡم َءاَي

ى   ۡفََتٗ ٓ إِۡفك  مُّ ۡم َوقَال واْ َما َهََٰذآ إَِلذ ا ََكَن َيۡعب د  َءابَآؤ ك  ۡم َعمذ ك  دذ يَص 
ۡم إِۡن َهََٰذآ إَِلذ  ا َجآَءه  ِ لَمذ واْ لِۡلَحق  ِيَن َكَفر  بِي  َوقَاَل ٱَّلذ   ِسۡحر  مُّ

َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آَيَاتُنَا بَيِّنَاتإ قَالُوا َما هََذا إاِلا 

ا َكاَن يَْعبُُد آَبَاُؤُكْم  ُكْم َعما َرُجٌل يُِريُد أَْن يَُصدا

َوقَالُوا َما هََذا إاِلا إِْفٌك ُمْفتًَرى َوقَاَل الاِذيَن َكفَُروا 

ا   َجاَءهُْم إِْن هََذا إاِلا ِسْحٌر ُمبِينٌ لِْلَحقِّ لَما

58/34:44م
7
ت بٖ   ِن ك  م م  ٓ َءاَتۡيَنَٰه  ُۖ  0َوَما وَنَها ٓ إََِلِۡهۡم َقۡبلََك ِمن  9يَۡدر س  رَۡسۡلَنا

َ
ٓ أ َوَما

ِذيرٖ 
 نذ

َوَما آَتَْينَاهُْم ِمْن ُكتُبإ يَْدُرُسونَهَا َوَما أَْرَسْلنَا 

 إِلَْيِهْم قَْبلََك ِمْن نَِذيرإ 

58/34:45م
8
ب واْ   ۡم فََكذذ ٓ َءاَتۡيَنَٰه  ْ ِمۡعَشاَر َما وا ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َوَما بَلَغ  َب ٱَّلذ َوَكذذ

ِّلِۖ فََكۡيَف ََكَن نَِكۡيِ    0ر س 
َوَكذاَب الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َوَما بَلَُغوا ِمْعَشاَر َما 

بُوا ُرُسلِي فََكْيَف َكاَن   نَِكيرِ آَتَْينَاهُْم فََكذا

                                                                                                                                                                                                            
1

 َمْكٌر اللاْيِل َوالناهَاِر، َمَكرُّ اللاْيِل َوالناهَاِر، َمْكرا اللاْيِل َوالناهَارِ ( 0 
2

 َويَْقُدُر، َويُقَدِّرُ ( 0 
3

ْعفَ َجَزاٌء ( 7 ُزلَفاً ( 9 بِالالتِي، بِالاِذي، بِالالهِي( 0  ْعُف، َجَزاٌء الضِّ ْعُف، َجَزاًء الضِّ ( 0م♦ اْلُغْرفَاِت، اْلُغَرفَاِت، اْلُغْرفَِة، اْلُغَرفَِة، اْلُغُرفَِة ( 7 الضِّ

 .73:  93\79أنظر هامش اآلية 
4

ِزيَن، ُمْعِجِزينَ ( 0   ُمَعجِّ
5

 َويَْقُدُر، َويُقَدِّرُ ( 0 
6

 نَْحُشُرهُْم .. نَقُولُ ( 0 
7

ُسونَهَا( 9 ِكتَابإ ( 0  ِرُسونَهَا، يَُدرِّ  يَدا
8

 نَِكيِري، نَِكيرْ ( 0 
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58/34:46م
1
ِ َمۡثََنَٰ َوف َرََٰدىَٰ ث مذ   ْ َّلِلذ وا وم  ن َتق 

َ
َِٰحَدة ِۖ أ م بَِو ك  ِعظ 

َ
ٓ أ َما ۞ق ۡل إِنذ
  ْ وا ر  م َبۡيَ  0َتَتَفكذ َو إَِلذ نَِذير  لذك  ِۚ إِۡن ه  ِن ِجنذة  م م  َما بَِصاِحبِك 

 يََدۡي َعَذاٖب َشِديٖد 

ِ َمْثنَى  قُْل إِناَما أَِعظُُكْم بَِواِحَدةإ  أَْن تَقُوُموا َّلِلا

َوفَُراَدى ثُما تَتَفَكاُروا َما بَِصاِحبُِكْم ِمْن ِجناةإ إِْن 

 هَُو إاِلا نَِذيٌر لَُكْم بَْيَن يََدْي َعَذابإ َشِديدإ 

ُِۖ  58/34:47م ۡجرَِي إَِلذ لََعَ ٱَّللذ
َ
ۡمُۖ إِۡن أ َو لَك  ۡجرٖ َفه 

َ
ِۡن أ م م  تۡل ك 

َ
َو ق ۡل َما َسأ َوه 

ءٖ َشِهيد   ِ ََشۡ
َٰ ُك    لََعَ

قُْل َما َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجرإ فَهَُو لَُكْم إِْن أَْجِرَي إاِلا 

ِ َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيءإ َشِهيدٌ   َعلَى هللاا

58/34:48م
2
َٰم    ِ َعلذ  بِٱۡۡلَق 

ِ َيۡقِذف  ۡل إِنذ َرّب 
ي وِب  0ق  ُم اْلُغيُوبِ قُْل إِنا َربِّي يَْقِذُف بِالْ   9ٱۡلغ   َحقِّ َعالا

ۡبِدئ  ٱۡلَبَِٰطل  َوَما ي عِيد   58/34:49م  قُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَما يُْبِدُئ اْلبَاِطُل َوَما يُِعيدُ  ق ۡل َجآَء ٱۡۡلَقُّ َوَما ي 

58/34:50م
3
ِضلُّ  0ق ۡل إِن َضلَۡلت   

َ
َمآ أ َٰ َنۡفَِسِۖ ِإَوِن ٱۡهَتَديۡت  فَبَِما ي وِۡحٓ  9فَإِنذ لََعَ

ۥ َسِميع  قَرِيب   ِۚ إِنذه  ٓ ِ  إََِلذ َرّب 
قُْل إِْن َضلَْلُت فَإِناَما أَِضلُّ َعلَى نَْفِسي َوإِِن 

 اْهتََدْيُت فَبَِما يُوِحي إِلَيا َربِّي إِناهُ َسِميٌع قَِريبٌ 

58/34:51م
4
واْ فَََل فَۡوَت َولَۡو تََرىى إِۡذ   ْ  0فَزِع  وا ِخذ 

 
اَكٖن قَرِيٖب  9َوأ َولَْو تََرى إِْذ فَِزُعوا فاََل فَْوَت َوأُِخُذوا ِمْن َمَكانإ  ِمن مذ

 قَِريبإ 

58/34:52م
5
م  ٱتلذَناو ش    َٰ لَه  َنذ

َ
اَكنِۢ بَعِيٖد  0َوقَال ٓواْ َءاَمنذا بِهِۦ َوأ  ى لَهُُم التانَاُوُش ِمْن َمَكانإ بَِعيدإ َوقَالُوا آََمناا بِِه َوأَنا  ِمن مذ

58/34:53م
6
ُۖ َوَيۡقِذف ونَ   واْ بِهِۦ ِمن َقۡبل  اَكنِۢ بَِعيٖد  0َوقَۡد َكَفر  َوقَْد َكفَُروا بِِه ِمْن قَْبُل َويَْقِذفُوَن بِاْلَغْيِب ِمْن  بِٱۡلَغۡيِب ِمن مذ

 َمَكانإ بَِعيدإ 

58/34:54م
7
ۡم   وَن َكَما ف عَِل وَِحيَل بَۡيَنه  ۡم  0َوَبۡيَ َما يَۡشَته  ِن َقۡبل   إِنذه  ۡشَياِعِهم م 

َ
بِأ

رِيبِۢ  ٖ مُّ  ََكن واْ ِِف َشك 
َوِحيَل بَْينَهُْم َوبَْيَن َما يَْشتَهُوَن َكَما فُِعَل 

 بِأَْشيَاِعِهْم ِمْن قَْبُل إِناهُْم َكانُوا فِي َشكٍّ ُمِريبإ 
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9
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

59/39:1م
10

ِ ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَِكيِم  0تََنِيل    ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ  ٱۡلِكَتَِٰب ِمَن ٱَّللذ  تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن هللاا

59/39:2م
11

ِينَ إِنذآ   ۡلِٗصا َلذ  ٱَل  َ ُم  ِ فَٱۡعب ِد ٱَّللذ نَزنۡلَآ إََِلَۡك ٱۡلِكَتََٰب بِٱۡۡلَق 
َ
َ ُمْخلًِصا   0أ إِناا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ فَاْعبُِد هللاا

ينَ   لَهُ الدِّ

59/39:3م
12

ۡوَِلَآَء  
َ
ونِهِۦٓ أ ْ ِمن د  وا َذ  ِيَن ٱَتذ ِين  ٱۡۡلَالِص   َوٱَّلذ ِ ٱَل  ََل َّلِلذ

َ
َما  ]...[أ

مۡ  ه  ٓ  0َنۡعب د  ِب ونَا ۡم ِِف َما  9إَِلذ َِل َقر  م  بَۡيَنه  َ ََيۡك  ۡلَفى إِنذ ٱَّللذ ِ ز  إََِل ٱَّللذ
وَنۗۡ  ۡم فِيهِ ََيَۡتلِف  َ ََل َيۡهِدي مَ  0نه  ار  إِنذ ٱَّللذ َو َكَِٰذب  َكفذ   0ۡن ه 

يُن اْلَخالُِص َوالاِذيَن اتاَخُذوا ِمْن ُدونِِه  ِ الدِّ أاََل َّلِلا

ِ ُزْلفَى إِنا  بُونَا إِلَى هللاا أَْولِيَاَء َما نَْعبُُدهُْم إاِلا لِيُقَرِّ

َ اَل  َ يَْحُكُم بَْينَهُْم فِي َما هُْم فِيِه يَْختَلِفُوَن إِنا هللاا  هللاا

 يَْهِدي َمْن هَُو َكاِذٌب َكفاارٌ 

                                                           
1

 تَفَكاُروا( 0 
2

مَ ( 0   اْلِغيُوِب، اْلَغيُوبِ ( 9 َعالا
3

، إَِضلُّ ( 9 َضلِلْتُ ( 0   أََضلُّ
4

 َوأُْخذٌ ( 9 فَْوتٌ ( 0 
5

 التانَاُؤشُ ( 0 
6

 َويُْقَذفُونَ ( 0 
7

 فََعلَ ( 0 
8

 الغرف.عنوان آخر:   . 77و  70عنوان مأخوذ من اآليتين  
9

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
10

 تَْنِزيلَ ( 0 
11

يُن ( 0   الدِّ
12

بُونَا( 9 َما نُْعبُُدهُْم، َما نَْعبُُدُكْم، َما يَْعبُُدوهُْم، قالوا َما نَْعبُُدهُمْ ( 0   3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ َكذااٌب َكفااٌر، َكُذوٌب وَكفُوٌر ( 7 لِتُقَرِّ
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ۖۥُ  59/39:4م ۡبَحََٰنه  ا ََيۡل ق  َما يََشآء   س  ۡصَطَفَٰ ِممذ ا َلذ ن َيتذِخَذ َوََلٗ
َ
َراَد ٱَّللذ  أ

َ
لذۡو أ

ار   َِٰحد  ٱۡلَقهذ َو ٱَّللذ  ٱۡلَو  ه 
ا يَْخلُُق مَ  ُ أَْن يَتاِخَذ َولًَدا اَلْصطَفَى ِمما ا لَْو أََراَد هللاا

ُ اْلَواِحُد اْلقَهاارُ   يََشاُء ُسْبَحانَهُ هَُو هللاا

ِر   59/39:5م  ٱنلذَهارِ َوي َكو 
َۡل لََعَ ِر  ٱَلذ ِۖ ي َكو  ِ ۡرَض بِٱۡۡلَق 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َخلََق ٱلسذ

 ِۗ َسَمًّ َجٖل مُّ
َ
 ََيۡرِي ِۡل

ُۖ ُك    ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َر ٱلشذ ِۡلِۖ َوَسخذ  ٱَلذ
ٱنلذَهاَر لََعَ

 
َ
َٰر  أ َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡلَغفذ  ََل ه 

ُر اللاْيَل  َماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ يَُكوِّ َخلََق السا

َر  ُر الناهَاَر َعلَى اللاْيِل َوَسخا َعلَى الناهَاِر َويَُكوِّ

ى أاََل هَُو  الشاْمَس َواْلقََمَر ُكل  يَْجِري أِلََجلإ ُمَسّمً

 اْلَعِزيُز اْلَغفاارُ 

59/39:6م
1
َِن   م م  نَزَل لَك 

َ
ِن نذۡفٖس َوَِٰحَدةٖ ث مذ َجَعَل ِمۡنَها َزۡوَجَها َوأ م م  َخلََقك 

مۡ  َهَٰتِك  مذ
 
وِن أ ۡم ِِف ب ط  ك  ۡزَوَٰٖجِۚ ََيۡل ق 

َ
نَۡعَِٰم ثََمَٰنَِيَة أ

َ
ِنَۢ  0ٱۡۡل َخۡلٗقا م 

 ۡ ۡم ََل  ٱل م  ٱَّللذ  َربُّك  َٰلِك  َٰٖثِۚ َذ ل َمَٰٖت ثََل ُۖ ََلٓ إَِلََٰه َبۡعِد َخۡلٖق ِِف ظ  ۡلك  م 
ف وَن  َٰ ت ِۡصَ َنذ

َ
َوُۖ فَأ  إَِلذ ه 

َخلَقَُكْم ِمْن نَْفسإ َواِحَدةإ ثُما َجَعَل ِمْنهَا َزْوَجهَا 

َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن اأْلَْنَعاِم ثََمانِيَةَ أَْزَواجإ يَْخلُقُُكْم فِي 

هَاتُِكْم َخْلقًا ِمْن بَْعِد َخْلقإ فِي  ظُلَُماتإ بُطُوِن أُما

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك اَل إِلَهَ إاِلا هَُو فَأَناى  ثاََلثإ َذلُِكُم هللاا

 تُْصَرفُونَ 

59/39:7م
2
ُۖ ِإَون   ۡفَر ۡمُۖ َوََل يَۡرََضَٰ لِعَِبادِهِ ٱۡلك  َ َغَِنٌّ َعنك  واْ فَإِنذ ٱَّللذ ر  إِن تَۡكف 

ۡمۗۡ َوََل تَزِر  َوازِرَ  واْ يَۡرَضه  َلك  ر  ۡخَرىَٰ  تَۡشك 
 
م  0مة  وِۡزَر أ ث مذ إََِلَٰ َرب ِك 

َۢ بَِذاِت  ۥ َعلِيم  نت ۡم َتۡعَمل وَن  إِنذه  م بَِما ك  ۡم َفي نَب ِئ ك  ۡرِجع ك  مذ
ورِ  د   ٱلصُّ

َ َغنِي  َعْنُكْم َواَل يَْرَضى لِِعبَاِدِه  إِْن تَْكفُُروا فَإِنا هللاا

َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ  اْلُكْفَر َوإِْن تَْشُكُروا يَْرَضهُ لَُكمْ 

ِوْزَر أُْخَرى ثُما إِلَى َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم فَيُنَبِّئُُكْم بَِما 

ُدورِ   ُكْنتُْم تَْعَملُوَن إِناهُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

59/39:8م
3
ََل ۥ   نِيًبا إََِلۡهِ ث مذ إَِذا َخوذ ۥ م  نَسََٰن ِض    َدََع َربذه  نِۡعَمٗة ۞ِإَوَذا َمسذ ٱۡۡلِ

ِ ِضلذ  نَداٗدا َل 
َ
ِ أ ْ إََِلۡهِ ِمن َقۡبل  وََجَعَل َّلِلذ ٓوا ِۡنه  نََِسَ َما ََكَن يَۡدع   0م 

ۡصَحَِٰب ٱنلذارِ 
َ
ۡفرَِك قَلِيًَل إِنذَك ِمۡن أ  َعن َسبِيلِهۦِ  ق ۡل َتَمتذۡع بِك 

ْنَساَن ُضر  َدَعا َرباهُ ُمنِيبًا إِلَْيِه ثُما  إَِذا  َوإَِذا َمسا اإْلِ

لَهُ نِْعَمةً ِمْنهُ نَِسَي َما َكاَن يَْدُعو إِلَْيِه ِمْن قَْبُل  َخوا

ِ أَْنَداًدا لِيُِضلا َعْن َسبِيلِِه قُْل تََمتاْع  َوَجَعَل َّلِلا

 بُِكْفِرَك قَلِياًل إِناَك ِمْن أَْصَحاِب الناارِ 

59/39:9م
4
نۡ   مذ

َ
ِۡل َسا 0أ َٰنٌِت َءانَآَء ٱَلذ َو َق واْ  7ََيَۡذر  ٱٓأۡلِخَرةَ  9ِجٗدا َوقَآئِٗماه  َوَيۡرج 

ۗۦۡ  ِهِ وَنۗۡ  ]...[رَُۡحََة َرب  ِيَن ََل َيۡعلَم  وَن َوٱَّلذ ِيَن َيۡعلَم  ق ۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱَّلذ
ر   ۡلَبَِٰب  7إِنذَما َيَتَذكذ

َ
ْول واْ ٱۡۡل

 
 أ

يَْحَذُر أَْم َمْن هَُو قَانٌِت آَنَاَء اللاْيِل َساِجًدا َوقَاهًِما 

اآْلَِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُْل هَْل يَْستَِوي الاِذيَن 

ُر أُولُو  يَْعلَُموَن َوالاِذيَن اَل يَْعلَُموَن إِناَما يَتََذكا

 اأْلَْلبَابِ 

ْ ِِف َهَِٰذهِ  0ق ۡل َيَٰعَِبادِ  59/39:10م ۡحَسن وا
َ
ِيَن أ ۡم  لَِّلذ ْ َربذك  وا ْ ٱتذق  ِيَن َءاَمن وا ٱَّلذ

م بَِغۡۡيِ  ۡجَره 
َ
وَن أ َِٰب  ۗۡ إِنذَما ي َوّفذ ٱلصذ ِ َوَِٰسَعٌة ۡرض  ٱَّللذ

َ
ۗۡ َوأ ۡنَيا َحَسَنة  ٱَلُّ

 ِحَساٖب 

َسنُوا قُْل يَا ِعبَاِد الاِذيَن آََمنُوا اتاقُوا َرباُكْم لِلاِذيَن أَحْ 

ِ َواِسَعةٌ إِناَما  ْنيَا َحَسنَةٌ َوأَْرُض هللاا فِي هَِذِه الدُّ

ابُِروَن أَْجَرهُْم بَِغْيِر ِحَسابإ   يَُوفاى الصا

ِينَ  59/39:11م ۡلِٗصا َلذ  ٱَل  َ ُم  ۡعب َد ٱَّللذ
َ
ۡن أ
َ
ِمۡرت  أ

 
ٓ أ َ ُمْخلِصً  ق ۡل إَِن ِ ينَ قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد هللاا  ا لَهُ الدِّ

ۡسلِِميَ  59/39:12م َل ٱلۡم  وذ
َ
وَن أ ك 

َ
ۡن أ
َ
ِمۡرت  ِۡل

 
َل اْلُمْسلِِمينَ  َوأ  َوأُِمْرُت أِلَْن أَُكوَن أَوا

59/39:13م
5
ِ َعَذاَب يَۡو   َعِظيمٖ    إِۡن َعَصۡيت  َرّب 

َخاف 
َ
ٓ أ يَْومإ قُْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب   0نق ۡل إَِن ِ

 َعِظيمإ 

ۡلِٗصا َلذ ۥ دِيَِن  59/39:14م ۡعب د  ُم 
َ
َ أ َ أَْعبُُد ُمْخلًِصا لَهُ ِدينِي ق ِل ٱَّللذ  قُِل هللاا

59/39:15م
6
ۗۦۡ   ونِهِ ِن د  ْ َما ِشۡئت م م  وا ٓواْ  0نفَٱۡعب د  ِيَن َخَِّس  ق ۡل إِنذ ٱۡلَخََِّٰسِيَن ٱَّلذ

بِي   ان  ٱلۡم  َو ٱۡۡل َّۡسَ َٰلَِك ه  ََل َذ
َ
ۡهلِيِهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۗ أ

َ
ۡم َوأ َسه  نف 

َ
 أ

فَاْعبُُدوا َما ِشْئتُْم ِمْن ُدونِِه قُْل إِنا اْلَخاِسِريَن 

قِيَاَمِة أاََل الاِذيَن َخِسُروا أَْنفَُسهُْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم الْ 

 َذلَِك هَُو اْلُخْسَراُن اْلُمبِينُ 

                                                           
1

هَاتُِكمْ ( 0  هَاتُِكْم، إِمِّ  إِما
2

 .79:   37\97أنظر هامش اآلية  (0م 
3

 لِيَِضلا ( 0 
4

 يَذاكارُ ( 7 عذاَب اآْلَِخَرةَ ( 7 َساِجٌد َوقَاهِمٌ ( 9 أَمنْ ( 0 
5

 9:  79\000منسوخة باآلية ( 0ن 
6

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
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59/39:16م
1
لَل    ِن فَۡوقِِهۡم ظ  م م  َو ِف  ٱَّللذ   0لَه  َٰلَِك َي  لَل   َذ َِن ٱنلذارِ َومِن ََتۡتِِهۡم ظ  م 

َٰعَِبادِ  ۥ  َي ونِ  9بِهِۦ ِعَباَده    7فَٱتذق 
تَْحتِِهْم ظُلٌَل لَهُْم ِمْن فَْوقِِهْم ظُلٌَل ِمَن النااِر َوِمْن 

ُ بِِه ِعبَاَدهُ يَا ِعبَاِد فَاتاقُونِ  ُف هللاا  َذلَِك يَُخوِّ

59/39:17م
2
وَت   َٰغ  ْ ٱلطذ ِيَن ٱۡجَتنَب وا م   0َوٱَّلذ ِ لَه  ْ إََِل ٱَّللذ نَاب ٓوا

َ
وَها َوأ ن َيۡعب د 

َ
أ

ۡ ِعَبادِ  ِ ىَٰ  فَبَُش    9ٱۡلب ُۡشَ
أَْن يَْعبُُدوهَا َوأَنَابُوا َوالاِذيَن اْجتَنَبُوا الطااُغوَت 

ْر ِعبَادِ  ِ لَهُُم اْلبُْشَرى فَبَشِّ  إِلَى هللاا

م   59/39:18م َٰه  ِيَن َهَدى ْوَلىئَِك ٱَّلذ
 
ۥٓ  أ ۡحَسَنه 

َ
وَن أ وَن ٱۡلَقۡوَل َفَيتذبِع  ِيَن يَۡسَتِمع  ٱَّلذ
ۡلَبَٰبِ 

َ
ْول واْ ٱۡۡل

 
ۡم أ ْوَلىئَِك ه 

 
ُۖ َوأ  ٱَّللذ 

يَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَيَتابُِعوَن أَْحَسنَهُ أُولَئَِك الاِذيَن 

ُ َوأُولَئَِك هُْم أُولُو اأْلَْلبَابِ   الاِذيَن هََداهُُم هللاا

َفَمۡن َحقذ َعلَۡيهِ َُكَِمة  ٱۡلَعَذاِب  59/39:19م
َ
نَت ت نقِذ  َمن ِِف ٱنلذارِ  ]...[أ

َ
فَأ
َ
َعَذاِب أَفَأَنَْت تُْنقُِذ َمْن فِي أَفََمْن َحقا َعلَْيِه َكلَِمةُ الْ  أ

 الناارِ 

59/39:20م
3
ۡم غ َرف    ۡم لَه  ْ َربذه  َقۡوا ِيَن ٱتذ ۡبنِيذة   0مَلَِٰكِن ٱَّلذ ِن فَۡوقَِها غ َرف  مذ م 

ۡلِف  ٱَّللذ  ٱلِۡميَعاَد  ِ ََل َي  ُۖ وَۡعَد ٱَّللذ نَۡهَٰر 
َ
 ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل

اتاقَْوا َرباهُْم لَهُْم ُغَرٌف ِمْن فَْوقِهَا لَِكِن الاِذيَن 

 ِ ُغَرٌف َمْبنِياةٌ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َوْعَد هللاا

ُ اْلِميَعادَ   اَل يُْخلُِف هللاا

59/39:21م
4
ۡر 

َ
ۥ يََنَٰبِيَع ِِف ٱۡۡل َمآءِ َماٗٓء فََسلََكه  نَزَل ِمَن ٱلسذ

َ
َ أ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم تََر أ

َ
ِض ث مذ أ

ا ۡصَفر ٗ َٰه  م  ى ۥ ث مذ يَِهيج  َفََتَ َٰن ه  ۡلَو
َ
َۡتلًِفا أ ۡرِج  بِهِۦ َزرَٗۡع ُمُّ ث مذ  0َي 

ۥ ۡلَبَِٰب  9ََيَۡعل ه 
َ
ْوِّل ٱۡۡل

 
َٰلَِك ََّلِۡكَرىَٰ ِۡل َطًَٰما  إِنذ ِِف َذ  ح 

َماِء َماًء فََسلََكهُ يَنَابِيَع  َ أَْنَزَل ِمَن السا أَلَْم تََر أَنا هللاا

فِي اأْلَْرِض ثُما يُْخِرُج بِِه َزْرًعا ُمْختَلِفًا أَْلَوانُهُ ثُما 

ا ثُما يَْجَعلُهُ ُحطَاًما إِنا فِي َذلَِك  يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَّرً

 لَِذْكَرى أِلُولِي اأْلَْلبَابِ 

59/39:22م
5
َٰ ن ورٖ م ِ  

َو لََعَ َِٰم َفه  ۡسَل َح ٱَّللذ  َصۡدَرهۥ  لِۡۡلِ َفَمن َُشَ
َ
ب ِهِۦ  أ  ]...[ن رذ

ِن م م  بِي   0فََوۡيل  ل ِۡلَقَِٰسَيةِ ق ل وب ه  ْوَلىئَِك ِِف َضَلَٰٖل مُّ
 
ِ  أ  ذِۡكرِ ٱَّللذ

ْساَلِم فَهَُو َعلَى نُورإ  ُ َصْدَرهُ لإِْلِ أَفََمْن َشَرَح هللاا

ِ أُولَئِكَ   ِمْن َربِِّه فََوْيٌل لِْلقَاِسيَِة قُلُوبُهُْم ِمْن ِذْكِر هللاا

 فِي َضاَللإ ُمبِينإ 

59/39:23م
6
َثاَِنَ   تََشَٰبِٗها مذ ۡحَسَن ٱۡۡلَِديِث كَِتَٰٗبا مُّ

َ
َل أ َتۡقَشعِرُّ ِمۡنه   0مٱَّللذ  نَزذ

  ِ ۡم إََِلَٰ ذِۡكرِ ٱَّللذ وب ه 
ۡم َوق ل  ل ود ه  ۡم ث مذ تَلِي  ج  ِيَن ََيَۡشۡوَن َربذه  ل ود  ٱَّلذ ج 

ِ َيۡهِدي  َدى ٱَّللذ َٰلَِك ه  بِهِۦ َمن يََشآء   َوَمن ي ۡضلِِل ٱَّللذ  َفَما ََل ۥ ِمۡن َذ
  0ن0َهاد  

َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَابًا ُمتََشابِهًا َمثَانَِي  ُ نَزا هللاا

تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الاِذيَن يَْخَشْوَن َرباهُْم ثُما تَلِيُن 

 ِ ِ  ُجلُوُدهُْم َوقُلُوبُهُْم إِلَى ِذْكِر هللاا َذلَِك هَُدى هللاا

ُ فََما لَهُ ِمْن  يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء َوَمْن يُْضلِِل هللاا

 هَادإ 

وَٓء ٱۡلَعَذاِب يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۚ  59/39:24م َفَمن َيتذِِق بِوَۡجِههِۦ س 
َ
َوقِيَل  ]...[أ

نت ۡم تَۡكِسب ونَ  َٰلِِمَي ذ وق واْ َما ك   لِلظذ
بَِوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذاِب يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَفََمْن يَتاقِي 

 َوقِيَل لِلظاالِِميَن ُذوقُوا َما ُكْنتُْم تَْكِسبُونَ 

ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم  59/39:25م َب ٱَّلذ م  ٱۡلَعَذاب  ِمۡن َحۡيث  ََل  ]...[َكذذ َٰه  تَى
َ
فَأ

ونَ  ر   يَۡشع 
َذاُب ِمْن َحْيُث اَل َكذاَب الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فَأَتَاهُُم اْلعَ 

 يَْشُعُرونَ 

ۡكَب   لَۡو  59/39:26م
َ
ُۖ َولََعَذاب  ٱٓأۡلِخَرةِ أ ۡنَيا ةِ ٱَلُّ م  ٱَّللذ  ٱۡۡلِۡزَي ِِف ٱۡۡلََيوَٰ َذاَقه 

َ
فَأ

ونَ   ََكن واْ َيۡعلَم 
ْنيَا َولََعَذاُب  ُ اْلِخْزَي فِي اْلَحيَاِة الدُّ فَأََذاقَهُُم هللاا

 لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ  اآْلَِخَرِة أَْكبَرُ 

ۡم  59/39:27م ِ َمَثٖل لذَعلذه 
ۡرَءاِن ِمن ُك   ۡبَنا لِلنذاِس ِِف َهََٰذا ٱۡلق  َولََقۡد َِضَ

ونَ  ر   َيَتَذكذ
َولَقَْد َضَرْبنَا لِلنااِس فِي هََذا اْلقُْرآَِن ِمْن ُكلِّ َمثَلإ 

 لََعلاهُْم يَتََذكاُرونَ 

ونَ ق ۡرَءانًا  59/39:28م ۡم َيتذق   قُْرآَنًا َعَربِيًّا َغْيَر ِذي ِعَوجإ لََعلاهُْم يَتاقُونَ  َعَربِيًّا َغۡۡيَ ذِي ِعَوٖج لذَعلذه 

                                                           
1

 فَاتاقُونِي( 7 ِعبَاِدي، ِعبَاِديَ ( 9 ِظاَللٌ ( 0 
2

 ِعبَاِدي( 9 الطاواِغيتَ ( 0 
3

 .73:  93\79أنظر هامش اآلية ( 0م 
4

ا( 0   يَْجَعلَهُ ( 9 ُمْصفَاّرً
5

 َعْن ( 0 
6

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن. ♦ 97:  03\37أنظر هامش اآلية  (0م♦ هَاِدي ( 0 
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59/39:29م
1
َٗل َسلَٗما  وَن َورَج  تََشَِٰكس  ََكٓء  م  َ َٗل فِيهِ ُش   0َِضََب ٱَّللذ  َمَثَٗل رذج 

ل  َهۡل يَۡسَتوَِياِن َمَثًَل   ِرَج 
وَن ٱۡۡلَمۡ  9ل  ۡم ََل َيۡعلَم  ۡكَث ه 

َ
ِ  بَۡل أ  د  َّلِلذ

ُ َمثاًَل َرُجاًل فِيِه ُشَرَكاُء ُمتََشاِكُسوَن  َضَرَب هللاا

 ِ َوَرُجاًل َسلًَما لَِرُجلإ هَْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل اْلَحْمُد َّلِلا

 بَْل أَْكثَُرهُْم اَل يَْعلَُمونَ 

59/39:30م
2
م مذ   ِت ونَ إِنذَك َمي ِت  ِإَونذه   إِناَك َميٌِّت َوإِناهُْم َميِّتُونَ   0ي 

ونَ  59/39:31م ۡم ََتَۡتِصم  ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ ِعنَد َرب ِك   ثُما إِناُكْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِعْنَد َربُِّكْم تَْختَِصُمونَ  ث مذ إِنذك 

ِ  59/39:32م ن َكَذَب لََعَ ٱَّللذ ۡظلَم  ِممذ
َ
ۥٓ  ۞َفَمۡن أ ۡدِق إِۡذ َجآَءه  ِ َب بِٱلص  َوَكذذ

َٰفِرِينَ  لَۡيَس ِِف َجَهنذَم َمۡثٗوى ل ِۡلَك
َ
 أ

ْدِق إِْذ  َب بِالصِّ ِ َوَكذا ْن َكَذَب َعلَى هللاا فََمْن أَْظلَُم ِمما

 َجاَءهُ أَلَْيَس فِي َجهَناَم َمْثًوى لِْلَكافِِرينَ 

59/39:33م
3
ۡدقِ   ِ ِي َجآَء بِٱلص  وَن  9 0َوٱَّلذ تذق  م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 

 
َق بِهِۦٓ أ ْدِق َوَصداَق بِِه أُولَئَِك هُُم  َوَصدذ َوالاِذي َجاَء بِالصِّ

 اْلُمتاقُونَ 

ۡحِسنِيَ  59/39:34م َٰلَِك َجَزآء  ٱلۡم  ا يََشآء وَن ِعنَد َرب ِِهۡم  َذ م مذ  َجَزاُء اْلُمْحِسنِينَ لَهُْم َما يََشاُؤوَن ِعْنَد َربِِّهْم َذلَِك  لَه 

59/39:35م
4
  

َ
ۡسَوأ
َ
ۡم أ َِر ٱَّللذ  َعۡنه  ۡحَسِن  0َِل َكف 

َ
م بِأ ۡجرَه 

َ
ۡم أ ْ َوَيۡجزَِيه  ِي َعِمل وا ٱَّلذ

ِي ََكن واْ َيۡعَمل وَن   ٱَّلذ
ُ َعْنهُْم أَْسَوأَ الاِذي َعِملُوا َويَْجِزيَهُْم  لِيَُكفَِّر هللاا

 ي َكانُوا يَْعَملُونَ أَْجَرهُْم بِأَْحَسِن الاذِ 

59/39:36م
5
ۖۥُ   لَۡيَس ٱَّللذ  بَِكاف  َعۡبَده 

َ
ِيَن ِمن د ونِهِۦ  َوَمن  0أ

ِف ونََك بِٱَّلذ َوي َخو 
  9ي ۡضلِِل ٱَّللذ  َفَما ََل ۥ ِمۡن َهادٖ 

فُونََك بِالاِذيَن ِمْن  ُ بَِكافإ َعْبَدهُ َويَُخوِّ أَلَْيَس هللاا

ُ فََما لَهُ ِمْن هَادإ ُدونِِه َوَمْن يُْضلِِل   هللاا

لَۡيَس ٱَّللذ  بَِعزِيزٖ ذِي ٱنتَِقا ٖ  59/39:37م
َ
ۗۡ أ  
ِضل  ُ بَِعِزيزإ  َوَمن َيۡهِد ٱَّللذ  َفَما ََل ۥ ِمن مُّ ُ فََما لَهُ ِمْن ُمِضلٍّ أَلَْيَس هللاا َوَمْن يَْهِد هللاا

 ِذي اْنتِقَامإ 

59/39:38م
6
ۡن   م مذ تۡلَه 

َ
ول نذ ٱَّللذ   ق ۡل َولَئِن َسأ ۡرَض ََلَق 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َخلََق ٱلسذ

نذ  َراَدَِنَ ٱَّللذ  بِۡض    َهۡل ه 
َ
ِ إِۡن أ وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ا تَۡدع  فََرَءۡيت م مذ

َ
أ

ِهِۦٓ  ۡمِسَكَٰت  رَُۡحَتِهۦِ   0َكَِٰشَفَٰت  ِض   نذ م  َراَدَِن بِرَُۡحَة  َهۡل ه 
َ
ۡو أ
َ
ق ۡل  9أ

 ُۖ ِ وَن َحۡسِبَ ٱَّللذ  َتَوُك    َعلَۡيهِ َيَتَوُكذ  ٱلۡم 

َماَواِت َواأْلَْرَض  َولَئِْن َسأَْلتَهُْم َمْن َخلََق السا

ِ إِْن  ُ قُْل أَفََرأَْيتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاا لَيَقُولُنا هللاا

ِه أَْو  ُ بُِضرٍّ هَْل هُنا َكاِشفَاُت ُضرِّ أََراَدنَِي هللاا

بَِرْحَمةإ هَْل هُنا ُمْمِسَكاُت َرْحَمتِِه قُْل  أََراَدنِي

لُونَ  ُل اْلُمتََوكِّ ُ َعلَْيِه يَتََوكا  َحْسبَِي هللاا

59/39:39م
7
ونَ   ُۖ فََسۡوَف َتۡعلَم  َِٰمل  ۡم إَِن ِ َع َٰ َماَكنَتِك  ََٰقۡوِم ٱۡعَمل واْ لََعَ ي َعاِمٌل قُْل يَا قَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِنِّ   0نق ۡل َي

 فََسْوَف تَْعلَُمونَ 

59/39:40م
8
قِيمٌ   ۡزِيهِ َوَيِحلُّ َعلَۡيهِ َعَذاب  مُّ تِيهِ َعَذاب  َي 

ۡ
 َمْن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعلَْيِه َعَذاٌب ُمقِيمٌ   0نَمن يَأ

59/39:41م
9
  ِۖ ِ نَزنۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتََٰب لِلنذاِس بِٱۡۡلَق 

َ
ٓ أ ا َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ فَلَِنۡفِسهِۖۦُ إِنذ

نَت َعلَۡيِهم بَِوكِيل  
َ
ُۖ َوَمآ أ   0نَوَمن َضلذ فَإِنذَما يَِضلُّ َعلَۡيَها

إِناا أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب لِلنااِس بِاْلَحقِّ فََمِن اْهتََدى 

فَلِنَْفِسِه َوَمْن َضلا فَإِناَما يَِضلُّ َعلَْيهَا َوَما أَْنَت 

 َعلَْيِهْم بَِوِكيلإ 

59/39:42م
10

ُۖ َفي ۡمِسك    ۡت ِِف َمَناِمَها َس ِحَي َمۡوتَِها َوٱلذَِّت لَۡم َتم  نف 
َ
ٱَّللذ  َيَتَوّفذ ٱۡۡل

ِۚ إِنذ ِِف  0ٱلذَِّت قَََضَٰ َعَلۡيَها ٱلَۡمۡوَت  َسَمًّ َجٖل مُّ
َ
ۡخَرىى إََِلى أ

 
َوي ۡرِسل  ٱۡۡل

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖ  َيتَ  وَن َذ ر   َفكذ

ُ يَتََوفاى اأْلَْنفَُس ِحيَن َمْوتِهَا َوالاتِي لَْم تَُمْت فِي  هللاا

َمنَاِمهَا فَيُْمِسُك الاتِي قََضى َعلَْيهَا اْلَمْوَت َويُْرِسُل 

ى إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لِقَْومإ  اأْلُْخَرى إِلَى أََجلإ ُمَسّمً

 يَتَفَكاُرونَ 

                                                           
1

 َمثَلَينْ ( 9 َسالًِما، ِسْلًما، َسْلًما، ورجٌل َسالِمٌ ( 0 
2

 َماهٌِت َوإِناهُْم َماهِتُونَ ( 0 
3

ْدِق َوَصداقوا( 0  ْدِق َوَصَدقوا، َوالاِذين َجاءوا بِالصِّ  َوَصَدَق، َوُصدِّقَ ( 9 َوالاِذي َجاءوا بِالصِّ
4

 أَْسَواءَ ( 0 
5

 يهَادِ ( 9 بَِكاِف َعْبِدهُ، يَِكافي ِعبَاَدهُ، بَِكافإ ِعبَاَدهُ، بَِكافي ِعبَاِدهِ ( 0 
6

هُ ( 0   ُمْمِسَكاٌت َرْحَمتَهُ ( 9 َكاِشفَاٌت ُضرا
7

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ َمَكانَاتُِكْم ( 0 
8

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
9

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
10

 قُِضَي َعلَْيهَا اْلَمْوتُ ( 0 
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َ  59/39:43م ِم ٱَتذ
َ
وَن َشۡي أ ْ ََل َيۡملِك  َولَۡو ََكن وا

َ
َفَعآَء  ق ۡل أ ِ ش  ْ ِمن د وِن ٱَّللذ وا ا   ٗ ذ 

 َوََل َيۡعقِل ونَ 
ِ ُشفََعاَء قُْل أََولَْو َكانُوا اَل  أَِم اتاَخُذوا ِمْن ُدوِن هللاا

 يَْملُِكوَن َشْيئًا َواَل يَْعقِلُونَ 

59/39:44م
1
َفََٰعة  ََجِي  ِ ٱلشذ ذ ِ ۡرِضِۖ ث مذ إََِلۡهِ ق ل َّلل 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ُۖ َلذ ۥ م  ٗعا

  0ت ۡرَجع ونَ 
َماَواِت  فَاَعةُ َجِميًعا لَهُ ُمْلُك السا ِ الشا قُْل َّلِلا

 َواأْلَْرِض ثُما إِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

ِيَن ََل  59/39:45م زذۡت ق ل وب  ٱَّلذ
َ
ي ۡؤِمن وَن بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ ِإَوَذا ذ كَِر ٱَّللذ  وَۡحَده  ٱۡشَمأ

ونَ  ۡم يَۡسَتۡبُِش  ِيَن ِمن د ونِهِۦٓ إَِذا ه   ِإَوَذا ذ كَِر ٱَّلذ
ْت قُلُوُب الاِذيَن اَل  ُ َوْحَدهُ اْشَمأَزا َوإَِذا ُذِكَر هللاا

يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة َوإَِذا ُذِكَر الاِذيَن ِمْن ُدونِِه إَِذا 

 هُْم يَْستَْبِشُرونَ 

59/39:46م
2
نَت  

َ
َهََٰدةِ أ َٰلَِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشذ ۡرِض َع

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو مذ فَاِطَر ٱلسذ ق ِل ٱللذه 

ونَ  م  َبۡيَ ِعَبادَِك ِِف َما ََكن واْ فِيهِ ََيَۡتلِف    0نََتۡك 
َماَواِت َواأْلَْرِض َعالَِم اْلَغْيِب  قُِل اللاهُما فَاِطَر السا

ُكُم بَْيَن ِعبَاِدَك فِي َما َكانُوا فِيِه َوالشاهَاَدِة أَْنَت تَحْ 

 يَْختَلِفُونَ 

ۥ ََلۡفَتَدۡواْ بِهِۦ  59/39:47م ۥ َمَعه  ۡرِض ََجِيٗعا َوِمۡثلَه 
َ
واْ َما ِِف ٱۡۡل ِيَن َظلَم  نذ لَِّلذ

َ
َولَۡو أ

ون   ِ َما لَۡم يَك  َِن ٱَّللذ م م  وٓءِ ٱۡلَعَذاِب يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۚ َوَبَدا لَه  واْ ِمن س 
 ََيۡتَِسب ونَ 

َولَْو أَنا لِلاِذيَن ظَلَُموا َما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا 

َوِمْثلَهُ َمَعهُ اَلْفتََدْوا بِِه ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب يَْوَم 

ِ َما لَْم يَُكونُوا يَْحتَِسبُونَ   اْلقِيَاَمِة َوبََدا لَهُْم ِمَن هللاا

59/39:48م
3
  ِ ۡم َسي  ا ََكن واْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزِء ونَ  ات    َ َوَبَدا لَه  َوبََدا لَهُْم َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا   0َما َكَسب واْ وََحاَق بِِهم مذ

 بِِه يَْستَْهِزهُونَ 

59/39:49م
4
ِنذا َقاَل   ۡلَنَٰه  نِۡعَمٗة م  نَسََٰن ِض    َدََعنَا ث مذ إَِذا َخوذ َمآ فَإَِذا َمسذ ٱۡۡلِ إِنذ

َٰ ِعۡلِۢمۗ  بَۡل ِِهَ  ۥ لََعَ وتِيت ه 
 
وَن  0أ ۡم ََل َيۡعلَم  ۡكَثَه 

َ
 فِۡتَنة  َوَلَِٰكنذ أ

ْلنَاهُ نِْعَمةً  ْنَساَن ُضر  َدَعانَا ثُما إَِذا َخوا فَإَِذا َمسا اإْلِ

ِمناا قَاَل إِناَما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلمإ بَْل ِهَي فِْتنَةٌ َولَِكنا 

 َرهُْم اَل يَْعلَُمونَ أَْكثَ 

59/39:50م
5
ا ََكن واْ يَۡكِسب وَن  0قَۡد قَالََها  م مذ ۡغََنَٰ َعۡنه 

َ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َفَمآ أ قَْد قَالَهَا الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فََما أَْغنَى َعْنهُْم َما َكانُوا  ٱَّلذ

 يَْكِسبُونَ 

ِ  59/39:51م ۡم َسي  َصاَبه 
َ
ۡم   َ فَأ ََلٓءِ َسي ِصيب ه  ؤ  واْ ِمۡن َهى ِيَن َظلَم  ْ  َوٱَّلذ ات  َما َكَسب وا

 ِ ۡعِجزِيَن   َ َسي  م بِم   ]...[ات  َما َكَسب واْ َوَما ه 
فَأََصابَهُْم َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا َوالاِذيَن ظَلَُموا ِمْن 

َسبُوا َوَما هُْم هَُؤاَلِء َسيُِصيبُهُْم َسيِّئَاُت َما كَ 

 بُِمْعِجِزينَ 

59/39:52هـ
6
ِۡزَق لَِمن يََشآء  َوَيۡقِدر     ط  ٱلر  َ يَۡبس  نذ ٱَّللذ

َ
ٓواْ أ َو لَۡم َيۡعلَم 

َ
إِنذ ِِف  ]...[ 0أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖ  ي ۡؤِمن وَن   َذ
ْزَق لَِمْن يََشاُء  َ يَْبُسطُ الرِّ أََولَْم يَْعلَُموا أَنا هللاا

 َويَْقِدُر إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لِقَْومإ يُْؤِمنُونَ 

59/39:53هـ
7
  ْ وا ِسِهۡم ََل َتۡقَنط  نف 

َ
ى أ ف واْ لََعَ ِۡسَ

َ
ِيَن أ ِ   0۞ق ۡل َيَٰعَِبادَِي ٱَّلذ ِمن رذُۡحَةِ ٱَّللذ

ن وَب ََجِيًعا   َ َيۡغفِر  ٱَّلُّ ور  ٱلرذِحيم   0إِنذ ٱَّللذ َو ٱۡلَغف  ۥ ه   إِنذه 
ْل يَا ِعبَاِدَي الاِذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم اَل قُ 

نُوَب  َ يَْغفُِر الذُّ ِ إِنا هللاا تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللاا

ِحيمُ   َجِميًعا إِناهُ هَُو اْلَغفُوُر الرا

ن  59/39:54هـ
َ
ْ ََل ۥ ِمن َقۡبِل أ وا ۡسلِم 

َ
ۡم َوأ ْ إََِلَٰ َرب ِك  نِيب ٓوا

َ
م  ٱۡلَعَذاب  ث مذ َوأ تَِيك 

ۡ
يَأ

ونَ   ََل ت نَِص 
َوأَنِيبُوا إِلَى َربُِّكْم َوأَْسلُِموا لَهُ ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَُكُم 

 اْلَعَذاُب ثُما اَل تُْنَصُرونَ 

59/39:55م
8
م    تَِيك 

ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ م م  ب ِك  ِن رذ م م  نزَِل إََِلۡك 

 
ٓ أ ۡحَسَن َما

َ
ْ أ ٓوا  َوٱتذبِع 

وَن  0ٱۡلَعَذاب  َبۡغَتةٗ  ر  نت ۡم ََل تَۡشع 
َ
 َوأ

َواتابُِعوا أَْحَسَن َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قَْبِل 

 أَْن يَأْتِيَُكُم اْلَعَذاُب بَْغتَةً َوأَْنتُْم اَل تَْشُعُرونَ 

59/39:56م
1
ََتَٰ   وَل َنۡفس  َيََٰحَّۡسَ ن َتق 

َ
َٰ َما فَرذطت  ِِف َجۢنبِ  0أ ِ ِإَون  9لََعَ ٱَّللذ

َِٰخرِيَن  نت  لَِمَن ٱلسذ  ك 
ْطُت فِي  أَْن تَقُوَل نَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعلَى َما فَرا

اِخِرينَ  ِ َوإِْن ُكْنُت لَِمَن السا  َجْنِب هللاا

                                                           
1

 تَْرِجُعونَ ( 0 
2

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
3

 يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُونَ ( 0 
4

 هو( 0 
5

 قَالَهُ ( 0 
6

 َويَْقُدُر، َويُقَدِّرُ ( 0 
7

 َجِميًعا وال يبالي، َجِميًعا لمن يشاء( 9 تَْقنِطُوا( 0 
8

 بََغتَةً، بََغتاةً ( 0 
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تذ  59/39:57م نت  ِمَن ٱلۡم  ََِٰن لَك  َ َهَدى نذ ٱَّللذ
َ
وَل لَۡو أ ۡو َتق 

َ
َ هََدانِي لَُكْنُت ِمَن اْلُمتاقِينَ  قِيَ أ  أَْو تَقُوَل لَْو أَنا هللاا

ۡحِسنِيَ  59/39:58م وَن ِمَن ٱلۡم  ك 
َ
ٗة فَأ نذ َِل َكرذ

َ
وَل ِحَي تََرى ٱۡلَعَذاَب لَۡو أ ۡو َتق 

َ
ةً فَأَُكوَن  أ أَْو تَقُوَل ِحيَن تََرى اْلَعَذاَب لَْو أَنا لِي َكرا

 ِسنِينَ ِمَن اْلُمحْ 

59/39:59م
2
نَت  0بََّلَٰ قَۡد َجآَءتَۡك   بَۡت بَِها َوٱۡسَتۡكَبَۡت َوك  ََِّٰت فََكذذ ِمَن  9َءاَي

َٰفِرِيَن   ٱۡلَك
ْبَت بِهَا َواْستَْكبَْرَت  بَلَى قَْد َجاَءْتَك آَيَاتِي فََكذا

 َوُكْنَت ِمَن اْلَكافِِرينَ 

59/39:60م
3
مَوَيۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ تََرى   ه  وه  ِ و ج  ِيَن َكَذب واْ لََعَ ٱَّللذ ةٌ   0ٱَّلذ ۡسَودذ لَيَۡس  9مُّ

َ
أ

ِيَن  ِ َتَكب   ِِف َجَهنذَم َمۡثٗوى ل ِۡلم 
 ِ َويَْوَم اْلقِيَاَمِة تََرى الاِذيَن َكَذبُوا َعلَى هللاا

ةٌ أَلَْيَس فِي َجهَناَم َمْثًوى  ُوُجوهُهُْم ُمْسَودا

 لِْلُمتََكبِِّرينَ 

59/39:61م
4
ْ بَِمَفاَزتِِهمۡ  0َوي َنج ِ   َقۡوا ِيَن ٱتذ ۡم  9ٱَّللذ  ٱَّلذ وٓء  َوََل ه  م  ٱلسُّ ه  ََل َيَمسُّ

 ََيَۡزن وَن 
هُُم  ُ الاِذيَن اتاقَْوا بَِمفَاَزتِِهْم اَل يََمسُّ ي هللاا َويُنَجِّ

وُء َواَل هُْم يَْحَزنُونَ   السُّ

ءِٖۖ  59/39:62م ِ ََشۡ
ءٖ َوكِيل  ٱَّللذ  َخَٰلِق  ُك   ِ ََشۡ

َٰ ُك   َو لََعَ ُ َخالُِق ُكلِّ َشْيءإ َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيءإ َوِكيلٌ  َوه   هللاا

واْ أَِب .59/39:63م ِيَن َكَفر  ۡرِضِۗ َوٱَّلذ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ْوَلىئَِك َلذ ۥ َمَقاَِلد  ٱلسذ

 
ِ أ َيَِٰت ٱَّللذ

ونَ  م  ٱۡلَخََِّٰس   ه 
َماَواِت َواأْلَْرِض َوالاِذيَن َكفَُروا لَهُ َمقَالِيُد  السا

ِ أُولَئَِك هُُم اْلَخاِسُرونَ   بِآَيَاِت هللاا

59/39:64م
5
ٓ  0ق ۡل   ِ

ٓون  ر  م 
ۡ
ِ تَأ َفَغۡۡيَ ٱَّللذ

َ
ۡعب د   9أ

َ
َها ٱۡلَجَِٰهل وَن  7أ يُّ

َ
ِ تَأُْمُرونِّي أَْعبُُد أَيُّهَا اْلَجاِهلُونَ  أ  قُْل أَفََغْيَر هللاا

59/39:65م
6
ۡكَت ََلَۡحَبَطنذ   ُۡشَ

َ
ِيَن ِمن َقۡبلَِك لَئِۡن أ وِۡحَ إََِلَۡك ِإَوََل ٱَّلذ

 
َولََقۡد أ
وَننذ ِمَن ٱۡلَخََِّٰسِيَن  0َعَمل َك   َوتَلَك 

َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الاِذيَن ِمْن قَْبلَِك لَئِْن 

 ِمَن اْلَخاِسِرينَ أَْشَرْكَت لَيَْحبَطَنا َعَملَُك َولَتَُكونَنا 

59/39:66م
7
  َ َِٰكرِيَن  0بَِل ٱَّللذ َِن ٱلشذ ن م 

اِكِرينَ  فَٱۡعب ۡد َوك  َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمَن الشا  بَِل هللاا

59/39:67م
8
  ْ وا َ َحقذ قَۡدرِهِۦ 0َوَما قََدر  ۥ 9ٱَّللذ ۡرض  ََجِيٗعا َقۡبَضت ه 

َ
يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ  7َوٱۡۡل

 َۢ َٰت  َمََٰوَٰت  َمۡطوِيذ وَن  7َوٱلسذ ا ي ُۡشِك  ۥ َوتََعََّٰلَٰ َعمذ ۡبَحََٰنه   بَِيِمينِهۦِ  س 
َ َحقا قَْدِرِه َواأْلَْرُض َجِميًعا  َوَما قََدُروا هللاا

قَْبَضتُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوالساماَواُت َمْطِويااٌت بِيَِمينِِه 

ا يُْشِرُكونَ ُسْبَحانَهُ َوتَ   َعالَى َعما

59/39:68م
9
ورِ   ۡرِض إَِلذ َمن  9فََصعِقَ  0َون فَِخ ِِف ٱلصُّ

َ
َِٰت َوَمن ِِف ٱۡۡل َمََٰو َمن ِِف ٱلسذ

 ُۖ ۡم قَِيام   ]...[ث مذ ن فَِخ فِيهِ  ]...[َشآَء ٱَّللذ  ۡخَرىَٰ فَإَِذا ه 
 
وَن  7أ ر   يَنظ 

وِر فََصِعَق َمْن فِي  َماَواِت َونُفَِخ فِي الصُّ السا

ُ ثُما نُفَِخ فِيِه  َوَمْن فِي اأْلَْرِض إاِلا َمْن َشاَء هللاا

 أُْخَرى فَإَِذا هُْم قِيَاٌم يَْنظُُرونَ 

59/39:69م
10

قَِت   ُۡشَ
َ
ِ  0َوأ ۡرض  بِن ورِ َرب َِها َوو ِضَع ٱۡلِكَتَٰب  وَِجآْيَء بِٱنلذبِي 

َ
َن   ٱۡۡل

م َهَدآءِ َوق َِضَ بَۡيَنه  وَن  َوٱلشُّ ۡظلَم  ۡم ََل ي  ِ َوه   بِٱۡۡلَق 
َوأَْشَرقَِت اأْلَْرُض بِنُوِر َربِّهَا َوُوِضَع اْلِكتَاُب 

هََداِء َوقُِضَي بَْينَهُْم بِاْلَحقِّ  َوِجيَء بِالنابِيِّيَن َوالشُّ

 َوهُْم اَل يُْظلَُمونَ 

ۡعلَم   59/39:70م
َ
َو أ ا َعِملَۡت َوه  ُّ َنۡفٖس مذ َِيۡت ُك  َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَْفسإ َما َعِملَْت َوهَُو أَْعلَُم بَِما  بَِما َيۡفَعل ونَ َوو ف 

 يَْفَعلُونَ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 ذكر( 9 َحْسَرتَاَي، َحْسَرتَاْي، َحْسَرتِي، َحْسَرتَاه( 0 
2

ْبِت بِهَا َواْستَْكبَْرِت َوُكْنتِ ( 9 َجاَءْتهَجأَْتَك، َجاَءْتِك، ( 0   َجاَءْتِك .. فََكذا
3

ةً ( 9 أُُجوهُهُْم، ُوُجوهَهُمْ ( 0  ةٌ، ُمْسَودا  ُمْسَوادا
4

 بَِمفَاَزاتِِهمْ ( 9 َويُنَِجي( 0 
5

 أَْعبُدَ ( 7 تَأُْمُرونَني، تَأُْمُرونِي( 9 حذقت( 0 
6

 لَنُْحبِطَنا َعَملََك، لَيُْحبَطَنا َعَملَُك، لَنَْحبُطَنا َعَملَكَ لَيُْحبِطَنا َعَملََك، ( 0 
7

 0 ) ُ  هللاا
8

 َمْطِويااتإ ( 7 قَْبَضتَهُ، وقَْبَضتُهُ واالرُض جميعا( 7 قََدِرهِ ( 9 قَداُروا( 0 
9

َورِ ( 0  َوِر، الصِّ  قِيَاماً ( 7 فَُصِعقَ ( 9 الصُّ
10

 َوأُْشِرقَِت ( 0 
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59/39:71م
1
ى إَِذا َجآء وَها ف تَِحۡت   َمًراُۖ َحَّتذ ْ إََِلَٰ َجَهنذَم ز  ٓوا ِيَن َكَفر   0َوِسيَق ٱَّلذ

مۡ  تِك 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ٓ أ ۡم َخَزَنت َها َٰب َها َوقَاَل لَه  بَۡو

َ
ل   9أ مۡ  7ر س  ِنك  َيۡتل وَن  0مم 

ۡم َهََٰذا  قَال واْ بََّلَٰ  ۡم لَِقآَء يَۡوِمك  ونَك  ۡم َوي نِذر  ۡم َءاَيَِٰت َرب ِك  َعلَۡيك 
َٰفِرِيَن  ۡت َُكَِمة  ٱۡلَعَذاِب لََعَ ٱۡلَك  َوَلَِٰكۡن َحقذ

َوِسيَق الاِذيَن َكفَُروا إِلَى َجهَناَم ُزَمًرا َحتاى إَِذا 

تَِحْت أَْبَوابُهَا َوقَاَل لَهُْم َخَزنَتُهَا أَلَْم َجاُؤوهَا فُ 

يَأْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَْتلُوَن َعلَْيُكْم آَيَاِت َربُِّكْم 

َويُْنِذُرونَُكْم لِقَاَء يَْوِمُكْم هََذا قَالُوا بَلَى َولَِكْن َحقاْت 

 َكلَِمةُ اْلَعَذاِب َعلَى اْلَكافِِرينَ 

ُۖ فَبِۡئَس َمۡثَوى  ]...[قِيَل  59/39:72م ََٰب َجَهنذَم َخَِِٰلِيَن فِيَها بَۡو
َ
ْ أ ل ٓوا ٱۡدخ 

ِينَ  ِ َتَكب   ٱلۡم 
قِيَل اْدُخلُوا أَْبَواَب َجهَناَم َخالِِديَن فِيهَا فَبِْئَس 

 َمْثَوى اْلُمتََكبِِّرينَ 

59/39:73م
2
َمًراُۖ   ۡم إََِل ٱۡۡلَنذةِ ز  َقۡواْ َربذه  ِيَن ٱتذ ى إَِذا َجآء وَها َوف تَِحۡت َوِسيَق ٱَّلذ  0َحَّتذ

ل وَها َخَِِٰلِيَن  ۡم ِطۡبت ۡم فَٱۡدخ  ٌَٰم َعلَۡيك  ۡم َخَزَنت َها َسَل َٰب َها َوقَاَل لَه  بَۡو
َ
 أ

َوِسيَق الاِذيَن اتاقَْوا َرباهُْم إِلَى اْلَجناِة ُزَمًرا َحتاى 

َخَزنَتُهَا  إَِذا َجاُؤوهَا َوفُتَِحْت أَْبَوابُهَا َوقَاَل لَهُمْ 

 َساَلٌم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوهَا َخالِِدينَ 

59/39:74م
3
ۡرَض  

َ
ۡوَرَثَنا ٱۡۡل

َ
ِي َصَدَقَنا وَۡعَدهۥ  َوأ ِ ٱَّلذ ْ ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ  ِمَن  0مَوقَال وا

 
أ نَتََبوذ

ۡجر  ٱۡلَعَِٰملَِي 
َ
ُۖ َفنِۡعَم أ  ٱۡۡلَنذةِ َحۡيث  نََشآء 

ِ الاِذي َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا  َوقَالُوا اْلَحْمدُ  َّلِلا

أُ ِمَن اْلَجناِة َحْيُث نََشاُء فَنِْعَم أَْجُر  اأْلَْرَض نَتَبَوا

 اْلَعاِملِينَ 

59/39:75م
4
ئَِكَة َحٓاف ِيَ   وَن ِِبَۡمِد َرب ِِهۡم   0مِمۡن َحۡوِل ٱۡلَعۡرِش  0َوتََرى ٱلَۡمَلى ي َسب ِح 

م ِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  َوق َِضَ بَۡيَنه  ِ َرب  ِۚ َوقِيَل ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ ِ  بِٱۡۡلَق 
َوتََرى اْلَماَلهَِكةَ َحافِّيَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش 

يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َوقُِضَي بَْينَهُْم بِاْلَحقِّ َوقِيَل 

ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ   اْلَحْمُد َّلِلا
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6
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

60/40:1م
7
 حم  0تحمٓ  

ِ ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيمِ  60/40:2م ِ اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ  تََنِيل  ٱۡلِكَتَِٰب ِمَن ٱَّللذ  تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن هللاا

َوُۖ  60/40:3م ۡوِلِۖ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه  ۢنِب َوقَابِِل ٱتلذۡوِب َشِديِد ٱۡلعَِقاِب ذِي ٱلطذ ََغفِرِ ٱَّلذ
 إََِلۡهِ ٱلَۡمِصۡي  

ْنِب َوقَابِِل التاْوِب َشِديِد اْلِعقَاِب ِذي  َغافِِر الذا

 الطاْوِل اَل إِلَهَ إاِلا هَُو إِلَْيِه اْلَمِصيرُ 

60/40:4م
8
ۡركَ  َما ي َجَِٰدل    ْ فَََل َيۡغر  وا ِيَن َكَفر  ِ إَِلذ ٱَّلذ ۡم  0ِِفٓ َءاَيَِٰت ٱَّللذ َتَقلُّب ه 

َِٰد   ِِف ٱۡۡلَِل
ِ إاِلا الاِذيَن َكفَُروا فاََل  َما يَُجاِدُل فِي آَيَاِت هللاا

 يَْغُرْرَك تَقَلُّبُهُْم فِي اْلباَِلدِ 

                                                           
1

 73:  7\78انظر هامش اآلية  (0م♦ نُُذٌر ( 7 أْتُِكمْ تَ ( 9 فُتَِّحتْ ( 0 
2

 َوفُتَِّحتْ ( 0 
3

قارن: "إن الرب يحب الحق وال يترك أصفياءه. أما األثمة لألبد يهلكون ونسل األشرار يستأصلون. واألبرار يرثون األرض ويسكنونها ( 0م 

 (.7:  3متى (؛"طوبى للودعاء فإنهم يرثون األرض" )71-98:  77لألبد" )مزامير 
4

قارن: " وتوالت رؤياي فسمعت صوت كثير من المالهكة حول العرش واألحياء والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ( 0م♦ َحافِيَن ( 0 

يقة في السماء ألوف، وهم يصيحون بأعلى أصواتهم: الحمل الذبي  أهل ألن ينال القدرة والغنى والحكمة والقوة واإلكرام والمجد والتسبي . وكل خل

وعلى األرض وتحت األرض وفي البحر، وكل ما فيها، سمعته يقول: للجالس على العرش وللحمل التسبي  واإلكرام والمجد والعزة أبد الدهور" 

 (.07-00:  3)رؤيا 
5

 المؤمن. –الطول عناوين اخرى:  . 7عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
6

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
7

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
8

كَ ( 0   يَُغرا
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60/40:5م
1
ۡم قَۡوم  ن وٖح   بَۡت َقۡبلَه  ِۢ َكذذ ة مذ

 
ُّ أ ۡت ُك  ۡحَزاب  ِمنَۢ َبۡعِدهِۡمُۖ وََهمذ

َ
َوٱۡۡل

ولِِهمۡ  ۡمُۖ  0بَِرس  َخۡذت ه 
َ
واْ بِهِ ٱۡۡلَقذ فَأ ُۖ َوَجََٰدل واْ بِٱۡلَبَِٰطِل َِل ۡدِحض  وه  ذ  خ 

ۡ
َِلَأ

  9فََكۡيَف ََكَن ِعَقاِب 

بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُوحإ َواأْلَْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم 
َكذا

ةإ بَِرُسولِِهْم لِيَأُْخُذوهُ َوَجاَدلُوا  َوهَماتْ  ُكلُّ أُما

بِاْلبَاِطِل لِيُْدِحُضوا بِِه اْلَحقا فَأََخْذتُهُْم فََكْيَف َكاَن 

 ِعقَابِ 

60/40:6م
2
ۡت   ۡصَحَٰب   9َُكَِمت   0َوَكَذَٰلَِك َحقذ

َ
ۡم أ نذه 

َ
ْ أ ٓوا ِيَن َكَفر  َرب َِك لََعَ ٱَّلذ

 ٱنلذارِ 
َحقاْت َكلَِمةُ َربَِّك َعلَى الاِذيَن َكفَُروا أَناهُْم َوَكَذلَِك 

 أَْصَحاُب الناارِ 

60/40:7م
3
ِيَن ََيِۡمل وَن ٱۡلَعۡرَش   وَن ِِبَۡمِد َرب ِِهۡم  0ٱَّلذ َوَمۡن َحۡوََل ۥ ي َسب ِح 

 ُْۖ ِيَن َءاَمن وا وَن لَِّلذ ذ  0مَوي ۡؤِمن وَن بِهِۦ َويَۡسَتۡغفِر  ءٖ  َربذَنا َوِسۡعَت ُك  ََشۡ
ْ َسبِيلََك َوقِِهۡم َعَذاَب  وا ْ َوٱتذَبع  ِيَن تَاب وا رذُۡحَٗة وَِعۡلٗما فَٱۡغفِۡر لَِّلذ

 ٱۡۡلَِحيِم 

الاِذيَن يَْحِملُوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَهُ يَُسبُِّحوَن 

بَِحْمِد َربِِّهْم َويُْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَْغفُِروَن لِلاِذيَن 

ا َوِسْعَت ُكلا َشْيءإ َرْحَمةً َوِعْلًما آََمنُوا َربانَ 

فَاْغفِْر لِلاِذيَن تَابُوا َواتابَُعوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعَذاَب 

 اْلَجِحيمِ 

60/40:8م
4
َِٰت   ۡم َجنذ ۡدِخۡله 

َ
ۡم َوَمن َصلَحَ  0َربذَنا َوأ ِمۡن  9َعۡدن  ٱلذَِّت وََعدتذه 

نَت ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم  
َ
َٰتِِهۡم  إِنذَك أ ِيذ ۡزَوَِٰجهِۡم َوذ ر 

َ
 َءابَآئِِهۡم َوأ

َربانَا َوأَْدِخْلهُْم َجنااِت َعْدنإ الاتِي َوَعْدتَهُْم َوَمْن 

يااتِِهْم إِناَك أَْنَت  َصلََ  ِمْن آَبَاهِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّ

 اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

60/40:9م
5
ِ  0َوقِِهم    ي  ِ   َ ٱلسذ ي  َو   َ اِتِۚ َوَمن تَِق ٱلسذ َٰلَِك ه  ۥ  َوَذ اِت يَۡوَمئِٖذ َفَقۡد رَُِحَۡته 

 ٱۡلَفۡوز  ٱۡلَعِظيم  
يِّئَاِت يَْوَمئِذإ فَقَْد  يِّئَاِت َوَمْن تَِق السا َوقِِهُم السا

 َرِحْمتَهُ َوَذلَِك هَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ 

ۡم  60/40:10م ۡقتِك  ۡكَب  ِمن مذ
َ
ِ أ َناَدۡوَن لََمۡقت  ٱَّللذ ْ ي  وا ِيَن َكَفر  إِنذ ٱَّلذ
ونَ  ر  يَمَِٰن َفَتۡكف  ۡم إِۡذ ت ۡدَعۡوَن إََِل ٱۡۡلِ َسك  نف 

َ
 أ

ِ أَْكبَُر ِمْن  إِنا الاِذيَن َكفَُروا يُنَاَدْوَن لََمْقُت هللاا

 يَماِن فَتَْكفُُرونَ َمْقتُِكْم أَْنفَُسُكْم إِْذ تُْدَعْوَن إِلَى اإْلِ 

ن وبَِنا َفَهۡل إََِلَٰ  60/40:11م ۡحَيۡيَتَنا ٱثۡنََتۡيِ فَٱۡعََتَۡفَنا بِذ 
َ
َمتذَنا ٱثۡنََتۡيِ َوأ

َ
ْ َربذَنآ أ قَال وا

ِن َسبِيلٖ  وٖج م  ر   خ 
قَالُوا َربانَا أََمتانَا اْثنَتَْيِن َوأَْحيَْيتَنَا اْثنَتَْيِن فَاْعتََرْفنَا 

 بُِذنُوبِنَا فَهَْل إِلَى ُخُروجإ ِمْن َسبِيلإ 

60/40:12م
6
   ْ ۡك بِهِۦ ت ۡؤِمن وا ۥٓ إَِذا د ِعَ ٱَّللذ  وَۡحَدهۥ  َكَفۡرت ۡم ِإَون ي ُۡشَ نذه 

َ
م بِأ َٰلِك  َذ

ِ ٱۡلَكبِۡيِ  ِ ٱۡلَعِّل    0نفَٱۡۡل ۡكم  َّلِلذ
ُ َوْحَدهُ َكفَرْ  تُْم َوإِْن يُْشَرْك َذلُِكْم بِأَناهُ إَِذا ُدِعَي هللاا

ِ اْلَعلِيِّ اْلَكبِيرِ   بِِه تُْؤِمنُوا فَاْلُحْكُم َّلِلا

60/40:13م
7
ِل    َٰتِهِۦ َوي ََن  ۡم َءاَي ِي ي رِيك  َو ٱَّلذ َمآءِ رِۡزٗقا  َوَما  0ه  َِن ٱلسذ م م  لَك 

ر  إَِلذ َمن ي نِيب    َيَتَذكذ
ُل لَ  َماِء هَُو الاِذي يُِريُكْم آَيَاتِِه َويُنَزِّ ُكْم ِمَن السا

ُر إاِلا َمْن يُنِيبُ   ِرْزقًا َوَما يَتََذكا

ونَ  60/40:14م ِيَن َولَۡو َكرِهَ ٱۡلَكَٰفِر  ۡلِِصَي ََل  ٱَل  َ ُم  واْ ٱَّللذ َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّيَن َولَْو َكِرهَ  فَٱۡدع  فَاْدُعوا هللاا

 اْلَكافُِرونَ 

60/40:15م
8
َٰ َمن يََشآء   0َرفِيع    ۡمرِهِۦ لََعَ

َ
وَح ِمۡن أ َرَجَِٰت ذ و ٱۡلَعۡرِش ي ۡلِِق ٱلرُّ ٱَلذ

  7ٱتلذََلقِ  9ِمۡن ِعَبادِهِۦ َِل نِذَر يَۡومَ 
وَح ِمْن  َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش يُْلقِي الرُّ َرفِيُع الدا

 أَْمِرِه َعلَى َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه لِيُْنِذَر يَْوَم التااَلقِ 

60/40:16م
9
وَنُۖ   م َبَٰرِز  ِ  0يَۡوَم ه  ُۖ  9ََل ََيَۡفَٰ لََعَ ٱَّللذ ۡلك  ٱَۡلَۡوَم ء   ل َِمِن ٱلۡم  ۡم ََشۡ ِمۡنه 

ارِ  َِٰحِد ٱۡلَقهذ ِ ٱۡلَو  َّلِلذ
ِ ِمْنهُْم َشْيٌء  يَْوَم هُْم بَاِرُزوَن اَل يَْخفَى َعلَى هللاا

ِ اْلَواِحِد الْ   قَهاارِ لَِمِن اْلُمْلُك اْليَْوَم َّلِلا

                                                           
1

 ِعقَابِي( 9 بَِرُسولِِها( 0 
2

 َكلَِماتُ ( 9 سبقت( 0 
3

 .**Sur l'intercession des anges, voir 1 H 39:5, 47:2; TL 3:5, 5:5; TD 6:1-2( 0م♦ اْلُعْرَش ( 0 
4

 َصلُ َ ( 9 جناةَ ( 0 
5

 َوقِِهِم، َوقِهُمُ ( 0 
6

 3:  8\007ية السيف منسوخة بآ( 0ن 
7

 َويُْنِزلُ ( 0 
8

 التااَلقِي( 7 لِتُْنِذَر يَْوَم، لِيُْنِذَر يَْوُم، لِيُْنَذَر يَْومُ ( 9 َرفِيعَ ( 0 
9

 َعلَيهِ ( 9 بَاِرُزوَن له( 0 
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َ َِسِيع   60/40:17م ۡلَم ٱَۡلَۡوَم  إِنذ ٱَّللذ ُّ َنۡفِۢس بَِما َكَسَبۡت  ََل ظ  َۡزىَٰ ُك  ٱَۡلَۡوَم َت 
 ٱۡۡلَِساِب 

اْليَْوَم تُْجَزى ُكلُّ نَْفسإ بَِما َكَسبَْت اَل ظُْلَم اْليَْوَم 

َ َسِريُع اْلِحَسابِ   إِنا هللاا

60/40:18م
1
ۡم يَۡومَ   نِذرۡه 

َ
ى ٱۡۡلََناِجرِ َكَِٰظِمَي   0ت0مٱٓأۡلزِفَةِ َوأ وب  ََلَ

ل  َما  0إِذِ ٱۡلق 
َطاع   َٰلِِمَي ِمۡن َُحِيٖم َوََل َشفِيٖع ي   لِلظذ

َوأَْنِذْرهُْم يَْوَم اآْلَِزفَِة إِِذ اْلقُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجِر 

الِِميَن ِمْن َحِميمإ َواَل َشفِيعإ يُطَاعُ 
 َكاِظِميَن َما لِلظا

ور   ]...[َيۡعلَم   60/40:19م د  ِۡف ٱلصُّ ِ َوَما َت  ۡعي 
َ
ُدورُ  َخآئَِنَة ٱۡۡل  يَْعلَُم َخاهِنَةَ اأْلَْعيُِن َوَما تُْخفِي الصُّ

60/40:20م
2
ونَ   ِيَن يَۡدع  ِۖ َوٱَّلذ ِ ِۗ  0َوٱَّللذ  َيۡقَِض بِٱۡۡلَق  ء  وَن بَِشۡ ِمن د ونِهِۦ ََل َيۡقض 

ِميع  ٱۡۡلَِصۡي   َو ٱلسذ َ ه   إِنذ ٱَّللذ
ُ يَْقِضي بِاْلَحقِّ َوالاِذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اَل  َوهللاا

ِميُع اْلبَِصيرُ  َ هَُو السا  يَْقُضوَن بَِشْيءإ إِنا هللاا

60/40:21م
3
ۡرِض  

َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا َولَۡم يَِسۡي 

َ
ِيَن ََكن واْ ۞أ َِٰقَبة  ٱَّلذ ْ َكۡيَف ََكَن َع وا ر  َفَينظ 

مۡ  َشدذ ِمۡنه 
َ
ۡم أ ْ ه  م   0ِمن َقۡبلِِهۡم  ََكن وا َخَذه 

َ
ۡرِض فَأ

َ
ق وذٗة َوَءاثَاٗرا ِِف ٱۡۡل

ِ ِمن َواقٖ  َِن ٱَّللذ م م  ن وبِِهۡم َوَما ََكَن لَه    9ٱَّللذ  بِذ 

ُروا َكْيَف َكاَن أََولَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَيَْنظُ 

َعاقِبَةُ الاِذيَن َكانُوا ِمْن قَْبلِِهْم َكانُوا هُْم أََشدا ِمْنهُْم 

ُ بُِذنُوبِِهْم َوَما  ةً َوآَثَاًرا فِي اأْلَْرِض فَأََخَذهُُم هللاا قُوا

ِ ِمْن َواقإ   َكاَن لَهُْم ِمَن هللاا

تِيِهۡم ر   60/40:22م
ۡ
ۡم ََكنَت تذأ نذه 

َ
َٰلَِك بِأ م  ٱَّللذ   َذ َخَذه 

َ
واْ فَأ م بِٱۡۡلَي َِنَِٰت فََكَفر  ل ه  س 

ۥ قَوِي   َشِديد  ٱۡلعَِقاِب   إِنذه 
َذلَِك بِأَناهُْم َكانَْت تَأْتِيِهْم ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّنَاِت فََكفَُروا 

ُ إِناهُ قَِوي  َشِديُد اْلِعقَابِ   فَأََخَذهُُم هللاا

60/40:23م
4
رَۡسلۡ  

َ
وََسَٰ أَِبَولََقۡد أ ۡلَطَٰنٖ َنا م  َٰتَِنا َوس  بِي   0َي  َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآَيَاتِنَا َوُسْلطَانإ ُمبِينإ  مُّ

60/40:24م
5
ونَ  0مإََِلَٰ فِۡرَعۡوَن َوَهََٰمَٰنَ   َٰر  اب   9مَوَق إِلَى فِْرَعْوَن َوهَاَماَن َوقَاُروَن فَقَالُوا َساِحٌر  َفَقال واْ َسَِٰحر  َكذذ

 َكذاابٌ 

60/40:25م
6
ِيَن َءاَمن واْ   ۡبَنآَء ٱَّلذ

َ
ْ أ ْ ٱۡقت ل ٓوا ِ ِمۡن ِعنِدنَا َقال وا م بِٱۡۡلَق  ا َجآَءه  مذ

فَلَ
ۡم   ۥ َوٱۡسَتۡحي واْ نَِسآَءه  َٰفِرِيَن إَِلذ ِِف َضَلَٰٖل  0مَمَعه   َوَما َكۡيد  ٱۡلَك

ا َجاَءهُْم بِاْلَحقِّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا اْقتُلُوا أَْبنَاَء  فَلَما

الاِذيَن آََمنُوا َمَعهُ َواْستَْحيُوا نَِساَءهُْم َوَما َكْيُد 

 اْلَكافِِريَن إاِلا فِي َضاَللإ 

60/40:26م
7
َل   ِ َبد  ن ي 

َ
َخاف  أ

َ
ٓ أ ۥُٓۖ إَِن ِ وََسَٰ َوَۡلَۡدع  َربذه  ۡقت ۡل م 

َ
وِنٓ أ َوقَاَل فِۡرَعۡون  َذر 

ن
َ
ۡو أ
َ
ۡم أ ۡظِهرَ  0دِيَنك  ۡرِض ٱۡلَفَسادَ  ي 

َ
  9ِِف ٱۡۡل

َوقَاَل فِْرَعْوُن َذُرونِي أَْقتُْل ُموَسى َوْليَْدُع َرباهُ 

َل ِدينَُكْم أَْو أَْن يُْظِهَر فِي  إِنِّي أََخاُف أَْن يُبَدِّ

 اأْلَْرِض اْلفََسادَ 

ِ  60/40:27م
ِن ُك   م م  ِ َوَرب ِك  ۡذت  بَِرّب  ِ ع 

وََسى إَِن  ٖ َلذ ي ۡؤِمن  بَِيۡوِم َوقَاَل م  ِ َتَكب  م 
 ٱۡۡلَِساِب 

َوقَاَل ُموَسى إِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكْم ِمْن ُكلِّ 

 ُمتََكبِّرإ اَل يُْؤِمُن بِيَْوِم اْلِحَسابِ 

60/40:28م
8
ل    ًَل  0َوقَاَل رَج  َتۡقت ل وَن رَج 

َ
ۥٓ أ ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَۡكت م  إِيَمََٰنه  ۡؤمِن  م  مُّ

ۡمُۖ ِإَون يَك   ب ِك  م بِٱۡۡلَي َِنَِٰت ِمن رذ َ ٱَّللذ  َوقَۡد َجآَءك  ِ وَل َرّب  ن َيق 
َ
أ

ِي  م َبۡعض  ٱَّلذ ۖۥُ ِإَون يَك  َصادِٗقا ي ِصۡبك  َكَِٰذٗبا َفَعلَۡيهِ َكِذب ه 
ۡمُۖ  ك  اب   0ميَعِد  َّۡسِف  َكذذ َو م  َ ََل َيۡهِدي َمۡن ه   إِنذ ٱَّللذ

َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آَِل فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَهُ 

ُ َوقَْد َجاَءُكْم  أَتَْقتُلُوَن َرُجاًل أَْن يَقُوَل َربَِّي هللاا

هُ َوإِْن بِاْلبَيِّنَاِت ِمْن َربُِّكْم َوإِْن يَُك َكاِذبًا فََعلَْيِه َكِذبُ 

َ اَل  يَُك َصاِدقًا يُِصْبُكْم بَْعُض الاِذي يَِعُدُكْم إِنا هللاا

 يَْهِدي َمْن هَُو ُمْسِرٌف َكذاابٌ 

                                                           
1

قارن: "فاصبروا أنتم أيضا وثبتوا  (0ماالزفة: من ازف أي اقترب ودنى وتعني يوم القيامة )معجم الفاظ القرآن الكريم(. ( 0ت♦ َكاِظموَن ( 0 

-9:  3قلوبكم، فإن مجيء الرب قريب. ال يتذمرن بعضكم على بعض، أيها اإلخوة، لئال تدانوا. هوذا الديان واقف على األبواب" )يعقوب 

وللذين يسمعون أقوال النبوءة (؛"طوبى للذي يقرأ 7:  7(؛"إقتربت نهاية كل شيء. فكونوا عقالء قنوعين، لكي تقيموا الصالة" )بطرس األولى 8

 ( الخ.00:  7(؛"إني آت على عجل. فتمسك بما عندك لئال يأخذ أحد إكليلك" )رؤيا 7:  0ويحفظون ما ورد فيها، ألن الوقت قد اقترب" )رؤيا 
2

 تَْدُعونَ ( 0 
3

 َواقِي( 9 ِمْنُكمْ ( 0 
4

 َوُسلُطَانإ ( 0 
5

 .76:  99\78مش اآلية أنظر ها (9م.  6:  99\78أنظر هامش اآلية ( 0م 
6

 .097:  7\78أنظر الهامش ( 0م 
7

 يَْظهََر .. الْفََساُد، يَظاهاَر .. اْلفََساُد، يُْظهََر .. اْلفََسادُ ( 9 وأَنْ ( 0 
8

عن هؤالء الرجال،  لم نجد هذه الرواية في الكتب اليهودية ولكنها تذكرنا بقول جمالهيل: "أقول لكم في صدد ما يجري اآلن: كفوا( 0م♦ َرْجٌل ( 0 

 واتركوهم وشأنهم، فإن يكن هذا المقصد أو العمل من عند الناس فإنه سينتقض، وإن يكن من عند هللا، ال تستطيعوا أن تقضوا عليهم. ويخشى
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60/40:29م
1
نَا ِمنَۢ   ۡرِض َفَمن يَنِص  

َ
ۡلك  ٱَۡلَۡوَم َظَِٰهرِيَن ِِف ٱۡۡل م  ٱلۡم  ََٰقۡوِم لَك  َي

ِ إِن َجآَءنَا  َقاَل فِۡرَعوۡ  ِس ٱَّللذ
ۡ
َرىَٰ َوَمآ بَأ

َ
ٓ أ ۡم إَِلذ َما رِيك 

 
ٓ أ ن  َما

ۡم إَِلذ َسبِيَل ٱلرذَشادِ  ۡهِديك 
َ
  0أ

يَا قَْوِم لَُكُم اْلُمْلُك اْليَْوَم ظَاِهِريَن فِي اأْلَْرِض 

ِ إِْن َجاَءنَا قَاَل فِْرَعْوُن  فََمْن يَْنُصُرنَا ِمْن بَأِْس هللاا

ْهِديُكْم إاِلا َسبِيَل َما أُِريُكْم إاِلا َما أََرى َوَما أَ 

َشادِ   الرا

ۡحَزاِب  60/40:30م
َ
ِۡثَل يَۡوِم ٱۡۡل م م  َخاف  َعلَۡيك 

َ
ٓ أ ََٰقۡوِم إَِن ِ ِٓي َءاَمَن َي

َوقَاَل الاِذي آََمَن يَا قَْوِم إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم ِمْثَل  َوقَاَل ٱَّلذ

 يَْوِم اأْلَْحَزابِ 

60/40:31م
2
ِب  

ۡ
ودَ  0ِمۡثَل َدأ ِيَن ِمنَۢ َبۡعِدهِۡم  َوَما ٱَّللذ   9قَۡوِم ن وٖح وَََعدٖ َوَثم  َوٱَّلذ

ۡلٗما ل ِۡلعَِبادِ   ي رِيد  ظ 
ِمْثَل َدْأِب قَْوِم نُوحإ َوَعادإ َوثَُموَد َوالاِذيَن ِمْن 

ُ يُِريُد ظُْلًما لِْلِعبَادِ   بَْعِدِهْم َوَما هللاا

60/40:32م
3
خَ  

َ
ٓ أ ََٰقۡوِم إَِن ِ ۡم يَۡوَم ٱتلذَنادِ َوَي  َويَا قَْوِم إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم يَْوَم التانَادِ   0م0اف  َعلَۡيك 

60/40:33م
4
ِ ِمۡن ََعِصٖمِۗ َوَمن ي ۡضلِِل ٱَّللذ    َِن ٱَّللذ م م  ۡدبِرِيَن َما لَك  يَۡوَم ت َولُّوَن م 

  0َفَما ََل ۥ ِمۡن َهادٖ 
ِ ِمْن َعاِصمإ  يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدبِِريَن َما لَُكْم ِمَن هللاا

ُ فََما لَهُ ِمْن هَادإ   َوَمْن يُْضلِِل هللاا

60/40:34م
5
ا   ِمذ ٖ م  ف  ِمن َقۡبل  بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َفَما زتِۡل ۡم ِِف َشك  ۡم ي وس  َولََقۡد َجآَءك 

ى إَِذا َهلََك ق ۡلت ۡم لَن م بِهِۖۦُ َحَّتذ َيۡبَعَث ٱَّللذ  ِمنَۢ َبۡعِدهِۦ  0َجآَءك 
ۡرتَاٌب  َّۡسِف  مُّ َو م  وَٗل  َكَذَٰلَِك ي ِضلُّ ٱَّللذ  َمۡن ه   رَس 

َولَقَْد َجاَءُكْم يُوُسُف ِمْن قَْبُل بِاْلبَيِّنَاِت فََما ِزْلتُْم 

ا َجاَءُكْم بِِه َحتاى إَِذا هَلََك قُْلتُْم لَْن  فِي َشكٍّ ِمما

ُ ِمنْ  ُ َمْن  يَْبَعَث هللاا بَْعِدِه َرُسواًل َكَذلَِك يُِضلُّ هللاا

 هَُو ُمْسِرٌف ُمْرتَابٌ 

60/40:35م
6
ۡلَطَٰن    ِ بَِغۡۡيِ س 

ِيَن ي َجَِٰدل وَن ِِفٓ َءاَيَِٰت ٱَّللذ َ َمۡقًتا ِعنَد  0ٱَّلذ ۡمُۖ َكب  َٰه  تَى
َ
أ

 َٰ ْ  َكَذَٰلَِك َيۡطَبع  ٱَّللذ  لََعَ ِيَن َءاَمن وا ِ وَِعنَد ٱَّلذ ٖ ٱَّللذ ِ َتَكب  ۡلِب م 
ِ قَ
 9ُك  

 َجبذارٖ 

ِ بَِغْيِر ُسْلطَانإ أَتَاهُْم  الاِذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آَيَاِت هللاا

ِ َوِعْنَد الاِذيَن آََمنُوا َكَذلَِك يَْطبَُع  َكبَُر َمْقتًا ِعْنَد هللاا

ُ َعلَى ُكلِّ قَْلِب ُمتََكبِّرإ َجباارإ   هللاا

60/40:36م
7
ََٰهََٰمَٰن  َوقَاَل   ۡسَبََٰب  9مٱبِۡن َِل َصۡٗحا 0مفِۡرَعۡون  َي

َ
بۡل غ  ٱۡۡل

َ
ٓ أ ِ
َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا هَاَماُن اْبِن لِي َصْرًحا لََعلِّي  لذَعّل 

 أَْبلُُغ اأْلَْسبَابَ 

60/40:37م
8
ۥ َكَٰ   نُّه  ظ 

َ
وََسَٰ ِإَوَن ِ َۡل لَِع إََِلى إَِلَٰهِ م  طذ

َ
َِٰت فَأ َمََٰو ۡسَبََٰب ٱلسذ

َ
ِذٗبا  أ

دذ  وٓء  َعَملِهِۦ َوص  ي َِن لِفِۡرَعۡوَن س  بِيِلِۚ َوَما َكۡيد   0َوَكَذَٰلَِك ز  َعِن ٱلسذ
 فِۡرَعۡوَن إَِلذ ِِف َتَباٖب 

َماَواِت فَأَطالَِع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنِّي  أَْسبَاَب السا

َعَملِِه أَلَظُنُّهُ َكاِذبًا َوَكَذلَِك ُزيَِّن لِفِْرَعْوَن ُسوُء 

بِيِل َوَما َكْيُد فِْرَعْوَن إاِلا فِي تَبَابإ   َوُصدا َعِن السا

60/40:38م
9
ونِ   ََٰقۡوِم ٱتذبِع  ِٓي َءاَمَن َي ۡم َسبِيَل ٱلرذَشادِ  0َوقَاَل ٱَّلذ ۡهِدك 

َ
َوقَاَل الاِذي آََمَن يَا قَْوِم اتابُِعوِن أَْهِدُكْم َسبِيَل   9أ

َشادِ   الرا

ۡنَيا َمَتَٰع  ِإَونذ ٱٓأۡلِخَرةَ ِِهَ َدار  ٱۡلَقَرارِ  60/40:39م ة  ٱَلُّ ََٰقۡوِم إِنذَما َهَِٰذهِ ٱۡۡلََيوَٰ ْنيَا َمتَاٌع َوإِنا اآْلَِخَرةَ  َي يَا قَْوِم إِناَما هَِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ

 ِهَي َداُر اْلقََرارِ 

60/40:40م
10

َۡزىى إَِلذ   ِن َذَكر  َمۡن َعِمَل َسي َِئٗة فَََل َي  ُۖ َوَمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م  ِمۡثَلَها
ل ونَ  ْوَلىئَِك يَۡدخ 

 
ۡؤِمن  فَأ َو م  نَثَٰ وَه 

 
ۡو أ
َ
ٱۡۡلَنذَة ي ۡرزَق وَن فِيَها بَِغۡۡيِ  0أ

 ِحَساٖب 

َمْن َعِمَل َسيِّئَةً فاََل يُْجَزى إاِلا ِمْثلَهَا َوَمْن َعِمَل 

َو ُمْؤِمٌن فَأُولَئَِك َصالًِحا ِمْن َذَكرإ أَْو أُْنثَى َوهُ 

 يَْدُخلُوَن اْلَجناةَ يُْرَزقُوَن فِيهَا بَِغْيِر ِحَسابإ 

                                                                                                                                                                                                            
 (.78-79:  3عليكم أن تجدوا أنفسكم تحاربون هللا" )أعمال 

1
اد( 0  شا  الرا

2
 َوثَُمودإ ( 9 َدابِ ( 0 

3
 .79و 76:  7\78أنظر بخصوص هذا التنادي اآليتين ( 0م♦ التانَاْد  التانَاِدي،( 0 

4
 هَاِدي( 0 

5
 أَلَنْ ( 0 

6
 َعلَى ُكلِّ قَلْبإ ُمتََكبِّرإ، َعلَى قَْلِب ُكلِّ ُمتََكبِّرإ ( 9 ُسلُطَانإ ( 0 

7
 .79:  99\78أنظر هامش اآلية ( 9م. 6:  99\78أنظر هامش اآلية ( 0م 

8
واَوَصدا، َوِصدا ( 0  ، َوُصدُّ  ، َوُصد 

9
ادِ ( 9 اتابُِعونِي( 0  شا  الرا

10
 يُْدَخلُونَ ( 0 
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ونََِنٓ إََِل ٱنلذارِ  60/40:41م ةِ َوتَۡدع  ۡم إََِل ٱنلذَجوَٰ
وك  ۡدع 

َ
ََٰقۡوِم َما َِلٓ أ َويَا قَْوِم َما لِي أَْدُعوُكْم إِلَى الناَجاِة َوتَْدُعونَنِي  ۞َوَي

 إِلَى الناارِ 

نَا۠  60/40:42م
َ
ُۡشَِك بِهِۦ َما لَۡيَس َِل بِهِۦ ِعۡلم  َوأ

 
ِ َوأ َر بِٱَّللذ ۡكف 

َ
ونََِن ِۡل تَۡدع 

َٰرِ  ۡم إََِل ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَغفذ
وك  ۡدع 

َ
 أ

ِ َوأُْشِرَك بِِه َما لَْيَس لِي بِِه  تَْدُعونَنِي أِلَْكفَُر بِاَّللا

 اْلَغفاارِ ِعْلٌم َوأَنَا أَْدُعوُكْم إِلَى اْلَعِزيِز 

60/40:43م
1
ۡنَيا َوََل ِِف  0ََل َجَرمَ   ونََِنٓ إََِلۡهِ لَيَۡس ََل ۥ َدۡعَوة  ِِف ٱَلُّ نذَما تَۡدع 

َ
أ

ۡصَحَٰب  ٱنلذارِ 
َ
ۡم أ َّۡسِفَِي ه  نذ ٱلۡم 

َ
ِ َوأ نَآ إََِل ٱَّللذ نذ َمَردذ

َ
 ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ

لَهُ َدْعَوةٌ فِي  اَل َجَرَم أَناَما تَْدُعونَنِي إِلَْيِه لَْيسَ 

ِ َوأَنا  نَا إِلَى هللاا ْنيَا َواَل فِي اآْلَِخَرِة َوأَنا َمَردا الدُّ

 اْلُمْسِرفِيَن هُْم أَْصَحاُب الناارِ 

60/40:44م
2
ونَ   ر  َۢ  0فََسَتۡذك  َ بَِصۡي  ِ  إِنذ ٱَّللذ ۡمرِٓي إََِل ٱَّللذ

َ
فَو ِض  أ

 
ۡم  َوأ ق ول  لَك 

َ
َمآ أ

 بِٱۡلعَِبادِ 
 ِ ُض أَْمِري إِلَى هللاا فََستَْذُكُروَن َما أَقُوُل لَُكْم َوأُفَوِّ

َ بَِصيٌر بِاْلِعبَادِ   إِنا هللاا

ِ  60/40:45م َٰه  ٱَّللذ  َسي  ُْۖ وََحاَق أَِب  َ فََوقَى وا وٓء  ٱۡلَعَذابِ اِت َما َمَكر  ُ َسيِّئَاِت َما َمَكُروا َوَحاقَ  ِل فِۡرَعۡوَن س  بِآَِل فِْرَعْوَن  فََوقَاهُ هللاا

 ُسوُء اْلَعَذابِ 

60/40:46م
3
اَعة   0ٱنلذار    وم  ٱلسذ ا  َوَيۡوَم َتق  ا وََعِشي ٗ و ٗ د  وَن َعلَۡيَها غ  ۡعَرض   ]...[ي 

 ْ ۡدِخل ٓوا
َ
َشدذ ٱۡلَعَذاِب  9أ

َ
 َءاَل فِۡرَعۡوَن أ

ا َوَعِشيًّا َويَْوَم تَقُوُم  النااُر يُْعَرُضوَن َعلَْيهَا ُغُدّوً

اَعةُ أَْدِخلُوا آََل فِْرَعْوَن أََشدا الَْعَذابِ   السا

نذا  60/40:47م ْ إِنذا ك  ٓوا ِيَن ٱۡسَتۡكَب  ْ لَِّلذ ا ؤ  َعَفى ول  ٱلضُّ وَن ِِف ٱنلذارِ َفَيق  ِإَوۡذ َيَتَحآجُّ
َِن ٱنلذارِ  ۡغن وَن َعنذا نَِصيٗبا م  نت م مُّ

َ
ۡم َتَبٗعا َفَهۡل أ  لَك 

َعفَاُء لِلاِذيَن َوإِْذ يَتََحاجُّ  وَن فِي النااِر فَيَقُوُل الضُّ

اْستَْكبَُروا إِناا ُكناا لَُكْم تَبًَعا فَهَْل أَْنتُْم ُمْغنُوَن َعناا 

 نَِصيبًا ِمَن الناارِ 

60/40:48م
4
ٓواْ إِنذا ُك      ِيَن ٱۡسَتۡكَب  َ قَۡد َحَكَم َبۡيَ ٱۡلعِ  0قَاَل ٱَّلذ َ قَْد َحَكَم  َبادِ فِيَهآ إِنذ ٱَّللذ قَاَل الاِذيَن اْستَْكبَُروا إِناا ُكل  فِيهَا إِنا هللاا

 بَْيَن اْلِعبَادِ 

ِۡف َعنذا يَۡوٗما  60/40:49م َف  ۡم َي  ْ َربذك  وا ِيَن ِِف ٱنلذارِ ِۡلََزنَةِ َجَهنذَم ٱۡدع 
َوقَاَل ٱَّلذ

َِن ٱۡلَعَذاِب   م 
لَِخَزنَِة َجهَناَم اْدُعوا َرباُكْم َوقَاَل الاِذيَن فِي النااِر 

 يَُخفِّْف َعناا يَْوًما ِمَن اْلَعَذابِ 

ْۗۡ  60/40:50م وا ِۚ قَال واْ فَٱۡدع  ْ بََّلَٰ م بِٱۡۡلَي َِنَِٰتِۖ قَال وا ل ك  ۡم ر س  تِيك 
ۡ
َو لَۡم تَك  تَأ

َ
ْ أ قَال ٓوا

 ِِف َضَلَٰل  
َٰفِرِيَن إَِلذ اْ ٱۡلَك َعىؤ   َوَما د 

لَْم تَُك تَأْتِيُكْم ُرُسلُُكْم بِاْلبَيِّنَاِت قَالُوا بَلَى قَالُوا أََو 

 قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إاِلا فِي َضاَللإ 

60/40:51م
5
وم    ۡنَيا َوَيۡوَم َيق  ةِ ٱَلُّ ْ ِِف ٱۡۡلََيوَٰ ِيَن َءاَمن وا لََنا َوٱَّلذ  0إِنذا نَلَنِص   ر س 

ۡشَهَٰد  
َ
 ٱۡۡل

ْنيَا إِناا  لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا َوالاِذيَن آََمنُوا فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 َويَْوَم يَقُوُم اأْلَْشهَادُ 

60/40:52م
6
ارِ  9ََل يَنَفع   0يَۡومَ   وٓء  ٱَلذ ۡم س  م  ٱللذۡعَنة  َولَه  ۡمُۖ َولَه  َٰلِِمَي َمۡعِذَرت ه  َولَهُُم اللاْعنَةُ َولَهُْم  يَْوَم اَل يَْنفَُع الظاالِِميَن َمْعِذَرتُهُمْ  ٱلظذ

ارِ   ُسوُء الدا

ىءِيَل ٱۡلِكَتََٰب  60/40:53م ۡوَرۡثَنا بََِنٓ إِۡسَر
َ
َدىَٰ َوأ وََس ٱلۡه  َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلهَُدى َوأَْوَرْثنَا بَنِي إِْسَراهِيَل  َولََقۡد َءاتَۡيَنا م 

 اْلِكتَابَ 

ْوِّل  60/40:54م
 
ٗدى َوذِۡكَرىَٰ ِۡل ۡلَبَٰبِ  ه 

َ
 هًُدى َوِذْكَرى أِلُولِي اأْلَْلبَابِ  ٱۡۡل

60/40:55م
7
ۢنبَِك َوَسب ِۡح ِِبَۡمِد َرب َِك   ِ َحق   َوٱۡسَتۡغفِۡر َِّلَ فَٱۡصِبۡ إِنذ وَۡعَد ٱَّللذ

َٰرِ  بَۡك   0بِٱۡلَعِش ِ َوٱۡۡلِ
ِ َحق  َواْستَْغفِْر لَِذْنبَِك َوَسبِّْ   فَاْصبِْر إِنا َوْعَد هللاا

ْبَكارِ بِ   َحْمِد َربَِّك بِاْلَعِشيِّ َواإْلِ

                                                           
1

 أَلَْجَرمَ ( 0 
2

 فََستََذكاُروَن، فََستَذاكاُرونَ ( 0 
3

 أُْدُخلُوا( 9 الناارَ ( 0 
4

 ُكلًّ ( 0 
5

 تَقُومُ ( 0 
6

 تَْنفَعُ ( 9 يَْومُ ( 0 
7

 َواأْلَْبَكارِ ( 0 
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ۡم إِن ِِف  60/40:56هـ َٰه  تَى
َ
ۡلَطَٰن  أ ِ بَِغۡۡيِ س 

ِيَن ي َجَِٰدل وَن ِِفٓ َءاَيَِٰت ٱَّللذ إِنذ ٱَّلذ
ِميع   َو ٱلسذ ۥ ه  ُِۖ إِنذه  م بَِبَٰلِغِيهِِۚ فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّللذ ا ه  ورِهِۡم إَِلذ كِۡب  مذ د  ص 

 ٱۡۡلَِصۡي  

ِ بَِغْيِر ُسْلطَانإ  إِنا الاِذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آَيَاِت هللاا

أَتَاهُْم إِْن فِي ُصُدوِرِهْم إاِلا ِكْبٌر َما هُْم بِبَالِِغيِه 

ِميُع اْلبَِصيرُ  ِ إِناهُ هَُو السا  فَاْستَِعْذ بِاَّللا

ۡكَب  مِۡن َخلۡ  60/40:57هـ
َ
ۡرِض أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡكَثَ َۡلَۡلق  ٱلسذ

َ
ِق ٱنلذاِس َوَلَِٰكنذ أ

ونَ   ٱنلذاِس ََل َيۡعلَم 
َماَواِت َواأْلَْرِض أَْكبَُر ِمْن َخْلِق النااِس  لََخْلُق السا

 َولَِكنا أَْكثََر النااِس اَل يَْعلَُمونَ 

60/40:58م
1
  ْ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا ۡعََمَٰ َوٱۡۡلَِصۡي  َوٱَّلذ

َ
َٰلَِحَِٰت َوَما يَۡسَتوِي ٱۡۡل ٱلصذ

ونَ  ر  ا َتَتَذكذ ء   قَلِيَٗل مذ َِسٓ   0َوََل ٱلۡم 
َوَما يَْستَِوي اأْلَْعَمى َواْلبَِصيُر َوالاِذيَن آََمنُوا 

الَِحاِت َواَل اْلُمِسيُء قَلِياًل َما  َوَعِملُوا الصا

 تَتََذكاُرونَ 

اَعَة ٓأَلتَِية  َلذ َرۡيَب فِيَها َوَلَٰ  60/40:59م ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل ي ۡؤِمن ونَ إِنذ ٱلسذ
َ
اَعةَ آَلَتِيَةٌ اَل َرْيَب فِيهَا َولَِكنا أَْكثََر النااِس  ِكنذ أ إِنا السا

 اَل يُْؤِمنُونَ 

60/40:60م
2
ۡم    ۡسَتِجۡب َلك 

َ
وِنٓ أ م  ٱۡدع  وَن َعۡن  0مَوقَاَل َربُّك  ِيَن يَۡسَتۡكِب  إِنذ ٱَّلذ

ل وَن َجَهنذَم َداِخرِيَن   ِعَباَدِت َسَيۡدخ 
َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنا الاِذيَن 

 يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِي َسيَْدُخلُوَن َجهَناَم َداِخِرينَ 

م  ٱ 60/40:61م ِي َجَعَل لَك  َ ٱَّللذ  ٱَّلذ ا  إِنذ ٱَّللذ ۡبِِصً ْ فِيهِ َوٱنلذَهاَر م  ن وا َۡل لِتَۡسك  َلذ
ونَ  ر  ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل يَۡشك 

َ
ۡضل  لََعَ ٱنلذاِس َوَلَِٰكنذ أ

و فَ  ََّل 
ُ الاِذي َجَعَل لَُكُم اللاْيَل لِتَْسُكنُوا فِيِه َوالناهَاَر  هللاا

َ لَُذو فَْضلإ َعلَى ال نااِس َولَِكنا أَْكثََر ُمْبِصًرا إِنا هللاا

 النااِس اَل يَْشُكُرونَ 

60/40:62م
3
ۡم َخَٰلِق    م  ٱَّللذ  َربُّك  َٰلِك  وَن  0َذ َٰ ت ۡؤفَك  َنذ

َ
َوُۖ فَأ ٓ إَِلََٰه إَِلذ ه  ءٖ َلذ ِ ََشۡ

ُ َربُُّكْم َخالُِق ُكلِّ َشْيءإ اَل إِلَهَ إاِلا هَُو  ُك   َذلُِكُم هللاا

 فَأَناى تُْؤفَُكونَ 

60/40:63م
4
ِيَن ََكن واْ أَِب 0َكَذَٰلَِك ي ۡؤفَك    وَن ٱَّلذ ِ ََيَۡحد  ِ يَْجَحُدونَ  َيَِٰت ٱَّللذ  َكَذلَِك يُْؤفَُك الاِذيَن َكانُوا بِآَيَاِت هللاا

60/40:64م
5
مۡ   َرك  َمآَء بَِناٗٓء َوَصوذ ۡرَض َقَراٗرا َوٱلسذ

َ
م  ٱۡۡل ِي َجَعَل لَك   0ٱَّللذ  ٱَّلذ

ۡمُۖ  م  ٱَّللذ  َربُّك  َٰلِك  َِبَِٰتِۚ َذ ي  َِن ٱلطذ م م  ۡم َوَرزَقَك  َوَرك  ۡحَسَن ص 
َ
فَأ

 َفَتَباَرَك ٱَّللذ  َربُّ ٱۡلَعَٰلَِمَي 

َماَء بِنَاًء  ُ الاِذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض قََراًرا َوالسا هللاا

َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرَزقَُكْم ِمَن  َوَصوا

ُ َربُّ اْلَعالَِمينَ الطايِّ  ُ َربُُّكْم فَتَبَاَرَك هللاا  بَاِت َذلُِكُم هللاا

ِ  60/40:65م ِ َرب  ِيَنۗۡ ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ ۡلِِصَي ََل  ٱَل  وه  ُم  َو فَٱۡدع   ه 
َو ٱۡلىَحُّ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه 

 ٱۡلَعَٰلَِميَ 
يَن لَهُ هَُو اْلَحيُّ اَل إِلَهَ إاِلا هَُو فَاْدُعوهُ ُمْخلِصِ 

ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ  يَن اْلَحْمُد َّلِلا  الدِّ

ا َجآَءَِنَ  60/40:66م ِ لَمذ وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ِيَن تَۡدع  ۡعب َد ٱَّلذ
َ
ۡن أ
َ
۞ق ۡل إَِن ِ ن ِهيت  أ

ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ  ۡسلَِم لَِرب 
 
ۡن أ
َ
ِمۡرت  أ

 
ِ َوأ ّب   ٱۡۡلَي َِنَٰت  ِمن رذ

أَْعبَُد الاِذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن  قُْل إِنِّي نُِهيُت أَنْ 

ا َجاَءنَِي اْلبَيِّنَاُت ِمْن َربِّي َوأُِمْرُت أَْن أُْسلَِم  ِ لَما هللاا

 لَِربِّ اْلَعالَِمينَ 

60/40:67م
6
ِن ت َراٖب ث مذ ِمن نُّۡطَفةٖ ث مذ ِمۡن َعلََقةٖ ث مذ   م م  ِي َخلََقك  َو ٱَّلذ ه 

مۡ  ك  ۡرِج  ي وٗخا   0َي  ْ ش  ون وا ۡم ث مذ تِلَك  ك  دذ ش 
َ
ْ أ ٓوا  7 9ِطۡفَٗل ث مذ تِلَۡبل غ 

ۡم  َسَم ٗ َولََعلذك  َجَٗل مُّ
َ
ْ أ ٓوا ُۖ َوتِلَۡبل غ  َٰ ِمن َقۡبل  َتَوّفذ ن ي  م مذ َوِمنك 

 َتۡعقِل وَن 

هَُو الاِذي َخلَقَُكْم ِمْن تَُرابإ ثُما ِمْن نُْطفَةإ ثُما ِمْن 

ُكْم ثُما  َعلَقَةإ ثُما  يُْخِرُجُكْم ِطْفاًل ثُما لِتَْبلُُغوا أَُشدا

لِتَُكونُوا ُشيُوًخا َوِمْنُكْم َمْن يُتََوفاى ِمْن قَْبُل 

ى َولََعلاُكْم تَْعقِلُونَ   َولِتَْبلُُغوا أََجاًل ُمَسّمً

60/40:68م
7
  ُۖ ۦ َوي ِميت  ِي ي ىۡحِ

َو ٱَّلذ ۡمٗرا فَإِنذمَ  0مه 
َ
ن فَإَِذا قَََضى أ ول  ََل ۥ ك  ا َيق 

ون     9م0َفَيك 
هَُو الاِذي يُْحيِي َويُِميُت فَإَِذا قََضى أَْمًرا فَإِناَما 

 يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ 

                                                           
1

 يَتََذكاُرونَ ( 0 
2

(؛"إسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، إقرعوا يفت  7:  77قارن: "أدعني فأجيبك وأخبرك بعظاهم ومستحيالت لم تعرفه" )ارميا ( 0م♦ َسيُْدَخلُوَن ( 0 

 (.97:  00(؛"كل شيء تطلبونه في الصالة، آمنوا بأنكم قد نلتموه، يكن لكم" )مرقس 7:  7لكم" )متى 
3

 ُكونَ تُْوفَُكوَن، يُْؤفَ ( 9 َخالِقَ ( 0 
4

 يُْوفَُك ( 0 
5

 ِصَوَرُكْم، ُصْوَرُكْم ( 0 
6

ُكْم ومنك من يكون َشْيًخا( 7 ِشيُوًخا( 9 نُْخِرُجُكمْ ( 0   أَُشدا
7

 .31:  37\77أنظر هامش اآلية  9م 77:  31\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ فَيَُكوَن ( 0 
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ف ونَ  60/40:69م َٰ ي ِۡصَ َنذ
َ
ِ أ ِيَن ي َجَِٰدل وَن ِِفٓ َءاَيَِٰت ٱَّللذ لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ

َ
ِ أَناى أَلَْم تََر إِلَى الاِذيَن يَُجاِدلُ  أ وَن فِي آَيَاِت هللاا

 يُْصَرفُونَ 

ونَ  60/40:70م ُۖ فََسۡوَف َيۡعلَم  لََنا رَۡسۡلَنا بِهِۦ ر س 
َ
ب واْ بِٱۡلِكَتَِٰب َوبَِمآ أ ِيَن َكذذ بُوا بِاْلِكتَاِب َوبَِما أَْرَسْلنَا بِِه ُرُسلَنَا  ٱَّلذ الاِذيَن َكذا

 فََسْوَف يَْعلَُمونَ 

60/40:71م
1
َلَِٰسل  ي ۡسَحب ونَ إِذِ   ۡعَنَٰقِِهۡم َوٱلسذ

َ
ۡغَلَٰل  ِِفٓ أ

َ
 إِِذ اأْلَْغاَلُل فِي أَْعنَاقِِهْم َوالسااَلِسُل يُْسَحبُونَ   0ٱۡۡل

ونَ  60/40:72م  فِي اْلَحِميِم ثُما فِي النااِر يُْسَجُرونَ  ِِف ٱۡۡلَِميِم ث مذ ِِف ٱنلذارِ ي ۡسَجر 

مۡ  60/40:73م ونَ  ث مذ قِيَل لَه  ُۡشِك 
نت ۡم ت  ۡيَن َما ك 

َ
 ثُما قِيَل لَهُْم أَْيَن َما ُكْنتُْم تُْشِرُكونَ  أ

ْ ِمن َقۡبل  َشۡي  60/40:74م وا ن نذۡدع  ْ َعنذا بَل لذۡم نَك  ْ َضلُّوا ُِۖ قَال وا ا    ٗ ِمن د وِن ٱَّللذ
َٰفِرِينَ   َكَذَٰلَِك ي ِضلُّ ٱَّللذ  ٱۡلَك

ِ قَالُوا  َضلُّوا َعناا بَْل لَْم نَُكْن نَْدُعو ِمْن ُدوِن هللاا

ُ اْلَكافِِرينَ   ِمْن قَْبُل َشْيئًا َكَذلَِك يُِضلُّ هللاا

نت ۡم  60/40:75م ِ َوبَِما ك  ۡرِض بَِغۡۡيِ ٱۡۡلَق 
َ
وَن ِِف ٱۡۡل نت ۡم َتۡفرَح  م بَِما ك  َٰلِك  َذ

ونَ   َتۡمرَح 
َغْيِر اْلَحقِّ َذلُِكْم بَِما ُكْنتُْم تَْفَرُحوَن فِي اأْلَْرِض بِ 

 َوبَِما ُكْنتُْم تَْمَرُحونَ 

ِينَ  60/40:76م ِ َتَكب  ُۖ فَبِۡئَس َمۡثَوى ٱلۡم  ََٰب َجَهنذَم َخَِِٰلِيَن فِيَها بَۡو
َ
ل ٓواْ أ اْدُخلُوا أَْبَواَب َجهَناَم َخالِِديَن فِيهَا فَبِْئَس َمْثَوى  ٱۡدخ 

 اْلُمتََكبِِّرينَ 

60/40:77م
2
ۡو إِنذ  0نفَٱۡصِبۡ  

َ
ۡم أ ه  ِي نَعِد  ا ن رَِينذَك َبۡعَض ٱَّلذ ِ َحق    فَإِمذ وَۡعَد ٱَّللذ

َينذَك َفإََِلَۡنا ي ۡرَجع ونَ    0َنَتوَفذ
ا نُِريَناَك بَْعَض الاِذي  ِ َحق  فَإِما فَاْصبِْر إِنا َوْعَد هللاا

 نَِعُدهُْم أَْو نَتََوفايَناَك فَإِلَْينَا يُْرَجُعونَ 

ن  60/40:78م م مذ ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنه  م مذ ِن َقۡبلَِك ِمۡنه  َٗل م  رَۡسۡلَنا ر س 
َ
َولََقۡد أ

ِتَ أَِب
ۡ
ن يَأ
َ
ول  أ ۡص َعلَۡيَكۗۡ َوَما ََكَن لَِرس  ِ  َفإَِذا لذۡم َنۡقص  يَة  إَِلذ بِإِۡذِن ٱَّللذ
نَ  ِ وََخَِّسَ ه  ِ ق َِضَ بِٱۡۡلَق  ۡمر  ٱَّللذ

َ
ۡبِطل ونَ َجآَء أ  الَِك ٱلۡم 

َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُساًل ِمْن قَْبلَِك ِمْنهُْم َمْن قََصْصنَا 

َعلَْيَك َوِمْنهُْم َمْن لَْم نَْقُصْص َعلَْيَك َوَما َكاَن 

ِ فَإَِذا َجاَء أَْمُر  لَِرُسولإ أَْن يَأْتَِي بِآَيَةإ إاِلا بِإِْذِن هللاا

ِ قُِضَي بِاْلَحقِّ َوخَ   ِسَر هُنَالَِك اْلُمْبِطلُونَ هللاا

ل ونَ  60/40:79م ك 
ۡ
َكب واْ ِمۡنَها َوِمۡنَها تَأ نَۡعََٰم لََِتۡ

َ
م  ٱۡۡل ِي َجَعَل لَك  ُ الاِذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْنَعاَم لِتَْرَكبُوا ِمْنهَا َوِمْنهَا  ٱَّللذ  ٱَّلذ هللاا

 تَأُْكلُونَ 

ۡم فِيَها َمَنَٰفِع  َوتِلَ  60/40:80م ۡم وََعلَۡيَها َولَك  ورِك  د  ْ َعلَۡيَها َحاَجٗة ِِف ص  وا ۡبل غ 
َۡمل ونَ  ۡلِك َت   َولََعَ ٱۡلف 

َولَُكْم فِيهَا َمنَافُِع َولِتَْبلُُغوا َعلَْيهَا َحاَجةً فِي 

 ُصُدوِرُكْم َوَعلَْيهَا َوَعلَى اْلفُْلِك تُْحَملُونَ 

يذ َءاَيَِٰت  60/40:81م
َ
ۡم َءاَيَٰتِهِۦ فَأ ونَ َوي رِيك  ِ ت نِكر  ِ تُْنِكُرونَ  ٱَّللذ  َويُِريُكْم آَيَاتِِه فَأَيا آَيَاِت هللاا

ِيَن ِمن  60/40:82م َٰقَِبة  ٱَّلذ ْ َكۡيَف ََكَن َع وا ر  ۡرِض َفَينظ 
َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا فَلَۡم يَِسۡي 

َ
أ

ۡرِض 
َ
َشدذ ق وذٗة َوَءاثَاٗرا ِِف ٱۡۡل

َ
ۡم َوأ ۡكَثَ ِمۡنه 

َ
ْ أ ۡغََنَٰ َقۡبلِِهۡم  ََكن ٓوا

َ
ٓ أ َفَما

ا ََكن واْ يَۡكِسب ونَ  م مذ  َعۡنه 

أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَيَْنظُُروا َكْيَف َكاَن 

ةً  َعاقِبَةُ الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َكانُوا أَْكثََر ِمْنهُْم َوأََشدا قُوا

َوآَثَاًرا فِي اأْلَْرِض فََما أَْغنَى َعْنهُْم َما َكانُوا 

 ونَ يَْكِسبُ 

60/40:83م
3
َِن ٱۡلعِۡلِم وََحاَق   م م  واْ بَِما ِعنَده  م بِٱۡۡلَي َِنَِٰت فَرِح  ل ه  ۡم ر س  ا َجآَءۡته  فَلَمذ

ا ََكن واْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزِء ونَ    0بِِهم مذ
ا َجاَءْتهُْم ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّنَاِت فَِرُحوا بَِما ِعْنَدهُْم  فَلَما

 بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزهُونَ ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق 

نذا بِهِۦ  60/40:84م ِ وَۡحَدهۥ  َوَكَفۡرنَا بَِما ك  ْ َءاَمنذا بِٱَّللذ َسَنا قَال ٓوا
ۡ
ْ بَأ ۡوا

َ
ا َرأ فَلَمذ
ُۡشِكِيَ   م 

ِ َوْحَدهُ َوَكفَْرنَا بَِما  ا َرأَْوا بَأَْسنَا قَالُوا آََمناا بِاَّللا فَلَما

 ُمْشِرِكينَ ُكناا بِِه 

60/40:85م
4
مۡ   ه  ُۖ  0فَلَۡم يَك  يَنَفع  َسَنا

ۡ
ۡواْ بَأ
َ
ا َرأ ۡم لَمذ نذَت  ]...[إِيَمَٰن ه  ِ ٱلذَِّت قَۡد  9س  ٱَّللذ

وَن  َٰفِر  َنالَِك ٱۡلَك  َخلَۡت ِِف ِعَبادِهۖۦُِ وََخَِّسَ ه 
 ِ ا َرأَْوا بَأَْسنَا ُسناةَ هللاا  فَلَْم يَُك يَْنفَُعهُْم إِيَمانُهُْم لَما

 الاتِي قَْد َخلَْت فِي ِعبَاِدِه َوَخِسَر هُنَالَِك اْلَكافُِرونَ 

                                                           
1

 في السااَلِسِل يُْسَحبُوَن، َوبالسااَلِسِل يُْسَحبُونَ  َوالسااَلِسَل يَْسَحبُوَن، َوالسااَلِسِل يُْسَحبُوَن،( 0 
2

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ يَْرِجُعوَن، تَْرِجُعوَن ( 0 
3

 يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُونَ ( 0 
4

 ُسناهْ ( 9 يَْنفَْعهُمْ ( 0 
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 سورة فصلت 41\91

 1مكية 54 – عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

61/41:1م
3
 حم  0تحمٓ  

61/41:2م
4
َِن ٱلرذِنَٰمۡح   ِحيمِ  ٱلرذِحيمِ تََنِيل  م  ْحَماِن الرا  تَْنِزيٌل ِمَن الرا

61/41:3م
5
لَۡت   ِ وَن  0كَِتَٰب  ف ص  ا ل َِقۡوٖ  َيۡعلَم  ۥ ق ۡرَءانًا َعَربِي ٗ َٰت ه  لَْت آَيَاتُهُ قُْرآَنًا َعَربِيًّا لِقَْومإ يَْعلَُمونَ  َءاَي  ِكتَاٌب فُصِّ

61/41:4م
6
وَن  0بَِشۡٗيا َونَِذيٗرا  ۡم ََل يَۡسَمع  ۡم َفه  ۡكَث ه 

َ
ۡعَرَض أ

َ
 بَِشيًرا َونَِذيًرا فَأَْعَرَض أَْكثَُرهُْم فَهُْم اَل يَْسَمُعونَ  فَأ

61/41:5م
7
ٓ إََِلۡهِ َوِّفٓ َءاَذانَِنا َوۡقر    ونَا ا تَۡدع  ِمذ ِكنذةٖ م 

َ
ْ ق ل وب َنا ِِفٓ أ َومِنَۢ  0َوقَال وا

َنا َِٰمل وَن  9بَۡينَِنا َوَبۡينَِك ِحَجاب  فَٱۡعَمۡل إِنذ  َع
ا تَْدُعونَا إِلَْيِه َوفِي  َوقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَِكناةإ ِمما

آََذانِنَا َوْقٌر َوِمْن بَْينِنَا َوبَْينَِك ِحَجاٌب فَاْعَمْل إِنانَا 

 َعاِملُونَ 

61/41:6م
8
َ  0ق ۡل   ۠ ب نَا

َ
ٓ أ َما ۡم ي وَۡحى إِنذ ِۡثل ك  ۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد   9َُش  م  ٓ إَِلَٰه ك  َما نذ

َ
إََِلذ أ

ُۡشِكَِي  ۗۡ َوَوۡيل  ل ِۡلم  وه  ٓواْ إََِلۡهِ َوٱۡسَتۡغفِر   فَٱۡسَتقِيم 
قُْل إِناَما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم يُوَحى إِلَيا أَناَما إِلَهُُكْم إِلَهٌ 

َواْستَْغفُِروهُ َوَوْيٌل  َواِحٌد فَاْستَقِيُموا إِلَْيهِ 

 لِْلُمْشِرِكينَ 

ونَ  61/41:7م ۡم َكَٰفِر  م بِٱٓأۡلِخَرةِ ه  ةَ َوه  َكوَٰ ِيَن ََل ي ۡؤت وَن ٱلزذ َكاةَ َوهُْم بِاآْلَِخَرِة هُْم َكافُِرونَ  ٱَّلذ  الاِذيَن اَل يُْؤتُوَن الزا

َٰلَِحَٰ  61/41:8م ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ ۡجٌر َغۡۡي  َمۡمن ونٖ إِنذ ٱَّلذ
َ
ۡم أ الَِحاِت لَهُْم أَْجٌر  ِت لَه  إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 َغْيُر َمْمنُونإ 

ۡرَض ِِف يَۡوَمۡيِ َوََتَۡعل وَن  61/41:9م
َ
ِي َخلََق ٱۡۡل وَن بِٱَّلذ ر  ۡم تَلَۡكف  ئِنذك 

َ
۞ق ۡل أ

َٰلَِك َربُّ  نَداٗدا  َذ
َ
ۥٓ أ  ٱۡلَعَٰلَِميَ ََل 

قُْل أَهِناُكْم لَتَْكفُُروَن بِالاِذي َخلََق اأْلَْرَض فِي 

 يَْوَمْيِن َوتَْجَعلُوَن لَهُ أَْنَداًدا َذلَِك َربُّ اْلَعالَِمينَ 

61/41:10م
9
رَ   ََٰرَك فِيَها َوقَدذ ََٰتَها ِِفٓ  0وََجَعَل فِيَها َرَوََِٰسَ ِمن فَۡوقَِها َوَب ۡقَو

َ
ٓ أ فِيَها

ۡربَ 
َ
يذاٖ  َسَوآءٗ أ

َ
آئِلَِي  9َعةِ أ  ل ِلسذ

َوَجَعَل فِيهَا َرَواِسَي ِمْن فَْوقِهَا َوبَاَرَك فِيهَا َوقَداَر 

اهِلِينَ   فِيهَا أَْقَواتَهَا فِي أَْربََعِة أَياامإ َسَواًء لِلسا

61/41:11م
10

  ِ َخان  َفَقاَل لََها َول َمآءِ َوِِهَ د  ۡرِض ٱئۡتَِياث مذ ٱۡسَتَوىى إََِل ٱلسذ
َ
 9َطوَۡعً  0َۡل

ۡو َكۡرٗها
َ
تَۡيَنا 7أ

َ
  0مَطآئِعِيَ  7قَاتَلَآ أ

َماِء َوِهَي ُدَخاٌن فَقَاَل لَهَا  ثُما اْستََوى إِلَى السا

َولأِْلَْرِض اِْهتِيَا طَْوًعا أَْو َكْرهًا قَالَتَا أَتَْينَا 

 طَاهِِعينَ 

61/41:12م
11

نذ َسۡبَع   َٰه  ۡمَرَها  َوَزيذنذا َفَقَضى
َ
ِ َسَمآء  أ

ۡوَۡحَٰ ِِف ُك  
َ
َسَمََٰواٖت ِِف يَۡوَمۡيِ َوأ

ۡنَيا بَِمَصَٰبِيحَ  َمآَء ٱَلُّ َٰلَِك َتۡقِدير  ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيِم  0مٱلسذ  وَِحۡفٗظا  َذ
فَقََضاهُنا َسْبَع َسَمَواتإ فِي يَْوَمْيِن َوأَْوَحى فِي 

ْنيَا بَِمَصابِيَ  ُكلِّ َسَماءإ أَْمَرهَا َوزَ  َماَء الدُّ ياناا السا

 َوِحْفظًا َذلَِك تَْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ 

                                                           
1

 المصابي . –السجدة عناوين اخرى:  . 7عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
4

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
5

 فََصلَْت، فُِصلَتْ ( 0 
6

 بَِشيٌر َونَِذيرٌ ( 0 
7

 إِناا( 9 َوقٌَر، ِوقْرٌ ( 0 
8

 يُوِحي( 9 قال( 0 
9

مَ ( 0   َسَواٌء، َسَواءإ ( 9 َوقَسا
10

"  79قارن: " يدي أسست األرض ويميني بسطت السموات. أدعوهن فيقفن جميعا" )أشعيا ( 0م♦ آتَْينَا ( 7 َكْرهاَء، ُكْرهًا( 7 طَْوعاءَ ( 9 آتِيَا( 0 

 (.7و 0:  31(؛" تكلم الرب إله اآللهة ودعا األرض من مشرق الشمس إلى مغربها ... ينادي السماء من فوق واألرض ليدين شعبه" )مزامير 07
11

هللا: لتكن نيرات في جلد السماء لتفصل بين النهار والليلوتكون عالمات للمواسم واأليام والسنين وتكون نيرات في جلد السماء قارن: "وقال ( 0م 

في جلد  لتضيء على األرض فكان كذلك. فصنع هللا النيرين العظيمين: النير األكبر لحكم النهار والنير األصغر لحكم الليل والكواكب وجعلها هللا

 (.07-07:  0لتضيء على األ>رض" )تكوين  السماء
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61/41:13م
1
ِۡثَل َصَٰعَِقةِ  ۡم َصَٰعَِقٗة م  نَذۡرت ك 

َ
ۡل أ واْ َفق  ۡعَرض 

َ
وَد  0فَإِۡن أ  فَإِْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنَذْرتُُكْم َصاِعقَةً ِمْثَل َصاِعقَةِ  ََعدٖ َوَثم 

 َعادإ َوثَُمودَ 

يِۡديِهۡم َوِمۡن َخۡلفِِهۡم  61/41:14م
َ
ل  ِمنَۢ َبۡيِ أ م  ٱلرُّس  ٓواْ  ]...[إِۡذ َجآَءۡته  َلذ َتۡعب د 

َ
أ

رِۡسۡلت م بِهِۦ 
 
ٓ أ نَزَل َمَلىئَِكٗة َفإِنذا بَِما

َ
ْ لَۡو َشآَء َربَُّنا َۡل ُۖ َقال وا َ إَِلذ ٱَّللذ

ونَ   َكَٰفِر 

ُسُل ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلفِِهْم أاَلا إِْذ َجاَءْتهُُم  الرُّ

َ قَالُوا لَْو َشاَء َربُّنَا أَلَْنَزَل َماَلهَِكةً  تَْعبُُدوا إاِلا هللاا

 فَإِناا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِرونَ 

ِ وَ  61/41:15م ۡرِض بَِغۡۡيِ ٱۡۡلَق 
َ
واْ ِِف ٱۡۡل ا ََعد  فَٱۡسَتۡكَب  مذ

َ
ُۖ فَأ َشدُّ ِمنذا ق وذةً

َ
قَال واْ َمۡن أ

ْ أَِب ُۖ َوََكن وا ۡم ق وذٗة َشدُّ ِمۡنه 
َ
َو أ ۡم ه  ِي َخلََقه  َ ٱَّلذ نذ ٱَّللذ

َ
ْ أ َو لَۡم يََرۡوا

َ
َٰتَِنا أ َي

ونَ   ََيَۡحد 

ا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فِي اأْلَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ  فَأَما

َ الاِذي َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمناا قُوا  ةً أََولَْم يََرْوا أَنا هللاا

ةً َوَكانُوا بِآَيَاتِنَا يَْجَحُدونَ   َخلَقَهُْم هَُو أََشدُّ ِمْنهُْم قُوا

61/41:16م
2
َِساتٖ   يذاٖ  َنذ

َ
ا ِِفٓ أ َصٗ رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا َصۡ

َ
مۡ  0فَأ ِ ِذيَقه  َعَذاَب  9نل 

وَن  ۡم ََل ي نَِص  ُۖ وَه  ۡخَزىَٰ
َ
ُۖ َولََعَذاب  ٱٓأۡلِخَرةِ أ ۡنَيا ةِ ٱَلُّ  ٱۡۡلِۡزِي ِِف ٱۡۡلََيوَٰ

فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا فِي أَياامإ نَِحَساتإ 

ْنيَا َولََعَذاُب  لِنُِذيقَهُْم َعَذاَب اْلِخْزِي فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 ى َوهُْم اَل يُْنَصُرونَ اآْلَِخَرِة أَْخزَ 

61/41:17م
3
ود    ا َثم  مذ

َ
ۡم  0َوأ َخَذۡته 

َ
َدىَٰ فَأ ْ ٱۡلَعََمَٰ لََعَ ٱلۡه  ۡم فَٱۡسَتَحبُّوا َفَهَديَۡنَٰه 

ونِ   بَِما ََكن واْ يَۡكِسب وَن  9َصَٰعَِقة  ٱۡلَعَذاِب ٱلۡه 
ا ثَُموُد فَهََدْينَاهُْم فَاْستََحبُّوا اْلَعَمى َعلَى اْلهُ  َدى َوأَما

فَأََخَذْتهُْم َصاِعقَةُ اْلَعَذاِب اْلهُوِن بَِما َكانُوا 

 يَْكِسبُونَ 

ونَ  61/41:18م ِيَن َءاَمن واْ َوََكن واْ َيتذق  ْينَا الاِذيَن آََمنُوا َوَكانُوا يَتاقُونَ  َوََّنذۡيَنا ٱَّلذ  َونَجا

61/41:19م
4
َُۡش    وَن  0َوَيۡوَم َي  ۡم ي وزَع  ِ إََِل ٱنلذارِ َفه  ۡعَدآء  ٱَّللذ

َ
ِ إِلَى النااِر فَهُْم يُوَزُعونَ  أ  َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَداُء هللاا

م بَِما  61/41:20م ل ود ه  ۡم وَج  بَۡصَٰر ه 
َ
ۡم َوأ ه  ى إَِذا َما َجآء وَها َشِهَد َعلَۡيِهۡم َسۡمع  َحَّتذ

 ََكن واْ َيۡعَمل ونَ 
إَِذا َما َجاُؤوهَا َشِهَد َعلَْيِهْم َسْمُعهُْم َحتاى 

 َوأَْبَصاُرهُْم َوُجلُوُدهُْم بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ 

61/41:21م
5
ْ ِۡل ل ودِهِمۡ   نَطَق  9لَِم َشهِدتُّمۡ  0َوقَال وا

َ
ِٓي أ نَطَقَنا ٱَّللذ  ٱَّلذ

َ
ْ أ ُۖ قَال ٓوا َعلَۡيَنا

َل  وذ
َ
ۡم أ َو َخلََقك  ِۚ َوه  ءٖ ذ ََشۡ ةٖ ِإَوََلۡهِ ت ۡرَجع ونَ  ُك    7َمرذ

 ُ َوقَالُوا لُِجلُوِدِهْم لَِم َشِهْدتُْم َعلَْينَا قَالُوا أَْنطَقَنَا هللاا

ةإ َوإِلَْيِه  َل َمرا الاِذي أَْنطََق ُكلا َشْيءإ َوهَُو َخلَقَُكْم أَوا

 تُْرَجُعونَ 

61/41:22م
6
ن يَۡشَهدَ  

َ
وَن أ نت ۡم تَۡستََِت  ۡم  0َوَما ك  بَۡصَٰر ك 

َ
ۡم َوََلٓ أ ۡم َسۡمع ك  َعلَۡيك 

ا َتۡعَمل وَن  ِمذ َ ََل َيۡعلَم  َكثِۡٗيا م  نذ ٱَّللذ
َ
ۡم َوَلَِٰكن َظَننت ۡم أ ل ود ك   َوََل ج 

َوَما ُكْنتُْم تَْستَتُِروَن أَْن يَْشهََد َعلَْيُكْم َسْمُعُكْم َواَل 

َ اَل أَْبَصاُرُكْم َواَل ُجلُوُدُكْم َولَِكْن َظنَنْ  تُْم أَنا هللاا

ا تَْعَملُونَ   يَْعلَُم َكثِيًرا ِمما

َِن  61/41:23م ۡصَبۡحت م م 
َ
ۡم فَأ َٰك  ۡرَدى

َ
ۡم أ ِي َظَننت م بَِرب ِك  م  ٱَّلذ ۡم َظنُّك  َٰلِك  َوَذ

 ٱۡلَخََِّٰسِينَ 
َوَذلُِكْم ظَنُُّكُم الاِذي ظَنَْنتُْم بَِربُِّكْم أَْرَداُكْم فَأَْصبَْحتُْم 

 اْلَخاِسِرينَ ِمَن 

61/41:24م
7
ۡعَتبِيَ   َِن ٱلۡم  م م  ۡمُۖ ِإَون يَۡسَتۡعتِب واْ َفَما ه  ذه  واْ فَٱنلذار  َمۡثٗوى ل فَإِْن يَْصبُِروا فَالنااُر َمْثًوى لَهُْم َوإِْن يَْستَْعتِبُوا فََما   0فَإِن يَۡصِب 

 هُْم ِمَن اْلُمْعتَبِينَ 

ۡم  61/41:25م ۡم وََحقذ ۞َوَقيذۡضَنا لَه  يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفه 
َ
ا َبۡيَ أ م مذ ْ لَه  ق َرنَآَء فََزيذن وا

ۡم  نِسِۖ إِنذه  ِ َوٱۡۡلِ ن  َِن ٱۡۡلِ ۡت ِمن َقۡبلِِهم م 
َمٖم قَۡد َخلَ

 
َعلَۡيِهم  ٱۡلَقۡول  ِِفٓ أ
 ََكن واْ َخََِّٰسِينَ 

ْيِديِهْم َوَما َوقَياْضنَا لَهُْم قَُرنَاَء فََزيانُوا لَهُْم َما بَْيَن أَ 

َخْلفَهُْم َوَحقا َعلَْيِهُم اْلقَْوُل فِي أَُممإ قَْد َخلَْت ِمْن 

ْنِس إِناهُْم َكانُوا َخاِسِرينَ   قَْبلِِهْم ِمَن اْلِجنِّ َواإْلِ

61/41:26م
1
  ْ ۡرَءاِن َوٱۡلَغۡوا ََٰذا ٱۡلق  واْ لَِه واْ ََل تَۡسَمع  ِيَن َكَفر  ۡم  0َوقَاَل ٱَّلذ فِيهِ لََعلذك 

 َتۡغلِب وَن 
َوقَاَل الاِذيَن َكفَُروا اَل تَْسَمُعوا لِهََذا اْلقُْرآَِن َواْلَغْوا 

 فِيِه لََعلاُكْم تَْغلِبُونَ 

                                                           
1

 َصِعقَةً ِمْثَل َصِعقَةِ ( 0 
2

 لِتُِذيقَهُْم ( 9 نَْحَساتإ ( 0 
3

 َعَذاِب اْلهَوانِ ( 9 ثَُموٌد، ثَُموداً، ثَُموَد، ثُُمودُ ( 0 
4

 أَْعَداَء  -يَْحُشُر، نَْحُشُر، نَْحِشُر ( 0 
5

 تَْرِجُعونَ ( 7 َشِهْدتُنا ( 9 لَِمهْ ( 0 
6

 َزَعْمتُمْ ( 9 يُْشهَدَ  (0 
7

 يُْستَْعتَبُوا .. اْلُمْعتَبِين( 0 
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61/41:27م
2
  

َ
ۡسَوأ
َ
ۡم أ ْ َعَذاٗبا َشِديٗدا َونَلَۡجزَِينذه  وا ِيَن َكَفر  ِي  0فَلَن ِذيَقنذ ٱَّلذ ٱَّلذ

 ََكن واْ َيۡعَمل وَن 
فَلَنُِذيقَنا الاِذيَن َكفَُروا َعَذابًا َشِديًدا َولَنَْجِزيَناهُْم 

 أَْسَوأَ الاِذي َكانُوا يَْعَملُونَ 

61/41:28م
3
ۡم فِيَها َدار    ُۖ لَه  ِ ٱنلذار  ۡعَدآءِ ٱَّللذ

َ
َٰلَِك َجَزآء  أ َۢ بَِما ََكن واْ  0َذ ٱۡۡل ِۡلِ َجَزآَء

وَن أَِب َٰتَِنا ََيَۡحد   َي
ِ النااُر لَهُْم فِيهَا َداُر اْلُخْلِد  َذلَِك َجَزاُء أَْعَداِء هللاا

 َجَزاًء بَِما َكانُوا بِآَيَاتِنَا يَْجَحُدونَ 

61/41:29م
4
رِنَا 

َ
ٓ أ َنا ْ َربذ وا ِيَن َكَفر  يۡنِ  0َوقَاَل ٱَّلذ َ نِس  9ٱَّلذ ِ َوٱۡۡلِ ن  نَا ِمَن ٱۡۡلِ

َضَلذ
َ
أ

ۡسَفلَِي ََّنۡ 
َ
ونَا ِمَن ٱۡۡل ۡقَداِمَنا َِلَك 

َ
َما ََتَۡت أ  َعۡله 

نَا ِمَن  َوقَاَل الاِذيَن َكفَُروا َربانَا أَِرنَا الاَذيِْن أََضالا

ْنِس نَْجَعْلهَُما تَْحَت أَْقَداِمنَا لِيَُكونَا ِمَن  اْلِجنِّ َواإْلِ

 اأْلَْسفَلِينَ 

61/41:30م
5
ل  َعلَۡيِهم  ٱلَۡمَلىئَِكة    واْ تَتَََنذ ِيَن قَال واْ َربَُّنا ٱَّللذ  ث مذ ٱۡسَتَقَٰم   ]...[إِنذ ٱَّلذ

َلذ 
َ
وَن  0أ نت ۡم ت وَعد  واْ بِٱۡۡلَنذةِ ٱلذَِّت ك  بُِۡش 

َ
 ََتَاف واْ َوََل ََتَۡزن واْ َوأ

ُ ثُما  ُل َعلَْيِهُم إِنا الاِذيَن قَالُوا َربُّنَا هللاا اْستَقَاُموا تَتَنَزا

اْلَماَلهَِكةُ أاَلا تََخافُوا َواَل تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجناِة 

 الاتِي ُكْنتُْم تُوَعُدونَ 

ۡم فِيَها َما  61/41:31م ۡنَيا َوِّف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَك  ةِ ٱَلُّ ۡم ِِف ٱۡۡلََيوَٰ ۡوَِلَآؤ ك 
َ
ََنۡن  أ

نف  
َ
ونَ تَۡشَتِهٓ أ ع  ۡم فِيَها َما تَدذ ۡم َولَك  ك   س 

ْنيَا َوفِي اآْلَِخَرِة َولَُكْم  نَْحُن أَْولِيَاُؤُكْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 فِيهَا َما تَْشتَِهي أَْنفُُسُكْم َولَُكْم فِيهَا َما تَداُعونَ 

61/41:32م
6
َٗل   ورٖ رذِحيٖم  0ن ز  ِۡن َغف   نُُزاًل ِمْن َغفُورإ َرِحيمإ  م 

61/41:33م
7
ِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا َوقَاَل إِنذَِن   ن َدََعٓ إََِل ٱَّللذ ِمذ ۡحَسن  قَۡوَٗل م 

َ
ِمَن  0َوَمۡن أ

ۡسلِِمَي   ٱلۡم 
ِ َوَعِمَل  ْن َدَعا إِلَى هللاا َوَمْن أَْحَسُن قَْواًل ِمما

 َصالًِحا َوقَاَل إِنانِي ِمَن اْلُمْسلِِمينَ 

61/41:34م
8
ي َِئة   ٱۡدَفۡع   ۡحَسن  فَإَِذا  ]...[َوََل تَۡسَتوِي ٱۡۡلََسَنة  َوََل ٱلسذ

َ
بِٱلذَِّت ِِهَ أ

ۥ َوِّلٌّ َُحِيم   نذه 
َ
ۥ َعَدََٰوة  َكأ ِي بَۡيَنَك َوَبۡيَنه    0نٱَّلذ

يِّئَةُ اْدفَْع بِالاتِي ِهَي  َواَل تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َواَل السا

ي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَناهُ َولِي  أَْحَسُن فَإَِذا الاذِ 

 َحِميمٌ 

61/41:35م
9
  ٓ ََٰها ى ٓ  0َوَما ي لَقذ ََٰها ى واْ َوَما ي َلقذ ِيَن َصَب  َوَما يُلَقااهَا إاِلا الاِذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقااهَا إاِلا ُذو  إَِلذ ذ و َحظ   َعِظيٖم  0إَِلذ ٱَّلذ

 َحظٍّ َعِظيمإ 

ِميع   61/41:36م َو ٱلسذ ۥ ه  ُِۖ إِنذه  ۡيَطَِٰن نَۡزغ  فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّللذ ا يََنََغنذَك ِمَن ٱلشذ ِإَومذ
 ٱۡلَعلِيم  

ِ إِناهُ  ْيطَاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِاَّللا ا يَْنَزَغناَك ِمَن الشا َوإِما

ِميُع اْلَعلِيمُ   هَُو السا

61/41:37م
10

َٰتِهِ   ۡمِس َوِمۡن َءاَي ْ لِلشذ وا د  ۡمس  َوٱۡلَقَمر   ََل تَۡسج  ۡل  َوٱنلذَهار  َوٱلشذ ٱَلذ
وَن  0مَوََل لِۡلَقَمرِ  نت ۡم إِيذاه  َتۡعب د  نذ إِن ك  ِي َخلََقه   َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱَّلذ

َوِمْن آَيَاتِِه اللاْيُل َوالناهَاُر َوالشاْمُس َواْلقََمُر اَل 

ِ الاِذي تَْسُجُدوا لِلشامْ  ِس َواَل لِْلقََمِر َواْسُجُدوا َّلِلا

 َخلَقَهُنا إِْن ُكْنتُْم إِيااهُ تَْعبُُدونَ 

61/41:38م
11

واْ   ِۡل َوٱنلذَهارِ  ]...[فَإِِن ٱۡسَتۡكَب  وَن ََل ۥ بِٱَلذ ِيَن ِعنَد َرب َِك ي َسب ِح  فَٱَّلذ
ۡم ََل يَۡس  ونَ   َ َوه   ۩ 0م 

فَالاِذيَن ِعْنَد َربَِّك يَُسبُِّحوَن لَهُ فَإِِن اْستَْكبَُروا 

 بِاللاْيِل َوالناهَاِر َوهُْم اَل يَْسأَُمونَ 

61/41:39م
1
نَزنۡلَا َعَلۡيَها ٱلَۡمآَء  

َ
ٓ أ ۡرَض َخَِٰشَعٗة فَإَِذا

َ
نذَك تََرى ٱۡۡل

َ
َٰتِهِۦٓ أ َوِمۡن َءاَي
ىۡحِ  0ٱۡهََتذۡت َوَرَبۡت   ۡحَياَها لَم 

َ
ِٓي أ ءٖ إِنذ ٱَّلذ ِ ََشۡ

َٰ ُك   ۥ لََعَ ٱلَۡمۡوََتى  إِنذه 
 قَِديٌر 

َوِمْن آَيَاتِِه أَناَك تََرى اأْلَْرَض َخاِشَعةً فَإَِذا أَْنَزْلنَا 

ْت َوَربَْت إِنا الاِذي أَْحيَاهَا  َعلَْيهَا اْلَماَء اْهتَزا

 لَُمْحيِي اْلَمْوتَى إِناهُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 َواْلُغْوا( 0 
2

 أَْسَواءَ ( 0 
3

 النااُر َدارُ ( 0 
4

 اللََذيْنِ ( 9 أَْرنَا( 0 
5

 اَل ( 0 
6

 نُْزاًل ( 0 
7

 إِنِّي( 0 
8

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
9

 ياَُلقَاهَا، يَْلقَاهَا ( 0 
10

 .76:  6\33اآلية أنظر هامش ( 0م 
11

 يِْسأَُموَن، يََسُمونَ ( 0 
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61/41:40م
2
ونَ   ِيَن ي ۡلِحد  َفَمن ي ۡلَِقَٰ ِِف ٱنلذارِ  0إِنذ ٱَّلذ

َ
ۗۡ أ ٓ َٰتَِنا ََل ََيَۡفۡوَن َعلَۡيَنا ِِفٓ َءاَي

ۥ بَِما  ْ َما ِشۡئت ۡم إِنذه  ِتٓ َءاِمٗنا يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۚ ٱۡعَمل وا
ۡ
ن يَأ م مذ

َ
َخۡۡيٌ أ

 َتۡعَمل وَن بَِصٌۡي 

نَا اَل يَْخفَْوَن َعلَْينَا أَفََمْن إِنا الاِذيَن يُْلِحُدوَن فِي آَيَاتِ 

يُْلقَى فِي النااِر َخْيٌر أَْم َمْن يَأْتِي آَِمنًا يَْوَم اْلقِيَاَمِة 

 اْعَملُوا َما ِشْئتُْم إِناهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ 

ۡمُۖ  61/41:41م ا َجآَءه  ِۡكرِ لَمذ واْ بِٱَّل  ِيَن َكَفر  ۥ  ]...[إِنذ ٱَّلذ ا َجاَءهُْم َوإِناهُ لَِكتَاٌب  لَِكَتٌَٰب َعزِيز  ِإَونذه  ْكِر لَما إِنا الاِذيَن َكفَُروا بِالذِّ

 َعِزيزٌ 

ِۡن َحِكيم   61/41:42م تِيهِ ٱۡلَبَِٰطل  ِمنَۢ َبۡيِ يََديۡهِ َوََل ِمۡن َخۡلفِهِۖۦُ تََنِيل  م 
ۡ
َلذ يَأ
 َُحِيدٖ 

َواَل ِمْن َخْلفِِه تَْنِزيٌل  اَل يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن يََدْيهِ 

 ِمْن َحِكيمإ َحِميدإ 

و َمۡغفَِرةٖ  61/41:43م ِل ِمن َقۡبلَِك  إِنذ َربذَك ََّل  َقال  لََك إَِلذ َما قَۡد قِيَل لِلرُّس  ا ي  مذ
َِلمٖ 
َ
و ِعَقاب  أ

 َوذ 
ُسِل ِمْن قَْبلَِك إِنا  َما يُقَاُل لََك إاِلا َما قَْد قِيَل لِلرُّ

 َك لَُذو َمْغفَِرةإ َوُذو ِعقَابإ أَلِيمإ َربا 

61/41:44م
3
لَۡت   ِ ا لذَقال واْ لَۡوََل ف ص  ۡعَجِمي ٗ

َ
ۥُٓۖ َء۬اۡعَجَِم    0َولَۡو َجَعۡلَنَٰه  ق ۡرَءانًا أ َٰت ه   9َءاَي

ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن ِِفٓ  ٗدى َوِشَفآء   َوٱَّلذ ْ ه  ِيَن َءاَمن وا َو لَِّلذ ۗۡ ق ۡل ه  وََعَرِّب  
َو َعلَۡيِهۡم َعًَمِۚ  7َءاَذانِِهۡم َوۡقر   اَكنِۢ بَعِيٖد  7َوه  َناَدۡوَن ِمن مذ ْوَلىئَِك ي 

 
 أ

لَْت َولَْو َجَعْلنَاهُ قُْرآَنًا أَْعَجِميًّا لَقَالُوا لَْواَل فُصِّ 

آَيَاتُهُ أَأَْعَجِمي  َوَعَربِي  قُْل هَُو لِلاِذيَن آََمنُوا هًُدى 

َوِشفَاٌء َوالاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن فِي آََذانِِهْم َوْقٌر َوهَُو 

 َعلَْيِهْم َعًمى أُولَئَِك يُنَاَدْوَن ِمْن َمَكانإ بَِعيدإ 

وََس ٱۡلِكَتََٰب فَ  61/41:45م ٱۡخت لَِف فِيهِِۚ َولَۡوََل َُكَِمة  َسَبَقۡت ِمن َولََقۡد َءاتَۡيَنا م 
رِيٖب  ِۡنه  م  ٖ م  ۡم لَِف َشك  ۡم  ِإَونذه  َِضَ بَۡيَنه  ب َِك لَق   رذ

َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَاْختُلَِف فِيِه َولَْواَل َكلَِمةٌ 

كٍّ ِمْنهُ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك لَقُِضَي بَْينَهُْم َوإِناهُْم لَفِي شَ 

 ُمِريبإ 

َٰٖم  61/41:46م ۗۡ َوَما َربَُّك بَِظلذ َسآَء َفَعلَۡيَها
َ
ۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦُ َوَمۡن أ مذ

 ل ِۡلَعبِيدِ 
َمْن َعِمَل َصالًِحا فَلِنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيهَا َوَما 

مإ لِْلَعبِيدِ   َربَُّك بِظاَلا

61/41:47م
4
اَعةِِۚ ۞إََِلۡهِ   ج  ِمن َثَمَرَٰتٖ  0مي َردُّ ِعۡلم  ٱلسذ ۡكَماِمَها 0َوَما ََتۡر 

َ
ِۡن أ  9م 

ۡيَن 
َ
َنادِيِهۡم أ  بِعِۡلِمهۦِ  َوَيۡوَم ي 

نَثَٰ َوََل تََضع  إَِلذ
 
َوَما ََتِۡمل  ِمۡن أ

ََكٓءِي َ ََٰك َماِمنذا ِمن َشِهيٖد  7ُش   قَال ٓواْ َءاَذنذ

اَعِة َوَما تَْخُرُج ِمْن ثََمَراتإ ِمْن إِلَْيِه يَُردُّ ِعْلُم السا 

أَْكَماِمهَا َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَى َواَل تََضُع إاِلا بِِعْلِمِه 

َويَْوَم يُنَاِديِهْم أَْيَن ُشَرَكاهِي قَالُوا آََذنااَك َما ِمناا 

 ِمْن َشِهيدإ 

ُۖ  61/41:48م وَن ِمن َقۡبل  ا ََكن واْ يَۡدع  م مذ ِيٖص  َوَضلذ َعۡنه  ِن َمذ م م  َوَضلا َعْنهُْم َما َكانُوا يَْدُعوَن ِمْن قَْبُل َوظَنُّوا َما  َوَظنُّواْ َما لَه 

 لَهُْم ِمْن َمِحيصإ 

61/41:49م
5
ََعٓءِ ٱۡۡلَۡۡيِ  0م    َ َلذ يَۡس   نَسَٰن  ِمن د  ُّ َفَي  9ٱۡۡلِ ه  ٱلُشذ سذ ْنَسانُ  وس  َقن وط      ِإَون مذ هُ الشارُّ  اَل يَْسأَُم اإْلِ ِمْن ُدَعاِء اْلَخْيِر َوإِْن َمسا

 فَيَئُوٌس قَنُوطٌ 

61/41:50م
6
ولَنذ َهََٰذا َِل َوَمآ  0َولَئِنۡ   ۡته  ََلَق  آَء َمسذ ِنذا ِمنَۢ َبۡعِد َِضذ َذۡقَنَٰه  رَُۡحَٗة م 

َ
أ

اَعَة قَآئَِمٗة َولَئِن نُّ ٱلسذ ظ 
َ
ٓ إِنذ َِل عِ  9رُِّجۡعت   0أ ِ ِۚ إََِلَٰ َرّب  ۡسََنَٰ نَدهۥ  لَۡلح 

ِۡن َعَذاب  َغلِيٖظ  م م  واْ َونَل ِذيَقنذه 
واْ بَِما َعِمل  ِيَن َكَفر   فَلَن نَب ََِئذ ٱَّلذ

ْتهُ  اَء َمسا َولَئِْن أََذْقنَاهُ َرْحَمةً ِمناا ِمْن بَْعِد َضرا

اَعةَ قَاهَِمةً َولَئِْن  لَيَقُولَنا هََذا لِي َوَما أَظُنُّ السا

ُت إِلَى َربِّي إِنا لِي ِعْنَدهُ لَْلُحْسنَى فَلَنُنَبِّئَنا ُرِجعْ 

الاِذيَن َكفَُروا بَِما َعِملُوا َولَنُِذيقَناهُْم ِمْن َعَذابإ 

 َغلِيظإ 

61/41:51م
7
ۡعَرَض َوَن  

َ
نَسَِٰن أ  ٱۡۡلِ

ۡنَعۡمَنا لََعَ
َ
ٓ أ ُّ  0ا  َ ِإَوَذا ه  ٱلُشذ ِِبَانِبِهِۦ ِإَوَذا َمسذ

ََعٓء  َعرِيٖض  و د   فَذ 
ْنَساِن أَْعَرَض َونَأَى بَِجانِبِِه  َوإَِذا أَْنَعْمنَا َعلَى اإْلِ

هُ الشارُّ فَُذو ُدَعاءإ َعِريضإ   َوإَِذا َمسا

61/41:52م
1
رََءۡيت مۡ  

َ
ۡن  0ق ۡل أ َضلُّ ِممذ

َ
ِ ث مذ َكَفۡرت م بِهِۦ َمۡن أ إِن ََكَن ِمۡن ِعنِد ٱَّللذ

َو ِِف ِشَقاقِۢ بَعِيٖد   ه 
ِ ثُما َكفَْرتُْم بِِه َمْن  قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد هللاا

ْن هَُو فِي ِشقَاقإ بَِعيدإ   أََضلُّ ِمما

                                                                                                                                                                                                            
1

 َوَربَأَتْ ( 0 
2

 يَْلَحُدونَ ( 0 
3

، آْعَجِمي  ( 9 فََصلَتْ ( 0  ، َعِميَ ( 7 َوقٌَر، ِوْقرٌ ( 7 أَْعَجِمي   َعمإ
4

 .097:  7\78نظر هامش اآلية  (0م♦ ُشَرَكاي ( 7 أَْكَماِمِهنا ( 9 ثََمَرةإ ( 0 
5

 باْلَخْيِر، ُدَعاِء اْلمالِ ُدَعاءإ ( 9 يََسمُ ( 0 
6

 َرَجْعتُ ( 9 َولَيِنْ ( 0 
7

 َونَاءَ ( 0 
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61/41:53م
2
َٰتَِنا ِِف   ِيِهۡم َءاَي نذه   َسَن 

َ
ۡم أ َ لَه  َٰ يَتََبيذ ِسِهۡم َحَّتذ نف 

َ
ۗۡ  0ٱٓأۡلَفاِق َوِّفٓ أ ٱۡۡلَقُّ

ءٖ َشِهيٌد  ِ ََشۡ
َٰ ُك   ۥ لََعَ نذه 

َ
َو لَۡم يَۡكِف بَِرب َِك أ

َ
 أ
َسنُِريِهْم آَيَاتِنَا فِي اآْلَفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحتاى يَتَبَياَن 

بَِربَِّك أَناهُ َعلَى ُكلِّ  لَهُْم أَناهُ اْلَحقُّ أََولَْم يَْكفِ 

 َشْيءإ َشِهيدٌ 

61/41:54م
3
ۡم ِِف ِمۡرَيةٖ   ََلٓ إِنذه 

َ
ِيُۢط  0أ ءٖ َمُّ ِ ََشۡ

ل  ۥ بِك  ََلٓ إِنذه 
َ
ِن ل َِقآءِ َرب ِِهۡمۗۡ أ أاََل إِناهُْم فِي ِمْريَةإ ِمْن لِقَاِء َربِِّهْم أاََل إِناهُ بُِكلِّ  م 

 َشْيءإ ُمِحيطٌ 

 
 سورة الشورى 42\92

 974 و 93 – 97عدا مكية  53 - عدد اآليات
5
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

62/42:1م
6
 حم  0تحمٓ  

62/42:2م
7
 عسق  0تٓعٓسقٓ  

62/42:3م
8
ِيَن ِمن َقۡبلَِك ٱَّللذ  ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم   0َكَذَٰلَِك ي وِۡحٓ  

ُ  إََِلَۡك ِإَوََل ٱَّلذ َكَذلَِك يُوِحي إِلَْيَك َوإِلَى الاِذيَن ِمْن قَْبلَِك هللاا

 اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

َو ٱۡلَعِّلُّ ٱۡلَعِظيم   62/42:4م ۡرِضِۖ َوه 
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوهَُو اْلَعلِيُّ لَهُ َما  ََل ۥ َما ِِف ٱلسذ فِي السا

 اْلَعِظيمُ 

62/42:5م
9
ۡرنَ  0تََكاد    َمََٰوَٰت  َيَتَفطذ وَن  7ِمن فَۡوقِِهنذ   9ٱلسذ َوٱلَۡمَلىئَِكة  ي َسب ِح 

ۡرِضِۗ 
َ
وَن لَِمن ِِف ٱۡۡل َو ٱۡلغَ  0نِِبَۡمِد َرب ِِهۡم َويَۡسَتۡغفِر  َ ه  ََلٓ إِنذ ٱَّللذ

َ
ور  أ ف 

 ٱلرذِحيم  

َمَواُت يَتَفَطاْرَن ِمْن فَْوقِِهنا َواْلَماَلهَِكةُ  تََكاُد السا

يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َويَْستَْغفُِروَن لَِمْن فِي 

ِحيمُ  َ هَُو اْلَغفُوُر الرا  اأْلَْرِض أاََل إِنا هللاا

62/42:6م
10

  
َ
ونِهِۦٓ أ ْ ِمن د  وا َذ  ِيَن ٱَتذ نَت َوٱَّلذ

َ
ٓ أ ۡوَِلَآَء ٱَّللذ  َحفِيٌظ َعلَۡيِهۡم َوَما

  0نَعلَۡيِهم بَِوكِيلٖ 
ُ َحفِيظٌ َعلَْيِهْم  َوالاِذيَن اتاَخُذوا ِمْن ُدونِِه أَولِيَاَء هللاا

 َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِوِكيلإ 

62/42:7م
11

  ٓ وَۡحۡيَنا
َ
ِ نِذرَ  0َوَكَذَٰلَِك أ َرىَٰ  9إََِلَۡك ق ۡرَءانًا َعَربِي ٗا تل  مذ ٱۡلق 

 
َوَمۡن  0مأ

ِِف  7ِِف ٱۡۡلَنذةِ َوفَرِيق   7َحۡولََها َوت نِذَر يَۡوَم ٱۡۡلَۡمِع ََل َرۡيَب فِيهِِۚ فَرِيق  
عِۡيِ   ٱلسذ

َوَكَذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُْرآَنًا َعَربِيًّا لِتُْنِذَر أُما اْلقَُرى 

َمْن َحْولَهَا َوتُْنِذَر يَْوَم اْلَجْمِع اَل َرْيَب فِيِه فَِريٌق وَ 

 فِي اْلَجناِة َوفَِريٌق فِي الساِعيرِ 

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن ي ۡدِخل  َمن يََشآء  ِِف  62/42:8م مذ
 
ۡم أ َولَۡو َشآَء ٱَّللذ  َۡلََعلَه 

ِن َوِّل ٖ  م م  وَن َما لَه  َٰلِم   َوََل نَِصۡي   رَُۡحَتِهۦِ  َوٱلظذ
ةً َواِحَدةً َولَِكْن يُْدِخُل َمْن  ُ لََجَعلَهُْم أُما َولَْو َشاَء هللاا

يََشاُء فِي َرْحَمتِِه َوالظاالُِموَن َما لَهُْم ِمْن َولِيٍّ َواَل 

 نَِصيرإ 

َو  62/42:9م َو ٱلَۡوِّلُّ َوه  ُۖ فَٱَّللذ  ه  ۡوَِلَآَء
َ
ونِهِۦٓ أ ْ ِمن د  وا َذ  ِم ٱَتذ

َ
َو أ ي ىۡحِ ٱلَۡمۡوََتَٰ َوه 

ءٖ قَِدير   ِ ََشۡ
َٰ ُك    لََعَ

ُ هَُو اْلَولِيُّ َوهَُو  أَِم اتاَخُذوا ِمْن ُدونِِه أَْولِيَاَء فَاَّللا

 يُْحيِي اْلَمْوتَى َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 أََرْيتُمْ ( 0 
2

 إِناهُ ( 0 
3

 ُمْريَةإ ( 0 
4

 .79عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
5

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
6

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
7

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
8

 يُوَحىنُوِحي، ( 0 
9

ْن فَْوقَهُنا ( 7 يَْنفَِطْرَن، تَتَفَطاْرَن، تَفَطاْرَن، تَْنفَِطْرنَ ( 9 يََكادُ ( 0   التي تقول بأن المالهكة يستغفرون للذين آمنوا. 7:  71\61منسوخة باآلية ( 0ن♦ ِمما
10

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
11

 .89:  6\33نظر هامش اآلية أ( 0م♦ فَِريقاً ( 7 لِيُْنِذرَ ( 9 نُْوِحي( 0 
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ِ   62/42:10م ۥٓ إََِل ٱَّللذ ه  ۡكم  ءٖ فَح  ِ  َوَما ٱۡخَتلَۡفت ۡم فِيهِ ِمن ََشۡ م  ٱَّللذ  َرّب  َٰلِك  َذ
نِيب  

 
ۡت  ِإَوََلۡهِ أ  َعلَۡيهِ تََوُكذ

ِ َذلُِكُم  َوَما اْختَلَْفتُْم فِيِه ِمْن َشْيءإ فَُحْكُمهُ إِلَى هللاا

ْلُت َوإِلَْيِه أُنِيبُ  ُ َربِّي َعلَْيِه تََوكا  هللاا

62/42:11م
1
ۡزَوَٰٗجا َوِمَن  0فَاِطر   

َ
ۡم أ ِسك  نف 

َ
ِۡن أ م م  ۡرِضِۚ َجَعَل لَك 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ٱلسذ

ۡزَوَٰٗجا
َ
نَۡعَِٰم أ

َ
ُۖ  0مٱۡۡل ء  ۡم فِيهِِۚ لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ ِميع   9ميَۡذَرؤ ك  َو ٱلسذ َوه 

 ٱۡۡلَِصۡي  

َماَواِت َواأْلَْرِض َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم  فَاِطُر السا

ا َوِمَن اأْلَْنَعاِم أَْزَواًجا يَْذَرُؤُكْم فِيِه لَْيَس أَْزَواجً 

ِميُع اْلبَِصيرُ   َكِمْثلِِه َشْيٌء َوهَُو السا

62/42:12م
2
ِۡزَق لَِمن يََشآء  َوَيۡقِدر     ط  ٱلر  ۡرِضِۖ يَبۡس 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  0ََل ۥ َمَقاَِلد  ٱلسذ

ء  َعلِيم   ]...[ ِ ََشۡ
ل  ۥ بِك   إِنذه 

ْزَق لَِمْن لَهُ مَ  َماَواِت َواأْلَْرِض يَْبُسطُ الرِّ قَالِيُد السا

 يََشاُء َويَْقِدُر إِناهُ بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيمٌ 

ٓ إََِلَۡك  62/42:13م ۡوَحۡيَنا
َ
ِٓي أ َٰ بِهِۦ ن وٗحا َوٱَّلذ ِيِن َما َوَّصذ َِن ٱَل  م م  َع لَك  ۞ َُشَ

وََسَٰ  َٰهِيَم َوم  ۡيَنا بِهِۦٓ إِبَۡر ِيَن َوََل  َوَما َوصذ ْ ٱَل  وا قِيم 
َ
ۡن أ
َ
ُۖ أ وَِعيََسى

ۡم إََِلۡهِِۚ ٱَّللذ  ََيَۡتِبٓ إََِلۡهِ  وه  ُۡشِكَِي َما تَۡدع  َ لََعَ ٱلۡم  ْ فِيهِِۚ َكب  ق وا َتَتَفرذ
 َمن يََشآء  َوَيۡهِدٓي إََِلۡهِ َمن ي نِيب  

ى بِِه نُوًحا َوالاِذي  يِن َما َوصا َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ

ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى أَ  ْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصا

قُوا فِيِه َكبَُر  يَن َواَل تَتَفَرا َوِعيَسى أَْن أَقِيُموا الدِّ

ُ يَْجتَبِي إِلَْيِه  َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدُعوهُْم إِلَْيِه هللاا

 َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن يُنِيبُ 

62/42:14م
3
ۡم  َولَۡوََل َُكَِمة    َۢا بَۡيَنه  م  ٱۡلعِۡلم  َبۡغَي ْ إَِلذ ِمنَۢ َبۡعِد َما َجآَءه  ق ٓوا َوَما َتَفرذ

 ْ ورِث وا
 
ِيَن أ ۡم  ِإَونذ ٱَّلذ َِضَ بَۡيَنه  َسَم ٗ لذق  َجٖل مُّ

َ
ب َِك إََِلى أ  0َسَبَقۡت ِمن رذ

ِنۡ  ٖ م  رِيٖب ٱۡلِكَتََٰب ِمنَۢ َبۡعِدهِۡم لَِف َشك   ه  م 

قُوا إاِلا ِمْن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلِعْلُم بَْغيًا  َوَما تَفَرا

بَْينَهُْم َولَْواَل َكلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك إِلَى أََجلإ 

ى لَقُِضَي بَْينَهُْم َوإِنا الاِذيَن أُوِرثُوا اْلِكتَاَب  ُمَسّمً

 ِمْن بَْعِدِهْم لَفِي َشكٍّ ِمْنهُ ُمِريبإ 

62/42:15م
4
ۡمُۖ َوق ۡل َءاَمنت    ۡهَوآَءه 

َ
ِمۡرَتُۖ َوََل تَتذبِۡع أ

 
ٓ أ ُۖ َوٱۡسَتقِۡم َكَما َٰلَِك فَٱۡدع  فَلَِذ

ِمۡرت  
 
نَزَل ٱَّللذ  ِمن كَِتَٰٖبِۖ َوأ

َ
ٓ أ ُۖ ٱَّللذ  َربَُّنا  0نبَِما م  ۡعِدَل بَۡيَنك 

َ
ِۡل
ۡمُۖ  ۡعَمَٰل ك 

َ
ۡم أ ۡعَمَٰل َنا َوَلك 

َ
ٓ أ ۡمُۖ نَلَا ُۖ  َوَربُّك  م  َة بَۡيَنَنا َوَبۡيَنك  جذ ََل ح 

ُۖ ِإَوََلۡهِ ٱلَۡمِصۡي    ٱَّللذ  ََيَۡمع  بَۡيَنَنا

فَلَِذلَِك فَاْدُع َواْستَقِْم َكَما أُِمْرَت َواَل تَتابِْع أَْهَواَءهُْم 

ُ ِمْن ِكتَابإ َوأُِمْرُت  َوقُْل آََمْنُت بَِما أَْنَزَل هللاا

 ُ َربُّنَا َوَربُُّكْم لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم  أِلَْعِدَل بَْينَُكُم هللاا

ُ يَْجَمُع بَْينَنَا  ةَ بَْينَنَا َوبَْينَُكُم هللاا أَْعَمالُُكْم اَل ُحجا

 َوإِلَْيِه اْلَمِصيرُ 

ۡم َداِحَضٌة  62/42:16م ت ه  جذ ِ ِمنَۢ َبۡعِد َما ٱۡست ِجيَب ََل ۥ ح  وَن ِِف ٱَّللذ َآجُّ ِيَن َي  َوٱَّلذ
ۡم َعَذاب  َشِديدٌ  ِعندَ   َرب ِِهۡم وََعلَۡيِهۡم َغَضب  َولَه 

ِ ِمْن بَْعِد َما اْستُِجيَب لَهُ  وَن فِي هللاا َوالاِذيَن يَُحاجُّ

تُهُْم َداِحَضةٌ ِعْنَد َربِِّهْم َوَعلَْيِهْم َغَضٌب َولَهُْم  ُحجا

 َعَذاٌب َشِديدٌ 

نَزَل ٱۡلِكَتََٰب  62/42:17م
َ
ِٓي أ اَعَة ٱَّللذ  ٱَّلذ ِ َوٱلِۡمَُياَنۗۡ َوَما ي ۡدرِيَك لََعلذ ٱلسذ بِٱۡۡلَق 

 قَرِيب  
ُ الاِذي أَْنَزَل اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ َواْلِميَزاَن َوَما  هللاا

اَعةَ قَِريبٌ   يُْدِريَك لََعلا السا

ِيَن  62/42:18م ُۖ َوٱَّلذ ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن بَِها وَن ِمۡنَها يَۡسَتۡعِجل  بَِها ٱَّلذ ۡشفِق  ْ م  َءاَمن وا
اَعةِ لَِف َضَلَِٰۢل  وَن ِِف ٱلسذ َمار  ِيَن ي  ََلٓ إِنذ ٱَّلذ

َ
ۗۡ أ نذَها ٱۡۡلَقُّ

َ
وَن أ َوَيۡعلَم 

 بَعِيد  

يَْستَْعِجُل بِهَا الاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِهَا َوالاِذيَن آََمنُوا 

قُّ أاََل إِنا الاِذيَن ُمْشفِقُوَن ِمْنهَا َويَْعلَُموَن أَناهَا اْلحَ 

اَعِة لَفِي َضاَللإ بَِعيدإ   يَُماُروَن فِي السا

َو ٱۡلَقوِيُّ ٱۡلَعزِيز   62/42:19م ُۖ َوه  ق  َمن يََشآء  َۢ بِعَِبادِهِۦ يَۡرز  ُ لَِطيٌف بِِعبَاِدِه يَْرُزُق َمْن يََشاُء َوهَُو اْلقَِويُّ  ٱَّللذ  لَِطيف  هللاا

 اْلَعِزيزُ 

62/42:20م
1
ََل ۥ ِِف َحۡرثِهِۖۦُ َوَمن ََكَن ي ِريد   0َمن ََكَن ي رِيد  َحۡرَث ٱٓأۡلِخَرةِ نَزِدۡ  

ۡنَيا ن ۡؤتِهِۦ   0نِمۡنَها َوَما ََل ۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمن نذِصيب   9َحۡرَث ٱَلُّ
َمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث اآْلَِخَرِة نَِزْد لَهُ فِي َحْرثِِه 

ْنيَا نُْؤتِِه ِمْنهَا َوَما لَهُ َوَمْن َكاَن يُِريُد َحرْ  َث الدُّ

 فِي اآْلَِخَرِة ِمْن نَِصيبإ 

                                                           
1

قارن: " فأوقع الرب اإلله سباتا عميقا على اإلنسان فنام. فأخذ إحدى أضالعه وسد مكانها بلحم. وبنى الرب اإلله الضلع ( 0م♦ فَاِطِر، فَاِطَر ( 0 

من لحمي. هذه تسمى امرأة ألنها من آمرئ  التي أخذها من اإلنسان امرأة، فأتى بها اإلنسان. فقال اإلنسان: هذه المرة هي عظم من عظامي ولحم

(؛" هذا هو إلهنا، وال يحسب غيره تجاهه" 3:  007قارن: "من مثل الرب إلهنا الجالس في األعالي" )مزامير ( 9م(. 97-90:  9أخذت" )تكوين 

 (.76:  7)باروك 
2

 َويَْقُدُر، َويُقَدِّرُ ( 0 
3

ثُوا، َوِرثُوا ( 0   ُورِّ
4

 3:  8\007السيف منسوخة بآية ( 0ن 
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62/42:21م
2
َذنَۢ بِهِ ٱَّللذ    ]...[ 

ۡ
ِيِن َما لَۡم يَأ َِن ٱَل  م م  ْ لَه  وا ْ َُشَع  ا ىؤ  ََك ۡم ُش  ۡم لَه 

َ
أ

ۡمۗۡ ِإَونذ  َِضَ بَۡيَنه  َِلم   0َولَۡوََل َُكَِمة  ٱۡلَفۡصِل لَق 
َ
ۡم َعَذاٌب أ َٰلِِمَي لَه   ٱلظذ

أَْم لَهُْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَهُْم ِمَن الدِّيِن َما لَْم يَأَْذْن 

ُ َولَْواَل َكلَِمةُ اْلفَْصِل لَقُِضَي بَْينَهُْم َوإِنا  بِِه هللاا

 الظاالِِميَن لَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

ۡشفِقِيَ  62/42:22م َٰلِِمَي م  َو تََرى ٱلظذ ْ وَه  ا َكَسب وا ِيَن  ]...[ ِممذ َۢ بِهِۡمۗۡ َوٱَّلذ َواقِع 
ا يََشآء وَن  م مذ َٰلَِحَِٰت ِِف َرۡوَضاِت ٱۡۡلَنذاِتِۖ لَه  ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا َءاَمن وا

َو ٱۡلَفۡضل  ٱۡلَكبِۡي   َٰلَِك ه   ِعنَد َرب ِِهۡم  َذ

ا َكَسبُوا َوهَُو وَ  اقٌِع تََرى الظاالِِميَن ُمْشفِقِيَن ِمما

الَِحاِت فِي  بِِهْم َوالاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

َرْوَضاِت اْلَجنااِت لَهُْم َما يََشاُؤوَن ِعْنَد َربِِّهْم َذلَِك 

 هَُو اْلفَْضُل اْلَكبِيرُ 

62/42:23هـ
3
   ِ ِي ي بَُش  َٰلَِك ٱَّلذ َٰلَِحَِٰتِۗ ق ل  0َذ ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ

ٱَّللذ  ِعَباَده  ٱَّلذ
ۡس 
َ
ٓ أ ۡجًرا  َ َلذ

َ
ۡم َعلَۡيهِ أ ةَ  0نل ك  ِۗ  9إَِلذ ٱلَۡمَودذ ۡرَّبَٰ َوَمن َيۡقََتِۡف  0مِِف ٱۡلق 

ۡسًنا   7َحَسَنٗة نذزِدۡ  وٌر  7ََل ۥ فِيَها ح  ور  َشك  َ َغف   إِنذ ٱَّللذ

ُ ِعبَاَدهُ الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا َذلَِك الاِذي يُ  ُر هللاا بَشِّ

الَِحاِت قُْل اَل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إاِلا اْلَمَوداةَ  الصا

فِي اْلقُْربَى َوَمْن يَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَهُ فِيهَا ُحْسنًا 

َ َغفُوٌر َشُكورٌ   إِنا هللاا

62/42:24هـ
4
ۡم  ]...[ 

َ
َٰ أ ُۖ فَإِن يََشإِ ٱَّللذ  ََيۡتِۡم لََعَ ِ َكِذٗبا  ٱَّللذ

ىَٰ لََعَ ول وَن ٱۡفََتَ َيق 
َۢ  0قَۡلبَِكۗۡ َوَيۡمح  ٱَّللذ  ٱۡلَبَِٰطَل َوي ِحقُّ ٱۡۡلَقذ بَِكلَِمَٰتِهِۦٓ   ۥ َعلِيم  إِنذه 

ورِ  د   بَِذاِت ٱلصُّ

 ُ ِ َكِذبًا فَإِْن يََشأِ هللاا  يَْختِْم أَْم يَقُولُوَن اْفتََرى َعلَى هللاا

ُ اْلبَاِطَل َويُِحقُّ اْلَحقا بَِكلَِماتِِه  َعلَى قَْلبَِك َويَْمُ  هللاا

ُدورِ   إِناهُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

62/42:25هـ
5
  ِ ي   َعِن ٱلسذ

ْ وا ِي َيۡقَبل  ٱتلذۡوَبَة َعۡن ِعَبادِهِۦ َوَيۡعف  َو ٱَّلذ اِت َوَيۡعلَم    َ َوه 
  0َما َتۡفَعل ونَ 

َوهَُو الاِذي يَْقبَُل التاْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َويَْعفُو َعِن 

يِّئَاِت َويَْعلَُم َما تَْفَعلُونَ   السا

ِن فَۡضلِهۦِ   62/42:26م م م  ه  َٰلَِحَِٰت َوَيزِيد  ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ
َويَۡسَتِجيب  ٱَّلذ

ۡم َعَذاب  َشِديد   وَن لَه  َٰفِر   َوٱۡلَك
الَِحاِت َويَْستَجِ  يُب الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 َويَِزيُدهُْم ِمْن فَْضلِِه َواْلَكافُِروَن لَهُْم َعَذاٌب َشِديدٌ 

62/42:27هـ
6
ِل    ََن  ۡرِض َوَلَِٰكن ي 

َ
ْ ِِف ٱۡۡل ِۡزَق لِعَِبادِهِۦ َۡلََغۡوا  0۞َولَۡو بََسَط ٱَّللذ  ٱلر 

ۥ بِعِ  ا يََشآء   إِنذه  َۢ بَِصۡي  بَِقَدرٖ مذ  َبادِهِۦ َخبِۡي 
ْزَق لِِعبَاِدِه لَبََغْوا فِي اأْلَْرِض  ُ الرِّ َولَْو بََسطَ هللاا

ُل بِقََدرإ َما يََشاُء إِناهُ بِِعبَاِدِه َخبِيٌر  َولَِكْن يُنَزِّ

 بَِصيرٌ 

62/42:28م
7
ِل    ََن  ِي ي  َو ٱَّلذ ْ  0َوه  وا َو  9ٱۡلَغۡيَث ِمنَۢ َبۡعِد َما َقَنط  ۥ  َوه  َويَنُش   رَُۡحََته 

 ٱلَۡوِّلُّ ٱۡۡلَِميد  
ُل اْلَغْيَث ِمْن بَْعِد َما قَنَطُوا َويَْنُشُر  َوهَُو الاِذي يُنَزِّ

 َرْحَمتَهُ َوهَُو اْلَولِيُّ اْلَحِميدُ 

ۡرِض َوَما بَثذ فِيِهَما ِمن َدآ 62/42:29م
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َو َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخۡلق  ٱلسذ بذةِٖۚ َوه 

َٰ ََجۡعِِهۡم إَِذا يََشآء  قَِدير    لََعَ
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَثا  َوِمْن آَيَاتِِه َخْلُق السا

 فِيِهَما ِمْن َداباةإ َوهَُو َعلَى َجْمِعِهْم إَِذا يََشاُء قَِديرٌ 

62/42:30م
8
ِصيَبةٖ فَبَِما  ِن مُّ م م  َصََٰبك 

َ
ٓ أ يۡدِ  0َوَما

َ
ْ َعن َكَسَبۡت أ وا ۡم َوَيۡعف  يك 

 َكثِۡيٖ 
َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيبَةإ فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكْم 

 َويَْعفُو َعْن َكثِيرإ 

ۡعِجزِيَن  62/42:31م نت م بِم 
َ
ٓ أ ِ ِمن  ]...[َوَما ِن د وِن ٱَّللذ م م  ۡرِضِۖ َوَما لَك 

َ
ِِف ٱۡۡل

ٖ َوََل نَِصۡيٖ   َوِّل 
بُِمْعِجِزيَن فِي اأْلَْرِض َوَما لَُكْم ِمْن َوَما أَْنتُْم 

ِ ِمْن َولِيٍّ َواَل نَِصيرإ   ُدوِن هللاا

62/42:32م
9
َٰتِهِ ٱۡۡلََوارِ   َِٰم  0َوِمۡن َءاَي ۡعَل

َ
 َوِمْن آَيَاتِِه اْلَجَواِر فِي اْلبَْحِر َكاأْلَْعاَلمِ  ِِف ٱۡۡلَۡحرِ َكٱۡۡل

                                                                                                                                                                                                            
1

 09:  07\31منسوخة باآلية ( 0ن♦ نُْؤتِْه، نُْؤتِهُ، يُْؤتِِه ( 9 يَِزدْ ( 0 
2

 َوأَنا ( 0 
3

ةً ( 9 يُْبِشُر، يَْبُشرُ ( 0   .07:  08\77انظر هامش اآلية ( 0م♦  77:  77\39منسوخة باآلية ( 0ن♦ ُحْسنَى ( 7 يَِزدْ ( 7 َمَودا
4

 بَِكلَِمتِهِ ( 0 
5

 يَْفَعلُونَ ( 0 
6

 يُْنِزلُ ( 0 
7

 قَنِطُوا، قَنُطُوا( 9 يُْنِزلُ ( 0 
8

 بَِما( 0 
9

 اْلَجَواِري، الَْجَوارُ ( 0 
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62/42:33م
1
ِيحَ    ي ۡسِكِن ٱلر 

ۡ
َٰلَِك  9َفَيۡظلَۡلنَ  0إِن يََشأ َٰ َظۡهرِهِۦٓ  إِنذ ِِف َذ

َرَواكَِد لََعَ
ور  
ِ َصبذارٖ َشك 

 ٓأَلَيَٰٖت ل ِك  
يَ  فَيَْظلَْلَن َرَواِكَد َعلَى ظَْهِرِه  إِْن يََشأْ يُْسِكِن الرِّ

 إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لُِكلِّ َصباارإ َشُكورإ 

62/42:34م
2
نذ بَِما   ۡو ي وبِۡقه 

َ
 أَْو يُوبِْقهُنا بَِما َكَسبُوا َويَْعُف َعْن َكثِيرإ  َعن َكثِۡيٖ  0َكَسب واْ َوَيۡعف  أ

62/42:35م
3
ِيٖص  0َوَيۡعلَمَ   ِن َمذ م م  َٰتَِنا َما لَه  ِيَن ي َجَِٰدل وَن ِِفٓ َءاَي َويَْعلََم الاِذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آَيَاتِنَا َما لَهُْم ِمْن  ٱَّلذ

 َمِحيصإ 

ۡبَِقَٰ  62/42:36م
َ
ِ َخۡۡي  َوأ ۡنَيا  َوَما ِعنَد ٱَّللذ ةِ ٱَلُّ ءٖ َفَمَتَٰع  ٱۡۡلََيوَٰ ِن ََشۡ وتِيت م م 

 
َفَمآ أ

َٰ َرب ِِهۡم َيَتَوُكذ ونَ  ِيَن َءاَمن واْ َولََعَ  لَِّلذ
ْنيَا َوَما ِعْنَد  فََما أُوتِيتُْم ِمْن َشْيءإ فََمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ

ِ َخْيٌر وَ  لُونَ هللاا  أَْبقَى لِلاِذيَن آََمنُوا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكا

62/42:37م
4
ئِرَ   ِيَن ََيَۡتنِب وَن َكَبى ۡم  0َوٱَّلذ ْ ه  َِٰحَش ِإَوَذا َما َغِضب وا ثِۡم َوٱۡلَفَو ٱۡۡلِ

وَن   َيۡغفِر 
ْثِم َواْلفََواِحَش َوإَِذا َما  َوالاِذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَاهَِر اإْلِ

 وا هُْم يَْغفُِرونَ َغِضبُ 

ا  62/42:38م ۡم َوِممذ وَرىَٰ بَۡيَنه  ۡم ش  ۡمر ه 
َ
ةَ َوأ لَوَٰ واْ ٱلصذ قَام 

َ
ِيَن ٱۡسَتَجاب واْ لَِرب ِِهۡم َوأ َوٱَّلذ

ونَ  ۡم ي نفِق   َرزَۡقَنَٰه 
اَلةَ َوأَْمُرهُْم  َوالاِذيَن اْستََجابُوا لَِربِِّهْم َوأَقَاُموا الصا

ا َرَزْقنَاهُْم يُْنفِقُونَ ُشوَرى بَْينَهُْم   َوِمما

62/42:39م
5
ونَ   ۡم يَنَتِِص  م  ٱۡۡلَۡغ  ه  َصاَبه 

َ
ِيَن إَِذآ أ  َوالاِذيَن إَِذا أََصابَهُُم اْلبَْغُي هُْم يَْنتَِصُرونَ   0نَوٱَّلذ

62/42:40م
6
  ُۖ ِۡثل َها اْ َسي َِئةٖ َسي َِئة  م  جۡ  0موََجَزىؤ 

َ
ۡصلََح فَأ

َ
ِ  َفَمۡن َعَفا َوأ ه ۥ لََعَ ٱَّللذ  0نر 

َٰلِِمَي  ِبُّ ٱلظذ ۥ ََل َي   إِنذه 
َوَجَزاُء َسيِّئَةإ َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا فََمْن َعفَا َوأَْصلََ  

ِ إِناهُ اَل يُِحبُّ الظاالِِمينَ   فَأَْجُرهُ َعلَى هللاا

62/42:41م
7
ۡلِمهِۦ  ْوَلىئَِك َما َعلَيۡ  0َولََمِن ٱنَتَِصَ َبۡعَد ظ 

 
ِن َسبِيل  فَأ َولََمِن اْنتََصَر بَْعَد ظُْلِمِه فَأُولَئَِك َما َعلَْيِهْم ِمْن  ِهم م 

 َسبِيلإ 

ۡرِض بَِغۡۡيِ  62/42:42م
َ
وَن ِِف ٱۡۡل وَن ٱنلذاَس َوَيۡبغ  ِيَن َيۡظلِم  بِيل  لََعَ ٱَّلذ إِنذَما ٱلسذ

َِلم  
َ
ۡم َعَذاٌب أ ْوَلىئَِك لَه 

 
ِۚ أ ِ  ٱۡۡلَق 

بِيُل َعلَى الاِذيَن يَْظلُِموَن النااَس َويَْبُغوَن إِناَما  السا

 فِي اأْلَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ أُولَئَِك لَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

ورِ  ]...[َولََمن َصَبَ وََغَفَر  62/42:43م م 
 
َٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم ٱۡۡل  اأْلُُمورِ  َولََمْن َصبََر َوَغفََر إِنا َذلَِك لَِمْن َعْزمِ  إِنذ َذ

ا  62/42:44م َٰلِِمَي لَمذ ِنَۢ َبۡعِدهۗۦِۡ َوتََرى ٱلظذ ٖ م  َوَمن ي ۡضلِِل ٱَّللذ  َفَما ََل ۥ ِمن َوِّل 
ِن َسبِيلٖ  ٖ م  ول وَن َهۡل إََِلَٰ َمَرد  اْ ٱۡلَعَذاَب َيق  و 

َ
 َرأ

ُ فََما لَهُ ِمْن َولِيٍّ ِمْن بَْعِدِه َوتََرى  َوَمْن يُْضلِِل هللاا

ا َرأَُوا اْلَعَذاَب يَقُولُوَن هَْل إِلَى َمَردٍّ الظاا لِِميَن لَما

 ِمْن َسبِيلإ 

62/42:45م
8
وَن َعلَۡيَها   ۡعَرض  ۡم ي  َٰه  ِ  ]...[َوتََرى ل  وَن ِمن  0َخَِٰشعَِي ِمَن ٱَّلُّ ر  يَنظ 

ٓواْ  ِيَن َخَِّس  ْ إِنذ ٱۡلَخََِّٰسِيَن ٱَّلذ ِيَن َءاَمن ٓوا ۗۡ َوقَاَل ٱَّلذ ٖ َطۡرف  َخِف 
قِيٖم  َٰلِِمَي ِِف َعَذاٖب مُّ ََلٓ إِنذ ٱلظذ

َ
ۡهلِيِهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۗ أ

َ
ۡم َوأ َسه  نف 

َ
 أ

لِّ   َوتََراهُْم يُْعَرُضوَن َعلَْيهَا َخاِشِعيَن ِمَن الذُّ

يَْنظُُروَن ِمْن طَْرفإ َخفِيٍّ َوقَاَل الاِذيَن آََمنُوا إِنا 

اْلَخاِسِريَن الاِذيَن َخِسُروا أَْنفَُسهُْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم 

 اْلقِيَاَمِة أاََل إِنا الظاالِِميَن فِي َعَذابإ ُمقِيمإ 

م م ِ  62/42:46م وَنه  ۡوَِلَآَء يَنِص  
َ
ِۡن أ م م  ِۗۡ َوَمن ي ۡضلِِل ٱَّللذ  َوَما ََكَن لَه  ن د وِن ٱَّللذ
 َفَما ََل ۥ ِمن َسبِيل  

 ِ َوَما َكاَن لَهُْم ِمْن أَْولِيَاَء يَْنُصُرونَهُْم ِمْن ُدوِن هللاا

ُ فََما لَهُ ِمْن َسبِيلإ   َوَمْن يُْضلِِل هللاا

ِتَ يَۡوم  َلذ  62/42:47م
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ م م  ْ لَِرب ِك  ِ  َما ٱۡسَتِجيب وا  َمَردذ ََل ۥ ِمَن ٱَّللذ

ِن نذِكۡيٖ  م م  ۡلَجإٖ يَۡوَمئِٖذ َوَما لَك  ِن مذ م م   لَك 
اْستَِجيبُوا لَِربُِّكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم اَل َمَردا لَهُ 

ِ َما لَُكْم ِمْن َمْلَجأإ يَْوَمئِذإ َوَما لَُكْم ِمْن نَِكيرإ   ِمَن هللاا

                                                           
1

يَاحَ ( 0   فَيَْظلِْلنَ ( 9 الرِّ
2

 َويَْعفُو، َويَْعفُوَ ( 0 
3

 َويَْعلَُم، َويَْعلَْم، َولِيَْعلَمَ ( 0 
4

 َكبِيرَ ( 0 
5

 77:  79\69منسوخة باآلية ( 0ن 
6

 .079:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0م ♦ 77:  79\69منسوخة باآلية ( 0ن 
7

 بَْعَدما ظُلِمَ ( 0 
8

 الذِّلِّ ( 0 
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62/42:48م
1
ْ فَ   وا ۡعَرض 

َ
ُۖ  ]...[إِۡن أ رَۡسۡلَنََٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيًظا

َ
ٓ أ إِۡن َعَلۡيَك إَِلذ  0نَفَما

ۡم َسي َِئُۢة  ُۖ ِإَون ت ِصۡبه  نَسََٰن ِمنذا رَُۡحَٗة فَرَِح بَِها َذۡقَنا ٱۡۡلِ
َ
ۗۡ ِإَونذآ إَِذآ أ َٰغ  ٱۡۡلََل

يِۡديِهۡم 
َ
َمۡت أ ور   ]...[بَِما قَدذ نَسََٰن َكف   فَإِنذ ٱۡۡلِ

فَإِْن أَْعَرُضوا فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحفِيظًا إِْن 

ْنَساَن ِمناا َرْحَمةً  َعلَْيَك إاِلا اْلباََلُغ َوإِناا إَِذا أََذْقنَا اإْلِ

فَِرَح بِهَا َوإِْن تُِصْبهُْم َسيِّئَةٌ بَِما قَداَمْت أَْيِديِهْم فَإِنا 

نْ   َساَن َكفُورٌ اإْلِ

ۡرِضِۚ ََيۡل ق  َما يََشآء   َيَهب  لَِمن يََشآء  إَِنَٰٗثا  62/42:49م
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ِ م  ذ ِ َّلل 
ورَ  ك   َوَيَهب  لَِمن يََشآء  ٱَّلُّ

َماَواِت َواأْلَْرِض يَْخلُُق َما يََشاُء يَهَُب  ِ ُمْلُك السا َّلِلا

ُكورَ لَِمْن يََشاُء إِنَاثًا   َويَهَُب لَِمْن يََشاُء الذُّ

ۥ َعلِيم  قَِدير   62/42:50م ُۖ َوَيۡجَعل  َمن يََشآء  َعقِيًما  إِنذه  ۡم ذ ۡكَراٗنا ِإَوَنَٰٗثا ه  ۡو ي َزو ِج 
َ
ُجهُْم ُذْكَرانًا َوإِنَاثًا َويَْجَعُل َمْن يََشاُء  أ أَْو يَُزوِّ

 َعقِيًما إِناهُ َعلِيٌم قَِديرٌ 

62/42:51م
2
ۡو ِمن َوَرآيِٕ ِحَجاب   

َ
ن ي َكل َِمه  ٱَّللذ  إَِلذ وَۡحًيا أ

َ
 0۞َوَما ََكَن لِبََُش  أ

ۡو ي ۡرِسَل 
َ
ٌّ َحِكيم   9أ ۥ لََعِ وَٗل َفي وِۡحَ بِإِۡذنِهِۦ َما يََشآء   إِنذه   رَس 
ُ إاِلا َوْحيًا أَْو ِمْن  َوَما َكاَن لِبََشرإ أَْن يَُكلَِّمهُ هللاا

ِحَجابإ أَْو يُْرِسَل َرُسواًل فَيُوِحَي بِإِْذنِِه َما َوَراِء 

 يََشاُء إِناهُ َعلِي  َحِكيمٌ 

62/42:52م
3
نَت تَۡدرِي َما ٱۡلِكَتَٰب    ۡمرِنَا  َما ك 

َ
ِۡن أ وٗحا م  ۡوَحۡيَنآ إََِلَۡك ر 

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

يَمَٰن  َوَلَِٰكن َجَعۡلَنَٰه  ن وٗرا نذۡهِدي بِهِۦ َمن  ذَشآء  ِمۡن ِعَبادِنَا  َوََل ٱۡۡلِ ن
ۡسَتقِيٖم  0ِإَونذَك تَلَۡهِديٓ   إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

َوَكَذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمِرنَا َما ُكْنَت 

يَماُن َولَِكْن َجَعْلنَاهُ نُوًرا  تَْدِري َما اْلِكتَاُب َواَل اإْلِ

إِناَك لَتَْهِدي إِلَى نَْهِدي بِِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا وَ 

 ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ 

ِ  62/42:53م ََلٓ إََِل ٱَّللذ
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِي ََل ۥ َما ِِف ٱلسذ ِ ٱَّلذ ِصَرَِٰط ٱَّللذ

ور   م 
 
 تَِصۡي  ٱۡۡل

َماَواِت َوَما فِي  ِ الاِذي لَهُ َما فِي السا ِصَراِط هللاا

 ِ   تَِصيُر اأْلُُمورُ اأْلَْرِض أاََل إِلَى هللاا
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5
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

63/43:1م
6
 حم  0تحمٓ  

بِيِ  63/43:2م  َواْلِكتَاِب اْلُمبِينِ  َوٱۡلِكَتَِٰب ٱلۡم 

ۡم َتۡعقِل ونَ إِنذا  63/43:3م ا لذَعلذك   إِناا َجَعْلنَاهُ قُْرآَنًا َعَربِيًّا لََعلاُكْم تَْعقِلُونَ  َجَعۡلَنَٰه  ق ۡرَٰءنًا َعَربِي ٗ

63/43:4م
7
م ِ  

 
ۥ ِِفٓ أ ۡيَنا لََعِّلٌّ َحِكيٌم  0م0ِإَونذه   َوإِناهُ فِي أُمِّ اْلِكتَاِب لََدْينَا لََعلِي  َحِكيمٌ  ٱۡلِكَتَِٰب ََلَ

63/43:5م
8
ِۡكَر َصۡفًحا  م  ٱَّل  َفَنۡۡضِب  َعنك 

َ
ن 0أ

َ
َّۡسِفِيَ  9أ نت ۡم قَۡوٗما مُّ ْكَر َصْفًحا أَْن ُكْنتُْم قَْوًما  ك  أَفَنَْضِرُب َعْنُكُم الذِّ

 ُمْسِرفِينَ 

لِيَ  63/43:6م وذ
َ
ٖ ِِف ٱۡۡل ِب 

رَۡسۡلَنا ِمن نذ
َ
لِينَ  َوَكْم أَْرَسْلنَا ِمْن نَبِيٍّ فِي َوَكۡم أ  اأْلَوا

63/43:7م
9
ِب   إَِلذ ََكن واْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزِء ونَ  

ِن نذ تِيِهم م 
ۡ
 َوَما يَأْتِيِهْم ِمْن نَبِيٍّ إاِلا َكانُوا بِِه يَْستَْهِزهُونَ   0َوَما يَأ

لِيَ  63/43:8م وذ
َ
م َبۡطٗشا َوَمََضَٰ َمَثل  ٱۡۡل َشدذ ِمۡنه 

َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
لِينَ  فَأَْهلَْكنَا فَأ  أََشدا ِمْنهُْم بَْطًشا َوَمَضى َمثَُل اأْلَوا

                                                           
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
2

 يُْرِسلُ ( 9 ُحُجبإ ( 0 
3

 لَتُْهَدى، لَتُْهِدي، لَتَدعوهم، لَتَدعو( 0 
4

 .73عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
5

 .86\0رة للسو 9انظر الهامش  
6

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
7

 **Talmud, Sukkah 6b, et Sanhédrin 4a ( عبارة ام الكتاب تأتي بالعبرية ام لمقرا مما يوض  انها مأخوذة من تلك اللغة 0م♦ إِمِّ ( 0 
8

 إِْن، إِذْ ( 9 ُصْفًحا( 0 
9

 يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُونَ ( 0 
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نذ ٱۡلَعزِيز   63/43:9م ول نذ َخلََقه  ۡرَض ََلَق 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسذ م مذ تۡلَه 

َ
َولَئِن َسأ
 ٱۡلَعلِيم  

َماَواِت َواأْلَْرَض  َولَئِْن َسأَْلتَهُْم َمْن َخلََق السا

 اْلَعِزيُز اْلَعلِيمُ لَيَقُولُنا َخلَقَهُنا 

63/43:10م
1
ۡرَض َمۡهٗدا 

َ
م  ٱۡۡل ِي َجَعَل لَك  ۡم  0ٱَّلذ ب َٗل لذَعلذك  ۡم فِيَها س  وََجَعَل لَك 

وَن   َتۡهَتد 
الاِذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَجَعَل لَُكْم فِيهَا 

 ُسباًُل لََعلاُكْم تَْهتَُدونَ 

63/43:11م
2
َل   ِي نَزذ ۡيٗتا   َوٱَّلذ ٗة مذ نَا بِهِۦ بَِۡلَ نَُشۡ

َ
َۢ بَِقَدرٖ فَأ َمآءِ َمآَء َكَذَٰلَِك  0ِمَن ٱلسذ

ونَ  ۡرَج    ]...[ 9َت 
َماِء َماًء بِقََدرإ فَأَْنَشْرنَا بِِه بَْلَدةً  َل ِمَن السا َوالاِذي نَزا

 َمْيتًا َكَذلَِك تُْخَرُجونَ 

ۡزَوََٰج  63/43:12م
َ
ِي َخلََق ٱۡۡل نَۡعَِٰم َما َوٱَّلذ

َ
ۡلِك َوٱۡۡل َِن ٱۡلف  م م  ذَها وََجَعَل لَك  ُك 

 تَۡرَكب ونَ 
َوالاِذي َخلََق اأْلَْزَواَج ُكلاهَا َوَجَعَل لَُكْم ِمَن اْلفُْلِك 

 َواأْلَْنَعاِم َما تَْرَكبُونَ 

63/43:13م
3
ۡم إِذَ   ْ نِۡعَمَة َرب ِك  وا ر  ورِهِۦ ث مذ تَۡذك  ه  َٰ ظ  ْ لََعَ ا ا ٱۡسَتَوۡيت ۡم َعَلۡيهِ لِتَۡسَتوۥ 

ِي ۡبَحََٰن ٱَّلذ ول واْ س  ۡقرِنِيَ  0َوَتق  نذا ََل ۥ م 
َر نَلَا َهََٰذا َوَما ك    9َسخذ

لِتَْستَُووا َعلَى ظُهُوِرِه ثُما تَْذُكُروا نِْعَمةَ َربُِّكْم إَِذا 

َر لَنَا هََذا  اْستََوْيتُْم َعلَْيِه َوتَقُولُوا ُسْبَحاَن الاِذي َسخا

 َوَما ُكناا لَهُ ُمْقِرنِينَ 

نَقلِب ونَ  63/43:14م  َوإِناا إِلَى َربِّنَا لَُمْنقَلِبُونَ  ِإَونذآ إََِلَٰ َرب َِنا لَم 

63/43:15م
4
زًۡءا    بٌِي  0وََجَعل واْ ََل ۥ ِمۡن ِعَبادِهِۦ ج  ور  مُّ نَسََٰن لََكف  ْنَساَن لََكفُوٌر َوَجَعلُوا لَهُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزًءا إِ  إِنذ ٱۡۡلِ نا اإْلِ

 ُمبِينٌ 

م بِٱۡۡلَنِيَ  63/43:16م ۡصَفىَٰك 
َ
ا ََيۡل ق  َبَناٖت َوأ ََذ ِممذ ِم ٱَتذ

َ
ا يَْخلُُق بَنَاتإ َوأَْصفَاُكْم بِاْلبَنِينَ  أ  أَِم اتاَخَذ ِمما

63/43:17م
5
ِنَٰمۡح َمَثَٗل َظلذ   م بَِما َِضََب لِلرذ ه  َحد 

َ
َ أ ِ اِإَوَذا ب ُش  ۡسَود ٗ ۥ م  ه  َو  0وَۡجه  َوه 
 َكِظيٌم 

ْحَماِن َمثاًَل ظَلا  َر أََحُدهُْم بَِما َضَرَب لِلرا َوإَِذا بُشِّ

ا َوهَُو َكِظيمٌ   َوْجهُهُ ُمْسَوّدً

63/43:18م
6
  ْ ا ؤ  َو َمن ي نَشذ

َ
َو ِِف ٱۡۡلَِصامِ  0أ بِٖي  9ِِف ٱۡۡلِۡلَيةِ وَه  أُ   ]...[َغۡۡي  م  فِي اْلِحْليَِة َوهَُو فِي اْلِخَصاِم َغْيُر أََوَمْن يُنَشا

 ُمبِينإ 

63/43:19م
7
ۡم ِعَبَٰد    ِيَن ه  ْ ٱلَۡمَلىئَِكَة ٱَّلذ ْ  0وََجَعل وا وا َشِهد 

َ
ۡم   9ٱلرذِنَٰمۡح إَِنًَٰثا  أ َخۡلَقه 

مۡ  7َست ۡكَتب     6ل ونَ   َ َوي ۡس  3 7َشَهََٰدت ه 
ْحَماِن إِنَاثًا َوَجَعلُوا اْلَماَلهَِكةَ الاِذيَن هُْم  ِعبَاُد الرا

 أََشِهُدوا َخْلقَهُْم َستُْكتَُب َشهَاَدتُهُْم َويُْسأَلُونَ 

63/43:20م
8
ۡم   ِۖ إِۡن ه  َٰلَِك ِمۡن ِعۡلم  م بَِذ ا لَه  مِۗ مذ َوقَال واْ لَۡو َشآَء ٱلرذۡحَمَٰن  َما َعَبۡدَنَٰه 

ونَ    0تإَِلذ ََيۡر ص 
ْحَمانُ  َما َعبَْدنَاهُْم َما لَهُْم بَِذلَِك  َوقَالُوا لَْو َشاَء الرا

 ِمْن ِعْلمإ إِْن هُْم إاِلا يَْخُرُصونَ 

ونَ  63/43:21م ۡسَتۡمِسك  م بِهِۦ م  ِن َقۡبلِهِۦ َفه  ۡم كَِتَٰٗبا م  ۡم َءاَتۡيَنَٰه 
َ
 أَْم آَتَْينَاهُْم ِكتَابًا ِمْن قَْبلِِه فَهُْم بِِه ُمْستَْمِسُكونَ  أ

63/43:22م
9
ةٖ بَۡل قَال وٓ   مذ

 
ى أ وَن  0اْ إِنذا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََعَ ۡهَتد  ى َءاَثَٰرِهِم مُّ ةإ َوإِناا َعلَى  ِإَونذا لََعَ بَْل قَالُوا إِناا َوَجْدنَا آَبَاَءنَا َعلَى أُما

 آَثَاِرِهْم ُمْهتَُدونَ 

63/43:23م
10

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِِف قَۡرَيةٖ  
َ
َۡتَف وَهآ إِنذا َوَكَذَٰلَِك َمآ أ ِذير  إَِلذ قَاَل م 

ِن نذ م 
ةٖ  مذ
 
ى أ وَن  0وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََعَ ۡقَتد  ى َءاَثَٰرِهِم مُّ  ِإَونذا لََعَ

َوَكَذلَِك َما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك فِي قَْريَةإ ِمْن نَِذيرإ إاِلا 

ةإ َوإِناا َعلَى قَاَل ُمْتَرفُوهَا إِناا َوَجْدنَا آَبَاَءنَا َعلَ  ى أُما

 آَثَاِرِهْم ُمْقتَُدونَ 

                                                           
1

 ِمهَاًدا( 0 
2

 تَْخُرُجونَ ( 9 َميِّتًا( 0 
3

نِيَن، لُمْقتَِرنِيَن ( 9 َمنْ ( 0   ُمقَرا
4

ا، ُجُزًؤا( 0   ُجّزً
5

، ُمْسَواد  ( 0   ُمْسَود 
6

أُ إالا ( 0   الَكالمِ ( 9 يُنَاَشأُ، يَنََشأُ، يُْنَشأُ، ال يُنَشا
7

 َويَُساَءلُوَن، َويَُسلُونَ ( 6 َشهَاَدتَهُمْ  -َسنَْكتُُب، َسيَْكتُُب ( 3 َشهَاَداتُهُمْ ( 7 َسيُْكتَبُ ( 7 ا، أُْشِهُدواأَأُْشِهُدوا، آأُْشِهُدو( 9 ِعنَد، ِعبَاَد، َعْبُد، ُعبااُد، َعبِيدُ ( 0 
8

 .66:  01\30أنظر هامش اآلية  (0ت 
9

ةإ، ِملاةإ ( 0  ةإ، أَما  إِما
10

ةإ، ِملاةإ ( 0  ةإ، أَما  إِما
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63/43:24م
1
ََٰل   م 0۞َق َولَۡو ِجۡئت ك 

َ
ۡمُۖ قَال ٓواْ  9أ ۡم َعلَۡيهِ َءابَآَءك  ا وََجدتُّ ۡهَدىَٰ ِممذ

َ
بِأ

وَن  رِۡسۡلت م بِهِۦ َكَٰفِر 
 
 إِنذا بَِمآ أ

ا َوَجْدتُْم  َعلَْيِه آَبَاَءُكْم قَاَل أََولَْو ِجْئتُُكْم بِأَْهَدى ِمما

 قَالُوا إِناا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِرونَ 

بِيَ  63/43:25م ِ َكذ  ۡر َكۡيَف ََكَن َعَٰقَِبة  ٱلۡم  ۡمُۖ فَٱنظ  بِينَ  فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنه   فَاْنتَقَْمنَا ِمْنهُْم فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ

63/43:26م
2
بِيهِ َوقَۡوِمهِۦٓ إِنذَِن ِإَوۡذ قَاَل  

َ
َٰهِيم  ِۡل وَن  9بََرآء   0إِبَۡر ا َتۡعب د  ِمذ ا  م  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم أِلَبِيِه َوقَْوِمِه إِنانِي بََراٌء ِمما

 تَْعبُُدونَ 

63/43:27م
3
ۥ َسَيۡهِدينِ   ِي َفَطَرِن فَإِنذه   َسيَْهِدينِ  إاِلا الاِذي فَطََرنِي فَإِناهُ   0إَِلذ ٱَّلذ

63/43:28م
4
وَن  7ِِف َعقِبِهِۦ 9بَاقَِيةٗ  0وََجَعلََها َُكَِمَۢة  ۡم يَۡرِجع   َوَجَعلَهَا َكلَِمةً بَاقِيَةً فِي َعقِبِِه لََعلاهُْم يَْرِجُعونَ  لََعلذه 

63/43:29م
5
بِي   0بَۡل َمتذۡعت    ول  مُّ م  ٱۡۡلَقُّ َورَس  َٰ َجآَءه  ۡم َحَّتذ ََلٓءِ َوَءابَآَءه  ؤ  بَْل َمتاْعُت هَُؤاَلِء َوآَبَاَءهُْم َحتاى َجاَءهُُم اْلَحقُّ  َهى

 َوَرُسوٌل ُمبِينٌ 

ونَ  63/43:30م م  ٱۡۡلَقُّ قَال واْ َهََٰذا ِسۡحر  ِإَونذا بِهِۦ َكَٰفِر  ا َجآَءه  ا َجاَءهُُم اْلَحقُّ قَالُوا هََذا ِسْحٌر َوإِناا بِِه  َولَمذ َولَما

 َكافُِرونَ 

63/43:31م
6
لٖ   َٰ رَج  ۡرَءان  لََعَ َِل َهََٰذا ٱۡلق  واْ لَۡوََل ن ز 

َِن ٱۡلَقۡرَيتَۡيِ َعِظيم   0َوقَال  َل هََذا اْلقُْرءاُن َعلَى َرُجلإ ِمَن  م  َوقَالُوا لَْواَل نُزِّ

 َعِظيمإ  اْلقَْريَتَْينِ 

63/43:32م
7
وَن رَُۡحََت   ۡم َيۡقِسم  ه 

َ
مۡ  0أ عِيَشَته  م مذ ِِف  9َرب َِك  ََنۡن  قََسۡمَنا بَۡيَنه 

ه م  َتذِخَذ َبۡعض  ِ ۡم فَۡوَق َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت َل  ۡنَيا  َوَرَفۡعَنا َبۡعَضه  ةِ ٱَلُّ ٱۡۡلََيوَٰ
 ۡۗ ا ۡخرِي ٗ وَن  7َورَُۡحَت   7َبۡعٗضا س  ا ََيَۡمع  ِمذ  َرب َِك َخۡۡي  م 

أَهُْم يَْقِسُموَن َرْحَمةَ َربَِّك نَْحُن قََسْمنَا بَْينَهُْم 

ْنيَا َوَرفَْعنَا بَْعَضهُْم فَْوَق  َمِعيَشتَهُْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

بَْعضإ َدَرَجاتإ لِيَتاِخَذ بَْعُضهُْم بَْعًضا ُسْخِريًّا 

ا يَْجَمُعونَ َوَرْحَمةُ َربَِّك َخْيٌر   ِمما

63/43:33م
8
ِنَٰمۡح   ر  بِٱلرذ ََعۡلَنا لَِمن يَۡكف  ٗة َوَِٰحَدٗة ۡلذ مذ

 
وَن ٱنلذاس  أ ن يَك 

َ
َولَۡوََلٓ أ

ٗفا ق  ةٖ َوَمَعارِجَ  0ِۡل ي وتِِهۡم س  ِن فِضذ وَن  9م   َعلَۡيَها َيۡظَهر 
ةً َواِحَدةً  لََجَعْلنَا لَِمْن َولَْواَل أَْن يَُكوَن النااُس أُما

ةإ َوَمَعاِرَج  ْحَماِن لِبُيُوتِِهْم ُسقُفًا ِمْن فَضا يَْكفُُر بِالرا

 َعلَْيهَا يَْظهَُرونَ 

63/43:34م
9
ًرا  َٰٗبا َوِس   بَۡو

َ
 َولِبُيُوتِِهْم أَْبَوابًا َوُسُرًرا َعلَْيهَا يَتاِكئُونَ   9ونَ     َعلَۡيَها َيتذِك  0َوِۡل ي وتِِهۡم أ

63/43:35م
10

ا  َٰلَِك لَمذ ُّ َذ ٗفا  ِإَون ُك  ۡنَيا  َوٱٓأۡلِخَرة  ِعنَد َرب َِك  9 0َوز ۡخر  ةِ ٱَلُّ َمَتَٰع  ٱۡۡلََيوَٰ
تذقَِي   لِۡلم 

ْنيَا  ا َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ َوُزْخُرفًا َوإِْن ُكلُّ َذلَِك لَما

 َواآْلَِخَرةُ ِعْنَد َربَِّك لِْلُمتاقِينَ 

63/43:36م
11

َو ََل ۥ قَرِين   9َعن ذِۡكرِ ٱلرذِنَٰمۡح ن َقي ِۡض ََل ۥ َشۡيَطَٰٗنا 0َيۡعش  َوَمن   ْحَماِن نُقَيِّْض لَهُ َشْيطَانًا  َفه  َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر الرا

 فَهَُو لَهُ قَِرينٌ 

63/43:37م
12

بِيِل َوَيۡحَسب ونَ   ۡم َعِن ٱلسذ وَنه  دُّ ۡم ََلَص  وَن  0ِإَونذه  ۡهَتد  م مُّ نذه 
َ
بِيِل َويَْحَسبُوَن أَناهُْم  أ ونَهُْم َعِن السا َوإِناهُْم لَيَُصدُّ

 ُمْهتَُدونَ 

63/43:38م
13

ى إَِذا َجآَءنَا  َيَٰلَۡيَت بَۡيَِن َوبَۡيَنَك ب ۡعَد ٱلَۡمُۡشَِقۡيِ  ]...[قَاَل  0َحَّتذ
 فَبِۡئَس ٱۡلَقِرين  

يَا لَْيَت بَْينِي َوبَْينََك بُْعَد َحتاى إَِذا َجاَءنَا قَاَل 

 اْلَمْشِرقَْيِن فَبِْئَس اْلقَِرينُ 

                                                           
1

 ِجيتُُكْم، ِجئناُكمْ ( 9 قُلْ ( 0 
2

 بَُراٌء، بَِريءٌ ( 9 إِنِّي( 0 
3

 َسيَْهِدينِي( 0 
4

 َعْقبِِه، َعاقِبِهِ ( 7 بَاقِيَةٌ ( 9 ِكْلَمةً، َكلَِمةٌ ( 0 
5

 َمتاْعَت، َمتاْعنَا( 0 
6

 َرْجلإ ( 0 
7

 َوَرْحَمهْ ( 7 ِسْخِريًّا( 7 َمِعيَشاتَهُمْ ( 9 َرْحَمهْ ( 0 
8

 يجَ َوَمَعارِ ( 9 َسْقفًا، ُسْقفًا، َسقَفًا، ُسقُوفًا( 0 
9

 يَتاُكونَ ( 9 َوُسَرًرا( 0 
10

 َوَما ُكلُّ َذلَِك إالا ( 9 لََما، لَِما، إاِلا ( 0 
11

 يُقَيِّْض لَهُ َشيْطَانًا، يُقَياْض لَهُ َشْيطَاٌن.( 9 يَْعَش، يَْعُشو( 0 
12

 َويَْحِسبُونَ ( 0 
13

 َجاَءانَا ( 0 
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63/43:39م
1
مۡ   نذك 

َ
لَۡمت ۡم أ م  ٱَۡلَۡوَم إِذ ظذ وَن  0َولَن يَنَفَعك  ۡشََتِك  َولَْن يَْنفََعُكُم اْليَْوَم إِْذ ظَلَْمتُْم أَناُكْم فِي اْلَعَذاِب  ِِف ٱۡلَعَذاِب م 

 ُمْشتَِرُكونَ 

بِيٖ  63/43:40م َۡمَ َوَمن ََكَن ِِف َضَلَٰٖل مُّ ۡو َتۡهِدي ٱۡلع 
َ
مذ أ نَت ت ۡسِمع  ٱلصُّ

َ
فَأ
َ
ما أَْو تَْهِدي الُْعْمَي َوَمْن َكاَن  أ أَفَأَْنَت تُْسِمُع الصُّ

 فِي َضاَللإ ُمبِينإ 

63/43:41م
2
ا نَۡذَهََبذ   وَن  0فَإِمذ نَتقِم  م مُّ ا نَْذهَبَنا بَِك فَإِناا ِمْنهُْم ُمْنتَقُِمونَ  بَِك فَإِنذا ِمۡنه   فَإِما

63/43:42م
3
ۡو ن رَِينذَك  

َ
وَن  0أ ۡقَتِدر  ۡم فَإِنذا َعلَۡيِهم مُّ ِي وََعۡدَنَٰه   أَْو نُِريَناَك الاِذي َوَعْدنَاهُْم فَإِناا َعلَْيِهْم ُمْقتَِدُرونَ  ٱَّلذ

63/43:43م
4
  

 
ِٓي أ ۡسَتقِيٖم  0وِۡحَ فَٱۡسَتۡمِسۡك بِٱَّلذ َٰ ِصَرَٰٖط مُّ فَاْستَْمِسْك بِالاِذي أُوِحَي إِلَْيَك إِناَك َعلَى ِصَراطإ  إََِلَۡكُۖ إِنذَك لََعَ

 ُمْستَقِيمإ 

63/43:44م
5
ۥ ََّلِۡكر  لذَك َولَِقۡوِمَكُۖ َوَسۡوَف ت ۡس    تُْسأَلُونَ َوإِناهُ لَِذْكٌر لََك َولِقَْوِمَك َوَسْوَف   0ل ونَ   َ ِإَونذه 

63/43:45م
6
ٓ  0ۡل   َ َوۡس   لَِنا رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رُّس 

َ
َجَعۡلَنا ِمن د وِن  9َمۡن أ

َ
أ

وَن  ۡعَبد   ٱلرذِنَٰمۡح َءالَِهٗة ي 
َواْسأَْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن ُرُسلِنَا أََجَعْلنَا 

ْحَماِن آَلِهَةً يُْعبَُدونَ   ِمْن ُدوِن الرا

وََسَٰ أَِب 63/43:46م رَۡسۡلَنا م 
َ
ول  َولََقۡد أ يْهِۦ َفَقاَل إَِن ِ رَس  ٓ إََِلَٰ فِۡرَعۡوَن َوَمَۡلِ َٰتَِنا َي

ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ   َرب 
َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآَيَاتِنَا إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه 

 فَقَاَل إِنِّي َرُسوُل َربِّ اْلَعالَِمينَ 

م أَِب 63/43:47م ا َجآَءه  ونَ فَلَمذ ِۡنَها يَۡضَحك  م م  َٰتَِنآ إَِذا ه  ا َجاَءهُْم بِآَيَاتِنَا إَِذا هُْم ِمْنهَا يَْضَحُكونَ  َي  فَلَما

م بِٱۡلَعَذاِب  63/43:48م َخۡذَنَٰه 
َ
ُۖ َوأ ۡختَِها

 
ۡكَب  ِمۡن أ

َ
ِۡن َءايَة  إَِلذ ِِهَ أ َوَما ن رِيِهم م 

ۡم يَۡرِجع ونَ   لََعلذه 
َوَما نُِريِهْم ِمْن آَيَةإ إاِلا ِهَي أَْكبَُر ِمْن أُْختِهَا 

 َوأََخْذنَاهُْم بِاْلَعَذاِب لََعلاهُْم يَْرِجُعونَ 

ونَ  63/43:49م ۡهَتد  اِحر  ٱۡدع  نَلَا َربذَك بَِما َعِهَد ِعنَدَك إِنذَنا لَم  يَُّه ٱلسذ
َ
أ اِحُر اْدُع لَنَا َرباَك بَِما َعِهَد َوقَالُوا يَا أَيُّهَا السا  َوقَال واْ َيى

 ِعْنَدَك إِنانَا لَُمْهتَُدونَ 

63/43:50م
7
ث ونَ   ۡم يَنك  م  ٱۡلَعَذاَب إَِذا ه  ا َكَشۡفَنا َعۡنه  ا َكَشْفنَا َعْنهُُم اْلَعَذاَب إَِذا هُْم يَْنُكثُونَ   ]...[ 0فَلَمذ  فَلَما

63/43:51م
8
ۡلك  ِمِۡصَ َوَهَِٰذهِ َونَاَدىَٰ فِۡرَعۡون  ِِف   لَۡيَس َِل م 

َ
ََٰقۡوِم أ قَۡوِمهِۦ قَاَل َي
ونَ  فَََل ت ۡبِِص 

َ
ِۚ أ نَۡهَٰر  ََتۡرِي ِمن ََتَِّۡتٓ

َ
  0مٱۡۡل

َونَاَدى فِْرَعْوُن فِي قَْوِمِه قَاَل يَا قَْوِم أَلَْيَس لِي 

ُمْلُك ِمْصَر َوهَِذِه اأْلَْنهَاُر تَْجِري ِمْن تَْحتِي أَفاََل 

 ونَ تُْبِصرُ 

63/43:52م
9
مۡ  

َ
َو َمهِي  َوََل يََكاد  ي بِي   0أ ِي ه 

ِۡن َهََٰذا ٱَّلذ نَا۠ َخۡۡي  م 
َ
 أَْم أَنَا َخْيٌر ِمْن هََذا الاِذي هَُو َمِهيٌن َواَل يََكاُد يُبِينُ   9أ

63/43:53م
10

ۡلِِقَ  
 
ۡسوَِرة   0فَلَۡوََلٓ أ

َ
ۡو َجآَء َمَعه  ٱلَۡمَلىئَِكة   9َعلَۡيهِ أ

َ
ِن َذَهب  أ م 

ۡقََتِنَِي   م 
فَلَْواَل أُْلقَِي َعلَْيِه أَْسِوَرةٌ ِمْن َذهَبإ أَْو َجاَء َمَعهُ 

 اْلَماَلهَِكةُ ُمْقتَِرنِينَ 

َِٰسقِيَ  63/43:54هـ ۡم ََكن واْ قَۡوٗما َف وه   إِنذه  َطاع 
َ
ۥ فَأ  فَاْستََخفا قَْوَمهُ فَأَطَاُعوهُ إِناهُْم َكانُوا قَْوًما فَاِسقِينَ  فَٱۡسَتَخفذ قَۡوَمه 

                                                           
1

 إِناُكمْ ( 0 
2

 نَْذهَبَْن، نَْذهَبَا( 0 
3

 نُِريَْنكَ ( 0 
4

 أُوِحْي، أَوَحى( 0 
5

 تَُسلُونَ ( 0 
6

نَا اليهم قَْبلَِك ُرُسلَنَا، َواْسأَْل َمْن أَْرَسْلنَا اليهم َواْسأَْل الذين أَْرَسْلنَا اليهم قَْبلَِك ُرُسلَنَا، َواْسأَْل الذي أَْرَسْلنَا اليهم قَْبلَِك ُرُسلَنَا، َسْل الذين أَْرَسلْ ( 9 َوَسلْ ( 0 

الكتاب، َواْسأَْل الذين أَْرَسْلنَا اليهم رسلنا قَْبلَِك، َواْسأَْل الذين أَْرَسْلنَا اليهم قَْبلَِك ِمْن رسلناِمْن قَْبلَِك، َواْسأَْل الذين يقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل 

 ُرُسلِنَا، َسْل الذين يقرؤون الكتاب ِمْن قَْبلَِك 
7

 يَْنِكثُونَ ( 0 
8

لرابض في وسط روافد النيل يا من قال: لي النيل وأنا قارن: "هكذا قال السيد الرب: أنا خصمك يا فرعون ملك مصر، أيها التمساح العظيم ا( 0م 

 (.7:  98صنعته" )حزقيال 
9

 يَبِيُن ( 9 أَما( 0 
10

 أََساِوَرة، أَْسِوَرة، أَْساِور، أََساِوير( 9 أَْلقَى( 0 
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َۡجَعِيَ  63/43:55م
َ
ۡم أ ۡغَرۡقَنَٰه 

َ
ۡم فَأ ونَا ٱنَتَقۡمَنا ِمۡنه  آ َءاَسف  ا آََسفُونَا اْنتَقَْمنَا ِمْنهُْم فَأَْغَرْقنَاهُْم أَْجَمِعينَ  فَلَمذ  فَلَما

63/43:56م
1
ۡم    فََجَعْلنَاهُْم َسلَفًا َوَمثاًَل لِْْلَِخِرينَ  َوَمَثَٗل ل ٓأِۡلِخرِيَن  0َسلَٗفافََجَعۡلَنَٰه 

63/43:57م
2
ونَ   َك ِمۡنه  يَِصدُّ َِب ٱۡبن  َمۡرَيَم َمَثًَل إَِذا قَۡوم  ا ِض  ا ُضِرَب اْبُن َمْريََم َمثاًَل إَِذا قَْوُمَك ِمْنهُ   0۞َولَمذ َولَما

 يَِصدُّونَ 

63/43:58م
3
َٰلَِهت َنا 

َ
ْ َءأ َو   0َوقَال ٓوا ۡم ه 

َ
ب وه  لََك إَِلذ َجَدََلَۢ   9َخۡۡيٌ أ ۡم قَۡوٌم  7َما َِضَ بَۡل ه 

وَن   َخِصم 
َوقَالُوا أَآَلِهَتُنَا َخْيٌر أَْم هَُو َما َضَربُوهُ لََك إاِلا 

 َجَداًل بَْل هُْم قَْوٌم َخِصُمونَ 

ۡنَعمۡ  63/43:59م
َ
َو إَِلذ َعۡبٌد أ ىءِيَل إِۡن ه  ََِنٓ إِۡسَر ِ إِْن هَُو إاِلا َعْبٌد أَْنَعْمنَا َعلَْيِه َوَجَعْلنَاهُ َمثاًَل لِبَنِي  َنا َعَلۡيهِ وََجَعۡلَنَٰه  َمَثَٗل ۡل 

 إِْسَراهِيلَ 

ونَ  63/43:60م ۡرِض ََيۡل ف 
َ
ئَِكٗة ِِف ٱۡۡل َلى م مذ نَا ِمْنُكْم َماَلهَِكةً فِي اأْلَْرِض َولَْو نََشاُء لََجَعلْ  َولَۡو نََشآء  َۡلََعۡلَنا ِمنك 

 يَْخلُفُونَ 

63/43:61م
4
ۥ لَعِۡلم    وِنِۚ  0ِإَونذه  نذ بَِها َوٱتذبِع  اَعةِ فَََل َتۡمََت  َهََٰذا ِصَرَٰط   9ل ِلسذ

ۡسَتِقيم    مُّ
اَعِة فاََل تَْمتَُرنا بِهَا َواتابُِعوِن هََذا  َوإِناهُ لَِعْلٌم لِلسا

 ُمْستَقِيمٌ ِصَراطٌ 

بِي   63/43:62م و   مُّ ۡم َعد  ۥ لَك  ُۖ إِنذه  ۡيَطَٰن  م  ٱلشذ نذك  دذ ْيطَاُن إِناهُ لَُكْم َعُدو  ُمبِينٌ  َوََل يَص  ناُكُم الشا  َواَل يَُصدا

63/43:63م
5
  َ ِ َبي 

 
م بِٱۡۡلِۡكَمةِ َوِۡل ا َجآَء ِعيََسَٰ بِٱۡۡلَي َِنَِٰت قَاَل قَۡد ِجۡئت ك   َولَمذ

ِطيع ونِ 
َ
َ َوأ واْ ٱَّللذ وَن فِيهِِۖ فَٱتذق  ِي ََتَۡتلِف  م َبۡعَض ٱَّلذ   0لَك 

ا َجاَء ِعيَسى بِاْلبَيِّنَاِت قَاَل قَْد ِجْئتُُكْم بِاْلِحْكَمِة  َولَما

 َ َوأِلُبَيَِّن لَُكْم بَْعَض الاِذي تَْختَلِفُوَن فِيِه فَاتاقُوا هللاا

 َوأَِطيُعونِ 

ۡسَتقِيم   إِنذ  63/43:64م وه   َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ ۡم فَٱۡعب د  ِ َوَربُّك  َو َرّب  َ ه  َ هَُو َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ هََذا ِصَراطٌ  ٱَّللذ إِنا هللاا

 ُمْستَقِيمٌ 

ْ ِمۡن َعَذاِب يَۡو    63/43:65م وا ِيَن َظلَم  ۡحَزاب  ِمنَۢ بَۡينِِهۡمُۖ فََوۡيل  ل َِّلذ
َ
فَٱۡخَتلََف ٱۡۡل

َِلم  
َ
 أ

فَاْختَلََف اأْلَْحَزاُب ِمْن بَْينِِهْم فََوْيٌل لِلاِذيَن ظَلَُموا 

 ِمْن َعَذاِب يَْومإ أَلِيمإ 

63/43:66م
6
م َبۡغَتةٗ   تَِيه 

ۡ
ن تَأ
َ
اَعَة أ وَن إَِلذ ٱلسذ ر  وَن  0َهۡل يَنظ  ر  ۡم ََل يَۡشع  اَعةَ أَْن تَأْتِيَهُْم  وَه  بَْغتَةً َوهُْم اَل هَْل يَْنظُُروَن إاِلا السا

 يَْشُعُرونَ 

تذقِيَ  63/43:67م وٌّ إَِلذ ٱلۡم  ۡم ِۡلَۡعض  َعد  ه  ٓء  يَۡوَمئِذِۢ َبۡعض  ِخَلذ
َ
ُء يَْوَمئِذإ بَْعُضهُْم لِبَْعضإ َعُدو  إاِلا اْلُمتاقِينَ  ٱۡۡل  اأْلَِخالا

63/43:68م
7
نت ۡم ََتَۡزن وَن  9ََل َخۡوٌف  0َيَٰعَِبادِ  

َ
م  ٱَۡلَۡوَم َوََلٓ أ  يَا ِعبَاِد اَل َخْوٌف َعلَْيُكُم اْليَْوَم َواَل أَْنتُْم تَْحَزنُونَ  َعلَۡيك 

ِيَن َءاَمن واْ أَِب 63/43:69م ۡسلِِميَ ٱَّلذ َٰتَِنا َوََكن واْ م   الاِذيَن آََمنُوا بِآَيَاتِنَا َوَكانُوا ُمْسلِِمينَ  َي

ونَ  63/43:70م َۡب  ۡم َت  ك  ۡزَوَٰج 
َ
نت ۡم َوأ

َ
ل واْ ٱۡۡلَنذَة أ  اْدُخلُوا اْلَجناةَ أَْنتُْم َوأَْزَواُجُكْم تُْحبَُرونَ  ٱۡدخ 

63/43:71م
8
ۡكَواٖبِۖ َوفِيَها َما تَۡشَتِهيهِ  

َ
ِن َذَهٖب َوأ َطاف  َعلَۡيِهم بِِصَحاٖف م   0ي 

س  َوتَََّلُّ  نف 
َ
وَن  9ٱۡۡل نت ۡم فِيَها َخَِِٰل 

َ
ُۖ َوأ ۡعي  

َ
 ٱۡۡل

يُطَاُف َعلَْيِهْم بِِصَحافإ ِمْن َذهَبإ َوأَْكَوابإ َوفِيهَا 

َما تَْشتَِهيِه اأْلَْنفُُس َوتَلَذُّ اأْلَْعيُُن َوأَْنتُْم فِيهَا 

 َخالُِدونَ 

63/43:72م
9
وَها  ورِۡثت م 

 
نت ۡم َتۡعَمل وَن  0َوتِۡلَك ٱۡۡلَنذة  ٱلذَِّتٓ أ  َوتِْلَك اْلَجناةُ الاتِي أُوِرْثتُُموهَا بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ  بَِما ك 

ل ونَ  63/43:73م ك 
ۡ
ِۡنَها تَأ َِٰكَهة  َكثَِۡية  م  ۡم فِيَها َف  لَُكْم فِيهَا فَاِكهَةٌ َكثِيَرةٌ ِمْنهَا تَأُْكلُونَ  لَك 

                                                           
1

 ُسلُفًا، ُسلَفًا ( 0 
2

ونَ ( 0   يَُصدُّ
3

 ِجَدااًل ( 7 هذا( 9 آلِهَتُنَا( 0 
4

 َواتابُِعونِي ( 9 لَِذْكرٌ لََعلٌَم، لَلَعلَُم، ( 0 
5

 َوأَِطيُعونِي( 0 
6

 بََغتَةً، بََغتاةً ( 0 
7

 َخْوَف، َخْوفُ ( 9 ِعبَاِدي، ِعبَاِديَ ( 0 
8

هُ ( 9 تَْشتَِهي( 0   َوتَلَذُّ
9

ْثتُُموهَا( 0   ُورِّ
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ۡجرِِمَي ِِف عَ  63/43:74م ونَ إِنذ ٱلۡم   إِنا اْلُمْجِرِميَن فِي َعَذاِب َجهَناَم َخالُِدونَ  َذاِب َجَهنذَم َخَِِٰل 

63/43:75م
1
ۡم فِيهِ   ۡم َوه  َفَتذ  َعۡنه  وَن  0ََل ي  ۡبلِس   اَل يُفَتاُر َعْنهُْم َوهُْم فِيِه ُمْبلُِسونَ  م 

63/43:76م
2
م    ۡم َوَلَِٰكن ََكن واْ ه  َٰلِِميَ َوَما َظلَۡمَنَٰه   َوَما ظَلَْمنَاهُْم َولَِكْن َكانُوا هُُم الظاالِِمينَ   0ٱلظذ

63/43:77م
3
ََٰمَٰلِك    َِٰكث وَن  0م0َونَاَدۡواْ َي م مذ َونَاَدْوا يَا َمالُِك لِيَْقِض َعلَْينَا َربَُّك قَاَل إِناُكْم  َِلَۡقِض َعلَۡيَنا َربَُّكُۖ قَاَل إِنذك 

 َماِكثُونَ 

63/43:78م
4
ملَ   وَن  0َقۡد ِجۡئَنَٰك  ِ َكَٰرِه  ۡم لِۡلَحق 

ك  ۡكَثَ
َ
ِ َوَلَِٰكنذ أ  لَقَْد ِجْئنَاُكْم بِاْلَحقِّ َولَِكنا أَْكثََرُكْم لِْلَحقِّ َكاِرهُونَ  بِٱۡۡلَق 

ونَ  63/43:79م ۡبِم  ۡمٗرا فَإِنذا م 
َ
ٓواْ أ بَۡرم 

َ
ۡم أ
َ
 أَْم أَْبَرُموا أَْمًرا فَإِناا ُمْبِرُمونَ  أ

63/43:80م
5
ۡم ََيَۡسب ونَ  

َ
يِۡهمۡ  0أ ل َنا ََلَ مِۚ بََّلَٰ َور س  َٰه  ۡم َوََّنَۡوى نذا ََل نَۡسَمع  ِِسذه 

َ
 9أ

 يَۡكت ب وَن 
هُْم َونَْجَواهُْم بَلَى  أَْم يَْحَسبُوَن أَناا اَل نَْسَمُع ِسرا

 َوُرُسلُنَا لََدْيِهْم يَْكتُبُونَ 

63/43:81م
6
ل  ٱۡلَعَٰبِِدينَ  0 َوََل  ق ۡل إِن ََكَن لِلرذِنَٰمۡح  وذ

َ
نَا۠ أ
َ
ُل اْلَعابِِدينَ   9فَأ ْحَماِن َولٌَد فَأَنَا أَوا  قُْل إِْن َكاَن لِلرا

ونَ  63/43:82م ا يَِصف  ِ ٱۡلَعۡرِش َعمذ ۡرِض رَب 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ ٱلسذ ۡبَحََٰن َرب  َماَواِت َواأْلَْرِض َربِّ اْلَعْرِش  س  ُسْبَحاَن َربِّ السا

ا يَِصفُونَ   َعما

63/43:83م
7
  ْ وا َٰ ي َلَٰق  واْ َوَيۡلَعب واْ َحَّتذ ۡم ََي وض  ونَ  0فََذرۡه  ِي ي وَعد  م  ٱَّلذ فََذْرهُْم يَُخوُضوا َويَْلَعبُوا َحتاى ياَُلقُوا يَْوَمهُُم   0نيَۡوَمه 

 الاِذي يُوَعُدونَ 

63/43:84م
8
َمآءِ إَِلَٰه    ِي ِِف ٱلسذ َو ٱَّلذ ۡرِض إَِلَٰه    0َوه 

َ
َو ٱۡۡلَِكيم  ٱۡلَعلِيم   0َوِّف ٱۡۡل َماِء إِلَهٌ َوفِي اأْلَْرِض إِلَهٌ َوهَُو  وَه  َوهَُو الاِذي فِي السا

 اْلَحِكيُم اْلَعلِيمُ 

63/43:85م
9
َما وَِعنَدهۥ  ِعۡلم    ۡرِض َوَما بَۡيَنه 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ِي ََل ۥ م  َوَتَباَرَك ٱَّلذ

  0اَعةِ ِإَوََلۡهِ ت ۡرَجع ونَ ٱلسذ 
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما  َوتَبَاَرَك الاِذي لَهُ ُمْلُك السا

اَعِة َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ   بَْينَهَُما َوِعْنَدهُ ِعْلُم السا

63/43:86م
10

ونَ   ِيَن يَۡدع  ِ  0َوََل َيۡملِك  ٱَّلذ  َمن َشِهَد بِٱۡۡلَق 
َفََٰعَة إَِلذ ونِهِ ٱلشذ ِمن د 

وَن  ۡم َيۡعلَم   َوه 
فَاَعةَ إاِلا  َواَل يَْملُِك الاِذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشا

 َمْن َشِهَد بِاْلَحقِّ َوهُْم يَْعلَُمونَ 

63/43:87م
11

  ُۖ ول نذ ٱَّللذ  ۡم ََلَق  ۡن َخلََقه  م مذ تۡلَه 
َ
ونَ َولَئِن َسأ َٰ ي ۡؤفَك  َنذ

َ
ُ فَأَناى يُْؤفَُكونَ   0فَأ  َولَئِْن َسأَْلتَهُْم َمْن َخلَقَهُْم لَيَقُولُنا هللاا

63/43:88م
12

ِ  0َوقِيلِهِۦ  ََلٓءِ قَۡوم  َلذ ي ۡؤِمن وَن  9َيََٰرب  ؤ   َوقِيلِِه يَا َربِّ إِنا هَُؤاَلِء قَْوٌم اَل يُْؤِمنُونَ  إِنذ َهى

63/43:89م
13

ۡم َوق ۡل َسَلَٰم     ونَ  0نفَٱۡصَفۡح َعۡنه   فَاْصفَْ  َعْنهُْم َوقُْل َساَلٌم فََسْوَف يَْعلَُمونَ   0فََسۡوَف َيۡعلَم 

 
 سورة اَلخان 44\94

                                                           
1

 فِيها( 0 
2

 الظاالِمونَ ( 0 
3

 وفقا للطبري مالك هو خازن جهنم.( 0م♦ َماِل، َماُل ( 0 
4

 ْئتُُكمْ جِ ( 0 
5

 لََدْيهُمْ ( 9 يَْحِسبُونَ ( 0 
6

 اْلَعبِِديَن، اْلَعْبِدينَ ( 9 ُوْلدٌ ( 0 
7

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ يَْلقَْوا ( 0 
8

 هللا( 0 
9

 يُْرَجُعوَن، تَْرِجُعوَن، يَْرِجُعون ( 0 
10

 يَداُعوَن، تَداُعوَن، تَْدُعونَ ( 0 
11

 تُْؤفَُكونَ ( 0 
12

، َربُّ ( 9 َوقِيلَهُو، فقال َوقِيلَهُ،( 0   َربا
13

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ تَْعلَُموَن ( 0 
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 1مكية 59 – عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

64/44:1م
3
 حم  0تحمٓ  

بِيِ  64/44:2م  َواْلِكتَاِب اْلُمبِينِ  َوٱۡلِكَتَِٰب ٱلۡم 

64/44:3م
4
نِذرِينَ   نذا م  ِۚ إِنذا ك  َبََٰرَكة  نَزۡلَنَٰه  ِِف ََلۡلَةٖ مُّ

َ
 إِناا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَةإ ُمبَاَرَكةإ إِناا ُكناا ُمْنِذِرينَ   0تإِنذآ أ

64/44:4م
5
  ُّ ۡفَرق  ُك  ۡمر  َحِكيم   0فِيَها ي 

َ
 فِيهَا يُْفَرُق ُكلُّ أَْمرإ َحِكيمإ  أ

64/44:5م
6
ۡمٗرا 

َ
ۡرِسلَِي  0أ نذا م  ٓ  إِنذا ك  ِۡن ِعنِدنَا  أَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا إِناا ُكناا ُمْرِسلِينَ  م 

64/44:6م
7
ِميع  ٱۡلَعلِيم   0رَُۡحَةٗ   َو ٱلسذ ۥ ه  ب َِك  إِنذه  ِن رذ ِميُع اْلَعلِيمُ َرْحَمةً ِمْن  م   َربَِّك إِناهُ هَُو السا

64/44:7م
8
  ِ وقِنَِي  0َرب  نت م مُّ ُٓۖ إِن ك  َما ۡرِض َوَما بَۡيَنه 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما إِْن ُكْنتُْم  ٱلسذ َربِّ السا

 ُموقِنِينَ 

64/44:8م
9
ۦ   َو ي ىۡحِ  ه 

ُۖ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ۡم َوَربُّ  0مَوي ِميت  لَِي  0َربُّك  وذ
َ
م  ٱۡۡل اَل إِلَهَ إاِلا هَُو يُْحيِي َويُِميُت َربُُّكْم َوَربُّ آَبَاهُِكُم  َءابَآئِك 

لِينَ   اأْلَوا

ٖ يَۡلَعب ونَ  64/44:9م ۡم ِِف َشك   بَْل هُْم فِي َشكٍّ يَْلَعبُونَ  بَۡل ه 

بِيٖ فَٱۡرتَقِۡب يَۡوَم  64/44:10م َخاٖن مُّ َمآء  بِد  ِت ٱلسذ
ۡ
َماُء بُِدَخانإ ُمبِينإ  تَأ  فَاْرتَقِْب يَْوَم تَأْتِي السا

َِلم   64/44:11م
َ
 يَْغَشى النااَس هََذا َعَذاٌب أَلِيمٌ  َيۡغَش ٱنلذاَسُۖ َهََٰذا َعَذاٌب أ

ۡؤِمن ونَ  64/44:12م بذَنا ٱۡكِشۡف َعنذا ٱۡلَعَذاَب إِنذا م   نَا اْكِشْف َعناا اْلَعَذاَب إِناا ُمْؤِمنُونَ َربا  رذ

بِي   64/44:13م ول  مُّ ۡم رَس  ِۡكَرىَٰ َوقَۡد َجآَءه  م  ٱَّل  َٰ لَه  َنذ
َ
ْكَرى َوقَْد َجاَءهُْم َرُسوٌل ُمبِينٌ  أ  أَناى لَهُُم الذِّ

64/44:14م
10

َعلذم    ۡن وٌن  0ث مذ تََولذۡواْ َعۡنه  َوقَال واْ م   ثُما تََولاْوا َعْنهُ َوقَالُوا ُمَعلاٌم َمْجنُونٌ  َّمذ

64/44:15م
11

 ]...[  ْ وا مۡ  0إِنذا ََكِشف  وَن  9ٱۡلَعَذاِب قَلِيًَل  إِنذك   إِناا َكاِشفُوا اْلَعَذاِب قَلِياًل إِناُكْم َعاهُِدونَ  ََعٓئِد 

64/44:16م
12

وَن  0يَۡوَم َنۡبِطش  ٱۡۡلَۡطَشةَ   نَتقِم  ىى إِنذا م  ۡبَ  يَْوَم نَْبِطُش اْلبَْطَشةَ اْلُكْبَرى إِناا ُمْنتَقُِمونَ  ٱۡلك 

64/44:17م
13

ول  َكرِيٌم  0۞َولََقۡد َفَتنذا  ۡم رَس  ۡم قَۡوَم فِۡرَعۡوَن وََجآَءه  َولَقَْد فَتَناا قَْبلَهُْم قَْوَم فِْرَعْوَن َوَجاَءهُْم َرُسوٌل  َقۡبلَه 

 َكِريمٌ 

ِمي   64/44:18م
َ
وٌل أ ۡم رَس  ُِۖ إَِن ِ لَك  ٓواْ إََِلذ ِعَباَد ٱَّللذ دُّ

َ
ۡن أ
َ
ِ إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِمينٌ  أ وا إِلَيا ِعبَاَد هللاا  أَْن أَدُّ

                                                           
1

 .01عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
4

ميالدية( التي نزل فيها الوحي  601اغسطس  97قبل الهجرة )الموافقة  07رمضان لسنة  97وفقا للرأي الراج  عند المسلمين هي ليلة ( 0ت 

 . 3-0:  87\93ألول مرة وتعرف أيضا بليلة القدر ويشير اليها القرآن في اآليات 
5

ُق ( 0  قُ  -يُفَرا ؛يَْفُرُق، نَْفُرُق، يَْفِرُق، يُفَرِّ  ُكلا  - ُكلُّ
6

 أَْمرٌ ( 0 
7

 َرْحَمةٌ ( 0 
8

 َربُّ ( 0 
9

، َربُِّكْم َوَربِّ ( 0   .77:  31\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َرباُكْم َوَربا
10

 ُمَعلِّمٌ ( 0 
11

 أَناُكمْ ( 9 َكاِشفُون( 0 
12

 نَْبطُُش الْبَْطَشةَ، نُْبِطُش الْبَْطَشةَ، يُْبطَُش اْلبَْطَشةُ ( 0 
13

 فَتاناا( 0 
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64/44:19م
1
  ٓ ُِۖ إَِن ِ  ٱَّللذ

ن َلذ َتۡعل واْ لََعَ
َ
بِٖي  0َوأ ۡلَطَٰٖن مُّ م بِس  ِ إِنِّي آَتِيُكْم بُِسْلطَانإ ُمبِينإ َوأَْن اَل  َءاتِيك   تَْعلُوا َعلَى هللاا

64/44:20م
2
ن تَرَۡج  ونِ  

َ
ۡم أ ِ َوَرب ِك  ۡذت  بَِرّب  ِ ع 

 َوإِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكْم أَْن تَْرُجُمونِ   0ِإَوَن 

64/44:21م
3
 تُْؤِمنُوا لِي فَاْعتَِزلُونِ َوإِْن لَْم   0ِإَون لذۡم ت ۡؤِمن واْ َِل فَٱۡعََتِل ونِ  

64/44:22م
4
ۥٓ   وَن  0فََدََع َربذه  ۡرِم  ََلٓءِ قَۡوم  َّمُّ ؤ  نذ َهى

َ
 فََدَعا َرباهُ أَنا هَُؤاَلِء قَْوٌم ُمْجِرُمونَ  أ

64/44:23م
5
ِۡسِ  

َ
وَن  0فَأ تذَبع  م مُّ  ُمتابَُعونَ فَأَْسِر بِِعبَاِدي لَْياًل إِناُكْم  بِعَِبادِي ََلًَۡل إِنذك 

64/44:24م
6
مۡ   ۡغَرق وَن  0َوٱتۡر ِك ٱۡۡلَۡحَر رَۡهًواُۖ إِنذه  ند  مُّ  َواْتُرِك اْلبَْحَر َرْهًوا إِناهُْم ُجْنٌد ُمْغَرقُونَ  ج 

64/44:25م
7
ي ونٖ   َٰٖت وَع  واْ ِمن َجنذ  َكْم تََرُكوا ِمْن َجنااتإ َوُعيُونإ   0َكۡم تََرك 

64/44:26م
8
وٖع   ر   َوُزُروعإ َوَمقَامإ َكِريمإ  َكرِيٖم  0َوَمَقا ٖ َوز 

64/44:27م
9
َِٰكِهيَ  0َوَنۡعَمةٖ    َونَْعَمةإ َكانُوا فِيهَا فَاِكِهينَ   9ََكن واْ فِيَها َف

ۡوَرثَۡنََٰها قَۡوًما َءاَخرِينَ  64/44:28م
َ
َٰلَِكُۖ َوأ  َكَذلَِك َوأَْوَرْثنَاهَا قَْوًما آََخِرينَ  َكَذ

64/44:29م
10

نَظرِينَ   ۡرض  َوَما ََكن واْ م 
َ
َمآء  َوٱۡۡل َماُء َواأْلَْرُض َوَما َكانُوا   0َفَما بََكۡت َعلَۡيِهم  ٱلسذ فََما بََكْت َعلَْيِهُم السا

 ُمْنظَِرينَ 

64/44:30م
11

ِهيِ   ىءِيَل ِمَن ٱۡلَعَذاِب ٱلۡم  ْينَا بَنِي  0َولََقۡد ََّنذۡيَنا بََِنٓ إِۡسَر  إِْسَراهِيَل ِمَن اْلَعَذاِب اْلُمِهينِ  َولَقَْد نَجا

64/44:31م
12

َّۡسِفَِي  0ِمن فِۡرَعۡوَن    َِن ٱلۡم  ا م  ۥ ََكَن ََعَِلٗ  ِمْن فِْرَعْوَن إِناهُ َكاَن َعالِيًا ِمَن الُْمْسِرفِينَ  إِنذه 

َٰ ِعۡلم  لََعَ ٱۡلَعَٰلَِميَ  64/44:32م
ۡم لََعَ َنَٰه   اْختَْرنَاهُْم َعلَى ِعلْمإ َعلَى اْلَعالَِمينَ َولَقَِد  َولََقِد ٱۡخََتۡ

بِيٌ  64/44:33م َِن ٱٓأۡلَيَِٰت َما فِيهِ بََلىؤ اْ مُّ م م   َوآَتَْينَاهُْم ِمَن اآْلَيَاِت َما فِيِه باََلٌء ُمبِينٌ  َوَءاَتۡيَنَٰه 

ول ونَ  64/44:34م ََلٓءِ ََلَق  ؤ   إِنا هَُؤاَلِء لَيَقُولُونَ  إِنذ َهى

نَُشِينَ  .64/44:35م وَّلَٰ َوَما ََنۡن  بِم 
 
 إِْن ِهَي إاِلا َمْوتَتُنَا اأْلُولَى َوَما نَْحُن بُِمْنَشِرينَ  إِۡن ِِهَ إَِلذ َمۡوتَت َنا ٱۡۡل

ت واْ أَِب 64/44:36م
ۡ
نت ۡم َصَِٰدقِيَ فَأ  فَأْتُوا بِآَبَاهِنَا إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  بَآئَِنآ إِن ك 

64/44:37م
13

مۡ   ۡم  إِنذه  ۡهلَۡكَنَٰه 
َ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم أ ۡم قَۡوم  ت بذٖع َوٱَّلذ

َ
ۡم َخۡۡيٌ أ ه 

َ
ََكن واْ  0أ

ۡرِِمَي   َّم 
أَهُْم َخْيٌر أَْم قَْوُم تُباعإ َوالاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم أَْهلَْكنَاهُْم 

 إِناهُْم َكانُوا ُمْجِرِمينَ 

                                                           
1

 نِّي أَ ( 0 
2

 تَْرُجُمونِي( 0 
3

 فَاْعتَِزلُونِي( 0 
4

 إِنا ( 0 
5

 فَاْسرِ ( 0 
6

 أَناهُمْ ( 0 
7

 َوِعيُونإ ( 0 
8

 َوُمقَامإ ( 0 
9

 فَِكِهينَ ( 9 َونَْعَمةً ( 0 
10

 فما بكي عليهم المالهكة والمؤمنين بل كانوا بهالكهم مسرورين( 0 
11

 َعَذاِب اْلُمِهينِ ( 0 
12

 َمْن فِْرَعْونُ ( 0 
13

 أَناهُمْ ( 0 
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َماَوَما َخلَۡقَنا  64/44:38م ۡرَض َوَما بَۡيَنه 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما  َلَٰعِبِيَ  0ٱلسذ َوَما َخلَْقنَا السا

 اَلِعبِينَ 

ونَ  64/44:39م ۡم ََل َيۡعلَم  ۡكَثَه 
َ
ِ َوَلَِٰكنذ أ  بِٱۡۡلَق 

َمآ إَِلذ  َولَِكنا أَْكثََرهُْم اَل يَْعلَُمونَ َما َخلَْقنَاهَُما إاِلا بِاْلَحقِّ  َما َخلَۡقَنَٰه 

64/44:40م
1
مۡ   َۡجَعَِي  0إِنذ يَۡوَم ٱۡلَفۡصِل ِميَقَٰت ه 

َ
 إِنا يَْوَم اْلفَْصِل ِميقَاتُهُْم أَْجَمِعينَ  أ

ۡوّٗل َشۡي  64/44:41م ۡغَِن َمۡوًّل َعن مذ ونَ   ٗ يَۡوَم ََل ي  ۡم ي نَِص  َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئًا َواَل هُْم يَْوَم اَل يُْغنِي  ا َوََل ه 

 يُْنَصُرونَ 

َو ٱۡلَعزِيز  ٱلرذِحيم   64/44:42م ۥ ه  ِحيمُ  إَِلذ َمن رذِحَم ٱَّللذ   إِنذه  ُ إِناهُ هَُو اْلَعِزيُز الرا  إاِلا َمْن َرِحَم هللاا

64/44:43م
2
قُّومِ إِنا َشَجَرةَ   0تٱلزذقُّومِ  0إِنذ َشَجَرَت    الزا

64/44:44م
3
ثِيمِ  

َ
 طََعاُم اأْلَثِيمِ   0َطَعام  ٱۡۡل

64/44:45م
4
ۡهلِ   وِن  0َيۡغِّل  0َكٱلۡم   َكاْلُمْهِل يَْغلِي فِي اْلبُطُونِ  ِِف ٱۡۡل ط 

 َكَغْلِي اْلَحِميمِ  َكَغّۡلِ ٱۡۡلَِميمِ  64/44:46م

64/44:47م
وه  فَٱۡعتِل وه   ر5 ذ   ُخُذوهُ فَاْعتِلُوهُ إِلَى َسَواِء اْلَجِحيمِ  إََِلَٰ َسَوآءِ ٱۡۡلَِحيِم  0خ 

ِسهِۦ ِمۡن َعَذاِب ٱۡۡلَِميمِ  64/44:48م
ۡ
بُّواْ فَۡوَق َرأ  ثُما ُصبُّوا فَْوَق َرْأِسِه ِمْن َعَذاِب الَْحِميمِ  ث مذ ص 

64/44:49م
6
نَت ٱۡلَعزِيز  ٱۡلَكرِيم   0ذ ۡق إِنذَك  

َ
 إِناَك أَْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريمُ ُذْق  أ

ونَ  64/44:50م نت م بِهِۦ َتۡمََت   إِنا هََذا َما ُكْنتُْم بِِه تَْمتَُرونَ  إِنذ َهََٰذا َما ك 

64/44:51م
7
تذقَِي ِِف َمَقا     ِمٖي  0إِنذ ٱلۡم 

َ
 إِنا اْلُمتاقِيَن فِي َمقَامإ أَِمينإ  أ

64/44:52م
8
َٰٖت   ي ونٖ ِِف َجنذ  فِي َجنااتإ َوُعيُونإ   0وَع 

64/44:53م
9
قٖ   ٖس ِإَوۡستَۡبَ ند  وَن ِمن س  َتَقَٰبِلَِي  0يَۡلبَس   يَْلبَُسوَن ِمْن ُسْنُدسإ َوإِْستَْبَرقإ ُمتَقَابِلِينَ  مُّ

64/44:54م
10

ْجنَاهُْم بُِحورإ ِعينإ   0تِعيٖ  9ِِب ور   0َكَذَٰلَِك َوَزوذۡجَنَٰه م   َكَذلَِك َوَزوا

َِٰكَهة  َءاِمنِيَ  64/44:55م ِ َف
ل  وَن فِيَها بِك   يَْدُعوَن فِيهَا بُِكلِّ فَاِكهَةإ آَِمنِينَ  يَۡدع 

64/44:56م
11

وق ونَ   مۡ  9فِيَها ٱلَۡمۡوَت  0ََل يَذ  َٰه  ِۖ َوَوقَى وَّلَٰ
 
َعَذاَب  7إَِلذ ٱلَۡمۡوتََة ٱۡۡل

 ٱۡۡلَِحيِم 
الَْمْوتَةَ اأْلُولَى اَل يَُذوقُوَن فِيهَا اْلَمْوَت إاِلا 

 َوَوقَاهُْم َعَذاَب اْلَجِحيمِ 

َو ٱۡلَفۡوز  ٱۡلَعِظيم   64/44:57م َٰلَِك ه  ب َِك  َذ ِن رذ  فَْضاًل ِمْن َربَِّك َذلَِك هَُو اْلفَْوُز الَْعِظيمُ  فَۡضَٗل م 

ونَ  64/44:58م ر  ۡم َيَتَذكذ َنَٰه  بِلَِسانَِك لََعلذه  ۡ ْرنَاهُ بِلَِسانَِك لََعلاهُْم يَتََذكاُرونَ فَإِنا  فَإِنذَما يََّسذ  َما يَسا

                                                           
1

 ِميقَاتَهُمْ ( 0 
2

 .37:   36\76أنظر هامش اآلية  (0ت♦  ِشَجَرةَ، َشَجَرْه ( 0 
3

 اْلفاجر( 0 
4

 تَْغلِي ( 9 َكاْلَمْهلِ ( 0 
5

 فَاْعتُلُوهُ ( 0 
6

 أَناكَ ( 0 
7

 ُمقَامإ ( 0 
8

 َوِعيُونإ ( 0 
9

 َوإِْستَْبَرقَ ( 0 
10

 .99:  36\76أنظر هامش اآلية  (0ت ♦بُِحوِر، بِِعيسإ ( 9 َوأْمَدْدنَاهُمْ ( 0 
11

 َوَوقااهُمْ ( 7 طعم الموتِ ( 9 يَُذاقُونَ ( 0 



255 

 

64/44:59م
1
ۡرتَقِب ونَ   م مُّ  فَاْرتَقِْب إِناهُْم ُمْرتَقِبُونَ   0نفَٱۡرتَقِۡب إِنذه 

 
 سورة اۡلاثية 45\95

 072عدا مكية  37 - عدد اآليات
3
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ِحيمِ بِاْسِم هللاا ْحَماِن الرا  الرا

65/45:1م
4
 حم  0تحمٓ  

ِ ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَِكيمِ  65/45:2م ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ  تََنِيل  ٱۡلِكَتَِٰب ِمَن ٱَّللذ  تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن هللاا

ۡؤِمنِيَ  65/45:3م ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل ِۡلم 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َماَواِت َواأْلَْرِض آَلَيَاتإ لِْلُمْؤِمنِينَ إِنا فِي  إِنذ ِِف ٱلسذ  السا

65/45:4م
5
ۡم َوَما َيب ثُّ ِمن َدآبذة  َءاَيَٰت     َوفِي َخْلقُِكْم َوَما يَبُثُّ ِمْن َداباةإ آَيَاٌت لِقَْومإ يُوقِنُونَ  ل َِقۡوٖ  ي وقِن وَن  0َوِّف َخۡلقِك 

65/45:5م
6
َِٰف   ۡحَيا  0َوٱۡختَِل

َ
ِۡزٖق فَأ َمآءِ ِمن ر  نَزَل ٱَّللذ  ِمَن ٱلسذ

َ
ِۡل َوٱنلذَهارِ َوَمآ أ

ٱَلذ
َِيَٰحِ  ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها َوتَِۡصِيِف ٱلر 

َ
 ل َِقۡوٖ  َيۡعقِل وَن  9َءاَيَٰت   9بِهِ ٱۡۡل

ُ ِمَن  َواْختاَِلِف اللاْيِل َوالناهَاِر َوَما أَْنَزَل هللاا

َماِء ِمْن رِ  ْزقإ فَأَْحيَا بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتِهَا السا

يَاِح آَيَاٌت لِقَْومإ يَْعقِلُونَ   َوتَْصِريِف الرِّ

65/45:6م
7
ِ َنۡتل وَها  ِ  0تِۡلَك َءاَيَٰت  ٱَّللذ ي ِ َحِديثِۢ َبۡعَد ٱَّللذ

َ
ِۖ فَبِأ ِ َعلَۡيَك بِٱۡۡلَق 

َٰتِهِۦ ي ۡؤِمن ونَ    9َوَءاَي
 ِ نَْتلُوهَا َعلَْيَك بِاْلَحقِّ فَبِأَيِّ َحِديثإ تِْلَك آَيَاُت هللاا

ِ َوآَيَاتِِه يُْؤِمنُونَ   بَْعَد هللاا

ثِيمٖ  65/45:7م
َ
فذاك  أ

َ
ِ أ
 َوْيٌل لُِكلِّ أَفااكإ أَثِيمإ  َوۡيل  ل ِك  

ن لذمۡ  65/45:8م
َ
ا َكأ ۡسَتۡكِبٗ ِ ت ۡتَّلَٰ َعلَۡيهِ ث مذ ي ِِصُّ م  ُۖ  يَۡسَمع  َءاَيَِٰت ٱَّللذ يَۡسَمۡعَها

َِلمٖ 
َ
ه  بَِعَذاب  أ ۡ ِ  فَبَُش 

ِ تُْتلَى َعلَْيِه ثُما يُِصرُّ ُمْستَْكبًِرا َكأَْن  يَْسَمُع آَيَاِت هللاا

ْرهُ بَِعَذابإ أَلِيمإ   لَْم يَْسَمْعهَا فَبَشِّ

65/45:9م
8
َٰتَِنا َشۡي  0ِإَوَذا َعلِمَ   ًوا    ً ِمۡن َءاَي ز  ََذَها ه  ۡم َعَذاب   9ا ٱَتذ ْوَلىئَِك لَه 

 
أ

ِهي    مُّ
َوإَِذا َعلَِم ِمْن آَيَاتِنَا َشْيئًا اتاَخَذهَا هُُزًوا أُولَئَِك لَهُْم 

 َعَذاٌب ُمِهينٌ 

ا َكَسب واْ َشۡي  65/45:10م م مذ ۡغَِن َعۡنه  ُۖ َوََل ي  ِن َوَرآئِِهۡم َجَهنذم  واْ   ٗ م  َذ  ا َوََل َما ٱَتذ
 ِ ۡم َعَذاٌب َعِظيمٌ  ِمن د وِن ٱَّللذ ُۖ َولَه  ۡوَِلَآَء
َ
 أ

ِمْن َوَراهِِهْم َجهَناُم َواَل يُْغنِي َعْنهُْم َما َكَسبُوا َشْيئًا 

ِ أَْولِيَاَء َولَهُْم َعَذاٌب  َواَل َما اتاَخُذوا ِمْن ُدوِن هللاا

 َعِظيمٌ 

65/45:11م
9
ْ أَِب  وا ِيَن َكَفر  ٗدىُۖ َوٱَّلذ ِن ر ِۡجز   َيَِٰت َرب ِِهمۡ َهََٰذا ه  ۡم َعَذاب  م   0لَه 

َِلمٌ 
َ
  9أ

هََذا هًُدى َوالاِذيَن َكفَُروا بِآَيَاِت َربِِّهْم لَهُْم َعَذاٌب 

 ِمْن ِرْجزإ أَلِيمٌ 

ۡمرِهِۦ  65/45:12م
َ
ۡلك  فِيهِ بِأ م  ٱۡۡلَۡحَر تِلَۡجرَِي ٱۡلف  َر لَك  ِي َسخذ ۞ٱَّللذ  ٱَّلذ

واْ ِمن فَۡضلِهِۦ  ونَ َوتِلَۡبَتغ  ر  ۡم تَۡشك   َولََعلذك 
َر لَُكُم اْلبَْحَر لِتَْجِرَي اْلفُْلُك فِيِه  ُ الاِذي َسخا هللاا

 بِأَْمِرِه َولِتَْبتَُغوا ِمْن فَْضلِِه َولََعلاُكْم تَْشُكُرونَ 

                                                           
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
2

 الدهر. –الشريعة عناوين اخرى:  . 99عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
3

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
4

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
5

 آيةٌ ‘ آَلَيَاتإ آَيَاتإ، ( 0 
6

ي ِ ( 9 َواْختاَِلُف، َوفي اْختاَِلفِ ( 0   آيةٌ ‘ آَيَاتإ، آَلَيَاتإ ( 7 الرِّ
7

 تُْؤِمنُوَن، تُوقِنُونَ ( 9 يَْتلُوهَا( 0 
8

 هُْزًءا، هُُزًوا( 9 ُعلِّمَ ( 0 
9

 أَلِيمإ ( 9 ُرْجزإ ( 0 
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65/45:13م
1
ِۡنه     ۡرِض ََجِيٗعا م 

َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ا ِِف ٱلسذ م مذ َر لَك  إِنذ ِِف  0َوَسخذ

وَن  ر  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖ  َيَتَفكذ  َذ
َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض  َر لَُكْم َما فِي السا َوَسخا

 َجِميًعا ِمْنهُ إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لِقَْومإ يَتَفَكاُرونَ 

65/45:14هـ
2
ونَ   ِيَن ََل يَۡرج  ْ لَِّلذ وا ْ َيۡغفِر  ِيَن َءاَمن وا ِ  ق ل ل َِّلذ يذاَم ٱَّللذ

َ
 0َِلَۡجزِيَ  0نأ

 قَۡوَمَۢا بَِما ََكن واْ يَۡكِسب وَن 
 ِ قُْل لِلاِذيَن آََمنُوا يَْغفُِروا لِلاِذيَن اَل يَْرُجوَن أَيااَم هللاا

 لِيَْجِزَي قَْوًما بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 

65/45:15م
3
َسآءَ  

َ
ۡم  َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦُ َوَمۡن أ ُۖ ث مذ إََِلَٰ َرب ِك  َفَعلَۡيَها

  0ت ۡرَجع ونَ 
َمْن َعِمَل َصالًِحا فَلِنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيهَا ثُما 

 إِلَى َربُِّكْم تُْرَجُعونَ 

65/45:16م
4
ىءِيَل ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡل ۡكَم َوٱنلُّب وذةَ   َوَرزَۡقَنَٰه م  0َولََقۡد َءاتَۡيَنا بََِنٓ إِۡسَر

ۡم لََعَ ٱۡلَعَٰلَِمَي  ۡلَنَٰه  ي َِبَِٰت َوفَضذ َِن ٱلطذ  م 
ةَ  َولَقَْد آَتَْينَا بَنِي إِْسَراهِيَل اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوا

ْلنَاهُْم َعلَى  َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطايِّبَاِت َوفَضا

 اْلَعالَِمينَ 

َِنَٰ  65/45:17م م َبي  م  َوَءاَتۡيَنَٰه  ْ إَِلذ ِمنَۢ َبۡعِد َما َجآَءه  ٓوا ۡمرِِۖ َفَما ٱۡخَتلَف 
َ
َِن ٱۡۡل ٖت م 

ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ فِيَما ََكن واْ  ۡم  إِنذ َربذَك َيۡقَِض بَۡيَنه  َۢا بَۡيَنه  ٱۡلعِۡلم  َبۡغَي
ونَ   فِيهِ ََيَۡتلِف 

الا ِمْن بَْعِد َوآَتَْينَاهُْم بَيِّنَاتإ ِمَن اأْلَْمِر فََما اْختَلَفُوا إِ 

َما َجاَءهُُم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَهُْم إِنا َرباَك يَْقِضي بَْينَهُْم 

 يَْوَم اْلقِيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَلِفُونَ 

ِ  65/45:18م ۡهَوآَء ٱَّلذ
َ
ۡمرِ فَٱتذبِۡعَها َوََل تَتذبِۡع أ

َ
َِن ٱۡۡل َٰ َُشِيَعةٖ م 

يَن ث مذ َجَعۡلَنََٰك لََعَ
ونَ   ََل َيۡعلَم 

ثُما َجَعْلنَاَك َعلَى َشِريَعةإ ِمَن اأْلَْمِر فَاتابِْعهَا َواَل 

 تَتابِْع أَْهَواَء الاِذيَن اَل يَْعلَُمونَ 

ِ َشۡي  65/45:19م ْ َعنَك ِمَن ٱَّللذ ۡغن وا ۡم لَن ي  ۡوَِلَآء    ٗ إِنذه 
َ
ۡم أ ه  َٰلِِمَي َبۡعض  ا  ِإَونذ ٱلظذ

تذقِيَ َبۡعٖضِۖ وَ   ٱَّللذ  َوِّلُّ ٱلۡم 
ِ َشْيئًا َوإِنا الظاالِِميَن  إِناهُْم لَْن يُْغنُوا َعْنَك ِمَن هللاا

ُ َولِيُّ اْلُمتاقِينَ   بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَْعضإ َوهللاا

65/45:20م
5
ٗدى َورَُۡحَة  ل َِقۡوٖ  ي وقِن وَن  0َهََٰذا  ئِر  لِلنذاِس َوه   بََصاهُِر لِلنااِس َوهًُدى َوَرْحَمةٌ لِقَْومإ يُوقِنُونَ هََذا  بََصى

65/45:21م
6
  ِ ي   ٱلسذ

ْ وا ِيَن ٱۡجََتَح  ۡم َحِسَب ٱَّلذ
َ
ِيَن َءاَمن واْ   َ أ ۡم َكٱَّلذ َۡعلَه  ن َّنذ

َ
اِت أ

َٰلَِحَِٰت َسَوآءٗ  ۡم   0وََعِمل واْ ٱلصذ ۡم َوَمَمات ه  َۡياه  وَن  9َمذ م   َسآَء َما ََيۡك 
يِّئَاِت أَْن نَْجَعلَهُْم أَْم  َحِسَب الاِذيَن اْجتََرُحوا السا

الَِحاِت َسَواًء َمْحيَاهُْم  َكالاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 َوَمَماتُهُْم َساَء َما يَْحُكُمونَ 

ِ  65/45:22م ُّ َنۡفِۢس ب ِ َوتِل ۡجَزىَٰ ُك  ۡرَض بِٱۡۡلَق 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َما وََخلََق ٱَّللذ  ٱلسذ
ونَ  ۡظلَم  ۡم ََل ي   َكَسَبۡت َوه 

َماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ َولِتُْجَزى  ُ السا َوَخلََق هللاا

 ُكلُّ نَْفسإ بَِما َكَسبَْت َوهُْم اَل يُْظلَُمونَ 

65/45:23م
7
ۥ  ََذ إَِلََٰهه  فََرَءيَۡت َمِن ٱَتذ

َ
َٰ  0أ َٰ ِعۡلٖم وََخَتَم لََعَ َضلذه  ٱَّللذ  لََعَ

َ
َٰه  َوأ َهَوى

َوةٗ  َٰ بََِصِهِۦ ِغَشَٰ َفَمن َيۡهِديهِ ِمنَۢ َبۡعِد  0ت9َسۡمعِهِۦ َوقَۡلبِهِۦ وََجَعَل لََعَ
ونَ  ر  فَََل تََذكذ

َ
ِ  أ   7ٱَّللذ

ُ َعلَى  ِعْلمإ أَفََرأَْيَت َمِن اتاَخَذ إِلَهَهُ هََواهُ َوأََضلاهُ هللاا

َوَختََم َعلَى َسْمِعِه َوقَْلبِِه َوَجَعَل َعلَى بََصِرِه 

ِ أَفاََل تََذكاُرونَ   ِغَشاَوةً فََمْن يَْهِديِه ِمْن بَْعِد هللاا

65/45:24م
8
وت  َوََنَۡيا  ۡنَيا َنم  ْ َما ِِهَ إَِلذ َحَيات َنا ٱَلُّ ٓ  9 0َوقَال وا َنا ۡهلِك  إَِلذ  7َوَما ي 

ۡهر    نُّوَن وَ  7ٱَلذ ۡم إَِلذ َيظ  ِۖ إِۡن ه  َٰلَِك ِمۡن ِعۡلم  م بَِذ  َما لَه 
ْنيَا نَُموُت َونَْحيَا َوَما  َوقَالُوا َما ِهَي إاِلا َحيَاتُنَا الدُّ

ْهُر َوَما لَهُْم بَِذلَِك ِمْن ِعلْمإ إِْن هُْم  يُْهلُِكنَا إاِلا الدا

 إاِلا يَظُنُّونَ 

                                                           
1

 ِمناةً، ِمناةٌ، َمناهُ ( 0 
2

 3:  8\007السيف منسوخة بآية ( 0ن ♦لِنَْجِزَي ( 0 
3

 تَْرِجُعونَ ( 0 
4

 َوالنُّبُوَءةَ ( 0 
5

 هَِذي، هَِذهِ ( 0 
6

 َوَمَماتَهُمْ ( 9 َسَواءٌ ( 0 
7

 0 ) ًُ كاُروَن، تَتََذكاُرونَ ( 7 ِغْشَوةً، َغْشَوةً، َغَشاَوةً، ُغَشاَوةً، َعَشاَوةً ( 9 آلِهَةً  .70:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0ت♦  تَذا
8

 َدْهٌر، َدْهٌر يَُمرُّ ( 7 يُْهلِْكنَا( 7 نَْحيَا ونَُموتُ ( 9 َونُْحيَا( 0 
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65/45:25م
1
مۡ ِإَوَذا ت ۡتَّلَٰ عَ   َته  جذ ا ََكَن ح  َٰت َنا َبي َِنَٰٖت مذ ْ  0لَۡيِهۡم َءاَي ن َقال واْ ٱۡئت وا

َ
ٓ أ  9إَِلذ

نت ۡم َصَِٰدقَِي أَِب  بَآئَِنآ إِن ك 
تَهُْم إاِلا  َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آَيَاتُنَا بَيِّنَاتإ َما َكاَن ُحجا

 اِدقِينَ أَْن قَالُوا اْهتُوا بِآَبَاهِنَا إِْن ُكْنتُْم صَ 

ۡم إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ ََل  65/45:26م ۡم ث مذ ََيَۡمع ك  ۡم ث مذ ي ِميت ك  ۡيِيك  ق ِل ٱَّللذ  َي 
ونَ  ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل َيۡعلَم 

َ
 َرۡيَب فِيهِ َوَلَِٰكنذ أ

ُ يُْحيِيُكْم ثُما يُِميتُُكْم ثُما يَْجَمُعُكْم إِلَى يَْوِم  قُِل هللاا

 ِة اَل َرْيَب فِيِه َولَِكنا أَْكثََر النااِس اَل يَْعلَُمونَ اْلقِيَامَ 

اَعة  يَۡوَمئِٖذ ََيََّۡس   65/45:27م وم  ٱلسذ ۡرِضِۚ َوَيۡوَم َتق 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ِ م  َوَّلِلذ

ۡبِطل ونَ   ٱلۡم 
اَعةُ  َماَواِت َواأْلَْرِض َويَْوَم تَقُوُم السا ِ ُمْلُك السا َوَّلِلا

 يَْوَمئِذإ يَْخَسُر اْلُمْبِطلُونَ 

65/45:28م
2
ةٖ َجاثَِيٗة    مذ

 
ذ أ ُّ  0َوتََرىَٰ ُك  َۡزۡوَن َما  9ُك  ةٖ ت ۡدَعى إََِلَٰ كَِتَٰبَِها ٱَۡلَۡوَم َت  مذ

 
أ

نت ۡم َتۡعَمل وَن   ك 
ةإ تُْدَعى إِلَى ِكتَابِهَا  ةإ َجاثِيَةً ُكلُّ أُما َوتََرى ُكلا أُما

 تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ اْليَْوَم 

نت ۡم  65/45:29م نذا نَۡسَتنِسخ  َما ك  ِۚ إِنذا ك  ِ م بِٱۡۡلَق  َهََٰذا كَِتَٰب َنا يَنِطق  َعَلۡيك 
 َتۡعَمل ونَ 

هََذا ِكتَابُنَا يَْنِطُق َعلَْيُكْم بِاْلَحقِّ إِناا ُكناا نَْستَْنِسُخ َما 

 ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

ۡم ِِف رَُۡحَتِهۦِ   65/45:30م ۡم َربُّه  َٰلَِحَِٰت َفي ۡدِخل ه   ٱلصذ
ْ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا ا ٱَّلذ مذ

َ
فَأ

بِي   َو ٱۡلَفۡوز  ٱلۡم  َٰلَِك ه   َذ
الَِحاِت فَيُْدِخلُهُْم  ا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا فَأَما

 َربُّهُْم فِي َرْحَمتِِه َذلَِك هَُو اْلفَْوُز الُْمبِينُ 

ْ  65/45:31م ٓوا ِيَن َكَفر  ا ٱَّلذ مذ
َ
ۡم  ]...[َوأ ۡن َءاَيََِّٰت ت ۡتَّلَٰ َعلَۡيك  فَلَۡم تَك 

َ
أ
ۡرِِميَ  نت ۡم قَۡوٗما َّمُّ ت ۡم َوك   فَٱۡسَتۡكَبۡ

ا الاِذيَن َكفَُروا أَفَلَْم تَُكْن آَيَاتِي تُْتلَى َعلَْيُكْم  َوأَما

 ُمْجِرِمينَ فَاْستَْكبَْرتُْم َوُكْنتُْم قَْوًما 

65/45:32م
3
اَعة   0ِإَوَذا قِيَل إِنذ   ِ َحق   َوٱلسذ ا  9وَۡعَد ٱَّللذ ََل َرۡيَب فِيَها ق ۡلت م مذ

ۡستَۡيقِنَِي  ا َوَما ََنۡن  بِم  نُّ إَِلذ َظن ٗ اَعة  إِن نذظ   نَۡدرِي َما ٱلسذ
اَعةُ اَل َرْيبَ  ِ َحق  َوالسا فِيهَا  َوإَِذا قِيَل إِنا َوْعَد هللاا

اَعةُ إِْن نَظُنُّ إاِلا ظَنًّا َوَما  قُْلتُْم َما نَْدِري َما السا

 نَْحُن بُِمْستَْيقِنِينَ 

65/45:33م
4
  ِ ۡم َسي  ا ََكن واْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزِء ونَ   َ َوَبَدا لَه  ِهْم َما َكانُوا َوبََدا لَهُْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِ   0ات  َما َعِمل واْ وََحاَق بِِهم مذ

 بِِه يَْستَْهِزهُونَ 

م   65/45:34م َٰك  َوى
ۡ
ۡم َهََٰذا َوَمأ ۡم َكَما نَِسيت ۡم لَِقآَء يَۡوِمك  َوقِيَل ٱَۡلَۡوَم نَنَسىَٰك 

َِِٰصِينَ  ِن نذ م م   ٱنلذار  َوَما لَك 
َوقِيَل اْليَْوَم نَْنَساُكْم َكَما نَِسيتُْم لِقَاَء يَْوِمُكْم هََذا 

 َوَمأَْواُكُم النااُر َوَما لَُكْم ِمْن نَاِصِرينَ 

65/45:35م
5
ۡنيَا    ة  ٱَلُّ م  ٱۡۡلََيوَٰ تۡك  ٗوا وََغرذ ز  ِ ه  َۡذت ۡم َءاَيَِٰت ٱَّللذ م  ٱَتذ نذك 

َ
م بِأ َٰلِك  َذ

ونَ  ۡرَج  ۡم ي ۡسَتۡعَتب وَن  0فَٱَۡلَۡوَم ََل َي   ِمۡنَها َوََل ه 
ْتُكُم اْلَحيَاةُ َذلُِكْم بِأَناُكُم اتاَخْذتُ  ِ هُُزًوا َوَغرا ْم آَيَاِت هللاا

ْنيَا فَاْليَْوَم اَل يُْخَرُجوَن ِمْنهَا َواَل هُْم يُْستَْعتَبُونَ   الدُّ

65/45:36م
6
  ِ ِ  0فَلِلذهِ ٱۡۡلَۡمد  رَب  َِٰت َوَرب  َمََٰو ِ  0ٱلسذ ۡرِض َرب 

َ
َماوَ  ٱۡلَعَٰلَِمَي  0ٱۡۡل اِت َوَربِّ اأْلَْرِض َربِّ فَلِلاِه اْلَحْمُد َربِّ السا

 اْلَعالَِمينَ 

َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم   65/45:37م ۡرِضِۖ َوه 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو  َوََل  ٱۡلِكۡبَِيآء  ِِف ٱلسذ َولَهُ اْلِكْبِريَاُء فِي السا

 اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

 
 سورة اَلحقاف 49\99

 737و  03و  01عدا مكية  35 - عدد اآليات
1
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

                                                           
1

تُهُمْ ( 0   ايتُوا( 9 ُحجا
2

 ُكلا ( 9 َجاِذيَةً ( 0 
3

اَعةَ ( 9 أَنا ( 0  اَعةَ، وإِنا َوالسا  َوالسا
4

 يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُونَ ( 0 
5

 يَْخُرُجونَ ( 0 
6

 َربُّ ( 0 
7

 . وقد يشير الى اسم مكان في جنوب الجزيرة العربية يصعب تحديده.90عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
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66/46:1م
2
 حم  0تحمٓ  

ِ ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَِكيمِ  66/46:2م ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ  تََنِيل  ٱۡلِكَتَِٰب ِمَن ٱَّللذ  تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن هللاا

ِ  66/46:3م  بِٱۡۡلَق 
ٓ إَِلذ َما ۡرَض َوَما بَۡيَنه 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َجٖل  ]...[َما َخلَۡقَنا ٱلسذ

َ
َوأ

ونَ  ۡعرِض  واْ م  نِذر 
 
آ أ واْ َعمذ ِيَن َكَفر  ِۚ َوٱَّلذ َسَم ٗ  مُّ

َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما إاِلا  َما َخلَْقنَا السا

ى  ا أُْنِذُروا بِاْلَحقِّ َوأََجلإ ُمَسّمً َوالاِذيَن َكفَُروا َعما

 ُمْعِرُضونَ 

66/46:4م
3
رََءۡيت م 

َ
ا 0ق ۡل أ ونَ  9مذ ْ ِمَن  7تَۡدع  وا وِن َماَذا َخلَق  ر 

َ
ِ أ ِمن د وِن ٱَّللذ

ۡم ُِشۡك  ِِف  ۡم لَه 
َ
ۡرِض أ

َ
ِن َقۡبِل  ]...[ٱۡۡل َِٰتِۖ ٱۡئت وِن بِِكَتَٰٖب م  َمََٰو ٱلسذ

َثََٰرةٖ 
َ
ۡو أ
َ
نت ۡم َصَِٰدقَِي  7َهََٰذآ أ ِۡن ِعۡلم  إِن ك   م 

ِ أَُرونِي َماَذا  قُْل أََرأَْيتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاا

َماَواِت  َخلَقُوا ِمَن اأْلَْرِض أَْم لَهُْم ِشْرٌك فِي السا

اِْهتُونِي بِِكتَابإ ِمْن قَْبِل هََذا أَْو أَثَاَرةإ ِمْن ِعلْمإ إِْن 

 ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

66/46:5م
4
  ِ ْ ِمن د وِن ٱَّللذ وا ن يَۡدع  َضلُّ ِممذ

َ
ۥٓ إََِلَٰ  9َمن 0َوَمۡن أ َلذ يَۡسَتِجيب  ََل 

ََعٓئِهِۡم َغَٰفِل وَن  ۡم َعن د   يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ َوه 
ِ َمْن اَل  ْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن هللاا َوَمْن أََضلُّ ِمما

َوهُْم َعْن ُدَعاهِِهْم يَْستَِجيُب لَهُ إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة 

 َغافِلُونَ 

ۡعَداٗٓء َوََكن واْ بِعَِباَدتِِهۡم َكَٰفِرِينَ  66/46:6م
َ
ۡم أ ُِشَ ٱنلذاس  ََكن واْ لَه  َوإَِذا ُحِشَر النااُس َكانُوا لَهُْم أَْعَداًء َوَكانُوا  ِإَوَذا ح 

 بِِعبَاَدتِِهْم َكافِِرينَ 

ا ِإَوَذا ت ۡتَّلَٰ  66/46:7م ِ لَمذ  لِۡلَحق 
ْ وا ِيَن َكَفر  َٰت َنا َبي َِنَٰٖت قَاَل ٱَّلذ َعلَۡيِهۡم َءاَي

بِيٌ  ۡم َهََٰذا ِسۡحر  مُّ  َجآَءه 
َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آَيَاتُنَا بَيِّنَاتإ قَاَل الاِذيَن َكفَُروا 

ا َجاَءهُْم هََذا ِسْحٌر ُمبِينٌ   لِْلَحقِّ لَما

ول و 66/46:8م ۡم َيق 
َ
ِ َشۡي أ وَن َِل ِمَن ٱَّللذ ۥ فَََل َتۡملِك  ۡيت ه  ُۖ ق ۡل إِِن ٱۡفََتَ َٰه  ى ُۖ   ً َن ٱۡفََتَ ا

َو  ۡمُۖ َوه  وَن فِيهِِۚ َكَفَٰ بِهِۦ َشِهيَدَۢا بَۡيَِن َوبَۡيَنك  ۡعلَم  بَِما ت فِيض 
َ
َو أ ه 

ور  ٱلرذِحيم    ٱۡلَغف 

ْملُِكوَن لِي أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل إِِن اْفتََرْيتُهُ فاََل تَ 

ِ َشْيئًا هَُو أَْعلَُم بَِما تُفِيُضوَن فِيِه َكفَى بِِه  ِمَن هللاا

ِحيمُ   َشِهيًدا بَْينِي َوبَْينَُكْم َوهَُو اْلَغفُوُر الرا

66/46:9م
5
نت  بِۡدَٗع   ۡفَعل   0ق ۡل َما ك  ۡدرِي َما ي 

َ
ٓ أ ِل َوَما َِن ٱلرُّس  ۡمُۖ  9م  ِب َوََل بِك 

تذبِع  إَِلذ َما ي وَۡحى 
َ
بِي   7إِۡن أ نَا۠ إَِلذ نَِذير  مُّ

َ
  0نإََِلذ َوَمآ أ

ُسِل َوَما أَْدِري َما يُْفَعُل  قُْل َما ُكْنُت بِْدًعا ِمَن الرُّ

بِي َواَل بُِكْم إِْن أَتابُِع إاِلا َما يُوَحى إِلَيا َوَما أَنَا إاِلا 

 ُمبِينٌ نَِذيٌر 

66/46:10هـ
6
رََءۡيت مۡ  

َ
ِنَۢ  0ق ۡل أ ِ َوَكَفۡرت م بِهِۦ َوَشِهَد َشاهِد  م  إِن ََكَن ِمۡن ِعنِد ٱَّللذ

َٰ ِمۡثلِهِۦ َف  ىءِيَل لََعَ ۡم    َ بََِنٓ إِۡسَر ت  َ ََل َيۡهِدي  ]...[اَمَن َوٱۡسَتۡكَبۡ إِنذ ٱَّللذ
َٰلِِمَي   ٱۡلَقۡوَم ٱلظذ

ِ َوَكفَْرتُْم بِِه َوَشِهَد قُْل أََرأَْيتُْم  إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد هللاا

َشاِهٌد ِمْن بَنِي إِْسَراهِيَل َعلَى ِمْثلِِه فَآََمَن 

َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظاالِِمينَ   َواْستَْكبَْرتُْم إِنا هللاا

ِيَن َءاَمن واْ لَۡو ََكَن خَ  66/46:11م واْ لَِّلذ ِيَن َكَفر  ونَآ إََِلۡهِِۚ ِإَوۡذ َوقَاَل ٱَّلذ ا َسَبق  ا مذ ۡۡيٗ
ول وَن َهََٰذآ إِۡفك  قَِديم   واْ بِهِۦ فََسَيق   لَۡم َيۡهَتد 

َوقَاَل الاِذيَن َكفَُروا لِلاِذيَن آََمنُوا لَْو َكاَن َخْيًرا َما 

َسبَقُونَا إِلَْيِه َوإِْذ لَْم يَْهتَُدوا بِِه فََسيَقُولُوَن هََذا إِفٌْك 

 قَِديمٌ 

66/46:12م
7
ق   0َوِمن َقۡبلِهِۦ كَِتَٰب    ِ َصد  وََسى إَِماٗما َورَُۡحَٗة  َوَهََٰذا كَِتَٰب  مُّ م 

ِ نِذرَ  ا َل  ۡحِسنَِي  9ل َِسانًا َعَربِي ٗ ىَٰ لِۡلم  واْ َوب ُۡشَ ِيَن َظلَم   ٱَّلذ
َوِمْن قَْبلِِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً َوهََذا 

ٌق لِسَ  انًا َعَربِيًّا لِيُْنِذَر الاِذيَن ظَلَُموا ِكتَاٌب ُمَصدِّ

 َوبُْشَرى لِْلُمْحِسنِينَ 

66/46:13م
8
ْ فَََل َخوٌۡف   وا ْ َربَُّنا ٱَّللذ  ث مذ ٱۡسَتَقَٰم  ِيَن قَال وا ۡم  0إِنذ ٱَّلذ َعلَۡيِهۡم َوََل ه 

 ََيَۡزن وَن 
ُ ثُما اْستَقَاُموا  فاََل َخْوٌف إِنا الاِذيَن قَالُوا َربُّنَا هللاا

 َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
2

 .0:  69\9( انظر هامش اآلية 0ت 
3

 أَْثَرةإ، أَثََرةإ، إِثَاَرةإ، أُْثَرةإ، إِْثَرةإ ( 7 تَْعبُدونَ ( 7 َمنْ ( 9 أََرْيتُُكمْ ( 0 
4

 0 ) ِ  َما( 9 يَْدُعو غيرهللاا
5

 7-0:  79\000منسوخة باآليات ( 0ن ♦يَوِحي ( 7 يَْفَعلُ ( 9 بَِدًعا، بَِدًعا( 0 
6

 أََرْيتُُكمْ ( 0 
7

 لِتُْنِذَر، لينُْنِذَر، لِيَْنَذرَ ( 9 َوَمْن قَبْلَهُ ِكتَابَ ( 0 
8

 َخْوُف، َخْوفَ ( 0 
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َۢ بَِما ََكن واْ َيۡعَمل ونَ  66/46:14م ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَنذةِ َخَِِٰلِيَن فِيَها َجَزآَء
َ
ْوَلىئَِك أ

 
أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجناِة َخالِِديَن فِيهَا َجَزاًء بَِما  أ

 َكانُوا يَْعَملُونَ 

66/46:15هـ
1
ۡيَنا   ُۖ َوَوصذ يۡهِ إِۡحَسًَٰنا ََِٰلَ نَسََٰن بَِو ۡرٗها 0م0ٱۡۡلِ ۥ ك  ه  مُّ

 
َوَوَضَعۡته   9َُحَلَۡته  أ

 ُۖ ۡرٗها ۥ 9ك  ۥ َوفَِصَٰل ه  ى إَِذا بَلَغَ  7وََُحۡل ه  َٰث وَن َشۡهًرا  َحَّتذ هۥ  َوَبلََغ  7ثََل دذ ش 
َ
أ
َر نِۡعَمَتَك ٱلذَِّتٓ  ۡشك 

َ
ۡن أ
َ
ۡوزِۡعَِنٓ أ

َ
ِ أ ۡرَبعَِي َسَنٗة قَاَل َرب 

َ
ذ أ ۡنَعۡمَت لََعَ

َ
 أ

ِۖ إَِن ِ  ِيذَِّتٓ ۡصلِۡح َِل ِِف ذ ر 
َ
َٰه  َوأ ۡعَمَل َصَٰلِٗحا تَۡرَضى

َ
ۡن أ
َ
يذ َوأ َٰ َوََِٰلَ َولََعَ

ۡسلِِمَي   ت ۡبت  إََِلَۡك ِإَوَن ِ ِمَن ٱلۡم 

هُ  ْنَساَن بَِوالَِدْيِه إِْحَسانًا َحَملَْتهُ أُمُّ ْينَا اإْلِ َوَوصا

ُكْرهًا َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثاََلثُوَن ُكْرهًا َوَوَضَعْتهُ 

هُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَاَل  َشْهًرا َحتاى إَِذا بَلََغ أَُشدا

َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الاتِي أَْنَعْمَت َعلَيا 

َوَعلَى َوالَِديا َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَْرَضاهُ َوأَْصلِْ  

ياتِي إِنِّي تُْبُت إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسلِِمينَ  لِي فِي  ُذرِّ

66/46:16م
2
ِيَن َنَتَقبذل    ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ۡحَسنَ  0أ

َ
ۡم أ ْ َوَنَتَجاَوز   9َعۡنه  َعن  7َما َعِمل وا

 ِ وَن   َ َسي  ِي ََكن واْ ي وَعد  ۡدِق ٱَّلذ ِ ۡصَحَِٰب ٱۡۡلَنذةِِۖ وَۡعَد ٱلص 
َ
 اتِِهۡم ِِفٓ أ

أُولَئَِك الاِذيَن نَتَقَباُل َعْنهُْم أَْحَسَن َما َعِملُوا 

َونَتَجاَوُز َعْن َسيِّئَاتِِهْم فِي أَْصَحاِب اْلَجناِة َوْعَد 

ْدِق الاِذي َكانُوا يُوَعُدونَ   الصِّ

66/46:17م
3
  ٖ ف 

 
يۡهِ أ ََِٰلَ ِي قَاَل لَِو تَعَِدانَِِنٓ  0َوٱَّلذ

َ
ٓ أ َما ۡخَرجَ  9لذك 

 
ۡن أ
َ
َوقَۡد  ]...[ 7أ

َ َوۡيلََك َءاِمۡن إِنذ  َما يَۡسَتِغيَثاِن ٱَّللذ ون  ِمن َقۡبِّل َوه  ر  وَۡعَد  7َخلَِت ٱۡلق 
لَِي  وذ

َ
َسَِٰطۡي  ٱۡۡل

َ
ٓ أ ول  َما َهََٰذآ إَِلذ ِ َحق   َفَيق   ٱَّللذ

َوالاِذي قَاَل لَِوالَِدْيِه أُفٍّ لَُكَما أَتَِعَدانِنِي أَْن أُْخَرَج 

َ َوقَْد خَ  لَِت اْلقُُروُن ِمْن قَْبلِي َوهَُما يَْستَِغيثَاِن هللاا

ِ َحق  فَيَقُوُل َما هََذا إاِلا  َوْيلََك آَِمْن إِنا َوْعَد هللاا

لِينَ   أََساِطيُر اأْلَوا

66/46:18م
4
َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِِهم  

 
ِيَن َحقذ َعلَۡيِهم  ٱۡلَقۡول  ِِفٓ أ ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
َِن أ م 

مۡ  نِسِۖ إِنذه  ِ َوٱۡۡلِ ن   ََكن واْ َخََِّٰسِيَن  0ٱۡۡلِ
أُولَئَِك الاِذيَن َحقا َعلَْيِهُم اْلقَْوُل فِي أَُممإ قَْد َخلَْت 

ْنِس إِناهُْم َكانُوا َخاِسِرينَ   ِمْن قَْبلِِهْم ِمَن اْلِجنِّ َواإْلِ

66/46:19م
5
ُْۖ َوَِل    ا َعِمل وا ِمذ ٖ َدَرَجَٰت  م 

مۡ َولِك   َِيه  وَن  0وَف  ۡظلَم  ۡم ََل ي  ۡم َوه  ۡعَمَٰلَه 
َ
ا َعِملُوا َولِيَُوفِّيَهُْم أَْعَمالَهُْم َوهُْم  أ َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت ِمما

 اَل يُْظلَُمونَ 

66/46:20م
6
 ٱنلذارِ  

ْ لََعَ وا ِيَن َكَفر  ۡعَرض  ٱَّلذ ۡذَهۡبت مۡ  ]...[َوَيۡوَم ي 
َ
ۡم  0أ َطي َِبَٰتِك 

ونِ  َۡزۡوَن َعَذاَب ٱلۡه  ۡنَيا َوٱۡسَتۡمَتۡعت م بَِها فَٱَۡلَۡوَم َت  م  ٱَلُّ  9ِِف َحَياتِك 
ونَ  ق  نت ۡم َتۡفس  ِ َوبَِما ك  ۡرِض بَِغۡۡيِ ٱۡۡلَق 

َ
وَن ِِف ٱۡۡل نت ۡم تَۡسَتۡكِب    0بَِما ك 

ْبتُْم َويَْوَم يُْعَرُض الاِذيَن َكفَُروا َعلَى النااِر أَْذهَ 

ْنيَا َواْستَْمتَْعتُْم بِهَا فَاْليَْوَم  طَيِّبَاتُِكْم فِي َحيَاتُِكُم الدُّ

تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلهُوِن بَِما ُكْنتُْم تَْستَْكبُِروَن فِي 

 اأْلَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ َوبَِما ُكْنتُْم تَْفُسقُونَ 

66/46:21م
7
نَذَر قَ  

َ
َخا ََعد  إِۡذ أ

َ
ۡر أ ر  ِمنَۢ ۞َوٱۡذك  ۡحَقاِف َوقَۡد َخلَِت ٱنلُّذ 

َ
ۥ بِٱۡۡل ۡوَمه 

ۡم  0َبۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦٓ  َخاف  َعلَۡيك 
َ
ٓ أ َ إَِن ِ  ٱَّللذ

ْ إَِلذ ٓوا َلذ َتۡعب د 
َ
أ

 َعَذاَب يَۡو   َعِظيٖم 

َواْذُكْر أََخا َعادإ إِْذ أَْنَذَر قَْوَمهُ بِاأْلَْحقَاِف َوقَْد 

ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلفِِه أاَلا تَْعبُُدوا  َخلَِت النُُّذرُ 

َ إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْومإ َعِظيمإ   إاِلا هللاا

66/46:22م
8
  ْ فَِكَنا 0قَال ٓوا

ۡ
ِجۡئتََنا تِلَأ

َ
تَِنا 9أ

ۡ
نَت ِمَن  7َعۡن َءالَِهتَِنا فَأ نَآ إِن ك  بَِما تَعِد 

َِٰدقَِي   ٱلصذ
ِجْئتَنَا لِتَأْفَِكنَا َعْن آَلِهَتِنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن قَالُوا أَ 

اِدقِينَ   ُكْنَت ِمَن الصا

66/46:23م
9
م  بَل ِغ ك 

 
ِ َوأ ٓ  0قَاَل إِنذَما ٱۡلعِۡلم  ِعنَد ٱَّللذ ِ رِۡسۡلت  بِهِۦ َوَلَِٰكَن 

 
ٓ أ ا مذ

ۡم قَۡوٗما ََتَۡهل وَن  َٰك  َرى
َ
 أ

ِ َوأُبَلُِّغُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه قَاَل إِناَما  اْلِعْلُم ِعْنَد هللاا

 َولَِكنِّي أََراُكْم قَْوًما تَْجهَلُونَ 

66/46:24م
1
نَا  بَۡل   ۡمِطر  ْ َهََٰذا ََعرِض  مُّ ۡودِيَتِِهۡم قَال وا

َ
ۡسَتۡقبَِل أ ۡوه  ََعرِٗضا مُّ

َ
ا َرأ فَلَمذ

َو َما ٱۡسَتۡعَجۡلت م َِلم   9بِهِۖۦُ رِيح   0ه 
َ
 فِيَها َعَذاٌب أ

ا َرأَْوهُ َعاِرًضا ُمْستَْقبَِل أَْوِديَتِِهْم قَالُوا هََذا  فَلَما

َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا بَْل هَُو َما اْستَْعَجْلتُْم بِِه ِريٌ  

 فِيهَا َعَذاٌب أَلِيمٌ 

                                                           
1
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3
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4
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5
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6
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8
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9
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66/46:25م
2
ِر    ذ  0ت َدم  ْ ََل ي رَ  9ُك  وا ۡصَبح 

َ
ۡمرِ َرب َِها فَأ

َ
ِۢ بِأ ء ۡم   7ىى ََشۡ  7إَِلذ َمَسَِٰكن ه 

ۡجرِِمَي   َكَذَٰلَِك ََّنۡزِي ٱۡلَقۡوَم ٱلۡم 
ُر ُكلا َشْيءإ بِأَْمِر َربِّهَا فَأَْصبَُحوا اَل يَُرى إاِلا  تَُدمِّ

 َمَساِكنُهُْم َكَذلَِك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِمينَ 

66/46:26م
3
  َٰ نذ كذ ٓ إِن مذ ۡم فِيَما َٰه  نذ بَۡصَٰٗرا َولََقۡد َمكذ

َ
ۡم َسۡمٗعا َوأ ۡم فِيهِ وََجَعۡلَنا لَه  ك 

ۡف 
َ
ۡف   َِوأ

َ
ۡم َوََلٓ أ بَۡصَٰر ه 

َ
ۡم َوََلٓ أ ه  ۡم َسۡمع  ۡغََنَٰ َعۡنه 

َ
ٓ أ ِن   َِدٗة َفَما م م  َدت ه 

وَن أَِب ْ ََيَۡحد  ء  إِۡذ ََكن وا ْ بِهِۦ ََشۡ ا ََكن وا ِ وََحاَق بِِهم مذ َيَِٰت ٱَّللذ
  0يَۡسَتۡهزِء ونَ 

نااُكْم فِيِه َوَجَعْلنَا لَهُْم وَ  نااهُْم فِيَما إِْن َمكا لَقَْد َمكا

َسْمًعا َوأَْبَصاًرا َوأَْفئَِدةً فََما أَْغنَى َعْنهُْم َسْمُعهُْم 

َواَل أَْبَصاُرهُْم َواَل أَْفئَِدتُهُْم ِمْن َشْيءإ إِْذ َكانُوا 

ِ َوَحاَق بِِهْم َما كَ  انُوا بِِه يَْجَحُدوَن بِآَيَاِت هللاا

 يَْستَْهِزهُونَ 

ۡم  66/46:27م ۡفَنا ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلذه  َرىَٰ َوَصذ َِن ٱۡلق  م م  ۡهلَۡكَنا َما َحۡولَك 
َ
َولََقۡد أ
 يَۡرِجع ونَ 

ْفنَا  َولَقَْد أَْهلَْكنَا َما َحْولَُكْم ِمَن اْلقَُرى َوَصرا

 اآْلَيَاِت لََعلاهُْم يَْرِجُعونَ 

66/46:28م
4
ِ ق ۡرَبانًا  ْ ِمن د وِن ٱَّللذ وا َذ  ِيَن ٱَتذ م  ٱَّلذ َءالَِهَۢةُۖ بَۡل َضلُّواْ  0فَلَۡوََل نََِصَه 

مۡ  ه  َٰلَِك إِۡفك  ۡم  َوَذ وَن  9َعۡنه   َوَما ََكن واْ َيۡفََت 
ِ قُْربَانًا  فَلَْواَل نََصَرهُُم الاِذيَن اتاَخُذوا ِمْن ُدوِن هللاا

هُْم َوَذلَِك إِفُْكهُْم َوَما َكانُوا آَلِهَةً بَْل َضلُّوا َعنْ 

 يَْفتَُرونَ 

66/46:29م
5
  ٓ ۡفَنا وه   0ِإَوۡذ َصَ ا َحَۡض  ۡرَءاَن فَلَمذ وَن ٱۡلق  ِ يَۡسَتِمع  ن  َِن ٱۡۡلِ إََِلَۡك َنَفٗرا م 

ا ق َِضَ  ُْۖ فَلَمذ نِصت وا
َ
نِذرِيَن  0قَال ٓواْ أ  َولذۡواْ إََِلَٰ قَۡوِمِهم مُّ

إِلَْيَك نَفًَرا ِمَن اْلِجنِّ يَْستَِمُعوَن  َوإِْذ َصَرْفنَا

ا قُِضَي  ا َحَضُروهُ قَالُوا أَْنِصتُوا فَلَما اْلقُْرآََن فَلَما

 َولاْوا إِلَى قَْوِمِهْم ُمْنِذِرينَ 

66/46:30م
6
ٗقا  ِ َصد  وََسَٰ م  نزَِل ِمنَۢ َبۡعِد م 

 
ٓ إِنذا َسِمۡعَنا كَِتًَٰبا أ ََٰقۡوَمَنا ْ َي ل َِما  0مقَال وا

ۡسَتِقيمٖ  ِ ِإَوََلَٰ َطرِيٖق مُّ  َبۡيَ يََديۡهِ َيۡهِدٓي إََِل ٱۡۡلَق 
قَالُوا يَا قَْوَمنَا إِناا َسِمْعنَا ِكتَابًا أُْنِزَل ِمْن بَْعِد 

قًا لَِما بَْيَن يََدْيِه يَْهِدي إِلَى اْلَحقِّ  ُموَسى ُمَصدِّ

 َوإِلَى طَِريقإ ُمْستَقِيمإ 

ََٰقوۡ  66/46:31م ۡم َي ِن ذ ن وبِك  م م  ْ بِهِۦ َيۡغفِۡر لَك  ِ َوَءاِمن وا ْ َداِعَ ٱَّللذ ِجيب وا
َ
ٓ أ َمَنا

َِلمٖ 
َ
ِۡن َعَذاب  أ م م   َوي ِجرۡك 

ِ َوآَِمنُوا بِِه يَْغفِْر لَُكْم  يَا قَْوَمنَا أَِجيبُوا َداِعَي هللاا

 ِمْن ُذنُوبُِكْم َويُِجْرُكْم ِمْن َعَذابإ أَلِيمإ 

ۡعِجزٖ َومَ  66/46:32م ِ فَلَۡيَس بِم  ِۡب َداِعَ ٱَّللذ  َي 
ۡرِض َولَۡيَس ََل ۥ  ]...[ن َلذ

َ
ِِف ٱۡۡل

بِي   ْوَلىئَِك ِِف َضَلَٰٖل مُّ
 
ۡوَِلَآء   أ

َ
 ِمن د ونِهِۦٓ أ

ِ فَلَْيَس بُِمْعِجزإ فِي  َوَمْن اَل يُِجْب َداِعَي هللاا

ولَئَِك فِي اأْلَْرِض َولَْيَس لَهُ ِمْن ُدونِِه أَولِيَاُء أُ 

 َضاَللإ ُمبِينإ 

66/46:33م
7
ۡرَض َولَۡم َيۡعَ  

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َخلََق ٱلسذ َ ٱَّلذ نذ ٱَّللذ

َ
ْ أ َو لَۡم يََرۡوا

َ
 0أ

ءٖ قَِدير   9بَِقَِٰدر   0مَِبَۡلقِِهنذ  ِ ََشۡ
َٰ ُك   ۥ لََعَ ِۚ بََّلى  إِنذه  ۡـ َِى ٱلَۡمۡوََتَٰ ن َي 

َ
ى أ  لََعَ

َماَواِت َواأْلَْرَض أََولَْم يََرْوا  َ الاِذي َخلََق السا أَنا هللاا

َولَْم يَْعَي بَِخْلقِِهنا بِقَاِدرإ َعلَى أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَى 

 بَلَى إِناهُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ 

 ٱنلذارِ  66/46:34م
ْ لََعَ وا ِيَن َكَفر  ۡعَرض  ٱَّلذ لَۡيَس َهََٰذا بِٱۡلَۡ  ]...[َوَيۡوَم ي 

َ
ِۖ أ ِ ق 

ونَ  ر  نت ۡم تَۡكف  وق واْ ٱۡلَعَذاَب بَِما ك   قَال واْ بََّلَٰ َوَرب َِنا  قَاَل فَذ 
َويَْوَم يُْعَرُض الاِذيَن َكفَُروا َعلَى النااِر أَلَْيَس هََذا 

بِاْلَحقِّ قَالُوا بَلَى َوَربِّنَا قَاَل فَُذوقُوا اْلَعَذاَب بَِما 

 ُكْنتُْم تَْكفُُرونَ 

66/46:35هـ
8
ۡم   0نفَٱۡصِبۡ   ذه  ِل َوََل تَۡسَتۡعِجل ل ْول واْ ٱۡلَعۡزِم ِمَن ٱلرُّس 

 
 ]...[َكَما َصَبَ أ

 ِۗۢ ِن نذَهار  َساَعٗة م 
ْ إَِلذ وَن لَۡم يَلَۡبث ٓوا ۡم يَۡوَم يََرۡوَن َما ي وَعد  نذه 

َ
َٰغ    0َكأ  9بََل

ۡهلَك   ونَ  7َفَهۡل ي    7إَِلذ ٱۡلَقۡوم  ٱۡلَفَِٰسق 

ُسِل َواَل  فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

تَْستَْعِجْل لَهُْم َكأَناهُْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن لَْم 

يَْلبَثُوا إاِلا َساَعةً ِمْن نَهَارإ باََلٌغ فَهَْل يُْهلَُك إاِلا 

 اْلقَْوُم اْلفَاِسقُونَ 

 
 سورة اَّلاريات 51\93

                                                                                                                                                                                                            
1

 قل بَْل هَُو َما اْستَْعَجْلتُْم بِِه هي ِري ٌ ( 9 اْستُْعِجْلتُمْ ( 0 
2

 مسكنهم( 7 تَُرى، تََرى .. َمَساِكنَهُمْ ( 7 يَْدُمُر ُكلا ( 9 تَْدُمرُ ( 0 
3

 يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُونَ ( 0 
4

 أَْفُكهُْم، أَفاَكهُْم، آفََكهُْم، أَفَُكهُْم، آفُِكهُْم، أَفََكهُْم )فعل(( 9 قُُربَانًا( 0 
5

ْفنَا( 0   قََضى( 9 َصرا
 .41:  43\34 اآلية هامش أنظر (1م 6
7

 .79:  38\77وهامش اآلية  37:  7\78( أنظر هامش اآلية 0م ♦يَْقِدُر، قَاِدٌر ( 9 يِْعيَ ( 0 
8

 3:  8\007وخة بآية السيف منس( 0ن ♦يُْهلُِك إاِلا اْلقَْوَم اْلفَاِسقِيَن، نُْهلُِك إاِلا اْلقَْوَم اْلفَاِسقِيَن ( 7 يَْهلُِك، يَْهلَكُ ( 7 باََلغاً، باََلغإ، بَلِّْغ، بَلاغَ ( 9 النَهَارِ ( 0 
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 1مكية 60 – عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

َِٰت َذۡرٗوا  67/51:1م َٰرَِي اِريَاِت َذْرًوا َوٱلذذ  َوالذا

67/51:2م
3
 فَاْلَحاِماَلِت ِوْقًرا 0فَٱۡلَحَِٰمَلَِٰت وِۡقٗرا 

67/51:3م
4
ا   فَاْلَجاِريَاِت يُْسًرا  0فَٱۡلَجَٰرَِيَِٰت ي َّۡسٗ

ۡمًرا 67/51:4م
َ
َمَِٰت أ ِ َقس  َماِت أَْمًرا فَٱلۡم   فَاْلُمقَسِّ

وَن لََصادِق   67/51:5م  إِناَما تُوَعُدوَن لََصاِدقٌ  إِنذَما ت وَعد 

َٰقِع   67/51:6م ِيَن لََو يَن لََواقِعٌ  ِإَونذ ٱَل   َوإِنا الدِّ

67/51:7م
5
َمآءِ َذاِت   َماِء َذاِت اْلُحبُكِ   0ٱۡۡل ب ِك َوٱلسذ  َوالسا

َۡتلِٖف  67/51:8م ۡم لَِف قَۡوٖل ُمُّ  إِناُكْم لَفِي قَْولإ ُمْختَلِفإ  إِنذك 

67/51:9م
6
فَِك  0ي ۡؤفَك   

 
 يُْؤفَُك َعْنهُ َمْن أُفِكَ   9َعۡنه  َمۡن أ

67/51:10م
7
ونَ   َٰص  اُصونَ   0ت0ق تَِل ٱۡۡلَرذ  قُتَِل اْلَخرا

ونَ  67/51:11م ۡم ِِف َغۡمَرةٖ َساه  ِيَن ه   الاِذيَن هُْم فِي َغْمَرةإ َساهُونَ  ٱَّلذ

67/51:12م
8
يذانَ  0ل ونَ   َ يَۡس  

َ
ِيِن  9أ ينِ  يَۡوم  ٱَل   يَْسأَلُوَن أَيااَن يَْوُم الدِّ

67/51:13م
9
ۡفَتن وَن  0يَۡومَ   ۡم لََعَ ٱنلذارِ ي   يُْفتَنُونَ يَْوَم هُْم َعلَى النااِر  ه 

نت م بِهِۦ تَۡسَتۡعِجل ونَ  67/51:14م ِي ك  ۡم َهََٰذا ٱَّلذ  ُذوقُوا فِْتنَتَُكْم هََذا الاِذي ُكْنتُْم بِِه تَْستَْعِجلُونَ  ذ وق واْ فِۡتنََتك 

67/51:15م
10

ي ون    َٰٖت وَع  تذقَِي ِِف َجنذ  إِنا اْلُمتاقِيَن فِي َجنااتإ َوُعيُونإ   0إِنذ ٱلۡم 

ِۡسنِيَ  67/51:16م َٰلَِك َم  ۡم ََكن واْ َقۡبَل َذ ۡم  إِنذه  ۡم َربُّه  َٰه  آَِخِذيَن َما آَتَاهُْم َربُّهُْم إِناهُْم َكانُوا قَْبَل َذلَِك  َءاِخِذيَن َمآ َءاتَى

 ُمْحِسنِينَ 

ونَ  67/51:17م ِۡل َما َيۡهَجع  َِن ٱَلذ  لاْيِل َما يَْهَجُعونَ َكانُوا قَلِياًل ِمَن ال ََكن واْ قَلِيَٗل م 

ونَ  67/51:18م ۡم يَۡسَتۡغفِر  ۡسَحارِ ه 
َ
 َوبِاأْلَْسَحاِر هُْم يَْستَْغفُِرونَ  َوبِٱۡۡل

67/51:19م
11

ومِ   آئِِل َوٱلَۡمۡحر  َٰلِِهۡم َحق   ل ِلسذ ۡمَو
َ
اهِِل َواْلَمْحُرومِ   0نَوِّفٓ أ  َوفِي أَْمَوالِِهْم َحق  لِلسا

67/51:20م
1
ۡرِض َءاَيَٰت  َوِّف  

َ
وقِنَِي  0ٱۡۡل  َوفِي اأْلَْرِض آَيَاٌت لِْلُموقِنِينَ  ل ِۡلم 

                                                           
1

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 َوْقًرا ( 0 
4

 يُُسًرا( 0 
5

 اْلِحبِِك، اْلُحْبِك، اْلُحبَِك، اْلِحْبِك، اْلَحبَِك، اْلِحبَِك، اْلِحبُِك ( 0 
6

 أَفَِك، أَفََك، أُفِنَ ( 9 يَأْفَُك، يُْؤفَنُ ( 0 
7

اِصْينَ ( 0   .66:  01\30أنظر هامش اآلية   ♦قَتََل اْلَخرا
8

 إِياانَ ( 9 يََسلُونَ ( 0 
9

 يَْومُ ( 0 
10

 َوِعيُونإ ( 0 
11

 التي تفرض الزكاة 017:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن 
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ونَ  67/51:21م فَََل ت ۡبِِص 
َ
ۡم  أ ِسك  نف 

َ
 َوفِي أَْنفُِسُكْم أَفاََل تُْبِصُرونَ  َوِّفٓ أ

67/51:22م
2
مۡ   َمآءِ رِۡزق ك  وَن  0َوِّف ٱلسذ َماِء ِرْزقُُكْم  َوَما ت وَعد   َوَما تُوَعُدونَ َوفِي السا

67/51:23م
3
ِۡثَل   ۥ َۡلَق   م  ۡرِض إِنذه 

َ
َمآءِ َوٱۡۡل ِ ٱلسذ وَن  0فََوَرب  ۡم تَنِطق  نذك 

َ
َماِء َواأْلَْرِض إِناهُ لََحق  ِمْثَل َما أَناُكْم  َمآ أ فََوَربِّ السا

 تَْنِطقُونَ 

67/51:24م
4
َٰهِيَم   ََٰك َحِديث  َضۡيِف إِبَۡر تَى

َ
ۡكَرِميَ َهۡل أ  هَْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم اْلُمْكَرِمينَ   0م0ٱلۡم 

67/51:25م
5
  ُۖ َٰٗما وَن  0إِۡذ َدَخل واْ َعلَۡيهِ َفَقال واْ َسَل نَكر  إِْذ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َساَلًما قَاَل َساَلٌم قَْوٌم  قَاَل َسَلَٰم  قَۡوم  مُّ

 ُمْنَكُرونَ 

ۡهلِهِۦ فََجآَء بِعِۡجٖل َسِميٖ  67/51:26م
َ
 فََراَغ إِلَى أَهْلِِه فََجاَء بِِعْجلإ َسِمينإ  فََراَغ إََِلى أ

ل ونَ  67/51:27م ك 
ۡ
ََل تَأ

َ
ۥٓ إََِلِۡهۡم قَاَل أ َبه  بَهُ إِلَْيِهْم قَاَل أاََل تَأُْكلُونَ  َفَقرذ  فَقَرا

67/51:28م
6
  ُۖ ۡم ِخيَفٗة ۡوَجَس ِمۡنه 

َ
ْ  0فَأ َلَٰم  َعلِيٖم  قَال وا وه  بِغ  فَأَْوَجَس ِمْنهُْم ِخيفَةً قَالُوا اَل تََخْف َوبَشاُروهُ بُِغاَلمإ  ََل ََتَۡفُۖ َوبَُشذ 

 َعلِيمإ 

وٌز َعقِيم   67/51:29م ۡت وَۡجَهَها َوقَالَۡت َعج  ةٖ فََصكذ ۥ ِِف َصذ ت ه 
َ
ۡقَبلَِت ٱۡمَرأ

َ
فَأ

]...[ 
ةإ فََصكاْت َوْجهَهَا َوقَالَْت فَأَْقبَلَِت اْمَرأَتُهُ فِي  َصرا

 َعُجوٌز َعقِيمٌ 

َو ٱۡۡلَِكيم  ٱۡلَعلِيم   67/51:30م ۥ ه   قَالُوا َكَذلَِك قَاَل َربُِّك إِناهُ هَُو اْلَحِكيُم اْلَعلِيمُ  قَال واْ َكَذَٰلِِك قَاَل َربُِّكِۖ إِنذه 

ۡرَسل   67/51:31م َها ٱلۡم  يُّ
َ
ۡم أ  قَاَل فََما َخْطبُُكْم أَيُّهَا اْلُمْرَسلُونَ  ونَ ۞قَاَل َفَما َخۡطب ك 

ۡرِِميَ  67/51:32م رِۡسۡلَنآ إََِلَٰ قَۡوٖ  َّمُّ
 
 قَالُوا إِناا أُْرِسْلنَا إِلَى قَْومإ ُمْجِرِمينَ  قَال ٓواْ إِنذآ أ

ِن ِطيٖ  67/51:33م ِۡسَل َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة م   ِحَجاَرةً ِمْن ِطينإ لِنُْرِسَل َعلَْيِهْم  لَِن 

َّۡسِفِيَ  67/51:34م َسوذَمًة ِعنَد َرب َِك لِۡلم  َمةً ِعْنَد َربَِّك لِْلُمْسِرفِينَ  مُّ  ُمَسوا

ۡؤِمنِيَ  67/51:35م ۡخرَۡجَنا َمن ََكَن فِيَها ِمَن ٱلۡم 
َ
 فَأَْخَرْجنَا َمْن َكاَن فِيهَا ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ  فَأ

ۡسلِِميَ َفَما  67/51:36م َِن ٱلۡم   فََما َوَجْدنَا فِيهَا َغْيَر بَْيتإ ِمَن اْلُمْسلِِمينَ  وََجۡدنَا فِيَها َغۡۡيَ َبۡيٖت م 

َِلمَ  67/51:37م
َ
ِيَن ََيَاف وَن ٱۡلَعَذاَب ٱۡۡل  لِيمَ َوتََرْكنَا فِيهَا آَيَةً لِلاِذيَن يََخافُوَن اْلَعَذاَب اأْلَ  َوتََرۡكَنا فِيَهآ َءايَٗة ل َِّلذ

بِيٖ  67/51:38م ۡلَطَٰٖن مُّ رَۡسلَۡنَٰه  إََِلَٰ فِۡرَعۡوَن بِس 
َ
وََسى إِۡذ أ َوفِي ُموَسى إِْذ أَْرَسْلنَاهُ إِلَى فِْرَعْوَن بُِسْلطَانإ  َوِّف م 

 ُمبِينإ 

ۡو ََّمۡن ون   67/51:39م
َ
ۡكنِهِۦ َوقَاَل َسَِٰحٌر أ َٰ بِر   َساِحٌر أَْو َمْجنُونٌ فَتََولاى بُِرْكنِِه َوقَاَل  َفَتَوّلذ

لِيم   67/51:40م َو م  ۡم ِِف ٱَۡلَم ِ َوه  ن وَدهۥ  َفَنَبۡذَنَٰه  َخۡذَنَٰه  وَج 
َ
 فَأََخْذنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَْذنَاهُْم فِي اْليَمِّ َوهَُو ُملِيمٌ  فَأ

ِيَح ٱۡلَعقِيمَ  67/51:41م رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهم  ٱلر 
َ
يَ  الَْعقِيمَ  َوفِي َعادإ  َوِّف ََعد  إِۡذ أ  إِْذ أَْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الرِّ

ِميمِ  67/51:42م تَۡت َعلَۡيهِ إَِلذ َجَعلَۡته  َكٱلرذ
َ
ء  أ ِميمِ  َما تََذر  ِمن ََشۡ  َما تََذُر ِمْن َشْيءإ أَتَْت َعلَْيِه إاِلا َجَعلَْتهُ َكالرا

67/51:43م
7
  ْ وا ۡم َتَمتذع  وَد إِۡذ قِيَل لَه  َٰ  َوِّف َثم   َوفِي ثَُموَد إِْذ قِيَل لَهُْم تََمتاُعوا َحتاى ِحينإ  ِحٖي  0َحَّتذ

                                                                                                                                                                                                            
1

 آيَةٌ ( 0 
2

 راِِزقُُكْم، أْرَزاقُُكمْ ( 0 
3

 ِمْثلُ ( 0 
4

ِميَن ( 0   وما بعدها 69:  00\39الرواية هوامش اآلية أنظر بخصوص هذه ( 0م ♦اْلُمَكرا
5

 ِسْلًما، ِسلْمٌ ( 0 
6

 َوِخْفيَةً، َوِخيفَةً ( 0 
7

 َعتاى( 0 
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67/51:44م
1
َٰعَِقة    م  ٱلصذ َخَذۡته 

َ
ۡمرِ َرب ِهِۡم فَأ

َ
وَن  0َفَعَتۡواْ َعۡن أ ر  ۡم يَنظ  اِعقَةُ َوهُْم  وَه  فََعتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم فَأََخَذْتهُُم الصا

 يَْنظُُرونَ 

نَتِِصِينَ  67/51:45م واْ ِمن قَِياٖ  َوَما ََكن واْ م   فََما اْستَطَاُعوا ِمْن قِيَامإ َوَما َكانُوا ُمْنتَِصِرينَ  َفَما ٱۡسَتَطَٰع 

67/51:46م
2
َِٰسقَِي  0َوقَۡومَ   ۡم ََكن واْ قَۡوٗما َف ُۖ إِنذه  ِن َقۡبل   فَاِسقِينَ َوقَْوَم نُوحإ ِمْن قَْبُل إِناهُْم َكانُوا قَْوًما  ن وٖح م 

ونَ  67/51:47م وِسع  ۡييْٖد ِإَونذا لَم 
َ
َمآَء بَنَۡيَنََٰها بِأ َماَء بَنَْينَاهَا بِأَْيدإ َوإِناا لَُموِسُعونَ  َوٱلسذ  َوالسا

67/51:48م
3
ۡرَض  

َ
وَن  0َوٱۡۡل  َواأْلَْرَض فََرْشنَاهَا فَنِْعَم اْلَماِهُدونَ  فََرۡشَنََٰها فَنِۡعَم ٱۡلَمَِٰهد 

67/51:49م
4
ونَ   ر  ۡم تََذكذ ء  َخلَۡقَنا َزۡوَجۡيِ لََعلذك  ِ ََشۡ

 َوِمْن ُكلِّ َشْيءإ َخلَْقنَا َزْوَجْيِن لََعلاُكْم تََذكاُرونَ   0َوِمن ُك  

بِي   67/51:50م ِۡنه  نَِذير  مُّ م م  ُِۖ إَِن ِ لَك  ٓواْ إََِل ٱَّللذ ِ إِنِّي لَُكْم  فَفِرُّ وا إِلَى هللاا  ِمْنهُ نَِذيٌر ُمبِينٌ فَفِرُّ

بِي   67/51:51م ِۡنه  نَِذير  مُّ م م  ُۖ إَِن ِ َلك  ِ إَِلًَٰها َءاَخَر ِ إِلَهًا آََخَر إِنِّي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر  َوََل ََتَۡعل واْ َمَع ٱَّللذ َواَل تَْجَعلُوا َمَع هللاا

 ُمبِينٌ 

ِيَن ِمن  67/51:52م َت ٱَّلذ
َ
ٓ أ ۡو َكَذَٰلَِك َما

َ
ْ َساِحٌر أ ول  إَِلذ قَال وا ِن رذس  َقۡبلِِهم م 

 ََّمۡن ونٌ 
َكَذلَِك َما أَتَى الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم ِمْن َرُسولإ إاِلا 

 قَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجنُونٌ 

ونَ  67/51:53م ۡم قَۡوم  َطاغ  تََواَصۡواْ بِهۦِ  بَۡل ه 
َ
 طَاُغونَ أَتََواَصْوا بِِه بَْل هُْم قَْوٌم  أ

67/51:54م
5
نَت بَِمل و ٖ  

َ
ۡم َفَمآ أ  فَتََولا َعْنهُْم فََما أَْنَت بَِملُومإ   0نَفَتَولذ َعۡنه 

ۡؤِمنِيَ  67/51:55م ِۡكَرىَٰ تَنَفع  ٱلۡم  ِۡر فَإِنذ ٱَّل  ْكَرى تَْنفَُع اْلُمْؤِمنِينَ  َوَذك  ْر فَإِنا الذِّ  َوَذكِّ

67/51:56م
6
نَس  0َوَما  نذ َوٱۡۡلِ ونِ  9َخلَۡقت  ٱۡۡلِ ْنَس إاِلا لِيَْعبُُدونِ   7إَِلذ َِلَۡعب د   َوَما َخلَْقُت اْلِجنا َواإْلِ

67/51:57م
7
ونِ   ۡطعِم  ن ي 

َ
رِيد  أ

 
ِۡزٖق َوَمآ أ ِن ر  م م  رِيد  ِمۡنه 

 
 َما أُِريُد ِمْنهُْم ِمْن ِرْزقإ َوَما أُِريُد أَْن يُْطِعُمونِ   0َمآ أ

67/51:58م
8
زذاق    َو ٱلرذ َ ه  وذةِ ٱلَۡمتِي   9 0إِنذ ٱَّللذ ِة اْلَمتِينُ   7ذ و ٱۡلق  اُق ُذو اْلقُوا زا َ هَُو الرا  إِنا هللاا

67/51:59م
9
ۡصَحَٰبِِهۡم فَََل يَۡسَتۡعِجل ونِ  

َ
ِۡثَل َذن وِب أ واْ َذن وٗبا م  ِيَن َظلَم  ُموا َذنُوبًا ِمْثَل َذنُوِب أَْصَحابِِهْم فاََل فَإِنا لِلاِذيَن ظَلَ   0فَإِنذ لَِّلذ

 يَْستَْعِجلُونِ 

ونَ  67/51:60م ِي ي وَعد  واْ ِمن يَۡوِمِهم  ٱَّلذ ِيَن َكَفر   فََوْيٌل لِلاِذيَن َكفَُروا ِمْن يَْوِمِهُم الاِذي يُوَعُدونَ  فََوۡيل  ل َِّلذ

 
 سورة الغاشية 66\96

 10مكية 26 – عدد اآليات
11

ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ  ِمۡسِب  ِحيمِ  ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

                                                           
1

واقِعُ ( 0  ْعقَةُ، الصا  الصا
2

 َوقَْوِم، َوقَْوُم، وفي َوقَْومِ ( 0 
3

 َواأْلَْرضُ ( 0 
4

كاُروَن، تَتََذكاُرونَ ( 0   تَذا
5

 33:  30\67أو باآلية  3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
6

ْنَس من المؤمنين( 9 َما( 0   لِيَْعبُُدونِي( 7 َواإْلِ
7

 يُْطِعُمونِي( 0 
8

اقُ ( 0  زا اِزقُ ( 9 إِنِّي أَنا الرا  الَْمتِينِ ( 7 الرا
9

 يَْستَْعِجلُونِي ( 0 
10

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
11

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
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ََٰك َحِديث  ٱۡلَغَِٰشَيةِ  68/88:1م تَى
َ
 هَْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشيَةِ  َهۡل أ

وه  يَۡوَمئِذ  َخَِٰشَعةٌ  68/88:2م  ُوُجوهٌ يَْوَمئِذإ َخاِشَعةٌ  و ج 

68/88:3م
1
 َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ   0ََعِملَة  نذاِصَبة   

68/88:4م
2
 تَْصلَى نَاًرا َحاِميَةً  نَاًرا َحاِمَيٗة  0تَۡصَّلَٰ  

ۡسَِقَٰ ِمۡن َعۡي  َءانَِيةٖ  68/88:5م
 تُْسقَى ِمْن َعْينإ آَنِيَةإ  ت 

ۡم َطَعاٌم إَِلذ ِمن َِضِيعٖ  68/88:6م  لَْيَس لَهُْم طََعاٌم إاِلا ِمْن َضِريعإ  لذۡيَس لَه 

وعٖ  68/88:7م ۡغَِن ِمن ج   اَل يُْسِمُن َواَل يُْغنِي ِمْن ُجوعإ  َلذ ي ۡسِمن  َوََل ي 

وه  يَۡوَمئِٖذ نذاِعَمة   68/88:8م  ُوُجوهٌ يَْوَمئِذإ نَاِعَمةٌ  و ج 

 لَِسْعيِهَا َراِضيَةٌ  ل َِسۡعيَِها َراِضَية   68/88:9م

 َعالِيَةإ فِي َجناةإ  ِِف َجنذة  ََعَِلَةٖ  68/88:10م

68/88:11م
3
 اَل تَْسَمُع فِيهَا اَلِغيَةً   9فِيَها َلَٰغَِيةٗ  0َلذ تَۡسَمع   

 فِيهَا َعْيٌن َجاِريَةٌ  فِيَها َعۡي  َجارَِية   68/88:12م

ۡرف وَعة   68/88:13م ر  مذ  فِيهَا ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ  فِيَها ِس  

وَعة   68/88:14م وۡض  ۡكَواب  مذ
َ
 َمْوُضوَعةٌ  َوأَْكَوابٌ  َوأ

وفَة   68/88:15م  َونََماِرُق َمْصفُوفَةٌ  َوَنَمارِق  َمۡصف 

 َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ  َوَزَراِبُّ َمۡبث وثَةٌ  68/88:16م

68/88:17م
4
بِلِ   وَن إََِل ٱۡۡلِ ر  فَََل يَنظ 

َ
لَِقۡت  0أ بِِل َكْيَف ُخلِقَتْ   9َكۡيَف خ   أَفاََل يَْنظُُروَن إِلَى اإْلِ

68/88:18م
5
َمآءِ َكۡيَف ر فَِعۡت   َماِء َكْيَف ُرفَِعتْ   0ِإَوََل ٱلسذ  َوإِلَى السا

68/88:19م
6
َباِل َكۡيَف ن ِصَبۡت    َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْيَف نُِصبَتْ   0ِإَوََل ٱۡۡلِ

68/88:20م
7
ِطَحۡت   ۡرِض َكۡيَف س 

َ
 َوإِلَى اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ   0ِإَوََل ٱۡۡل

ِر   68/88:21م َذك  نَت م 
َ
َمآ أ ِۡر إِنذ رٌ  فََذك  ْر إِناَما أَْنَت ُمَذكِّ  فََذكِّ

68/88:22م
8
َصۡيِطر    ۡسَت َعلَۡيِهم بِم 

 لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطرإ   0ن0لذ

68/88:23م
9
َٰ َوَكَفَر  0إَِلذ    إاِلا َمْن تََولاى َوَكفَرَ  َمن تََوّلذ

                                                           
1

 نَاِصبَةً َعاِملَةً ( 0 
2

 تُْصلَى، تَُصلاى( 0 
3

 اَلِغيَةٌ  -تُْسَمُع، يُْسَمُع ( 9 تُْسَمُع، يُْسَمعُ ( 0 
4

بِلِّ ( 0  ْبِل، اإْلِ  ُخلِّقَْت، َخلَقْتُ ( 9 اإْلِ
5

 ُرفَِّعْت، َرفَْعتُ ( 0 
6

بَْت، نََصْبتُ ( 0   نُصِّ
7

 ُسطَِّحْت، َسطَْحتُ ( 0 
8

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن ♦بُِمَسْيِطرإ، بُِمَسْيطَرإ ( 0 
9

 أاََل ( 0 
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68/88:24م
1
ب ه    ِ ۡكَبَ  0َفي َعذ 

َ
ُ اْلَعَذاَب اأْلَْكبَرَ  ٱَّللذ  ٱۡلَعَذاَب ٱۡۡل بُهُ هللاا  فَيَُعذِّ

68/88:25م
2
مۡ    إِنا إِلَْينَا إِيَابَهُمْ   0إِنذ إََِلَۡنآ إِيَاَبه 

م 68/88:26م  ثُما إِنا َعلَْينَا ِحَسابَهُمْ  ث مذ إِنذ َعلَۡيَنا ِحَساَبه 

 
 الكهفسورة  16\96

 0103 - 97و  99عدا مكية  110 - عدد اآليات
4
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

69/18:1م
5
َٰ َعۡبِدهِ ٱۡلِكَتََٰب َولَۡم ََيَۡعل َلذ ۥ ِعوََجاۜۡ   نَزَل لََعَ

َ
ِٓي أ ِ ٱَّلذ ِ   0ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ الاِذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم اْلَحْمُد َّلِلا

 يَْجَعْل لَهُ ِعَوًجا

69/18:2م
6
نۡه   0َقي ِٗما  ِن َلذ  ٗسا َشِديٗدا م 

ۡ
ِ نِذَر بَأ َ  9َل  ِ ِيَن  7َوي بَُش  ۡؤِمنَِي ٱَّلذ ٱلۡم 

ۡجًرا َحَسٗنا 
َ
ۡم أ نذ لَه 

َ
َٰلَِحَِٰت أ  َيۡعَمل وَن ٱلصذ

َر اْلُمْؤِمنِيَن قَيًِّما لِيُْنِذَر بَأْسً  ا َشِديًدا ِمْن لَُدْنهُ َويُبَشِّ

الَِحاِت أَنا لَهُْم أَْجًرا َحَسنًا  الاِذيَن يَْعَملُوَن الصا

بَٗدا 69/18:3م
َ
َِٰكثَِي فِيهِ أ  َماِكثِيَن فِيِه أَبًَدا مذ

69/18:4م
7
ا  0َوي نِذرَ   ََذ ٱَّللذ  َوََلٗ ِيَن قَال واْ ٱَتذ ُ َولًَدا َويُْنِذرَ  ٱَّلذ  الاِذيَن قَالُوا اتاَخَذ هللاا

69/18:5م
8
َۡت   م بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٖم َوََل ٓأِلبَآئِِهۡم  َكب  ا لَه  َٰهِِهۡم   9َُكَِمةٗ  0مذ فَۡو

َ
ج  ِمۡن أ ََتۡر 

ول وَن إَِلذ َكِذٗبا   إِن َيق 
َما لَهُْم بِِه ِمْن ِعْلمإ َواَل آِلَبَاهِِهْم َكبَُرْت َكلَِمةً 

 تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِْن يَقُولُوَن إاِلا َكِذبًا

69/18:6م
9
ى َءاَثَٰرِهِۡم إِن 0فَلََعلذَك َبَِٰخع  نذۡفَسَك   ْ بَِهََٰذا ٱۡۡلَِديِث  9لََعَ لذۡم ي ۡؤِمن وا

َسًفا 
َ
 أ
فَلََعلاَك بَاِخٌع نَْفَسَك َعلَى آَثَاِرِهْم إِْن لَْم يُْؤِمنُوا 

 يِث أََسفًابِهََذا اْلَحدِ 

ۡحَسن  َعَمَٗل  69/18:7م
َ
ۡم أ ه  يُّ

َ
ۡم أ ذَها نِلَۡبل وَه  ۡرِض زِيَنٗة ل

َ
إِناا َجَعْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزينَةً لَهَا لِنَْبلَُوهُْم أَيُّهُْم  إِنذا َجَعۡلَنا َما لََعَ ٱۡۡل

 أَْحَسُن َعَماًل 

ًزاِإَونذا لََجَٰعِل وَن َما َعَلۡيَها  69/18:8م ر   َوإِناا لََجاِعلُوَن َما َعلَْيهَا َصِعيًدا ُجُرًزا َصعِيٗدا ج 

69/18:9م
10

ۡصَحََٰب ٱۡلَكۡهِف  
َ
نذ أ
َ
ۡم َحِسۡبَت أ

َ
َٰتَِنا  0تَوٱلرذقِيمِ  0مأ ْ ِمۡن َءاَي ََكن وا

 َعَجًبا 
قِيِم َكانُوا ِمْن  أَْم َحِسْبَت أَنا أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرا

 َعَجبًاآَيَاتِنَا 

69/18:10م
1
نَك رَُۡحَٗة   ٓ َءاتَِنا ِمن َلذ  ْ َربذَنا َوى ٱۡلفِۡتَية  إََِل ٱۡلَكۡهِف َفَقال وا

َ
إِۡذ أ
ۡمرِنَا رََشٗدا 0َوَهي ِئۡ 

َ
  9نَلَا ِمۡن أ

إِْذ أََوى اْلفِْتيَةُ إِلَى اْلَكْهِف فَقَالُوا َربانَا آَتِنَا ِمْن 

 ا ِمْن أَْمِرنَا َرَشًدالَُدْنَك َرْحَمةً َوهَيِّْئ لَنَ 

                                                           
1

بُهُ ( 0   فَإِناهُ يَُعذِّ
2

 إِياابَهُمْ ( 0 
3

 الحاثلة. –أصحاب الكهف عناوين اخرى:  . 8عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
4

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
5

 ِعَوًجا ولكن جعله( 0 
6

ُر ( 7 لَُدنِِه، لَْدنِهِ ( 9 قِيًَما( 0   َويَْبُشَر، َويُبَشِّ
7

 َويُنَذِّرَ ( 0 
8

 َكلَِمةٌ ( 9 َكْبَرتْ ( 0 
9

 أَْن ( 9 بَاِخُع نَْفِسكَ ( 0 
10

نجد هذه الرواية في عدة مصادر يونانية وسريانية سابقة للقرآن وتعرف برواية الفتيان السبعة الناهمين. أنظر بخصوص هذه الرواية كتاب  (0م 

Entre Orient et Occident : la légende des sept dormants   ♦حيرت هذه الكلمة المفسرين والمترجمين. وقد اعتبرها البعض  (0ت

 Jeffereyاسم الكلب أو اسم المكان، وقد فسرها معجم الفاظ القرآ ن الكريم كما يلي: اللوح الذي كتب فيه اسماء اهل الكهف وقصتهم )أنظر 

 (.077-077صفحة 
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ى َءاَذانِِهۡم ِِف ٱۡلَكۡهِف ِسنَِي َعَدٗدا 69/18:11م ۡبَنا لََعَ  فََضَرْبنَا َعلَى آََذانِِهْم فِي اْلَكْهِف ِسنِيَن َعَدًدا فََۡضَ

69/18:12م
2
ۡم نِلَۡعلَمَ   َمٗدا  0ث مذ َبَعۡثَنَٰه 

َ
ۡحََصَٰ لَِما َۡلِث ٓواْ أ

َ
يُّ ٱۡۡلِۡزبَۡيِ أ

َ
ثُما بََعْثنَاهُْم لِنَْعلََم أَيُّ اْلِحْزبَْيِن أَْحَصى لَِما لَبِثُوا  أ

 أََمًدا

ۡم  69/18:13م ْ بَِرب ِِهۡم َوزِۡدَنَٰه  ۡم فِۡتَيٌة َءاَمن وا ِۚ إِنذه  ِ م بِٱۡۡلَق  ه 
َ
صُّ َعلَۡيَك َنَبأ ۡن  َنق  َنذ

ٗدى  ه 
نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك نَبَأَهُْم بِاْلَحقِّ إِناهُْم فِْتيَةٌ آََمنُوا 

 بَِربِِّهْم َوِزْدنَاهُْم هًُدى

ۡرِض لَن  69/18:14م
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو واْ َفَقال واْ َربَُّنا َربُّ ٱلسذ َٰ ق ل وبِِهۡم إِۡذ قَام  َوَرَبۡطَنا لََعَ

َواْ ِمن د ونِهِۦٓ إَِلَٰهٗ  ُۖ لذَقۡد ق ۡلَنآ إِٗذا َشَطًطانذۡدع   ا
َوَربَْطنَا َعلَى قُلُوبِِهْم إِْذ قَاُموا فَقَالُوا َربُّنَا َربُّ 

َماَواِت َواأْلَْرِض لَْن نَْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِلَهًا لَقَْد  السا

 قُْلنَا إًِذا َشطَطًا

واْ ِمن د ونِهِۦٓ  69/18:15م َذ  َنا ٱَتذ ََلٓءِ قَۡوم  ؤ  ۡلَطَِٰۢن َهى ت وَن َعلَۡيِهم بِس 
ۡ
ُۖ لذۡوََل يَأ َءالَِهٗة
ِ َكِذٗبا ىَٰ لََعَ ٱَّللذ ِن ٱۡفََتَ ۡظلَم  ِممذ

َ
ِۖ َفَمۡن أ ٖ ِ  َبي 

هَُؤاَلِء قَْوُمنَا اتاَخُذوا ِمْن ُدونِِه آَلِهَةً لَْواَل يَأْتُوَن 

ِن اْفتََرى َعلَ  ى َعلَْيِهْم بُِسْلطَانإ بَيِّنإ فََمْن أَْظلَُم ِمما

ِ َكِذبًا  هللاا

69/18:16م
3
  َ وَن إَِلذ ٱَّللذ ۡم َوَما َيۡعب د  وه  تۡل م  ۡ  0ِإَوذِ ٱۡعََتَ ْ إََِل ٱۡلَكۡهِف يَنُش  ا ۥٓ و 

ۡ
فَأ

ِن رذُۡحَتِهِۦ َوي َهي ِئۡ  م م  ۡم َربُّك  ِۡرفَٗقا 9لَك  م م  ۡمرِك 
َ
ِۡن أ م م    7لَك 

َ فَأُْووا إِلَى َوإِِذ اْعتََزْلتُُموهُْم َوَما يَْعبُُدوَن إاِلا   هللاا

اْلَكْهِف يَْنُشْر لَُكْم َربُُّكْم ِمْن َرْحَمتِِه َويُهَيِّْئ لَُكْم 

 ِمْن أَْمِرُكْم ِمرفَقًا

69/18:17م
4
ََٰور    ۡمَس إَِذا َطلََعت تذَز َعن َكۡهفِِهۡم َذاَت ٱَۡلَِمِي ِإَوَذا  0۞َوتََرى ٱلشذ

مۡ  ه  َما 9َغَرَبت تذۡقرِض  ِ َٰلَِك ِمۡن َءاَيَِٰت َذاَت ٱلش  ِۡنه   َذ ۡم ِِف فَۡجَوةٖ م  ِل َوه 
ۡهَتدِِۖ  َو ٱلۡم  ِۗۡ َمن َيۡهِد ٱَّللذ  َفه  َوَمن ي ۡضلِۡل فَلَن ََتَِد ََل ۥ َوَِل ٗا  7ٱَّللذ

ۡرِشٗدا   مُّ

َوتََرى الشاْمَس إَِذا طَلََعْت تََزاَوُر َعْن َكْهفِِهْم 

َماِل َذاَت اْليَِميِن َوإَِذا َغَربَْت  تَْقِرُضهُْم َذاَت الشِّ

 ُ ِ َمْن يَْهِد هللاا َوهُْم فِي فَْجَوةإ ِمْنهُ َذلَِك ِمْن آَيَاِت هللاا

 فَهَُو اْلُمْهتَِد َوَمْن يُْضلِْل فَلَْن تَِجَد لَهُ َولِيًّا ُمْرِشًدا

69/18:18م
5
مۡ   مۡ  0َوََتَۡسب ه  ۡم ر ق ود   َون َقل ِب ه  ۡيَقاٗظا وَه 

َ
َماِلِۖ َذاَت  9أ ِ ٱَۡلَِمِي َوذَاَت ٱلش 

م َۡت  7َوَُكۡب ه  لَۡعَت َعلَۡيِهۡم لََوَلذ ۡم  7َبَِٰسط  ذَِراَعۡيهِ بِٱلۡوَِصيِدِۚ لَوِ ٱطذ ِمۡنه 
ۡم ر ۡعٗبا لِۡئَت ِمۡنه    3فَِراٗرا َولَم 

َوتَْحَسبُهُْم أَْيقَاظًا َوهُْم ُرقُوٌد َونُقَلِّبُهُْم َذاَت اْليَِميِن 

َماِل َوَكْلبُهُْم بَاِسطٌ ِذَراَعْيِه بِاْلَوِصيِد لَِو َوَذاَت  الشِّ

اطالَْعَت َعلَْيِهْم لََولاْيَت ِمْنهُْم فَِراًرا َولَُملِْئَت ِمْنهُْم 

 ُرْعبًا

69/18:19م
6
ۡم َكۡم َۡلِۡثت ۡمُۖ قَ   ِۡنه  ۡم  قَاَل قَآئِل  م  ۡم َِلَتََسآَءل واْ بَۡيَنه  ال واْ َوَكَذَٰلَِك َبَعۡثَنَٰه 

ۡعلَم  بَِما َۡلِۡثت ۡم فَٱۡبَعث ٓواْ 
َ
ۡم أ ْ َربُّك  ۡو َبۡعَض يَۡوٖ ِۚ قَال وا

َ
َۡلِۡثَنا يَۡوًما أ

مۡ  م بَِورِقِك  َحَدك 
َ
ۡزَّكَٰ َطَعاٗما  0أ

َ
ٓ أ َها يُّ

َ
ۡر أ َهَِٰذهِۦٓ إََِل ٱلَۡمِديَنةِ فَۡلَينظ 

ۡف  ِۡنه  َوَۡلََتلَطذ م بِرِۡزٖق م  تِك 
ۡ
َحًداَوََل ي ۡشعِ  9فَۡلَيأ

َ
ۡم أ   7َرنذ بِك 

َوَكَذلَِك بََعْثنَاهُْم لِيَتََساَءلُوا بَْينَهُْم قَاَل قَاهٌِل ِمْنهُْم 

َكْم لَبِْثتُْم قَالُوا لَبِْثنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومإ قَالُوا َربُُّكْم 

أَْعلَُم بَِما لَبِْثتُْم فَاْبَعثُوا أََحَدُكْم بَِوِرقُِكْم هَِذِه إِلَى 

َمِدينَِة فَْليَْنظُْر أَيُّهَا أَْزَكى طََعاًما فَْليَأْتُِكْم بِِرْزقإ الْ 

 ِمْنهُ َوْليَتَلَطاْف َواَل يُْشِعَرنا بُِكْم أََحًدا

69/18:20م
7
  ْ وا ۡم إِن َيۡظَهر  ۡم ِِف ِملذتِِهۡم َولَن  0إِنذه  وك  ۡو ي عِيد 

َ
ۡم أ ۡم يَرَۡج  وك  َعلَۡيك 

بَ 
َ
ٓواْ إًِذا أ  ٗدا ت ۡفلِح 

إِناهُْم إِْن يَْظهَُروا َعلَْيُكْم يَْرُجُموُكْم أَْو يُِعيُدوُكْم 

 فِي ِملاتِِهْم َولَْن تُْفلُِحوا إًِذا أَبًَدا

69/18:21م
8
اَعَة ََل   نذ ٱلسذ

َ
ِ َحق   َوأ نذ وَۡعَد ٱَّللذ

َ
ْ أ ٓوا نَا َعلَۡيِهۡم َِلَۡعلَم  ۡعَثۡ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ٓ إِۡذ  ُۖ َرۡيَب فِيَها ْ َعلَۡيِهم ب ۡنَيَٰٗنا ْ ٱۡبن وا ۡمُۖ َفَقال وا ۡمَره 
َ
ۡم أ وَن بَۡيَنه  َيَتَنَٰزَع 
 ْ ِيَن َغلَب وا ۡعلَم  بِِهۡم  قَاَل ٱَّلذ

َ
ۡم أ بُّه  ۡمرِهِۡم نَلَتذِخَذنذ َعَلۡيِهم  0رذ

َ
ى أ لََعَ

ۡسِجٗدا   مذ

 ِ  َحق  َوَكَذلَِك أَْعثَْرنَا َعلَْيِهْم لِيَْعلَُموا أَنا َوْعَد هللاا

اَعةَ اَل َرْيَب فِيهَا إِْذ يَتَنَاَزُعوَن بَْينَهُْم  َوأَنا السا

أَْمَرهُْم فَقَالُوا اْبنُوا َعلَْيِهْم بُْنيَانًا َربُّهُْم أَْعلَُم بِِهْم 

قَاَل الاِذيَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِهْم لَنَتاِخَذنا َعلَْيِهْم 

 َمْسِجًدا

                                                                                                                                                                                                            
1

 ُرْشًدا( 9 َوهَيِّ ( 0 
2

 لِيُْعلَِم، لِيَْعلََم، لِيُْعلَمَ ( 0 
3

َ = من دون هللا، من دوننا( 0   َمرفِقًا( 7 َويُهَيِّ ( 9 إاِلا هللاا
4

، تَْزَوهِرُّ ( 0  اَوُر، تَْزوارُّ ، تَزا  اْلُمْهتَِدي( 7 يَْقِرُضهُمْ ( 9 تَْزَورُّ
5

 ُرُعبًا( 3 َولَُملِّْئَت، َولَُملِيَْت، َولَُملِّْيتَ ( 7 َوَكالِبُهُْم، َوَكالِئُهُمْ ( 7 َويَْقلِبُهُْم، َوتَْقلِبُهُْم، َوتَقَلُّبَهُمْ َويُقَلِّبُهُْم، َوتُْقلِبُهُْم، ( 9 َوتَْحِسبُهُمْ ( 0 
6

اقُِكْم، بُِوْرقُِكمْ ( 0   أََحٌد، يُْشِعُرونا بُِكْم أََحًدا يَْشُعَرنا بُِكمْ ( 7 َولِيَتَلَطاْف، َوْليُتَلَطافْ ( 9 بَِوْرقُِكْم، بَِوَرقُِكْم، بَِورا
7

 يُْظهَُروا( 0 
8

 ُغلِبُوا( 0 
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69/18:22م
1
ول ونَ   ََٰثة   َسَيق  ول وَن ََخَۡسة   0ثََل ۡم َوَيق  ۡم َُكۡب ه  ه  ابِع  مۡ  9رذ ۡم َُكۡب ه  ه   7َسادِس 

تِِهم  ۡعلَم  بِعِدذ
َ
ٓ أ ِ ّب  ل رذ

ۡم  ق  ۡم َُكۡب ه  ول وَن َسۡبَعة  َوثَاِمن ه  َۢا بِٱۡلَغۡيِبِۖ َوَيق  رََۡجَ
 ٓ ۗۡ فَََل ت َمارِ فِيِهۡم إَِلذ ِمَرا  قَلِيل 

ۡم إَِلذ ه  ا َيۡعلَم  ٗء َظَِٰهٗرا َوََل تَۡسَتۡفِت مذ
َحٗدا 

َ
ۡم أ ِۡنه   فِيِهم م 

َسيَقُولُوَن ثاََلثَةٌ َرابُِعهُْم َكْلبُهُْم َويَقُولُوَن َخْمَسةٌ 

َساِدُسهُْم َكْلبُهُْم َرْجًما بِاْلَغْيِب َويَقُولُوَن َسْبَعةٌ 

تِِهْم َما يَعْ  لَُمهُْم َوثَاِمنُهُْم َكْلبُهُْم قُْل َربِّي أَْعلَُم بِِعدا

إاِلا قَلِيٌل فاََل تَُماِر فِيِهْم إاِلا ِمَراًء ظَاِهًرا َواَل 

 تَْستَْفِت فِيِهْم ِمْنهُْم أََحًدا

َٰلَِك َغًدا 69/18:23م ولَنذ لَِشاْۡيء  إَِن ِ فَاِعل  َذ  َواَل تَقُولَنا لَِشْيءإ إِنِّي فَاِعٌل َذلَِك َغًدا َوََل َتق 

69/18:24م
2
  ٓ ن يََشآَء ٱَّللذ    ]...[إَِلذ

َ
ن  0مأ

َ
بذَك إَِذا نَِسيَت َوق ۡل َعََسى أ ر رذ َوٱۡذك 

ۡقَرَب ِمۡن َهََٰذا رََشٗدا  0َيۡهِديَنِ 
َ
ِ ِۡل  َرّب 

ُ َواْذُكْر َرباَك إَِذا نَِسيَت َوقُْل  إاِلا أَْن يََشاَء هللاا

 اَعَسى أَْن يَْهِديَِن َربِّي أِلَْقَرَب ِمْن هََذا َرَشدً 

69/18:25م
3
  ْ ََٰث ِماْئَةٖ ِسنِيَ  0َوَۡلِث وا َولَبِثُوا فِي َكْهفِِهْم ثاََلَث ِمئَةإ ِسنِيَن َواْزَداُدوا   7َوٱۡزَداد واْ تِۡسٗعا 9ِِف َكۡهفِِهۡم ثََل

 تِْسًعا

69/18:26م
4
ۡرِضِۖ  

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ُْۖ ََل ۥ َغۡيب  ٱلسذ ۡعلَم  بَِما َۡلِث وا

َ
بِِۡصۡ بِهِۦ ق ِل ٱَّللذ  أ

َ
أ

ۡسِمۡع  
َ
ٖ َوََل ي ُۡشِك   0َوأ ِن د ونِهِۦ ِمن َوِّل  م م  َحٗدا  9َما لَه 

َ
ۡكِمهِۦٓ أ  ِِف ح 

َماَواِت  ُ أَْعلَُم بَِما لَبِثُوا لَهُ َغيُْب السا قُِل هللاا

َواأْلَْرِض أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع َما لَهُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن 

 فِي ُحْكِمِه أََحًداَولِيٍّ َواَل يُْشِرُك 

َل لَِۡكَِمَٰتِهِۦ َولَن ََتَِد  69/18:27م ِ َبد  وِۡحَ إََِلَۡك ِمن كَِتاِب َرب َِكُۖ ََل م 
 
ٓ أ َوٱتۡل  َما

ۡلَتَحٗدا  ِمن د ونِهِۦ م 
َل  َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكتَاِب َربَِّك اَل ُمبَدِّ

 ْلتََحًدالَِكلَِماتِِه َولَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه مُ 

69/18:28هـ
5
م بِٱۡلَغَدوَٰةِ   وَن َربذه  ِيَن يَۡدع  وَن  0َوٱۡصِبۡ َنۡفَسَك َمَع ٱَّلذ َوٱۡلَعِش ِ ي رِيد 

ۖۥُ َوََل َتۡعد  َعۡيَناكَ  ُۖ َوََل ت ِطۡع  9وَۡجَهه  ۡنَيا ةِ ٱَلُّ ۡم ت ِريد  زِيَنَة ٱۡۡلََيوَٰ َعۡنه 
ۥ ۡغَفۡلَنا قَۡلَبه 

َ
هۥ  ف ر ٗطاَعن ذِۡكرِنَا وَ  7َمۡن أ ۡمر 

َ
َٰه  َوََكَن أ   7ٱتذَبَع َهَوى

َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الاِذيَن يَْدُعوَن َرباهُْم بِاْلَغَداِة 

َواْلَعِشيِّ يُِريُدوَن َوْجهَهُ َواَل تَْعُد َعْينَاَك َعْنهُْم 

ْنيَا َواَل تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَهُ  تُِريُد ِزينَةَ اْلَحيَاِة الدُّ

 َعْن ِذْكِرنَا َواتابََع هََواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطًا

69/18:29م
6
ۡمُۖ َفَمن َشآَء فَۡلي ۡؤِمن 9ٱۡۡلَقُّ  0َوق لِ   ب ِك  َوَمن َشآَء  7ِمن رذ

ۡر   َها  ِإَون  0ن7فَۡلَيۡكف  ادِق  َ َحاَط بِِهۡم ِس 
َ
َٰلِِمَي نَاًرا أ ۡعَتۡدنَا لِلظذ

َ
ٓ أ ا إِنذ

اب   َ وهَ  بِۡئَس ٱلُشذ ۡهِل يَۡشوِي ٱلۡو ج  ْ بَِمآءٖ َكٱلۡم  َغاث وا ْ ي  يَۡسَتغِيث وا
ۡرَتَفًقا   َوَسآَءۡت م 

 َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاءَ 

فَْليَْكفُْر إِناا أَْعتَْدنَا لِلظاالِِميَن نَاًرا أََحاطَ بِِهْم 

ُسَراِدقُهَا َوإِْن يَْستَِغيثُوا يَُغاثُوا بَِماءإ َكاْلُمْهِل 

َراُب َوَساَءْت ُمْرتَفَقًا  يَْشِوي اْلُوُجوهَ بِْئَس الشا

69/18:30م
7
َٰلَِحَِٰت   ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ ۡحَسَن  0إِنذا ََل ن ِضيع   إِنذ ٱَّلذ

َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
أ

 َعَمًَل 
الَِحاِت إِناا اَل نُِضيُع  إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَماًل 

69/18:31م
8
َلذۡوَن فِيَها ِمنۡ   نَۡهَٰر  َي 

َ
َٰت  َعۡدٖن ََتۡرِي مِن ََتۡتِِهم  ٱۡۡل ۡم َجنذ ْوَلىئَِك لَه 

 
 أ

َساوِرَ 
َ
ونَ  0أ قٖ  9ِمن َذَهٖب َوَيۡلبَس  ٖس ِإَوۡستَۡبَ ند  ِن س  ا م  ۡۡضٗ  7ثَِيابًا خ 

تذِك  َرآئِِكِۚ  7يَ   ِمُّ
َ
ۡرَتَفٗقا  3فِيَها لََعَ ٱۡۡل َنۡت م   نِۡعَم ٱثلذَواب  وََحس 

أُولَئَِك لَهُْم َجنااُت َعْدنإ تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اأْلَْنهَاُر 

فِيهَا ِمْن أََساِوَر ِمْن َذهَبإ َويَْلبَُسوَن ثِيَابًا يَُحلاْوَن 

ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدسإ َوإِْستَْبَرقإ ُمتاِكئِيَن فِيهَا َعلَى 

 اأْلََراهِِك نِْعَم الثاَواُب َوَحُسنَْت ُمْرتَفَقًا

                                                           
1

 َكالِبُهُْم، َكالِئُهُمْ ( 7 َخَمَسةٌ، َخِمَسةٌ، ِخِمَسةٌ، َخْمَسةً ( 9 ثاََلث  ( 0 
2

سنة نتاجر ونرب ، أنتم ال تعلمون ما تكون قارن: "يا أيها الذين يقولون: سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم فيها ( 0م ♦يَْهِديَنِي ( 0 

(. ونجد عبارة إن شاء هللا في 03-07:  7حياتكم غدا. فإنكم بخار يظهر قليال ثم يزول. هال قلتم: إن شاء هللا، نعيش ونفعل هذا أو ذاك!" )يعقوب 

 .7:  6والعبرانيين  08:  7و كورنثوس األولى  01:  0ورومية  90:  09اعمال 
3

 تَْسًعا( 7 ثاََلَث ماهَِة ِسنِين، ثاََلَث ماهَِة َسنَةإ، ثاََلَث ماهَةإ ِسنون( 9 وا لَبِثُواَوقال( 0 
4

 يُْشِرْك، تُْشِركْ ( 9 أَْسِمْع به وأَبِْصرَ ( 0 
5

 فُْرطًا ( 7 أَْغفَلَنَا قَْلبُهُ ( 7 تَُعدِّ َعْينَيَك، تُْعِد َعْينَيكَ ( 9 بِاْلُغْدَوِة، بِاْلُغُدوِّ ( 0 
6

 71:  76\89و  98:  90\7منسوخة باآليتين ( 0ن♦ فَلِيَْكفُْر ( 7 فَلِيُْؤِمنْ ( 7 الَْحقا ( 9 قَُل، َوقُلُ وَ ( 0 
7

 نَُضيِّعُ ( 0 
8

 َعلاَراهِكِ ( 3 ُمتاِكينَ ( 7 َوإِْستَْبَرقَ ( 7 َويَْلبُِسونَ ( 9 أَْسِوَرةإ ( 0 
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َحِدهَِما َجنذتَۡيِ  69/18:32م
َ
لَۡيِ َجَعۡلَنا ِۡل َثَٗل رذج  م مذ ۡعَنَٰٖب ۞َوٱِۡضِۡب لَه 

َ
 ِمۡن أ

َما َزرَٗۡع  َما بَِنۡخٖل وََجَعۡلَنا بَۡيَنه   وََحَفۡفَنَٰه 
َواْضِرْب لَهُْم َمثاًَل َرُجلَْيِن َجَعْلنَا أِلََحِدِهَما َجناتَْيِن 

ِمْن أَْعنَابإ َوَحفَْفنَاهَُما بِنَْخلإ َوَجَعْلنَا بَْينَهَُما 

 َزْرًعا

69/18:33م
1
لََها 0َءاتَۡت ُِكَۡتا ٱۡۡلَنذتَۡيِ   ك 

 
ِۡنه  َشۡي  9أ ۡرنَا  ٗ َولَۡم َتۡظلِم م   7ا  َوفَجذ

َما َٰلَه    3َنَهٗرا 7ِخَل
ِكْلتَا اْلَجناتَْيِن آَتَْت أُُكلَهَا َولَْم تَْظلِْم ِمْنهُ َشْيئًا 

ْرنَا ِخاَللَهَُما نَهًَرا  َوفَجا

69/18:34م
2
ۡكَث  ِمنَك َماَٗل َفَقاَل لَِصَِٰحبِهِۦ وَه   9 0َوََكَن ََل ۥ َثَمر   

َ
نَا۠ أ
َ
ۥٓ أ ه  َاوِر  َو َي 

َعزُّ َنَفٗرا 
َ
 َوأ

َوَكاَن لَهُ ثََمٌر فَقَاَل لَِصاِحبِِه َوهَُو يَُحاِوُرهُ أَنَا 

 أَْكثَُر ِمْنَك َمااًل َوأََعزُّ نَفًَرا

ن تَ  69/18:35م
َ
نُّ أ ظ 

َ
َۡفِسهِۦ قَاَل َمآ أ ِ َو َظالِم  نل  ۥ َوه  بَٗداَوَدَخَل َجنذَته 

َ
َوَدَخَل َجناتَهُ َوهَُو ظَالٌِم لِنَْفِسِه قَاَل َما أَظُنُّ أَْن  بِيَد َهَِٰذهِۦٓ أ

 تَبِيَد هَِذِه أَبًَدا

69/18:36م
3
ِۡنَها  ا م  ِجَدنذ َخۡۡيٗ

َ
ِ َۡل اَعَة َقآئَِمٗة َولَئِن رُّدِدتُّ إََِلَٰ َرّب  نُّ ٱلسذ ظ 

َ
ٓ أ  0َوَما

نَقَلٗبا   م 
السااَعةَ قَاهَِمةً َولَئِْن ُرِدْدُت إِلَى َربِّي َوَما أَظُنُّ 

 أَلَِجَدنا َخْيًرا ِمْنهَا ُمْنقَلَبًا

69/18:37م
4
ۥٓ   ه  َاوِر  َو َي  ۥ َوه  َكَفۡرَت  0قَاَل ََل ۥ َصاِحب ه 

َ
ِي َخلََقَك ِمن  9أ بِٱَّلذ
َٗل  ََٰك رَج  ى  ت َراٖب ث مذ ِمن نُّۡطَفةٖ ث مذ َسوذ

َوهَُو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالاِذي  قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ 

اَك َرُجاًل   َخلَقََك ِمْن تَُرابإ ثُما ِمْن نُْطفَةإ ثُما َسوا

69/18:38م
5
  ۠ َِٰكنذا َحٗدا  0لذ

َ
ٓ أ ِ ُۡشِك  بَِرّب 

 
ِ َوََلٓ أ َو ٱَّللذ  َرّب  ُ َربِّي َواَل أُْشِرُك بَِربِّي أََحًدا ه   لَِكناا هَُو هللاا

69/18:39م
6
ِ  إِن تََرنِ    0َولَۡوََلٓ إِۡذ َدَخۡلَت َجنذَتَك ق ۡلَت َما َشآَء ٱَّللذ  ََل ق وذةَ إَِلذ بِٱَّللذ

قَلذ 
َ
نَا۠ أ
َ
ا  9أ  ِمنَك َماَٗل َوَوََلٗ

ةَ إاِلا  ُ اَل قُوا َولَْواَل إِْذ َدَخْلَت َجناتََك قُْلَت َما َشاَء هللاا

ِ إِْن تََرِن أَنَا   أَقَلا ِمْنَك َمااًل َوَولًَدابِاَّللا

69/18:40م
7
ن ي ۡؤتَِيِ  

َ
ٓ أ ِ ۡسَباٗنا  0َفَعََسَٰ َرّب  ِن َجنذتَِك َوي ۡرِسَل َعلَۡيَها ح  ا م  َخۡۡيٗ

َمآءِ َفت ۡصبَِح َصعِيٗدا َزلًَقا  َِن ٱلسذ  م 
فََعَسى َربِّي أَْن يُْؤتِيَِن َخْيًرا ِمْن َجناتَِك َويُْرِسَل 

َماِء فَتُْصبَِ  َصِعيًدا َزلَقًاَعلَْيهَا حُ   ْسبَانًا ِمَن السا

69/18:41م
8
ۡو ي ۡصبَِح َمآؤ َها َغۡوٗرا 

َ
 أَْو يُْصبَِ  َماُؤهَا َغْوًرا فَلَْن تَْستَِطيَع لَهُ طَلَبًا فَلَن تَۡسَتِطيَع ََل ۥ َطلَٗبا  0أ

69/18:42م
9
ِحيَط بَِثَمرِهِۦ 

 
َقل ِب   ]...[ 0َوأ ۡصَبَح ي 

َ
ۡيهِ فَأ نَفَق فِيَها  9َكفذ

َ
ٓ أ َٰ َما لََعَ

َحٗدا 
َ
ٓ أ ِ ُۡشِۡك بَِرّب 

 
َٰلَۡيتََِن لَۡم أ ول  َي وِشَها َوَيق  ر  َٰ ع   َوِِهَ َخاوَِيٌة لََعَ

َوأُِحيطَ بِثََمِرِه فَأَْصبََ  يُقَلُِّب َكفاْيِه َعلَى َما أَْنفََق 

ْيتَنِي فِيهَا َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشهَا َويَقُوُل يَا لَ 

 لَْم أُْشِرْك بَِربِّي أََحًدا

69/18:43م
10

ن  ۥ 9َلذ ۥ فَِئة   0َولَۡم تَك  ونَه  ا  7يَنِص   نَتِِصً ِ َوَما ََكَن م  ِ َوَما َكاَن  ِمن د وِن ٱَّللذ َولَْم تَُكْن لَهُ فِئَةٌ يَْنُصُرونَهُ ِمْن ُدوِن هللاا

 ُمْنتَِصًرا

69/18:44م
11

َنالَِك ٱلَۡوَلََٰية    ِۚ  0ه  ِ ِ ٱۡۡلَق  ۡقٗبا 7 9َّلِلذ َو َخۡۡي  ثََواٗبا وََخۡۡيٌ ع  ِ اْلَحقِّ هَُو َخيٌْر ثََوابًا َوَخْيٌر   7ه  هُنَالَِك اْلَواَليَةُ َّلِلا

 ُعْقبًا

69/18:45م
1
َمآءِ فَٱۡخَتلََط   نَزۡلَنَٰه  ِمَن ٱلسذ

َ
ۡنَيا َكَمآء  أ ةِ ٱَلُّ َثَل ٱۡۡلََيوَٰ م مذ َوٱِۡضِۡب لَه 

وه  بِهِۦ  ۡصَبَح َهِشيٗما تَۡذر 
َ
ۡرِض فَأ

َ
ۗۡ  0َنَبات  ٱۡۡل َِيَٰح  َٰ  9ٱلر  َوََكَن ٱَّللذ  لََعَ

ۡقَتِدًرا  ءٖ مُّ ِ ََشۡ
 ُك  

ْنيَا َكَماءإ أَْنَزْلنَاهُ ِمَن  َواْضِرْب لَهُْم َمثََل اْلَحيَاِة الدُّ

َماِء فَاْختَلَطَ بِِه نَبَاُت اأْلَْرِض فَأَْصبََ  هَِشيًما  السا

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ ُمْقتَِدًراتَْذرُ  يَاُح َوَكاَن هللاا  وهُ الرِّ

                                                           
1

 نَْهًرا ( 3 ِخلَلَهَُما( 7 َوفََجْرنَا( 7 أُْكلَهَا( 9 آَتَىِكاَل اْلَجناتَْيِن آَتَْت، ُكلُّ اْلَجناتَْيِن ( 0 
2

 وآتيناه ثمراً كثيراً ( 9 ثُُمٌر، ثُْمٌر، ثَْمرٌ ( 0 
3

 ِمْنِهما( 0 
4

 ويلََك أََكفَْرتَ ( 9 يَُخاِصُمهُ ( 0 
5

، لَِكْن، لَِكْن أنا، لَِكناه، لَِكْن هو، لَِكنانَا( 0   لَِكنا
6

 أَقَلُّ ( 9 تََرنِي( 0 
7

 يُْؤتِيَنِي، يُْوتِيَني ( 0 
8

 ُغْوًرا، ُغُؤْوًرا( 0 
9

 تَقَلاُب َكفااه( 9 بِثُُمِرِه، بِثُْمِرهِ ( 0 
10

 تَْنُصُرهُ ( 7 فِيَةٌ، فِيَهْ ( 9 يَُكنْ ( 0 
11

، الَْحقُّ ( 9 اْلِواَليَةُ ( 0  ِ ( 7 الَْحقا ، اْلَواَليَةُ الحقُّ َّلِلا ِ وهو اْلَحقُّ  ُعقُبًا، ُعْقبَى( 7 الَْواَليَةُ َّلِلا
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َٰلَِحَٰت  َخۡۡيٌ ِعنَد  69/18:46م ُۖ َوٱۡلَبَٰقَِيَٰت  ٱلصذ ۡنَيا ةِ ٱَلُّ ٱلَۡمال  َوٱۡۡلَن وَن زِيَنة  ٱۡۡلََيوَٰ
َمَٗل 
َ
 َرب َِك ثََواٗبا وََخۡۡيٌ أ

ْنيَا َواْلبَاقِيَاُت  اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحيَاِة الدُّ

الَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخْيٌر أََماًل   الصا

69/18:47م
2
َباَل   ِ  ٱۡۡلِ ۡرَض  0م0َوَيۡوَم ن َسۡي 

َ
ۡم فَلَۡم ن َغادِۡر  9َوتََرى ٱۡۡل َنَٰه  بَارَِزٗة وََحَُشۡ

َحٗدا
َ
ۡم أ   7ِمۡنه 

ِرَزةً َويَْوَم نَُسيُِّر اْلِجبَاَل َوتََرى اأْلَْرَض بَا

 َوَحَشْرنَاهُْم فَلَْم نَُغاِدْر ِمْنهُْم أََحًدا

ا  69/18:48م َٰ َرب َِك َصف ٗ ْ لََعَ وا رِض  َل  ]...[وَع  وذ
َ
ۡم أ ونَا َكَما َخلَۡقَنَٰك  لذَقۡد ِجۡئت م 

وِۡعٗدا م مذ َۡعَل لَك  لذن َّنذ
َ
ِۢۗ  بَۡل زََعۡمت ۡم أ ة  َمرذ

ِجْئتُُمونَا َكَما َوُعِرُضوا َعلَى َربَِّك َصفًّا لَقَْد 

ةإ بَْل َزَعْمتُْم أَلاْن نَْجَعَل لَُكْم  َل َمرا َخلَْقنَاُكْم أَوا

 َمْوِعًدا

69/18:49م
3
ول وَن  0َوو ِضَع ٱۡلِكَتَٰب    ا فِيهِ َوَيق  ۡشفِقَِي ِممذ ۡجرِِمَي م  َفََتَى ٱلۡم 

ََٰوۡيلََتَنا َغادِر  َصغَِۡيةٗ  9َي ٓ  َماِل َهََٰذا ٱۡلِكَتَِٰب ََل ي  َوََل َكبَِۡيةً إَِلذ
َحٗدا 

َ
اۗۡ َوََل َيۡظلِم  َربَُّك أ واْ َما َعِمل واْ َحاِِضٗ ََٰها  َووََجد  ۡحَصى

َ
 أ

ا  َوُوِضَع اْلِكتَاُب فَتََرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشفِقِيَن ِمما

فِيِه َويَقُولُوَن يَا َوْيلَتَنَا َماِل هََذا اْلِكتَاِب اَل يَُغاِدُر 

َكبِيَرةً إاِلا أَْحَصاهَا َوَوَجُدوا َما َصِغيَرةً َواَل 

 َعِملُوا َحاِضًرا َواَل يَْظلُِم َربَُّك أََحًدا

69/18:50م
4
ٓ إِبۡلِيَس   ْ إَِلذ ٓوا ْ ٓأِلَدَم فََسَجد  وا د  ََكَن ِمَن  0مِإَوۡذ ق ۡلَنا لِۡلَمَلىئَِكةِ ٱۡسج 

ۡوَِلَآَء ِمن د وِن 
َ
ۥٓ أ ِيذَته  ۥ َوذ ر  ونَه  َفَتتذِخذ 

َ
ِهِۦٓۗۡ أ ۡمرِ َرب 

َ
ِ َفَفَسَق َعۡن أ ن  ٱۡۡلِ

َٰلِِمَي بََدَٗل  َۢۗ  بِۡئَس لِلظذ وُّ ۡم َعد  ۡم لَك   َوه 

َوإِْذ قُْلنَا لِْلَماَلهَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم فََسَجُدوا إاِلا 

اْلِجنِّ فَفََسَق َعْن أَْمِر َربِِّه  إِْبلِيَس َكاَن ِمنَ 

ياتَهُ أَْولِيَاَء ِمْن ُدونِي َوهُْم لَُكْم  أَفَتَتاِخُذونَهُ َوُذرِّ

 َعُدو  بِْئَس لِلظاالِِميَن بََداًل 

69/18:51م
5
مۡ   ۡشَهدتُّه 

َ
ٓ أ ا ِسِهۡم َوَما  0۞مذ نف 

َ
ۡرِض َوََل َخلَۡق أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َخۡلَق ٱلسذ

نت   تذِخذَ  9ك  ٗدا  7م  ِضل َِي َعض   ٱلۡم 
َماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخلَْق  َما أَْشهَْدتُهُْم َخْلَق السا

 أَْنفُِسِهْم َوَما ُكْنُت ُمتاِخَذ اْلُمِضلِّيَن َعُضًدا

69/18:52م
6
ول    ََكٓءِيَ  0َوَيۡوَم َيق  َ ۡم فَلَۡم يَسۡ  9نَاد واْ ُش  ِيَن زََعۡمت ۡم فََدَعوۡه  َتِجيب واْ ٱَّلذ

ۡوبِٗقا  م مذ ۡم وََجَعۡلَنا بَۡيَنه   لَه 
َويَْوَم يَقُوُل نَاُدوا ُشَرَكاهَِي الاِذيَن َزَعْمتُْم فََدَعْوهُْم 

 فَلَْم يَْستَِجيبُوا لَهُْم َوَجَعْلنَا بَْينَهُْم َمْوبِقًا

69/18:53م
7
َواقِ   م مُّ نذه 

َ
ْ أ وَن ٱنلذاَر َفَظنُّٓوا ۡجرِم  وَهاَورََءا ٱلۡم  ْ َعۡنَها  0ع  وا َولَۡم ََيِد 

  9َمِۡصِٗفا
َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن النااَر فَظَنُّوا أَناهُْم ُمَواقُِعوهَا 

 َولَْم يَِجُدوا َعْنهَا َمْصِرفًا

69/18:54م
8
ۡفَنا  نَسَٰن   0َولََقۡد َصذ ِ َمَثٖلِۚ َوََكَن ٱۡۡلِ

ۡرَءاِن لِلنذاِس ِمن ُك   ِِف َهََٰذا ٱۡلق 
ءٖ َجَدَٗل  ۡكَثَ ََشۡ

َ
 أ

ْفنَا فِي هََذا اْلقُْرآَِن لِلنااِس ِمْن ُكلِّ َمثَلإ  َولَقَْد َصرا

ْنَساُن أَْكثََر َشْيءإ َجَداًل   َوَكاَن اإْلِ

69/18:55م
9
ن ي ۡؤمِ  

َ
ٓ َوَما َمَنَع ٱنلذاَس أ ۡم إَِلذ ْ َربذه  وا َدىَٰ َويَۡسَتۡغفِر  م  ٱلۡه  ْ إِۡذ َجآَءه  ن ٓوا

ب َٗل  م  ٱۡلَعَذاب  ق  تَِيه 
ۡ
ۡو يَأ
َ
لَِي أ وذ

َ
نذة  ٱۡۡل ۡم س  تَِيه 

ۡ
ن تَأ
َ
  0أ

َوَما َمنََع النااَس أَْن يُْؤِمنُوا إِْذ َجاَءهُُم اْلهَُدى 

لِيَن أَْو َويَْستَْغفُِروا َرباهُْم إاِلا أَْن تَأْتِيَ  هُْم ُسناةُ اأْلَوا

 يَأْتِيَهُُم اْلَعَذاُب قُباًُل 

69/18:56م
10

ِيَن   نِذرِيَن  َوي َجَِٰدل  ٱَّلذ ِيَن َوم  ِ بَُش  ۡرَسلَِي إَِلذ م  َوَما ن ۡرِسل  ٱلۡم 
 ْ وا نِذر 

 
ٓ أ ََِّٰت َوَما ْ َءاَي ٓوا َذ  ُۖ َوٱَتذ ْ بِهِ ٱۡۡلَقذ وا ْ بِٱۡلَبَِٰطِل َِل ۡدِحض  وا  َكَفر 

ٗوا ز    0ه 

ِريَن َوُمْنِذِريَن  َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسلِيَن إاِلا ُمبَشِّ

َويَُجاِدُل الاِذيَن َكفَُروا بِاْلبَاِطِل لِيُْدِحُضوا بِِه 

 اْلَحقا َواتاَخُذوا آَيَاتِي َوَما أُْنِذُروا هُُزًوا

                                                                                                                                                                                                            
1

ْي ُ ( 9 تُْذِريه، تَْذِريه، يَْذِريه( 0   الرِّ
2

أنظر ( 0م♦ تَُغاِدْر ِمْنهُْم أََحًدا، يَُغاِدْر ِمْنهُْم أََحًدا، يَُغاَدْر ِمْنهُْم أََحٌد، نُْغِدْر ِمْنهُْم أََحًدا ( 7 َوتَُرى اأْلَْرضُ ( 9 الِْجبَالُ  -تَُسياُر، تَِسْيُر، يَُسياُر، ُسيَِّرت ( 0 

 .6:  36\76هامش اآلية 
3

 َوْيلَتَا( 9 َوَوَضَع اْلِكتَابَ ( 0 
4

 .77:  79\79أنظر هامش اآلية ( 0م 
5

 َعَضًدا، َعْضًدا، َعُضًدا، ُعُضًدا، ِعَضًدا، َعِضًدا، ُعْضًدا( 7 ُمتاِخذاً ( 7 ُكْنتَ ( 9 أَْشهَْدنَاهُمْ ( 0 
6

 ُشَرَكايَ ( 9 نَقُوُل، يَقُوُل لهم( 0 
7

 َمْصَرفًا( 9 ُماَلقُوهَا، ُماَلفُّوهَا( 0 
8

 َصَرْفنَا( 0 
9

 قِباًَل، قُْباًل، قَباًَل، قَبِْياًل، قِْباًل ( 0 
10

 هُْزؤاً، هُُزؤاً ( 0 
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َِر أَِب 69/18:57م ن ذ ك  ۡظلَم  ِممذ
َ
َمۡت  َيَِٰت َرب ِهِۦَوَمۡن أ ۡعَرَض َعۡنَها َونََِسَ َما قَدذ

َ
فَأ

وه  َوِّفٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقٗراُۖ  ن َيۡفَقه 
َ
ًة أ ِكنذ

َ
َٰ ق ل وبِِهۡم أ يََداه   إِنذا َجَعۡلَنا لََعَ

بَٗدا
َ
ٓواْ إًِذا أ َدىَٰ فَلَن َيۡهَتد  ۡم إََِل ٱلۡه  ه   ِإَون تَۡدع 

َر بِآَيَاِت َربِّ  ْن ُذكِّ ِه فَأَْعَرَض َعْنهَا َوَمْن أَْظلَُم ِمما

َونَِسَي َما قَداَمْت يََداهُ إِناا َجَعْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكناةً 

أَْن يَْفقَهُوهُ َوفِي آََذانِِهْم َوْقًرا َوإِْن تَْدُعهُْم إِلَى 

 اْلهَُدى فَلَْن يَْهتَُدوا إًِذا أَبًَدا

69/18:58م
1
ور  ذ و ٱلرذُۡحَةِِۖ   مَوَربَُّك ٱۡلَغف  ه  م   0لَۡو ي َؤاِخذ  َل لَه  ْ لََعجذ بَِما َكَسب وا

واْ مِن د ونِهِۦ َمۡوئَِٗل  وِۡعد  لذن ََيِد  م مذ ه 
ذ   9ٱۡلَعَذاَب  بَل ل

ْحَمِة لَْو يَُؤاِخُذهُْم بَِما  َوَربَُّك اْلَغفُوُر ُذو الرا

َل لَهُُم اْلَعَذاَب بَْل لَهُْم َمْوِعٌد لَْن  َكَسبُوا لََعجا

 يَِجُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوهاًِل 

69/18:59م
2
واْ وََجَعۡلَنا لَِمۡهلِِكِهم  ا َظلَم  ۡم لَمذ ۡهلَۡكَنَٰه 

َ
َرىى أ وِۡعٗدا  0َوتِۡلَك ٱۡلق  ا ظَلَُموا َوَجَعْلنَا  مذ َوتِْلَك اْلقَُرى أَْهلَْكنَاهُْم لَما

 لَِمْهلِِكِهْم َمْوِعًدا

69/18:60م
3
وََسَٰ   بۡل َغ ََّمَۡمعَ  0تِإَوۡذ قَاَل م 

َ
ى أ بَۡرح  َحَّتذ

َ
َٰه  ََلٓ أ ۡو  0لَِفَتى

َ
ٱۡۡلَۡحَرۡيِن أ

ٗبا ق  ۡمَِضَ ح 
َ
  9أ
َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِفَتَاهُ اَل أَْبَرُح َحتاى أَْبلَُغ َمْجَمَع 

 اْلبَْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحقُبًا

ا بَلََغا ََّمَۡمَع بَۡينِِهَما نَِسَيا  69/18:61م ۥ ِِف ٱۡۡلَۡحِر فَلَمذ ََذ َسبِيلَه  َما فَٱَتذ وَته  ح 
ٗبا  َِسَ

ا بَلََغا َمْجَمَع بَْينِِهَما نَِسيَا ُحوتَهَُما فَاتاَخَذ َسبِيلَهُ  فَلَما

 فِي اْلبَْحِر َسَربًا

69/18:62م
4
َٰه  َءاتَِنا َغَدآَءنَا لََقۡد َلقِيَنا ِمن َسَفرِنَا  ا َجاَوَزا قَاَل لَِفَتى مذ

َذا َهَٰ  0فَلَ
  9نََصٗبا

ا َجاَوَزا قَاَل لِفَتَاهُ آَتِنَا َغَداَءنَا لَقَْد لَقِينَا ِمْن  فَلَما

 َسفَِرنَا هََذا نََصبًا

69/18:63م
5
رََءيَۡت  

َ
َٰنِيه   0قَاَل أ نَسى

َ
ۡخَرةِ َفإَِن ِ نَِسيت  ٱۡۡل وَت َوَمآ أ َوۡيَنآ إََِل ٱلصذ

َ
إِۡذ أ

ۥ   َره  ۡذك 
َ
ۡن أ
َ
ۡيَطَٰن  أ ۥ 7 9إَِلذ ٱلشذ ََذ َسبِيلَه   ِِف ٱۡۡلَۡحرِ َعَجٗبا  7َوٱَتذ

ْخَرِة فَإِنِّي نَِسيُت  قَاَل أََرأَْيَت إِْذ أََوْينَا إِلَى الصا

انِيهُ إاِلا الشاْيطَاُن أَْن أَْذُكَرهُ اْلُحوَت َوَما أَْنسَ 

 َواتاَخَذ َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َعَجبًا

69/18:64م
6
نذا َنۡبِغِۚ   َٰلَِك َما ك  ى َءاثَارِهَِما قََصٗصا  0قَاَل َذ ا لََعَ ا َعلَى آَثَاِرِهَما قََصًصا فَٱۡرتَدذ  قَاَل َذلَِك َما ُكناا نَْبِغ فَاْرتَدا

69/18:65م
7
  ٓ ِۡن ِعَبادِنَا ِۡن ِعنِدنَا وََعلذۡمَنَٰه  ِمن  0تفَوََجَدا َعۡبٗدا م  َءاَتۡيَنَٰه  رَُۡحَٗة م 

نذا  ِعۡلٗما  0َلذ 
فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعبَاِدنَا آَتَْينَاهُ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا 

 َوَعلاْمنَاهُ ِمْن لَُدناا ِعْلًما

69/18:66م
8
وََسَٰ   ن ت َعل َِمنِ قَاَل ََل ۥ م 

َ
ى أ َك لََعَ تذبِع 

َ
ل ِۡمَت ر ۡشٗدا 0َهۡل أ ا ع  ا   9ِممذ قَاَل لَهُ ُموَسى هَْل أَتابُِعَك َعلَى أَْن تَُعلَِّمِن ِمما

 ُعلِّْمَت ُرْشًدا

ا 69/18:67م  قَاَل إِناَك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبًرا قَاَل إِنذَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَ َصۡبٗ

69/18:68م
9
ا  ۡبٗ ِۡط بِهِۦ خ  َٰ َما لَۡم َت   َوَكْيَف تَْصبُِر َعلَى َما لَْم تُِحْط بِِه ُخْبًرا  0َوَكۡيَف تَۡصِب  لََعَ

ۡمٗرا 69/18:69م
َ
ۡعَِص لََك أ

َ
َِنٓ إِن َشآَء ٱَّللذ  َصابِٗرا َوََلٓ أ ُ َصابًِرا َواَل  قَاَل َسَتِجد   أَْعِصي لََك قَاَل َستَِجُدنِي إِْن َشاَء هللاا

 أَْمًرا

69/18:70م
10

ۡحِدَث لََك ِمۡنه   0ۡلَِن   َ قَاَل فَإِِن ٱتذَبۡعَتَِن فَََل تَۡس  
 
ى أ ء  َحَّتذ َعن ََشۡ

 ذِۡكٗرا 
قَاَل فَإِِن اتابَْعتَنِي فاََل تَْسأَْلنِي َعْن َشْيءإ َحتاى 

 أُْحِدَث لََك ِمْنهُ ِذْكًرا

                                                           
1

اًل، َمِواًل ( 9 يَُواِخُذهُمْ ( 0   َمْوياًِل، َمِوياًِل، َموواًل، َموِّ
2

 لُِمْهلَِكِهمْ ( 0 
3

ال ذكر لهذه الرواية في العهد القديم ويعتقد حميد هللا ان موسى هنا ليس كليم هللا بل تعريب إلسم جلجامش مع ( 0م♦ ُحْقبًا ( 9 َمْجِمَع، ِمْجِمعَ ( 0 

 .Beth ha Midrash, t. 5, p. 133-135 et t. 6, p. 131-136رفيقه انكيدو. وتذكر دينيز ماسون اسطورة يهودية مشابهة  **
4

 نُُصبًا( 9 َسْفِرنَا( 0 
5

 َواتَِّخاَذ َسبِيلِهِ ( 7 أَْن أَْذُكَرهُ إاِلا الشاْيطَانُ ( 7 أَْذُكَرَكه( 9 أََرْيتَ ( 0 
6

 نَْبِغي( 0 
7

 يرى التقليد اإلسالمي في هذه الشخصية الخضر )انظر تفسير الطبري لهذه اآلية(.( 0م♦ لَُدنَا ( 0 
8

 ُرُشًدا، ُرَشًدا( 9 تَُعلَِّمنِي( 0 
9

 ُخبًُرا( 0 
10

، تََسلَنِّي، تَْسأَلَنا ( 0   تَْسأَلَنِّي، تَْسأَلَنِّ
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69/18:71م
1
َخَرۡقَتَها تِل ۡغرَِق فَٱنَطلََقا  

َ
ُۖ قَاَل أ ِفيَنةِ َخَرَقَها ى إَِذا َركَِبا ِِف ٱلسذ  0َحَّتذ

ۡهلََها
َ
 ا إِۡمٗرا   ً َشۡي  7لََقۡد ِجۡئَت  9أ

فِينَِة َخَرقَهَا قَاَل  فَاْنطَلَقَا َحتاى إَِذا َرِكبَا فِي السا

 اأََخَرْقتَهَا لِتُْغِرَق أَْهلَهَا لَقَْد ِجْئَت َشْيئًا إِْمرً 

ا 69/18:72م ق ۡل إِنذَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَ َصۡبٗ
َ
لَۡم أ
َ
 قَاَل أَلَْم أَقُْل إِناَك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبًرا قَاَل أ

69/18:73م
2
ا 0قَاَل ََل ت َؤاِخۡذَِن   َّۡسٗ ۡمرِي ع 

َ
يُت َواَل تُْرِهْقنِي ِمْن قَاَل اَل تَُؤاِخْذنِي بَِما نَسِ   9بَِما نَِسيت  َوََل ت ۡرهِۡقَِن ِمۡن أ

 أَْمِري ُعْسًرا

69/18:74م
3
َقَتۡلَت َنۡفٗسا َزكِيذَۢة 

َ
ۥ قَاَل أ َٰٗما َفَقَتلَه  َل ى إَِذا لَقَِيا غ  بَِغۡۡيِ  0فَٱنَطلََقا َحَّتذ

  7ا نُّۡكٗرا  ٗ َشۡي  9َنۡفٖس لذَقۡد ِجۡئَت 
قَاَل أَقَتَْلَت نَْفًسا فَاْنطَلَقَا َحتاى إَِذا لَقِيَا ُغاَلًما فَقَتَلَهُ 

 َزِكياةً بَِغْيِر نَْفسإ لَقَْد ِجْئَت َشْيئًا نُْكًرا

ا 69/18:75م ق ل لذَك إِنذَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَ َصۡبٗ
َ
لَۡم أ
َ
 قَاَل أَلَْم أَقُْل لََك إِناَك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبًرا ۞قَاَل أ

69/18:76م
4
تۡل َك عَ  

َ
ِۢ َبۡعَدَها فَََل ت َصَِٰحۡبَِنِۖ قَاَل إِن َسأ ء قَۡد بَلَۡغَت ِمن  0ن ََشۡ

َن ِ   
ۡذٗرا 9َلذ   7ع 

قَاَل إِْن َسأَْلتَُك َعْن َشْيءإ بَْعَدهَا فاََل تَُصاِحْبنِي قَْد 

 بَلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعْذًرا

69/18:77م
5
ۡهَل قَۡرَية  ٱۡسَتۡطَعمَ  

َ
ٓ أ َتَيا

َ
ٓ أ ى إَِذا ن فَٱنَطلََقا َحَّتذ

َ
ْ أ بَۡوا

َ
ۡهلََها فَأ

َ
ٓ أ ا

َما وه  ن يَنَقضذ  0ي َضي ِف 
َ
ۖۥُ  9فَوََجَدا فِيَها ِجَداٗرا ي رِيد  أ َقاَمه 

َ
قَاَل لَۡو  7فَأ

ۡجٗرا  7ِشۡئَت تَلذَخۡذَت 
َ
 َعلَۡيهِ أ

فَاْنطَلَقَا َحتاى إَِذا أَتَيَا أَْهَل قَْريَةإ اْستَْطَعَما أَْهلَهَا 

يَُضيِّفُوهَُما فََوَجَدا فِيهَا ِجَداًرا يُِريُد أَْن فَأَبَْوا أَْن 

 يَْنقَضا فَأَقَاَمهُ قَاَل لَْو ِشْئَت اَلتاَخْذَت َعلَْيِه أَْجًرا

69/18:78م
6
نَب ِئ َك  0قَاَل َهََٰذا فَِراق   

 
لَۡيهِ  9بَۡيَِن َوَبۡينَِك  َسأ وِيِل َما لَۡم تَۡسَتِطع عذ

ۡ
بَِتأ

ا   َصۡبً
فَِراُق بَْينِي َوبَْينَِك َسأُنَبِّئَُك بِتَأِْويِل َما لَْم قَاَل هََذا 

 تَْستَِطْع َعلَْيِه َصْبًرا

69/18:79م
7
ِفيَنة  فاََكنَۡت لَِمَسَِٰكيَ   ا ٱلسذ مذ

َ
ۡن  0أ

َ
َردتُّ أ

َ
وَن ِِف ٱۡۡلَۡحرِ َفأ

َيۡعَمل 
م ِعيَبَها َوََكَن َوَرآَءه 

َ
ذ َسفِيَنة   9أ ذ  ُك  خ 

ۡ
لِك  يَأ  ۡصٗبا غَ  7مذ

فِينَةُ فََكانَْت لَِمَساِكيَن يَْعَملُوَن فِي اْلبَْحِر  ا السا أَما

فَأََرْدُت أَْن أَِعيبَهَا َوَكاَن َوَراَءهُْم َملٌِك يَأُْخُذ ُكلا 

 َسفِينَةإ َغْصبًا

69/18:80م
8
َلَٰم  فاََكنَ   ا ٱۡلغ  مذ

َ
ۡؤِمَنۡيِ  0َوأ بََواه  م 

َ
ٓ  9أ مَ  7فََخِشيَنا ن ي ۡرهَِقه 

َ
ۡغَيَٰٗنا أ ا ط 

ۡفٗرا   َوك 
ا اْلُغاَلُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن فََخِشينَا أَْن  َوأَما

 يُْرِهقَهَُما طُْغيَانًا َوُكْفًرا

69/18:81م
9
َما  ۡبِدلَه  ن ي 

َ
َرۡدنَآ أ

َ
ِۡنه  َزَكوَٰةٗ  0فَأ ا م  َما َخۡۡيٗ ۡقَرَب  9َربُّه 

َ
ا 7َوأ يُْبِدلَهَُما َربُّهَُما َخْيًرا ِمْنهُ َزَكاةً َوأَْقَرَب فَأََرْدنَا أَْن   7ر ُۡحٗ

 ُرْحًما

69/18:82م
10

َما   ذه  ۥ َكَن  ل ََٰمۡيِ يَتِيَمۡيِ ِِف ٱلَۡمِديَنةِ َوََكَن ََتَۡته  َل َدار  فاََكَن لِغ  ا ٱۡۡلِ مذ
َ
َوأ

َما ه  دذ ش 
َ
ٓ أ ن َيۡبل َغا

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
َما َصَٰلِٗحا فَأ ب وه 

َ
َويَۡسَتۡخرَِجا  َوََكَن أ

وِيل  َما لَۡم 
ۡ
َٰلَِك تَأ ۡمرِيِۚ َذ

َ
ۥ َعۡن أ ب َِك  َوَما َفَعۡلت ه  ِن رذ َما رَُۡحَٗة م  َكَنَه 

ا  0تَۡسِطع لَۡيهِ َصۡبٗ  عذ

ا اْلِجَداُر فََكاَن لُِغاَلَمْيِن يَتِيَمْيِن فِي اْلَمِدينَِة  َوأَما

َما َصالًِحا فَأََراَد َوَكاَن تَْحتَهُ َكْنٌز لَهَُما َوَكاَن أَبُوهُ 

َربَُّك أَْن يَْبلَُغا أَُشداهَُما َويَْستَْخِرَجا َكْنَزهَُما َرْحَمةً 

ِمْن َربَِّك َوَما فََعْلتُهُ َعْن أَْمِري َذلَِك تَأِْويُل َما لَْم 

 تَْسِطْع َعلَْيِه َصْبًرا

69/18:83هـ
11

ِۖ   َ َويَۡس   ِۡنه  ذِۡكًرا  0تل ونََك َعن ذِي ٱۡلَقۡرَنۡيِ م م  تۡل واْ َعلَۡيك 
َ
َويَْسأَلُونََك َعْن ِذي اْلقَْرنَْيِن قُْل َسأَْتلُو َعلَْيُكْم ِمْنهُ  ق ۡل َسأ

 ِذْكًرا

                                                           
1

قَ ( 0  َق، لتَُغرِّ  ِجْيتَ ( 7 لِيَْغَرَق أَْهلُهَا( 9 ليَُغرِّ
2

 ُعُسًرا( 9 تَُواِخْذنِي( 0 
3

 نُُكًرا( 7 ِجْيتَ ( 9 َزاِكيَةً ( 0 
4

 ُعُذًرا، ُعْذِري ( 7 ي، لَْدنِي، لَُدنِي، لَْدنِي، لُْدنِيلَُدنِ ( 9 تَْصَحْبنِي، تَْصَحبَنِي، تُْصِحْبنِي، تَْصِحْبنِي، تَْصَحبَنِّي( 0 
5

يفُوهَُما( 0  ُِ يفُوهَُما، تُِض ُِ ، يَْنقاَص، يَْنقاَض، يَْنقاضا ( 9 يُِض  لَتَِخْذتَ ( 7 فهدمه ثم قعد يَبنيه( 7 .. يُْنقََض، ليُْنقََض، يَْنفاضا
6

 َسأُنَبِيكَ ( 9 فََراُق، فَِراقٌ ( 0 
7

اِكينَ ( 0   َسفِينَةإ صالحةإ، َسفِينَةإ صحيحةإ ( 7 أمامهم( 9 لَِمسا
8

 فخاف ربك، فعلم ربك( 7 ُمْؤِمنَانِ ( 9 فََكاَن كافراً وكان( 0 
9

لَهَُما( 0   ُرُحًما، َرِحًما( 7 وأوصل( 7 أزكى منه( 9 يُبَدِّ
10

 تَستَِطْع، تَْصِطعْ ( 0 
11

(. 91:  9ذو القرنين إشارة الى اسكندر الكبير أو قورش الكبير الذي يذكره سفر دانيال: "إن الكبش الذي رأيته ذا قرنين هو ملوك ميديا وفارس" ) 
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ءٖ َسبَٗبا 69/18:84هـ ِ ََشۡ
ۡرِض َوَءاَتۡيَنَٰه  ِمن ُك  

َ
نذا ََل ۥ ِِف ٱۡۡل ناا لَهُ فِي اأْلَْرِض َوآَتَ  إِنذا َمكذ ْينَاهُ ِمْن ُكلِّ َشْيءإ إِناا َمكا

 َسبَبًا

69/18:85هـ
1
ۡتَبعَ  

َ
 فَأَْتبََع َسبَبًا َسبًَبا  0فَأ

69/18:86هـ
2
ۡمِس وََجَدَها َتۡغر ب  ِِف َعۡي  َُحِئَةٖ   ى إَِذا بَلََغ َمۡغرَِب ٱلشذ َووََجَد  0َحَّتذ

ن َتتذِخَذ فِيِهۡم 
َ
آ أ َب ِإَومذ ِ ن ت َعذ 

َ
آ أ ََٰذا ٱۡلَقۡرَنۡيِ إِمذ ُۖ ق ۡلَنا َي ِعنَدَها قَۡوٗما

ۡسٗنا   ح 

َحتاى إَِذا بَلََغ َمْغِرَب الشاْمِس َوَجَدهَا تَْغُرُب فِي 

َعْينإ َحِمئَةإ َوَوَجَد ِعْنَدهَا قَْوًما قُْلنَا يَا َذا اْلقَْرنَْيِن 

ا أَْن تَتاِخَذ فِيِهْم ُحْسنًاإِ  َب َوإِما ا أَْن تَُعذِّ  ما

69/18:87هـ
3
ۥ َعَذابٗا   ب ه  ِ ۥ ث مذ ي َردُّ إََِلَٰ َرب ِهِۦ َفي َعذ  ب ه  ِ ا َمن َظلََم فََسۡوَف ن َعذ  مذ

َ
قَاَل أ
  0نُّۡكٗرا

بُهُ ثُما يَُردُّ إِلَى  ا َمْن ظَلََم فََسْوَف نَُعذِّ َربِِّه قَاَل أَما

بُهُ َعَذابًا نُْكًرا  فَيَُعذِّ

69/18:88هـ
4
ۥ َجَزآءً   ا َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَه  مذ

َ
ول  ََل ۥ ِمۡن  0َوأ ِۖ َوَسَنق  ٱۡۡل ۡسََنَٰ

ا ۡمرِنَا ي َّۡسٗ
َ
  9أ

ا َمْن آََمَن َوَعِمَل َصالًِحا فَلَهُ َجَزاًء اْلُحْسنَى  َوأَما

 أَْمِرنَا يُْسًراَوَسنَقُوُل لَهُ ِمْن 

69/18:89هـ
5
ۡتَبعَ  

َ
 ثُما أَْتبََع َسبَبًا َسبًَبا  0ث مذ أ

69/18:90هـ
6
ى إَِذا بَلََغ َمۡطلِعَ   م  0َحَّتذ ذه  َٰ قَۡوٖ  لذۡم ََّنَۡعل ل ۡمِس وََجَدَها َتۡطل ع  لََعَ ٱلشذ

ا  ِن د ونَِها ِسَۡتٗ  م 
َوَجَدهَا تَْطلُُع َعلَى َحتاى إَِذا بَلََغ َمْطلَِع الشاْمِس 

 قَْومإ لَْم نَْجَعْل لَهُْم ِمْن ُدونِهَا ِسْتًرا

69/18:91هـ
7
ا  ۡبٗ يۡهِ خ  َحۡطَنا بَِما ََلَ

َ
َٰلَِكُۖ َوقَۡد أ  َكَذلَِك َوقَْد أََحْطنَا بَِما لََدْيِه ُخْبًرا  0َكَذ

69/18:92هـ
8
ۡتَبَع َسبًَبا 

َ
 ثُما أَْتبََع َسبَبًا  0ث مذ أ

69/18:93هـ
9
يۡنِ   دذ ى إَِذا بَلََغ َبۡيَ ٱلسذ وََجَد ِمن د ونِِهَما قَۡوٗما َلذ يََكاد وَن  0َحَّتذ

ونَ   قَۡوَٗل  9َيۡفَقه 
ْيِن َوَجَد ِمْن ُدونِِهَما قَْوًما  دا َحتاى إَِذا بَلََغ بَْيَن السا

 اَل يََكاُدوَن يَْفقَهُوَن قَْواًل 

69/18:94هـ
10

ََٰذا   ْ َي وجَ قَال وا ج 
ۡ
وجَ  0ٱۡلَقۡرَنۡيِ إِنذ يَأ ج 

ۡ
ۡرِض  0م9َوَمأ

َ
وَن ِِف ٱۡۡل ۡفِسد  م 

ا 7َفَهۡل ََّنَۡعل  لََك َخۡرًجا ۡم َسد ٗ ن ََتَۡعَل بَۡيَنَنا َوَبۡيَنه 
َ
ى أ   7لََعَ

قَالُوا يَا َذا اْلقَْرنَْيِن إِنا يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفِسُدوَن 

لََك َخْرًجا َعلَى أَْن فِي اأْلَْرِض فَهَْل نَْجَعُل 

ا  تَْجَعَل بَْينَنَا َوبَْينَهُْم َسّدً

69/18:95هـ
11

  ِ َن 
ۡم  0قَاَل َما َمكذ ۡجَعۡل بَۡيَنك 

َ
ة  أ وذ ِعين وِن بِق 

َ
ِ َخۡۡي  فَأ فِيهِ َرّب 

ۡم َرۡدًما   َوَبۡيَنه 
ةإ  نِّي فِيِه َربِّي َخْيٌر فَأَِعينُونِي بِقُوا قَاَل َما َمكا

 بَْينَُكْم َوبَْينَهُْم َرْدًماأَْجَعْل 

69/18:96هـ
12

بَرَ  0َءات وِن   ى إَِذا َساَوىَٰ  9ز  َدَفۡيِ  7ٱۡۡلَِديدِِۖ َحَّتذ ُْۖ  7َبۡيَ ٱلصذ وا خ  قَاَل ٱنف 
ۥ نَاٗرا قَاَل َءات وِنٓ  ى إَِذا َجَعلَه  فۡرِۡغ َعلَۡيهِ قِۡطٗرا  0َحَّتذ

 
 أ

َدفَيِْن آَتُونِي ُزبََر اْلَحِديِد َحتاى إَِذا  َساَوى بَْيَن الصا

قَاَل اْنفُُخوا َحتاى إَِذا َجَعلَهُ نَاًرا قَاَل آَتُونِي أُْفِرْغ 

 َعلَْيِه قِْطًرا

                                                                                                                                                                                                            
 Budge: The history ofوالرواية التالية حول جوج وماجوج تشبه األساطير التي حيكت حول اسكندر الكبير )أنظر هذه اإلساطير في 

Alexander the Great 9:  91وسفر الرؤيا  03و 00و 0:  78و 09و 06و 07و 7-9:  79.(. وقد جاء ذكر لهذين اإلسمين في حزقيال. 
1

 فاتابَعَ ( 0 
2

ةإ ( 0  َُ  َحاِميَةإ، َحِم
3

 نُُكًرا( 0 
4

 يُُسًرا( 9 َجَزاُء، َجَزاَء، َجَزاءٌ ( 0 
5

 اتابَعَ ( 0 
6

 َمْطلَعَ ( 0 
7

 ُخبًُرا( 0 
8

 بَعَ اتا ( 0 
9

وَدْينِ ( 0  ْيِن، السُّ دا  يُْفقِهُونَ ( 9 السُّ
10

ا ( 7 َخَراًجا( 7 َوَماُجوَج، َويَْمُجوجَ ( 9 يَاُجوَج، آُجوجَ ( 0   .97.  09\68النظر هامش اآلية ( 0م♦ ُسّدً
11

نَنِي( 0   َمكا
12

ى، ُسوِويَ ( 7 ُزبُرَ ( 9 اْهتُونِي، أتوني اِْيتُونِي،( 0  ُدفَْيِن، ( 7 َسوا َدفَيْنِ الصُّ ُدفَْيِن، الصُّ ْدفَْيِن، الصا ْدفَْيِن، الصا  الصُّ
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69/18:97هـ
1
  ْ ٓوا واْ ََل ۥ َنۡقٗبا  ]...[ 0َفَما ٱۡسَطَٰع  وه  َوَما ٱۡسَتَطَٰع  ن َيۡظَهر 

َ
 لَهُ نَْقبًا فََما اْسطَاُعوا أَْن يَْظهَُروهُ َوَما اْستَطَاُعوا أ

69/18:98هـ
2
ُۖ  0قَاَل َهََٰذا  َٓء ۥ َدَكذ ِ َجَعلَه  ِۖ فَإَِذا َجآَء وَۡعد  َرّب  ِ ّب  ِن رذ  م 

َوََكَن  9رَُۡحَة 
ا  ِ َحق ٗ  وَۡعد  َرّب 

قَاَل هََذا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَإَِذا َجاَء َوْعُد َربِّي 

اَء َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحقًّا  َجَعلَهُ َدكا

69/18:99هـ
3
ورِ   وج  ِِف َبۡعٖضِۖ َون فَِخ ِِف ٱلصُّ ۡم يَۡوَمئِٖذ َيم   0۞َوتََرۡكَنا َبۡعَضه 

ۡم ََجۡٗعا   فََجَمۡعَنَٰه 
َوتََرْكنَا بَْعَضهُْم يَْوَمئِذإ يَُموُج فِي بَْعضإ َونُفَِخ فِي 

وِر فََجَمْعنَاهُْم َجْمًعا  الصُّ

َِٰفرِيَن َعۡرًضاوََعَرۡضَنا َجَهنذَم  69/18:100هـ  َوَعَرْضنَا َجهَناَم يَْوَمئِذإ لِْلَكافِِريَن َعْرًضا يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلَك

وَن  69/18:101هـ ْ ََل يَۡسَتِطيع  ۡم ِِف ِغَطآء  َعن ذِۡكرِي َوََكن وا ۡعي ن ه 
َ
ِيَن ََكنَۡت أ ٱَّلذ

 َسۡمًعا
َكانُوا الاِذيَن َكانَْت أَْعيُنُهُْم فِي ِغطَاءإ َعْن ِذْكِري وَ 

 اَل يَْستَِطيُعوَن َسْمًعا

69/18:102م
4
فََحِسَب  

َ
ۡوَِلَآَء   0أ

َ
واْ ِعَبادِي ِمن د وِنٓ أ ن َيتذِخذ 

َ
ٓواْ أ ِيَن َكَفر  إِنذآ  9ٱَّلذ

َٗل  َٰفِرِيَن ن ز  ۡعَتۡدنَا َجَهنذَم لِۡلَك
َ
  7أ

أَفََحِسَب الاِذيَن َكفَُروا أَْن يَتاِخُذوا ِعبَاِدي ِمْن 

 أَْولِيَاَء إِناا أَْعتَْدنَا َجهَناَم لِْلَكافِِريَن نُُزاًل  ُدونِي

69/18:103م
5
م  ۡعَمًََٰل  0ق ۡل َهۡل ن نَب ِئ ك 

َ
ۡخََّسِيَن أ

َ
 قُْل هَْل نُنَبِّئُُكْم بِاأْلَْخَسِريَن أَْعَمااًل  بِٱۡۡل

69/18:104م
6
مۡ   ۡنَيا َوه  ةِ ٱَلُّ ۡم ِِف ٱۡۡلََيوَٰ ِيَن َضلذ َسۡعي ه  ِۡسن وَن  0ََيَۡسب ونَ  ٱَّلذ ۡم َي  نذه 

َ
أ

ۡنًعا   ص 
ْنيَا َوهُْم  الاِذيَن َضلا َسْعيُهُْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 يَْحَسبُوَن أَناهُْم يُْحِسنُوَن ُصْنًعا

69/18:105م
7
ْ أَِب  وا ِيَن َكَفر  ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ۡم  0َيَِٰت َرب ِهِۡم َولَِقآئِهِۦ فََحبَِطۡت أ ۡعَمَٰل ه 

َ
أ

ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ َوۡزٗنافَ    9ََل ن قِيم  لَه 
أُولَئَِك الاِذيَن َكفَُروا بِآَيَاِت َربِِّهْم َولِقَاهِِه فََحبِطَْت 

 أَْعَمالُهُْم فاََل نُقِيُم لَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوْزنًا

69/18:106م
8
واْ   ۡم َجَهنذم  بَِما َكَفر  َٰلَِك َجَزآؤ ه  ًواَذ ز  ِّل ه  ٓواْ َءاَيََِّٰت َور س  َذ  َذلَِك َجَزاُؤهُْم َجهَناُم بَِما َكفَُروا َواتاَخُذوا آَيَاتِي   0م0َوٱَتذ

 َوُرُسلِي هُُزًوا

69/18:107م
9
َٰت  ٱۡلفِۡرَدۡوِس   ۡم َجنذ َٰلَِحَِٰت ََكنَۡت لَه  ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ  0مإِنذ ٱَّلذ

ًَل   ن ز 
الَِحاِت َكانَْت لَهُْم إِنا الا  ِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 َجنااُت اْلفِْرَدْوِس نُُزاًل 

وَن َعۡنَها ِحَوَٗل  69/18:108م  َخالِِديَن فِيهَا اَل يَْبُغوَن َعْنهَا ِحَواًل  َخَِِٰلِيَن فِيَها ََل َيۡبغ 

69/18:109م
10

ِ نَلَفَِد ٱۡۡلَۡحر  َقۡبَل ل َِۡكَِمَِٰت  0ق ل لذۡو ََكَن ٱۡۡلَۡحر  ِمَداٗدا  ن تَنَفدَ  9َرّب 
َ
 7أ

 ِ  َولَۡو ِجۡئَنا بِِمۡثلِهِۦ َمَدٗدا  0مَُكَِمَٰت  َرّب 
قُْل لَْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا لَِكلَِماِت َربِّي لَنَفَِد اْلبَْحُر 

 قَْبَل أَْن تَْنفََد َكلَِماُت َربِّي َولَْو ِجْئنَا بِِمْثلِِه َمَدًدا

69/18:110م
11

ُۖ َفَمن   ۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد  ٓ إَِلَٰه ك  َما نذ
َ
ۡم ي وَۡحى إََِلذ أ ِۡثل ك  ۠ بََُش  م  نَا

َ
ٓ أ َما ق ۡل إِنذ

ْ لَِقآَء َرب ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َعَمَٗل َصَٰلِٗحا َوََل ي ُۡشِكۡ  وا بِعَِباَدةِ  0ََكَن يَۡرج 
َحَدَۢا 

َ
 َرب ِهِۦٓ أ

ِمْثلُُكْم يُوَحى إِلَيا أَناَما إِلَهُُكْم إِلَهٌ قُْل إِناَما أَنَا بََشٌر 

َواِحٌد فََمْن َكاَن يَْرُجوا لِقَاَء َربِِّه فَْليَْعَمْل َعَماًل 

 َصالًِحا َواَل يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحًدا

                                                           
1

 اْسطااُعوا، اْصطَاُعوا، اْستَطَاُعوا( 0 
2

ا( 9 هَِذه( 0   َدّكً
3

َورِ ( 0  َوِر، الصِّ  الصُّ
4

 نُْزاًل ( 7 أَفَرأيتَك الاِذيَن إتاَخُذوا ِمْن ُدونِي آلهة أظنُّوا عبادي لهم أولياء( 9 أَفَظَنا ( 0 
5

 َسنُنَبِّئُُكمْ  (0 
6

 يَْحِسبُونَ ( 0 
7

 يُقِيُم ... َوْزنًا، يَقِوُم ... َوْزنًا، يَقُوُم... َوْزٌن، تَقُوُم... َوْزنٌ ( 9 فََحبَطَتْ ( 0 
8

 .69:  6\33أنظر هامش اآلية ( 0م ♦هُْزؤاً، هُُزؤاً ( 0 
9

ودخلت في اليونانية وفي العبرية حيث نجدها فس سفر نشيد األناشيد وتأتي من الفارسية  00:  97\77كلمة فردوس مذكورة أيضا في اآلية ( 0م 

 .3:  9والجامعة  9:  9ونحميا  07:  7
10

 .97:  70\37أنظر هامش اآلية  (0م♦ يَْنفََد، تَنَفاَد، يُْقَضى ( 7 ِمْن قَْبلِ ( 9 َمَدًدا( 0 
11

 تُْشِركْ ( 0 
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 سورة انلحل 19\31

 0991 - 096عدا مكية  128 - عدد اآليات
2
  ِ ِحيمِ  ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

70/16:1م
3
ِ فَََل تَۡسَتۡعِجل وه     ۡمر  ٱَّللذ

َ
َتى أ
َ
ونَ  0أ ا ي ُۡشِك  ۥ َوتََعََّٰلَٰ َعمذ ۡبَحََٰنه  ا   9س  ِ فاََل تَْستَْعِجلُوهُ ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى َعما أَتَى أَْمُر هللاا

 يُْشِرُكونَ 

70/16:2م
4
ِل  ٱلَۡمَلىئَِكةَ   ََن  ۡن  9 0ي 

َ
َٰ َمن يََشآء  ِمۡن ِعَبادِهِۦٓ أ ۡمرِهِۦ لََعَ

َ
وِح ِمۡن أ بِٱلرُّ

 ْ ٓوا نِذر 
َ
ونِ  7أ نَا۠ فَٱتذق 

َ
ٓ أ ۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ نذه 

َ
  7أ

وِح ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمْن يََشاُء  ُل اْلَماَلهَِكةَ بِالرُّ يُنَزِّ

 ْن أَْنِذُروا أَناهُ اَل إِلَهَ إاِلا أَنَا فَاتاقُونِ ِمْن ِعبَاِدِه أَ 

ونَ  70/16:3م ا ي ُۡشِك  ِۚ تََعََّٰلَٰ َعمذ ِ ۡرَض بِٱۡۡلَق 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ا  َخلََق ٱلسذ َماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ تََعالَى َعما َخلََق السا

 يُْشِرُكونَ 

نَسََٰن ِمن نُّۡطَفةٖ  70/16:4م بِي   َخلََق ٱۡۡلِ َو َخِصيم  مُّ ْنَساَن ِمْن نُْطفَةإ فَإَِذا هَُو َخِصيٌم ُمبِينٌ  فَإَِذا ه   َخلََق اإْلِ

70/16:5م
5
نَۡعَٰمَ  

َ
ۡم فِيَها دِۡفء   0َوٱۡۡل ُۖ لَك  ل وَن  9َخلََقَها ك 

ۡ
 َواأْلَْنَعاَم َخلَقَهَا لَُكْم فِيهَا ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمْنهَا َوَمَنَٰفِع  َوِمۡنَها تَأ

 تَأُْكلُونَ 

70/16:6م
6
ۡم فِيَها ََجَاٌل ِحيَ   وَن وَِحيَ  0َولَك  وَن  0ت رِيح   َولَُكْم فِيهَا َجَماٌل ِحيَن تُِريُحوَن َوِحيَن تَْسَرُحونَ  تََّۡسَح 

70/16:7م
7
ون واْ َبَٰلِغِيهِ إَِلذ بِِشق ِ   ۡم إََِلَٰ بََِلٖ لذۡم تَك  ۡثَقالَك 

َ
ِسِۚ إِنذ  0َوََتِۡمل  أ نف 

َ
ٱۡۡل

ۡم لََرء وف  رذِحيم    َربذك 
َوتَْحِمُل أَْثقَالَُكْم إِلَى بَلَدإ لَْم تَُكونُوا بَالِِغيِه إاِلا بِِشقِّ 

 اأْلَْنفُِس إِنا َرباُكْم لََرُؤوٌف َرِحيمٌ 

70/16:8م
8
َكب وَها َوزِيَنٗة  َوَيۡخل ق  َما ََل  0َوٱۡۡلَۡيَل َوٱۡۡلَِغاَل َوٱۡۡلَِمۡيَ  ]...[  لََِتۡ

وَن   َتۡعلَم 
َواْلَخْيَل َواْلبَِغاَل َواْلَحِميَر لِتَْرَكبُوهَا َوِزينَةً 

 َويَْخلُُق َما اَل تَْعلَُمونَ 

70/16:9م
9
بِيِل َوِمۡنَها  ِ قَۡصد  ٱلسذ َۡجَعَِي  0َولََعَ ٱَّللذ

َ
ۡم أ َٰك  بِيِل َوِمْنهَا َجاهٌِر َولَْو َشاَء  َجآئِر   َولَۡو َشآَء لََهَدى ِ قَْصُد السا َوَعلَى هللاا

 لَهََداُكْم أَْجَمِعينَ 

70/16:10م
10

اب  َوِمۡنه  َشَجر  فِيهِ   ِۡنه  َُشَ م م  ُۖ لذك  َمآِء َماٗٓء نَزَل ِمَن ٱلسذ
َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ ه 
ونَ    0ت ِسيم 

َماِء َماًء لَُكْم ِمْنهُ َشَراٌب  هَُو الاِذي أَْنَزَل ِمَن السا

 َوِمْنهُ َشَجٌر فِيِه تُِسيُمونَ 

70/16:11م
11

ۡعَنََٰب  0ي ۢنبِت   
َ
ۡيت وَن َوٱنلذِخيَل َوٱۡۡل ۡرَع َوٱلزذ م بِهِ ٱلزذ ِ  9لَك 

َوِمن ُك  
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖ  َيَتفَ  َِٰتِۚ إِنذ ِِف َذ وَن ٱثلذَمَر ر   كذ

ْيتُوَن َوالناِخيَل  ْرَع َوالزا يُْنبُِت لَُكْم بِِه الزا

َواأْلَْعنَاَب َوِمْن ُكلِّ الثاَمَراِت إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً 

ُرونَ   لِقَْومإ يَتَفَكا

70/16:12م
12

  ُۖ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َۡل َوٱنلذَهاَر َوٱلشذ م  ٱَلذ َر لَك  وم   0َوَسخذ َۢ  9َوٱنلُّج  َرَٰت  َسخذ  7م 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖ  َيۡعقِل وَن  ۡمرِهِۦٓ  إِنذ ِِف َذ

َ
 بِأ

َر لَُكُم اللاْيَل َوالناهَاَر َوالشاْمَس َواْلقََمَر  َوَسخا

َراٌت بِأَْمِرِه إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ  َوالنُُّجوُم ُمَسخا

 لِقَْومإ يَْعقِلُونَ 

                                                           
1

 النعم.عنوان آخر:  . 69عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 تُْشِرُكونَ ( 9 يَْستَْعِجلُوهُ، تَْستَْعِجلُهُ ( 0 
4

ُل، تُْنَزُل، تَْنِزُل ( 0  ُل، تُنَزا ُل ( 9 اْلَماَلهَِكةُ  -تَنَزا  فَاتاقُونِي( 7 لِيُْنِذُروا( 7 اْلَماَلهَِكةَ  -يُْنِزُل، نُنَِزُل، نُنَزِّ
5

، ِدفٌ ( 9 َواأْلَْنَعامُ ( 0   ِدف 
6

 ِحينَا( 0 
7

 بَِشقِّ ( 0 
8

 َوالَْخْيُل َواْلبَِغاُل َواْلَحِميرُ ( 0 
9

 َوِمْنكم، فَِمْنكم ( 0 
10

 تَِسيُمونَ ( 0 
11

ْيتُوُن َوالناِخيُل َواأْلَْعنَابُ ( 9 نُْنبُِت، نُنَبُِّت، يُنَبِّتُ ( 0  ْرُع َوالزا  يَْنبُُت ... الزا
12

َراتإ ( 7 َوالنُُّجوَم، والرياح( 9 َوالشاْمُس َواْلقََمرُ ( 0   ُمَسخا
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70/16:13م
1
 لَ  

َ
َۡتلًِفاَوَما َذَرأ ۡرِض ُم 

َ
ۡم ِِف ٱۡۡل َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡو ٖ  0ك  ۥٓ  إِنذ ِِف َذ َٰن ه  ۡلَو

َ
أ

وَن  ر  كذ  يَذذ
َوَما َذَرأَ لَُكْم فِي اأْلَْرِض ُمْختَلِفًا أَْلَوانُهُ إِنا فِي 

 َذلَِك آَلَيَةً لِقَْومإ يَذاكاُرونَ 

  70/16:14م
ۡ
َر ٱۡۡلَۡحَر تِلَأ ِي َسخذ َو ٱَّلذ واْ ِمۡنه  َوه  ا َوتَۡسَتۡخرِج  ل واْ مِۡنه  َۡلۡٗما َطرِي ٗ ك 

ْ ِمن فَۡضلِهِۦ  وا ۡلَك َمَواِخَر فِيهِ َوتِلَۡبَتغ  ُۖ َوتََرى ٱۡلف  وَنَها ِحۡلَيٗة تَۡلبَس 
ونَ  ر  ۡم تَۡشك   َولََعلذك 

َر اْلبَْحَر لِتَأُْكلُوا ِمْنهُ لَْحًما طَِريًّا  َوهَُو الاِذي َسخا

وا ِمْنهُ ِحْليَةً تَْلبَُسونَهَا َوتََرى اْلفُْلَك َوتَْستَْخِرجُ 

 َمَواِخَر فِيِه َولِتَْبتَُغوا ِمْن فَْضلِِه َولََعلاُكْم تَْشُكُرونَ 

ۡم  70/16:15م ب َٗل لذَعلذك  نَۡهَٰٗرا وَس 
َ
ۡم َوأ ن تَِميَد بِك 

َ
ۡرِض َرَوََِٰسَ أ

َ
ۡلَِقَٰ ِِف ٱۡۡل

َ
َوأ

ونَ   َتۡهَتد 
ْرِض َرَواِسَي أَْن تَِميَد بُِكْم َوأَْنهَاًرا َوأَْلقَى فِي اأْلَ 

 َوُسباًُل لََعلاُكْم تَْهتَُدونَ 

70/16:16م
2
ََٰمَٰٖتِۚ َوبِٱنلذۡجمِ   وَن  0وََعَل ۡم َيۡهَتد   َوَعاَلَماتإ َوبِالناْجِم هُْم يَْهتَُدونَ  ه 

70/16:17م
3
ونَ   ر  فَََل تََذكذ

َ
َفَمن ََيۡل ق  َكَمن َلذ ََيۡل ق   أ

َ
ُرونَ   0أ  أَفََمْن يَْخلُُق َكَمْن اَل يَْخلُُق أَفاََل تََذكا

70/16:18م
4
  ۡۗ ٓ وَها ۡص  ِ ََل َت  واْ نِۡعَمَة ٱَّللذ دُّ ور  رذِحيم   0تِإَون َتع  َ لََغف  َ لََغفُوٌر  إِنذ ٱَّللذ ِ اَل تُْحُصوهَا إِنا هللاا وا نِْعَمةَ هللاا َوإِْن تَُعدُّ

 َرِحيمٌ 

70/16:19م
5
وَن َوَما ت ۡعلِن ونَ   وَن َوَما تُْعلِنُونَ   0َوٱَّللذ  َيۡعلَم  َما ت َِّسُّ ُ يَْعلَُم َما تُِسرُّ  َوهللاا

70/16:20م
6
ونَ   ِيَن يَۡدع  وَن َشۡي  0َوٱَّلذ ِ ََل ََيۡل ق  وَن   ٗ ِمن د وِن ٱَّللذ ۡلَق  ۡم َي  ِ اَل  ا َوه  يَْخلُقُوَن َشْيئًا َوهُْم َوالاِذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاا

 يُْخلَقُونَ 

70/16:21م
7
يذانَ  

َ
وَن أ ر  ۡحَيآءِٖۖ َوَما يَۡشع 

َ
ٌَٰت َغۡۡي  أ ۡمَو

َ
ۡبَعث وَن  0أ  أَْمَواٌت َغْيُر أَْحيَاءإ َوَما يَْشُعُروَن أَيااَن يُْبَعثُونَ  ي 

ِ  70/16:22م ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن ب
ۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد   فَٱَّلذ م إَِلَٰه ك  نِكَرة  َوه  م مُّ ٱٓأۡلِخَرةِ ق ل وب ه 

ونَ  ۡسَتۡكِب   مُّ
إِلَهُُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فَالاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة 

 قُلُوبُهُْم ُمْنِكَرةٌ َوهُْم ُمْستَْكبُِرونَ 

70/16:23م
8
نذ  0ََل َجَرمَ  

َ
ِبُّ  9أ ۥ ََل َي  ۡعلِن وَن  إِنذه  وَن َوَما ي  َ َيۡعلَم  َما ي َِّسُّ ٱَّللذ

ۡسَتۡكِبِيَن   ٱلۡم 
وَن َوَما يُْعلِنُوَن إِناهُ  َ يَْعلَُم َما يُِسرُّ اَل َجَرَم أَنا هللاا

 اَل يُِحبُّ اْلُمْستَْكبِِرينَ 

70/16:24م
9
َسَِٰطۡي   0ِإَوَذا قِيَل  

َ
ۡم قَال ٓواْ أ نَزَل َربُّك 

َ
اَذآ أ م مذ لَِي  9لَه  وذ

َ
َوإَِذا قِيَل لَهُْم َماَذا أَْنَزَل َربُُّكْم قَالُوا أََساِطيُر  ٱۡۡل

لِينَ   اأْلَوا

ِيَن ي ِضلُّو 70/16:25م ۡوَزارِ ٱَّلذ
َ
ۡم ََكِملَٗة يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ َوِمۡن أ ۡوَزارَه 

َ
ْ أ َنه م َِلَۡحِمل ٓوا

ونَ  ََل َسآَء َما يَزِر 
َ
ِۗ أ  بَِغۡۡيِ ِعۡلم 

لِيَْحِملُوا أَْوَزاَرهُْم َكاِملَةً يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوِمْن أَْوَزاِر 

 الاِذيَن يُِضلُّونَهُْم بَِغْيِر ِعْلمإ أاََل َساَء َما يَِزُرونَ 

70/16:26م
10

َت ٱَّللذ   
َ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ مقَۡد َمَكَر ٱَّلذ َِن ٱۡلَقَواِعِد فََخرذ  0ب ۡنَيََٰنه  م 

ۡقف   م  ٱۡلَعَذاب  ِمۡن َحۡيث  ََل  0مِمن فَۡوقِِهمۡ  9َعلَۡيِهم  ٱلسذ َٰه  تَى
َ
َوأ

وَن  ر   يَۡشع 

ُ بُْنيَانَهُْم ِمَن  قَْد َمَكَر الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فَأَتَى هللاا

ْقُف ِمْن فَوْ  قِِهْم َوأَتَاهُُم اْلقََواِعِد فََخرا َعلَْيِهُم السا

 اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل يَْشُعُرونَ 

                                                           
1

 ُمْختَلِفةً ( 0 
2

 َوبِالنُّْجِم، َوبِالنُُّجمِ ( 0 
3

 تَذاكاُرونَ ( 0 
4

 T1) Au singulier en arabe**. 
5

وَن َوَما يُْعلِنُوَن، الذي يبدون َوَما يكتمون، ما يخفون َوَما يُْعلِنُونَ ( 0   ما يُِسرُّ
6

 نتَْدُعون، يُْدَعو( 0 
7

 إِياانَ ( 0 
8

 إِنا ( 9 أَلَْجَرمَ ( 0 
9

 أََساِطيرَ ( 9 قُيِلَ ( 0 
10

قُُف، الساقُُف ( 9 بِْنيَتَهُْم، بَْنيَتَهُْم، بُيوتَهُْم، بَْينَهُم( 0   .8-0:  00د تكون إشارة الى برج بابل المذورة في سفر التكوين ( ق0م♦ السُّ
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70/16:27م
1
ََكٓءِيَ   َ ۡيَن ُش 

َ
ول  أ ۡزِيِهۡم َوَيق  وَن  0ث مذ يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ َي  قُّ نت ۡم ت َ ى ِيَن ك  ٱَّلذ

وَٓء لََعَ  ْ ٱۡلعِۡلَم إِنذ ٱۡۡلِۡزَي ٱَۡلَۡوَم َوٱلسُّ وت وا
 
ِيَن أ  فِيِهۡم  قَاَل ٱَّلذ

َٰفِرِيَن   ٱۡلَك

ثُما يَْوَم اْلقِيَاَمِة يُْخِزيِهْم َويَقُوُل أَْيَن ُشَرَكاهَِي 

الاِذيَن ُكْنتُْم تَُشاقُّوَن فِيِهْم قَاَل الاِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم 

وَء َعلَى اْلَكافِِرينَ   إِنا اْلِخْزَي اْليَْوَم َوالسُّ

70/16:28م
2
م    َٰه  ِيَن َتَتَوفذى لََم  0ٱَّلذ ْ ٱلسذ ا ۡلَقو 

َ
ِسِهۡمُۖ فَأ نف 

َ
َما  ]...[ٱلَۡمَلىئَِكة  َظالَِِمٓ أ

نت ۡم َتۡعَمل وَن  َۢ بَِما ك  َ َعلِيم  ِۢۗ  بََّلى  إِنذ ٱَّللذ وٓء نذا َنۡعَمل  ِمن س   ك 
الاِذيَن تَتََوفااهُُم اْلَماَلهَِكةُ ظَالِِمي أَْنفُِسِهْم فَأَْلقَُوا 

لََم َما ُكناا  َ َعلِيٌم بَِما السا نَْعَمُل ِمْن ُسوءإ بَلَى إِنا هللاا

 ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

ِينَ  70/16:29م ِ َتَكب  ُۖ فَلَبِۡئَس َمۡثَوى ٱلۡم  ََٰب َجَهنذَم َخَِِٰلِيَن فِيَها بَۡو
َ
ل ٓواْ أ فَاْدُخلُوا أَْبَواَب َجهَناَم َخالِِديَن فِيهَا فَلَبِْئَس َمْثَوى  فَٱۡدخ 

 ِرينَ اْلُمتََكبِّ 

70/16:30م
3
اۗۡ   ْ َخۡۡيٗ ۡم  قَال وا نَزَل َربُّك 

َ
ٓ أ ْ َماَذا َقۡوا ِيَن ٱتذ ۡحَسن واْ  0۞َوقِيَل لَِّلذ

َ
ِيَن أ ل َِّلذ

ۡنَيا َحَسَنة    ار  ٱٓأۡلِخَرةِ َخۡۡي   َونَلِۡعَم َدار   9ِِف َهَِٰذهِ ٱَلُّ تذقَِي  7َوََلَ  ٱلۡم 
أَْنَزَل َربُُّكْم قَالُوا َخْيًرا َوقِيَل لِلاِذيَن اتاقَْوا َماَذا 

ْنيَا َحَسنَةٌ َولََداُر اآْلَِخَرِة  لِلاِذيَن أَْحَسنُوا فِي هَِذِه الدُّ

 َخْيٌر َولَنِْعَم َداُر اْلُمتاقِينَ 

70/16:31م
4
َٰت    ل وَنَها 0َجنذ ۡم فِيَها َما  9َعۡدٖن يَۡدخ  ُۖ لَه  نَۡهَٰر 

َ
ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل

تذقَِي يََشآء و  َن  َكَذَٰلَِك ََيۡزِي ٱَّللذ  ٱلۡم 
َجنااُت َعْدنإ يَْدُخلُونَهَا تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر 

ُ اْلُمتاقِينَ   لَهُْم فِيهَا َما يََشاُؤوَن َكَذلَِك يَْجِزي هللاا

70/16:32م
5
م    َٰه  ِيَن َتَتَوفذى ول ونَ  0ٱَّلذ م   ]...[ ٱلَۡمَلىئَِكة  َطي ِبَِي َيق  ٌَٰم َعلَۡيك  َسَل

نت ۡم َتۡعَمل وَن  ل واْ ٱۡۡلَنذَة بَِما ك   ٱۡدخ 
الاِذيَن تَتََوفااهُُم اْلَماَلهَِكةُ طَيِّبِيَن يَقُولُوَن َساَلٌم 

 َعلَْيُكُم اْدُخلُوا اْلَجناةَ بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

70/16:33م
6
م    تَِيه 

ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ وَن إَِلذ ر  ۡمر  َرب َِك  َكَذَٰلَِك  0َهۡل يَنظ 

َ
ِتَ أ
ۡ
ۡو يَأ
َ
ٱلَۡمَلىئَِكة  أ

ۡم  َسه  نف 
َ
ْ أ م  ٱَّللذ  َوَلَِٰكن ََكن ٓوا ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم  َوَما َظلََمه  َفَعَل ٱَّلذ

وَن   َيۡظلِم 

هَْل يَْنظُُروَن إاِلا أَْن تَأْتِيَهُُم اْلَماَلهَِكةُ أَْو يَأْتَِي أَْمُر 

ُ َربَِّك َكَذلَِك فَ  َعَل الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َوَما ظَلََمهُُم هللاا

 َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسهُْم يَْظلُِمونَ 

70/16:34م
7
  ِ ۡم َسي  َصاَبه 

َ
ا ََكن واْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزِء ونَ   َ فَأ َما َكانُوا فَأََصابَهُْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِِهْم   0ات  َما َعِمل واْ وََحاَق بِِهم مذ

 بِِه يَْستَْهِزهُونَ 

ۡن   70/16:35م ءٖ َنذ واْ لَۡو َشآَء ٱَّللذ  َما َعَبۡدنَا ِمن د ونِهِۦ ِمن ََشۡ ك  ُۡشَ
َ
ِيَن أ َوقَاَل ٱَّلذ

ِيَن ِمن  ِۚ َكَذَٰلَِك َفَعَل ٱَّلذ ءٖ ۡمَنا ِمن د ونِهِۦ مِن ََشۡ نَا َوََل َحرذ َوََلٓ َءابَآؤ 
بِي  َقۡبلِِهۡم  َفَهۡل لََعَ  ِل إَِلذ ٱۡۡلََلَٰغ  ٱلۡم    ٱلرُّس 

ُ َما َعبَْدنَا ِمْن  َوقَاَل الاِذيَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء هللاا

ْمنَا ِمْن  ُدونِِه ِمْن َشْيءإ نَْحُن َواَل آَبَاُؤنَا َواَل َحرا

ُدونِِه ِمْن َشْيءإ َكَذلَِك فََعَل الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فَهَْل 

سُ   ِل إاِلا اْلباََلُغ اْلُمبِينُ َعلَى الرُّ

وَتُۖ  70/16:36م َٰغ  ْ ٱلطذ َ َوٱۡجَتنِب وا ْ ٱَّللذ وا ِن ٱۡعب د 
َ
وًَل أ ةٖ رذس  مذ

 
ِ أ
َولََقۡد َبَعۡثَنا ِِف ُك  

واْ ِِف  َٰلَة   فَِسۡي  َل ۡت َعلَۡيهِ ٱلضذ ۡن َحقذ م مذ ۡن َهَدى ٱَّللذ  َوِمۡنه  م مذ فَِمۡنه 
واْ  ر  ۡرِض فَٱنظ 

َ
بِيَ ٱۡۡل ِ َكذ  َٰقَِبة  ٱلۡم   َكۡيَف ََكَن َع

 َ ةإ َرُسواًل أَِن اُْعبُُدوا هللاا َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُما

ُ َوِمْنهُْم  َواْجتَنِبُوا الطااُغوَت فَِمْنهُْم َمْن هََدى هللاا

اَللَةُ فَِسيُروا فِي اأْلَْرِض  َمْن َحقاْت َعلَْيِه الضا

بِينَ فَاْنظُُروا َكْيَف كَ   اَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ

70/16:37م
8
َ ََل َيۡهِدي 9ََتۡرِۡص  0إِن  ۡم فَإِنذ ٱَّللذ َٰه  َدى َٰ ه  ُۖ  7لََعَ م  7َمن ي ِضلُّ َوَما لَه 

َِِٰصِيَن  ِن نذ  م 
َ اَل يَْهِدي َمْن  إِْن تَْحِرْص َعلَى هَُداهُْم فَإِنا هللاا

 يُِضلُّ َوَما لَهُْم ِمْن نَاِصِرينَ 

70/16:38م
9
وت   بََّلَٰ وَۡعًدا   يَۡمَٰنِِهۡم ََل َيۡبَعث  ٱَّللذ  َمن َيم 

َ
ِ َجۡهَد أ ْ بِٱَّللذ وا ۡقَسم 

َ
َوأ

ا وَن  0َعلَۡيهِ َحق ٗ ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل َيۡعلَم 
َ
 َوَلَِٰكنذ أ

ُ َمْن  ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم اَل يَْبَعُث هللاا َوأَْقَسُموا بِاَّللا

ا َعلَْيِه َحقًّا َولَِكنا أَْكثََر النااِس اَل يَُموُت بَلَى َوْعدً 

 يَْعلَُمونَ 

                                                           
1

 ُشَرَكايَ ( 0 
2

 تََوفااهُمُ يَتََوفااهُُم، ( 0 
3

 َولَنِْعَمةُ َدارِ ( 7 َحَسنِهْ ( 9 َخْيرٌ ( 0 
4

 تَْدُخلُونَهَا، يُْدَخلُونَهَا( 9 َجنااتِ ( 0 
5

 يَتََوفااهُُم، تََوفااهُمُ ( 0 
6

 يَأْتِيَهُمُ ( 0 
7

 يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُونَ ( 0 
8

، هَاِدي لِمن أََضلاه هللاُ ( 7 يُْهَدى، يَِهدِّي، يُْهِدي( 7 تَْحَرصْ ( 9 َوإِنْ ( 0   هَاِدي لِمن أََضلا
9

 َوْعٌد َعلَْيِه َحق  ( 0 
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ۡم ََكن واْ  70/16:39م نذه 
َ
ْ أ ٓوا ِيَن َكَفر  وَن فِيهِ َوَِلَۡعلََم ٱَّلذ ِي ََيَۡتلِف  م  ٱَّلذ َ لَه  ِ َِل بَي 

 َكَِٰذبِيَ 
فَُروا لِيُبَيَِّن لَهُُم الاِذي يَْختَلِفُوَن فِيِه َولِيَْعلََم الاِذيَن كَ 

 أَناهُْم َكانُوا َكاِذبِينَ 

70/16:40م
1
ون    ن َفَيك  وَل ََل ۥ ك  ن نذق 

َ
َرۡدَنَٰه  أ

َ
ء  إَِذآ أ َا لَِشۡ إِناَما قَْولُنَا لَِشْيءإ إَِذا أََرْدنَاهُ أَْن نَقُوَل لَهُ ُكْن   0م0إِنذَما قَۡونل 

 فَيَُكونُ 

70/16:41م
2
ْ ِِف   وا ِيَن َهاَجر  مۡ َوٱَّلذ َِئنذه  ْ نَل َبو  وا لِم  ِ ِمنَۢ َبۡعِد َما ظ  ۡنَيا  0ٱَّللذ ِِف ٱَلُّ

وَن  ۡكَب   لَۡو ََكن واْ َيۡعلَم 
َ
ۡجر  ٱٓأۡلِخَرةِ أ

َ
ُۖ َوَۡل  َحَسَنٗة

ِ ِمْن بَْعِد َما ظُلُِموا  َوالاِذيَن هَاَجُروا فِي هللاا

ْنيَا َحَسنَةً َوأَلَْجُر  هَناهُْم فِي الدُّ اآْلَِخَرِة أَْكبَُر لَْو لَنُبَوِّ

 َكانُوا يَْعلَُمونَ 

َٰ َرب ِهِۡم َيَتَوُكذ وَن  70/16:42م
واْ َولََعَ ِيَن َصَب  لُونَ  ]...[ٱَّلذ  الاِذيَن َصبَُروا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكا

70/16:43م
3
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك إَِلذ رَِجاَٗل نُّوِۡحٓ  

َ
ْ   َ إََِلِۡهۡمُۖ فَۡس  0َوَمآ أ ِۡكرِ  9ل ٓوا ۡهَل ٱَّل 

َ
أ

وَن  نت ۡم ََل َتۡعلَم   إِن ك 
َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك إاِلا ِرَجااًل نُوِحي إِلَْيِهْم 

ْكِر إِْن ُكْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ   فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ

ٓ إََِلَۡك  ]...[ 70/16:44م نَزنۡلَا
َ
ب رِِۗ َوأ َِل بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوٱلزُّ َ لِلنذاِس َما ن ز  ِ ِۡكَر تِل بَي  ٱَّل 
ونَ  ر  ۡم َيَتَفكذ  إََِلِۡهۡم َولََعلذه 

ْكَر لِتُبَيَِّن لِلنااِس  بُِر َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الذِّ بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ

َل إِلَْيِهْم َولََعلاهُْم يَتَفَكاُرونَ   َما نُزِّ

ِيَن َمَكر   70/16:45م ِمَن ٱَّلذ
َ
فَأ
َ
ِ أ ي   ٱلسذ

ْ ۡو   َ وا
َ
ۡرَض أ

َ
ن ََيِۡسَف ٱَّللذ  بِِهم  ٱۡۡل

َ
اِت أ

ونَ  ر  م  ٱۡلَعَذاب  ِمۡن َحۡيث  ََل يَۡشع  تَِيه 
ۡ
 يَأ

ُ بِِهُم  يِّئَاِت أَْن يَْخِسَف هللاا أَفَأَِمَن الاِذيَن َمَكُروا السا

 اأْلَْرَض أَْو يَأْتِيَهُُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل يَْشُعُرونَ 

70/16:46م
4
مۡ   َذه  خ 

ۡ
ۡو يَأ
َ
ۡعِجزِيَن  0أ م بِم   أَْو يَأُْخَذهُْم فِي تَقَلُّبِِهْم فََما هُْم بُِمْعِجِزينَ  ِِف َتَقلُّبِِهۡم َفَما ه 

70/16:47م
5
مۡ   َذه  خ 

ۡ
ۡو يَأ
َ
ۡم لََرء وف  رذِحيٌم  0أ َٰ ََتَوُّٖف فَإِنذ َربذك  فإ  لََعَ فَإِنا َرباُكْم لََرُؤوٌف أَْو يَأُْخَذهُْم َعلَى تََخوُّ

 َرِحيمٌ 

70/16:48م
6
  ْ َو لَۡم يََرۡوا

َ
ۥ 0أ َٰل ه  اْ ِظَل ءٖ َيَتَفيذؤ  َعِن ٱَۡلَِمِي  9إََِلَٰ َما َخلََق ٱَّللذ  ِمن ََشۡ

وَن  ۡم َدَِٰخر  ِ وَه  ذ ِ ٗدا َّلل  جذ َمآئِِل س   َوٱلشذ
ُ ِمْن َشْيءإ يَ  تَفَياأُ ِظاَللُهُ أََولَْم يََرْوا إِلَى َما َخلََق هللاا

ِ َوهُْم َداِخُرونَ  ًدا َّلِلا َماهِِل ُسجا  َعِن اْليَِميِن َوالشا

ۡرِض ِمن َدآبذةٖ َوٱلَۡمَلىئَِكة   70/16:49م
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َما ِِف ٱلسذ

ونَ  ۡم ََل يَۡسَتۡكِب   َوه 
َماوَ  ِ يَْسُجُد َما فِي السا اِت َوَما فِي اأْلَْرِض ِمْن َوَّلِلا

 َداباةإ َواْلَماَلهَِكةُ َوهُْم اَل يَْستَْكبُِرونَ 

وَن۩ 70/16:50م ِن فَۡوقِِهۡم َوَيۡفَعل وَن َما ي ۡؤَمر  م م   يََخافُوَن َرباهُْم ِمْن فَْوقِِهْم َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُرونَ  ََيَاف وَن َربذه 

70/16:51م
7
ََٰى ۞َوقَاَل ٱَّللذ    َو إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَإِيذ ِۖ إِنذَما ه   إَِلََٰهۡيِ ٱثۡنَۡيِ

ْ ٓوا ََل َتتذِخذ 
  0فَٱرَۡهب ونِ 

ُ اَل تَتاِخُذوا إِلَهَْيِن اْثنَْيِن إِناَما هَُو إِلَهٌ  َوقَاَل هللاا

 َواِحٌد فَإِيااَي فَاْرهَبُونِ 

ۡرِض  70/16:52م
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ونَ َوََل ۥ َما ِِف ٱلسذ ِ َتتذق  َفَغۡۡيَ ٱَّللذ

َ
ِين  َواِصًبا  أ يُن  َوََل  ٱَل  َماَواِت َواأْلَْرِض َولَهُ الدِّ َولَهُ َما فِي السا

ِ تَتاقُونَ   َواِصبًا أَفََغْيَر هللاا

70/16:53م
8
ُّ َفإََِلۡهِ   م  ٱلۡضُّ ك  ُِۖ ث مذ إَِذا َمسذ ِۡعَمةٖ فَِمَن ٱَّللذ ِن ن  م م  َوَما بِك 

ونَ   َ تَۡج    0ر 
رُّ  ُكُم الضُّ ِ ثُما إَِذا َمسا َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمةإ فَِمَن هللاا

 فَإِلَْيِه تَْجأَُرونَ 

70/16:54م
9
وَن  0ث مذ إَِذا َكَشَف   م بَِرب ِِهۡم ي ُۡشِك  ِنك  ۡم إَِذا فَرِيق  م  ذ َعنك  را َعْنُكْم إَِذا فَِريٌق  ٱلۡضُّ ِمْنُكْم بَِربِِّهْم ثُما إَِذا َكَشَف الضُّ

 يُْشِرُكونَ 

                                                           
1

 .31:  37\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ فَيَُكوَن ( 0 
2

 لَنُبِّويَناهُْم، لَنُْثِويَناهُمْ ( 0 
3

 فََسلُوا( 9 يُْوَحى، يُوِحي( 0 
4

 يَاُخَذهُْم ( 0 
5

 يَاُخَذهُمْ ( 0 
6

 ظُلَلُهُ ( 9 تََرْوا( 0 
7

 فَاْرهَبُونِي( 0 
8

 تََجُرونَ ( 0 
9

 َكاَشفَ ( 0 
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70/16:55م
1
  ْ وا ۡم  َفَتَمتذع  واْ بَِمآ َءاَتۡيَنَٰه  ر  ونَ  0َِلَۡكف   لِيَْكفُُروا بَِما آَتَْينَاهُْم فَتََمتاُعوا فََسْوَف تَْعلَُمونَ   9فََسۡوَف َتۡعلَم 

ا  70/16:56م ِمذ وَن نَِصيٗبا م  ِ لَت ۡس َوَيۡجَعل وَن لَِما ََل َيۡعلَم  ۡمۗۡ تَٱَّللذ ا   َ َرزَۡقَنَٰه  ل نذ َعمذ
ونَ  نت ۡم َتۡفََت   ك 

ا َرَزْقنَاهُْم  َويَْجَعلُوَن لَِما اَل يَْعلَُموَن نَِصيبًا ِمما

ا ُكْنتُْم تَْفتَُرونَ  ِ لَتُْسأَلُنا َعما  تَاَّللا

َ  70/16:57م ا ي م مذ ۥ َولَه  ۡبَحََٰنه  ِ ٱۡۡلََنَِٰت س  ونَ َوَيۡجَعل وَن َّلِلذ ِ اْلبَنَاِت ُسْبَحانَهُ َولَهُْم َما يَْشتَهُونَ  ۡشَته   َويَْجَعلُوَن َّلِلا

70/16:58م
2
ا  ۡسَود ٗ ۥ م  ه  نَثَٰ َظلذ وَۡجه 

 
م بِٱۡۡل ه  َحد 

َ
َ أ ِ َو َكِظيم   0ِإَوَذا ب ُش  ا َوهَُو  َوه  َر أََحُدهُْم بِاأْلُْنثَى ظَلا َوْجهُهُ ُمْسَوّدً َوإَِذا بُشِّ

 َكِظيمٌ 

70/16:59م
3
َ بِهِۦٓ    ِ وٓءِ َما ب ُش  ََٰرىَٰ ِمَن ٱۡلَقۡوِم ِمن س  ۥ 0تَيَتَو ه  ۡمِسك  ي 

َ
ون   0أ َٰ ه 

 9لََعَ
ۥ ه  سُّ ۡم يَد 

َ
وَن  7أ م  ََل َسآَء َما ََيۡك 

َ
اِبِۗ أ َ  ِِف ٱلَتُّ

َر بِِه أَيُْمِسُكهُ  يَتََواَرى ِمَن اْلقَْوِم ِمْن ُسوِء َما بُشِّ

هُ فِي التَُّراِب أاََل َساَء َما َعلَى هُونإ أَْم يَُدسُّ 

 يَْحُكُمونَ 

َو  70/16:60م ِۚ َوه  َٰ لَۡعَ
َ
ِ ٱلَۡمَثل  ٱۡۡل وۡءِِۖ َوَّلِلذ ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َمَثل  ٱلسذ لَِّلذ

 ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم  
ِ اْلَمثَُل  ْوِء َوَّلِلا لِلاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة َمثَُل السا

 اأْلَْعلَى َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

70/16:61م
4
ا تََرَك َعَلۡيَها   ۡلِمِهم مذ  0مِمن َدآبذةٖ  ]...[َولَۡو ي َؤاِخذ  ٱَّللذ  ٱنلذاَس بِظ 

ۡم ََل يَۡسَت  َجل ه 
َ
ِۖ َفإَِذا َجآَء أ َسَم ٗ َجٖل مُّ

َ
ۡم إََِلى أ ر ه  ِ وَن   ۡ َوَلَِٰكن ي َؤخ  ِخر 
وَن   َساَعٗة َوََل يَۡسَتۡقِدم 

ُ النااَس بِظُْلِمِهْم َما تََرَك َعلَْيهَا ِمْن  َولَْو يَُؤاِخُذ هللاا

ى فَ  ُرهُْم إِلَى أََجلإ ُمَسّمً إَِذا َجاَء َداباةإ َولَِكْن يَُؤخِّ

 أََجلُهُْم اَل يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َواَل يَْستَْقِدُمونَ 

70/16:62م
5
م  ٱۡلَكِذَب   لِۡسنَت ه 

َ
وَن  َوتَِصف  أ ِ َما يَۡكَره  م   0َوَيۡجَعل وَن َّلِلذ نذ لَه 

َ
أ

ِۚ ََل َجَرمَ  نذ  9ٱۡۡل ۡسََنَٰ
َ
ونَ  7أ ۡفَرط  م مُّ نذه 

َ
م  ٱنلذاَر َوأ   7لَه 

ِ َما يَْكَرهُوَن َوتَِصُف أَْلِسنَتُهُُم  َويَْجَعلُوَن َّلِلا

اْلَكِذَب أَنا لَهُُم اْلُحْسنَى اَل َجَرَم أَنا لَهُُم النااَر 

 َوأَناهُْم ُمْفَرطُونَ 

ٓ  70/16:63م رَۡسۡلَنا
َ
ِ لََقۡد أ ۡيَطَٰ  ]...[تَٱَّللذ م  ٱلشذ ِن َقۡبلَِك فََزيذَن لَه  َمٖم م 

 
ن  إََِلى أ

َِلم  
َ
ۡم َعَذاٌب أ م  ٱَۡلَۡوَم َولَه  َو َوَِلُّه  ۡم َفه  ۡعَمَٰلَه 

َ
 أ

ِ لَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُممإ ِمْن قَبْلَِك فََزياَن لَهُُم  تَاَّللا

ْيطَاُن أَْعَمالَهُْم فَهَُو َولِيُّهُُم اْليَْوَم َولَهُْم َعَذاٌب  الشا

 أَلِيمٌ 

نَزنۡلَا عَ  70/16:64م
َ
ٗدى َوَمآ أ واْ فِيهِ وَه  ِي ٱۡخَتلَف  م  ٱَّلذ َ لَه  ِ  تِل بَي 

لَۡيَك ٱۡلِكَتََٰب إَِلذ
 َورَُۡحَٗة ل َِقۡوٖ  ي ۡؤِمن ونَ 

َوَما أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب إاِلا لِتُبَيَِّن لَهُُم الاِذي 

 اْختَلَفُوا فِيِه َوهًُدى َوَرْحَمةً لِقَْومإ يُْؤِمنُونَ 

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ  إِنذ ِِف  70/16:65م
َ
ۡحَيا بِهِ ٱۡۡل

َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسذ

َ
َوٱَّللذ  أ

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖ  يَۡسَمع ونَ   َذ
َماِء َماًء فَأَْحيَا بِِه اأْلَْرَض بَْعَد  ُ أَْنَزَل ِمَن السا َوهللاا

 َمُعونَ َمْوتِهَا إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً لِقَْومإ يَسْ 

70/16:66م
6
م  ُّۡسِقيك  ُۖ ن نَۡعَِٰم لَعِۡبَٗة

َ
ۡم ِِف ٱۡۡل ونِهِۦ ِمنَۢ َبۡيِ  0ِإَونذ لَك  ا ِِف ب ط  ِمذ م 

ًَنا َخالِٗصا َسآئِٗغا َٰرِبَِي  9فَۡرٖث َوَدٖ  ۡلذ  ل ِلشذ
ا فِي  َوإِنا لَُكْم فِي اأْلَْنَعاِم لَِعْبَرةً نُْسقِيُكْم ِمما

بَْيِن فَْرثإ َوَدمإ لَبَنًا َخالًِصا َساهًِغا بُطُونِِه ِمْن 

اِربِينَ   لِلشا

70/16:67م
7
وَن ِمۡنه  َسَكٗرا َورِۡزقًا   ۡعَنَِٰب َتتذِخذ 

َ
َوِمن َثَمَرَِٰت ٱنلذِخيِل َوٱۡۡل

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖ  َيۡعقِل وَن  0نَحَسًنا    إِنذ ِِف َذ
تَتاِخُذوَن ِمْنهُ  َوِمْن ثََمَراِت الناِخيِل َواأْلَْعنَابِ 

 َسَكًرا َوِرْزقًا َحَسنًا إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً لِقَْومإ يَْعقِلُونَ 

70/16:68م
8
ۡوَۡحَٰ َربَُّك إََِل ٱنلذۡحلِ  

َ
َجِر  0َوأ َباِل ب ي وٗتا َوِمَن ٱلشذ ِِذي ِمَن ٱۡۡلِ

ِن ٱَتذ
َ
أ

ونَ  ا َيۡعرِش    9َوِممذ
أَِن اتاِخِذي ِمَن اْلِجبَاِل  َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى الناْحلِ 

ا يَْعِرُشونَ  َجِر َوِمما  بُيُوتًا َوِمَن الشا

                                                           
1

 يَْعلَُمونَ ( 9 فَيُْمتَُعوا، فَيََمتاُعوا، قل تََمتاُعوا( 0 
2

ا( 0   ُمْسَواّدً
3

، ُسوءإ ( 9 أَيُْمِسُكها( 0  ، هَونإ ها** ( 7 هََوانإ  .T1) Le texte utilise le masculin♦ يَُدسُّ
4

 .73:  73\77أنظر هامش اآلية ( 0م 
5

طُوَن ( 7 إِنا ( 7 أَلَْجَرمَ ( 9 اْلُكُذبُ ( 0  طُوَن، ُمفَرِّ  ُمْفِرطُوَن، ُمفَرا
6

 َسْيًغا، َسيًِّغا( 9 نَْسقِيُكْم، تَْسقِيُكْم، يُْسقِيُكْم، يَْسقِيُكمْ ( 0 
7

 81:  3\009منسوخة باآلية ( 0ن 
8

 يَْعُرُشوَن، يُْعِرُشونَ ( 9 الناَحلِ ( 0 
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ونَِها  70/16:69م ج  ِمنَۢ ب ط  ب َل َرب ِِك ذ ل َٗل  ََيۡر  ِ ٱثلذَمَرَِٰت فَٱۡسل ِِك س 
ِ ِمن ُك  

ث مذ لُك 
 َٰ ۥ فِيهِ ِشَفآء  ل ِلنذاِسِۚ إِنذ ِِف َذ َٰن ه  ۡلَو

َ
َۡتلٌِف أ اب  ُمُّ لَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖ  َُشَ

ونَ  ر   َيَتَفكذ

ثُما ُكلِي ِمْن ُكلِّ الثاَمَراِت فَاْسلُِكي ُسبَُل َربِِّك ُذلاًُل 

يَْخُرُج ِمْن بُطُونِهَا َشَراٌب ُمْختَلٌِف أَْلَوانُهُ فِيِه 

 ِشفَاٌء لِلنااِس إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً لِقَْومإ يَتَفَكاُرونَ 

رِ َوٱَّللذ   70/16:70م م  ِل ٱۡلع 
ۡرذَ
َ
ن ي َردُّ إََِلى أ م مذ ۡم  َومِنك  ۡم ث مذ َيَتَوفذىَٰك   َخلََقك 

َ َعلِيم  قَِدير    ً لَِِكۡ ََل َيۡعلََم َبۡعَد ِعۡلٖم َشۡي   ا  إِنذ ٱَّللذ
ُ َخلَقَُكْم ثُما يَتََوفااُكْم َوِمْنُكْم َمْن يَُردُّ إِلَى أَْرَذِل  َوهللاا

َ َعلِيٌم اْلُعُمِر لِ  َكْي اَل يَْعلََم بَْعَد ِعْلمإ َشْيئًا إِنا هللاا

 قَِديرٌ 

70/16:71م
1
ل واْ   ِ ِيَن ف ض  ِۡزِقِۚ َفَما ٱَّلذ َٰ َبۡعٖض ِِف ٱلر  ۡم لََعَ َل َبۡعَضك  َوٱَّللذ  فَضذ

ۡم فِيهِ َسَوآٌء   ۡم َفه  يَۡمَٰن ه 
َ
َٰ َما َمَلَكۡت أ ِي رِۡزقِِهۡم لََعَ ِ بَِرآد  فَبِنِۡعَمةِ ٱَّللذ

َ
أ

ونَ    0ََيَۡحد 

ْزِق فََما  َل بَْعَضُكْم َعلَى بَْعضإ فِي الرِّ ُ فَضا َوهللاا

لُوا بَِرادِّي ِرْزقِِهْم َعلَى َما َملََكْت  الاِذيَن فُضِّ

ِ يَْجَحُدونَ   أَْيَمانُهُْم فَهُْم فِيِه َسَواٌء أَفَبِنِْعَمِة هللاا

70/16:72م
2
ِۡن َوٱَّللذ    م م  ۡزَوَٰٗجا وََجَعَل لَك 

َ
ۡم أ ِسك  نف 

َ
ِۡن أ م م  َجَعَل لَك 

فَبِٱۡلَبَِٰطِل 
َ
َِبَِٰتِۚ أ ي  َِن ٱلطذ م م  م بَنَِي وََحَفَدٗة َوَرزَقَك  ۡزَوَِٰجك 

َ
أ

وَن  0ي ۡؤِمن ونَ  ر  ۡم يَۡكف  ِ ه   َوبِنِۡعَمِت ٱَّللذ

ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجعَ  َل لَُكْم َوهللاا

ِمْن أَْزَواِجُكْم بَنِيَن َوَحفََدةً َوَرَزقَُكْم ِمَن الطايِّبَاِت 

ِ هُْم يَْكفُُرونَ   أَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة هللاا

َِٰت  70/16:73م َمََٰو َِن ٱلسذ ۡم رِۡزٗقا م  ِ َما ََل َيۡملِك  لَه  وَن ِمن د وِن ٱَّللذ َوَيۡعب د 
ۡرِض شَ 

َ
 ا َوََل يَۡسَتِطيع ونَ   ٗ ۡي َوٱۡۡل

ِ َما اَل يَْملُِك لَهُْم ِرْزقًا ِمَن  َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاا

َماَواِت َواأْلَْرِض َشْيئًا َواَل يَْستَِطيُعونَ   السا

ونَ  70/16:74م نت ۡم ََل َتۡعلَم 
َ
َ َيۡعلَم  َوأ ۡمَثاَل  إِنذ ٱَّللذ

َ
ِ ٱۡۡل َ يَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل فاََل  فَََل تَۡۡضِب واْ َّلِلذ ِ اأْلَْمثَاَل إِنا هللاا  تَْضِربُوا َّلِلا

 تَْعلَُمونَ 

زَۡقَنَٰه   70/16:75م ءٖ َوَمن رذ َٰ ََشۡ ۡمل وَٗك َلذ َيۡقِدر  لََعَ ۞َِضََب ٱَّللذ  َمَثًَل َعۡبٗدا مذ
ا وََجۡهًراُۖ َهۡل  َو ي نفِق  ِمۡنه  ِِس ٗ ِ  ِمنذا رِۡزًقا َحَسٗنا َفه  َن  ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ يَۡسَتوۥ 

ونَ  ۡم ََل َيۡعلَم  ۡكَث ه 
َ
 بَۡل أ

ُ َمثاًَل َعْبًدا َمْملُوًكا اَل يَْقِدُر َعلَى َشْيءإ  َضَرَب هللاا

ا  َوَمْن َرَزْقنَاهُ ِمناا ِرْزقًا َحَسنًا فَهَُو يُْنفُِق ِمْنهُ ِسّرً

ِ بَْل  أَْكثَُرهُْم اَل َوَجْهًرا هَْل يَْستَُووَن اْلَحْمُد َّلِلا

 يَْعلَُمونَ 

70/16:76م
3
َو   ءٖ َوه  َٰ ََشۡ بَۡكم  ََل َيۡقِدر  لََعَ

َ
َمآ أ ه  َحد 

َ
لَۡيِ أ َوَِضََب ٱَّللذ  َمَثَٗل رذج 
ههُّ  ِ ۡيَنَما ي وَج 

َ
َٰه  أ َٰ َمۡولَى َو َوَمن  0َُكٌّ لََعَ ۡۡي  َهۡل يَۡسَتوِي ه 

ِت َِبَ
ۡ
ََل يَأ

ۡسَتِقيٖم  َٰ ِصَرَٰٖط مُّ َو لََعَ ر  بِٱۡلَعۡدِل َوه  م 
ۡ
 يَأ

ُ َمثاًَل َرُجلَْيِن أََحُدهَُما أَْبَكُم اَل يَْقِدُر  َوَضَرَب هللاا

ْههُ اَل  َعلَى َشْيءإ َوهَُو َكل  َعلَى َمْواَلهُ أَْينََما يَُوجِّ

هَْل يَْستَِوي هَُو َوَمْن يَأُْمُر بِاْلَعْدِل  يَأِْت بَِخْيرإ 

 َوهَُو َعلَى ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ 

70/16:77م
4
ۡو  

َ
اَعةِ إَِلذ َُكَۡمِح ٱۡۡلََِصِ أ ۡمر  ٱلسذ

َ
ۡرِضِۚ َوَمآ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ َغۡيب  ٱلسذ َوَّلِلذ

ۡقَرب   
َ
َو أ ءٖ قَِدير   0مه  ِ ََشۡ

َٰ ُك   َ لََعَ  إِنذ ٱَّللذ
اَعِة وَ  َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما أَْمُر السا ِ َغْيُب السا َّلِلا

َ َعلَى ُكلِّ  إاِلا َكلَْمِ  اْلبََصِر أَْو هَُو أَْقَرُب إِنا هللاا

 َشْيءإ قَِديرٌ 

70/16:78م
5
مۡ   َهَٰتِك  مذ

 
وِن أ ِنَۢ ب ط  م م  ۡخرََجك 

َ
وَن َشۡي  0َوٱَّللذ  أ ا وََجَعَل   ٗ ََل َتۡعلَم 
م   ۡف  لَك 

َ
بَۡصََٰر َوٱۡۡل

َ
ۡمَع َوٱۡۡل وَن   ِٱلسذ ر  ۡم تَۡشك   َدةَ لََعلذك 

هَاتُِكْم اَل تَْعلَُموَن  ُ أَْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُما َوهللاا

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدةَ لََعلاُكْم  َشْيئًا َوَجَعَل لَُكُم السا

 تَْشُكُرونَ 

70/16:79م
6
  ْ لَۡم يََرۡوا

َ
نذ إَِلذ ٱَّللذ    0أ ه  ۡمِسك  َمآءِ َما ي  ِ ٱلسذ َرَٰٖت ِِف َجو  َسخذ ۡۡيِ م  إََِل ٱلطذ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖ  ي ۡؤِمن وَن   إِنذ ِِف َذ
َماِء َما  َراتإ فِي َجوِّ السا أَلَْم يََرْوا إِلَى الطاْيِر ُمَسخا

ُ إِنا فِي َذلَِك آَلَ   يَاتإ لِقَْومإ يُْؤِمنُونَ يُْمِسُكهُنا إاِلا هللاا

                                                           
1

 ُدوَن تَْجحَ ( 0 
2

 تُْؤِمنُونَ ( 0 
3

هَ ( 0  هُ، تََوجا ْه، يَُوجِّ ْههُ، يَُوجا هْهُ، تََوجِّ ْه، تَُوجِّ  يَُوجِّ
4

وق، قارن: "وأني أقول لكم سرا: إننا ال نموت جميعا، بل نتبدل جميعا، في لحظة وطرفة عين، عند النفخ في البوق األخير. ألنه سينفخ في الب (0م 

 (.39-30:  03ن ونحن نتبدل" )كورنثوس األولى فيقوم األموات غير فاسدي
5

هَاتُِكمْ ( 0   إِما
6

 تََرْوا( 0 
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70/16:80م
1
ل ودِ   ِن ج  م م  ۡم َسَكٗنا وََجَعَل َلك  ِنَۢ ب ي وتِك  م م  َوٱَّللذ  َجَعَل لَك 

مۡ  وَنَها يَۡوَم َظۡعنِك  نَۡعَِٰم ب ي وٗتا تَۡسَتِخفُّ
َ
ۡم َوِمۡن  0ٱۡۡل َوَيۡوَم إِقَاَمتِك 

َثَٰٗثا َوَمَتًَٰعا إََِلَٰ ِحٖي 
َ
ۡشَعارَِهآ أ

َ
ۡوَبارَِها َوأ

َ
ۡصَوافَِها َوأ

َ
 أ

ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن بُيُوتُِكْم َسَكنًا َوَجَعَل لَُكْم ِمْن  َوهللاا

ُجلُوِد اأْلَْنَعاِم بُيُوتًا تَْستَِخفُّونَهَا يَْوَم ظَْعنُِكْم َويَْوَم 

قَاَمتُِكْم َوِمْن أَْصَوافِهَا َوأَْوبَاِرهَا َوأَْشَعاِرهَا إِ 

 أَثَاثًا َوَمتَاًعا إِلَى ِحينإ 

70/16:81م
2
َباِل   َِن ٱۡۡلِ م م  ا َخلََق ِظَلََٰٗل وََجَعَل لَك  ِمذ م م  َوٱَّللذ  َجَعَل لَك 

َٰبِيَل تَ  م  ٱۡۡلَرذ َوَسَر ۡم َسَرَٰبِيَل تَقِيك  ۡكَنَٰٗنا وََجَعَل لَك 
َ
م أ قِيك 

ۥ ۡم  َكَذَٰلَِك ي تِمُّ نِۡعَمَته  َسك 
ۡ
ونَ  0بَأ ۡم ت ۡسلِم  ۡم لََعلذك    9َعلَۡيك 

ا َخلََق ِظاَلاًل َوَجَعَل لَُكْم ِمَن  ُ َجَعَل لَُكْم ِمما َوهللاا

اْلِجبَاِل أَْكنَانًا َوَجَعَل لَُكْم َسَرابِيَل تَقِيُكُم اْلَحرا 

َكَذلَِك يُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَْيُكْم  َوَسَرابِيَل تَقِيُكْم بَأَْسُكمْ 

 لََعلاُكْم تُْسلُِمونَ 

70/16:82م
3
بِي    َٰغ  ٱلۡم   فَإِْن تََولاْوا فَإِناَما َعلَْيَك اْلباََلُغ اْلُمبِينُ   0نفَإِن تََولذۡواْ فَإِنذَما َعلَۡيَك ٱۡۡلََل

70/16:83م
4
وَن  0َيۡعرِف وَن نِۡعَمَت   َٰفِر  م  ٱۡلَك ۡكَث ه 

َ
وَنَها َوأ ِ ث مذ ي نِكر  ِ ثُما يُْنِكُرونَهَا َوأَْكثَُرهُُم  ٱَّللذ يَْعِرفُوَن نِْعَمةَ هللاا

 اْلَكافُِرونَ 

70/16:84م
5
ةٖ َشِهيٗدا  مذ

 
ِ أ
ْ َوََل  9ث مذ ََل ي ۡؤَذن   0َوَيۡوَم َنۡبَعث  ِمن ُك   وا ِيَن َكَفر  لَِّلذ
ۡم ي ۡسَتۡعَتب وَن   ه 

ةإ َشِهيًدا ثُما اَل يُْؤَذُن لِلاِذيَن  َويَْوَم نَْبَعُث ِمْن ُكلِّ أُما

 َكفَُروا َواَل هُْم يُْستَْعتَبُونَ 

ۡم ي   70/16:85م ۡم َوََل ه  ف  َعۡنه  َفذ واْ ٱۡلَعَذاَب فَََل َي  ِيَن َظلَم  ونَ ِإَوَذا رََءا ٱَّلذ َوإَِذا َرأَى الاِذيَن ظَلَُموا اْلَعَذاَب فاََل يَُخفاُف َعْنهُْم  نَظر 

 َواَل هُْم يُْنظَُرونَ 

ِيَن  70/16:86م نَا ٱَّلذ ََكٓؤ  َ ََلِٓء ُش  ؤ  ْ َربذَنا َهى ۡم قَال وا ََكَٓءه  َ ْ ُش  وا ك  ُۡشَ
َ
ِيَن أ ِإَوَذا رََءا ٱَّلذ

واْ ِمن د ونَِكُۖ  نذا نَۡدع  َِٰذب ونَ ك  ۡم لََك ۡلَقۡواْ إََِلۡهِم  ٱۡلَقۡوَل إِنذك 
َ
 فَأ

َوإَِذا َرأَى الاِذيَن أَْشَرُكوا ُشَرَكاَءهُْم قَالُوا َربانَا 

هَُؤاَلِء ُشَرَكاُؤنَا الاِذيَن ُكناا نَْدُعوا ِمْن ُدونَِك 

 فَأَْلقَْوا إِلَْيِهُم اْلقَْوَل إِناُكْم لََكاِذبُونَ 

70/16:87م
6
  

َ
لََمُۖ َوأ ِ يَۡوَمئِذ  ٱلسذ وَن  0ۡلَقۡواْ إََِل ٱَّللذ ا ََكن واْ َيۡفََت  م مذ لََم َوَضلا َعْنهُْم َما َكانُوا  َوَضلذ َعۡنه  ِ يَْوَمئِذإ السا َوأَْلقَْوا إِلَى هللاا

 يَْفتَُرونَ 

ۡم َعذَ  70/16:88م ِ زِۡدَنَٰه  واْ َعن َسبِيِل ٱَّللذ واْ َوَصدُّ ِيَن َكَفر  اٗبا فَۡوَق ٱۡلَعَذاِب ٱَّلذ
ونَ  ۡفِسد   بَِما ََكن واْ ي 

ِ ِزْدنَاهُْم  وا َعْن َسبِيِل هللاا الاِذيَن َكفَُروا َوَصدُّ

 َعَذابًا فَْوَق اْلَعَذاِب بَِما َكانُوا يُْفِسُدونَ 

ِسِهۡمُۖ  ]...[ 70/16:89م نف 
َ
ِۡن أ ةٖ َشِهيًدا َعلَۡيِهم م  مذ

 
ِ أ
وَِجۡئَنا بَِك َوَيۡوَم َنۡبَعث  ِِف ُك  

ٗدى  ءٖ وَه  ِ ََشۡ
نۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتََٰب تِۡبَيَٰٗنا ل ِك   ِۚ َونَزذ ََلٓءِ ؤ  َٰ َهى َشِهيًدا لََعَ

ۡسلِِميَ  ىَٰ لِۡلم   َورَُۡحَٗة َوب ُۡشَ

ةإ َشِهيًدا َعلَْيِهْم ِمْن أَْنفُِسِهْم  َويَْوَم نَْبَعُث فِي ُكلِّ أُما

ْلنَا َعلَْيَك َوِجْئنَا بَِك َشِهيًدا َعلَى هَ  ُؤاَلِء َونَزا

اْلِكتَاَب تِْبيَانًا لُِكلِّ َشْيءإ َوهًُدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى 

 لِْلُمْسلِِمينَ 

70/16:90م
7
ۡرَّبَٰ َوَيۡنَهَٰ َعِن   ر  بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡۡلِۡحَسَِٰن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱۡلق  م 

ۡ
َ يَأ ۞إِنذ ٱَّللذ

 ِۚ نَكرِ َوٱۡۡلَۡغِ ونَ ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلۡم  ر  ۡم تََذكذ ۡم لََعلذك  ك    0 يَعِظ 
ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي  َ يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ إِنا هللاا

اْلقُْربَى َويَْنهَى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغِي 

 يَِعظُُكْم لََعلاُكْم تََذكاُرونَ 

َٰ  70/16:91م ِ إَِذا َع ْ بَِعۡهِد ٱَّللذ ۡوف وا
َ
يَۡمََٰن َبۡعَد تَۡوكِيِدَها َوأ

َ
ْ ٱۡۡل وا ض  َهدتُّۡم َوََل تَنق 

َ َيۡعلَم  َما َتۡفَعل ونَ  ۡم َكفِيًَل  إِنذ ٱَّللذ َ َعلَۡيك   َوقَۡد َجَعۡلت م  ٱَّللذ
ِ إَِذا َعاهَْدتُْم َواَل تَْنقُُضوا اأْلَْيَماَن  َوأَْوفُوا بَِعْهِد هللاا

َ بَْعَد تَْوِكيِدهَا َوقَْد َجَعلْ  َ َعلَْيُكْم َكفِياًل إِنا هللاا تُُم هللاا

 يَْعلَُم َما تَْفَعلُونَ 

وَن  70/16:92م َٰٗثا َتتذِخذ  نَك
َ
ة  أ ْ َكٱلذَِّت َنَقَضۡت َغۡزلََها ِمنَۢ َبۡعِد ق وذ ون وا َوََل تَك 

 ِۚ ة  مذ
 
ۡرَّبَٰ ِمۡن أ

َ
ٌة ِِهَ أ مذ

 
وَن أ ن تَك 

َ
ۡم أ ۡم َدَخََلَۢ بَۡيَنك  يَۡمََٰنك 

َ
إِنذَما أ

ونَ  نت ۡم فِيهِ ََتَۡتلِف  ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ َما ك  م  ٱَّللذ  بِهۦِ  َوََل بَي َِنذ لَك 
 َيۡبل وك 

ةإ  َواَل تَُكونُوا َكالاتِي نَقََضْت َغْزلَهَا ِمْن بَْعِد قُوا

ةٌ  أَْنَكاثًا تَتاِخُذوَن أَْيَمانَُكْم َدَخاًل بَْينَُكْم أَْن تَُكوَن أُما

ُ بِِه َولَيُبَيِّنَنا لَُكْم هِ  ةإ إِناَما يَْبلُوُكُم هللاا َي أَْربَى ِمْن أُما

 يَْوَم اْلقِيَاَمِة َما ُكْنتُْم فِيِه تَْختَلِفُونَ 

                                                           
1

 ظََعنُِكمْ ( 0 
2

 تَْسلَُمونَ ( 9 تَتِمُّ نِْعَمتُهُ ( 0 
3

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
4

 نِْعَمهْ ( 0 
5

 يُْوَذنُ ( 9 يَْبَعُث ... َشِهيًدا، يُْبَعُث ... َشِهيدٌ ( 0 
6

لُمَ الَسْلَم، ( 0   السُّ
7

 تَذاكاُرونَ ( 0 
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ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن ي ِضلُّ َمن يََشآء   70/16:93م مذ
 
ۡم أ َولَۡو َشآَء ٱَّللذ  َۡلََعلَك 

نت ۡم َتۡعَمل ونَ   َ َولَت ۡس َوَيۡهِدي َمن يََشآء    ا ك   ل نذ َعمذ
ةً َواِحَدةً َولَِكْن يُِضلُّ َمْن  ُ لََجَعلَُكْم أُما َولَْو َشاَء هللاا

ا ُكْنتُْم  يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َولَتُْسأَلُنا َعما

 تَْعَملُونَ 

مۡ  70/16:94م ۡم َدَخََلَۢ بَۡيَنك  يَۡمََٰنك 
َ
ْ أ ٓوا َۢ َبۡعَد ث ب وتَِها  َوََل َتتذِخذ  َفََتِلذ قََدم 

ۡم َعَذاٌب َعِظيم   ِ َولَك  وَٓء بَِما َصَددتُّۡم َعن َسبِيِل ٱَّللذ وق واْ ٱلسُّ  َوتَذ 
َواَل تَتاِخُذوا أَْيَمانَُكْم َدَخاًل بَْينَُكْم فَتَِزلا قََدٌم بَْعَد 

وَء بَِما َصَدْدتُْم َعْن َسبِ  ِ ثُبُوتِهَا َوتَُذوقُوا السُّ يِل هللاا

 َولَُكْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ۡم إِن  70/16:95م َو َخۡۡي  لذك  ِ ه  َما ِعنَد ٱَّللذ ِ َثَمٗنا قَلِيًَل  إِنذ واْ بَِعۡهِد ٱَّللذ َوََل تَۡشََت 
ونَ  نت ۡم َتۡعلَم   ك 

ِ هَُو  ِ ثََمنًا قَلِياًل إِناَما ِعْنَد هللاا َواَل تَْشتَُروا بَِعْهِد هللاا

 ُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ َخْيٌر لَ 

70/16:96م
1
ِ بَاٖقِۗ   ۡم يَنَفد  َوَما ِعنَد ٱَّللذ ٓواْ  9َونَلَۡجزَِينذ  0َما ِعنَدك  ِيَن َصَب  ٱَّلذ

ۡحَسِن َما ََكن واْ َيۡعَمل وَن 
َ
م بِأ ۡجَره 

َ
 أ

ِ بَاقإ َولَنَْجِزيَنا الاِذيَن  َما ِعْنَدُكْم يَْنفَُد َوَما ِعْنَد هللاا

 َصبَُروا أَْجَرهُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

70/16:97م
2
ٗة   ۥ َحَيوَٰ ۡؤِمن  فَلَن ۡحيِيَنذه  َو م  نَثَٰ وَه 

 
ۡو أ
َ
ِن َذَكر  أ َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م 

مۡ  ُۖ َونَلَۡجزَِينذه  ۡحَسِن َما ََكن واْ َيۡعَمل وَن  0َطي َِبٗة
َ
م بِأ ۡجَره 

َ
 أ

ِمْن َذَكرإ أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْؤِمٌن  َمْن َعِمَل َصالًِحا

فَلَنُْحيِيَناهُ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَْجِزيَناهُْم أَْجَرهُْم بِأَْحَسِن 

 َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

70/16:98م
3
َت  

ۡ
ۡيَطَِٰن ٱلرذِجيمِ  0فَإَِذا قََرأ ِ ِمَن ٱلشذ ۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّللذ ْيطَاِن  فَإَِذا قََرْأتَ   0تٱۡلق  ِ ِمَن الشا اْلقُْرآََن فَاْستَِعْذ بِاَّللا

ِجيمِ   الرا

َٰ َرب ِِهۡم َيَتَوُكذ ونَ  70/16:99م ِيَن َءاَمن واْ َولََعَ ۡلَطٌَٰن لََعَ ٱَّلذ ۥ لَۡيَس ََل ۥ س  إِناهُ لَْيَس لَهُ ُسْلطَاٌن َعلَى الاِذيَن آََمنُوا َوَعلَى  إِنذه 

لُونَ   َربِِّهْم يَتََوكا

ونَ  70/16:100م ُۡشِك  م بِهِۦ م  ِيَن ه  ۥ َوٱَّلذ ِيَن َيَتَولذۡونَه  ۥ لََعَ ٱَّلذ ۡلَطَٰن ه  إِناَما ُسْلطَانُهُ َعلَى الاِذيَن يَتََولاْونَهُ َوالاِذيَن هُْم بِِه  إِنذَما س 

 ُمْشِرُكونَ 

70/16:101م
4
اَكَن َءايَةٖ َوٱَّللذ    ٓ َءايَٗة مذ نۡلَا ِل   ِإَوَذا بَدذ ََن  م  بَِما ي 

ۡعلَ
َ
نَت  0أ

َ
ٓ أ َما ْ إِنذ قَال ٓوا

وَن  ۡم ََل َيۡعلَم  ۡكَث ه 
َ
ِۢۗ  بَۡل أ ۡفََت  م 

ُل قَالُوا  ُ أَْعلَُم بَِما يُنَزِّ ْلنَا آَيَةً َمَكاَن آَيَةإ َوهللاا َوإَِذا بَدا

 إِناَما أَْنَت ُمْفتَرإ بَْل أَْكثَُرهُْم اَل يَْعلَُمونَ 

70/16:102م
5
ِس   د  وح  ٱۡلق  ََل ۥ ر  ِ َِل ثَب َِت  0م0ق ۡل نَزذ ب َِك بِٱۡۡلَق  ِيَن َءاَمن واْ  9ِمن رذ ٱَّلذ

ۡسلِِمَي  ىَٰ لِۡلم  ٗدى َوب ُۡشَ  َوه 
لَهُ ُروُح اْلقُُدِس ِمْن َربَِّك بِاْلَحقِّ لِيُثَبَِّت  قُْل نَزا

 الاِذيَن آََمنُوا َوهًُدى َوبُْشَرى لِْلُمْسلِِمينَ 

70/16:103م
6
  ۡۗ ۥ بََُش  ه  َعل ِم  ول وَن إِنذَما ي  ۡم َيق  نذه 

َ
ِي  9ل َِسان   0َولََقۡد َنۡعلَم  أ ٱَّلذ

ونَ  ۡعَجَِم    7ي ۡلِحد 
َ
بٌِي  0مإََِلۡهِ أ  َوَهََٰذا لَِساٌن َعَرِّب   مُّ

َولَقَْد نَْعلَُم أَناهُْم يَقُولُوَن إِناَما يَُعلُِّمهُ بََشٌر لَِساُن 

يُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِمي  َوهََذا لَِساٌن َعَربِي  الاِذي 

 ُمبِينٌ 

ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن أَِب 70/16:104م َِلمٌ إِنذ ٱَّلذ
َ
ۡم َعَذاٌب أ ِ ََل َيۡهِديِهم  ٱَّللذ  َولَه  ُ  َيَِٰت ٱَّللذ ِ اَل يَْهِديِهُم هللاا إِنا الاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِآَيَاِت هللاا

 لَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ وَ 

ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن أَِب 70/16:105م م  إِنذَما َيۡفََتِي ٱۡلَكِذَب ٱَّلذ ْوَلىئَِك ه 
 
ُِۖ َوأ َيَِٰت ٱَّللذ

َِٰذب ونَ   ٱۡلَك
 ِ إِناَما يَْفتَِري اْلَكِذَب الاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِآَيَاِت هللاا

 َوأُولَئَِك هُُم اْلَكاِذبُونَ 

                                                           
1

 َولَيَْجِزيَنا ( 9 بَاقي( 0 
2

 َولَيَْجِزيَناهُمْ ( 0 
3

 .93:  90\7أنظر هامش اآلية  (0ت♦ قََراَت ( 0 
4

 يُْنِزلُ ( 0 
5

ال تطرحني وروحك القدوس ال : "من أمام وجهك 07:  30نجد عبارة الروح القدس بالعبرية بنفس اللفظة في مزامير ( 0م♦ لِيُْثبَِت ( 9 اْلقُْدسِ ( 0 

ثم ذكر شعبه األيام القديمة وموسى. أين .: "لكنهم تمردوا وأغضبوا روحه القدوس فآنقلب عليهم عدوا وقاتلهم00-01:  67تنزعه مني" و أشعيا 

لمريم: "إن الروح القدس  الذي أصعدهم من البحر مع رعاة غنمه؟ أين الذي جعل في داخله روحه القدوس؟". ونجده عند لوقا في بشارة الملك

 سينزل عليك وقدرة العلي تظللك".
6

إختلف المفسرون في اسم الشخص الذي تشير اليه هذه اآلية ومن بينهم يذكرون عبد هللا بن سالم بن ( 0م♦ يَْلَحُدوَن ( 7 اللَِسانُ ( 9 بََشرُ ( 0 

بن الحارث كان يهودياً من بني قريظة تحّول إلى اإلسالم عندما وصل  مخيريق. فحسب ما ورد في كتاب الطبقات البن سعد أّن عبد هللا بن سالم

 وغيرها. محمد إلى المدينة. وكان حاخاماً يهودياً ضليعاً في التوراة. مما يفسر اإلشارات الكثيرة في القرآن للنصوص اليهودية من العهد القديم
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ۦٓ  70/16:106م ِ ِمنَۢ َبۡعِد إِيَمَٰنِهِ ۥ  ]...[َمن َكَفَر بِٱَّللذ ۡكرِهَ َوقَۡلب ه 
 
إَِلذ َمۡن أ

ۡفرِ َصۡدٗرا َفَعلَۡيِهۡم  َح بِٱۡلك  ن َُشَ يَمَِٰن َوَلَِٰكن مذ َۢ بِٱۡۡلِ ۡطَمئِنُّ م 
ۡم َعَذاٌب َعِظيم   ِ َولَه  َِن ٱَّللذ  َغَضب  م 

ِ ِمْن بَْعِد  إِيَمانِِه إاِلا َمْن أُْكِرهَ َوقَْلبُهُ َمْن َكفََر بِاَّللا

يَماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدًرا  ُمْطَمئِن  بِاإْلِ

ِ َولَهُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ   فََعلَْيِهْم َغَضٌب ِمَن هللاا

ۡنَيا لََعَ ٱٓأۡلِخَرةِ  70/16:107م ةَ ٱَلُّ ْ ٱۡۡلََيوَٰ م  ٱۡسَتَحبُّوا نذه 
َ
َٰلَِك بِأ َ ََل َيۡهِدي َذ نذ ٱَّللذ

َ
َوأ

َِٰفرِينَ   ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَك
ْنيَا َعلَى اآْلَِخَرِة  َذلَِك بِأَناهُُم اْستََحبُّوا اْلَحيَاةَ الدُّ

َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ   َوأَنا هللاا

وبِِهۡم َوَسۡمعِهِمۡ  70/16:108م
َٰ ق ل  ِيَن َطَبَع ٱَّللذ  لََعَ ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ْوَلىئَِك  أ

 
بَۡصَٰرِهِۡمُۖ َوأ

َ
َوأ

م  ٱۡلَغَٰفِل ونَ   ه 
ُ َعلَى قُلُوبِِهْم َوَسْمِعِهْم  أُولَئَِك الاِذيَن طَبََع هللاا

 َوأَْبَصاِرِهْم َوأُولَئَِك هُُم اْلَغافِلُونَ 

70/16:109م
1
وَن  0ََل َجَرمَ   م  ٱۡلَخََِّٰس  ۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ه  نذه 

َ
 أَناهُْم فِي اآْلَِخَرِة هُُم اْلَخاِسُرونَ اَل َجَرَم  أ

70/16:110م
2
  ْ واْ ِمنَۢ َبۡعِد َما ف تِن وا ِيَن َهاَجر  ٓواْ  0ث مذ إِنذ َربذَك لَِّلذ واْ َوَصَب  ث مذ َجََٰهد 

ور  رذِحيم    إِنذ َربذَك ِمنَۢ َبۡعِدَها لََغف 
بَْعِد َما فُتِنُوا ثُما ثُما إِنا َرباَك لِلاِذيَن هَاَجُروا ِمْن 

َجاهَُدوا َوَصبَُروا إِنا َرباَك ِمْن بَْعِدهَا لََغفُوٌر 

 َرِحيمٌ 

ا  ]...[۞ 70/16:111م ُّ َنۡفٖس مذ َٰ ُك  ُّ َنۡفٖس ت َجَِٰدل  َعن نذۡفِسَها َوت َوّفذ ِت ُك 
ۡ
يَۡوَم تَأ

ونَ  ۡظلَم  ۡم ََل ي   َعِملَۡت َوه 
تَُجاِدُل َعْن نَْفِسهَا َوتَُوفاى ُكلُّ يَْوَم تَأْتِي ُكلُّ نَْفسإ 

 نَْفسإ َما َعِملَْت َوهُْم اَل يُْظلَُمونَ 

70/16:112م
3
َها رََغٗدا   تِيَها رِزۡق 

ۡ
ۡطَمئِنذٗة يَأ َوَِضََب ٱَّللذ  َمَثَٗل قَۡرَيٗة ََكنَۡت َءاِمَنٗة مُّ
ََٰقَها  َذ

َ
ِ فَأ ِم ٱَّللذ ۡنع 

َ
ِ َماَكٖن فََكَفَرۡت بِأ

ِن ُك   ٱَّللذ  ِۡلَاَس ٱۡۡل وِع م 
وَن  0َوٱۡۡلَوِۡف   بَِما ََكن واْ يَۡصَنع 

ُ َمثاًَل قَْريَةً َكانَْت آَِمنَةً ُمْطَمئِناةً يَأْتِيهَا  َوَضَرَب هللاا

 ِ ِرْزقُهَا َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكانإ فََكفََرْت بِأَْنُعِم هللاا

ُ لِبَاَس اْلُجوِع َواْلَخوْ  ِف بَِما َكانُوا فَأََذاقَهَا هللاا

 يَْصنَُعونَ 

ونَ  70/16:113م ۡم َظَٰلِم  م  ٱۡلَعَذاب  َوه  َخَذه 
َ
ب وه  فَأ ۡم فََكذذ ِۡنه  ول  م  ۡم رَس  بُوهُ فَأََخَذهُُم اْلَعَذاُب  َولََقۡد َجآَءه  َولَقَْد َجاَءهُْم َرُسوٌل ِمْنهُْم فََكذا

 َوهُْم ظَالُِمونَ 

70/16:114م
4
ا   ْ ِممذ ْ نِۡعَمَت فَۡك  وا وا ر  م  ٱَّللذ  َحَلََٰٗل َطي ِٗبا َوٱۡشك  ِ إِن  0َرزَقَك  ٱَّللذ

وَن  نت ۡم إِيذاه  َتۡعب د   ك 
ُ َحاَلاًل َطيِّبًا َواْشُكُروا نِْعَمةَ  ا َرَزقَُكُم هللاا فَُكلُوا ِمما

ِ إِْن ُكْنتُْم إِيااهُ تَْعبُُدونَ   هللاا

70/16:115م
5
مَ   م  َعلَيۡ  0إِنذَما َحرذ مَ  0ٱلَۡمۡيَتةَ  0مك  هِلذ  0نَوٱَلذ

 
ٓ أ َوَۡلَۡم ٱۡۡلَِنِيرِ َوَما

رذ  ِ بِهِۖۦُ َفَمِن ٱۡضط  ور   ]...[َغۡۡيَ بَاٖغ َوََل ََعدٖ  0لَِغۡۡيِ ٱَّللذ َ َغف  فَإِنذ ٱَّللذ
 رذِحيم  

َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما  َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدا إِناَما َحرا

ِ بِِه فََمِن اْضطُرا َغيَْر بَاغإ َواَل َعادإ  أُِهلا لَِغْيِر هللاا

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   فَإِنا هللاا

70/16:116م
6
م  ٱۡلَكِذَب َهََٰذا َحَلَٰل  َوَهََٰذا َحَرام    لِۡسنَت ك 

َ
ْ لَِما تَِصف  أ ول وا َوََل َتق 
ِ ٱۡلَكِذَب    ٱَّللذ

ْ لََعَ وا َۡفََت  ِ ِ  0تل  ِ ٱۡلَكِذَب ََل إِنذ ٱَّلذ وَن لََعَ ٱَّللذ يَن َيۡفََت 
وَن  ۡفلِح   ي 

َواَل تَقُولُوا لَِما تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم اْلَكِذَب هََذا َحاَلٌل 

ِ اْلَكِذَب إِنا الاِذيَن  َوهََذا َحَراٌم لِتَْفتَُروا َعلَى هللاا

ِ اْلَكِذَب اَل يُْفلُِحونَ   يَْفتَُروَن َعلَى هللاا

َِلم   70/16:117م
َ
ۡم َعَذاٌب أ  َمتَاٌع قَلِيٌل َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  َمَتَٰع  قَلِيل  َولَه 

ۡم  .70/16:118م ُۖ َوَما َظلَۡمَنَٰه  ۡمَنا َما قََصۡصَنا َعلَۡيَك ِمن َقۡبل  واْ َحرذ ِيَن َهاد  َولََعَ ٱَّلذ
ونَ  ۡم َيۡظلِم  َسه  نف 

َ
 َوَلَِٰكن ََكن ٓواْ أ

ْمنَا َما قََصْصنَا َعلَْيَك ِمْن َوَعلَى الاِذيَن  هَاُدوا َحرا

 قَْبُل َوَما ظَلَْمنَاهُْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسهُْم يَْظلُِمونَ 

                                                           
1

 أَلَْجَرمَ ( 0 
2

 فَتَنُوا( 0 
3

ُ الَْخْوَف والْجُ ( 0  َخْوِف واْلُجوعِ هللاا
ُ لِبَاَس الْ  وَع، هللاا

4
 نِْعَمهْ ( 0 

5
مَ ( 0  ، اطُّرا ( 7 اْلَميِّتَةَ، اْلَمْيتَةُ ( 9 ُحرِّ أنظر موانع الطعام عند اليهود والمسيحيين هامش اآلية ( 0م♦  073:  6\33أنظر هامش اآلية ( 0ن♦ اْضِطرا

33\6  :073. 
6

 اْلُكُذبَ اْلَكِذِب، اْلُكُذُب، ( 0 
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َٰلَِك  70/16:119م ْ ِمنَۢ َبۡعِد َذ وَٓء ِِبََهَٰلَةٖ ث مذ تَاب وا ْ ٱلسُّ ِيَن َعِمل وا ث مذ إِنذ َربذَك لَِّلذ
ٓواْ إِنذ َربذَك مِ  ۡصلَح 

َ
ور  رذِحيمٌ َوأ  نَۢ َبۡعِدَها لََغف 

وَء بَِجهَالَةإ ثُما تَابُوا  ثُما إِنا َرباَك لِلاِذيَن َعِملُوا السُّ

ِمْن بَْعِد َذلَِك َوأَْصلَُحوا إِنا َرباَك ِمْن بَْعِدهَا 

 لََغفُوٌر َرِحيمٌ 

ِ َحنِيفٗ  70/16:120م ذ ِ ٗة قَانِٗتا َّلل  مذ
 
َٰهِيَم ََكَن أ ُۡشِكِيَ إِنذ إِبَۡر ِ َحنِيفًا َولَْم يَُك ِمَن  ا َولَۡم يَك  ِمَن ٱلۡم  ةً قَانِتًا َّلِلا إِنا إِْبَراِهيَم َكاَن أُما

 اْلُمْشِرِكينَ 

ۡسَتِقيمٖ  70/16:121م َٰه  إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ َٰه  َوَهَدى ِمهِِۚ ٱۡجَتبَى ۡنع 
َ
ِ  إِلَى ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ َشاِكًرا أِلَْنُعِمِه اْجتَبَاهُ َوهََداهُ  َشاكِٗرا ۡل 

َٰلِِحيَ  70/16:122م ۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصذ ُۖ ِإَونذه  ۡنَيا َحَسَنٗة ْنيَا َحَسنَةً َوإِناهُ فِي اآْلَِخَرِة لَِمَن  َوَءاَتۡيَنَٰه  ِِف ٱَلُّ َوآَتَْينَاهُ فِي الدُّ

الِِحينَ   الصا

ِن  70/16:123م
َ
ٓ إََِلَۡك أ ۡوَحۡيَنا

َ
ُۖ َوَما ََكَن ِمَن ث مذ أ َٰهِيَم َحنِيٗفا ٱتذبِۡع ِملذَة إِبَۡر

ُۡشِكِيَ   ٱلۡم 
ثُما أَْوَحْينَا إِلَْيَك أَِن اتابِْع ِملاةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما 

 َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

70/16:124م
1
ۡبت    عَِل ٱلسذ م   0م0إِنذَما ج  ْ فِيهِِۚ ِإَونذ َربذَك ََلَۡحك  وا ِيَن ٱۡخَتلَف  لََعَ ٱَّلذ

وَن  ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ فِيَما ََكن واْ فِيهِ ََيَۡتلِف   بَۡيَنه 
ْبُت َعلَى الاِذيَن اْختَلَفُوا فِيِه َوإِنا  إِناَما ُجِعَل السا

َكانُوا فِيِه  َرباَك لَيَْحُكُم بَْينَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فِيَما

 يَْختَلِفُونَ 

70/16:125م
2
َوَجَِٰدلۡه م  0نٱۡدع  إََِلَٰ َسبِيِل َرب َِك بِٱۡۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡۡلََسَنةِِۖ  

َو  ۡعلَم  بَِمن َضلذ َعن َسبِيلِهِۦ َوه 
َ
َو أ ۡحَسن   إِنذ َربذَك ه 

َ
بِٱلذَِّت ِِهَ أ

ۡهَتِديَن  ۡعلَم  بِٱلۡم 
َ
 أ

بِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة اْدُع إِلَى سَ 

َوَجاِدْلهُْم بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن إِنا َرباَك هَُو أَْعلَُم بَِمْن 

 َضلا َعْن َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 

70/16:126هـ
3
  ْ ِ  0ِإَوۡن ََعَقۡبت ۡم َفَعاقِب وا وقِۡبت م ب ت مۡ بِِمۡثِل َما ع  َو  0نهِۖۦُ َولَئِن َصَبۡ لَه 

َِٰبِيَن   َخۡۡي  ل ِلصذ
َوإِْن َعاقَْبتُْم فََعاقِبُوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبتُْم بِِه َولَئِْن 

ابِِرينَ   َصبَْرتُْم لَهَُو َخْيٌر لِلصا

70/16:127هـ
4
ِ  َوََل ََتَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوََل تَك   0نَوٱۡصِبۡ   ِِف  0َوَما َصۡب َك إَِلذ بِٱَّللذ

وَن  9َضۡيقٖ  ر  ا َيۡمك  ِمذ  م 
ِ َواَل تَْحَزْن َعلَْيِهْم  َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إاِلا بِاَّللا

ا يَْمُكُرونَ   َواَل تَُك فِي َضْيقإ ِمما

ِيَن  70/16:128هـ َ َمَع ٱَّلذ ِۡسن ونَ إِنذ ٱَّللذ م َمُّ ِيَن ه  َ َمَع الاِذيَن اتاقَْوا َوالاِذيَن هُْم ُمْحِسنُونَ  ٱتذَقواْ وذٱَّلذ  إِنا هللاا
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6
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

71/71:1م
7
  ٓ رَۡسۡلَنا ن وًحاإِنذا

َ
نۡ  0مأ

َ
ۡم  0إََِلَٰ قَۡوِمهِۦٓ أ تَِيه 

ۡ
ن يَأ

َ
نِذۡر قَۡوَمَك ِمن َقۡبِل أ

َ
أ

َِلم  
َ
 َعَذاٌب أ

إِناا أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه أَْن أَْنِذْر قَْوَمَك ِمْن 

 قَْبِل أَْن يَأْتِيَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

مۡ  71/71:2م ََٰقۡوِم إَِن ِ لَك  بِيٌ  قَاَل َي  قَاَل يَا قَْوِم إِنِّي لَُكْم نَِذيٌر ُمبِينٌ  نَِذير  مُّ

71/71:3م
8
ونِ   ِطيع 

َ
وه  َوأ َ َوٱتذق  واْ ٱَّللذ ِن ٱۡعب د 

َ
َ َواتاقُوهُ َوأَِطيُعونِ   0أ  أَِن اْعبُُدوا هللاا

                                                           
1

ْبَت  ( 0  ْبَت، أنزلنا السا  077:  7\78بخصوص السبت أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َجَعَل السا
2

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
3

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ َعقاْبتُْم فََعقِّبُوا ( 0 
4

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ ِضيْقإ ( 9 تَُكن( 0 
5

 .0هذه السورة مأخوذ من اآلية عنوان  
6

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
7

 .39:  37\97أنظر هامش اآلية  (0م♦ حذفت ( 0 
8

 َوأَِطيُعونِي( 0 
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71/71:4م
1
مۡ   ِرۡك  ۡم َوي َؤخ  ِن ذ ن وبِك  م م  َجَل  0َيۡغفِۡر لَك 

َ
ِۚ إِنذ أ َسَمًّ َجٖل مُّ

َ
إََِلى أ

وَن  نت ۡم َتۡعلَم  ر   لَۡو ك  ِ إَِذا َجآَء ََل ي َؤخذ  ٱَّللذ
ْرُكْم إِلَى أََجلإ ُمَسّمًى  يَْغفِْر لَُكْم ِمْن ُذنُوبُِكْم َويَُؤخِّ

ُر لَْو ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ  ِ إَِذا َجاَء اَل يَُؤخا  إِنا أََجَل هللاا

ِ إَِن ِ َدَعۡوت  قَۡوِِم ََلَۡٗل َوَنَهاٗرا 71/71:5م  قَاَل َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْياًل َونَهَاًرا قَاَل َرب 

71/71:6م
2
ۡم د ََعٓءِيٓ    فَلَْم يَِزْدهُْم ُدَعاهِي إاِلا فَِراًرا إَِلذ فَِراٗرا  0فَلَۡم يَزِۡده 

ۡم  71/71:7م ذَما َدَعۡوت ه  ۡم ِِفٓ َءاَذانِهِۡم ِإَوَن ِ ُك  َصَٰبَِعه 
َ
ْ أ ۡم َجَعل ٓوا تِلَۡغفَِر لَه 

واْ ٱۡستِۡكَباٗرا واْ َوٱۡسَتۡكَب  َصُّ
َ
ۡم َوأ  َوٱۡسَتۡغَشۡواْ ثَِياَبه 

َوإِنِّي ُكلاَما َدَعْوتُهُْم لِتَْغفَِر لَهُْم َجَعلُوا أََصابَِعهُْم 

وا فِي آََذانِِهْم َواْستَْغَشْوا ثِيَابَهُْم َوأََصرُّ 

 َواْستَْكبَُروا اْستِْكبَاًرا

ۡم ِجَهاٗرا 71/71:8م  ثُما إِنِّي َدَعْوتُهُْم ِجهَاًرا ث مذ إَِن ِ َدَعۡوت ه 

اٗرا 71/71:9م ۡم إِِۡسَ ۡرت  لَه  ِۡسَ
َ
ۡم َوأ ۡعلَنت  لَه 

َ
ٓ أ  ثُما إِنِّي أَْعلَْنُت لَهُْم َوأَْسَرْرُت لَهُْم إِْسَراًرا ث مذ إَِن ِ

اٗرا .71/71:10م ۥ ََكَن َغفذ ۡم إِنذه  واْ َربذك  ۡلت  ٱۡسَتۡغفِر   فَقُْلُت اْستَْغفُِروا َرباُكْم إِناهُ َكاَن َغفااًرا َفق 

ِۡدَراٗرا 71/71:11م م م  َمآَء َعَلۡيك  َماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا ي ۡرِسِل ٱلسذ  يُْرِسِل السا

م  71/71:12م ۡم َوي ۡمِدۡدك  َٰٖت َوَيۡجَعل لذك  ۡم َجنذ َٰٖل َوَبنَِي َوَيۡجَعل لذك  ۡمَو
َ
بِأ

نَۡهَٰٗرا
َ
 أ

َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَوالإ َوبَنِيَن َويَْجَعْل لَُكْم َجنااتإ 

 َويَْجَعْل لَُكْم أَْنهَاًرا

ِ َوَقاٗرا 71/71:13م وَن َّلِلذ ۡم ََل تَۡرج  ا لَك  ِ َوقَاًراَما لَُكْم اَل تَْرُجوَن  مذ  َّلِلا

ۡطَواًرا 71/71:14م
َ
ۡم أ  َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواًرا َوقَۡد َخلََقك 

71/71:15م
3
  ْ لَۡم تََرۡوا

َ
َٰٖت ِطَباٗقا 0أ ُ َسْبَع َسَمَواتإ ِطبَاقًا  9َكۡيَف َخلََق ٱَّللذ  َسۡبَع َسَمََٰو  أَلَْم تََرْوا َكْيَف َخلََق هللاا

اٗجاوََجَعَل ٱۡلَقمَ  71/71:16م ۡمَس ِِسَ  َوَجَعَل اْلقََمَر فِيِهنا نُوًرا َوَجَعَل الشاْمَس ِسَراًجا َر فِيِهنذ ن وٗرا وََجَعَل ٱلشذ

ۡرِض َنَباٗتا 71/71:17م
َ
َِن ٱۡۡل م م  ۢنَبَتك 

َ
ُ أَْنبَتَُكْم ِمَن اأْلَْرِض نَبَاتًا َوٱَّللذ  أ  َوهللاا

ۡم فِيَها  71/71:18م ك  ۡم إِۡخَراٗجاث مذ ي عِيد  ك   ثُما يُِعيُدُكْم فِيهَا َويُْخِرُجُكْم إِْخَراًجا َوي ۡخرِج 

ۡرَض بَِساٗطا 71/71:19م
َ
م  ٱۡۡل ُ َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض بَِساطًا َوٱَّللذ  َجَعَل لَك   َوهللاا

ب َٗل فَِجاٗجا 71/71:20م واْ ِمۡنَها س   فَِجاًجالِتَْسلُُكوا ِمْنهَا ُسباًُل  ل ِتَۡسل ك 

71/71:21م
4
ۥٓ   ه  واْ َمن لذۡم يَزِۡده  َماَل  ۥ َوَوََل  ۡم َعَصۡوِن َوٱتذَبع  ِ إِنذه  إَِلذ  0قَاَل ن وح  رذب 

 َخَساٗرا 
قَاَل نُوٌح َربِّ إِناهُْم َعَصْونِي َواتابَُعوا َمْن لَْم يَِزْدهُ 

 َمالُهُ َوَولَُدهُ إاِلا َخَساًرا

71/71:22م
5
بذاٗرا  واْ َمۡكٗرا ك   َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبااًرا  0َوَمَكر 

71/71:23م
6
ا  نذ َود ٗ ۡم َوََل تََذر  نذ َءالَِهَتك  ْ ََل تََذر  وَث  0َوقَال وا َواَٗع َوََل َيغ   9َوََل س 

وَق  ا  7َوَيع   َونََّۡسٗ
ا َواَل سُ  َواًعا َوقَالُوا اَل تََذُرنا آَلِهَتَُكْم َواَل تََذُرنا َوّدً

 َواَل يَُغوَث َويَُعوَق َونَْسًرا

َٰلِِمَي إَِلذ َضَلََٰٗل  71/71:24م َضلُّواْ َكثِۡٗياُۖ َوََل تَزِدِ ٱلظذ
َ
 َوقَْد أََضلُّوا َكثِيًرا َواَل تَِزِد الظاالِِميَن إاِلا َضاَلاًل  َوقَۡد أ

                                                           
1

ْرُكمْ ( 0  رُ ( 9 َويَُوخِّ  يَُوخا
2

 ُدَعايَ ( 0 
3

 ِطبَاقإ ( 9 يََرْوا( 0 
4

 َوِوْلُدهُ، َوُولُْدهُ ( 0 
5

 ُكبَاًرا، ِكبَاًرا( 0 
6

ا( 0   َويَُعوقاً ( 7 َويَُغوثاً، َواَل يَُغوثاً ( 9 ُوّدً
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71/71:25م
1
ا  ِمذ ْ  9َخِطئَٰٓـتِِهمۡ  0م  ۡغرِق وا

 
ِن د وِن  7أ م م  ْ لَه  وا  نَاٗرا فَلَۡم ََيِد 

ْ ۡدِخل وا
 
فَأ

نَصاٗرا 
َ
ِ أ  ٱَّللذ

ا َخِطيئَاتِِهْم أُْغِرقُوا فَأُْدِخلُوا نَاًرا فَلَْم يَِجُدوا  ِمما

ِ أَْنَصاًرا  لَهُْم ِمْن ُدوِن هللاا

ۡرِض ِمَن  71/71:26م
َ
ِ ََل تََذۡر لََعَ ٱۡۡل َٰفِرِيَن َديذاًراَوقَاَل ن وح  رذب  َوقَاَل نُوٌح َربِّ اَل تََذْر َعلَى اأْلَْرِض ِمَن  ٱۡلَك

 اْلَكافِِريَن َديااًرا

اٗرا 71/71:27م ٓواْ إَِلذ فَاِجٗرا َكفذ ۡم ي ِضلُّواْ ِعَباَدَك َوََل يَِِل  إاِلا  إِناَك إِْن تََذْرهُْم يُِضلُّوا ِعبَاَدَك َواَل يَلُِدوا إِنذَك إِن تََذرۡه 

 فَاِجًرا َكفااًرا

71/71:28م
2
يذ   ََِٰلَ ِ ٱۡغفِۡر َِل َولَِو ۡؤِمنَِي  0رذب  ۡؤِمٗنا َولِۡلم  َولَِمن َدَخَل بَۡيَِّتَ م 

َٰلِِمَي إَِلذ َتَباَرَۢا  ۡؤِمَنَِٰتِۖ َوََل تَزِدِ ٱلظذ  َوٱلۡم 
 َربِّ اْغفِْر لِي َولَِوالَِديا َولَِمْن َدَخَل بَْيتَِي ُمْؤِمنًا

َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواَل تَِزِد الظاالِِميَن إاِلا 

 تَبَاًرا
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4
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

72/14:1م
5
نَزۡلَنَٰه  إََِلَۡك تِل ۡخرَِج ٱنلذاَس  0تالٓرِۚ  

َ
ل َمَِٰت إََِل ٱنلُّورِ  0كَِتٌَٰب أ ِمَن ٱلظُّ

 بِإِۡذِن َرب ِِهۡم إََِلَٰ ِصَرَِٰط ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَِميِد 
الر ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْيَك لِتُْخِرَج النااَس ِمَن 

َراِط الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذِن َربِِّهْم إِلَى صِ 

 اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ 

72/14:2م
6
  ِ َٰفِرِيَن ِمۡن  0ٱَّللذ ۡرِضِۗ َوَوۡيل  ل ِۡلَك

َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِي ََل ۥ َما ِِف ٱلسذ ٱَّلذ

 َعَذاٖب َشِديد  
َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض  ِ الاِذي لَهُ َما فِي السا هللاا

 َشِديدإ َوَوْيٌل لِْلَكافِِريَن ِمْن َعَذابإ 

72/14:3م
7
ونَ   دُّ ۡنَيا لََعَ ٱٓأۡلِخَرةِ َوَيص  ةَ ٱَلُّ ِيَن يَۡسَتِحبُّوَن ٱۡۡلََيوَٰ َعن َسبِيِل  0ٱَّلذ

ْوَلىئَِك ِِف َضَلَِٰۢل بَعِيٖد 
 
وَنَها ِعوًَجا  أ ِ َوَيۡبغ   ٱَّللذ

ْنيَا َعلَى اآْلَِخَرِة  الاِذيَن يَْستَِحبُّوَن اْلَحيَاةَ الدُّ

وَن  ِ َويَْبُغونَهَا ِعَوًجا أُولَئَِك َويَُصدُّ َعْن َسبِيِل هللاا

 فِي َضاَللإ بَِعيدإ 

72/14:4م
8
ول  إَِلذ بِلَِسانِ   رَۡسۡلَنا ِمن رذس 

َ
ٓ أ ۡمُۖ  0َوَما َ لَه  ِ َفي ِضلُّ  ]...[قَۡوِمهِۦ َِل بَي 

َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم    ٱَّللذ  َمن يََشآء  َوَيۡهِدي َمن يََشآء   َوه 
َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسولإ إاِلا بِلَِساِن قَْوِمِه لِيُبَيَِّن لَهُْم 

ُ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َوهَُو  فَيُِضلُّ هللاا

 اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

وََسَٰ أَِب 72/14:5م رَۡسۡلَنا م 
َ
ل َمَِٰت َولََقۡد أ ۡخرِۡج قَۡوَمَك ِمَن ٱلظُّ

َ
ۡن أ
َ
ٓ أ َٰتَِنا إََِل َي

ورٖ 
ِ َصبذارٖ َشك 

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِك   ِ  إِنذ ِِف َذ َِٰم ٱَّللذ يذى
َ
م بِأ ِۡره   ٱنلُّورِ َوَذك 

َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآَيَاتِنَا أَْن أَْخِرْج قَْوَمَك ِمَن 

ِ إِنا فِي  ْرهُْم بِأَيااِم هللاا الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوَذكِّ

 اتإ لُِكلِّ َصباارإ َشُكورإ َذلَِك آَلَيَ 

72/14:6م
9
ِۡن   م م  َٰك  َّنَى

َ
ۡم إِۡذ أ ِ َعلَۡيك  واْ نِۡعَمَة ٱَّللذ ر  وََسَٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡذك  ِإَوۡذ قَاَل م 
وَٓء ٱۡلَعَذاِب َوي َذِب ِ ونَ  ۡم س  ونَك  وم  ۡم  0َءاِل فِۡرَعۡوَن يَس  ۡبَنآَءك 

َ
أ

ۡم   َٰلِ  0مَويَۡسَتۡحي وَن نَِسآَءك  ۡم َعِظيم  َوِّف َذ ب ِك  ِن رذ م بَََلٓء  م   ك 

ِ َعلَْيُكْم إِْذ  َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه اْذُكُروا نِْعَمةَ هللاا

أَْنَجاُكْم ِمْن آَِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب 

َويَُذبُِّحوَن أَْبنَاَءُكْم َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم َوفِي َذلُِكْم 

 ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ  باََلءٌ 

72/14:7م
10

ذذنَ  
َ
مۡ  0ِإَوۡذ تَأ ۡمُۖ َولَئِن َكَفۡرت ۡم إِنذ  9َربُّك  زِيَدنذك 

َ
لَئِن َشَكۡرت ۡم َۡل

 َعَذاِب لََشِديد  
َن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم أَلَِزيَدناُكْم َولَئِْن َكفَْرتُْم  َوإِْذ تَأَذا

 إِنا َعَذابِي لََشِديدٌ 

                                                           
1

قُوا( 7 َخطايَاهُْم، َخِطيااتِِهْم، َخِطيئَتِِهمْ ( 9 ِمنْ ( 0   ما أُْغِرقُوا، ُغرِّ
2

، وأِلَبََويا ( 0   َولَِوالِِدي، َولَِوالَِدياْه، َولَِولََديا
3

 .73عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
4

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
5

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت♦ لِيَْخُرَج النااُس ( 0 
6

 0 ) ُ  هللاا
7

 َويُِصدُّونَ ( 0 
8

 بِلِْسِن، بِلَْسِن، بِلُْسِن، بِلُُسنِ ( 0 
9

 .097:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َويََذبَُحوَن، يََذبَُحوَن ( 0 
10

 َربُّكَ ( 9 قال( 0 
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َ لََغَِنٌّ  72/14:8م ۡرِض ََجِيٗعا فَإِنذ ٱَّللذ
َ
نت ۡم َوَمن ِِف ٱۡۡل

َ
ٓواْ أ ر  وََسى إِن تَۡكف  َوقَاَل م 

 َُحِيدٌ 
َوقَاَل ُموَسى إِْن تَْكفُُروا أَْنتُْم َوَمْن فِي اأْلَْرِض 

َ لََغنِي  َحِميدٌ   َجِميًعا فَإِنا هللاا

72/14:9م
1
  ْ ا ۡم َنَبؤ  تِك 

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِيَن أ وَد َوٱَّلذ ۡم قَۡوِم ن وٖح وَََعدٖ َوَثم  ِيَن ِمن َقۡبلِك  ٱَّلذ

ٓواْ  م بِٱۡۡلَي َِنَِٰت فََردُّ ل ه  ۡم ر س  ۡم إَِلذ ٱَّللذ   َجآَءۡته  ه  ِمنَۢ َبۡعِدهِۡم ََل َيۡعلَم 
رِۡسۡلت م بِهِۦ ِإَو

 
َٰهِهِۡم َوقَال ٓواْ إِنذا َكَفۡرنَا بَِمآ أ ۡفَو

َ
ۡم ِِفٓ أ يِۡدَيه 

َ
ٖ أ نذا لَِف َشك 

 ٓ وَنَنا ا تَۡدع  ِمذ رِيٖب  0م   إََِلۡهِ م 

ِذيَن ِمْن قَْبلُِكْم قَْوِم نُوحإ َوَعادإ 
ُ الا أَلَْم يَأْتُِكْم نَبَأ

 ُ َوثَُموَد َوالاِذيَن ِمْن بَْعِدِهْم اَل يَْعلَُمهُْم إاِلا هللاا

وا أَْيدِ  يَهُْم فِي َجاَءْتهُْم ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّنَاِت فََردُّ

أَْفَواِهِهْم َوقَالُوا إِناا َكفَْرنَا بَِما أُْرِسلْتُْم بِِه َوإِناا لَفِي 

ا تَْدُعونَنَا إِلَْيِه ُمِريبإ   َشكٍّ ِمما

72/14:10م
2
 فَاِطرِ  

ِ َشك   ِِف ٱَّللذ
َ
ۡم أ ل ه  ۡم  0۞قَالَۡت ر س  وك  ۡرِضِۖ يَۡدع 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ٱلسذ

ِن م م  نت ۡم  َِلَۡغفَِر لَك 
َ
ِۚ قَال ٓواْ إِۡن أ َسَم ٗ َجٖل مُّ

َ
ۡم إََِلى أ َرك  ِ ۡم َوي َؤخ  ذ ن وبِك 

ونَا دُّ ن تَص 
َ
وَن أ ِۡثل َنا ت رِيد  ت ونَا  9إَِلذ بََُش  م 

ۡ
نَا فَأ ا ََكَن َيۡعب د  َءابَآؤ  َعمذ

بِٖي  ۡلَطَٰٖن مُّ  بِس 

َماوَ  ِ َشك  فَاِطِر السا اِت قَالَْت ُرُسلُهُْم أَفِي هللاا

َواأْلَْرِض يَْدُعوُكْم لِيَْغفَِر لَُكْم ِمْن ُذنُوبُِكْم 

ى قَالُوا إِْن أَْنتُْم إاِلا بََشٌر  َرُكْم إِلَى أََجلإ ُمَسّمً َويَُؤخِّ

ا َكاَن يَْعبُُد آَبَاُؤنَا  ونَا َعما ِمْثلُنَا تُِريُدوَن أَْن تَُصدُّ

 فَأْتُونَا بُِسْلطَانإ ُمبِينإ 

َٰ  قَالَۡت  72/14:11م نُّ لََعَ َ َيم  ۡم َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ ِۡثل ك  ۡن  إَِلذ بََُش  م  ۡم إِن َنذ ل ه  ۡم ر س  لَه 
ۡلَطَٰن  إَِلذ بِإِۡذِن  م بِس 

تَِيك 
ۡ
ن نذأ

َ
ٓ أ َمن يََشآء  ِمۡن ِعَبادِهۖۦُِ َوَما ََكَن نَلَا
ۡؤِمن ونَ  ِ ٱلۡم 

ِ فَۡلَيَتَوُكذ ِ  َولََعَ ٱَّللذ  ٱَّللذ

ُرُسلُهُْم إِْن نَْحُن إاِلا بََشٌر ِمْثلُُكْم َولَِكنا  قَالَْت لَهُمْ 

َ يَُمنُّ َعلَى َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوَما َكاَن لَنَا  هللاا

 ِ ِ َوَعلَى هللاا أَْن نَأْتِيَُكْم بُِسْلطَانإ إاِلا بِإِْذِن هللاا

ِل اْلُمْؤِمنُونَ   فَْليَتََوكا

72/14:12م
3
  ٓ ب لََنا  َوَما نَلَا ََٰنا س  ِ َوقَۡد َهَدى َ لََعَ ٱَّللذ َلذ َنَتَوُكذ

َ
َٰ َمآ  0أ نذ لََعَ َونَلَۡصِبَ

ِ وَن  َتَوُك  ِ ٱلۡم 
ِ فَۡلَيَتَوُكذ ونَا  َولََعَ ٱَّللذ  َءاَذۡيت م 

ِ َوقَْد هََدانَا ُسبُلَنَا  َل َعلَى هللاا َوَما لَنَا أاَلا نَتََوكا

ِل َولَنَْصبَِرنا َعلَى َما آَ  ِ فَْليَتََوكا َذْيتُُمونَا َوَعلَى هللاا

لُونَ   اْلُمتََوكِّ

72/14:13م
4
ود نذ ِِف   ۡو تَلَع 

َ
ۡرِضَنآ أ

َ
ِۡن أ م م  لِِهۡم نَل ۡخرَِجنذك  واْ لِر س  ِيَن َكَفر  َوقَاَل ٱَّلذ

ۡم نَل ۡهلَِكنذ  ۡوَۡحى إََِلِۡهۡم َربُّه 
َ
ُۖ فَأ َٰلِِمَي  0ِملذتَِنا  ٱلظذ

الاِذيَن َكفَُروا لُِرُسلِِهْم لَنُْخِرَجناُكْم ِمْن َوقَاَل 

أَْرِضنَا أَْو لَتَُعوُدنا فِي ِملاتِنَا فَأَْوَحى إِلَْيِهْم َربُّهُْم 

 لَنُْهلَِكنا الظاالِِمينَ 

72/14:14م
5
م    َٰلَِك لَِمۡن َخاَف َمَقاِِم  0َولَن ۡسِكَننذك  ۡرَض ِمنَۢ َبۡعِدهِۡم  َذ

َ
ٱۡۡل

 ِعيِد وََخاَف وَ 
َولَنُْسِكنَناُكُم اأْلَْرَض ِمْن بَْعِدِهْم َذلَِك لَِمْن َخاَف 

 َمقَاِمي َوَخاَف َوِعيدِ 

72/14:15م
6
  ْ وا  َجبذار  َعنِيٖد  0َوٱۡسَتۡفَتح 

ُّ  َواْستَْفتَُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجباارإ َعنِيدإ  وََخاَب ُك 

ِن َوَرآئِهِۦ َجَهنذم  َوي ۡسَِقَٰ  72/14:16م آءٖ َصِديدٖ  م   ِمْن َوَراهِِه َجهَناُم َويُْسقَى ِمْن َماءإ َصِديدإ  ِمن مذ

َو  72/14:17م ِ َماَكٖن َوَما ه 
تِيهِ ٱلَۡمۡوت  ِمن ُك  

ۡ
ۥ َوَيأ ه  ۥ َوََل يََكاد  ي ِسيغ  ه  َيَتَجرذع 
 بَِمي ِٖتِۖ َوِمن َوَرآئِهِۦ َعَذاٌب َغلِيظ  

ُعهُ َواَل يََكاُد يُِسيغُ  هُ َويَأْتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ يَتََجرا

 َمَكانإ َوَما هَُو بَِميِّتإ َوِمْن َوَراهِِه َعَذاٌب َغلِيظٌ 

72/14:18م
7
ِيح    ۡت بِهِ ٱلر  ۡم َكَرَماد  ٱۡشَتدذ ۡعَمَٰل ه 

َ
ْ بَِرب ِِهۡمُۖ أ وا ِيَن َكَفر  َثل  ٱَّلذ ِِف  0مذ

ْ  9يَۡو   ََعِصٖفِۖ  ا َكَسب وا وَن ِممذ َلَٰل   َلذ َيۡقِدر  َو ٱلضذ َٰلَِك ه  ِۚ َذ ءٖ َٰ ََشۡ لََعَ
 ٱۡۡلَعِيد  

ْت  َمثَُل الاِذيَن َكفَُروا بَِربِِّهْم أَْعَمالُهُْم َكَرَمادإ اْشتَدا

ا َكَسبُوا  يُ  فِي يَْومإ َعاِصفإ اَل يَْقِدُروَن ِمما بِِه الرِّ

اَلُل اْلبَِعيدُ   َعلَى َشْيءإ َذلَِك هَُو الضا

72/14:19م
1
لَۡم  

َ
ۡرَض أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َ َخلََق ٱلسذ نذ ٱَّللذ

َ
ۡم  0تََر أ  ي ۡذهِۡبك 

ۡ
ِۚ إِن يََشأ ِ بِٱۡۡلَق 

ِت َِبَۡلٖق َجِديٖد 
ۡ
 َوَيأ

َماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ  َ َخلََق السا أَلَْم تََر أَنا هللاا

 إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم َويَأِْت بَِخْلقإ َجِديدإ 

                                                           
1

 تَْدُعوناا( 0 
2

وناا ( 9 فَاِطرَ ( 0   تَُصدُّ
3

 ُسْبلَنَا( 0 
4

 لَيُْهلَِكنا ( 0 
5

 َوِعيِدي( 9 َولَيُْسِكنَناُكمُ ( 0 
6

 َواْستَْفتُِحوا( 0 
7

ياحُ ( 0   يَْومِ ( 9 الرِّ
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َٰ  72/14:20م ِ بَِعزِيزٖ َوَما َذ  ٱَّللذ
ِ بَِعِزيزإ  لَِك لََعَ  َوَما َذلَِك َعلَى هللاا

72/14:21م
2
  ْ وا ۡم  0َوَبَرز  نذا لَك  ٓواْ إِنذا ك  ِيَن ٱۡسَتۡكَب  اْ لَِّلذ ؤ  َعَفى ِ ََجِيٗعا َفَقاَل ٱلضُّ َّلِلذ

ََٰنا  ِۚ قَال واْ لَۡو َهَدى ءٖ ِ ِمن ََشۡ ۡغن وَن َعنذا ِمۡن َعَذاِب ٱَّللذ نت م مُّ
َ
َتَبٗعا َفَهۡل أ

ۡم َصَبۡ 
َ
َجزِۡعَنآ أ

َ
ۡمُۖ َسَوآٌء َعلَۡيَنآ أ ِيٖص ٱَّللذ  لََهَديَۡنَٰك   نَا َما نَلَا ِمن َمذ

َعفَاُء لِلاِذيَن  ِ َجِميًعا فَقَاَل الضُّ َوبََرُزوا َّلِلا

اْستَْكبَُروا إِناا ُكناا لَُكْم تَبًَعا فَهَْل أَْنتُْم ُمْغنُوَن َعناا 

 ُ ِ ِمْن َشْيءإ قَالُوا لَْو هََدانَا هللاا ِمْن َعَذاِب هللاا

نَا أََجِزْعنَا أَْم َصبَْرنَا َما لَنَا لَهََدْينَاُكْم َسَواٌء َعلَيْ 

 ِمْن َمِحيصإ 

72/14:22م
3
مۡ   َ وََعَدك  ۡمر  إِنذ ٱَّللذ

َ
ا ق َِضَ ٱۡۡل ۡيَطَٰن  لَمذ ِ  0َوقَاَل ٱلشذ وَۡعَد ٱۡۡلَق 

ن 
َ
ٓ أ ۡلَطَٰن  إَِلذ ِن س  م م 

ۡمُۖ َوَما ََكَن َِلَ َعلَۡيك  ۡخلَۡفت ك 
َ
ۡم فَأ َووََعدتُّك 
ۡم فَ  وِن َدَعۡوت ك  نَا۠  9ٱۡسَتَجۡبت ۡم َِلِۖ فَََل تَل وم 

َ
ٓ أ ا مِۖ مذ َسك  نف 

َ
ْ أ ٓوا َول وم 

ِۡصِِِخذ  نت م بِم 
َ
ۡم َوَمآ أ ونِ  7بِم ِۡصِِخك  ۡكت م  ُۡشَ

َ
ِمن  7إَِن ِ َكَفۡرت  بَِمآ أ

َِلم  
َ
ۡم َعَذاٌب أ َٰلِِمَي لَه  ۗۡ إِنذ ٱلظذ  َقۡبل 

ا قُِضَي اأْلَمْ  ْيطَاُن لَما َ َوَعَدُكْم َوقَاَل الشا ُر إِنا هللاا

َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدتُُكْم فَأَْخلَْفتُُكْم َوَما َكاَن لِي 

َعلَْيُكْم ِمْن ُسْلطَانإ إاِلا أَْن َدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم لِي 

فاََل تَلُوُمونِي َولُوُموا أَْنفَُسُكْم َما أَنَا بُِمْصِرِخُكْم 

إِنِّي َكفَْرُت بَِما أَْشَرْكتُُموِن  َوَما أَْنتُْم بُِمْصِرِخيا 

 ِمْن قَْبُل إِنا الظاالِِميَن لَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

72/14:23م
4
ۡدِخَل  

 
َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها  0َوأ َٰلَِحَِٰت َجنذ واْ ٱلصذ

ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل  ٱَّلذ
ٌَٰم  ۡم فِيَها َسَل نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن فِيَها بِإِۡذِن َرب ِِهۡمُۖ ََتِيذت ه 

َ
 ٱۡۡل

الَِحاِت َجنااتإ  َوأُْدِخَل الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

اُر َخالِِديَن فِيهَا بِإِْذِن تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَ 

 َربِِّهْم تَِحياتُهُْم فِيهَا َساَلمٌ 

72/14:24م
5
لَۡم تََر َكۡيَف َِضََب ٱَّللذ  َمَثَٗل  

َ
ۡصل َها  0َُكَِمٗة َطي َِبةٗ  0مأ

َ
َِبة  أ َكَشَجَرةٖ َطي 

َمآءِ  9ثَابِت   َها ِِف ٱلسذ  َوفَرۡع 
ُ َمثاًَل  َكلَِمةً طَيِّبَةً َكَشَجَرةإ  أَلَْم تََر َكْيَف َضَرَب هللاا

َماءِ   طَيِّبَةإ أَْصلُهَا ثَابٌِت َوفَْرُعهَا فِي السا

72/14:25م
6
لََها  ك 

 
ۡمَثاَل لِلنذاِس  0ت ۡؤَِتٓ أ

َ
ۗۡ َوَيۡۡضِب  ٱَّللذ  ٱۡۡل َِها ذ ِحيِۢن بِإِۡذِن َرب  ُك 

وَن  ر  ۡم َيَتَذكذ  لََعلذه 
ُ تُْؤتِي أُُكلَهَا ُكلا ِحينإ بِإِذْ  ِن َربِّهَا َويَْضِرُب هللاا

ُرونَ   اأْلَْمثَاَل لِلنااِس لََعلاهُْم يَتََذكا

72/14:26م
7
ۡرِض َما  9َكَشَجَرة  َخبِيَثة  ٱۡجت ثذۡت  0َوَمَثل  َُكَِمة  َخبِيَثةٖ  

َ
ِمن فَۡوِق ٱۡۡل

 لََها ِمن قََرارٖ 
اْجتُثاْت ِمْن َوَمثَُل َكلَِمةإ َخبِيثَةإ َكَشَجَرةإ َخبِيثَةإ 

 فَْوِق اأْلَْرِض َما لَهَا ِمْن قََرارإ 

ۡنَيا َوِّف  72/14:27م ةِ ٱَلُّ ْ بِٱۡلَقۡوِل ٱثلذابِِت ِِف ٱۡۡلََيوَٰ ِيَن َءاَمن وا ي ثَب ِت  ٱَّللذ  ٱَّلذ
َٰلِِمَي  َوَيۡفَعل  ٱَّللذ  َما يََشآء    ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوي ِضلُّ ٱَّللذ  ٱلظذ

 ُ الاِذيَن آََمنُوا بِاْلقَْوِل الثاابِِت فِي اْلَحيَاِة  يُثَبُِّت هللاا

ُ الظاالِِميَن َويَْفَعُل  ْنيَا َوفِي اآْلَِخَرِة َويُِضلُّ هللاا الدُّ

ُ َما يََشاءُ   هللاا

ۡم  72/14:28هـ ْ قَۡوَمه  َحلُّوا
َ
ۡفٗرا َوأ ِ ك  ْ نِۡعَمَت ٱَّللذ ل وا ِيَن بَدذ لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ

َ
َداَر ۞أ

 ٱۡۡلََوارِ 
ِ ُكْفًرا َوأََحلُّوا  لُوا نِْعَمةَ هللاا أَلَْم تََر إِلَى الاِذيَن بَدا

 قَْوَمهُْم َداَر اْلبََوارِ 

72/14:29هـ
8
ُۖ َوبِۡئَس ٱۡلَقَرار   0َجَهنذمَ    َجهَناَم يَْصلَْونَهَا َوبِْئَس اْلقََرارُ  يَۡصلَۡوَنَها

72/14:30م
1
  ِ ْ َّلِلذ ْ وََجَعل وا ِ ِضلُّوا نَداٗدا َل 

َ
ۡم  0أ ْ فَإِنذ َمِصَۡيك  وا ۗۦۡ ق ۡل َتَمتذع  َعن َسبِيلِهِ
 إََِل ٱنلذارِ 

ِ أَْنَداًدا لِيُِضلُّوا َعْن َسبِيلِِه قُْل تََمتاُعوا  َوَجَعلُوا َّلِلا

 فَإِنا َمِصيَرُكْم إِلَى الناارِ 

                                                                                                                                                                                                            
1

َماَواِت َواأْلَْرضِ ( 0   َخالُِق السا
2

ُزوا( 0   َوبُرِّ
3

، بُِمْصِرِخياهْ ( 7 يَلُوُمونِي( 9 َواَعَدُكمْ ( 0   أَْشَرْكتُُمونِي( 7 بُِمْصِرِخيِّ
4

 َوأُْدِخلُ ( 0 
5

قارن: "طوبى لمن ال يسير على مشورة الشريرين وال يتوقف في طريق الخاطئين وال يجلس في مجلس ( 0م♦ ثَابِتإ أَْصلُهَا ( 9 َكلَِمةٌ طَيِّبَةٌ ( 0 

مجاري المياه تؤتي ثمرها في أوانه وورقها ال  الساخرين بل في شريعة الرب هواه وبشريعته يتمتم نهاره وليله. فيكون كالشجرة المغروسة على

(؛"مبارك الرجل الذي يتكل على الرب ويكون الرب معتمده. فيكون كالشجرة المغروسة على 7:  0يذبل أبدا. فكل ما يصنعه ينج " )مزامير 

ف ال خوف عليها وال تكف عن إعطاء المياه ترسل أصولها إلى مجرى النهر فال تخاف الحر إذا أقبل بل يبقى ورقها أخضر وفي سنة الجفا

 (.7:  07الثمر" )ارميا 
6

 أُْكلَهَا( 0 
7

 اُْجتِثاتْ ( 9 وضرب هللا َمثاَلً َكلَِمةً َخبِيثَةً، وضرب َمثََل َكلَِمةإ َخبِيثَةإ، وضرب َمثاَلً َكلَِمةً َخبِيثَةً ( 0 
8

 َجهَنامُ ( 0 
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72/14:31م
2
ِيَن َءاَمن واْ   ا ق ل ل ِعَِبادَِي ٱَّلذ ۡم ِِس ٗ ا َرَزۡقَنَٰه  واْ ِممذ ةَ َوي نفِق  لَوَٰ واْ ٱلصذ ي ِقيم 

ٌَٰل  ِتَ يَۡوم  َلذ َبۡيع  فِيهِ َوََل ِخَل
ۡ
ن يَأ
َ
ِن َقۡبِل أ   0وََعََلنَِيٗة م 

اَلةَ َويُْنفِقُوا  قُْل لِِعبَاِدَي الاِذيَن آََمنُوا يُقِيُموا الصا

ا َوَعاَلنِيَةً  ا َرَزْقنَاهُْم ِسّرً ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم ِمما

 اَل بَْيٌع فِيِه َواَل ِخاَللٌ 

ۡخَرَج  72/14:32م
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسذ

َ
ۡرَض َوأ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َخلََق ٱلسذ ٱَّللذ  ٱَّلذ

ۡلَك تِلَۡجرَِي ِِف  م  ٱۡلف  َر لَك  ۡمُۖ وََسخذ بِهِۦ ِمَن ٱثلذَمَرَِٰت رِۡزٗقا لذك 
نَۡهَٰرَ ٱۡۡلَ 

َ
م  ٱۡۡل َر لَك  ۡمرِهۖۦُِ َوَسخذ

َ
 ۡحرِ بِأ

َماَواِت َواأْلَْرَض َوأَْنَزَل ِمَن  ُ الاِذي َخلََق السا هللاا

َماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثاَمَراِت ِرْزقًا لَُكْم  السا

َر لَُكُم اْلفُْلَك لِتَْجِرَي فِي اْلبَْحِر بِأَْمِرِه  َوَسخا

َر لَكُ   ُم اأْلَْنهَارَ َوَسخا

ِۖ  72/14:33م ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َدآئَِبۡيِ م  ٱلشذ َر لَك  َۡل  ]...[َوَسخذ م  ٱَلذ َر لَك  َوَسخذ
 َوٱنلذَهارَ 

َر لَُكُم  َر لَُكُم الشاْمَس َواْلقََمَر َداهِبَْيِن َوَسخا َوَسخا

 اللاْيَل َوالناهَارَ 

72/14:34م
3
  ِ ِن ُك   م م  َٰك  وه    0َوَءاتَى تۡل م 

َ
ِ ََل  0نَما َسأ ْ نِۡعَمَت ٱَّللذ وا ِإَون َتع دُّ

 ۡۗٓ وَها ۡص  ار   0تَت  نَسََٰن لََظل وم  َكفذ  إِنذ ٱۡۡلِ
 ِ وا نِْعَمةَ هللاا َوآَتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِْن تَُعدُّ

ْنَساَن لَظَلُوٌم َكفاارٌ   اَل تُْحُصوهَا إِنا اإْلِ

72/14:35م
4
ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا ٱۡۡلََِلَ َءاِمٗنا َوٱۡجن ۡبَِن ِإَو  َٰهِيم  َرب  ن  0ۡذ قَاَل إِبَۡر

َ
َوَبَِنذ أ

ۡصَناَم 
َ
ۡعب َد ٱۡۡل  نذ

َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هََذا اْلبَلََد آَِمنًا 

 َواْجنُْبنِي َوبَنِيا أَْن نَْعبَُد اأْلَْصنَامَ 

نذ  72/14:36م ِ إِنذه  ِۖ َوَمۡن  َرب  ِ ۥ ِمَن  َِن ٱنلذاِسِۖ َفَمن تَبَِعَِن فَإِنذه  َن َكثِۡٗيا م 
ۡضلَلۡ

َ
أ
ور  رذِحيم   ]...[َعَصاَِن   فَإِنذَك َغف 

َربِّ إِناهُنا أَْضلَْلَن َكثِيًرا ِمَن النااِس فََمْن تَبَِعنِي 

 فَإِناهُ ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِناَك َغفُوٌر َرِحيمٌ 

72/14:37م
5
ِيذَِّت بَِواد  َغۡۡيِ ذِي َزۡرع  ِعنَد بَۡيتَِك   ۡسَكنت  ِمن ذ ر 

َ
ٓ أ ٓ إَِن ِ بذَنا رذ

ۡف 
َ
ةَ فَٱۡجَعۡل أ لَوَٰ ْ ٱلصذ وا ِم َربذَنا َِل ِقيم  َحرذ َِن ٱنلذاِس َتۡهوِيٓ  0َدةٗ   ِٱلۡم   9م 

ونَ  ر  ۡم يَۡشك  َِن ٱثلذَمَرَِٰت لََعلذه  م م    إََِلِۡهۡم َوٱۡرز ۡقه 

ياتِي بَِوادإ َغْيِر ِذي َزْرعإ  َربانَا إِنِّي أَْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ

اَلةَ فَاْجَعْل  ِم َربانَا لِيُقِيُموا الصا ِعْنَد بَْيتَِك اْلُمَحرا

أَْفئَِدةً ِمَن النااِس تَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقهُْم ِمَن 

 الثاَمَراِت لََعلاهُْم يَْشُكُرونَ 

ءٖ ِِف رَ  72/14:38م ِ ِمن ََشۡ ۗۡ َوَما ََيَۡفَٰ لََعَ ٱَّللذ ِۡف َوَما ن ۡعلِن  بذَنآ إِنذَك َتۡعلَم  َما َن 
َمآءِ  ۡرِض َوََل ِِف ٱلسذ

َ
 ٱۡۡل

َربانَا إِناَك تَْعلَُم َما نُْخفِي َوَما نُْعلُِن َوَما يَْخفَى 

َماءِ  ِ ِمْن َشْيءإ فِي اأْلَْرِض َواَل فِي السا  َعلَى هللاا

72/14:39م
6
ِي َوَهَب َِل   ِ ٱَّلذ ِ  0ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ  ٱۡلِكَبِ إِۡسَمَٰعِيَل ِإَوۡسَحََٰق  إِنذ َرّب 

لََعَ
ََعٓءِ   لََسِميع  ٱَلُّ

ِ الاِذي َوهََب لِي َعلَى الِْكبَِر إِْسَماِعيَل  اْلَحْمُد َّلِلا

َعاءِ   َوإِْسَحاَق إِنا َربِّي لََسِميُع الدُّ

72/14:40م
7
ََعٓءِ   ِۚ َربذَنا َوَتَقبذۡل د  ِيذَِّت ةِ َوِمن ذ ر  لَوَٰ قِيَم ٱلصذ ِ ٱۡجَعۡلَِن م  ياتِي َربانَا   0َرب  اَلِة َوِمْن ُذرِّ َربِّ اْجَعْلنِي ُمقِيَم الصا

 َوتَقَباْل ُدَعاءِ 

72/14:41م
8
يذ  0َربذَنا  ََِٰلَ وم  ٱۡۡلَِساب   9ٱۡغفِۡر َِل َولَِو ۡؤمِنَِي يَۡوَم َيق  َربانَا اْغفِْر لِي َولَِوالَِديا َولِْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم  َولِۡلم 

 اْلِحَسابُ 

72/14:42م
9
مۡ  0َوََل ََتَۡسََبذ   ر ه  ِ وَن  إِنذَما ي َؤخ  َٰلِم  ا َيۡعَمل  ٱلظذ َ َغَٰفًَِل َعمذ َِلَۡو ٖ  9ٱَّللذ

 
َ
 بَۡصَٰر  تَۡشَخص  فِيهِ ٱۡۡل

ا يَْعَمُل الظاالُِموَن إِناَما  َ َغافاًِل َعما َواَل تَْحَسبَنا هللاا

ُرهُْم لِيَْومإ تَْشَخُص فِيِه اأْلَْبَصارُ   يَُؤخِّ

ۡف  72/14:43م
َ
ۡمُۖ َوأ ه  ۡقنِِع ر ء وِسِهۡم ََل يَۡرتَدُّ إََِلِۡهۡم َطۡرف  ۡهِطعَِي م  ۡم َهَوآء    ِم  ُمْقنِِعي ُرُؤوِسِهْم اَل يَْرتَدُّ إِلَْيِهْم طَْرفُهُْم  ُمْهِطِعينَ  َدت ه 

 َوأَْفئَِدتُهُْم هََواءٌ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 لِيَِضلُّوا( 0 
2

 بَْيَع فِيِه َواَل ِخاَللَ ( 0 
3

 09:  06\71منسوخة باآلية ( 0ن♦  T1) **Au singulier en arabe♦ ُكلٍّ ( 0 
4

 َوأْجنِْبنِي( 0 
5

َدةً ( 0  ُِ َدةً، أَفِْوَدةً، إِفَاَدةً، أَْف ُِ  تَْهَوى، تُْهَوى ( 9 أْفئِيَدةً، آْف
6

 َوهَبَنِي( 0 
7

 ُدَعاهِي( 0 
8

، ولُِولِْدي، ( 9 َربُّنَا( 0  يتيَولَِولََديا ، َولُِذرِّ  َولَِوالِِديي، َوأِلَبََويا
9

، تَْحَسبْ ( 0  ُرهُمْ ( 9 تَْحِسبَنا ُرهُْم، يَُوخِّ  نَُؤخِّ



289 

 

ۡرنَآ  72/14:44م ِ خ 
َ
ٓ أ ْ َربذَنا وا ِيَن َظلَم  ول  ٱَّلذ تِيِهم  ٱۡلَعَذاب  َفَيق 

ۡ
نِذرِ ٱنلذاَس يَۡوَم يَأ

َ
َوأ

ِۡب َدۡعَوتََك َونَتذبِِع 
َجٖل قَرِيٖب َّنُّ

َ
ۡقَسۡمت م إََِلى أ

َ
ون ٓواْ أ َو لَۡم تَك 

َ
ۗۡ أ َل ٱلرُّس 

ِن َزَوالٖ  م م  ِن َقۡبل  َما لَك   م 

َوأَْنِذِر النااَس يَْوَم يَأْتِيِهُم اْلَعَذاُب فَيَقُوُل الاِذيَن 

ْرنَا إِلَى أََجلإ قَِريبإ نُِجْب َدْعَوتََك  ظَلَُموا َربانَا أَخِّ

ُسَل أََولَْم تَُكونُ  وا أَْقَسْمتُْم ِمْن قَْبُل َما لَُكْم َونَتابِِع الرُّ

 ِمْن َزَوالإ 

72/14:45م
1
  َ ۡم َوتَبَيذ َسه  نف 

َ
ْ أ ٓوا ِيَن َظلَم  ۡم َكۡيَف  0َوَسَكنت ۡم ِِف َمَسَِٰكِن ٱَّلذ لَك 
ۡمَثاَل 

َ
م  ٱۡۡل ۡبَنا َلك   َفَعۡلَنا بِِهۡم َوَِضَ

أَْنفَُسهُْم َوتَبَياَن َوَسَكْنتُْم فِي َمَساِكِن الاِذيَن ظَلَُموا 

 لَُكْم َكْيَف فََعْلنَا بِِهْم َوَضَرْبنَا لَُكُم اأْلَْمثَالَ 

72/14:46م
2
ۡم ِإَون  ِ َمۡكر ه  ۡم وَِعنَد ٱَّللذ ْ َمۡكَره  وا ۡم  9ََكنَ  0َوقَۡد َمَكر  َمۡكر ه 

وَل  َبال   7لََِت    7ِمۡنه  ٱۡۡلِ
ِ مَ  ْكُرهُْم َوإِْن َكاَن َوقَْد َمَكُروا َمْكَرهُْم َوِعْنَد هللاا

 َمْكُرهُْم لِتَُزوَل ِمْنهُ اْلِجبَالُ 

72/14:47م
3
ۡلَِف وَۡعِدهِۦ 0فَََل ََتَۡسََبذ   َ ُم  َ َعزِيز  ذ و ٱنتَِقاٖ   9ٱَّللذ ۥٓ  إِنذ ٱَّللذ ه 

لَ َ َعِزيٌز  ر س  َ ُمْخلَِف َوْعِدِه ُرُسلَهُ إِنا هللاا فاََل تَْحَسبَنا هللاا

 اْنتِقَامإ ُذو 

72/14:48م
4
ۡرض   

َ
ل  ٱۡۡل ۡرِض  0يَۡوَم ت َبدذ

َ
ْ  0مَغۡۡيَ ٱۡۡل وا ُۖ َوَبَرز  َمََٰوَٰت  ِ  ]...[ 9َوٱلسذ َّلِلذ

ارِ  َِٰحِد ٱۡلَقهذ  ٱۡلَو
َمَواُت  ُل اأْلَْرُض َغْيَر اأْلَْرِض َوالسا يَْوَم تُبَدا

ِ اْلَواِحِد اْلقَهاارِ   َوبََرُزوا َّلِلا

ۡصَفادِ  72/14:49م
َ
نَِي ِِف ٱۡۡل َقرذ ۡجرِِمَي يَۡوَمئِٖذ مُّ نِيَن فِي اأْلَْصفَادِ  َوتََرى ٱلۡم   َوتََرى اْلُمْجِرِميَن يَْوَمئِذإ ُمقَرا

72/14:50م
5
ِن قَِطَرانٖ   م م  ابِيل ه  م  ٱنلذار   0َِسَ وَهه   الناارُ  َسَرابِيلُهُْم ِمْن قَِطَرانإ َوتَْغَشى ُوُجوهَهُمُ   9َوَتۡغَشَٰ و ج 

َ َِسِيع  ٱۡۡلَِساِب  .72/14:51م ا َكَسَبۡت  إِنذ ٱَّللذ ذ َنۡفٖس مذ َ َسِريُع  َِلَۡجزَِي ٱَّللذ  ُك  ُ ُكلا نَْفسإ َما َكَسبَْت إِنا هللاا لِيَْجِزَي هللاا

 اْلِحَسابِ 

72/14:52م
6
  ْ ٓوا ْ بِهِۦ َوَِلَۡعلَم  وا َٰغ  ل ِلنذاِس َوَِل نَذر  َو إَِلَٰه  َوَِٰحد  َهََٰذا بََل نذَما ه 

َ
أ

رَ  كذ ۡلَبَِٰب  0َوَِلَذذ
َ
ْول واْ ٱۡۡل

 
 أ

هََذا باََلٌغ لِلنااِس َولِيُْنَذُروا بِِه َولِيَْعلَُموا أَناَما هَُو 

َر أُولُو اأْلَْلبَابِ   إِلَهٌ َواِحٌد َولِيَذاكا

 
 سورة اَلنبياء 21\33

 7مكية 112 – عدد اآليات
8
  ِ ِحيمِ  ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ونَ  73/21:1م ۡعرِض  ۡم ِِف َغۡفلَةٖ مُّ ۡم َوه   اْقتََرَب لِلنااِس ِحَسابُهُْم َوهُْم فِي َغْفلَةإ ُمْعِرُضونَ  ٱۡقََتََب لِلنذاِس ِحَساب ه 

73/21:2م
9
ب ِِهم   ِن رذ ِن ذِۡكرٖ م  تِيِهم م 

ۡ
َۡدث  َما يَأ ۡم يَۡلَعب وَن  0َمُّ وه  َوه  َما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذْكرإ ِمْن َربِِّهْم ُمْحَدثإ إاِلا اْستََمُعوهُ  إَِلذ ٱۡسَتَمع 

 َوهُْم يَْلَعبُونَ 

73/21:3م
10

ٓ إَِلذ بََُش   0ََلهَِيةٗ   ْ َهۡل َهََٰذا وا ِيَن َظلَم  ْ ٱنلذۡجَوى ٱَّلذ وا َِسُّ
َ
ۡمۗۡ َوأ ق ل وب ه 

ِۡثل ك   وَن م  نت ۡم ت ۡبِِص 
َ
ۡحَر َوأ ِ ت وَن ٱلس 

ۡ
َفَتأ
َ
 ۡمُۖ أ

وا الناْجَوى الاِذيَن ظَلَُموا هَْل  اَلِهيَةً قُلُوبُهُْم َوأََسرُّ

ْحَر َوأَْنتُْم  هََذا إاِلا بََشٌر ِمْثلُُكْم أَفَتَأْتُوَن السِّ

 تُْبِصُرونَ 

                                                           
1

 َوتُبُيَِّن، َونُبَيُِّن، َونُبَيِّنْ ( 0 
2

 ولوال كلمة هللا لزال من مكرهم الجبال( 7 لَتَُزوَل، لَتَُزولَ ( 7 َكادَ ( 9 َوأَْن، وَما( 0 
3

، تَ ( 0   َوْعَدهُ ( 9 ْحَسبْ تَْحِسبَنا
4

ُل اأْلَْرضُ ( 0  ُزوا ( 9 نُْبِدُل اأْلَْرَض، يُبَدا ( قارن: "ألني هكذا أخلق سموات جديدة وأرضا جديدة فال يذكر الماضي وال يخطر على البال" 0م♦ َوبُرِّ

 (.0:  90وللبحر لم يبق وجود" )رؤيا (؛"ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، ألن السماء األولى واألرض األولى قد زالتا، 07:  63)اشعيا 
5

، قِْطَرانإ ( 0  ، قِْطِرآنإ ، قَْطَرانإ  َوتَْغشاى ُوُجوهَهُُم النااُر، َوتَْغَشى ُوُجوهُهُُم الناارَ ( 9 قَِطِرآنإ
6

 َولِتُْنِذُروا، َولِيَْنَذُروا( 0 
7

 عنوان هذه السورة مأخوذ من مضمونها. 
8

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
9

 ُمْحَدٌث، ُمْحَدثاً ( 0 
10

 اَلِهيَةٌ ( 0 
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73/21:4م
1
ٓ  0قَاَل   َما ِ َيۡعلَم  ٱۡلَقۡوَل ِِف ٱلسذ ِميع  ٱۡلَعلِيم  َرّب  َو ٱلسذ ۡرِضِۖ َوه 

َ
َماِء َواأْلَْرِض َوهَُو  ءِ َوٱۡۡل قَاَل َربِّي يَْعلَُم اْلقَْوَل فِي السا

ِميُع اْلَعلِيمُ   السا

تَِنا أَِب 73/21:5م
ۡ
َو َشاِعر  فَۡلَيأ َٰه  بَۡل ه  ى ۡحَلَِٰۢم بَِل ٱۡفََتَ

َ
ۡضَغَٰث  أ

َ
ْ أ يَةٖ َكَمآ بَۡل قَال ٓوا
رِۡسَل 

 
ل ونَ أ وذ

َ
 ٱۡۡل

بَْل قَالُوا أَْضَغاُث أَْحاَلمإ بَِل اْفتََراهُ بَْل هَُو َشاِعٌر 

لُونَ   فَْليَأْتِنَا بِآَيَةإ َكَما أُْرِسَل اأْلَوا

ۡم ي ۡؤِمن ونَ  73/21:6م َفه 
َ
ُٓۖ أ ۡهلَۡكَنََٰها

َ
ِن قَۡرَية  أ م م   قَْريَةإ أَْهلَْكنَاهَا أَفَهُْم يُْؤِمنُونَ َما آََمنَْت قَْبلَهُْم ِمْن  َمآ َءاَمَنۡت َقۡبلَه 

73/21:7م
2
رَۡسۡلَنا َقۡبلََك إَِلذ رَِجاَٗل نُّوِۡحٓ  

َ
ٓ أ ْ   َ إََِلِۡهۡمُۖ فَۡس  0َوَما ِۡكرِ إِن  9ل ٓوا ۡهَل ٱَّل 

َ
أ

وَن  نت ۡم ََل َتۡعلَم   ك 
َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك إاِلا ِرَجااًل نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُوا 

ْكِر إِْن ُكْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ   أَْهَل الذِّ

َعاَم َوَما ََكن واْ َخَِِٰلِينَ  73/21:8م ل وَن ٱلطذ ك 
ۡ
ۡم َجَسٗدا َلذ يَأ َوَما َجَعْلنَاهُْم َجَسًدا اَل يَأُْكلُوَن الطاَعاَم َوَما َكانُوا  َوَما َجَعۡلَنَٰه 

 َخالِِدينَ 

م   73/21:9م َّۡسِفِيَ ث مذ َصَدۡقَنَٰه  ۡهلَۡكَنا ٱلۡم 
َ
ذَشآء  َوأ ۡم َوَمن ن َّنَۡيَنَٰه 

َ
ثُما َصَدْقنَاهُُم اْلَوْعَد فَأَْنَجْينَاهُْم َوَمْن نََشاُء َوأَْهلَْكنَا  ٱلۡوَۡعَد فَأ

 اْلُمْسِرفِينَ 

فَََل َتۡعقِل ونَ  73/21:10م
َ
ۡم  أ ۡم كَِتَٰٗبا فِيهِ ذِۡكر ك  نَزنۡلَآ إََِلۡك 

َ
 ْد أَْنَزْلنَا إِلَْيُكْم ِكتَابًا فِيِه ِذْكُرُكْم أَفاََل تَْعقِلُونَ لَقَ  لََقۡد أ

نَا َبۡعَدَها قَۡوًما َءاَخرِينَ  73/21:11م
ۡ
نَشأ
َ
َوَكْم قََصْمنَا ِمْن قَْريَةإ َكانَْت ظَالَِمةً َوأَْنَشأْنَا  َوَكۡم قََصۡمَنا ِمن قَۡرَيةٖ ََكنَۡت َظالَِمٗة َوأ

 آََخِرينَ بَْعَدهَا قَْوًما 

ونَ  73/21:12م ض  ِۡنَها يَۡرك  م م  َسَنآ إَِذا ه 
ۡ
واْ بَأ َحسُّ

َ
آ أ وا بَأَْسنَا إَِذا هُْم ِمْنهَا يَْرُكُضونَ  فَلَمذ ا أََحسُّ  فَلَما

ۡم  73/21:13م ۡم لََعلذك  تۡرِۡفت ۡم فِيهِ َوَمَسَِٰكنِك 
 
ٓ أ ْ إََِلَٰ َما ٓوا ْ َوٱرِۡجع  وا ض  ََل تَۡرك 

 ل ونَ   َ ت ۡس 
اَل تَْرُكُضوا َواْرِجُعوا إِلَى َما أُْتِرْفتُْم فِيِه 

 َوَمَساِكنُِكْم لََعلاُكْم تُْسأَلُونَ 

نذا َظَٰلِِميَ  73/21:14م ََٰوۡيلََنآ إِنذا ك   قَالُوا يَا َوْيلَنَا إِناا ُكناا ظَالِِمينَ  قَال واْ َي

َٰ  73/21:15م ۡم َحَّتذ َٰه  ۡم َحِصيًدا َخَِٰمِدينَ َفَما َزالَت ت ِۡلَك َدۡعَوى فََما َزالَْت تِْلَك َدْعَواهُْم َحتاى َجَعْلنَاهُْم َحِصيًدا  َجَعلَۡنَٰه 

 َخاِمِدينَ 

َما َلَٰعِبِيَ  73/21:16م ۡرَض َوَما بَۡيَنه 
َ
َمآَء َوٱۡۡل َماَء َواأْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما اَلِعبِينَ  َوَما َخلَۡقَنا ٱلسذ  َوَما َخلَْقنَا السا

َٰعِلِيَ  73/21:17م نذا َف نذآ إِن ك  َۡذَنَٰه  ِمن َلذ  َتذ ن نذتذِخَذ لَۡهٗوا َلذ
َ
َرۡدنَآ أ

َ
لَْو أََرْدنَا أَْن نَتاِخَذ لَْهًوا اَلتاَخْذنَاهُ ِمْن لَُدناا إِْن ُكناا  لَۡو أ

 فَاِعلِينَ 

73/21:18م
3
ِ لََعَ ٱۡلَبَِٰطِل َفَيۡدمَ    بِٱۡۡلَق 

ۥبَۡل َنۡقِذف  ه  م   0غ  َو َزاهِق   َولَك  فَإَِذا ه 
وَن  ا تَِصف   ٱلَۡوۡيل  ِممذ

بَْل نَْقِذُف بِاْلَحقِّ َعلَى اْلبَاِطِل فَيَْدَمُغهُ فَإَِذا هَُو 

ا تَِصفُونَ   َزاِهٌق َولَُكُم اْلَوْيُل ِمما

ۡرِضِۚ َوَمۡن ِعنَدهۥ  ََل  73/21:19م
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو وَن َعۡن َوََل ۥ َمن ِِف ٱلسذ يَۡسَتۡكِب 
ونَ   ِعَباَدتِهِۦ َوََل يَۡسَتۡحَِّس 

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِعْنَدهُ اَل  َولَهُ َمْن فِي السا

 يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َواَل يَْستَْحِسُرونَ 

ونَ  73/21:20م َۡل َوٱنلذَهاَر ََل َيۡفَت   وَن ٱَلذ  َوالناهَاَر اَل يَْفتُُرونَ  يَُسبُِّحوَن اللاْيلَ  ي َسب ِح 

73/21:21م
4
ونَ   ۡم ي نُِش  ۡرِض ه 

َ
َِن ٱۡۡل ٓواْ َءالَِهٗة م  َذ  ِم ٱَتذ

َ
 أَِم اتاَخُذوا آَلِهَةً ِمَن اأْلَْرِض هُْم يُْنِشُرونَ   0أ

ٓ  73/21:22م ۡبَحََٰن  ]...[لَۡو ََكَن فِيِهَما ِ َءالَِهٌة إَِلذ ٱَّللذ  لََفَسَدتَا  فَس  ِ َرب  ٱَّللذ
ونَ  ا يَِصف   ٱۡلَعۡرِش َعمذ

 ِ ُ لَفََسَدتَا فَُسْبَحاَن هللاا لَْو َكاَن فِيِهَما آَلِهَةٌ إاِلا هللاا

ا يَِصفُونَ   َربِّ اْلَعْرِش َعما

73/21:23م
5
ۡم ي ۡس  0ل    َ ََل ي ۡس   ا َيۡفَعل  َوه  ا يَْفَعُل َوهُْم   9ل ونَ   َ َعمذ  يُْسأَلُونَ اَل يُْسأَُل َعما

                                                           
1

 قُلْ ( 0 
2

 فََسلُوا( 9 يُوَحى( 0 
3

 فَيَْدَمَغهُ، فَيَْدُمُغهُ، فَتَْدَمُغهُ ( 0 
4

 يُْنَشُروَن، يَْنُشُرونَ ( 0 
5

 يَُسلُونَ ( 9 يَُسلُ ( 0 
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73/21:24م
1
ۡمُۖ َهََٰذا ذِۡكر    ْ ب ۡرَهََٰنك  ُۖ ق ۡل َهات وا ْ ِمن د ونِهِۦٓ َءالَِهٗة وا َذ  ِم ٱَتذ

َ
 9َمن 0أ

ِعَ َوذِۡكر   ِۚ  9َمن 0مذ ُۖ  7َقۡبِّل وَن ٱۡۡلَقذ ۡم ََل َيۡعلَم  ۡكَث ه 
َ
َفه م  7بَۡل أ

وَن  ۡعرِض   مُّ

هَاتُوا بُْرهَانَُكْم هََذا أَِم اتاَخُذوا ِمْن ُدونِِه آَلِهَةً قُْل 

ِذْكُر َمْن َمِعَي َوِذْكُر َمْن قَْبلِي بَْل أَْكثَُرهُْم اَل 

 يَْعلَُموَن اْلَحقا فَهُْم ُمْعِرُضونَ 

73/21:25م
2
ول  إَِلذ ن وِۡحٓ   رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رذس 

َ
نَا۠  0َوَمآ أ

َ
ٓ أ ۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ نذه 

َ
إََِلۡهِ أ

ونِ فَٱۡعب     9د 
َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َرُسولإ إاِلا نُوِحي إِلَْيِه 

 أَناهُ اَل إِلَهَ إاِلا أَنَا فَاْعبُُدونِ 

73/21:26م
3
ونَ   ۡكَرم  ۥ  بَۡل ِعَباد  مُّ ۡبَحََٰنه  اۗۡ س  ََذ ٱلرذۡحَمَٰن  َوََلٗ ْحَماُن   0َوقَال واْ ٱَتذ َولًَدا ُسْبَحانَهُ بَْل ِعبَاٌد َوقَالُوا اتاَخَذ الرا

 ُمْكَرُمونَ 

73/21:27م
4
ۥ  ونَه  ۡمرِهِۦ َيۡعَمل وَن  0ََل يَۡسبِق 

َ
م بِأ  اَل يَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َوهُْم بِأَْمِرِه يَْعَملُونَ  بِٱۡلَقۡوِل َوه 

ۡم َوََل  73/21:28م يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفه 
َ
م َيۡعلَم  َما َبۡيَ أ وَن إَِلذ لَِمِن ٱۡرتَََضَٰ َوه  يَۡشَفع 

ونَ  ۡشفِق  ِۡن َخۡشيَتِهِۦ م   م 
يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم َواَل يَْشفَُعوَن إاِلا 

 لَِمِن اْرتََضى َوهُْم ِمْن َخْشيَتِِه ُمْشفِقُونَ 

73/21:29م
5
ِن د و  ٓ إَِلَٰه  م  ۡم إَِن ِ ۡل ِمۡنه  َجَهنذَم  َكَذَٰلَِك  0نِهِۦ فََذَٰلَِك ََّنۡزِيهِ ۞َوَمن َيق 

َٰلِِمَي   ََّنۡزِي ٱلظذ
َوَمْن يَقُْل ِمْنهُْم إِنِّي إِلَهٌ ِمْن ُدونِِه فََذلَِك نَْجِزيِه 

 َجهَناَم َكَذلَِك نَْجِزي الظاالِِمينَ 

73/21:30م
6
َو لَمۡ  

َ
ۡرَض ََكَنَتا َرتٗۡقا 0أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو نذ ٱلسذ

َ
ْ أ ٓوا ِيَن َكَفر   9يََر ٱَّلذ

 ُۖ َما ء  َۡح     9موََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ  0مَفَفَتۡقَنَٰه  ذ ََشۡ فَََل ي ۡؤِمن وَن  7ُك 
َ
 أ

َماَواِت َواأْلَْرَض  أََولَْم يََر الاِذيَن َكفَُروا أَنا السا

ْقنَاهَُما َوَجَعْلنَا ِمَن الَْماِء ُكلا َشْيءإ َكانَتَا َرْتقًا فَفَتَ 

 َحيٍّ أَفاََل يُْؤِمنُونَ 

ب َٗل  73/21:31م ن تَِميَد بِِهۡم وََجَعۡلَنا فِيَها فَِجاٗجا س 
َ
ۡرِض َرَوََِٰسَ أ

َ
وََجَعۡلَنا ِِف ٱۡۡل
ونَ  ۡم َيۡهَتد   لذَعلذه 

ْم َوَجَعْلنَا َوَجَعْلنَا فِي اأْلَْرِض َرَواِسَي أَْن تَِميَد بِهِ 

 فِيهَا فَِجاًجا ُسباًُل لََعلاهُْم يَْهتَُدونَ 

73/21:32م
7
َٰتَِها  ۡم َعۡن َءاَي ُۖ َوه  وٗظا ۡف  َمآَء َسۡقٗفا َمذ وَن  0وََجَعۡلَنا ٱلسذ ۡعرِض  َماَء َسْقفًا َمْحفُوظًا َوهُْم َعْن آَيَاتِهَا  م  َوَجَعْلنَا السا

 ُمْعِرُضونَ 

َو  73/21:33م ُۖ ُك    ِِف فَلَٖك َوه  ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َۡل َوٱنلذَهاَر َوٱلشذ ِي َخلََق ٱَلذ ٱَّلذ
ونَ   يَۡسَبح 

َوهَُو الاِذي َخلََق اللاْيَل َوالناهَاَر َوالشاْمَس َواْلقََمَر 

 ُكل  فِي فَلَكإ يَْسبَُحونَ 

73/21:34م
8
  ِ فَإ

َ
ُۖ أ ِن َقۡبلَِك ٱۡۡل ِۡلَ ِتذ َوَما َجَعۡلَنا لِبََُشٖ م  وَن  0يْن م  م  ٱۡلَخَِِٰل  َوَما َجَعْلنَا لِبََشرإ ِمْن قَْبلَِك اْلُخْلَد أَفَإِْن ِمتا فَهُُم  َفه 

 اْلَخالُِدونَ 

73/21:35م
9
ُّ َنۡفٖس َذآئَِقة  ٱلَۡمۡوِتِۗ   ُۖ ِإَوََلَۡنا  0ُك  ِ َوٱۡۡلَۡۡيِ فِۡتَنٗة م بِٱلُشذ  َوَنۡبل وك 

  9ت ۡرَجع ونَ 
هِقَةُ اْلَمْوِت َونَْبلُوُكْم بِالشارِّ َواْلَخْيِر ُكلُّ نَْفسإ َذا

 فِْتنَةً َوإِلَْينَا تُْرَجُعونَ 

73/21:36م
10

ًوا  ز  ونََك إَِلذ ه  ْ إِن َيتذِخذ  ٓوا ِيَن َكَفر  ِي  0ِإَوَذا رََءاَك ٱَّلذ َهََٰذا ٱَّلذ
َ
أ

وَن  ۡم َكَٰفِر  م بِِذۡكرِ ٱلرذِنَٰمۡح ه  ۡم َوه  ر  َءالَِهَتك   يَۡذك 
َوإَِذا َرآََك الاِذيَن َكفَُروا إِْن يَتاِخُذونََك إاِلا هُُزًوا 

ْحَماِن هُْم  أَهََذا الاِذي يَْذُكُر آَلِهَتَُكْم َوهُْم بِِذْكِر الرا

 َكافُِرونَ 

                                                           
1

 اْلَحقُّ ( 7 ِذْكُر َمِعَي َوِذْكٌر قَْبلِي( 7 ِمنْ ( 9 ِذْكرٌ ( 0 
2

 فَاْعبُُدونِي( 9 يُوَحى( 0 
3

ُمونَ ( 0   ُمَكرا
4

 يَْسبُقُونَهُ ( 0 
5

 نُْجِزيهُ ( 0 
6

ا ( 7 َرتَقًا( 9 أَلَمْ ( 0  ُّ قارن: "ورأى هللا أن النور حسن. وفصل هللا بين النور والظالم وسمى هللا النور نهارا، والظالم سماه ليال. وكان ( 0م♦ َحّي

في وسط المياه وليكن فاصال بين مياه ومياه. فكان كذلك. وصنع هللا الجلد وفصل بين المياه التى مساء وكان صباح: يوم أول. وقال هللا: ليكن جلد 

قد تكلون كلمة الماء هنا بمعنى المني. قارن: "إسمعوا هذا يا بيت يعقوب المدعوين ( 9م (.7-7:  0تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد" )تكوين 

 (.0:  79ا" )اشعيا بآسم إسراهيل الخارجين من مياه يهوذ
7

 آَيَتِهَا( 0 
8

 ُمتا ( 0 
9

 تَْرِجُعوَن، يُْرَجُعونَ ( 9 َذاهِقَةُ اْلَمْوَت، َذاهِقَةٌ اْلَمْوتَ ( 0 
10

 هُْزًءا، هُُزًؤا( 0 
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73/21:37م
1
نَسَٰن  ِمۡن َعَجٖلِۚ   لَِق ٱۡۡلِ ۡم َءاَيََِّٰت فَََل تَۡسَتۡعِجل ونِ  0خ  ْورِيك 

 
ْنَساُن ِمْن َعَجلإ َسأُِريُكْم آَيَاتِي فاََل ُخلَِق اإْلِ   9َسأ

 تَْستَْعِجلُونِ 

نت ۡم َصَِٰدقِيَ  73/21:38م ول وَن َمََّتَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعد  إِن ك   َويَقُولُوَن َمتَى هََذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  َوَيق 

فُّ  73/21:39م ْ ِحَي ََل يَك  وا ِيَن َكَفر  وهِِهم  ٱنلذاَر َوََل لَۡو َيۡعلَم  ٱَّلذ وَن َعن و ج 
وَن  ۡم ي نَِص  ورِهِۡم َوََل ه  ه   ]...[َعن ظ 

لَْو يَْعلَُم الاِذيَن َكفَُروا ِحيَن اَل يَُكفُّوَن َعْن 

ُوُجوِهِهُم النااَر َواَل َعْن ظُهُوِرِهْم َواَل هُْم 

 يُْنَصُرونَ 

73/21:40م
2
تِيِهم 

ۡ
مۡ  9َبۡغَتةٗ  0بَۡل تَأ ۡم  7َفَتۡبَهت ه  َها َوََل ه  وَن َردذ فَََل يَۡسَتِطيع 

وَن   ي نَظر 
بَْل تَأْتِيِهْم بَْغتَةً فَتَْبهَتُهُْم فاََل يَْستَِطيُعوَن َرداهَا َواَل 

 هُْم يُْنظَُرونَ 

73/21:41م
3
ْ ِمۡنه   0َولََقِد ٱۡست ۡهزِئَ   وا ِيَن َسِخر  ِن َقۡبلَِك فََحاَق بِٱَّلذ ٖل م  ا بِر س  م مذ

  9ََكن واْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزِء ونَ 
َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسلإ ِمْن قَْبلَِك فََحاَق بِالاِذيَن 

 َسِخُروا ِمْنهُْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزهُونَ 

73/21:42م
4
م  ۡم َعن ذِۡكرِ  0ق ۡل َمن يَۡكلَؤ ك  ِنَٰمۡح  بَۡل ه  ِۡل َوٱنلذَهارِ ِمَن ٱلرذ

بِٱَلذ
وَن  ۡعرِض   َرب ِِهم مُّ

ْحَماِن بَْل  قُْل َمْن يَْكلَُؤُكْم بِاللاْيِل َوالناهَاِر ِمَن الرا

 هُْم َعْن ِذْكِر َربِِّهْم ُمْعِرُضونَ 

ونَِنا   73/21:43م ِن د  م م  ه  ۡم َءالَِهة  َتۡمَنع  ۡم لَه 
َ
ِسِهۡم َوََل  أ نف 

َ
وَن نَِۡصَ أ ََل يَۡسَتِطيع 

ِنذا ي ۡصَحب ونَ  م م   ه 
أَْم لَهُْم آَلِهَةٌ تَْمنَُعهُْم ِمْن ُدونِنَا اَل يَْستَِطيُعوَن 

 نَْصَر أَْنفُِسِهْم َواَل هُْم ِمناا يُْصَحبُونَ 

َٰ َطاَل  73/21:44م ۡم َحَّتذ ََلٓءِ َوَءابَآَءه  ؤ  نذا  بَۡل َمتذۡعَنا َهى
َ
فَََل يََرۡوَن أ

َ
ۗۡ أ ر  م  َعلَۡيِهم  ٱۡلع 

م  ٱۡلَغَٰلِب ونَ  َفه 
َ
ٓ  أ ۡطَرافَِها

َ
َها ِمۡن أ ص  ۡرَض نَنق 

َ
ِت ٱۡۡل

ۡ
 نَأ

بَْل َمتاْعنَا هَُؤاَلِء َوآَبَاَءهُْم َحتاى طَاَل َعلَْيِهُم اْلُعُمُر 

أَفاََل يََرْوَن أَناا نَأْتِي اأْلَْرَض نَْنقُُصهَا ِمْن 

 َرافِهَا أَفَهُُم اْلَغالِبُونَ أَطْ 

73/21:45م
5
مُّ   ِۚ َوََل يَۡسَمع  ٱلصُّ م بِٱلۡوَۡۡحِ نِذر ك 

 
َمآ أ ََعٓءَ  0ق ۡل إِنذ وَن  9ٱَلُّ َعاَء  إَِذا َما ي نَذر  مُّ الدُّ قُْل إِناَما أُْنِذُرُكْم بِاْلَوْحِي َواَل يَْسَمُع الصُّ

 إَِذا َما يُْنَذُرونَ 

ِ  73/21:46م ا َولَئ نذ ٓ إِنذا ك  ََٰوۡيلََنا ول نذ َي ِۡن َعَذاِب َرب َِك ََلَق  ۡم َنۡفَحة  م  ۡته  سذ ن مذ
 َظَٰلِِميَ 

ْتهُْم نَْفَحةٌ ِمْن َعَذاِب َربَِّك لَيَقُولُنا يَا  َولَئِْن َمسا

 َوْيلَنَا إِناا ُكناا ظَالِِمينَ 

73/21:47م
6
َٰزِيَن ٱۡلقِۡسَط   ُۖ ِإَون   ٗ َِلَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ فَََل ت ۡظلَم  َنۡفس  َشۡي  0َونََضع  ٱلَۡمَو ا

ِۡن َخۡرَدل   9ََكَن ِمۡثَقاَل  تَۡيَنا 0مَحبذةٖ م 
َ
ۗۡ َوَكَفَٰ بَِنا َحَِٰسبَِي  7أ  بَِها

َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلقِْسطَ لِيَْوِم اْلقِيَاَمِة فاََل تُْظلَُم 

َحباةإ ِمْن َخْرَدلإ أَتَْينَا نَْفٌس َشْيئًا َوإِْن َكاَن ِمْثقَاَل 

 بِهَا َوَكفَى بِنَا َحاِسبِينَ 

73/21:48م
7
ۡرقَانَ   وَن ٱۡلف  وََسَٰ َوَهَٰر  تذقَِي  0تَولََقۡد َءاتَۡيَنا م  َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى َوهَاُروَن اْلفُْرقَاَن َوِضيَاًء  َوِضَياٗٓء َوذِۡكٗرا ل ِۡلم 

 َوِذْكًرا لِْلُمتاقِينَ 

ونَ  73/21:49م ۡشفِق  اَعةِ م  َِن ٱلسذ م م  م بِٱۡلَغۡيِب َوه  ِيَن ََيَۡشۡوَن َربذه  اَعِة  ٱَّلذ الاِذيَن يَْخَشْوَن َرباهُْم بِاْلَغْيِب َوهُْم ِمَن السا

 ُمْشفِقُونَ 

ونَ  73/21:50م نِكر  نت ۡم ََل ۥ م 
َ
فَأ
َ
نَزۡلَنَٰه   أ

َ
َباَرٌك أ  ِذْكٌر ُمبَاَرٌك أَْنَزْلنَاهُ أَفَأَْنتُْم لَهُ ُمْنِكُرونَ َوهََذا  َوَهََٰذا ذِۡكر  مُّ

73/21:51م
8
َٰهِيَم ر ۡشَدهۥ   َٰلِِمَي  0۞َولََقۡد َءاتَۡيَنآ إِبَۡر نذا بِهِۦ َع  َولَقَْد آَتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشَدهُ ِمْن قَْبُل َوُكناا بِِه َعالِِمينَ  ِمن َقۡبل  َوك 

ونَ  إِۡذ قَاَل  73/21:52م َِٰكف  نت ۡم لََها َع
َ
بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َما َهَِٰذهِ ٱتلذَماثِيل  ٱلذَِّتٓ أ

َ
إِْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَْوِمِه َما هَِذِه التاَماثِيُل الاتِي أَْنتُْم لَهَا  ِۡل

 َعاِكفُونَ 

                                                           
1

ْنَساَن ِمْن َعَجلإ ( 0  ْنَساِن، َخلََق اإْلِ  تَْستَْعِجلُونِي( 9 ُخلَِق الَعَجُل من اإْلِ
2

 فَيَْبهَتُهُمْ ( 7 ةً، بََغتاةً بََغتَ ( 9 يَأْتِيِهمْ ( 0 
3

 يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُونَ ( 9 اْستُْهِزيَ ( 0 
4

 يَْكلَُوُكْم، يَْكلَْوُكْم، يَْكاَلُكمْ ( 0 
5

مُّ ( 0  ، يُْسَمُع الصُّ ما ، يُْسِمُع الصُّ ما َعاءُ ( 9 تُْسِمُع الصُّ ما الدُّ  يُْسِمُع الصُّ
6

جاءت كلمة خردل في سياق آخر. قارن: " إن كان لكم من اإليمان قدر حبة خردل قلتم لهذا ( 0م♦ آتَْينَا، جئنا، أثبنا ( 7 ِمْثقَالُ ( 9 اْلقِْصطَ ( 0 

(؛" إذا كان لكم إيمان بمقدار حبة خردل، قلتم لهذه التوتة: انقلعي 91:  07الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، وما أعجزكم شيء" )متى 

 (.6:  07فأطاعتكم" )لوقا  وانغرسي في البحر،
7

 .93\79أنظر هامش عنوان السورة  (0ت 
8

 َرَشَدهُ ( 0 
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َٰبِِدينَ  73/21:53م  اَءنَا لَهَا َعابِِدينَ قَالُوا َوَجْدنَا آَبَ  قَال واْ وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََها َع

بِيٖ  73/21:54م ۡم ِِف َضَلَٰٖل مُّ نت ۡم َوَءابَآؤ ك 
َ
نت ۡم أ  قَاَل لَقَْد ُكْنتُْم أَْنتُْم َوآَبَاُؤُكْم فِي َضاَللإ ُمبِينإ  قَاَل لََقۡد ك 

73/21:55م
1
ِجۡئتََنا 

َ
َٰعِبِيَ  0قَال ٓواْ أ نَت ِمَن ٱللذ

َ
ۡم أ
َ
ِ أ ِعبِينَ قَالُوا   0مبِٱۡۡلَق   أَِجْئتَنَا بِاْلَحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن الالا

َٰ  73/21:56م ۠ لََعَ نَا
َ
نذ َوأ ِي َفَطرَه  ۡرِض ٱَّلذ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡم َربُّ ٱلسذ بُّك  قَاَل بَل رذ

َِٰهِدينَ  َِن ٱلشذ م م  َٰلِك   َذ
َماَواِت َواأْلَْرِض الاِذي  قَاَل بَل َربُُّكْم َربُّ السا

اِهِدينَ فَطََرهُنا   َوأَنَا َعلَى َذلُِكْم ِمَن الشا

73/21:57م
2
  ِ ْ  0َوتَٱَّللذ ن ت َولُّوا

َ
م َبۡعَد أ ۡصَنََٰمك 

َ
ِكيَدنذ أ

َ
ۡدبِرِيَن  9َۡل ِ أَلَِكيَدنا أَْصنَاَمُكْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدبِِرينَ  م   َوتَاَّللا

73/21:58م
3
ًَٰذا  َذ ۡم ج  وَن  0فََجَعلَه  ۡم إََِلۡهِ يَۡرِجع  ۡم لََعلذه  ذه   فََجَعلَهُْم ُجَذاًذا إاِلا َكبِيًرا لَهُْم لََعلاهُْم إِلَْيِه يَْرِجُعونَ  إَِلذ َكبِۡٗيا ل

َٰلِِميَ قَال واْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَِب 73/21:59م ۥ لَِمَن ٱلظذ  تِنَا إِناهُ لَِمَن الظاالِِمينَ قَالُوا َمْن فََعَل هََذا بِآَلِهَ  لَِهتَِنآ إِنذه 

َٰهِيم   73/21:60م ۥٓ إِبَۡر َقال  ََل  ۡم ي  ر ه   قَالُوا َسِمْعنَا فَتًى يَْذُكُرهُْم يُقَاُل لَهُ إِْبَراِهيمُ  قَال واْ َسِمۡعَنا فََّٗت يَۡذك 

ۡم  73/21:61م ِ ٱنلذاِس لََعلذه  ۡعي 
َ
ى أ ت واْ بِهِۦ لََعَ

ۡ
ونَ قَال واْ فَأ  قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَى أَْعيُِن النااِس لََعلاهُْم يَْشهَُدونَ  يَۡشَهد 

نَت َفَعۡلَت َهََٰذا أَِب 73/21:62م
َ
َٰهِيم  قَال ٓواْ َءأ إِبَۡر  قَالُوا أَأَْنَت فََعْلَت هََذا بِآَلِهَتِنَا يَا إِْبَراِهيمُ  لَِهتَِنا َيى

73/21:63م
4
ۥ  ۡم َهََٰذا فَۡس  0قَاَل بَۡل َفَعلَه  مۡ   َ َكبِۡي ه  وَن  9ل وه  قَاَل بَْل فََعلَهُ َكبِيُرهُْم هََذا فَاْسأَلُوهُْم إِْن َكانُوا  إِن ََكن واْ يَنِطق 

 يَْنِطقُونَ 

ونَ  73/21:64م َٰلِم  نت م  ٱلظذ
َ
ۡم أ ِسِهۡم َفَقال ٓواْ إِنذك  نف 

َ
ٓواْ إََِلى أ  فَقَالُوا إِناُكْم أَْنتُُم الظاالُِمونَ  فََرَجُعوا إِلَى أَْنفُِسِهمْ  فَرََجع 

73/21:65م
5
  ْ وا َٰ ر ء وِسِهۡم  0ث مذ ن ِكس  وَن  ]...[لََعَ ََلٓءِ يَنِطق  ؤ  ثُما نُِكُسوا َعلَى ُرُؤوِسِهْم لَقَْد َعلِْمَت َما هَُؤاَلِء  لََقۡد َعلِۡمَت َما َهى

 يَْنِطقُونَ 

وَن ِمن  73/21:66م َفَتۡعب د 
َ
ۡم َشۡي قَاَل أ ِ َما ََل يَنَفع ك  مۡ   ٗ د وِن ٱَّللذ ُّك  ِ َما اَل يَْنفَُعُكْم َشْيئًا َواَل  ا َوََل يَۡض  قَاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاا

ُكمْ   يَُضرُّ

73/21:67م
6
  ٖ ف 

 
فَََل َتۡعقِل وَن  0أ

َ
ِ  أ وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ۡم َولَِما َتۡعب د  ِ أَفاََل تَْعقِلُونَ  أُفٍّ لَُكْم َولَِما لذك   تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاا

َٰعِلِيَ  73/21:68م نت ۡم َف ۡم إِن ك  ٓواْ َءالَِهَتك  ِق وه  َوٱنِص   قُوهُ َواْنُصُروا آَلِهَتَُكْم إِْن ُكْنتُْم فَاِعلِينَ  قَال واْ َحر   قَالُوا َحرِّ

73/21:69م
7
ًَٰما  وِن بَۡرٗدا َوَسَل ََٰنار  ك  ى إِبَۡرَٰهِيمَ  ق ۡلَنا َي  قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْرًدا َوَساَلًما َعلَى إِْبَراِهيمَ   0ملََعَ

ۡخََّسِينَ  73/21:70م
َ
م  ٱۡۡل َراد واْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعۡلَنَٰه 

َ
 َوأََراُدوا بِِه َكْيًدا فََجَعْلنَاهُُم اأْلَْخَسِرينَ  َوأ

  73/21:71م
َ
ََٰرۡكَنا فِيَها لِۡلَعَٰلَِميَ َوََّنذۡيَنَٰه  َول وًطا إََِل ٱۡۡل ْينَاهُ َولُوطًا إِلَى اأْلَْرِض الاتِي بَاَرْكنَا فِيهَا  ۡرِض ٱلذَِّت َب َونَجا

 لِْلَعالَِمينَ 

 َجَعۡلَنا َصَٰلِِحيَ  73/21:72م
ُۖ َولُك  ٗ وَب نَافِلَٗة ۥٓ إِۡسَحََٰق َوَيۡعق  َويَْعقُوَب نَافِلَةً َوُكاّلً َجَعْلنَا َوَوهَْبنَا لَهُ إِْسَحاَق  َوَوَهۡبَنا ََل 

 َصالِِحينَ 

ٓ إََِلِۡهۡم فِۡعَل ٱۡۡلَۡيَرَِٰت ِإَوقَاَم  73/21:73م وَۡحۡيَنا
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
وَن بِأ ٗة َيۡهد  ئِمذ

َ
ۡم أ وََجَعۡلَنَٰه 

َٰبِِدينَ  ةِِۖ َوََكن واْ نَلَا َع َكوَٰ ةِ ِإَويَتآَء ٱلزذ لَوَٰ  ٱلصذ
ةً  يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْينَا إِلَْيِهْم فِْعَل  َوَجَعْلنَاهُْم أَهِما

َكاِة َوَكانُوا لَنَا  اَلِة َوإِيتَاَء الزا اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم الصا

 َعابِِدينَ 

                                                           
1

 .Cf. Midrash Rabbah, Gn 38:13( **0م♦ أَِجْيتَنَا ( 0 
2

 0 ) ِ  تََولُّوا( 9 َوبِاَّللا
3

 ِجَذاًذا، َجَذاًذا، ُجُذًذا، َجَذًذا، ُجَذًذا( 0 
4

 فََسلُوهُمْ ( 9 فََعلاهُ ( 0 
5

ُسوا، نََكُسوا( 0   نُكِّ
6

، أُفا ( 0   أُفِّ
7

وهذا يذكرنا برواية دانيال: " لكن مالك الرب نزل إلى األتون مع عزريا وأصحابه وطرد لهيب النار عن األتون وجعل وسط األتون ما (  0م 

 ;Cf. Midrash Rabbah, Gn 38:13(. 31-78:  7يشبه نسيم الندى المنعش، فلم تمسهم النار البتة ولم تصبهم بأذى أو ضرر" )دانيال 

Talmud de Jérusalem, Pesahim 118a** . 
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73/21:74م
1
ۡكٗما وَِعۡلٗما َوََّنذۡيَنَٰه  ِمَن ٱۡلَقۡرَيةِ ٱلذَِّت ََكنَت  0مَول وًطا  َءاَتۡيَنَٰه  ح 

َِٰسقَِي  ۡم ََكن واْ قَۡوَم َسوۡءٖ َف ئَِث  إِنذه   تذۡعَمل  ٱۡۡلََبى
ْينَاهُ ِمَن اْلقَْريَِة  َولُوطًا آَتَْينَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َونَجا

إِناهُْم َكانُوا قَْوَم َسْوءإ  الاتِي َكانَْت تَْعَمُل اْلَخبَاهِثَ 

 فَاِسقِينَ 

َٰلِِحيَ  73/21:75م ۥ ِمَن ٱلصذ ُٓۖ إِنذه  ۡدَخۡلَنَٰه  ِِف رَُۡحَتَِنا
َ
الِِحينَ  َوأ  َوأَْدَخْلنَاهُ فِي َرْحَمتِنَا إِناهُ ِمَن الصا

ۥ ِمَن  0مَون وًحا 73/21:76م ۡهلَه 
َ
ۡيَنَٰه  َوأ إِۡذ نَاَدىَٰ ِمن َقۡبل  فَٱۡسَتَجۡبَنا ََل ۥ َفَنجذ

 ٱۡلَكۡرِب ٱۡلَعِظيمِ 
ْينَاهُ  َونُوًحا إِْذ نَاَدى ِمْن قَْبُل فَاْستََجْبنَا لَهُ فَنَجا

 َوأَْهلَهُ ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ 

73/21:77م
2
َنَٰه  ِمنَ   ِيَن  0َونََِصۡ ْ أَِبٱۡلَقۡوِم ٱَّلذ ب وا ْ قَۡوَم َسوۡءٖ َكذذ ۡم ََكن وا ٓ  إِنذه  َٰتَِنا َي

َۡجَعَِي 
َ
ۡم أ ۡغَرۡقَنَٰه 

َ
 فَأ

بُوا بِآَيَاتِنَا إِناهُْم  َونََصْرنَاهُ ِمَن اْلقَْوِم الاِذيَن َكذا

 َكانُوا قَْوَم َسْوءإ فَأَْغَرْقنَاهُْم أَْجَمِعينَ 

73/21:78م
3
لَۡيَمََٰن إِذۡ   َد َوس  َماِن ِِف ٱۡۡلَۡرِث إِۡذ َنَفَشۡت فِيهِ َغَنم  ٱۡلَقۡوِم  َوَداوۥ  ََيۡك 

نذا ِۡل ۡكِمِهمۡ    0نَشَِٰهِدينَ  0َوك 
َوَداُووَد َوُسلَْيَماَن إِْذ يَْحُكَماِن فِي اْلَحْرِث إِْذ 

 نَفََشْت فِيِه َغنَُم اْلقَْوِم َوُكناا لُِحْكِمِهْم َشاِهِدينَ 

73/21:79م
4
ۡمَنََٰها  ۡكٗما وَِعۡلٗما   0َفَفهذ ًّ َءاتَۡيَنا ح  لَۡيَمََٰن  َولُك  َد  0نس  ۡرنَا َمَع َداوۥ  َوَسخذ

ۡۡيَ   َباَل ي َسب ِۡحَن َوٱلطذ َٰعِلَِي  0م9ٱۡۡلِ نذا َف  َوك 
فَفَهاْمنَاهَا ُسلَْيَماَن َوُكاّلً آَتَْينَا ُحْكًما َوِعْلًما 

ْرنَا َمَع َداُووَد اْلِجبَاَل يَُسبِّْحنَ  َوالطاْيَر َوُكناا  َوَسخا

 فَاِعلِينَ 

73/21:80م
5
م 0م0وََعلذۡمَنَٰه  َصۡنَعَة َۡل وٖس   ۡم تِل ۡحِصَنك  ۡمُۖ َفَهۡل  9لذك  ِسك 

ۡ
ِنَۢ بَأ م 

وَن  نت ۡم َشَِٰكر 
َ
 أ

َوَعلاْمنَاهُ َصْنَعةَ لَبُوسإ لَُكْم لِتُْحِصنَُكْم ِمْن بَأِْسُكْم 

 فَهَْل أَْنتُْم َشاِكُرونَ 

73/21:81م
6
ِيحَ  ]...[  لَۡيَمََٰن ٱلر  ۡرِض ٱلذَِّت  0َولِس 

َ
ۡمرِهِۦٓ إََِل ٱۡۡل

َ
ََعِصَفٗة ََتۡرِي بِأ

َٰلِِمَي  ء  َع ِ ََشۡ
ل  نذا بِك  ََٰرۡكَنا فِيَها  َوك   َب

يَ  َعاِصفَةً تَْجِري بِأَْمِرِه إِلَى  َولُِسلَْيَماَن الرِّ

َشْيءإ اأْلَْرِض الاتِي بَاَرْكنَا فِيهَا َوُكناا بُِكلِّ 

 َعالِِمينَ 

73/21:82م
7
نذا   َٰلَِكُۖ َوك  وَن ََل ۥ َوَيۡعَمل وَن َعَمَٗل د وَن َذ َيَِٰطِي َمن َيغ وص  َوِمَن ٱلشذ

ۡم َحَٰفِِظيَ    0لَه 
يَاِطيِن َمْن يَُغوُصوَن لَهُ َويَْعَملُوَن َعَماًل  َوِمَن الشا

 ُدوَن َذلَِك َوُكناا لَهُْم َحافِِظينَ 

73/21:83م
8
ۥٓ  ]...[۞  يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربذه 

َ
َن ِ  0َوأ

َ
رَۡحم   9أ

َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ َِنَ ٱلۡضُّ َمسذ

َُِٰحَِي   ٱلرذ
رُّ َوأَْنَت  نَِي الضُّ َوأَيُّوَب إِْذ نَاَدى َرباهُ أَنِّي َمسا

اِحِمينَ   أَْرَحُم الرا

73/21:84م
9
  ُۖ ٖ ۥفَٱۡسَتَجۡبَنا ََل ۥ فََكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن ِض   ۡهلَه 

َ
م  0مَوَءاَتۡيَنَٰه  أ َوِمۡثلَه 

ِۡن ِعنِدنَا َوذِۡكَرىَٰ لِۡلَعَٰبِِديَن  ۡم رَُۡحَٗة م  َعه   مذ
فَاْستََجْبنَا لَهُ فََكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُضرٍّ َوآَتَْينَاهُ أَْهلَهُ 

 َوِمْثلَهُْم َمَعهُْم َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوِذْكَرى لِْلَعابِِدينَ 

73/21:85م
10

َِٰبِيَن  0مِإَوۡسَمَٰعِيَل ِإَوۡدرِيَس َوذَا ٱۡلِكۡفِلِۖ  ]...[  َِن ٱلصذ َوإِْسَماِعيَل َوإِْدِريَس َوَذا اْلِكْفِل ُكل  ِمَن  ُك    م 

ابِِرينَ   الصا

                                                           
1

 .37:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م 
2

 .39:  37\97أنظر هامش اآلية  (0م♦ َعلَى ( 0 
3

فتصيب في انفالتها إِنساناً أَو  هذه اآلية والتي بعدها نسخهما الحديث النبوي العجماء جبار بمعنى أَن تنفلت البهيمة العجماء( 0ن♦ لُِحْكِمِهما ( 0 

 شيئاً فجرحها هَدر.
4

قارن: " لتصفق األنهار ولتهلل الجبال جميعا أمام الرب. فإنه آت ليدين األرض يدين ( 0م♦ أنظر اآلية السابقة ( 0ن♦ َوالطاْيُر ( 9 فَأَْفهَْمنَاهَا( 0 

لرب من األرض أيتها التنانين وجميع الغمار النار والبرد، والثلج والضباب (؛" سبحي ا8-9:  89الدنيا بالبر والشعوب باالستقامة" )مزامير 

جنحة" الري  العاصفة المنفذة لكلمته. الجبال وجميع التالل الشجر المثمر وجميع األرز. الوحوش وجميع البهاهم الحيوانات الدابة والطيور الم

 (. 01-7:  079)مزامير 
5

نَُكْم لِنُْحِصنَُكْم، لِ ( 9 لُبُوسإ ( 0  نَُكْم، لِتَُحصِّ ال ذكر لهذه المعلومة عن داود في العهد القديم أو اساطير اليهود ولكن خصمه ( 0م♦ يُْحِصنَُكْم، لِيَُحصِّ

 (.3:  07جليات كان "على رأسه خوذة من نحاس. وكان البسا درعا حرشفية، ووزن الدرع خمسة آالف مثقال نحاس" )صموهيل األةل 
6

يَاَح،( 0  ياحُ  الرِّ يُ ، الرِّ  الرِّ
7

يَاِطيِن َمْن يَُغوُص لَهُ َويَْعَمُل َوُكناا لَهُْم َحافِِظينَ ( 0   َوِمَن الشا
8

 إِنِّي( 9 َربُّهُ ( 0 
9

 .77:  79\79أنظر هامس الىية ( 0م 
10

 .79:  79\79أنظر هامش اآلية ( 0م 
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َٰلِِحيَ  73/21:86م َِن ٱلصذ م م  ُٓۖ إِنذه  ۡم ِِف رَُۡحَتَِنا ۡدَخۡلَنَٰه 
َ
الِِحينَ َوأَْدَخْلنَاهُْم فِي  َوأ  َرْحَمتِنَا إِناهُْم ِمَن الصا

73/21:87م
1
َغَِٰضٗبا 0تَوَذا ٱنلُّونِ  ]...[  ن لذن نذۡقِدرَ  9َفَظنذ  0إِذ ذذَهَب م 

َ
َعلَۡيهِ  7أ

ل َمَِٰت  نت  ِمَن  7َفَناَدىَٰ ِِف ٱلظُّ ۡبَحََٰنَك إَِن ِ ك  نَت س 
َ
ٓ أ ٓ إَِلََٰه إَِلذ ن َلذ

َ
أ

َٰلِِمَي   ٱلظذ

إِْذ َذهََب ُمَغاِضبًا فَظَنا أَْن لَْن نَْقِدَر  َوَذا النُّونِ 

َعلَْيِه فَنَاَدى فِي الظُّلَُماِت أَْن اَل إِلَهَ إاِلا أَْنَت 

 ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظاالِِمينَ 

73/21:88م
2
ۡؤِمنَِي  0ِج  ۨفَٱۡسَتَجۡبَنا ََل ۥ َوََّنذۡيَنَٰه  ِمَن ٱۡلَغم ِ  َوَكَذَٰلَِك ن    ْينَاهُ ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذلَِك نُْنِجي  ٱلۡم  فَاْستََجْبنَا لَهُ َونَجا

 اْلُمْؤِمنِينَ 

73/21:89م
3
نَت َخۡۡي   ]...[ 

َ
ِ ََل تََذۡرِن فَۡرٗدا َوأ ۥ رَب  ٓ إِۡذ نَاَدىَٰ َربذه  َوَزَكرِيذا

َٰرِثِيَ    0مٱۡلَو
تََذْرنِي فَْرًدا َوأَْنَت  َوَزَكِرياا إِْذ نَاَدى َرباهُ َربِّ اَل 

 َخْيُر اْلَواِرثِينَ 

73/21:90م
4
ۡم ََكن واْ   ۥٓ  إِنذه  ۡصلَۡحَنا ََل ۥ َزۡوَجه 

َ
فَٱۡسَتَجۡبَنا ََل ۥ َوَوَهۡبَنا ََل ۥ ََيَۡيَٰ َوأ
وَنَنا وَن ِِف ٱۡۡلَۡيَرَِٰت َوَيۡدع  ُۖ  0ي َسَٰرِع   َوََكن واْ نَلَا َخَِٰشعَِي  9رََغٗبا َورََهٗبا

فَاْستََجْبنَا لَهُ َوَوهَْبنَا لَهُ يَْحيَى َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ 

إِناهُْم َكانُوا يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َويَْدُعونَنَا 

 َرَغبًا َوَرهَبًا َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعينَ 

73/21:91م
5
ۡحَصَنۡت فَۡرَجَها َفَنَفۡخَنا فِيَها ِمن رُّ  ]...[ 

َ
وِحَنا وََجَعۡلَنََٰها َوٱلذَِّتٓ أ
 ل ِۡلَعَٰلَِمَي  0َوٱۡبَنَهآ َءايَةٗ 

َوالاتِي أَْحَصنَْت فَْرَجهَا فَنَفَْخنَا فِيهَا ِمْن ُروِحنَا 

 َوَجَعْلنَاهَا َواْبنَهَا آَيَةً لِْلَعالَِمينَ 

73/21:92م
6
مۡ   ت ك  مذ

 
ٗة َوَِٰحَدةٗ  0إِنذ َهَِٰذهِۦٓ أ مذ

 
ۡم فَٱعۡ  9أ نَا۠ َربُّك 

َ
ونِ َوأ ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ   7ب د  تُُكْم أُما  إِنا هَِذِه أُما

ونَ  73/21:93م ٌّ إََِلَۡنا َرَِٰجع  ۡمُۖ ُك  م بَۡيَنه  ۡمَره 
َ
ٓواْ أ ع   َوتَقَطاُعوا أَْمَرهُْم بَْينَهُْم ُكل  إِلَْينَا َراِجُعونَ  َوَتَقطذ

73/21:94م
7
ۡفَرانَ َفَمن َيۡعَمۡل ِمَن   ۡؤِمن  فَََل ك  َو م  َٰلَِحَِٰت َوه  لَِسۡعيِهِۦ ِإَونذا  0ٱلصذ

 ََل ۥ َكَٰتِب وَن 
الَِحاِت َوهَُو ُمْؤِمٌن فاََل  فََمْن يَْعَمْل ِمَن الصا

 ُكْفَراَن لَِسْعيِِه َوإِناا لَهُ َكاتِبُونَ 

73/21:95م
8
ٓ  0وََحَرَٰمٌ   ۡهلَۡكَنََٰها

َ
َٰ قَۡرَية  أ مۡ  ]...[ 9لََعَ نذه 

َ
وَن  7أ  َوَحَراٌم َعلَى قَْريَةإ أَْهلَْكنَاهَا أَناهُْم اَل يَْرِجُعونَ  ََل يَۡرِجع 

73/21:96م
9
ى إَِذا ف تَِحۡت   وج   0َحَّتذ ج 

ۡ
وج   9يَأ ج 

ۡ
ِ َحَدٖب  0م7َوَمأ

ِن ُك   م م   7وَه 
  3يَنِسل ونَ 

 َحتاى إَِذا فُتَِحْت يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوهُْم ِمْن ُكلِّ 

 َحَدبإ يَْنِسلُونَ 

واْ  73/21:97م ِيَن َكَفر  بَۡصَٰر  ٱَّلذ
َ
َوٱۡقََتََب ٱلۡوَۡعد  ٱۡۡلَقُّ فَإَِذا ِِهَ َشَِٰخَصٌة أ

نذا َظَٰلِِميَ  ِۡن َهََٰذا بَۡل ك  نذا ِِف َغۡفلَةٖ م  ََٰوۡيلََنا قَۡد ك   َي
َواْقتََرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ فَإَِذا ِهَي َشاِخَصةٌ أَْبَصاُر 

ِذيَن َكفَُروا يَا َوْيلَنَا قَْد ُكناا فِي َغفْلَةإ ِمْن هََذا بَْل الا 

 ُكناا ظَالِِمينَ 

73/21:98م
10

ِ َحَصب    وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ۡم َوَما َتۡعب د  نت ۡم لََها  0إِنذك 
َ
َجَهنذَم أ

  0نَوَٰرِد ونَ 
ِ َحَصُب َجهَنامَ  أَْنتُْم  إِناُكْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاا

 لَهَا َواِرُدونَ 

73/21:99م
11

ََلٓءِ َءالَِهةٗ   ؤ  ونَ  0لَۡو ََكَن َهى ُۖ َوُك    فِيَها َخَِِٰل  ا َوَرد وَها لَْو َكاَن هَُؤاَلِء آَلِهَةً َما َوَرُدوهَا َوُكل  فِيهَا   0نمذ

 َخالُِدونَ 

73/21:100م
1
ونَ   ۡم فِيَها ََل يَۡسَمع  ۡم فِيَها زَفِۡي  َوه   لَهُْم فِيهَا َزفِيٌر َوهُْم فِيهَا اَل يَْسَمُعونَ   0نلَه 

                                                           
1

َر، ( 7 أَفَظَنا ( 9 ُمْغَضبًا( 0  رَ يُْقَدَر، يَْقِدَر، يُقَدا  لقب صاحب الحوت. 79:  69\9هو النبي يونس والذي تطلق عليه اآلية  (0ت♦ الظُّْلَماِت ( 7 نُقَدِّ
2

ي( 0  ى، نُجِّ ي، نَجا  نُنَجِّ
3

 وهوامشها 03-9:  08\77أنظر اآليات ( 0م 
4

 َرْغبًا َوَرْهبًا ُرْغبًا َوُرهْبًا، َرَغبًا َوَرهَبًا، ُرُغبًا َوُرهُبًا،( 9 َويَْدُعونَا، َويَْدُعوناا( 0 
5

 آَيَتَين( 0 
6

تَُكمْ ( 0  ةٌ َواِحَدةٌ ( 9 أُما  فَاْعبُُدونِي( 7 أُما
7

 ُكْفرَ ( 0 
8

َم، َوَحْرَم، َوَحريمٌ ( 0  َم، َوَحرا  إِناهُمْ ( 7 أَْهلَْكتُهَا( 9 َوِحْرٌم، َوَحْرٌم، َوَحِرٌم، َوَحِرَم، َوَحُرَم، َوَحَرَم، َوُحرِّ
9

 .97:  09\68أنظر هامش اآلية ( 0م♦ يَْنُسلُوَن ( 3 َجَدثإ، َجَدفإ ( 7 َوَماُجوج( 7 اُجوج، آُجوجيَ ( 9 فُتَِّحتْ ( 0 
10

 010:  90\77منسوخة باآلية ( 0ن♦ َحْصُب، َحطَُب، َحَضُب، َحْضُب ( 0 
11

 010:  90\77منسوخة باآلية ( 0ن♦ آَلِهَةٌ ( 0 
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ونَ  73/21:101م ۡبَعد  ْوَلىئَِك َعۡنَها م 
 
ِنذا ٱۡۡل ۡسََنى أ م م  ِيَن َسَبَقۡت لَه  إِنا الاِذيَن َسبَقَْت لَهُْم ِمناا اْلُحْسنَى أُولَئَِك َعْنهَا  إِنذ ٱَّلذ

 ُمْبَعُدونَ 

ونَ ََل يَۡسمَ  .73/21:102م ۡم َخَِِٰل  ه  س  نف 
َ
ۡم ِِف َما ٱۡشَتَهۡت أ ُۖ َوه  وَن َحِسيَسَها اَل يَْسَمُعوَن َحِسيَسهَا َوهُْم فِي َما اْشتَهَْت أَْنفُُسهُْم  ع 

 َخالُِدونَ 

73/21:103م
2
م    ن ه  م   0ََل ََيۡز  م  ٱلَۡمَلىئَِكة  َهََٰذا يَۡوم ك  َٰه  ى ۡكَب  َوَتَتلَقذ

َ
ٱۡلَفَزع  ٱۡۡل
وَن  نت ۡم ت وَعد  ِي ك   ٱَّلذ

اَل يَْحُزنُهُُم اْلفََزُع اأْلَْكبَُر َوتَتَلَقااهُُم اْلَماَلهَِكةُ هََذا 

 يَْوُمُكُم الاِذي ُكْنتُْم تُوَعُدونَ 

73/21:104م
3
ٓ  0يَۡوَم َنۡطوِي  َما ِ  9ءَ ٱلسذ ِجل  ِ ت ِبِۚ  7َكَطى ِ ٱلس  َل  0م7لِۡلك  وذ

َ
ٓ أ نَا
ۡ
َكَما بََدأ

َٰعِلَِي  نذا َف ٓ  إِنذا ك  ۥ  وَۡعًدا َعلَۡيَنا ه   َخۡلٖق نُّعِيد 
ِجلِّ لِْلُكتُِب َكَما  َماَء َكطَيِّ السِّ يَْوَم نَْطِوي السا

َل َخْلقإ نُِعيُدهُ َوْعًدا َعلَْينَا إِناا ُكنا   ا فَاِعلِينَ بََدْأنَا أَوا

73/21:105م
4
ب ورِ   ۡرَض يَرِث َها ِعَبادَِي  0َولََقۡد َكَتۡبَنا ِِف ٱلزذ

َ
نذ ٱۡۡل

َ
ِۡكرِ أ ِمنَۢ َبۡعِد ٱَّل 

ونَ  َٰلِح    0م9ٱلصذ
ْكِر أَنا اأْلَْرَض  بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزا

الُِحونَ   يَِرثُهَا ِعبَاِدَي الصا

َٰبِِدينَ  73/21:106م َٰٗغا ل َِقۡو   َع  إِنا فِي هََذا لَباََلًغا لِقَْومإ َعابِِدينَ  إِنذ ِِف َهََٰذا َۡلََل

رَۡسۡلَنََٰك إَِلذ رَُۡحَٗة ل ِۡلَعَٰلَِميَ  73/21:107م
َ
 َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلا َرْحَمةً لِْلَعالَِمينَ  َوَمآ أ

ونَ ق ۡل إِنذَما ي وَۡحى إََِلذ  73/21:108م ۡسلِم  نت م مُّ
َ
ُۖ َفَهۡل أ ۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد  َمآ إَِلَٰه ك  نذ

َ
قُْل إِناَما يُوَحى إِلَيا أَناَما إِلَهُُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فَهَْل أَْنتُْم  أ

 ُمْسلُِمونَ 

م بَ  73/21:109م
َ
قَرِيٌب أ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
َٰ َسَوآءِٖۖ ِإَوۡن أ ۡم لََعَ ۡل َءاَذنت ك  ا فَإِن تََولذۡواْ َفق  عِيد  مذ

ونَ   ت وَعد 
فَإِْن تََولاْوا فَقُْل آََذْنتُُكْم َعلَى َسَواءإ َوإِْن أَْدِري 

 أَقَِريٌب أَْم بَِعيٌد َما تُوَعُدونَ 

ونَ  73/21:110م ۥ َيۡعلَم  ٱۡۡلَۡهَر ِمَن ٱۡلَقۡوِل َوَيۡعلَم  َما تَۡكت م   َويَْعلَُم َما تَْكتُُمونَ إِناهُ يَْعلَُم اْلَجْهَر ِمَن اْلقَْوِل  إِنذه 

ۡم َوَمَتٌَٰع إََِلَٰ ِحيٖ  73/21:111م ۥ فِۡتَنة  لذك  ۡدرِي لََعلذه 
َ
 َوإِْن أَْدِري لََعلاهُ فِْتنَةٌ لَُكْم َوَمتَاٌع إِلَى ِحينإ  ِإَوۡن أ

73/21:112م
5
ََٰل   م 0َق ِ ٱۡحك  َٰ َما  9َرب  ۡسَتَعان  لََعَ ِۗ َوَربُّنَا ٱلرذۡحَمَٰن  ٱلۡم  ِ بِٱۡۡلَق 

ونَ    7تَِصف 
ْحَماُن اْلُمْستََعاُن قَاَل َربِّ اْحُكْم  بِاْلَحقِّ َوَربُّنَا الرا

 َعلَى َما تَِصفُونَ 

 
 سورة المؤمنون 23\34

 6مكية 118 - عدد اآليات
7
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

74/23:1م
8
ۡفلَحَ  

َ
ۡؤِمن وَن  0قَۡد أ  قَْد أَْفلََ  اْلُمْؤِمنُونَ  ٱلۡم 

ونَ  74/23:2م ۡم ِِف َصََلتِِهۡم َخَِٰشع  ِيَن ه   الاِذيَن هُْم فِي َصاَلتِِهْم َخاِشُعونَ  ٱَّلذ

74/23:3م
9
ۡم َعِن ٱللذۡغوِ   ِيَن ه  ونَ َوٱَّلذ ۡعرِض   َوالاِذيَن هُْم َعِن اللاْغِو ُمْعِرُضونَ   0مم 

                                                                                                                                                                                                            
1

 010:  90\77منسوخة باآلية ( 0ن 
2

 يُْحِزنُهُُم، يُْحِزْنهُمُ ( 0 
3

َماءُ ( 9 يَْطِوي( 0  ُجلِ ( 7 تُْطوى السا ِجِل، السُّ ، الساْجِل، السِّ ِجلِّ ِجِل، السُّ قارن: "والسماء قد طويت طي السفر، وكل جبل  (0ملِْلُكْتِب، لِْلِكتَاِب  ( 7 السِّ

 (.07:  6وجزيرة قد تزعزعت")رؤيا 
4

بُورِ ( 0  الِحين ( 9 الزُّ  77:  78\38أنظر هامش اآلية ( 0م♦ الصا
5

 يَِصفُونَ ( 7 أَْحَكُم، أَْحَكمَ ( 9 قُلْ ( 0 
6

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
7

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
8

 أُْفلَِ ، أَفْلَُحوا، أَْفلَُ ، أُْفلُِحوا( 0 
9

 (.0:  3الم أمام هللا فإن هللا في السماء وأنت على األرض فلتكن كلماتك قليلة" )جامعة قارن: "ال تعجل بفمك وال يسارع قلبك إلى إلقاء ك( 0م 
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َٰعِل ونَ  74/23:4م ةِ َف َكوَٰ ۡم لِلزذ ِيَن ه  َكاِة فَاِعلُونَ  َوٱَّلذ  َوالاِذيَن هُْم لِلزا

ونَ  74/23:5م وِجِهۡم َحَٰفِظ  ر  ۡم لِف  ِيَن ه   َوالاِذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُونَ  َوٱَّلذ

ۡم َغۡۡي  َمل وِميَ  74/23:6م ۡم فَإِنذه  يَۡمَٰن ه 
َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
ى أ إاِلا َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمانُهُْم فَإِناهُْم  إَِلذ لََعَ

 َغْيُر َملُوِمينَ 

م  ٱۡلَعاد ونَ  74/23:7م ْوَلىئَِك ه 
 
َٰلَِك فَأ  َمِن اْبتََغى َوَراَء َذلَِك فَأُولَئَِك هُُم اْلَعاُدونَ فَ  َفَمِن ٱۡبَتَغَٰ َوَرآَء َذ

74/23:8م
1
َمََٰنَٰتِِهمۡ  

َ
ۡم ِۡل ِيَن ه  وَن  0َوٱَّلذ  َوالاِذيَن هُْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ  وََعۡهِدهِۡم َرَٰع 

74/23:9م
2
َٰتِِهمۡ   َٰ َصلََو ۡم لََعَ ِيَن ه  وَن  0َوٱَّلذ َافِظ   َوالاِذيَن هُْم َعلَى َصلََواتِِهْم يَُحافِظُونَ  َي 

َٰرِث ونَ  74/23:10م م  ٱۡلَو ْوَلىئَِك ه 
 
 أُولَئَِك هُُم اْلَواِرثُونَ  أ

74/23:11م
3
ِيَن يَرِث وَن ٱۡلفِۡرَدۡوَس   وَن  0مٱَّلذ ۡم فِيَها َخَِِٰل   الاِذيَن يَِرثُوَن اْلفِْرَدْوَس هُْم فِيهَا َخالُِدونَ  ه 

ِن ِطيٖ  74/23:12م َٰلَةٖ م  َل نَسََٰن ِمن س  ْنَساَن ِمْن ُساَللَةإ ِمْن ِطينإ  َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡۡلِ  َولَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

ِكيٖ  74/23:13م  ثُما َجَعْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََرارإ َمِكينإ  ث مذ َجَعۡلَنَٰه  ن ۡطَفٗة ِِف قََرارٖ مذ

74/23:14م
4
ۡضَغَة  ث مذ َخلَۡقَنا  ۡضَغٗة فََخلَۡقَنا ٱلۡم  ٱنلُّۡطَفَة َعلََقٗة فََخلَۡقَنا ٱۡلَعلََقَة م 

َنَٰه  َخۡلًقا َءاَخَر  َفَتَباَرَك  7َۡلۡٗما 9فََكَسۡونَا ٱۡلعَِظَٰمَ  0ِعَظَٰٗما
ۡ
نَشأ
َ
ث مذ أ

ۡحَسن  ٱۡلَخَٰلِقَِي 
َ
 ٱَّللذ  أ

لَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَْقنَا ثُما َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلعَ 

اْلُمْضَغةَ ِعظَاًما فََكَسْونَا اْلِعظَاَم لَْحًما ثُما أَْنَشأْنَاهُ 

ُ أَْحَسُن اْلَخالِقِينَ   َخْلقًا آََخَر فَتَبَاَرَك هللاا

74/23:15م
5
َٰلَِك لََمي ِت ونَ   م َبۡعَد َذ  لََميِّتُونَ ثُما إِناُكْم بَْعَد َذلَِك   0ث مذ إِنذك 

ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ ت ۡبَعث ونَ  74/23:16م  ثُما إِناُكْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة تُْبَعثُونَ  ث مذ إِنذك 

نذا َعِن ٱۡۡلَۡلِق َغَٰفِلِيَ  74/23:17م ۡم َسۡبَع َطَرآئَِق َوَما ك  طََراهَِق َوَما ُكناا َعِن َولَقَْد َخلَْقنَا فَْوقَُكْم َسْبَع  َولََقۡد َخلَۡقَنا فَۡوقَك 

 اْلَخْلِق َغافِلِينَ 

َٰ َذَهابِۢ  74/23:18م
ۡرِضِۖ ِإَونذا لََعَ

َ
َٰه  ِِف ٱۡۡل ۡسَكنذ

َ
َۢ بَِقَدرٖ فَأ َمآءِ َمآَء نَزنۡلَا ِمَن ٱلسذ

َ
َوأ

ونَ   بِهِۦ لََقَِٰدر 
َماِء َماًء بِقََدرإ فَأَْسَكنااهُ فِي  َوأَْنَزْلنَا ِمَن السا

 َوإِناا َعلَى َذهَابإ بِِه لَقَاِدُرونَ اأْلَْرِض 

َٰكِه   74/23:19م ۡم فِيَها فََو ۡعَنَٰٖب لذك 
َ
ِيٖل َوأ ِن َنذ َٰٖت م  م بِهِۦ َجنذ نَا لَك 

ۡ
نَشأ
َ
فَأ

ل ونَ  ك 
ۡ
 َكثَِۡية  َوِمۡنَها تَأ

فَأَْنَشأْنَا لَُكْم بِِه َجنااتإ ِمْن نَِخيلإ َوأَْعنَابإ لَُكْم فِيهَا 

 يَرةٌ َوِمْنهَا تَأُْكلُونَ فََواِكهُ َكثِ 

74/23:20م
6
ورِ َسۡيَنآءَ  0َوَشَجَرةٗ   ج  ِمن ط  ۡهنِ  7تَۢنب ت   9ََتۡر   3َوِصۡبغٖ  7بِٱَلُّ

  6ل ٓأِۡلُِكِيَ 
ْهِن  َوَشَجَرةً تَْخُرُج ِمْن طُوِر َسْينَاَء تَْنبُُت بِالدُّ

 َوِصْبغإ لِْْلَِكلِينَ 

74/23:21م
7
ۡم ِِف   مِإَونذ لَك  ُّۡسقِيك  ُۖ ن نَۡعَِٰم لَعِۡبَٗة

َ
ۡم  0ٱۡۡل ونَِها َولَك  ا ِِف ب ط  ِمذ م 

ل وَن  ك 
ۡ
 فِيَها َمَنَٰفِع  َكثَِۡية  َوِمۡنَها تَأ

ا فِي  َوإِنا لَُكْم فِي اأْلَْنَعاِم لَِعْبَرةً نُْسقِيُكْم ِمما

 بُطُونِهَا َولَُكْم فِيهَا َمنَافُِع َكثِيَرةٌ َوِمْنهَا تَأُْكلُونَ 

َۡمل ونَ  74/23:22م ۡلِك َت   َوَعلَْيهَا َوَعلَى اْلفُْلِك تُْحَملُونَ  وََعلَۡيَها َولََعَ ٱۡلف 

                                                           
1

 أِلََمانَتِِهمْ ( 0 
2

 َصاَلتِِهمْ ( 0 
3

 .017:  09\68أنظر هامش اآلية ( 0م 
4

 فََخلَْقنَا اْلُمْضَغةَ .. لَْحًما = ثم جعلنا النطفة عظماً وعصباً فكسوناه لحماً ( 7 اْلَعْظمَ ( 9 َعْظًما( 0 
5

 لََماهِتُوَن، لََمْيتُونَ ( 0 
6

هَانِ ( 7 تُْنبُِت، تُْنبَُت، تُْحِرُج، تَْحُرُج، تُْثِمرُ ( 7 ِسْينَاَء، ِسْيناً، َسْينَا( 9 َوَشَجَرةٌ ( 0  ْهَن، بِالدُّ ( 6 ْباغإ، َوِمتَاعاً، َوأَِصْباغإ، َوِصْباغاً َوِصْبغاً، َوصِ ( 3 الدُّ

 َوِصْبَغ اآلكلين
7

 نَْسقِيُكْم، تَْسقِيُكمْ ( 0 
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74/23:23م
1
رَۡسۡلَنا ن وًحا 

َ
م  0مَولََقۡد أ َ َما لَك  ْ ٱَّللذ وا ََٰقۡوِم ٱۡعب د  إََِلَٰ قَۡوِمهِۦ َفَقاَل َي

ۥٓ   ِۡن إَِلَٰه  َغۡۡي ه  وَن  0م  فَََل َتتذق 
َ
 أ

أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َولَقَْد 

َ َما لَُكْم ِمْن إِلَهإ َغْيُرهُ أَفاََل تَتاقُونَ   هللاا

74/23:24م
2
  ْ ا ۡم  0َفَقاَل ٱلَۡملَؤ  ِۡثل ك  ٓ إَِلذ بََُش  م  ْ ِمن قَۡوِمهِۦ َما َهََٰذا وا ِيَن َكَفر  ٱَّلذ

َل َعلَيۡ  ن َيَتَفضذ
َ
ا َسِمۡعَنا ي رِيد  أ ئَِكٗة مذ نَزَل َمَلى

َ
ۡم َولَۡو َشآَء ٱَّللذ  َۡل ك 

لَِي  وذ
َ
 بَِهََٰذا ِِفٓ َءابَآئَِنا ٱۡۡل

فَقَاَل اْلَمأَلُ الاِذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما هََذا إاِلا بََشٌر 

ُ أَلَنْ  َل َعلَْيُكْم َولَْو َشاَء هللاا َزَل ِمْثلُُكْم يُِريُد أَْن يَتَفَضا

لِينَ   َماَلهَِكةً َما َسِمْعنَا بِهََذا فِي آَبَاهِنَا اأْلَوا

َٰ ِحيٖ  74/23:25م واْ بِهِۦ َحَّتذ بذص  َۢ بِهِۦ ِجنذة  َفََتَ ل  َو إَِلذ رَج   إِْن هَُو إاِلا َرُجٌل بِِه ِجناةٌ فَتََرباُصوا بِِه َحتاى ِحينإ  إِۡن ه 

74/23:26م
3
ِن   ۡ ِ ٱنِص  ب ونِ  قَاَل َرب   قَاَل َربِّ اْنُصْرنِي بَِما َكذابُونِ   0بَِما َكذذ

74/23:27م
4
نَا   ۡمر 

َ
ۡعي نَِنا َووَۡحيَِنا فَإَِذا َجآَء أ

َ
ۡلَك بِأ ِن ٱۡصَنِع ٱۡلف 

َ
ٓ إََِلۡهِ أ ۡوَحۡيَنا

َ
فَأ

ۡهلََك إَِلذ  0َوفَاَر ٱتلذنُّور  فَٱۡسل ۡك فِيَها ِمن ُك  ٖ 
َ
َمن  َزۡوَجۡيِ ٱثۡنَۡيِ َوأ

م  ْ إِنذه  ٓوا ِيَن َظلَم  ۡمُۖ َوََل ت َخَِٰطۡبَِن ِِف ٱَّلذ َسَبَق َعلَۡيهِ ٱۡلَقۡول  ِمۡنه 
ۡغَرق وَن   مُّ

فَأَْوَحْينَا إِلَْيِه أَِن اْصنَِع اْلفُْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا فَإَِذا 

َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التانُّوُر فَاْسلُْك فِيهَا ِمْن ُكلٍّ 

َجْيِن اْثنَْيِن َوأَْهلََك إاِلا َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل َزوْ 

ِمْنهُْم َواَل تَُخاِطْبنِي فِي الاِذيَن ظَلَُموا إِناهُْم 

 ُمْغَرقُونَ 

ِي  74/23:28م ِ ٱَّلذ ِل ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ ۡلِك َفق  َعَك لََعَ ٱۡلف  نَت َوَمن مذ
َ
فَإَِذا ٱۡسَتَوۡيَت أ

ََٰنا ِمَن ٱ َٰلِِميَ ََّنذى  ۡلَقۡوِم ٱلظذ
فَإَِذا اْستََوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى اْلفُْلِك فَقُِل 

انَا ِمَن اْلقَْوِم الظاالِِمينَ  ِ الاِذي نَجا  اْلَحْمُد َّلِلا

74/23:29م
5
ََنَٗل   نزِۡلَِن م 

َ
ِ أ َنِلَِي  0َوق ل رذب  نَت َخۡۡي  ٱلۡم 

َ
َباَرَٗك َوأ أَْنِزْلنِي ُمْنَزاًل ُمبَاَرًكا َوأَْنَت َخْيُر َوقُْل َربِّ  مُّ

 اْلُمْنِزلِينَ 

ۡبَتلِيَ  74/23:30م نذا لَم  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ِإَون ك   إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ َوإِْن ُكناا لَُمْبتَلِينَ  إِنذ ِِف َذ

نَا ِمنَۢ َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِينَ  74/23:31م
ۡ
نَشأ
َ
 أَْنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِهْم قَْرنًا آََخِرينَ ثُما  ث مذ أ

74/23:32م
6
ِۡن إَِلَٰه    م م  َ َما لَك  ْ ٱَّللذ وا ِن ٱۡعب د 

َ
ۡم أ ِۡنه  وَٗل م  رَۡسۡلَنا فِيِهۡم رَس 

َ
فَأ

ۥٓ  وَن 0َغۡۡي ه  فَََل َتتذق 
َ
 ۗ  أ

َ َما لَُكْم  فَأَْرَسْلنَا فِيِهْم َرُسواًل ِمْنهُْم أَِن اْعبُُدوا هللاا

 ِمْن إِلَهإ َغْيُرهُ أَفاََل تَتاقُونَ 

74/23:33م
7
  

 
ْ بِلَِقآءِ ٱٓأۡلِخَرةِ  0َوقَاَل ٱلَۡمََل ب وا ْ َوَكذذ وا ِيَن َكَفر  ِمن قَۡوِمهِ ٱَّلذ

ا  ل  ِممذ ك 
ۡ
ۡم يَأ ِۡثل ك  ٓ إَِلذ بََُش  م  ۡنَيا َما َهََٰذا ةِ ٱَلُّ ۡم ِِف ٱۡۡلََيوَٰ تَۡرۡفَنَٰه 

َ
َوأ

ل وَن ِمۡنه   ك 
ۡ
ب وَن  تَأ ا تَُۡشَ  َويَُۡشَب  ِممذ

بُوا بِلِقَاِء  َوقَاَل اْلَمأَلُ ِمْن قَْوِمِه الاِذيَن َكفَُروا َوَكذا

ْنيَا َما هََذا إاِلا  اآْلَِخَرِة َوأَْتَرْفنَاهُْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ا  ا تَأُْكلُوَن ِمْنهُ َويَْشَرُب ِمما بََشٌر ِمْثلُُكْم يَأُْكُل ِمما

 بُونَ تَْشرَ 

ونَ  74/23:34م ۡم إِٗذا لذَخََِّٰس  ۡم إِنذك  ِۡثلَك  ا م  َطۡعت م بََُشٗ
َ
 َولَئِْن أَطَْعتُْم بََشًرا ِمْثلَُكْم إِناُكْم إًِذا لََخاِسُرونَ  َولَئِۡن أ

74/23:35م
8
ۡم إَِذا  نذك 

َ
ۡم أ ك  يَعِد 

َ
وَن  9ِمتُّمۡ  0أ ۡرَج  م ُمُّ نذك 

َ
نت ۡم ت َراٗبا وَِعَظًَٰما أ َوك 

]...[  
أَيَِعُدُكْم أَناُكْم إَِذا ِمتُّْم َوُكْنتُْم تَُرابًا َوِعظَاًما أَناُكْم 

 ُمْخَرُجونَ 

74/23:36م
9
وَن  9لَِما 0َهۡيَهاَت  0۞َهۡيَهاَت    هَْيهَاَت هَْيهَاَت لَِما تُوَعُدونَ  ت وَعد 

                                                           
1

 .39:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َغْيِرِه ( 0 
2

 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 
3

بُونِي( 0   َكذا
4

 ُكلِّ ( 0 
5

 َمْنِزاًل، َمْنَزاًل، َمنَاِزَل ( 0 
6

 َغْيِرهِ ( 0 
7

 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 
8

 ُمتُّمْ ( 9 أَيَِعُدُكْم إَِذا( 0 
9

 َما( 9 هَْيهَاِت، هَْيهَاَت هَْيهَاتَا، هَْيهَاَت هَْيهَاُت، هَْيهَاَت هَْيهَاٌت، هَْيهَاَت هَْيهَاتإ، هَْيهَاَت هَْيهَاْت، هَْيهَاهْ ( 0 
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وثِيَ  إِنۡ  74/23:37م وت  َوََنَۡيا َوَما ََنۡن  بَِمۡبع  ۡنَيا َنم  ْنيَا نَُموُت َونَْحيَا َوَما نَْحُن  ِِهَ إَِلذ َحَيات َنا ٱَلُّ إِْن ِهَي إاِلا َحيَاتُنَا الدُّ

 بَِمْبُعوثِينَ 

74/23:38م
1
ِ َكِذٗبا َوَما ََنۡن  ََل ۥ بِم    ىَٰ لََعَ ٱَّللذ ٌل ٱۡفََتَ َو إَِلذ رَج  ِ َكِذبًا َوَما نَْحُن  ۡؤِمنَِي إِۡن ه  إِْن هَُو إاِلا َرُجٌل اْفتََرى َعلَى هللاا

 لَهُ بُِمْؤِمنِينَ 

ب ونِ  74/23:39م ِن بَِما َكذذ ۡ ِ ٱنِص   قَاَل َربِّ اْنُصْرنِي بَِما َكذابُونِ  0قَاَل َرب 

74/23:40م
2
نذ   ا قَلِيٖل َلذ ۡصبِح  ا قَلِيلإ لَيُْصبُِحنا نَاِدِمينَ  قَالَ  َنَِٰدِمَي  0قَاَل َعمذ  َعما

َٰلِِميَ  74/23:41م َثاٗٓء  َفب ۡعٗدا ل ِۡلَقۡوِم ٱلظذ ۡم غ  ِ فََجَعۡلَنَٰه  ۡيَحة  بِٱۡۡلَق  م  ٱلصذ َخَذۡته 
َ
ْيَحةُ بِاْلَحقِّ فََجَعْلنَاهُْم ُغثَاًء فَبُْعًدا  فَأ فَأََخَذْتهُُم الصا

 لِْلقَْوِم الظاالِِمينَ 

ونًا َءاَخرِينَ  .74/23:42م نَا ِمنَۢ َبۡعِدهِۡم ق ر 
ۡ
نَشأ
َ
 ثُما أَْنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِهْم قُُرونًا آََخِرينَ  ث مذ أ

َجلََها َوَما يَۡسَت  74/23:43م
َ
ة  أ مذ
 
ونَ   ۡ َما تَۡسبِق  ِمۡن أ ةإ أََجلَهَا َوَما يَْستَأِْخُرونَ  ِخر   َما تَْسبُِق ِمْن أُما

ۡتَبۡعَنا  74/23:44م
َ
ُۖ فَأ ب وه  ول َها َكذذ ٗة رذس  مذ

 
ذ َما َجآَء أ اُۖ ُك  لََنا َتَۡتَ رَۡسۡلَنا ر س 

َ
ث مذ أ

َحادِيَث  َفب ۡعٗدا ل َِقۡوٖ  َلذ ي ۡؤِمن ونَ 
َ
ۡم أ م َبۡعٗضا وََجَعۡلَنَٰه   َبۡعَضه 

ةً َرُسولُهَا  ثُما أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا تَْتَرى ُكلا َما َجاَء أُما

بُوهُ فَأَْتبَْعنَا بَْعَضهُْم بَْعًضا َوَجَعْلنَاهُْم أََحاِديَث كَ  ذا

 فَبُْعًدا لِقَْومإ اَل يُْؤِمنُونَ 

وَن أَِب 74/23:45م َخاه  َهَٰر 
َ
وََسَٰ َوأ رَۡسۡلَنا م 

َ
بِي  ث مذ أ ۡلَطَٰٖن مُّ َٰتَِنا َوس  ْلطَانإ ثُما أَْرَسْلنَا ُموَسى َوأََخاهُ هَاُروَن بِآَيَاتِنَا َوسُ  َي

 ُمبِينإ 

واْ َوََكن واْ قَۡوًما ََعلِيَ  74/23:46م يْهِۦ فَٱۡسَتۡكَب  إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوًما  إََِلَٰ فِۡرَعۡوَن َوَمَۡلِ

 َعالِينَ 

َما نَلَا  74/23:47م ه  ۡيِن ِمۡثلَِنا َوقَۡوم  ن ۡؤِمن  لِبََُشَ
َ
ونَ َفَقال ٓواْ أ َٰبِد   فَقَالُوا أَنُْؤِمُن لِبََشَرْيِن ِمْثلِنَا َوقَْوُمهَُما لَنَا َعابُِدونَ  َع

ۡهلَِكيَ  74/23:48م َما فاََكن واْ ِمَن ٱلۡم  ب وه   فََكذابُوهَُما فََكانُوا ِمَن اْلُمْهلَِكينَ  فََكذذ

ۡم َيۡهتَ  74/23:49م وََس ٱۡلِكَتََٰب لََعلذه  ونَ َولََقۡد َءاتَۡيَنا م   َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب لََعلاهُْم يَْهتَُدونَ  د 

74/23:50م
3
ۥٓ َءايَةٗ   ه  مذ

 
ٓ إََِلَٰ َرۡبَوةٖ  0وََجَعۡلَنا ٱۡبَن َمۡرَيَم َوأ َما َذاِت قََرارٖ  9وََءاَوۡيَنَٰه 

 َوَمعِٖي 
هُ آَيَةً َوآََوْينَاهَُما إِلَى  َرْبَوةإ َوَجَعْلنَا اْبَن َمْريََم َوأُما

 َذاِت قََرارإ َوَمِعينإ 

ُۖ إَِن ِ بَِما َتۡعَمل وَن  74/23:51م ْ َصَٰلًِحا ي َِبَِٰت َوٱۡعَمل وا ْ ِمَن ٱلطذ ل  ُك  وا َها ٱلرُّس  يُّ
َ
أ َيى
 َعلِيم  

ُسُل ُكلُوا ِمَن الطايِّبَاِت َواْعَملُوا  يَا أَيُّهَا الرُّ

 َصالًِحا إِنِّي بَِما تَْعَملُوَن َعلِيمٌ 

74/23:52م
4
مۡ   ت ك  مذ

 
ٗة َوَِٰحَدةٗ  0ِإَونذ َهَِٰذهِۦٓ أ مذ

 
ونِ  9أ ۡم فَٱتذق  نَا۠ َربُّك 

َ
ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاتاقُونِ   7َوأ تُُكْم أُما  َوإِنا هَِذِه أُما

74/23:53م
5
ب ٗراُۖ   ۡم ز  م بَۡيَنه  ۡمَره 

َ
ٓواْ أ ع  يِۡهمۡ  0َفَتَقطذ  ِحۡزبِۢ بَِما ََلَ

ُّ وَن  ُك  فَتَقَطاُعوا أَْمَرهُْم بَْينَهُْم ُزبًُرا ُكلُّ ِحْزبإ بَِما لََدْيِهْم  فَرِح 

 فَِرُحونَ 

74/23:54م
6
ۡم ِِف َغۡمَرتِِهمۡ   َٰ  0فََذرۡه   فََذْرهُْم فِي َغْمَرتِِهْم َحتاى ِحينإ   0نِحي   9َحَّتذ

74/23:55م
7
ََيَۡسب ونَ  

َ
نذَما 0أ

َ
م 9أ ه  اٖل َوَبنَِي  7ن ِمدُّ هُْم بِِه ِمْن َمالإ َوبَنِينَ  بِهِۦ ِمن مذ  أَيَْحَسبُوَن أَناَما نُِمدُّ

74/23:56م
8
وَن  0ن َسارِع    ر  ۡم ِِف ٱۡۡلَۡيَرَِٰتِۚ بَل َلذ يَۡشع   نَُساِرُع لَهُْم فِي اْلَخْيَراِت بَل اَل يَْشُعُرونَ  لَه 

ِۡن  74/23:57م م م  ِيَن ه  ونَ إِنذ ٱَّلذ ۡشفِق   إِنا الاِذيَن هُْم ِمْن َخْشيَِة َربِِّهْم ُمْشفِقُونَ  َخۡشَيةِ َرب ِِهم مُّ

                                                           
1

بُونِي( 0   َكذا
2

 لَتُْصبُِحنا ( 0 
3

 ُرْبَوةإ، َربَاَوةإ، ِربَاَوةإ، ُربَاَوةإ ِرْبَوةإ، ( 9 آَيَتَين( 0 
4

تَُكمْ ( 0  ةٌ َواِحَدةٌ ( 9 أُما  فَاتاقُونِي( 7 أُما
5

 ُزْبًرا، ُزبًَرا ( 0 
6

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ َعتاى ( 9 َغْمَراتِِهمْ ( 0 
7

هُمْ ( 7 إِناَما( 9 أَيَْحِسبُونَ ( 0   يُِمدُّ
8

 يَُساِرُع، يَُساَرُع، نُْسِرُع، يُْسِرُع ( 0 
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م أَِب 74/23:58م ِيَن ه   َوالاِذيَن هُْم بِآَيَاِت َربِِّهْم يُْؤِمنُونَ  َيَِٰت َرب ِهِۡم ي ۡؤِمن ونَ َوٱَّلذ

ونَ  74/23:59م م بَِرب ِِهۡم ََل ي ُۡشِك  ِيَن ه 
 لاِذيَن هُْم بَِربِِّهْم اَل يُْشِرُكونَ َوا َوٱَّلذ

74/23:60م
1
  ْ ِيَن ي ۡؤت وَن َمآ َءاتَوا مۡ  0َوٱَّلذ نذه 

َ
ۡم وَِجلٌَة أ ق ل وب ه  وَن  9وذ َوالاِذيَن يُْؤتُوَن َما آَتَْوا َوقُلُوبُهُْم َوِجلَةٌ أَناهُْم إِلَى  إََِلَٰ َرب ِِهۡم َرَِٰجع 

 َربِِّهْم َراِجُعونَ 

74/23:61م
2
ونَ   ْوَلىئَِك ي َسَٰرِع 

 
وَن  0أ ۡم لََها َسَٰبِق   أُولَئَِك يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوهُْم لَهَا َسابِقُونَ  ِِف ٱۡۡلَۡيَرَِٰت َوه 

ۡم ََل  74/23:62م ِ َوه  ۡيَنا كَِتَٰب  يَنِطق  بِٱۡۡلَق   و ۡسَعَها  َوََلَ
َوََل ن َكل ِف  َنۡفًسا إَِلذ

ونَ  ۡظلَم   ي 
َواَل نَُكلُِّف نَْفًسا إاِلا ُوْسَعهَا َولََدْينَا ِكتَاٌب يَْنِطُق 

 بِاْلَحقِّ َوهُْم اَل يُْظلَُمونَ 

ۡم لََها  74/23:63م َٰلَِك ه  ِن د وِن َذ ۡعَمَٰل  م 
َ
ۡم أ ِۡن َهََٰذا َولَه  ۡم ِِف َغۡمَرةٖ م  بَۡل ق ل وب ه 

َِٰمل ونَ   َع
ةإ ِمْن هََذا َولَهُْم أَْعَماٌل ِمْن بَْل قُلُوبُهُْم فِي َغْمرَ 

 ُدوِن َذلَِك هُْم لَهَا َعاِملُونَ 

74/23:64م
3
ۡم يَۡج   َۡتَفِيِهم بِٱۡلَعَذاِب إَِذا ه  َخۡذنَا م 

َ
ى إَِذآ أ ونَ   َ َحَّتذ  َحتاى إَِذا أََخْذنَا ُمْتَرفِيِهْم بِاْلَعَذاِب إَِذا هُْم يَْجأَُرونَ   0ر 

ونَ   َ تَۡج ََل  74/23:65م ِنذا ََل ت نَِص  م م  ُۖ إِنذك  واْ ٱَۡلَۡوَم  اَل تَْجأَُروا اْليَْوَم إِناُكْم ِمناا اَل تُْنَصُرونَ  ر 

74/23:66م
4
مۡ   ۡعَقَٰبِك 

َ
ى أ نت ۡم لََعَ ۡم فَك  ونَ  0قَۡد ََكنَۡت َءاَيََِّٰت ت ۡتَّلَٰ َعلَۡيك  فَُكْنتُْم َعلَى أَْعقَابُِكْم قَْد َكانَْت آَيَاتِي تُْتلَى َعلَْيُكْم   9تَنِكص 

 تَْنِكُصونَ 

74/23:67م
5
ِمٗرا  ۡسَتۡكِبِيَن بِهِۦ َسَٰ ونَ  0م  ر   ُمْستَْكبِِريَن بِِه َساِمًرا تَْهُجُرونَ   9َتۡهج 

لِيَ  74/23:68م وذ
َ
م  ٱۡۡل ِت َءابَآَءه 

ۡ
ا لَۡم يَأ م مذ ۡم َجآَءه 

َ
واْ ٱۡلَقۡوَل أ بذر  فَلَۡم يَدذ

َ
باُروا اْلقَْوَل أَْم َجاَءهُْم َما لَْم يَأِْت آَبَاَءهُُم أَفَلَْم  أ يَدا

لِينَ   اأْلَوا

ونَ  74/23:69م نِكر  ۡم ََل ۥ م  ۡم َفه  ولَه  ۡم لَۡم َيۡعرِف واْ رَس 
َ
 أَْم لَْم يَْعِرفُوا َرُسولَهُْم فَهُْم لَهُ ُمْنِكُرونَ  أ

ول وَن بِهِۦ ِجنذُۢةۗ  بَۡل جَ  74/23:70م ۡم َيق 
َ
ونَ أ ِ َكَٰرِه  ۡم لِۡلَحق  ۡكَث ه 

َ
ِ َوأ م بِٱۡۡلَق  أَْم يَقُولُوَن بِِه ِجناةٌ بَْل َجاَءهُْم بِاْلَحقِّ َوأَْكثَُرهُْم  آَءه 

 لِْلَحقِّ َكاِرهُونَ 

74/23:71م
6
ۡرض  َوَمن فِيِهنذ   

َ
َمََٰوَٰت  َوٱۡۡل ۡم لََفَسَدِت ٱلسذ ۡهَوآَءه 

َ
 0َولَوِ ٱتذَبَع ٱۡۡلَقُّ أ

م َتۡيَنَٰه 
َ
وَن  7بِِذۡكرِهِمۡ  9بَۡل أ ۡعرِض  ۡم َعن ذِۡكرِهِم مُّ  َفه 

َمَواُت  َولَِو اتابََع اْلَحقُّ أَْهَواَءهُْم لَفََسَدِت السا

َواأْلَْرُض َوَمْن فِيِهنا بَْل أَتَْينَاهُْم بِِذْكِرِهْم فَهُْم 

 َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضونَ 

74/23:72م
7
ۡم  

َ
ۡم َخۡرٗجا  َ تَۡس أ َٰزِقَِي  9فََخَراج   0ل ه  َو َخۡۡي  ٱلرذ ُۖ وَه  أَْم تَْسأَلُهُْم َخْرًجا فََخَراُج َربَِّك َخْيٌر َوهَُو َخْيُر  َرب َِك َخۡۡي 

اِزقِينَ   الرا

ۡسَتقِيمٖ  74/23:73م ۡم إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ وه   طإ ُمْستَقِيمإ َوإِناَك لَتَْدُعوهُْم إِلَى ِصَرا ِإَونذَك تَلَۡدع 

َرَِٰط لََنَِٰكب ونَ  74/23:74م ِ ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َعِن ٱلص  َراِط  ِإَونذ ٱَّلذ َوإِنا الاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة َعِن الصِّ

 لَنَاِكبُونَ 

ٖ  74/23:75م ِن ِض   ۡم َوَكَشۡفَنا َما بِِهم م  ۡغَيَٰنِِهۡم ۞َولَۡو رَُِحَۡنَٰه  ْ ِِف ط  وا لذلَجُّ
ونَ   َيۡعَمه 

وا فِي  َولَْو َرِحْمنَاهُْم َوَكَشْفنَا َما بِِهْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّ

 طُْغيَانِِهْم يَْعَمهُونَ 

ونَ  74/23:76م م بِٱۡلَعَذاِب َفَما ٱۡسَتاَكن واْ لَِرب ِِهۡم َوَما َيَتَۡضذع  َخۡذَنَٰه 
َ
أََخْذنَاهُْم بِاْلَعَذاِب فََما اْستََكانُوا لَِربِِّهْم َوَما َولَقَْد  َولََقۡد أ

ُعونَ   يَتََضرا

74/23:77م
1
ى إَِذا َفَتۡحَنا  ۡم فِيهِ  0َحَّتذ َعلَۡيِهم بَاٗبا َذا َعَذاٖب َشِديد  إَِذا ه 

ونَ  ۡبلِس    9م 
 َحتاى إَِذا فَتَْحنَا َعلَْيِهْم بَابًا َذا َعَذابإ َشِديدإ إَِذا هُمْ 

 فِيِه ُمْبلُِسونَ 

                                                           
1

 إِناهُمْ ( 9 يأْتون َما أَتَْوا( 0 
2

 يُْسِرُعونَ ( 0 
3

 يََجُرونَ ( 0 
4

 تَْنُكُصونَ ( 9 أَْدبَاِرُكمْ ( 0 
5

ًرا( 0  اًرا، ُسما ُروَن، يُْهِجُرونَ ( 9 ُسما ُروَن، يَْهُجُروَن، يُهَجِّ  تُْهِجُروَن، تُهَجِّ
6

ُرهُمْ ( 7 أَتَْيتُهُْم، أَتَْيتَهُْم، آتَْينَاهُمْ ( 9 وما بينهما( 0   بِِذْكراهُْم، نَْذُكُرهُْم، نَُذكِّ
7

 فََخْرجُ ( 9 َخَراًجا( 0 
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ۡف  74/23:78م
َ
بَۡصََٰر َوٱۡۡل

َ
ۡمَع َوٱۡۡل م  ٱلسذ  لَك 

َ
نَشأ
َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ ا   َِوه  َدةَ  قَلِيَٗل مذ
ونَ  ر   تَۡشك 

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدةَ  َوهَُو الاِذي أَْنَشأَ لَُكُم السا

 قَلِياًل َما تَْشُكُرونَ 

ِي  74/23:79م َو ٱَّلذ ونَ َوه  َُۡش  ۡرِض ِإَوََلۡهِ َت 
َ
ۡم ِِف ٱۡۡل ك 

َ
 َوهَُو الاِذي َذَرأَُكْم فِي اأْلَْرِض َوإِلَيِْه تُْحَشُرونَ  َذَرأ

74/23:80م
2
ۦ َوي ِميت    ِي ي ىۡحِ

َو ٱَّلذ فَََل  0مَوه 
َ
ِۚ أ ِۡل َوٱنلذَهارِ

َوََل  ٱۡختَِلَٰف  ٱَلذ
  0َتۡعقِل ونَ 

لَهُ اْختاَِلُف اللاْيِل َوهَُو الاِذي يُْحيِي َويُِميُت وَ 

 َوالناهَاِر أَفاََل تَْعقِلُونَ 

ل ونَ  74/23:81م وذ
َ
لُونَ  بَۡل قَال واْ ِمۡثَل َما َقاَل ٱۡۡل  بَْل قَالُوا ِمْثَل َما قَاَل اأْلَوا

74/23:82م
3
ءَِذا 

َ
ءِنذا 9ِمۡتَنا 0قَال ٓواْ أ

َ
نذا ت َراٗبا وَِعَظًَٰما أ وث وَن  7َوك   قَالُوا أَهَِذا ِمْتنَا َوُكناا تَُرابًا َوِعظَاًما أَهِناا لََمْبُعوثُونَ  لََمۡبع 

لِيَ  74/23:83م وذ
َ
َسَِٰطۡي  ٱۡۡل

َ
ٓ أ نَا َهََٰذا ِمن َقۡبل  إِۡن َهََٰذآ إَِلذ إاِلا  لَقَْد ُوِعْدنَا نَْحُن َوآَبَاُؤنَا هََذا ِمْن قَْبُل إِْن هََذا لََقۡد و ِعۡدنَا ََنۡن  َوَءابَآؤ 

لِينَ   أََساِطيُر اأْلَوا

ونَ  74/23:84م نت ۡم َتۡعلَم  ۡرض  َوَمن فِيَهآ إِن ك 
َ
 قُْل لَِمِن اأْلَْرُض َوَمْن فِيهَا إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ  ق ل ل َِمِن ٱۡۡل

74/23:85م
4
ونَ   ر  فَََل تََذكذ

َ
ِ  ق ۡل أ ول وَن َّلِلذ ِ قُْل   0َسَيق   أَفاََل تََذكاُرونَ َسيَقُولُوَن َّلِلا

74/23:86م
5
ۡبِع َوَربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيمِ   َِٰت ٱلسذ َمََٰو ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش   0ق ۡل َمن رذبُّ ٱلسذ َماَواِت السا قُْل َمْن َربُّ السا

 اْلَعِظيمِ 

74/23:87م
6
   ِ ول وَن َّلِلذ وَن  0َسَيق  فَََل َتتذق 

َ
ِ قُ  ق ۡل أ  ْل أَفاََل تَتاقُونَ َسيَقُولُوَن َّلِلا

نت ۡم  74/23:88م َار  َعلَۡيهِ إِن ك  ِۡي  َوََل َي  َو َي  ءٖ َوه  ِ ََشۡ
وت  ُك   ق ۡل َمنَۢ بَِيِدهِۦ َملَك 

ونَ   َتۡعلَم 
قُْل َمْن بِيَِدِه َملَُكوُت ُكلِّ َشْيءإ َوهَُو يُِجيُر َواَل 

 يَُجاُر َعلَْيِه إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 

74/23:89م
7
   ِ ول وَن َّلِلذ وَن  0َسَيق  َٰ ت ۡسَحر  َنذ

َ
ِ قُْل فَأَناى تُْسَحُرونَ  ق ۡل فَأ  َسيَقُولُوَن َّلِلا

74/23:90م
8
م  َتۡيَنَٰه 

َ
َِٰذب وَن  0بَۡل أ ۡم لََك ِ ِإَونذه   بَْل أَتَْينَاهُْم بِاْلَحقِّ َوإِناهُْم لََكاِذبُونَ  بِٱۡۡلَق 

74/23:91م
9
ََذ ٱَّللذ    ِۢ بَِما َما ٱَتذ ُّ إَِلَٰه َهَب ُك  َ ِۚ إِٗذا َّلذ ۥ ِمۡن إَِلَٰه  ِمن َوََلٖ َوَما ََكَن َمَعه 

ونَ  ا يَِصف  ِ َعمذ ۡبَحََٰن ٱَّللذ َٰ َبۡعٖضِۚ س  ۡم لََعَ ه    0َخلََق َولََعََل َبۡعض 
ُ ِمْن َولَدإ َوَما َكاَن َمَعهُ ِمْن إِلَهإ إًِذا  َما اتاَخَذ هللاا

َما َخلََق َولََعاَل بَْعُضهُْم َعلَى لََذهََب ُكلُّ إِلَهإ بِ 

ا يَِصفُونَ  ِ َعما  بَْعضإ ُسْبَحاَن هللاا

74/23:92م
10

َٰلِمِ   وَن  0َع ا ي ُۡشِك  َهََٰدةِ َفَتَعََّٰلَٰ َعمذ ا يُْشِرُكونَ  ٱۡلَغۡيِب َوٱلشذ  َعالِِم اْلَغْيِب َوالشاهَاَدِة فَتََعالَى َعما

74/23:93م
11

ا   ِ إِمذ ِ ق ل رذب  وَن  0ت رَِيَن  ا تُِريَنِّي َما يُوَعُدونَ  َما ي وَعد   قُْل َربِّ إِما

َٰلِِميَ  74/23:94م ِ فَََل ََتَۡعۡلَِن ِِف ٱۡلَقۡوِم ٱلظذ  َربِّ فاََل تَْجَعْلنِي فِي اْلقَْوِم الظاالِِمينَ  َرب 

ونَ  74/23:95م ۡم لََقَِٰدر  ه  ن نُّرَِيَك َما نَعِد 
َ
ى أ  َوإِناا َعلَى أَْن نُِريََك َما نَِعُدهُْم لَقَاِدُرونَ  ِإَونذا لََعَ

                                                                                                                                                                                                            
1

 ُمْبلَُسونَ ( 9 فَتاْحنَا( 0 
2

 .77:  31\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ يَْعقِلُوَن ( 0 
3

 إِناا( 7 ُمْتنَا( 9 إَِذا( 0 
4

 تَْذُكُرونَ ( 0 
5

 اْلَعِظيمُ ( 0 
6

 هللاُ ( 0 
7

 هللاُ ( 0 
8

 أَتَْيتُهُْم، أَتَْيتَهُمْ ( 0 
9

 تَِصفُونَ ( 0 
10

 َعالِمُ ( 0 
11

 تُِرهَنِّي، تُِرهَناهُم( 0 
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74/23:96م
1
ي َِئَة    ۡحَسن  ٱلسذ

َ
وَن  0نٱۡدَفۡع بِٱلذَِّت ِِهَ أ ۡعلَم  بَِما يَِصف 

َ
يِّئَةَ نَْحُن أَْعلَُم بَِما  ََنۡن  أ اْدفَْع بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن السا

 يَِصفُونَ 

74/23:97م
2
  ِ وذ  َوق ل رذب  ع 

َ
َيَِٰطِي  0أ يَاِطينِ  بَِك ِمۡن َهَمَزَِٰت ٱلشذ  َوقُْل َربِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن هََمَزاِت الشا

74/23:98م
3
وذ    ع 

َ
ونِ  0َوأ ن ََيۡۡض  

َ
ِ أ  َوأَُعوُذ بَِك َربِّ أَْن يَْحُضُرونِ   9بَِك َرب 

74/23:99م
4
  ِ م  ٱلَۡمۡوت  قَاَل َرب  َحَده 

َ
ى إَِذا َجآَء أ  َحتاى إَِذا َجاَء أََحَدهُُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعونِ   ]...[ 0ٱرِۡجع ونِ َحَّتذ

ُۖ َوِمن  74/23:100م َو قَآئِل َها ٓ  إِنذَها َُكَِمٌة ه  ۡعَمل  َصَٰلِٗحا فِيَما تََرۡكت   ّلََكذ
َ
ٓ أ ِ
لََعّل 

ۡبَعث ونَ   َوَرآئِِهم بَۡرَزٌخ إََِلَٰ يَۡوِم ي 
َصالًِحا فِيَما تََرْكُت َكالا إِناهَا َكلَِمةٌ لََعلِّي أَْعَمُل 

 هَُو قَاهِلُهَا َوِمْن َوَراهِِهْم بَْرَزٌخ إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ 

74/23:101م
5
ورِ   ۡم يَۡوَمئِٖذ َوََل يَتََسآَءل ونَ  0فَإَِذا ن فَِخ ِِف ٱلصُّ نَساَب بَۡيَنه 

َ
وِر فاََل   9فَََلٓ أ أَْنَساَب بَْينَهُْم يَْوَمئِذإ َواَل  فَإَِذا نُفَِخ فِي الصُّ

 يَتََساَءلُونَ 

ونَ  74/23:102م ۡفلِح  م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 
 
ۥ فَأ َٰزِين ه  لَۡت َمَو  فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ فَأُولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحونَ  َفَمن َثق 

ِينَ  74/23:103م ْوَلىئَِك ٱَّلذ
 
ۥ فَأ َٰزِين ه  ۡت َمَو ۡم ِِف َجَهنذَم  َوَمۡن َخفذ َسه  نف 

َ
ْ أ ٓوا َخَِّس 

ونَ   َخَِِٰل 
َوَمْن َخفاْت َمَواِزينُهُ فَأُولَئَِك الاِذيَن َخِسُروا 

 أَْنفَُسهُْم فِي َجهَناَم َخالُِدونَ 

74/23:104م
6
ونَ   ۡم فِيَها َكَٰلِح  م  ٱنلذار  وَه  وَهه   فِيهَا َكالُِحونَ تَْلفَُ  ُوُجوهَهُُم النااُر َوهُْم   0تَۡلَفح  و ج 

ب ونَ  74/23:105م ِ نت م بَِها ت َكذ  ۡم فَك  ۡن َءاَيََِّٰت ت ۡتَّلَٰ َعلَۡيك  لَۡم تَك 
َ
بُونَ  أ  أَلَْم تَُكْن آَيَاتِي تُْتلَى َعلَْيُكْم فَُكْنتُْم بِهَا تَُكذِّ

74/23:106م
7
نذا قَۡوٗما َضٓال َِي  0قَال واْ َربذَنا َغلََبۡت َعلَۡيَنا ِشۡقَوت َنا   قَالُوا َربانَا َغلَبَْت َعلَْينَا ِشْقَوتُنَا َوُكناا قَْوًما َضالِّينَ  َوك 

ونَ  74/23:107م ۡدنَا فَإِنذا َظَٰلِم  ۡخرِۡجَنا ِمۡنَها َفإِۡن ع 
َ
 َربانَا أَْخِرْجنَا ِمْنهَا فَإِْن ُعْدنَا فَإِناا ظَالُِمونَ  َربذَنآ أ

74/23:108م
8
ونِ     قَاَل ٱۡخَس    قَاَل اْخَسئُوا فِيهَا َواَل تَُكلُِّمونِ   0واْ فِيَها َوََل ت َكل ِم 

74/23:109م
9
ۥ  ول وَن َربذَنآ َءاَمنذا فَٱۡغفِۡر نَلَا َوٱرَُۡحَۡنا  0إِنذه  ِۡن ِعَبادِي َيق  ََكَن فَرِيق  م 

َُِٰحَِي  نَت َخۡۡي  ٱلرذ
َ
 َوأ

ِمْن ِعبَاِدي يَقُولُوَن َربانَا آََمناا إِناهُ َكاَن فَِريٌق 

اِحِمينَ   فَاْغفِْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخْيُر الرا

74/23:110م
10

ۡم ِسۡخرِيًّا  وه  َۡذت م  ۡم  0فَٱَتذ ِۡنه  نت م م  ۡم ذِۡكرِي َوك  نَسوۡك 
َ
ى أ َحَّتذ

وَن   تَۡضَحك 
ْم ِذْكِري َوُكْنتُْم فَاتاَخْذتُُموهُْم ِسْخِريًّا َحتاى أَْنَسْوكُ 

 ِمْنهُْم تَْضَحُكونَ 

74/23:111م
11

مۡ   نذه 
َ
ٓواْ أ م  ٱَۡلَۡوَم بَِما َصَب  وَن  0إَِن ِ َجَزۡيت ه  م  ٱۡلَفآئِز   إِنِّي َجَزْيتُهُُم اْليَْوَم بَِما َصبَُروا أَناهُْم هُُم اْلفَاهُِزونَ  ه 

74/23:112م
12

ََٰل َكۡم َۡلِۡثت ۡم ِِف   ۡرِض َعَددَ َق
َ
 قَاَل َكْم لَبِْثتُْم فِي اأْلَْرِض َعَدَد ِسنِينَ  ِسنَِي  0ٱۡۡل

                                                           
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
2

 عاهذاً ( 0 
3

 يَْحُضُرونِي( 9 عاهذاً ( 0 
4

 اْرِجُعونِي( 0 
5

َورِ ( 0  َوِر، الصِّ  يَسااَءلُونَ ( 9 الصُّ
6

 َكلُِحوَن ( 0 
7

 َشقَاَوتُنَا، ِشقَاَوتُنَا، َشْقَوتُنَا( 0 
8

 تَُكلُِّمونِي( 0 
9

 أَْن، أَناه، حذفها( 0 
10

 ُسْخِريًّا( 0 
11

 إِناهُمْ ( 0 
12

 َعَدداً ( 9 قُلْ ( 0 
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74/23:113م
1
ۡو َبۡعَض يَۡوٖ  فَۡس  

َ
ِينَ  0لِ   َ قَال واْ َۡلِۡثَنا يَۡوًما أ ينَ   9ٱۡلَعآد   قَالُوا لَبِْثنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومإ فَاْسأَِل اْلَعادِّ

74/23:114م
2
ََٰل   ِۡثت ۡم إَِلذ قَلِيَٗلُۖ  0َق وَن  9إِن ۡلذ نت ۡم َتۡعلَم  ۡم ك  نذك 

َ
 قَاَل إِْن لَبِْثتُْم إاِلا قَلِياًل لَْو أَناُكْم ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ  لذۡو أ

74/23:115م
3
ونَ   ۡم إََِلَۡنا ََل ت ۡرَجع  نذك 

َ
ۡم َعَبٗثا َوأ نذَما َخلَۡقَنَٰك 

َ
فََحِسۡبت ۡم أ

َ
ْم أَناَما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَناُكْم إِلَْينَا اَل أَفََحِسْبتُ   0أ

 تُْرَجُعونَ 

74/23:116م
4
  ُۖ َو َربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَكرِيمِ  0مَفَتَعََّٰل ٱَّللذ  ٱلَۡملِك  ٱۡۡلَقُّ ُ اْلَملُِك اْلَحقُّ اَل إِلَهَ إاِلا هَُو َربُّ   0ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه  فَتََعالَى هللاا

 اْلَعْرِش اْلَكِريمِ 

74/23:117م
5
ۥ   ِ إَِلًَٰها َءاَخَر ََل ب ۡرَهََٰن ََل ۥ بِهِۦ فَإِنذَما ِحَساب ه  َوَمن يَۡدع  َمَع ٱَّللذ

ۥ ِهِۦٓ  إِنذه  ۡفلِح   0ِعنَد َرب  وَن  9ََل ي  َٰفِر   ٱۡلَك
ِ إِلَهًا آََخَر اَل بُْرهَاَن لَهُ بِِه  فَإِناَما َوَمْن يَْدُع َمَع هللاا

 ِحَسابُهُ ِعْنَد َربِِّه إِناهُ اَل يُْفلُِ  اْلَكافُِرونَ 

َُِٰحِيَ  74/23:118م نَت َخۡۡي  ٱلرذ
َ
ِ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ اِحِمينَ  َوق ل رذب   َوقُْل َربِّ اْغفِْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرا
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7
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

75/32:1م
8
 الم  0تالٓمٓ  

ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ  75/32:2م  تَْنِزيُل اْلِكتَاِب اَل َرْيَب فِيِه ِمْن َربِّ اْلَعالَِمينَ  تََنِيل  ٱۡلِكَتَِٰب ََل َرۡيَب فِيهِ ِمن رذب 

مۡ  75/32:3م
َ
ِن  أ م م  َٰه  تَى

َ
آ أ ب َِك تِل نِذَر قَۡوٗما مذ َو ٱۡۡلَقُّ ِمن رذ َٰه   بَۡل ه  ى ول وَن ٱۡفََتَ َيق 

ونَ  ۡم َيۡهَتد  ِن َقۡبلَِك لََعلذه  ِذيرٖ م 
 نذ

أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ بَْل هَُو اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك لِتُْنِذَر 

 لَِك لََعلاهُْم يَْهتَُدونَ قَْوًما َما أَتَاهُْم ِمْن نَِذيرإ ِمْن قَبْ 

75/32:4م
9
يذا ٖ  

َ
َما ِِف ِستذةِ أ ۡرَض َوَما بَۡيَنه 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َخلََق ٱلسذ ث مذ  0مٱَّللذ  ٱَّلذ

فَََل  9مٱۡسَتَوىَٰ لََعَ ٱۡلَعۡرِشِۖ 
َ
ِۚ أ ٖ َوََل َشفِيع  ِن د ونِهِۦ ِمن َوِّل  م م  َما لَك 

وَن  ر   َتَتَذكذ

ُ الاِذي َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما  هللاا َخلََق السا

فِي ِستاِة أَياامإ ثُما اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش َما لَُكْم ِمْن 

ُرونَ   ُدونِِه ِمْن َولِيٍّ َواَل َشفِيعإ أَفاََل تَتََذكا

75/32:5م
10

ج    ۡرِض ث مذ َيۡعر 
َ
َمآءِ إََِل ٱۡۡل ۡمَر ِمَن ٱلسذ

َ
إََِلۡهِ ِِف يَۡوٖ  ََكَن  0ي َدب ِر  ٱۡۡل

ونَ  دُّ ا َتع  ِمذ ۡلَف َسَنةٖ م 
َ
ۥٓ أ ه    0م9ِمۡقَدار 

َماِء إِلَى اأْلَْرِض ثُما يَْعُرُج  يَُدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن السا

ا تَُعدُّونَ   إِلَْيِه فِي يَْومإ َكاَن ِمْقَداُرهُ أَْلَف َسنَةإ ِمما

75/32:6م
11

َٰلِم    َٰلَِك َع َهََٰدةِ ٱۡلَعزِيز  ٱلرذِحيم   0َذ ِحيمُ   9ٱۡلَغۡيِب َوٱلشذ  َذلَِك َعالُِم اْلَغْيِب َوالشاهَاَدِة اْلَعِزيُز الرا

75/32:7م
12

ۖۥُ   ء  َخلََقه  ذ ََشۡ ۡحَسَن ُك 
َ
ِٓي أ   0ٱَّلذ

َ
نَسَِٰن ِمن ِطٖي  9َوبََدأ ْنَساِن الاِذي أَْحَسَن ُكلا َشْيءإ َخلَقَهُ َوبََدأَ خَ  َخۡلَق ٱۡۡلِ ْلَق اإْلِ

 ِمْن ِطينإ 

                                                           
1

 اْلَعاِديَن، اْلَعاِديِّينَ ( 9 فََسلْ ( 0 
2

 لَقَلِياًل ( 9 قُلْ ( 0 
3

 تَْرِجُعونَ ( 0 
4

 .9:  007\90أنظر هامش ( 0م♦ اْلَكِريُم ( 0 
5

 يَْفلَ ُ ( 9 أَناهُ ( 0 
6

 المضاجععنوان آخر:  .  03عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
7

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
8

 .0:  69\9أنظر هامش اآلية  (0ت 
9

 .37:  7\78أنظر هامش اآلية  ( 9م. 79:  31\77نظر هامش اآلية ( 0م 
10

وَن ( 9 يُْعَرُج، تَْعُرُج المالهكة( 0  (؛"وهناك أمر ال 7:  81قارن: "فإن ألف سنة في عينيك كيوم أمس العابر كهجعة من الليل" )مزامير ( 0م♦ يَُعدُّ

 (.9:  7يص  لكم أن تجهلوه أيها األحباء , وهو أن يوما واحدا عند الرب بمقدار ألف سنة، وألف سنة بمقدار يوم واحد" )بطرس الثانية 
11

ِحيمِ ( 9 َعالِمِ ( 0   اْلَعِزيِز الرا
12

 َوبََدا.( 9 َخلْقَهُ ( 0 
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ِهيٖ  75/32:8م آءٖ مذ ِن مذ َٰلَةٖ م  َل ۥ ِمن س   ثُما َجَعَل نَْسلَهُ ِمْن ُساَللَةإ ِمْن َماءإ َمِهينإ  ث مذ َجَعَل نَۡسلَه 

بَۡصََٰر  75/32:9م
َ
ۡمَع َوٱۡۡل م  ٱلسذ وِحهِۖۦُ وََجَعَل لَك  َٰه  َوَنَفَخ فِيهِ ِمن رُّ ى ث مذ َسوذ

ۡف 
َ
ونَ   َِوٱۡۡل ر  ا تَۡشك   َدةَ  قَلِيَٗل مذ

ْمَع  اهُ َونَفََخ فِيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل لَُكُم السا ثُما َسوا

 َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدةَ قَلِياًل َما تَْشُكُرونَ 

75/32:10م
1
ءَِذا 

َ
ْ أ ءِنذا 9َضلَۡلَنا 0َوقَال ٓوا

َ
ۡرِض أ

َ
م  7ِِف ٱۡۡل لَِف َخۡلٖق َجِديدِۢۗ  بَۡل ه 

وَن   بِلَِقآءِ َرب ِِهۡم َكَٰفِر 
َوقَالُوا أَهَِذا َضلَْلنَا فِي اأْلَْرِض أَهِناا لَفِي َخلْقإ 

 َجِديدإ بَْل هُْم بِلِقَاِء َربِِّهْم َكافُِرونَ 

75/32:11م
2
لَك  ٱلَۡمۡوتِ   م مذ ۡم ث   0م۞ق ۡل َيَتَوفذىَٰك  َ بِك  ِ ُك  ِي و  ۡم ٱَّلذ مذ إََِلَٰ َرب ِك 

  0ت ۡرَجع ونَ 
َل بُِكْم ثُما إِلَى  قُْل يَتََوفااُكْم َملَُك اْلَمْوِت الاِذي ُوكِّ

 َربُِّكْم تُْرَجُعونَ 

75/32:12م
3
ْ ر ء وِسِهمۡ   وا وَن نَاكِس  ۡجرِم  َربذَنآ  ]...[ِعنَد َرب ِهِۡم  0َولَۡو تََرىى إِذِ ٱلۡم 

نَا َوَسِمۡعَنا فَٱرِۡجۡعَنا  بَِۡصۡ
َ
وقِن وَن  ]...[أ  َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا إِنذا م 

َولَْو تََرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسو ُرُؤوِسِهْم ِعْنَد 

َربِِّهْم َربانَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل 

 َصالًِحا إِناا ُموقِنُونَ 

نذ وَ  75/32:13م
َ
ۡمََل
َ
ِ َۡل  ِمَن 

ََٰها َوَلَِٰكۡن َحقذ ٱۡلَقۡول  َدى ذ َنۡفس  ه  لَۡو ِشۡئَنا ٓأَلتَۡيَنا ُك 
َۡجَعِيَ 

َ
نذةِ َوٱنلذاِس أ  َجَهنذَم ِمَن ٱۡۡلِ

َولَْو ِشْئنَا آَلَتَْينَا ُكلا نَْفسإ هَُداهَا َولَِكْن َحقا اْلقَْوُل 

 ِجناِة َوالنااِس أَْجَمِعينَ ِمنِّي أَلَْمأَلَنا َجهَناَم ِمَن الْ 

ْ  75/32:14م وق وا ۡمُۖ َوذ وق واْ  ]...[فَذ  ٓ إِنذا نَِسيَنَٰك  ۡم َهََٰذا بَِما نَِسيت ۡم لَِقآَء يَۡوِمك 
نت ۡم َتۡعَمل ونَ   َعَذاَب ٱۡۡل ِۡلِ بَِما ك 

فَُذوقُوا بَِما نَِسيتُْم لِقَاَء يَْوِمُكْم هََذا إِناا نَِسينَاُكْم 

 قُوا َعَذاَب اْلُخْلِد بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ َوُذو

واْ ِِبَۡمِد إِنذَما ي ۡؤِمن  أَِب 75/32:15م واْ بَِها ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس َوَسبذح  ِر  ِيَن إَِذا ذ ك  َٰتَِنا ٱَّلذ َي
وَن۩ ۡم ََل يَۡسَتۡكِب   َرب ِِهۡم وَه 

وا إِناَما يُْؤِمُن بِآَيَاتِنَا الاِذيَن إَِذا  ُذكُِّروا بِهَا َخرُّ

ًدا َوَسباُحوا بَِحْمِد َربِِّهْم َوهُْم اَل يَْستَْكبُِرونَ   ُسجا

ا  75/32:16هـ ۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممذ وَن َربذه  ۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدع  ن وب ه  َتَتَجاَِفَٰ ج 
ونَ  ۡم ي نفِق   َرزَۡقَنَٰه 

اْلَمَضاِجعِ يَْدُعوَن َرباهُْم تَتََجافَى ُجنُوبُهُْم َعِن 

ا َرَزْقنَاهُْم يُْنفِقُونَ   َخْوفًا َوطََمًعا َوِمما

75/32:17هـ
4
ۡخِفَ  0فَََل َتۡعلَم   

 
ٓ أ ا ةِ  9َنۡفس  مذ ِن ق رذ م م  َۢ بَِما ََكن واْ  7لَه  ٖ َجَزآَء ۡعي 

َ
أ

 َيۡعَمل وَن 
ِة أَْعيُنإ َجَزاًء فاََل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخفَِي لَهُْم ِمْن قُرا 

 بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ 

نَ  75/32:18هـ ۡؤِمٗنا َكَمن ََكَن فَاِسٗقا  َلذ يَۡسَتوۥ  َفَمن ََكَن م 
َ
 أَفََمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن فَاِسقًا اَل يَْستَُوونَ  أ

75/32:19هـ
5
َٰلَِحَِٰت   ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ ا ٱَّلذ مذ

َ
َٰت  أ ۡم َجنذ َوىَٰ  0فَلَه 

ۡ
ََلَۢ  9ٱلَۡمأ  7ن ز 

 بَِما ََكن واْ َيۡعَمل وَن 
الَِحاِت فَلَهُْم َجنااُت  ا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا أَما

 اْلَمأَْوى نُُزاًل بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ 

ُۖ  75/32:20هـ م  ٱنلذار  َٰه  َوى
ۡ
ْ َفَمأ وا ِيَن فََسق  ا ٱَّلذ مذ

َ
ْ ِمۡنَهآ َوأ وا ن ََيۡر ج 

َ
ْ أ ٓوا َراد 

َ
ٓ أ ذَما ُك 

نت م بِهِۦ  ِي ك   َعَذاَب ٱنلذارِ ٱَّلذ
ْ ۡم ذ وق وا ْ فِيَها َوقِيَل لَه  وا ِعيد 

 
أ

ب ونَ  ِ  ت َكذ 

ا الاِذيَن فََسقُوا فََمأَْواهُُم النااُر ُكلاَما أََراُدوا أَْن  َوأَما

َل لَهُْم ُذوقُوا يَْخُرُجوا ِمْنهَا أُِعيُدوا فِيهَا َوقِي

بُونَ   َعَذاَب النااِر الاِذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ

75/32:21م
6
ۡم   ۡكَبِ لََعلذه 

َ
ۡدََنَٰ د وَن ٱۡلَعَذاِب ٱۡۡل

َ
َِن ٱۡلَعَذاِب ٱۡۡل م م  َونَل ِذيَقنذه 

  0يَۡرِجع ونَ 
َولَنُِذيقَناهُْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدنَى ُدوَن اْلَعَذاِب 

 ِر لََعلاهُْم يَْرِجُعونَ اأْلَْكبَ 

                                                           
1

 إِناا( 7 َضلِْلنَا، ُضلِّْلنَا، َصلَْلنَا، َصلِْلنَا، ُصلِْلنَا( 9 إَِذا( 0 
2

 .**Même terme en hébreu dans le Talmud, Abodah Zarah 20b; 2 Ba 21:23( 0م♦ تَْرِجُعوَن ( 0 
3

 ُؤوَسهُمْ نََكُسو رُ ( 0 
4

اتِ ( 7 أُْخفِي، أَْخفَى، أَْخفَينا، نُْخفِي، أُْخفَْيُت، يُْخفَى( 9 تَْعلََمنا ( 0   قُرا
5

 نُْزاًل ( 7 اْلَماَوى( 9 َجناةُ ( 0 
6

 يُْرَجُعونَ ( 0 
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75/32:22م
1
َِر أَِب  ن ذ ك  ۡظلَم  ِممذ

َ
ٓ  إِنذا ِمَن َوَمۡن أ ۡعَرَض َعۡنَها

َ
َيَِٰت َرب ِهِۦ ث مذ أ

ونَ  نَتقِم  ۡجرِِمَي م    0ٱلۡم 
َر بِآَيَاِت َربِِّه ثُما أَْعَرَض  ْن ُذكِّ َوَمْن أَْظلَُم ِمما

 اْلُمْجِرِميَن ُمْنتَقُِمونَ َعْنهَا إِناا ِمَن 

75/32:23م
2
ن ِِف ِمۡرَيةٖ   وََس ٱۡلِكَتََٰب فَََل تَك  ِن ل َِقآئِهِۖۦُ  0َولََقۡد َءاتَۡيَنا م  م 

ىءِيَل  ََِنٓ إِۡسَر ِ ٗدى ۡل   وََجَعۡلَنَٰه  ه 
َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فاََل تَُكْن فِي ِمْريَةإ ِمْن 

 َوَجَعْلنَاهُ هًُدى لِبَنِي إِْسَراهِيلَ لِقَاهِِه 

75/32:24م
3
ا  ۡمرِنَا لَمذ

َ
وَن بِأ ٗة َيۡهد  ئِمذ

َ
ۡم أ ُْۖ َوََكن واْ أَِب 0وََجَعۡلَنا ِمۡنه  وا َٰتَِنا ي وقِن وَن َصَب  ا َصبَُروا  َي ةً يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا لَما َوَجَعْلنَا ِمْنهُْم أَهِما

 وقِنُونَ َوَكانُوا بِآَيَاتِنَا يُ 

ونَ  75/32:25م ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ فِيَما ََكن واْ فِيهِ ََيَۡتلِف  َو َيۡفِصل  بَۡيَنه  إِنا َرباَك هَُو يَْفِصُل بَْينَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فِيَما َكانُوا  إِنذ َربذَك ه 

 فِيِه يَْختَلِفُونَ 

75/32:26م
4
َو لَۡم َيۡهدِ  

َ
ونَ  0أ وِن َيۡمش  ر  َِن ٱۡلق  ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 

َ
ۡم َكۡم أ ِِف  9لَه 

وَن  فَََل يَۡسَمع 
َ
ِۚ أ َٰلَِك ٓأَلَيَٰت   َمَسَِٰكنِِهۡم  إِنذ ِِف َذ

أََولَْم يَْهِد لَهُْم َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبلِِهْم ِمَن اْلقُُروِن 

يَاتإ أَفاََل يَْمُشوَن فِي َمَساِكنِِهْم إِنا فِي َذلَِك آَلَ 

 يَْسَمُعونَ 

75/32:27م
5
زِ   ۡرِض ٱۡۡل ر 

َ
وق  ٱلَۡمآَء إََِل ٱۡۡل نذا نَس 

َ
ْ أ َو لَۡم يََرۡوا

َ
َفن ۡخرِج  بِهِۦ َزرَٗۡع  0أ

ل   ك 
ۡ
ونَ  9تَأ ۡبِِص  فَََل ي 

َ
ۡم  أ ه  س  نف 

َ
ۡم َوأ ه  نَۡعَٰم 

َ
  7ِمۡنه  أ

اأْلَْرِض اْلُجُرِز أََولَْم يََرْوا أَناا نَُسوُق اْلَماَء إِلَى 

فَنُْخِرُج بِِه َزْرًعا تَأُْكُل ِمْنهُ أَْنَعاُمهُْم َوأَْنفُُسهُْم أَفاََل 

 يُْبِصُرونَ 

نت ۡم َصَِٰدقِيَ  75/32:28م ول وَن َمََّتَٰ َهََٰذا ٱۡلَفۡتح  إِن ك   َويَقُولُوَن َمتَى هََذا اْلفَْتُ  إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  َوَيق 

ونَ ق ۡل  75/32:29م ۡم ي نَظر  ۡم َوََل ه  ٓواْ إِيَمَٰن ه  ِيَن َكَفر  قُْل يَْوَم اْلفَْتِ  اَل يَْنفَُع الاِذيَن َكفَُروا إِيَمانُهُْم َواَل  يَۡوَم ٱۡلَفۡتِح ََل يَنَفع  ٱَّلذ

 هُْم يُْنظَُرونَ 

75/32:30م
6
ۡم َوٱنَتِظرۡ   ۡعرِۡض َعۡنه 

َ
ونَ  0نفَأ نَتِظر  م مُّ  َعْنهُْم َواْنتَِظْر إِناهُْم ُمْنتَِظُرونَ فَأَْعِرْض   0إِنذه 

 
 سورة الطور 52\39

 7مكية 49 – عدد اآليات
8
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ورِ  76/52:1م  َوالطُّورِ  َوٱلطُّ

ورٖ  76/52:2م ۡسط   َوِكتَابإ َمْسطُورإ  َوكَِتَٰٖب مذ

76/52:3م
9
  ٖ ورٖ  0ِِف َرق  نش   فِي َرقٍّ َمْنُشورإ  مذ

ورِ  76/52:4م  َواْلبَْيِت اْلَمْعُمورِ  َوٱۡۡلَۡيِت ٱلَۡمۡعم 

ۡقِف ٱلَۡمۡرف وعِ  76/52:5م ْقِف اْلَمْرفُوعِ  َوٱلسذ  َوالسا

ورِ  76/52:6م  َواْلبَْحِر اْلَمْسُجورِ  َوٱۡۡلَۡحرِ ٱلَۡمۡسج 

76/52:7م
1
َٰقِع  إِنذ َعَذاَب    إِنا َعَذاَب َربَِّك لََواقِعٌ   0َرب َِك لََو

                                                           
1

 ُمْنتَقِِمينَ ( 0 
2

 ُمْريَةإ ( 0 
3

 لِما، بِما( 0 
4

ونَ ( 9 نَْهدِ ( 0   َويَُمشاْوَن، َويَُمشُّ
5

 تُْبِصُرونَ ( 7 يَأُْكلُ ( 9 اْلُجْرزِ ( 0 
6

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ ُمْنتَظَُروَن ( 0 
7

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
8

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
9

 ِرقٍّ ( 0 
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ا ََل ۥ ِمن َدافِعٖ  76/52:8م  َما لَهُ ِمْن َدافِعإ  مذ

َمآء  َمۡوٗرا 76/52:9م ور  ٱلسذ َماُء َمْوًرا يَۡوَم َتم   يَْوَم تَُموُر السا

ا 76/52:10م َبال  َسۡۡيٗ  َوتَِسيُر اْلِجبَاُل َسْيًرا َوتَِسۡي  ٱۡۡلِ

بِيَ  76/52:11م ِ َكذ  بِينَ  فََوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلم   فََوْيٌل يَْوَمئِذإ لِْلُمَكذِّ

ۡم ِِف َخۡوٖض يَۡلَعب ونَ  76/52:12م ِيَن ه   الاِذيَن هُْم فِي َخْوضإ يَْلَعبُونَ  ٱَّلذ

76/52:13م
2
ونَ   وَن   9إََِلَٰ نَارِ َجَهنذَم َدَعًّ  0يَۡوَم ي َدعُّ ايَْوَم يَُدعُّ  إِلَى نَاِر َجهَناَم َدّعً

ب ونَ  76/52:14م ِ نت م بَِها ت َكذ  بُونَ  َهَِٰذهِ ٱنلذار  ٱلذَِّت ك   هَِذِه النااُر الاتِي ُكْنتُْم بِهَا تَُكذِّ

ونَ  76/52:15م نت ۡم ََل ت ۡبِِص 
َ
ۡم أ
َ
فَِسۡحٌر َهََٰذآ أ

َ
 أَفَِسْحٌر هََذا أَْم أَْنتُْم اَل تُْبِصُرونَ  أ

َۡزۡوَن َما  76/52:16م ۡمُۖ إِنذَما َت  ْ َسَوآٌء َعلَۡيك  وا ۡو ََل تَۡصِب 
َ
ْ أ ٓوا ٱۡصلَوَۡها فَٱۡصِب 

نت ۡم َتۡعَمل ونَ   ك 
اْصلَْوهَا فَاْصبُِروا أَْو اَل تَْصبُِروا َسَواٌء َعلَْيُكْم 

 إِناَما تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

تذقِيَ  76/52:17م َٰٖت َونَعِيمٖ  إِنذ ٱلۡم   إِنا اْلُمتاقِيَن فِي َجنااتإ َونَِعيمإ  ِِف َجنذ

76/52:18م
3
َِٰكِهيَ   مۡ  0َف َٰه  ۡم َوَوقَى ۡم َربُّه  َٰه  ۡم َعَذاَب ٱۡۡلَِحيِم  9بَِمآ َءاتَى فَاِكِهيَن بَِما آَتَاهُْم َربُّهُْم َوَوقَاهُْم َربُّهُْم َعَذاَب  َربُّه 

 اْلَجِحيمِ 

76/52:19م
4
ب واْ َهنِٓي   َۢ ُك  واْ َوٱُۡشَ نت ۡم َتۡعَمل وَن  0ا  َ  ُكلُوا َواْشَربُوا هَنِيئًا بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ  بَِما ك 

76/52:20م
5
تذِك   رٖ  0يَ   ِم  َٰ ِس  

م ِِب ور   9لََعَ ةِٖۖ َوَزوذۡجَنَٰه 
وفَ ۡصف  ْجنَاهُْم بُِحورإ ُمتاِكئِيَن َعلَى ُسُررإ َمْصفُوفَةإ   0ت7ِعيٖ  7مذ َوَزوا

 ِعينإ 

76/52:21م
6
مۡ   ِيَن َءاَمن واْ َوٱتذَبَعۡته  م 0َوٱَّلذ ِيذت ه  مۡ  9ذ ر  ِيذَته  ۡقَنا بِِهۡم ذ ر  ۡۡلَ

َ
َوَمآ  7بِإِيَمَٰن  أ

م تَلَۡنَٰه 
َ
 ٱۡمرِِٕۢي بَِما َكَسَب رَهِي   7أ

ُّ ِۚ ُك  ءٖ ِن ََشۡ ِۡن َعَملِِهم م   م 
ياتُهُْم بِإِيَمانإ أَْلَحْقنَا بِِهْم َوالاِذيَن آََمنُوا وَ  اتابََعْتهُْم ُذرِّ

ياتَهُْم َوَما أَلَْتنَاهُْم ِمْن َعَملِِهْم ِمْن َشْيءإ ُكلُّ  ُذرِّ

 اْمِرئإ بَِما َكَسَب َرِهينٌ 

ونَ  76/52:22م ا يَۡشَته  ِمذ م بَِفَِٰكَهةٖ َوَۡلٖۡم م  ۡمَدۡدَنَٰه 
َ
ا يَْشتَهُونَ  َوأَْمَدْدنَاهُْم بِفَاِكهَةإ  َوأ  َولَْحمإ ِمما

76/52:23م
7
ثِيم   

ۡ
ٗسا َلذ لَۡغو  فِيَها َوََل تَأ

ۡ
وَن فِيَها َكأ  يَتَنَاَزُعوَن فِيهَا َكأًْسا اَل لَْغٌو فِيهَا َواَل تَأْثِيمٌ   0َيَتَنَٰزَع 

76/52:24م
8
ۡم ل ۡؤل ؤ    نذه 

َ
ۡم َكأ ذه  وف  َعلَۡيِهۡم ِغۡلَمان  ل ۡكن ون   0۞َوَيط   َويَطُوُف َعلَْيِهْم ِغْلَماٌن لَهُْم َكأَناهُْم لُْؤلٌُؤ َمْكنُونٌ  مذ

َٰ َبۡعٖض يَتََسآَءل ونَ  76/52:25م ۡم لََعَ ه  ۡقَبَل َبۡعض 
َ
 َوأَْقبََل بَْعُضهُْم َعلَى بَْعضإ يَتََساَءلُونَ  َوأ

ۡهلَِنا  76/52:26م
َ
نذا َقۡبل  ِِفٓ أ ۡشِفقِيَ قَال ٓواْ إِنذا ك   قَالُوا إِناا ُكناا قَْبُل فِي أَْهلِنَا ُمْشفِقِينَ  م 

76/52:27م
9
ََٰنا  وِم  0َفَمنذ ٱَّللذ  َعلَۡيَنا َوَوَقى م  ُ َعلَْينَا َوَوقَانَا َعَذاَب الساُمومِ  َعَذاَب ٱلسذ  فََمنا هللاا

َو ٱ 76/52:28م ۥ ه  ُۖ إِنذه  وه  نذا ِمن َقۡبل  نَۡدع  ِحيمُ  ۡلَبُّ ٱلرذِحيم  إِنذا ك   إِناا ُكناا ِمْن قَْبُل نَْدُعوهُ إِناهُ هَُو اْلبَرُّ الرا

                                                                                                                                                                                                            
1

 َواقِعٌ ( 0 
2

 ُدَعاءً ( 9 يُْدَعونَ ( 0 
3

 َوَوقااهُمْ ( 9 فَِكِهيَن، فَاِكهُونَ ( 0 
4

 هَنِيّاً ( 0 
5

 .99:  36\76أنظر هامش اآلية ( 0ت ♦بُِحوراً عيناً ( 7 بُِحوِر، بِحيرإ، بِِعيسإ ( 7 ُسَررإ ( 9 ُمتاِكينَ ( 0 
6

يااتهُمْ ( 9 َواتابََعهُْم، َوأَْتبَْعنَاهُمْ ( 0   أَلِْتنَاهُْم، لِْتنَاهُْم، لَْتنَاهُْم، آلَْتنَاهُْم، َولَْتنَاهُمْ ( 7 ُذرِّ
7

 .. تَأْثِيَم، لَْغَو .. تَأْثِيمٌ لَْغَو ( 0 
8

 لُْولٌُؤ، لُْولُوٌ ( 0 
9

 َوَوقاانَا( 0 
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76/52:29م
1
نَت بِنِۡعَمِت  

َ
ِۡر َفَمآ أ ْر فََما أَْنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِكاِهنإ َواَل َمْجنُونإ  َرب َِك بَِكاهِٖن َوََل ََّمۡن ون   0فََذك   فََذكِّ

76/52:30م
2
ۡم  

َ
بذص  بِهِۦ َرۡيَب أ ول وَن َشاِعر  نذََتَ  أَْم يَقُولُوَن َشاِعٌر نَتََرباُص بِِه َرْيَب اْلَمنُونِ  ٱلَۡمن وِن  0َيق 

76/52:31م
3
ب ِِصيَ   ََتَ َِن ٱلۡم  م م  واْ فَإَِن ِ َمَعك   قُْل تََرباُصوا فَإِنِّي َمَعُكْم ِمَن اْلُمتََربِِّصينَ   0نق ۡل تََربذص 

76/52:32م
4
مۡ   ر ه  م 

ۡ
ۡم تَأ
َ
مۡ  0أ

َ
ٓ  أ م بَِهََٰذا ه  ۡحَلَٰم 

َ
وَن  9أ ۡم قَۡوم  َطاغ   أَْم تَأُْمُرهُْم أَْحاَلُمهُْم بِهََذا أَْم هُْم قَْوٌم طَاُغونَ  ه 

ۥ  بَل َلذ ي ۡؤِمن ونَ  76/52:33م ََل  ول وَن َتَقوذ ۡم َيق 
َ
لَهُ بَْل اَل يُْؤِمنُونَ  أ  أَْم يَقُولُوَن تَقَوا

76/52:34م
5
ت واْ ِِبَِديٖث  

ۡ
ِۡثلِهِۦٓ إِن ََكن واْ َصَِٰدقَِي  0فَۡلَيأ  فَْليَأْتُوا بَِحِديثإ ِمْثلِِه إِْن َكانُوا َصاِدقِينَ  م 

ونَ  76/52:35م م  ٱۡلَخَٰلِق  ۡم ه 
َ
ء  أ واْ ِمۡن َغۡۡيِ ََشۡ لِق  ۡم خ 

َ
 أَْم ُخلِقُوا ِمْن َغْيِر َشْيءإ أَْم هُُم اْلَخالِقُونَ  أ

ۡرَض  بَل َلذ ي وقِن ونَ  76/52:36م
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو واْ ٱلسذ ۡم َخلَق 

َ
َماَواِت َواأْلَْرَض بَل اَل يُوقِنُونَ  أ  أَْم َخلَقُوا السا

76/52:37م
6
ۡم َخَزآئِن    ۡم ِعنَده 

َ
ونَ  0أ صَۜۡيِطر  م  ٱلۡم  ۡم ه 

َ
 الُْمَصْيِطُرونَ أَْم ِعْنَدهُْم َخَزاهُِن َربَِّك أَْم هُُم   9َرب َِك أ

بِي   76/52:38م ۡلَطَٰٖن مُّ م بِس  ه  ۡسَتِمع  ِت م 
ۡ
وَن فِيهِِۖ فَۡلَيأ لذم  يَۡسَتِمع  ۡم س  ۡم لَه 

َ
أَْم لَهُْم ُسلاٌم يَْستَِمُعوَن فِيِه فَْليَأِْت ُمْستَِمُعهُْم  أ

 بُِسْلطَانإ ُمبِينإ 

م  ٱۡۡلَن ونَ  76/52:39م ۡم ََل  ٱۡۡلََنَٰت  َولَك 
َ
 أَْم لَهُ اْلبَنَاُت َولَُكُم اْلبَنُونَ  أ

ۡم تَۡس  76/52:40م
َ
ۡثَقل ونَ   َ أ ۡغَرٖ  مُّ ِن مذ م م  ۡجٗرا َفه 

َ
ۡم أ  أَْم تَْسأَلُهُْم أَْجًرا فَهُْم ِمْن َمْغَرمإ ُمْثقَلُونَ  ل ه 

ۡم يَۡكت ب ونَ  76/52:41م م  ٱۡلَغۡيب  َفه  ۡم ِعنَده 
َ
 فَهُْم يَْكتُبُونَ أَْم ِعْنَدهُُم اْلَغْيُب  أ

ونَ  76/52:42م م  ٱلَۡمِكيد  واْ ه  ِيَن َكَفر  وَن َكۡيٗداُۖ فَٱَّلذ ۡم ي رِيد 
َ
 أَْم يُِريُدوَن َكْيًدا فَالاِذيَن َكفَُروا هُُم اْلَمِكيُدونَ  أ

ونَ  76/52:43م ا ي ُۡشِك  ِ َعمذ ۡبَحََٰن ٱَّللذ ِ  س  ۡم إَِلٌَٰه َغۡۡي  ٱَّللذ ۡم لَه 
َ
ا يُْشِرُكونَ أَْم لَهُْم  أ ِ َعما ِ ُسْبَحاَن هللاا  إِلَهٌ َغْيُر هللاا

76/52:44م
7
وم   0ِإَون يََرۡواْ كِۡسٗفا  ۡرك  ول واْ َسَحاب  مذ َمآءِ َساقِٗطا َيق  َِن ٱلسذ َماِء َساقِطًا يَقُولُوا َسَحاٌب  م  َوإِْن يََرْوا ِكْسفًا ِمَن السا

 َمْرُكومٌ 

76/52:45م
8
ۡم   ْ فََذرۡه  وا َٰ ي َلَٰق  ونَ  0َحَّتذ ِي فِيهِ ي ۡصَعق  م  ٱَّلذ  فََذْرهُْم َحتاى ياَُلقُوا يَْوَمهُُم الاِذي فِيِه يُْصَعقُونَ   0ن9يَۡوَمه 

ۡم َشۡي  76/52:46م ه  ۡم َكۡيد  ۡغَِن َعۡنه  ونَ   ٗ يَۡوَم ََل ي  ۡم ي نَِص   اَل هُْم يُْنَصُرونَ يَْوَم اَل يُْغنِي َعْنهُْم َكْيُدهُْم َشْيئًا وَ  ا َوََل ه 

76/52:47م
9
ونَ   ۡم ََل َيۡعلَم  ۡكَثَه 

َ
َٰلَِك َوَلَِٰكنذ أ واْ َعَذاٗبا د وَن َذ ِيَن َظلَم  َوإِنا لِلاِذيَن ظَلَُموا َعَذابًا ُدوَن َذلَِك َولَِكنا أَْكثََرهُْم   0ِإَونذ لَِّلذ

 اَل يَْعلَُمونَ 

76/52:48م
10

ُۖ  0نَوٱۡصِبۡ ِۡل ۡكِم َرب َِك   ۡعي نَِنا
َ
َوَسب ِۡح ِِبَۡمِد َرب َِك ِحَي  0فَإِنذَك بِأ

وم    َتق 
َواْصبِْر لُِحْكِم َربَِّك فَإِناَك بِأَْعيُنِنَا َوَسبِّْ  بَِحْمِد 

 َربَِّك ِحيَن تَقُومُ 

76/52:49م
11

ِۡل فََسب ِۡحه  ِإَوۡدَبَٰرَ   وِم  0َوِمَن ٱَلذ  َوإِْدبَاَر النُُّجومِ َوِمَن اللاْيِل فََسبِّْحهُ  ٱنلُّج 

                                                           
1

 بِنِْعَمهْ ( 0 
2

 يُتََرباُص بِِه َرْيُب ( 0 
3

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
4

 بَل( 9 تَأُمْرهُْم، تَاُمُرهُْم، يَأُْمُرهُمْ ( 0 
5

 بَِحِديثِ ( 0 
6

 اْلُمَسْيِطُرونَ ( 9 َخَزايِنُ ( 0 
7

 ِكَسفًا( 0 
8

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ يَْصَعقُوَن، يَْصِعقُوَن، يُْصِعقُوَن ( 9 يَْلقُوا، تَْلقُوا( 0 
9

 ُدوَن َذلَِك قريباً َولَِكنا اَل يَْعلَُمونَ ( 0 
10

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ بِأَْعيُناا ( 0 
11

 َوأَْدبَارَ ( 0 
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 سورة الملك 93\33

 1مكية 30 – عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

77/67:1م
3
ۡلك    ِي بَِيِدهِ ٱلۡم  ءٖ قَِديٌر  0تََبََٰرَك ٱَّلذ ِ ََشۡ

َٰ ُك   َو لََعَ اْلُمْلُك َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيءإ  تَبَاَرَك الاِذي بِيَِدهِ  َوه 

 قَِديرٌ 

َو  77/67:2م ۡحَسن  َعَمَٗل  َوه 
َ
ۡم أ يُّك 

َ
ۡم أ ةَ َِلَۡبل َوك  ِي َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱۡۡلََيوَٰ ٱَّلذ

ور    ٱۡلَعزِيز  ٱۡلَغف 
الاِذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ لِيَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن 

 َعِزيُز اْلَغفُورُ َعَماًل َوهَُو الْ 

77/67:3م
4
ا تََرىَٰ ِِف َخۡلِق ٱلرذِنَٰمۡح ِمن   ُۖ مذ َٰٖت ِطَباٗقا ِي َخلََق َسۡبَع َسَمََٰو ٱَّلذ

ورٖ  0تََفَٰو ٖتِۖ   فَٱرِۡجِع ٱۡۡلََِصَ َهۡل تََرىَٰ ِمن ف ط 
الاِذي َخلََق َسْبَع َسَمَواتإ ِطبَاقًا َما تََرى فِي َخْلِق 

ْحَماِن ِمْن تَفَاوُ  تإ فَاْرِجِع اْلبََصَر هَْل تََرى الرا

 ِمْن فُطُورإ 

77/67:4م
5
َتۡيِ يَنَقلِۡب   َو َحِسۡي   9إََِلَۡك ٱۡۡلََِص  َخاِسٗئا 0ث مذ ٱرِۡجِع ٱۡۡلََِصَ َكرذ تَْيِن يَْنقَلِْب إِلَْيَك اْلبََصُر  وَه  ثُما اْرِجِع اْلبََصَر َكرا

 َخاِسئًا َوهَُو َحِسيرٌ 

َيَِٰطِيِۖ  77/67:5م وٗما ل ِلشذ ۡنَيا بَِمَصَٰبِيَح وََجَعۡلَنََٰها ر ج  َمآَء ٱَلُّ َولََقۡد َزيذنذا ٱلسذ
عِۡيِ  ۡم َعَذاَب ٱلسذ ۡعَتۡدنَا لَه 

َ
 َوأ

ْنيَا بَِمَصابِيَ  َوَجَعْلنَاهَا  َماَء الدُّ َولَقَْد َزياناا السا

يَاِطيِن َوأَْعتَْدنَا لَهُْم َعَذابَ   الساِعيرِ  ُرُجوًما لِلشا

77/67:6م
6
واْ بَِرب ِِهۡم َعَذاب    ِيَن َكَفر  َولِلاِذيَن َكفَُروا بَِربِِّهْم َعَذاُب َجهَناَم َوبِْئَس  َجَهنذَمُۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصۡي   0َولَِّلذ

 اْلَمِصيرُ 

ور   .77/67:7م واْ لََها َشِهيٗقا َوِِهَ َتف  واْ فِيَها َسِمع  ۡلق 
 
 أُْلقُوا فِيهَا َسِمُعوا لَهَا َشِهيقًا َوِهَي تَفُورُ إَِذا  إَِذآ أ

77/67:8م
7
لَۡم  0تََكاد  َتَمُيذ   

َ
ٓ أ ۡم َخَزَنت َها لَه 

َ
ۡلِِقَ فِيَها فَۡوج  َسأ

 
ذَمآ أ ِمَن ٱۡلَغۡيِظِۖ ُك 

ۡم نَِذير   تِك 
ۡ
 يَأ

َسأَلَهُْم تََكاُد تََمياُز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلاَما أُْلقَِي فِيهَا فَْوٌج 

 َخَزنَتُهَا أَلَْم يَأْتُِكْم نَِذيرٌ 

ء  إِۡن  77/67:9م َل ٱَّللذ  ِمن ََشۡ ۡبَنا َوق ۡلَنا َما نَزذ ْ بََّلَٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذير  فََكذذ قَال وا
نت ۡم إَِلذ ِِف َضَلَٰٖل َكبِۡيٖ 

َ
 أ

ْبنَا َوقُْلنَا َما نَ  ُ قَالُوا بَلَى قَْد َجاَءنَا نَِذيٌر فََكذا َل هللاا زا

 ِمْن َشْيءإ إِْن أَْنتُْم إاِلا فِي َضاَللإ َكبِيرإ 

عِۡيِ  77/67:10م ۡصَحَِٰب ٱلسذ
َ
نذا ِِفٓ أ ۡو َنۡعقِل  َما ك 

َ
نذا نَۡسَمع  أ َوقَالُوا لَْو ُكناا نَْسَمُع أَْو نَْعقُِل َما ُكناا فِي أَْصَحاِب  َوقَال واْ لَۡو ك 

 الساِعيرِ 

77/67:11م
8
ۡحٗقا  عِۡيِ  0فَٱۡعََتَف واْ بَِذۢنبِِهۡم فَس  ۡصَحَِٰب ٱلسذ

َ
ِ ِعيرِ  ۡل   فَاْعتََرفُوا بَِذْنبِِهْم فَُسْحقًا أِلَْصَحاِب السا

ۡجر  َكبِۡي   77/67:12م
َ
ۡغفَِرة  َوأ م مذ م بِٱۡلَغۡيِب لَه  ِيَن ََيَۡشۡوَن َربذه  بِاْلَغْيِب لَهُْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر إِنا الاِذيَن يَْخَشْوَن َرباهُْم  إِنذ ٱَّلذ

 َكبِيرٌ 

ورِ  77/67:13م د  َۢ بَِذاِت ٱلصُّ ۥ َعلِيم  واْ بِهِۦُٓۖ إِنذه  وِ ٱۡجَهر 
َ
ۡم أ واْ قَۡولَك  ِِسُّ

َ
وا قَْولَُكْم أَِو اْجهَُروا بِِه إِناهُ َعلِيٌم بَِذاِت  َوأ َوأَِسرُّ

ُدورِ   الصُّ

ََل َيۡعلَم  َمۡن َخلَ  77/67:14م
َ
َو ٱللذِطيف  ٱۡۡلَبِۡي  أ  أاََل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوهَُو اللاِطيُف اْلَخبِيرُ  َق َوه 

ْ ِمن  77/67:15م ْ ِِف َمَناكِبَِها َوُك  وا وا ۡرَض َذل وَٗل فَٱۡمش 
َ
م  ٱۡۡل ِي َجَعَل لَك  َو ٱَّلذ ه 

ور   ِۡزقِهِۖۦُ ِإَوََلۡهِ ٱلنُّش   ر 
اأْلَْرَض َذلُواًل فَاْمُشوا فِي هَُو الاِذي َجَعَل لَُكُم 

 َمنَاِكبِهَا َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَْيِه النُُّشورُ 

                                                           
1

 الواقية. –المجادلة  -المنجية  -تبارك  –المانعة عناوين اخرى:   .0من اآلية  عنوان هذه السورة مأخوذ 
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 اْلُملُُك ( 0 
4

تإ ( 0   تَفَاَوتإ، تَفَاِوتإ، تَفَوُّ
5

 َخاِسيًا( 9 يَْنقَلِبُ ( 0 
6

 َعَذابَ ( 0 
7

 تاَمياُز، تَتََمياُز، تََمايَُز، تَِميزُ ( 0 
8

 ُحقًافَسُ ( 0 
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ور   77/67:16م ۡرَض فَإَِذا ِِهَ َتم 
َ
م  ٱۡۡل ن ََيِۡسَف بِك 

َ
َمآءِ أ ن ِِف ٱلسذ ِمنت م مذ

َ
َماِء أَْن يَْخِسَف بُِكُم اأْلَْرَض  َءأ أَأَِمْنتُْم َمْن فِي السا

 ِهَي تَُمورُ  فَإَِذا

77/67:17م
1
ونَ   ُۖ فََسَتۡعلَم  ۡم َحاِصٗبا ن ي ۡرِسَل َعلَۡيك 

َ
َمآءِ أ ن ِِف ٱلسذ ِمنت م مذ

َ
ۡم أ
َ
 0أ

  9َكۡيَف نَِذيرِ 
َماِء أَْن يُْرِسَل َعلَْيُكْم َحاِصبًا  أَْم أَِمْنتُْم َمْن فِي السا

 فََستَْعلَُموَن َكْيَف نَِذيرِ 

77/67:18م
2
َب   ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فََكۡيَف ََكَن نَِكۡيِ  ]...[َولََقۡد َكذذ  َولَقَْد َكذاَب الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فََكْيَف َكاَن نَِكيرِ   0ٱَّلذ

77/67:19م
3
َٰٖت َوَيۡقبِۡضَن    فذ ۡم َصى ۡۡيِ فَۡوَقه  َو لَۡم يََرۡواْ إََِل ٱلطذ

َ
نذ  ]...[أ ه  ۡمِسك   0َما ي 

ِۢ بَِصٌۡي  ء ِ ََشۡ
ل  ۥ بِك   إَِلذ ٱلرذۡحَمَٰن   إِنذه 

أََولَْم يََرْوا إِلَى الطاْيِر فَْوقَهُْم َصافااتإ َويَْقبِْضَن َما 

ْحَماُن إِناهُ بُِكلِّ َشْيءإ بَِصيرٌ   يُْمِسُكهُنا إاِلا الرا

77/67:20م
4
نۡ   مذ

َ
ۡم يَنِص  ك   0أ ند  لذك  َو ج  ِي ه  ِنَٰمۡح  إِِن  9مَهََٰذا ٱَّلذ ِن د وِن ٱلرذ م 

ور   ر 
وَن إَِلذ ِِف غ  َٰفِر   ٱۡلَك

ْن هََذا الاِذي هَُو ُجْنٌد لَُكْم يَْنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن  أَما

ْحَماِن إِِن اْلَكافُِروَن إاِلا فِي ُغُرورإ   الرا

77/67:21م
5
نۡ   مذ

َ
مۡ  0أ ِي يَۡرز ق ك  ٖ  9َهََٰذا ٱَّلذ ت و  ْ ِِف ع  ُّوا ۥ  بَل ۡلذ ۡمَسَك رِۡزقَه 

َ
إِۡن أ

ور  
 َون ف 

وا  ْن هََذا الاِذي يَْرُزقُُكْم إِْن أَْمَسَك ِرْزقَهُ بَْل لَجُّ أَما

 فِي ُعتُوٍّ َونُفُورإ 

77/67:22م
6
مذن 

َ
ۡهَدىى أ

َ
َٰ وَۡجِههِۦٓ أ ِكبًّا لََعَ َفَمن َيۡمِش م 

َ
َٰ  0أ َيۡمِش َسوِيًّا لََعَ

ۡسَتِقيٖم   ِصَرَٰٖط مُّ
ْن يَْمِشي  أَفََمْن يَْمِشي ُمِكبًّا َعلَى َوْجِهِه أَْهَدى أَما

 َسِويًّا َعلَى ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ 

77/67:23م
7
ۡف  

َ
بَۡصََٰر َوٱۡۡل

َ
ۡمَع َوٱۡۡل م  ٱلسذ ۡم وََجَعَل لَك  ك 

َ
نَشأ
َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ  0َدةَ    ِق ۡل ه 

وَن قَلِيَٗل  ر  ا تَۡشك    مذ
ْمَع  قُْل هَُو الاِذي أَْنَشأَُكْم َوَجَعَل لَُكُم السا

 َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدةَ قَلِياًل َما تَْشُكُرونَ 

ونَ  77/67:24م َُۡش  ۡرِض ِإَوََلۡهِ َت 
َ
ۡم ِِف ٱۡۡل ك 

َ
ِي َذَرأ َو ٱَّلذ  إِلَْيِه تُْحَشُرونَ قُْل هَُو الاِذي َذَرأَُكْم فِي اأْلَْرِض وَ  ق ۡل ه 

نت ۡم َصَِٰدقِيَ  77/67:25م ول وَن َمََّتَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعد  إِن ك   َويَقُولُوَن َمتَى هََذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  َوَيق 

بِي   77/67:26م نَا۠ نَِذير  مُّ
َ
َمآ أ ِ ِإَونذ ِ َوإِناَما أَنَا نَِذيٌر ُمبِينٌ قُْل إِناَما  ق ۡل إِنذَما ٱۡلعِۡلم  ِعنَد ٱَّللذ  اْلِعْلُم ِعْنَد هللاا

77/67:27م
8
ۡلَفٗة ِسٓي   ۡوه  ز 

َ
ا َرأ ِي  0ۡت   َ فَلَمذ ْ َوقِيَل َهََٰذا ٱَّلذ وا ِيَن َكَفر  وه  ٱَّلذ و ج 

وَن  ع  نت م بِهِۦ تَدذ  ك 
ا َرأَْوهُ ُزْلفَةً ِسيئَْت ُوُجوهُ الاِذيَن َكفَُروا َوقِيَل  فَلَما

 َذا الاِذي ُكْنتُْم بِِه تَداُعونَ هَ 

ِۡي   77/67:28م ۡو رَُِحََنا َفَمن َي 
َ
ِعَ أ ۡهلََكَِنَ ٱَّللذ  َوَمن مذ

َ
رََءۡيت ۡم إِۡن أ

َ
ق ۡل أ

َِلمٖ 
َ
َٰفِرِيَن ِمۡن َعَذاب  أ  ٱۡلَك

ُ َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمنَا  قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْهلََكنَِي هللاا

 اْلَكافِِريَن ِمْن َعَذابإ أَلِيمإ  فََمْن يُِجيرُ 

77/67:29م
9
ونَ   ُۖ فََسَتۡعلَم  َۡنا َو ٱلرذۡحَمَٰن  َءاَمنذا بِهِۦ وََعلَۡيهِ تََوُكذ َو ِِف  0ق ۡل ه  َمۡن ه 

بِٖي   َضَلَٰٖل مُّ
ْلنَا فََستَْعلَُموَن  ْحَماُن آََمناا بِِه َوَعلَْيِه تََوكا قُْل هَُو الرا

 َضاَللإ ُمبِينإ َمْن هَُو فِي 

77/67:30م
10

ۡم َغۡوٗرا  ۡصَبَح َمآؤ ك 
َ
رََءۡيت ۡم إِۡن أ

َ
ِعيِۢن  0ق ۡل أ م بَِمآءٖ مذ تِيك 

ۡ
قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْصبََ  َماُؤُكْم َغْوًرا فََمْن يَأْتِيُكْم  َفَمن يَأ

 بَِماءإ َمِعينإ 

 
                                                           

1
 نَِذيِري( 9 فََسيَْعلَُمونَ ( 0 

2
 نَِكيِري( 0 

3
ُكهُنا ( 0   يَُمسِّ

4
 يَْنُصْرُكمْ ( 9 أََمنْ ( 0 

5
 يَْرُزْقُكمْ ( 9 أََمنْ ( 0 

6
 أََمنْ ( 0 

7
 َواأْلَفَِدةَ ( 0 

8
 تَْدُعونَ ( 9 ِسياتْ ( 0 

9
 فََسيَْعلَُمونَ ( 0 

10
 عذبإ ( 9 ُغْوًرا، ُغُؤًرا( 0 
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 سورة اۡلاقة 96\36

 1مكية 52 – عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب   ِحيمِ  ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

 اْلَحاقاةُ  ٱۡۡلَٓاقذة   78/69:1م

 َما اْلَحاقاةُ  َما ٱۡۡلَٓاقذة   78/69:2م

ََٰك َما ٱۡۡلَٓاقذة   78/69:3م ۡدَرى
َ
 َوَما أَْدَراَك َما اْلَحاقاةُ  َوَمآ أ

78/69:4م
3
ود    بَۡت َثم  َۢ بِٱۡلَقارَِعةِ  0َكذذ  َكذابَْت ثَُموُد َوَعاٌد بِاْلقَاِرَعةِ  وَََعد 

78/69:5م
4
ود    ا َثم  مذ

َ
ْ  0فَأ وا ۡهلِك 

 
اِغَيةِ 9فَأ ا ثَُموُد فَأُْهلُِكوا بِالطااِغيَةِ   0ت7بِٱلطذ  فَأَما

78/69:6م
5
  ْ وا ۡهلِك 

 
ا ََعد  فَأ مذ

َ
َص  ََعتَِيةٖ  0َوأ ا  بِرِيٖح َصۡ  َعاٌد فَأُْهلُِكوا بِِري إ َصْرَصرإ َعاتِيَةإ َوأَما

78/69:7م
6
  ُۖ وٗما س  يذا   ح 

َ
َرَها َعلَۡيِهۡم َسۡبَع ََلَاٖل َوثََمَٰنَِيَة أ َفََتَى ٱۡلَقۡوَم فِيَها  0َسخذ

ۡعَجاز  
َ
ۡم أ نذه 

َ
َعَٰ َكأ ل  َخاوَِيةٖ  9َصۡ

  0ََنۡ
َرهَا َعلَْيِهْم َسْبَع لَيَالإ َوثََمانِيَةَ  أَياامإ ُحُسوًما َسخا

فَتََرى اْلقَْوَم فِيهَا َصْرَعى َكأَناهُْم أَْعَجاُز نَْخلإ 

 َخاِويَةإ 

ِنَۢ بَاقَِيةٖ  78/69:8م م م   فَهَْل تََرى لَهُْم ِمْن بَاقِيَةإ  َفَهۡل تََرىَٰ لَه 

78/69:9م
7
ۥ  ۡؤتَفَِكَٰت   0وََجآَء فِۡرَعۡون  َوَمن َقۡبلَه   َوَجاَء فِْرَعْوُن َوَمن قَْبلَهُ َواْلُمْؤتَفَِكاُت بِاْلَخاِطئَةِ   7بِٱۡۡلَاِطَئةِ 0م9َوٱلۡم 

78/69:10م
8
ابَِيةً   ۡخَذٗة رذ

َ
ۡم أ َخَذه 

َ
وَل َرب ِِهۡم فَأ  فََعَصْوا َرُسوَل َربِِّهْم فَأََخَذهُْم أَْخَذةً َرابِيَةً   0َفَعَصۡواْ رَس 

78/69:11م
9
ا َطَغا ٱلَۡمآء  َُحَۡلَنَٰ   مۡ إِنذا لَمذ ا طََغى اْلَماُء َحَمْلنَاُكْم فِي اْلَجاِريَةِ   9ِِف ٱۡۡلَارَِيةِ 0ك   إِناا لَما

78/69:12م
10

  ٓ ۡم تَۡذكَِرٗة َوتَعَِيَها ذ ن   0نِلَۡجَعلََها لَك 
 
 لِنَْجَعلَهَا لَُكْم تَْذِكَرةً َوتَِعيَهَا أُُذٌن َواِعيَةٌ   7َوَِٰعَية   9أ

78/69:13م
11

ورِ فَإَِذا ن فَِخ ِِف   وِر نَْفَخةٌ َواِحَدةٌ   7 9َنۡفَخة  َوَِٰحَدة   0ٱلصُّ  فَإَِذا نُفَِخ فِي الصُّ

78/69:14م
12

ِلَِت   َتا 0وَُح  كذ َبال  فَد  ۡرض  َوٱۡۡلِ
َ
ٗة َوَِٰحَدةٗ  9ٱۡۡل ةً َواِحَدةً   7َدكذ تَا َدكا  َوُحِملَِت اأْلَْرُض َواْلِجبَاُل فَُدكا

78/69:15م
13

 فَيَْوَمئِذإ َوقََعِت اْلَواقَِعةُ   0ٱلَۡواقَِعة   َفَيۡوَمئِٖذ َوَقَعِت  

78/69:16م
1
َمآء  فَِهَ يَۡوَمئِٖذ َواهَِية    ِت ٱلسذ َماُء فَِهَي يَْوَمئِذإ َواِهيَةٌ   0َوٱنَشقذ  َواْنَشقاِت السا

                                                           
1

 .0مأخوذ من اآلية عنوان هذه السورة  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 ثَُمودٌ ( 0 
4

احتار المفسرون والمترجمون بمعنى الطاغية وقد فهمها بعضهم بأن ثمود قد هلكت بسبب طغيانها. وقد رج  ♦ بِالطااِغيَْه ( 7 فَهَلَُكوا( 9 ثَُمودٌ ( 0 

تقول "لما طغا الماء" فيكون معانها  00لقرآن الكريم بأنها الصاعقة، ولكن اآلية الطبري أن معناها الصيحة الطاغية وقد فسرها معجم الفاظ ا

 األرج  موجة طاغية.
5

 فَهَلَُكوا ( 0 
6

 َخاِويَةإ خلت أعجازها بلًى وفساداً ( 7 أَْعُجزُ ( 9 َحُسوًما( 0 
7

 .37:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ بِاْلَخاِطيَِة، بِاْلَخاِطئِْه ( 7 َواْلُمْوتَفَِكاتُ َواْلُمْؤتَفَِكةُ، ( 9 قِبَلَهُ، معه، تِلقَاَءه، َحْولَه، يلقاه( 0 
8

 َرابِيِهْ ( 0 
9

 الَْجاِريِهْ ( 9 َحَمْلنَاهُمْ ( 0 
10

 َواِعيِهْ ( 7 أُْذنٌ ( 9 َوتَْعيَهَا، َوتَِعياهَا، َوتَِعْيهَا( 0 
11

َورِ ( 0  َوِر، الصِّ  َواِحِدهْ ( 7 نَْفَخةً َواِحَدةً ( 9 الصُّ
12

لَتِ ( 0   َواِحِدهْ ( 7 فَُدكاتْ ( 9 َوُحمِّ
13

 اْلَواقِِعه( 0 
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78/69:17م
2
ۡم   رَۡجآئَِها  َوَيۡحِمل  َعۡرَش َرب َِك فَۡوَقه 

َ
ى أ َواْلَملَُك َعلَى أَْرَجاهِهَا َويَْحِمُل َعْرَش َربَِّك فَْوقَهُْم   0م0يَۡوَمئِٖذ ثََمَٰنَِية  َوٱلَۡملَك  لََعَ

 يَْوَمئِذإ ثََمانِيَةٌ 

78/69:18م
3
وَن ََل ََتَۡفَٰ   ۡم َخافَِية   0يَۡوَمئِٖذ ت ۡعَرض   يَْوَمئِذإ تُْعَرُضوَن اَل تَْخفَى ِمْنُكْم َخافِيَةٌ   9ِمنك 

78/69:19م
4
ول  َهآؤ م    ۥ بَِيِمينِهِۦ َفَيق  وَِتَ كَِتََٰبه 

 
ا َمۡن أ مذ

َ
ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِِه فَيَقُوُل هَاُؤُم اْقَرُؤوا   9ٱۡقَرء واْ كَِتَٰبَِيهۡ  0فَأ فَأَما

 ِكتَابِيَهْ 

78/69:20م
5
َلَٰق  ِحَسابَِيهۡ   ِ م 

َن 
َ
 اَلقإ ِحَسابِيَهْ إِنِّي ظَنَْنُت أَنِّي مُ   0إَِن ِ َظَننت  أ

78/69:21م
6
اِضَيةٖ   َو ِِف ِعيَشةٖ رذ  فَهَُو فِي ِعيَشةإ َراِضيَةإ   0َفه 

78/69:22م
7
 فِي َجناةإ َعالِيَةإ   0ِِف َجنذة  ََعَِلَةٖ  

78/69:23م
8
َها َدانَِية    وف   قُطُوفُهَا َدانِيَةٌ   0ق ط 

78/69:24م
9
ب واْ َهنِٓي   َۢ ُك  واْ َوٱُۡشَ يذاِم ٱۡۡلَاَِلَةِ 0ا  َ

َ
ۡسلَۡفت ۡم ِِف ٱۡۡل

َ
 ُكلُوا َواْشَربُوا هَنِيئًا بَِما أَْسلَْفتُْم فِي اأْلَيااِم اْلَخالِيَةِ   9بَِمآ أ

وَت كَِتَٰبَِيهۡ  78/69:25م
 
َٰلَۡيتََِن لَۡم أ ول  َي ۥ بِِشَماَِلِۦ َفَيق  وَِتَ كَِتََٰبه 

 
ا َمۡن أ مذ

َ
ا َمْن أُوتَِي ِكتَ  َوأ ابَهُ بِِشَمالِِه فَيَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم َوأَما

 أُوَت ِكتَابِيَهْ 

ۡدرِ َما ِحَسابَِيهۡ  78/69:26م
َ
 َولَْم أَْدِر َما ِحَسابِيَهْ  َولَۡم أ

78/69:27م
10

َٰلَۡيَتَها ََكنَِت ٱۡلَقاِضَيةَ    لَْيتَهَا َكانَِت اْلقَاِضيَةَ يَا   0َي

ِ  78/69:28م ۡغََنَٰ َعَن 
َ
 َما أَْغنَى َعنِّي َمالِيَهْ  َماَِلَهۜۡۡ َمآ أ

ۡلَطَٰنَِيهۡ  78/69:29م ِ س  َك َعَن 
 هَلََك َعنِّي ُسْلطَانِيَهْ  َهلَ

لُّوه   78/69:30م وه  َفغ  ذ   ُخُذوهُ فَُغلُّوهُ  خ 

 ثُما اْلَجِحيَم َصلُّوهُ  ث مذ ٱۡۡلَِحيَم َصلُّوه   78/69:31م

وه  ث مذ ِِف ِسۡلِسلَةٖ  78/69:32م وَن ذَِراَٗع فَٱۡسل ك  َها َسۡبع   ثُما فِي ِسْلِسلَةإ َذْرُعهَا َسْبُعوَن ِذَراًعا فَاْسلُُكوهُ  َذرۡع 

ِ ٱۡلَعِظيمِ  78/69:33م ۥ ََكَن ََل ي ۡؤِمن  بِٱَّللذ ِ اْلَعِظيمِ  إِنذه   إِنّهُ َكاَن اَل يُْؤِمُن بِاَّللا

َٰ َطَعاِم  78/69:34م  َواَل يَُحضُّ َعلَى طََعاِم اْلِمْسِكينِ  ٱلِۡمۡسِكيِ َوََل ََي ضُّ لََعَ

َنا َُحِيم   78/69:35م  فَلَْيَس لَهُ اْليَْوَم هَاهُنَا َحِميمٌ  فَلَۡيَس ََل  ٱَۡلَۡوَم َهَٰه 

 َواَل طََعاٌم إاِلا ِمْن ِغْسلِينإ  َوََل َطَعاٌم إَِلذ ِمۡن ِغۡسلِيٖ  78/69:36م

78/69:37م
11

ۥٓ إَِلذ ٱۡلَخَِٰط َلذ   ل ه  ك 
ۡ
 اَل يَأُْكلُهُ إاِلا اْلَخاِطئُونَ   0ونَ     يَأ

                                                                                                                                                                                                            
1

 َواِهيِه( 0 
2

 (.03:  09يقول سفر طوبيا ان هناك سبعة مالهكة واقفين وداخلين في حضرة مجد الرب ) (0م♦ ثََمانِيِْه ( 0 
3

 َخافِيِهْ ( 9 يَْخفَى( 0 
4

 ِكتَابِي( 9 هَاُؤمْ ( 0 
5

 ِحَسابِي( 0 
6

 َراِضيِهْ ( 0 
7

 َعالِيِهْ ( 0 
8

 َدانِيِهْ ( 0 
9

 اْلَخالِيِه( 9 هَنِيًّا( 0 
10

 اْلقَاِضيِهْ ( 0 
11

 اْلَخاِطيُوَن، اْلَخاطُونَ ( 0 
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78/69:38م
1
ۡقِسم   

 
وَن  0فَََلٓ أ  فاََل أُْقِسُم بَِما تُْبِصُرونَ  بَِما ت ۡبِِص 

ونَ  78/69:39م  َوَما اَل تُْبِصُرونَ  َوَما ََل ت ۡبِِص 

78/69:40م
2
ۥ لََقۡول    وٖل َكرِيٖم  0إِنذه   إِناهُ لَقَْوُل َرُسولإ َكِريمإ  رَس 

78/69:41م
3
ا ت ۡؤِمن ونَ   َو بَِقۡوِل َشاِعرِٖۚ قَلِيَٗل مذ  َوَما هَُو بِقَْوِل َشاِعرإ قَلِياًل َما تُْؤِمنُونَ   0َوَما ه 

78/69:42م
4
ونَ   ر  ا تََذكذ  تََذكاُرونَ  َواَل بِقَْوِل َكاِهنإ قَلِياًل َما  0َوََل بَِقۡوِل ََكهِٖنِۚ قَلِيَٗل مذ

78/69:43م
5
ِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  0تََنِيل    ِن رذب   تَْنِزيٌل ِمْن َربِّ اْلَعالَِمينَ  م 

78/69:44م
6
َل   قَاوِيِل  9َعلَۡيَنا َبۡعَض  0َولَۡو َتَقوذ

َ
َل َعلَْينَا بَْعَض اأْلَقَاِويلِ  ٱۡۡل  َولَْو تَقَوا

َخۡذنَا ِمۡنه  بِٱَۡلَِميِ  78/69:45م
َ
 أَلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْليَِمينِ  َۡل

78/69:46م
7
 ثُما لَقَطَْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِينَ   0مث مذ لََقَطۡعَنا ِمۡنه  ٱلَۡوتِيَ  

َحد  َعۡنه   78/69:47م
َ
ِۡن أ م م   فََما ِمْنُكْم ِمْن أََحدإ َعْنهُ َحاِجِزينَ  َحَِٰجزِينَ  ]...[َفَما ِمنك 

ۥ  78/69:48م تذقِيَ ِإَونذه   َوإِناهُ لَتَْذِكَرةٌ لِْلُمتاقِينَ  تَلَۡذكَِرة  ل ِۡلم 

بِيَ  78/69:49م ِ َكذ  م مُّ نذ ِمنك 
َ
بِينَ  ِإَونذا نَلَۡعلَم  أ  َوإِناا لَنَْعلَُم أَنا ِمْنُكْم ُمَكذِّ

َِٰفرِينَ  78/69:50م ةٌ لََعَ ٱۡلَك ۥ َۡلََّۡسَ  اْلَكافِِرينَ َوإِناهُ لََحْسَرةٌ َعلَى  ِإَونذه 

ۥ َۡلَقُّ ٱَۡلَقِيِ  78/69:51م  َوإِناهُ لََحقُّ اْليَقِينِ  ِإَونذه 

 فََسبِّْ  بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيمِ  فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱۡلَعِظيمِ  78/69:52م

 
 سورة المعارج 31\36

 8مكية 44 – عدد اآليات
9
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

79/70:1م
10

َل  
َ
َۢ  0َسأ  َسأََل َساهٌِل بَِعَذابإ َواقِعإ  بَِعَذاٖب َواقِٖع  9َسآئِل 

َٰفِرِيَن لَۡيَس ََل ۥ َدافِع   79/70:2م  لِْلَكافِريَن لَْيَس لَهُ َدافِعٌ  ل ِۡلَك

                                                           
1

 فأََلُْقِسمُ ( 0 
2

 ِمْن قَْولُ ( 0 
3

 يُْؤِمنُونَ ( 0 
4

كاُروَن، تَتََذكاُرونَ ( 0   يَذا
5

 تَْنِزيالً ( 0 
6

َل ( 9 يَقُْولُ ( 0   َعلَْينَا بَْعضُ َولَْو تُقُوِّ
7

قارن: "سأقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كالمي في فمه، فيخاطبهم بكل ما آمره به. وأي رجل لم بسمع كالمي الذي يتكلم به ( 0م 

:  09فليقتل ذلك النبي" )تثنية باسمي، فإني أحاسبه عليه. ولكن أي نبي اعتد بنفسه فقال باسمي قوال لم آمره أن يقوله، أو تكلم باسم آلهة أخرى، 

09-91.) 
8

 الواقع. –سأل  -المعارج عناوين اخرى:  . 7عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
9

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
10

 َسايٌِل، َسْيٌل، َسالٌ ( 9 َسالَ ( 0 
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79/70:3م
1
ِ ذِي ٱلَۡمَعارِِج   َِن ٱَّللذ ِ ِذي اْلَمَعاِرجِ ِمَن   0م0م   هللاا

79/70:4م
2
ج    ۡلَف  0َتۡعر 

َ
وح  إََِلۡهِ ِِف يَۡوٖ  ََكَن ِمۡقَدار هۥ  ََخِۡسَي أ ٱلَۡمَلىئَِكة  َوٱلرُّ

  0مَسَنةٖ 
وُح إِلَْيِه فِي يَْومإ َكاَن ِمْقَداُرهُ  تَْعُرُج اْلَماَلهَِكةُ َوالرُّ

 َخْمِسيَن أَْلَف َسنَةإ 

79/70:5م
3
ا ََجِيًَل  فَٱۡصِبۡ    فَاْصبِْر َصْبًرا َجِمياًل   0نَصۡبٗ

ۥ  79/70:6م ۡم يََرۡونَه   إِناهُْم يََرْونَهُ بَِعيًدا بَعِيٗدا ]...[إِنذه 

َٰه  قَرِيٗبا 79/70:7م  َونََراهُ قَِريبًا َونََرى

ۡهلِ  79/70:8م َمآء  َكٱلۡم  ون  ٱلسذ َماُء  يَۡوَم تَك   َكاْلُمْهلِ يَْوَم تَُكوُن السا

َبال  َكٱۡلعِۡهنِ  79/70:9م ون  ٱۡۡلِ  َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهنِ  َوتَك 

79/70:10م
4
 َواَل يَْسأَُل َحِميٌم َحِميًما َُحِيٌم َُحِيٗما  0ل    َ َوََل يَۡس  

79/70:11م
5
ۡم    وَنه  ۡجرِم  لَۡو َيۡفَتِدي 0ي َبِصذ  ُرونَهُْم يََودُّ اْلُمْجِرُم لَْو يَْفتَِدي ِمْن َعَذاِب  بِبَنِيهِ  7يَۡوِمئِذِۢ  9ِمۡن َعَذاِب  0ميََودُّ ٱلۡم  يُبَصا

 يَْوِمئِذإ بِبَنِيهِ 

ِخيهِ  79/70:12م
َ
 َوَصاِحبَتِِه َوأَِخيهِ  َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوأ

79/70:13م
6
 َوفَِصيلَتِِه الاتِي تُْؤِويهِ   0وِيهِ   ۡ َوفَِصيلَتِهِ ٱلذَِّت ت   

79/70:14م
7
ۡرِض ََجِيٗعا ث مذ ي نِجيهِ  

َ
 َوَمْن فِي اأْلَْرِض َجِميًعا ثُما يُْنِجيهِ   0َوَمن ِِف ٱۡۡل

ُۖ إِنذَها لََظىَٰ  79/70:15م ٓ  َكالا إِناهَا لَظَى ّلََكذ

79/70:16م
8
اَعةٗ   َوىَٰ  0نَزذ اَعةً لِلشاَوى ل ِلشذ  نَزا

ۡدبََر  79/70:17م
َ
واْ َمۡن أ َٰ تَۡدع   تَْدُعوا َمْن أَْدبََر َوتََولاى َوتََوّلذ

ۡوَعى  79/70:18م
َ
 َوَجَمَع فَأَْوَعى وَََجََع فَأ

لَِق َهل وًَع  79/70:19م نَسََٰن خ  ْنَساَن ُخلَِق هَلُوًعا ۞إِنذ ٱۡۡلِ  إِنا اإْلِ

وَٗع  79/70:20م ُّ َجز  ه  ٱلُشذ هُ الشارُّ َجُزوًعا إَِذا َمسذ  إَِذا َمسا

ه  ٱۡۡلَۡۡي  َمن وًَع  79/70:21م هُ اْلَخْيُر َمنُوًعا ِإَوَذا َمسذ  َوإَِذا َمسا

َصل ِيَ  79/70:22م  إاِلا اْلُمَصلِّينَ  إَِلذ ٱلۡم 

79/70:23م
9
َٰ َصََلتِِهمۡ   ۡم لََعَ ِيَن ه  وَن  0ٱَّلذ  الاِذيَن هُْم َعلَى َصاَلتِِهْم َداهُِمونَ  َدآئِم 

ۡعل وم   79/70:24م َٰلِِهۡم َحق   مذ ۡمَو
َ
ِيَن ِِفٓ أ  َوالاِذيَن فِي أَْمَوالِِهْم َحق  َمْعلُومٌ  َوٱَّلذ

                                                           
1

 .73:  6\33أنظر هامش اآلية ( 0م♦ اْلَمَعاِرْيِج ( 0 
2

 .3:  79\73هامش اآلية  أنظر( 0م♦ يَْعُرُج ( 0 
3

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
4

 يُْسأَلُ ( 0 
5

-9:  78قارن: "ال يفتدي أخ أخاه وال يعطي هللا فداه:  فدية نفوسهم باهظة وهي لألبد ناقصة" )مزامير  (0م♦ يَْوَمئِذإ ( 7 َعَذابإ ( 9 يُْبِصُرونَهُمْ ( 0 

8. ) 
6

 تُْوِويِه، تُْؤِويهُ ( 0 
7

 يُْنِجيهُ ( 0 
8

اَعةٌ ( 0   نَزا
9

 َصلَواتِِهمْ ( 0 
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ومِ  79/70:25م آئِِل َوٱلَۡمۡحر  اهِِل َواْلَمْحُرومِ  ل ِلسذ  لِلسا

ِينِ  79/70:26م ق وَن بَِيۡوِم ٱَل  ِ ِيَن ي َصد  قُوَن بِيَْوِم  َوٱَّلذ ينِ َوالاِذيَن يَُصدِّ  الدِّ

ونَ  79/70:27م ۡشفِق  ِۡن َعَذاِب َرب ِِهم مُّ م م  ِيَن ه   َوالاِذيَن هُْم ِمْن َعَذاِب َربِِّهْم ُمْشفِقُونَ  َوٱَّلذ

79/70:28م
1
ونٖ   م 

ۡ
 إِنا َعَذاَب َربِِّهْم َغْيُر َمأُْمونإ   0إِنذ َعَذاَب َرب ِهِۡم َغۡۡي  َمأ

وجِ  79/70:29م ر  ۡم لِف  ِيَن ه  ونَ َوٱَّلذ  َوالاِذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُونَ  ِهۡم َحَٰفِظ 

ۡم َغۡۡي  َمل وِميَ  79/70:30م ۡم فَإِنذه  يَۡمَٰن ه 
َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
ى أ إاِلا َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُهُْم فَإِناهُْم  إَِلذ لََعَ

 َغْيُر َملُوِمينَ 

م  ٱۡلَعاد ونَ  79/70:31م ْوَلىئَِك ه 
 
َٰلَِك فَأ  فََمِن اْبتََغى َوَراَء َذلَِك فَأُولَئَِك هُُم اْلَعاُدونَ  َفَمِن ٱۡبَتَغَٰ َوَرآَء َذ

79/70:32م
2
َمََٰنَٰتِِهمۡ  

َ
ۡم ِۡل ِيَن ه  وَن  0َوٱَّلذ  ونَ َوالاِذيَن هُْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراعُ  وََعۡهِدهِۡم َرَٰع 

79/70:33م
3
م بَِشَهََٰدَٰتِِهمۡ   ِيَن ه  وَن  0َوٱَّلذ  َوالاِذيَن هُْم بَِشهَاَداتِِهْم قَاهُِمونَ  قَآئِم 

ونَ  79/70:34م َافِظ  َٰ َصََلتِِهۡم َي  ۡم لََعَ ِيَن ه   َوالاِذيَن هُْم َعلَى َصاَلتِِهْم يَُحافِظُونَ  َوٱَّلذ

َٰٖت  79/70:35م ْوَلىئَِك ِِف َجنذ
 
ونَ أ ۡكَرم   أُولَئَِك فِي َجنااتإ ُمْكَرُمونَ  مُّ

ۡهِطِعيَ  79/70:36م واْ قَِبلََك م  ِيَن َكَفر   فََماِل الاِذيَن َكفَُروا قِبَلََك ُمْهِطِعينَ  َفَماِل ٱَّلذ

َماِل ِعزِينَ  79/70:37م ِ َماِل ِعِزينَ  َعِن ٱَۡلَِمِي وََعِن ٱلش   َعِن اْليَِميِن َوَعِن الشِّ

79/70:38م
4
ن ي ۡدَخَل  

َ
ۡم أ ِۡنه   ٱۡمرِيٖٕ م 

ُّ َيۡطَمع  ُك 
َ
 أَيَْطَمُع ُكلُّ اْمِرئإ ِمْنهُْم أَْن يُْدَخَل َجناةَ نَِعيمإ   9َجنذَة نَعِيمٖ  0أ

ونَ  79/70:39م ا َيۡعلَم  ِمذ م م  ُۖ إِنذا َخلَۡقَنَٰه  ٓ ا يَْعلَُمونَ  ّلََكذ  َكالا إِناا َخلَْقنَاهُْم ِمما

79/70:40م
5
ۡقِسم   

 
ِ ٱلَۡمَشَٰرِِق َوٱلَۡمَغَٰرِِب  0فَََلٓ أ وَن  0بَِرب   فاََل أُْقِسُم بَِربِّ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب إِناا لَقَاِدُرونَ  إِنذا لََقَِٰدر 

ۡم َوَما ََنۡن  بَِمۡسب وقِيَ  79/70:41م ِۡنه  ا م  َل َخۡۡيٗ ِ ن نَُّبد 
َ
ى أ لَ  لََعَ  َخْيًرا ِمْنهُْم َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِينَ  َعلَى أَْن نُبَدِّ

79/70:42م
6
  ْ وا َٰ ي َلَٰق  واْ َوَيۡلَعب واْ َحَّتذ ۡم ََي وض  ونَ  0فََذرۡه  ِي ي وَعد  م  ٱَّلذ فََذْرهُْم يَُخوُضوا َويَْلَعبُوا َحتاى ياَُلقُوا يَْوَمهُُم   0نيَۡوَمه 

 الاِذي يُوَعُدونَ 

79/70:43م
7
و  بٖ  0نَ يَۡوَم ََيۡر ج  ۡم إََِلَٰ ن ص  نذه 

َ
اَٗع َكأ ۡجَداِث ِِسَ

َ
وَن  9ِمَن ٱۡۡل يَْوَم يَْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث ِسَراًعا َكأَناهُْم إِلَى  ي وفِض 

 نُُصبإ يُوفُِضونَ 

79/70:44م
8
َٰلَِك ٱَۡلَۡوم    ۡم ذِلذة   َذ ه  ۡم تَۡرَهق  بَۡصَٰر ه 

َ
وَن  0َخَِٰشَعًة أ ِي ََكن واْ ي وَعد  َخاِشَعةً أَْبَصاُرهُْم تَْرهَقُهُْم ِذلاةٌ َذلَِك اْليَْوُم الاِذي  ٱَّلذ

 َكانُوا يُوَعُدونَ 

 
 سورة انلبأ 36\61

 9مكية 40 - عدد اآليات
                                                           

1
 َماُمونإ ( 0 

2
 أِلََمانَتِِهمْ ( 0 

3
 بَِشهَاَدتِِهْم ( 0 

4
 َجناةً نَِعيماً ( 9 يَْدُخلَ ( 0 

5
 اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ ( 9 فأََلُْقِسمُ ( 0 

6
 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن ♦يَْلقَْوا ( 0 

7
 نََصبإ، نَْصبإ، نُْصبإ ( 9 يُْخَرُجونَ ( 0 

8
 ِذلاةُ َذلَِك اْليَْومِ ( 0 

9
 المعصرات. –عم التساؤل عناوين اخرى:  . 9عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
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1
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

80/78:1م
2
 َعما يَتََساَءلُونَ   9يَتََسآَءل ونَ  0َعمذ  

 َعِن النابَإِ اْلَعِظيمِ  َعِن ٱنلذَبإِ ٱۡلَعِظيمِ  80/78:2م

ونَ  80/78:3م َۡتلِف  ۡم فِيهِ ُم  ِي ه   الاِذي هُْم فِيِه ُمْختَلِفُونَ  ٱَّلذ

80/78:4م
3
ونَ    َكالا َسيَْعلَُمونَ   0ّلََكذ َسَيۡعلَم 

80/78:5م
4
ونَ ث مذ    ثُما َكالا َسيَْعلَُمونَ   0ّلََكذ َسَيۡعلَم 

80/78:6م
5
ۡرَض ِمَهَٰٗدا 

َ
لَۡم ََّنَۡعِل ٱۡۡل

َ
 أَلَْم نَْجَعِل اأْلَْرَض ِمهَاًدا  0أ

ۡوتَاٗدا 80/78:7م
َ
َباَل أ  َواْلِجبَاَل أَْوتَاًدا َوٱۡۡلِ

ۡزَوَٰٗجا 80/78:8م
َ
ۡم أ  َوَخلَْقنَاُكْم أَْزَواًجا وََخلَۡقَنَٰك 

َباٗتا 80/78:9م ۡم س   َوَجَعْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتًا وََجَعۡلَنا نَۡوَمك 

َۡل ِۡلَاٗسا 80/78:10م  َوَجَعْلنَا اللاْيَل لِبَاًسا وََجَعۡلَنا ٱَلذ

 َوَجَعْلنَا الناهَاَر َمَعاًشا وََجَعۡلَنا ٱنلذَهاَر َمَعاٗشا 80/78:11م

ۡم َسۡبٗعا  80/78:12م  َوبَنَْينَا فَْوقَُكْم َسْبًعا ِشَداًدا ِشَداٗدا ]...[َوَبنَۡيَنا فَۡوقَك 

اٗجا 80/78:13م اٗجا َوهذ  َوَجَعْلنَا ِسَراًجا َوهااًجا وََجَعۡلَنا ِِسَ

80/78:14م
6
ۡعِصَرَٰتِ   نَزنۡلَا ِمَن ٱلۡم 

َ
اًجاَوأَْنَزْلنَا ِمَن   9َماٗٓء ََثذاٗجا 0َوأ  اْلُمْعِصَراِت َماًء ثَجا

ا َوَنَباٗتا 80/78:15م ِ ۡخرَِج بِهِۦ َحب ٗ  لِنُْخِرَج بِِه َحبًّا َونَبَاتًا نل 

ۡلَفافًا 80/78:16م
َ
َٰت  أ  َوَجنااتإ أَْلفَافًا وََجنذ

 إِنا يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميقَاتًا إِنذ يَۡوَم ٱۡلَفۡصِل ََكَن ِميَقَٰٗتا .80/78:17م

80/78:18م
7
ورِ   ۡفَواٗجا  0يَۡوَم ي نَفخ  ِِف ٱلصُّ

َ
ت وَن أ

ۡ
وِر فَتَأْتُوَن أَْفَواًجا َفَتأ  يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

80/78:19م
8
َٰٗبا  0َوف تَِحِت   بَۡو

َ
َمآء  فاََكنَۡت أ َماُء فََكانَْت أَْبَوابًا ٱلسذ  َوفُتَِحِت السا

َبال   80/78:20م َِت ٱۡۡلِ ِ ۡي  ابًاَوس   َوُسيَِّرِت اْلِجبَاُل فََكانَْت َسَرابًا فاََكنَۡت َِسَ

80/78:21م
9
 إِنا َجهَناَم َكانَْت ِمْرَصاًدا َجَهنذَم ََكنَۡت ِمۡرَصاٗدا  0إِنذ  

َٰغَِي َم  80/78:22م  لِلطااِغيَن َمآَبًا اٗبا  َ ل ِلطذ

                                                           
1

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
2

هْ ( 0  ا، َعما اَءلُونَ ( 9 َعما  يَسا
3

 َستَْعلَُمونَ ( 0 
4

 َستَْعلَُمونَ ( 0 
5

 ِمْهًدا( 0 
6

اًخا ( 9 باْلُمْعِصَراتِ ( 0  اًحا، ثَجا  ثَجا
7

َورِ ( 0  َوِر، الصِّ  الصُّ
8

 َوفُتَِّحتِ ( 0 
9

نا ( 0  ُِ  أَ
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80/78:23م
1
َٰبِثِيَ   ۡحَقاٗبا  0لذ

َ
 فِيهَا أَْحقَابًا اَلبِثِينَ  فِيَهآ أ

ابًا 80/78:24م وق وَن فِيَها بَۡرٗدا َوََل َُشَ  اَل يَُذوقُوَن فِيهَا بَْرًدا َواَل َشَرابًا َلذ يَذ 

80/78:25م
2
اٗقا  اقًا  0إَِلذ َُحِيٗما وََغسذ  إاِلا َحِميًما َوَغسا

80/78:26م
3
 َجَزاًء ِوفَاقًا  0َجَزاٗٓء وِفَاقًا 

وَن ِحَساٗبا 80/78:27م ۡم ََكن واْ ََل يَۡرج   إِناهُْم َكانُوا اَل يَْرُجوَن ِحَسابًا إِنذه 

80/78:28م
4
  ْ ب وا اٗباأَِب 0َوَكذذ َٰتَِنا كِذذ ابًا  9َي بُوا بِآَيَاتِنَا ِكذا  َوَكذا

80/78:29م
5
ذ   ۡحَصۡيَنَٰه  كَِتَٰٗبا  0َوُك 

َ
ء  أ  ابًاَوُكلا َشْيءإ أَْحَصْينَاهُ ِكتَ  ََشۡ

ۡم إَِلذ َعَذابًا 80/78:30م وق واْ فَلَن نذزِيَدك   فَُذوقُوا فَلَْن نَِزيَدُكْم إاِلا َعَذابًا فَذ 

تذقَِي َمَفاًزا 80/78:31م  إِنا لِْلُمتاقِيَن َمفَاًزا إِنذ لِۡلم 

ۡعَنَٰٗبا 80/78:32م
َ
 َحَداهَِق َوأَْعنَابًا َحَدآئَِق َوأ

تَۡراٗبا 80/78:33م
َ
 َوَكَواِعَب أَْتَرابًا َوَكَواِعَب أ

80/78:34م
6
ٗسا 

ۡ
 َوَكأًْسا ِدهَاقًا  9دَِهاٗقا 0َوَكأ

80/78:35م
7
ونَ   َٰٗبا 0َلذ يَۡسَمع  ابًا  9فِيَها لَۡغٗوا َوََل كِذذ  اَل يَْسَمُعوَن فِيهَا لَْغًوا َواَل ِكذا

80/78:36م
8
ب َِك َعَطآًء   ِن رذ  َجَزاًء ِمْن َربَِّك َعطَاًء ِحَسابًا  0ِحَساٗباَجَزاٗٓء م 

80/78:37م
9
  ِ ِنَٰمۡحُۖ  0رذب  َما ٱلرذ ۡرِض َوَما بَۡيَنه 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو وَن ِمۡنه   9ٱلسذ ََل َيۡملِك 

 ِخَطاٗبا 
ْحَماِن  َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما الرا َربِّ السا

 اَل يَْملُِكوَن ِمْنهُ ِخطَابًا

ذَِن ََل   80/78:38م
َ
وَن إَِلذ َمۡن أ ُۖ َلذ َيَتَۡكذم  ا وح  َوٱلَۡمَلىئَِكة  َصف ٗ وم  ٱلرُّ يَۡوَم َيق 

 ٱلرذۡحَمَٰن  َوقَاَل َصَواٗبا
وُح َواْلَماَلهَِكةُ َصفًّا اَل يَتََكلاُموَن إاِلا  يَْوَم يَقُوُم الرُّ

ْحَماُن َوقَاَل َصَوابًا  َمْن أَِذَن لَهُ الرا

ََذ إََِلَٰ َرب ِهِۦ َم  80/78:39م ُۖ َفَمن َشآَء ٱَتذ َٰلَِك ٱَۡلَۡوم  ٱۡۡلَقُّ  َذلَِك اْليَْوُم اْلَحقُّ فََمْن َشاَء اتاَخَذ إِلَى َربِِّه َمآَبًا ابًا  َ َذ

80/78:40م
10

ر  ٱلَۡمۡرء    ۡم َعَذاٗبا قَرِيٗبا يَۡوَم يَنظ  نَذۡرَنَٰك 
َ
ول   0إِنذآ أ َمۡت يََداه  َوَيق  َما قَدذ

َۢا َٰبَ نت  ت َر   0مٱۡلاَكفِر  َيَٰلَۡيتََِن ك 
إِناا أَْنَذْرنَاُكْم َعَذابًا قَِريبًا يَْوَم يَْنظُُر اْلَمْرُء َما 

 قَداَمْت يََداهُ َويَقُوُل اْلَكافُِر يَا لَْيتَنِي ُكْنُت تَُرابًا

 
 سورة انلازَعت 36\61

                                                           
1

 لَبِثِيَن ( 0 
2

 َوَغَساقًا( 0 
3

 ِوفااقًا ( 0 
4

ابًا ا( 9 َوَكَذبُوا( 0   ِكَذاًب، ُكذا
5

 َوُكلُّ ( 0 
6

 ِدهااقًا( 9 َوَكاًسا( 0 
7

 ِكَذابًا( 9 تَْسَمُعونَ ( 0 
8

ابًا، َحَسنًا، َحْسبًا( 0  ابًا، ِحسا  َحسا
9

ْحَماُن ( 9 َربُّ ( 0   الرا
10

قارن. " وستدمر مشارف آون، خطيئة إسراهيل هذه والشوك والحسك يعلوان مذابحهم فيقولون للجبال: غطينا وللتالل: ( 0م♦ اْلُمْرُء، اْلَمْر ( 0 

 (.71:  97للجبال: أسقطي علينا وللتالل: غطينا" )لوقا (؛"عندهذ يأخذ الناس يقولون 9:  01أسقطي علينا" )هوشع 
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 1مكية 46 – عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

81/79:1م
3
َِٰت َغۡرٗقا  َٰزَِع  َوالنااِزَعاِت َغْرقًا  0مَوٱلنذ

َِٰشَطَِٰت نَۡشٗطا 81/79:2م  َوالنااِشطَاِت نَْشطًا َوٱلنذ

َٰبَِحَِٰت َسۡبٗحا 81/79:3م ابَِحاتِ  َوٱلسذ  َسْبًحا َوالسا

َٰبَِقَِٰت َسۡبٗقا 81/79:4م ابِقَاِت َسْبقًا فَٱلسذ  فَالسا

81/79:5م
4
َدب َِرَٰتِ   ۡمٗرا  0فَٱلۡم 

َ
 فَاْلُمَدبَِّراِت أَْمًرا أ

اِجَفة   81/79:6م ف  ٱلرذ اِجفَةُ  يَۡوَم تَۡرج   يَْوَم تَْرُجُف الرا

ادِفَة   81/79:7م َها ٱلرذ اِدفَةُ تَْتبَُعهَا  تَۡتَبع   الرا

 قُلُوٌب يَْوَمئِذإ َواِجفَةٌ  ق ل وب  يَۡوَمئِٖذ َواِجَفةٌ  81/79:8م

بَۡصَٰر َها َخَِٰشَعة   81/79:9م
َ
 أَْبَصاُرهَا َخاِشَعةٌ  أ

81/79:10م
5
ءِنذا 

َ
ول وَن أ  يَقُولُوَن أَهِناا لََمْرُدوُدوَن فِي اْلَحافَِرةِ   9لََمۡرد ود وَن ِِف ٱۡۡلَافَِرةِ  0َيق 

81/79:11م
6
ءَِذا 

َ
َِرةٗ  0أ نذا ِعَظَٰٗما َنذ  أَهَِذا ُكناا ِعظَاًما نَِخَرةً   9ك 

ة   81/79:12م ةٌ َخاِِسَ ةٌ َخاِسَرةٌ  قَال واْ تِۡلَك إِٗذا َكرذ  قَالُوا تِْلَك إًِذا َكرا

81/79:13م
7
 فَإِناَما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ  َوَِٰحَدة   0فَإِنذَما ِِهَ زَۡجَرة   

81/79:14م
8
اهَِرةِ   م بِٱلسذ اِهَرةِ   0تفَإَِذا ه   فَإَِذا هُْم بِالسا

وََسى  81/79:15م ََٰك َحِديث  م  تَى
َ
 هَْل أتَاَك َحِديُث ُموَسى َهۡل أ

81/79:16م
9
ۥ بِٱلَۡوادِ   َٰه  َربُّه  ًوى 0إِۡذ نَاَدى ِس ط  َقدذ  طًُوىإِْذ نَاَداهُ َربُّهُ بِاْلَواِد اْلُمقَداِس   9ٱلۡم 

81/79:17م
10

ۥ َطَغَٰ  0ٱۡذَهۡب    اْذهَْب إِلَى فِْرَعْوَن إِناهُ طََغى إََِلَٰ فِۡرَعۡوَن إِنذه 

81/79:18م
11

  َٰ ن تََزّكذ
َ
ۡل َهل لذَك إََِلى أ  فَقُْل هَْل لََك إِلَى أَْن تََزكاى  0َفق 

ۡهِديََك إََِلَٰ َرب َِك َفَتۡخَشَٰ  81/79:19م
َ
 إِلَى َربَِّك فَتَْخَشىَوأَْهِديََك  َوأ

                                                           
1

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 :Il s'agit probablement des anges qui s'emparent des âmes comme dans le Midrash sur le Psaume 41:7( **0م 

51b, 52a. 
4

 فَاْلُمْدبَِراتِ ( 0 
5

 الَْحفَِرِة، اْلُحْفَرِة ( 9 إِناا( 0 
6

 نَاِخَرةً، نَِخَره( 9 إَِذا( 0 
7

 وقعة( 0 
8

نجد احتار المفسرون والمترجمون بهذه الكلمة  وقد فسرها معجم الفاظ القرآن الكريم باألرض البيضاء ال نبات فيها، والمراد: ارض المحشر. و 

 (.7:  71و  91:  78ين عبارة بيت هسهر بالعبرية بمعنى السجن )تكو
9

 .01:  91\73أنظر هامش اآلية ( 0م♦ طَُوى، ِطًوى، ِطَوى، طَاِو ( 9 بِاْلَواِدي( 0 
10

 أن اْذهَبْ ( 0 
11

كاى( 0   تَزا
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ىَٰ  81/79:20م ۡبَ َٰه  ٱٓأۡليََة ٱۡلك  َرى
َ
 فَأََراهُ اآْلَيَةَ اْلُكْبَرى فَأ

َب وََعََصَٰ  81/79:21م  فََكذاَب َوَعَصى فََكذذ

ۡدبََر يَۡسَعَٰ  81/79:22م
َ
 ثُما أَْدبََر يَْسَعى ث مذ أ

 فََحَشَر فَنَاَدى فََحَُشَ َفَناَدىَٰ  81/79:23م

َٰ  81/79:24م لَۡعَ
َ
م  ٱۡۡل نَا۠ َربُّك 

َ
 فَقَاَل أَنَا َربُُّكُم اأْلَْعلَى َفَقاَل أ

وَّلى  81/79:25م
 
َخَذه  ٱَّللذ  نََكاَل ٱٓأۡلِخَرةِ َوٱۡۡل

َ
ُ نََكاَل اآْلَِخَرِة َواأْلُولَى فَأ  فَأََخَذهُ هللاا

َٰلَِك لَعِۡبَٗة ل َِمن ََيَۡشى  81/79:26م  إِنا فِي َذلَِك لَِعْبَرةً لَِمْن يَْخَشى إِنذ ِِف َذ

َمآء    81/79:27م ِم ٱلسذ
َ
َشدُّ َخۡلًقا أ

َ
نت ۡم أ

َ
ََٰها ]...[َءأ َماُء بَنَاهَا بَنَى  أَأَْنتُْم أََشدُّ َخْلقًا أَِم السا

ََٰها 81/79:28م ى اهَا َرَفَع َسۡمَكَها فََسوذ  َرفََع َسْمَكهَا فََسوا

ََٰها 81/79:29م َحى ۡخَرَج ض 
َ
ۡغَطَش ََلۡلََها َوأ

َ
 َوأَْغطََش لَْيلَهَا َوأَْخَرَج ُضَحاهَا َوأ

81/79:30م
1
ۡرَض  

َ
ََٰهآ  9َبۡعدَ  0َوٱۡۡل َٰلَِك َدَحى  َواأْلَْرَض بَْعَد َذلَِك َدَحاهَا َذ

ََٰها 81/79:31م ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمۡرَعى
َ
 َوَمْرَعاهَاأَْخَرَج ِمْنهَا َماَءهَا  أ

81/79:32م
2
َباَل   ََٰها  0َوٱۡۡلِ رَۡسى

َ
 َواْلِجبَاَل أَْرَساهَا أ

81/79:33م
3
ۡم  0َمَتَٰٗعا  نَۡعَِٰمك 

َ
ۡم َو ِۡل  َمتَاًعا لَُكْم َوأِلَْنَعاِمُكمْ  لذك 

ىَٰ  81/79:34م ۡبَ ة  ٱۡلك  آمذ ةُ اْلُكْبَرى فَإَِذا َجآَءِت ٱلطذ  فَإَِذا َجاَءِت الطااما

نَسَٰن  َما َسَعَٰ  81/79:35م ر  ٱۡۡلِ
ْنَساُن َما َسَعى يَۡوَم َيَتَذكذ ُر اإْلِ  يَْوَم يَتََذكا

81/79:36م
4
ِزَتِ   َزِت اْلَجِحيُم لَِمْن يََرى  9ٱۡۡلَِحيم  لَِمن يََرىَٰ  0َوب ر   َوبُرِّ

ا َمن َطَغَٰ  81/79:37م مذ
َ
ا َمْن طََغى فَأ  فَأَما

ۡنَياَوَءاثََر  81/79:38م ةَ ٱَلُّ ْنيَا ٱۡۡلََيوَٰ  َوآَثََر اْلَحيَاةَ الدُّ

81/79:39م
5
َوىَٰ  

ۡ
 فَإِنا اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمأَْوى  0فَإِنذ ٱۡۡلَِحيَم ِِهَ ٱلَۡمأ

ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َوَنَه ٱنلذۡفَس َعِن ٱلَۡهَوىَٰ  81/79:40م مذ
َ
ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه  َوأ َونَهَى الناْفَس َعِن َوأَما

 اْلهََوى

81/79:41م
6
َوىَٰ  

ۡ
 فَإِنا اْلَجناةَ ِهَي اْلَمأَْوى  0فَإِنذ ٱۡۡلَنذَة ِِهَ ٱلَۡمأ

81/79:42م
7
يذانَ   َ يَۡس  

َ
اَعةِ أ ََٰها 0ل ونََك َعِن ٱلسذ ۡرَسى اَعِة أَيااَن ُمْرَساهَا  9م   يَْسأَلُونََك َعِن السا

نَت  81/79:43م
َ
ََٰهآ  فِيَم أ  فِيَم أَْنَت ِمْن ِذْكَراهَا ِمن ذِۡكَرى

                                                           
1

 َمع ( 9 َواأْلَْرضُ ( 0 
2

 َوالِْجبَالُ ( 0 
3

 َمتَاعٌ ( 0 
4

 تََرى، َرأى( 9 َوبُِرَزِت، َوبََرَزتِ ( 0 
5

 اْلَماَوى( 0 
6

 اْلَماَوى( 0 
7

 ُمْن َساهَا( 9 إِياانَ ( 0 
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ََٰهآ  81/79:44م نَتَهى  إِلَى َربَِّك ُمْنتَهَاهَا إََِلَٰ َرب َِك م 

81/79:45م
1
نِذر    نَت م 

َ
َمآ أ ََٰها  0إِنذ  إِناَما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن يَْخَشاهَا َمن ََيَۡشى

81/79:46م
2
ۡم يَۡوَم يََرۡوَنَها لَمۡ   نذه 

َ
ْ  َكأ ََٰها  0يَۡلَبث ٓوا َحى ۡو ض 

َ
 َكأَناهُْم يَْوَم يََرْونَهَا لَْم يَْلبَثُوا إاِلا َعِشياةً أَْو ُضَحاهَا إَِلذ َعِشيذًة أ

 
 سورة اَلنفطار 62\62

 3مكية 19 – عدد اآليات
4
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

َمآء  ٱنَفَطَرۡت  82/82:1م َماُء اْنفَطََرتْ  إَِذا ٱلسذ  إَِذا السا

 َوإَِذا اْلَكَواِكُب اْنتَثََرتْ  ِإَوَذا ٱۡلَكَواكِب  ٱنتََثَۡت  82/82:2م

82/82:3م
5
َرۡت   ِ َرتْ   0ِإَوَذا ٱۡۡلَِحار  ف ج   َوإَِذا اْلبَِحاُر فُجِّ

ب ور  ب ۡعِثَۡت  82/82:4م  َوإَِذا اْلقُبُوُر بُْعثَِرتْ  ِإَوَذا ٱۡلق 

َرۡت  82/82:5م خذ
َ
َمۡت َوأ ا قَدذ َرتْ  َعلَِمۡت َنۡفس  مذ  َعلَِمْت نَْفٌس َما قَداَمْت َوأَخا

82/82:6م
6
كَ   نَسَٰن  َما َغرذ َها ٱۡۡلِ يُّ

َ
أ َك بَِربَِّك اْلَكِريمِ  بَِرب َِك ٱۡلَكرِيِم  0َيى ْنَساُن َما َغرا  يَا أَيُّهَا اإْلِ

82/82:7م
7
ََٰك َفَعَدلََك   ى ِي َخلََقَك فََسوذ اَك فََعَدلَكَ   0ٱَّلذ  الاِذي َخلَقََك فََسوا

َبَك  82/82:8م ا َشآَء َركذ وَرةٖ مذ ي ِ ص 
َ
بَكَ  ِِفٓ أ  فِي أَيِّ ُصوَرةإ َما َشاَء َركا

82/82:9م
8
ب ونَ   ِ ِيِن  0ّلََكذ بَۡل ت َكذ  بُوَن  بِٱَل  ينِ َكالا بَْل تَُكذِّ  بِالدِّ

ۡم لََحَٰفِِظيَ  82/82:10م  َوإِنا َعلَْيُكْم لََحافِِظينَ  ِإَونذ َعلَۡيك 

 ِكَراًما َكاتِبِينَ  كَِراٗما َكَٰتِبِيَ  82/82:11م

وَن َما َتۡفَعل ونَ  82/82:12م  يَْعلَُموَن َما تَْفَعلُونَ  َيۡعلَم 

بَۡراَر لَِف نَعِيمٖ  82/82:13م
َ
 اأْلَْبَراَر لَفِي نَِعيمإ إِنا  إِنذ ٱۡۡل

اَر لَِف َجِحيمٖ  82/82:14م جذ اَر لَفِي َجِحيمإ  ِإَونذ ٱۡلف   َوإِنا اْلفُجا

82/82:15م
9
ِيِن  0يَۡصلَۡوَنَها  ينِ  يَۡوَم ٱَل   يَْصلَْونَهَا يَْوَم الدِّ

ۡم َعۡنَها بَِغآئِبِيَ  82/82:16م  َوَما هُْم َعْنهَا بَِغاهِبِينَ  َوَما ه 

                                                           
1

 ُمْنِذرٌ ( 0 
2

 يُلَباثُوا( 0 
3

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
4

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
5

 فُِجَرْت، فََجَرتْ ( 0 
6

كَ ( 0   أََغرا
7

لَكَ ( 0   فََعدا
8

بُونَ ( 0   يَُكذِّ
9

 يَُصلاْونَهَا( 0 
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ِينِ  82/82:17م ََٰك َما يَۡوم  ٱَل  ۡدَرى
َ
ينِ  َوَمآ أ  َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم الدِّ

ِينِ  82/82:18م ََٰك َما يَۡوم  ٱَل  ۡدَرى
َ
ينِ  ث مذ َمآ أ  ثُما َما أَْدَراَك َما يَْوُم الدِّ

82/82:19م
1
َۡفٖس َشۡي  0يَۡومَ   ِ ِ   ٗ ََل َتۡملِك  َنۡفس  نل  ذ ِ ۡمر  يَۡوَمئِٖذ َّلل 

َ
ُۖ َوٱۡۡل ِ  ا  يَْوَم اَل تَْملُِك نَْفٌس لِنَْفسإ َشْيئًا َواأْلَْمُر يَْوَمئِذإ َّلِلا

 
 سورة اۡلنشقاق 64\63

 2مكية 25 – عدد اآليات
3
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ِحيمِ بِاْسِم هللاا ْحَماِن الرا  الرا

ۡت  83/84:1م َمآء  ٱنَشقذ َماُء اْنَشقاتْ  إَِذا ٱلسذ  إَِذا السا

ۡت  83/84:2م قذ ذِنَۡت لَِرب َِها وَح 
َ
 َوأَِذنَْت لَِربِّهَا َوُحقاتْ  ]...[َوأ

ۡت  83/84:3م دذ ۡرض  م 
َ
 َوإَِذا اأْلَْرُض ُمداتْ  ِإَوَذا ٱۡۡل

83/84:4م
4
ۡلَقۡت  

َ
 َوأَْلقَْت َما فِيهَا َوتََخلاتْ   0مَما فِيَها َوََتَلذۡت َوأ

ۡت  83/84:5م قذ ذِنَۡت لَِرب َِها وَح 
َ
 َوأَِذنَْت لَِربِّهَا َوُحقاتْ  ]...[َوأ

َلَٰقِيهِ 83/84:6م نَسَٰن  إِنذَك ََكدٌِح إََِلَٰ َرب َِك َكۡدٗحا َفم  َها ٱۡۡلِ يُّ
َ
أ ْنَساُن  َيى إِناَك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدًحا يَا أَيُّهَا اإْلِ

 فَُماَلقِيهِ 

ۥ بَِيِمينِهِۦ .83/84:7م وَِتَ كَِتََٰبه 
 
ا َمۡن أ مذ

َ
ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِهِ  فَأ  فَأَما

َاَسب  ِحَساٗبا يَِسۡٗيا 83/84:8م  فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا يَِسيًرا فََسۡوَف َي 

83/84:9م
5
وٗرا  0َوَينَقلِب    ۡهلِهِۦ َمَّۡس 

َ
 َويَْنقَلُِب إِلَى أَْهلِِه َمْسُروًرا إََِلى أ

ۥ َوَرآَء َظۡهرِهِۦ 83/84:10م وَِتَ كَِتََٰبه 
 
ا َمۡن أ مذ

َ
ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ َوَراَء ظَْهِرهِ  َوأ  َوأَما

واْ ث ب وٗرا 83/84:11م  ثُبُوًرافََسْوَف يَْدُعو  فََسۡوَف يَۡدع 

83/84:12م
6
 َويَْصلَى َسِعيًرا َسعًِۡيا 0َوَيۡصَّلَٰ  

وًرا 83/84:13م ۡهلِهِۦ َمَّۡس 
َ
ۥ ََكَن ِِفٓ أ  إِناهُ َكاَن فِي أَْهلِِه َمْسُروًرا إِنذه 

ن لذن ََي وَر  83/84:14م
َ
ۥ َظنذ أ  إِناهُ ظَنا أَْن لَْن يَُحورَ  ]...[إِنذه 

ۥ ََكَن بِهِۦ بَِصۡٗيابََّلى   83/84:15م  بَلَى إِنا َرباهُ َكاَن بِِه بَِصيًرا إِنذ َربذه 

83/84:16م
7
ۡقِسم   

 
َفِق  0فَََلٓ أ فَقِ  بِٱلشذ  فاََل أُْقِسُم بِالشا

ِۡل َوَما َوَسقَ  83/84:17م  َواللاْيِل َوَما َوَسقَ  َوٱَلذ

                                                           
1

 يَْوُم، يَْومٌ ( 0 
2

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
3

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
4

قارن: "هاءنذا أفت  قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي، وآتي بكم إلى أرض إسراهيل،  فتعلمون أني أنا الرب، حين أفت  قبوركم ( 0م 

 (.07-09:  77وأصعدكم من قبوركم" )حزقيال 
5

 َويُْقلَبُ ( 0 
6

 ى، َويُْصلَىَويُْصلا ( 0 
7

 فأََلُْقِسمُ ( 0 



321 

 

ذَسَق  83/84:18م  إَِذا اتاَسقَ َواْلقََمِر  َوٱۡلَقَمرِ إَِذا ٱت

83/84:19م
1
ذ   َكَب   لَتَْرَكبُنا طَبَقًا َعْن طَبَقإ  َطَبًقا َعن َطَبٖق  0لَََتۡ

ۡم ََل ي ۡؤِمن ونَ  83/84:20م  فََما لَهُْم اَل يُْؤِمنُونَ  َفَما لَه 

83/84:21م
2
ۡرَءان  ََل َۤنوُدُجۡسَي۩  0ِإَوَذا ق رِئَ    َعلَْيِهُم اْلقُْرآَُن اَل يَْسُجُدونَ َوإَِذا قُِرَئ  َعلَۡيِهم  ٱۡلق 

83/84:22م
3
ب ونَ   ِ واْ ي َكذ  ِيَن َكَفر  بُونَ   0بَِل ٱَّلذ  بَِل الاِذيَن َكفَُروا يَُكذِّ

83/84:23م
4
ونَ   ۡعلَم  بَِما ي وع 

َ
ُ أَْعلَُم بَِما يُوُعونَ   0َوٱَّللذ  أ  َوهللاا

َِلم   83/84:24م
َ
م بَِعَذاب  أ ۡه  ِ ْرهُْم بَِعَذابإ أَلِيمإ  فَبَُش   فَبَشِّ

ۡجٌر َغۡۡي  َمۡمن ونِۢ  83/84:25م
َ
ۡم أ َٰلَِحَِٰت لَه  ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ الَِحاِت لَهُْم أَْجٌر  إَِلذ ٱَّلذ إاِلا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 َغْيُر َمْمنُونإ 

 
 سورة الروم 31\64

 075عدا مكية  60 - عدد اآليات
6
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

84/30:1م
7
 الم  0تالٓمٓ  

84/30:2م
8
لَِبِت   وم   0غ  ومُ  ٱلرُّ  ُغلِبَِت الرُّ

84/30:3م
9
ِنَۢ َبۡعِد َغلَبِهِمۡ  0ِِفٓ   م م  ۡرِض وَه 

َ
ۡدََن ٱۡۡل

َ
 اأْلَْرِض َوهُْم ِمْن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغلِبُونَ فِي أَْدنَى   7َسَيۡغلِب ونَ  9أ

84/30:4م
10

ۡمر  ِمن َقۡبل  َوِمنَۢ َبۡعد    
َ
ِ ٱۡۡل َوَيۡوَمئِٖذ َيۡفَرح   0ِِف بِۡضِع ِسنَِيۗۡ َّلِلذ

ۡؤِمن وَن   ٱلۡم 
ِ اأْلَْمُر ِمْن قَْبُل َوِمْن بَْعُد  فِي بِْضِع ِسنِيَن َّلِلا

 اْلُمْؤِمنُونَ َويَْوَمئِذإ يَْفَرُح 

َو ٱۡلَعِزيز  ٱلرذِحيم   84/30:5م ُۖ َوه  ِ  يَنِص   َمن يََشآء  ِحيمُ  بَِنِۡصِ ٱَّللذ ِ يَْنُصُر َمْن يََشاُء َوهَُو اْلَعِزيُز الرا  بِنَْصِر هللاا

ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل  84/30:6م
َ
ۡلِف  ٱَّللذ  وَۡعَدهۥ  َوَلَِٰكنذ أ ُِۖ ََل َي  ونَ وَۡعَد ٱَّللذ ُ َوْعَدهُ َولَِكنا أَْكثََر النااِس اَل  َيۡعلَم  ِ اَل يُْخلُِف هللاا َوْعَد هللاا

 يَْعلَُمونَ 

ۡم َغَٰفِل ونَ  84/30:7م ۡم َعِن ٱٓأۡلِخَرةِ ه  ۡنَيا َوه  ةِ ٱَلُّ َِن ٱۡۡلََيوَٰ وَن َظَِٰهٗرا م  ْنيَا َوهُْم  َيۡعلَم  َعِن يَْعلَُموَن ظَاِهًرا ِمَن اْلَحيَاِة الدُّ

 اآْلَِخَرِة هُْم َغافِلُونَ 

ۡرَض َوَما  84/30:8م
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ا َخلََق ٱَّللذ  ٱلسذ ِسِهمِۗ مذ نف 

َ
ْ ِِفٓ أ وا ر  َو لَۡم َيَتَفكذ

َ
أ

 ِ  بِٱۡۡلَق 
َمآ إَِلذ َِن ٱنلذاِس بِلَِقآيِٕ  ]...[بَۡيَنه  ِۗ ِإَونذ َكثِۡٗيا م  َسَم ٗ َجٖل مُّ

َ
َوأ

ونَ َرب ِِهۡم  َٰفِر   لََك

َماَواِت  ُ السا أََولَْم يَتَفَكاُروا فِي أَْنفُِسِهْم َما َخلََق هللاا

ى  َواأْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما إاِلا بِاْلَحقِّ َوأََجلإ ُمَسّمً

 َوإِنا َكثِيًرا ِمَن النااِس بِلِقَاِء َربِِّهْم لََكافُِرونَ 

                                                           
1

، لَتِْرَكبِنا ( 0  ، لَتَْرَكبِنا ، لَتِْرَكبَنا ، لَيَْرَكبُنا ، لَيَْرَكبَنا  لَتَْرَكبَنا
2

 قُِريَ ( 0 
3

 يَْكِذبُونَ ( 0 
4

 يَُعونَ ( 0 
5

 .9عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
6

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
7

 .0:  69\9 أنظر هامش اآلية (0ت 
8

 َغلَبَتِ ( 0 
9

 َسيُْغلِبَونَ ( 7 َغْلبِِهْم، ِغاَلبِِهمْ ( 9 من( 0 
10

 قَْبِل َوِمْن بَْعِد، قَْبلإ َوِمْن بَْعدُ ( 0 
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84/30:9م
1
ْ ِِف   وا َو لَۡم يَِسۡي 

َ
ِيَن ِمن أ َِٰقَبة  ٱَّلذ ْ َكۡيَف ََكَن َع وا ر  ۡرِض َفَينظ 

َ
ٱۡۡل

 ْ وا ثَار 
َ
ۡم ق وذٗة َوأ َشدذ ِمۡنه 

َ
ْ أ ا  0َقۡبلِِهۡم  ََكن ٓوا ۡكَثَ ِممذ

َ
ٓ أ وَها ۡرَض وََعَمر 

َ
ٱۡۡل

ۡم  م بِٱۡۡلَي َِنَِٰتِۖ َفَما ََكَن ٱَّللذ  َِلَۡظلَِمه  ل ه  ۡم ر س  وَها وََجآَءۡته  َعَمر 
وَن َوَلَٰكِ  ۡم َيۡظلِم  َسه  نف 

َ
 ن ََكن ٓواْ أ

أََولَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَيَْنظُُروا َكْيَف َكاَن 

ةً  َعاقِبَةُ الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َكانُوا أََشدا ِمْنهُْم قُوا

ا َعَمُروهَا  َوأَثَاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروهَا أَْكثََر ِمما

ُ لِيَْظلَِمهُْم َوَجاَءْتهُْم ُرُسلُهُْم بِالْ  بَيِّنَاِت فََما َكاَن هللاا

 َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسهُْم يَْظلُِمونَ 

84/30:10م
2
َٰقَِبةَ   ىى  0ث مذ ََكَن َع

َ
وٓأ ـ  واْ ٱلسُّ َسى

َ
ِيَن أ ب واْ أَِب 9ٱَّلذ ن َكذذ

َ
ِ َوََكن واْ أ َِٰت ٱَّللذ َي

  7بَِها يَۡسَتۡهزِء ونَ 
بُوا ثُما َكاَن َعاقِبَةَ الا  ِذيَن أََساُؤوا السُّوأَى أَْن َكذا

ِ َوَكانُوا بِهَا يَْستَْهِزهُونَ   بِآَيَاِت هللاا

84/30:11م
3
  ْ ا هۥ  ث مذ إََِلۡهِ ت ۡرَجع ونَ  0ٱَّللذ  َيۡبَدؤ  ُ يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُما يُِعيُدهُ ثُما إِلَْيِه تُْرَجُعونَ   9ٱۡۡلَۡلَق ث مذ ي عِيد   هللاا

84/30:12م
4
ۡبلِس    اَعة  ي  وم  ٱلسذ وَن  0َوَيۡوَم َتق  ۡجرِم  اَعةُ يُْبلُِس اْلُمْجِرُمونَ  ٱلۡم   َويَْوَم تَقُوُم السا

84/30:13م
5
ن  ََكٓئِِهۡم َكَٰفِرِيَن  0َولَۡم يَك  َ اْ َوََكن واْ بُِش  َفَعىؤ  ََكٓئِِهۡم ش  َ ِن ُش  م م  ذه  ُشَرَكاهِِهْم ُشفََعاُء َوَكانُوا َولَْم يَُكْن لَهُْم ِمْن  ل

 بُِشَرَكاهِِهْم َكافِِرينَ 

ق ونَ  84/30:14م اَعة  يَۡوَمئِٖذ َيَتَفرذ وم  ٱلسذ قُونَ  َوَيۡوَم َتق  اَعةُ يَْوَمئِذإ يَتَفَرا  َويَْوَم تَقُوُم السا

ۡم ِِف  84/30:15م َٰلَِحَِٰت َفه  ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ ا ٱَّلذ مذ
َ
ونَ فَأ َۡب  الَِحاِت فَهُْم فِي   َرۡوَضةٖ َي  ا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا فَأَما

 َرْوَضةإ يُْحبَُرونَ 

ْ أَِب 84/30:16م ب وا ْ َوَكذذ وا ِيَن َكَفر  ا ٱَّلذ مذ
َ
ْوَلىئَِك ِِف َوأ

 
َٰتَِنا َولَِقآيِٕ ٱٓأۡلِخَرةِ فَأ َي

وَن  َۡۡض   ]...[ٱۡلَعَذاِب َم 
ا بُوا بِآَيَاتِنَا َولِقَاِء اآْلَِخَرِة  َوأَما الاِذيَن َكفَُروا َوَكذا

 فَأُولَئَِك فِي اْلَعَذاِب ُمْحَضُرونَ 

84/30:17هـ
6
وَن وَِحيَ   ِ ِحَي ت ۡمس  ۡبَحََٰن ٱَّللذ وَن  0فَس  ِ ِحيَن تُْمُسوَن َوِحيَن تُْصبُِحونَ  ت ۡصبِح   فَُسْبَحاَن هللاا

ونَ َوََل   84/30:18م ۡرِض وََعِشي ٗا وَِحَي ت ۡظِهر 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َماَواِت َواأْلَْرِض َوَعِشيًّا  ٱۡۡلَۡمد  ِِف ٱلسذ َولَهُ اْلَحْمُد فِي السا

 َوِحيَن تُْظِهُرونَ 

84/30:19م
7
ۡرِج  ٱۡلىَحذ ِمَن ٱلَۡمي ِِت   ۡرَض  0َوي ۡخرِج  ٱلَۡمي َِت  0َي 

َ
ِمَن ٱۡلىَح ِ َوي ىۡحِ ٱۡۡل

ونَ  ۡرَج    ]...[ 9َبۡعَد َمۡوتَِها  َوَكَذَٰلَِك َت 
يُْخِرُج اْلَحيا ِمَن اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ 

 َويُْحيِي اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتِهَا َوَكَذلَِك تُْخَرُجونَ 

ۡن َخلَقَ  84/30:20م
َ
َٰتِهِۦٓ أ ونَ َوِمۡن َءاَي نت م بََُش  تَنتَُِش 

َ
ِن ت َراٖب ث مذ إَِذآ أ م م  َوِمْن آَيَاتِِه أَْن َخلَقَُكْم ِمْن تَُرابإ ثُما إَِذا أَْنتُْم بََشٌر  ك 

 تَْنتَِشُرونَ 

ْ إََِلَۡها  84/30:21م ن ٓوا ۡزَوَٰٗجا ل ِتَۡسك 
َ
ۡم أ ِسك  نف 

َ
ِۡن أ م م  ۡن َخلََق لَك 

َ
َٰتِهِۦٓ أ َوِمۡن َءاَي

ونَ  ر  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖ  َيَتَفكذ ٗة َورَُۡحًَة  إِنذ ِِف َذ َودذ م مذ  وََجَعَل بَۡيَنك 
َوِمْن آَيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنْفُِسُكْم أَْزَواًجا 

ةً َوَرْحَمةً إِنا فِي  لِتَْسُكنُوا إِلَْيهَا َوَجَعَل بَْينَُكْم َمَودا

 مإ يَتَفَكاُرونَ َذلَِك آَلَيَاتإ لِقَوْ 

84/30:22م
8
ۡم   لِۡسنَتِك 

َ
ۡرِض َوٱۡختَِلَٰف  أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخۡلق  ٱلسذ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِۡلَعَٰلِِميَ  ۡم  إِنذ ِِف َذ َٰنِك  ۡلَو

َ
  0َوأ

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف  َوِمْن آَيَاتِِه َخْلُق السا

 ْلَوانُِكْم إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لِْلَعالِِمينَ أَْلِسنَتُِكْم َوأَ 

ِن فَۡضلِهِۦٓ  إِنذ  84/30:23م م م  ِۡل َوٱنلذَهارِ َوٱبۡتَِغآؤ ك 
م بِٱَلذ َٰتِهِۦ َمَنام ك  َوِمۡن َءاَي

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖ  يَۡسَمع ونَ   ِِف َذ
َواْبتَِغاُؤُكْم ِمْن  َوِمْن آَيَاتِِه َمنَاُمُكْم بِاللاْيِل َوالناهَارِ 

 فَْضلِِه إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لِقَْومإ يَْسَمُعونَ 

                                                           
1

 َوآثَاُروا، وآثَُروا، َوأَثاُروا، َوأَْثُروا( 0 
2

 يَْستَْهُزوَن، يَْستَْهِزيُونَ ( 7 السُّوء( 9 َعاقِبَةُ ( 0 
3

 يُْرَجُعوَن، تَْرِجُعونَ ( 9 يُْبِدئُ ( 0 
4

 يُْبلَُس، يُبَلاسُ ( 0 
5

 تَُكنْ ( 0 
6

 ِحيناً .. َوِحيناً ( 0 
7

 تَْخُرُجونَ ( 9 اْلَمْيت( 0 
8

 لِْلَعالَِميَن ( 0 
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84/30:24م
1
ِل    َق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوي ََن  م  ٱۡلَبۡ َٰتِهِۦ ي رِيك  َمآءِ َماٗٓء  0َوِمۡن َءاَي ِمَن ٱلسذ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت  ٓ  إِنذ ِِف َذ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها
َ
ۦ بِهِ ٱۡۡل  ل َِقۡوٖ  َيۡعقِل وَن  َفي ىۡحِ

ُل ِمَن  َوِمْن آَيَاتِِه يُِريُكُم اْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويُنَزِّ

َماِء َماًء فَيُْحيِي بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتِهَا إِنا فِي  السا

 َذلَِك آَلَيَاتإ لِقَْومإ يَْعقِلُونَ 

84/30:25م
2
  ٓ َما وَم ٱلسذ ن َتق 

َ
َٰتِهِۦٓ أ ۡم َوِمۡن َءاَي ِۦ  ث مذ إَِذا َدََعك  ۡمرِه

َ
ۡرض  بِأ

َ
ء  َوٱۡۡل
ونَ  نت ۡم ََتۡر ج 

َ
ۡرِض إَِذآ أ

َ
َِن ٱۡۡل   0َدۡعَوٗة م 

َماُء َواأْلَْرُض بِأَْمِرِه ثُما  َوِمْن آَيَاتِِه أَْن تَقُوَم السا

 إَِذا َدَعاُكْم َدْعَوةً ِمَن اأْلَْرِض إَِذا أَْنتُْم تَْخُرُجونَ 

َٰنِت ونَ  84/30:26م ۡرِضِۖ ُك    َلذ ۥ َق
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َماَواِت َواأْلَْرِض ُكل  لَهُ قَانِتُونَ  َوََل ۥ َمن ِِف ٱلسذ  َولَهُ َمْن فِي السا

84/30:27م
3
  ْ ا ِي َيۡبَدؤ  َو ٱَّلذ ۡهَون  َعلَۡيهِِۚ  0َوه 

َ
َو أ هۥ  َوه  َوََل  ٱلَۡمَثل   9ٱۡۡلَۡلَق ث مذ ي عِيد 

َٰ ِِف  لَۡعَ
َ
َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم   ٱۡۡل ۡرِضِۚ وَه 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  ٱلسذ

َوهَُو الاِذي يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُما يُِعيُدهُ َوهَُو أَْهَوُن َعلَْيِه 

َماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو  َولَهُ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى فِي السا

 اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

84/30:28م
4
َثَٗل م ِ   م مذ ا َملََكۡت َِضََب لَك  ِن مذ م م  ۡمُۖ َهل لذك  ِسك  نف 

َ
ۡن أ

ۡم  نت ۡم فِيهِ َسَوآء  ََتَاف وَنه 
َ
ۡم فَأ ََكَٓء ِِف َما َرزَۡقَنَٰك  َ ِن ُش  م م  يَۡمَٰن ك 

َ
أ

ۡم   َسك  نف 
َ
ۡم أ ل   0َكِخيَفتِك  ِ  ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖ  َيۡعقِل وَن  9َكَذَٰلَِك ن َفص 

ْم هَْل لَُكْم ِمْن َما َضَرَب لَُكْم َمثاًَل ِمْن أَْنفُِسكُ 

َملََكْت أَْيَمانُُكْم ِمْن ُشَرَكاَء فِي َما َرَزْقنَاُكْم فَأَْنتُْم 

فِيِه َسَواٌء تََخافُونَهُْم َكِخيفَتُِكْم أَْنفَُسُكْم َكَذلَِك 

ُل اآْلَيَاِت لِقَْومإ يَْعقِلُونَ   نُفَصِّ

ٓ  84/30:29م ۡهَوا
َ
ْ أ ٓوا ِيَن َظلَم  َضلذ بَِل ٱتذَبَع ٱَّلذ

َ
م بَِغۡۡيِ ِعۡلمِٖۖ َفَمن َيۡهِدي َمۡن أ َءه 

َِِٰصِينَ  ِن نذ م م  ُۖ َوَما لَه   ٱَّللذ 
بَِل اتابََع الاِذيَن ظَلَُموا أَْهَواَءهُْم بَِغْيِر ِعْلمإ فََمْن 

ُ َوَما لَهُْم ِمْن نَاِصِرينَ   يَْهِدي َمْن أََضلا هللاا

ِيِن  84/30:30م قِۡم وَۡجَهَك لِِل 
َ
ِ ٱلذَِّت َفَطَر ٱنلذاَس َعلَۡيَها  ََل فَأ َحنِيٗفا  فِۡطَرَت ٱَّللذ

ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل 
َ
ِم  َوَلَِٰكنذ أ ِين  ٱۡلَقي  َٰلَِك ٱَل  ِ  َذ َتۡبِديَل ِۡلَۡلِق ٱَّللذ

ونَ   َيۡعلَم 

ِ الاتِي فَطََر  يِن َحنِيفًا فِْطَرةَ هللاا فَأَقِْم َوْجهََك لِلدِّ

يُن اْلقَيُِّم النااَس َعلَْيهَا اَل  ِ َذلَِك الدِّ  تَْبِديَل لَِخْلِق هللاا

 َولَِكنا أَْكثََر النااِس اَل يَْعلَُمونَ 

ُۡشِكِيَ  84/30:31م ون واْ ِمَن ٱلۡم  ةَ َوََل تَك  لَوَٰ واْ ٱلصذ قِيم 
َ
وه  َوأ نِيبَِي إََِلۡهِ َوٱتذق  اَلةَ َواَل تَُكونُوا ُمنِيبِيَن إِلَْيِه َواتاقُوهُ َوأَقِيُموا الصا  ۞م 

 ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

84/30:32م
5
  ْ ق وا ِيَن فَرذ وَن  0ِمَن ٱَّلذ يِۡهۡم فَرِح   ِحۡزبِۢ بَِما ََلَ

ُّ ُۖ ُك  ۡم َوََكن واْ ِشَيٗعا قُوا ِدينَهُْم َوَكانُوا ِشيًَعا ُكلُّ ِحْزبإ  دِيَنه  ِمَن الاِذيَن فَرا

 بَِما لََدْيِهْم فَِرُحونَ 

ِۡنه   84/30:33م م م  َذاَقه 
َ
ٓ أ نِيبَِي إََِلۡهِ ث مذ إَِذا م مُّ ْ َربذه  ِإَوَذا َمسذ ٱنلذاَس ِض    َدَعۡوا

ونَ  م بَِرب ِِهۡم ي ُۡشِك  ِۡنه   رَُۡحًَة إَِذا فَرِيق  م 
َوإَِذا َمسا النااَس ُضر  َدَعْوا َرباهُْم ُمنِيبِيَن إِلَْيِه ثُما 

َرْحَمةً إَِذا فَِريٌق ِمْنهُْم بَِربِِّهْم إَِذا أََذاقَهُْم ِمْنهُ 

 يُْشِرُكونَ 

84/30:34م
6
  ْ وا ۡم  َفَتَمتذع  واْ بَِمآ َءاَتۡيَنَٰه  ر  ونَ  0َِلَۡكف   لِيَْكفُُروا بَِما آَتَْينَاهُْم فَتََمتاُعوا فََسْوَف تَْعلَُمونَ   9فََسۡوَف َتۡعلَم 

نَزنۡلَا َعلَۡيِهۡم  84/30:35م
َ
ۡم أ
َ
ونَ أ م  بَِما ََكن واْ بِهِۦ ي ُۡشِك 

َو َيَتَۡكذ ۡلَطَٰٗنا َفه  أَْم أَْنَزْلنَا َعلَْيِهْم ُسْلطَانًا فَهَُو يَتََكلاُم بَِما َكانُوا بِِه  س 

 يُْشِرُكونَ 

84/30:36م
7
ۡم َسي َِئُۢة بَِما قَدذ   ُۖ ِإَون ت ِصۡبه  ْ بَِها وا َذۡقَنا ٱنلذاَس رَُۡحَٗة فَرِح 

َ
ٓ أ َمۡت ِإَوَذا

ونَ  ۡم َيۡقَنط  يِۡديِهۡم إَِذا ه 
َ
  0أ

َوإَِذا أََذْقنَا النااَس َرْحَمةً فَِرُحوا بِهَا َوإِْن تُِصْبهُْم 

 َسيِّئَةٌ بَِما قَداَمْت أَْيِديِهْم إَِذا هُْم يَْقنَطُونَ 

84/30:37م
8
ِۡزَق لَِمن يََشآء    ط  ٱلر  َ يَۡبس  نذ ٱَّللذ

َ
ْ أ َو لَۡم يََرۡوا

َ
إِنذ ِِف  ]...[ 0َوَيۡقِدر   أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖ  ي ۡؤِمن وَن   َذ
ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر  َ يَْبُسطُ الرِّ أََولَْم يََرْوا أَنا هللاا

 إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لِقَْومإ يُْؤِمنُونَ 

                                                           
1

 َويُْنِزلُ ( 0 
2

 تُْخَرُجونَ ( 0 
3

 َوهَُو َعلَْيِه هَيٌِّن، وُكل  على هللا هَيٌِّن ( 9 يُْبِدئُ ( 0 
4

ُل ( 9 أَْنفُُسُكمْ ( 0   يُفَضِّ
5

 فَاَرقُوا( 0 
6

 يَْعلَُمونَ ( 9 فَيَُمتاُعوا، فَيَتََمتاُعوا، فَليتََمتاُعوا، يََمتاُعوا، وليَتََمتاُعوا( 0 
7

 يَْقنِطُونَ ( 0 
8

 َويَْقُدُر، َويُقَدِّرُ ( 0 
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ۥ َوٱلِۡمۡسِكَي   َ َف  84/30:38م ه  ۡرَّبَٰ َحقذ ِيَن اِت َذا ٱۡلق  َٰلَِك َخۡۡي  ل َِّلذ بِيِلِۚ َذ َوٱۡبَن ٱلسذ
ونَ  ۡفلِح  م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 

 
ُِۖ َوأ وَن وَۡجَه ٱَّللذ  ي رِيد 

بِيِل َذلَِك  فَآَِت َذا اْلقُْربَى َحقاهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السا

ِ َوأُولَئَِك هُُم  َخْيٌر لِلاِذيَن يُِريُدوَن َوْجهَ هللاا

 اْلُمْفلُِحونَ 

84/30:39م
1
ٓ َءاتَۡيت م  ْ  0َوَما ب َوا ِٗبا ل َِۡيۡ ِن ر  َِٰل ٱنلذاِس  0ت9م  ۡمَو

َ
ْ ِعنَد  0مِِفٓ أ فَََل يَۡرب وا

 ِ وَن وَۡجَه ٱَّللذ ةٖ ت رِيد  ِن َزَكوَٰ ٓ َءاتَۡيت م م  ُِۖ َوَما م   ]...[ٱَّللذ ْوَلىئَِك ه 
 
فَأ

ونَ  ۡضعِف    7ٱلۡم 

فِي أَْمَواِل النااِس فاََل  َوَما آَتَْيتُْم ِمْن ِربًا لِيَْربُوَ 

ِ َوَما آَتَْيتُْم ِمْن َزَكاةإ تُِريُدوَن َوْجهَ  يَْربُو ِعْنَد هللاا

ِ فَأُولَئَِك هُُم اْلُمْضِعفُونَ   هللاا

84/30:40م
2
ۡمُۖ َهۡل   ۡيِيك  ۡم ث مذ َي  ۡم ث مذ ي ِميت ك  ۡم ث مذ َرزَقَك  ِي َخلََقك  ٱَّللذ  ٱَّلذ

م ََكٓئِك  َ ۥ َوتََعََّٰلَٰ  ِمن ُش  ۡبَحََٰنه  ِۚ س  ءٖ ِن ََشۡ م م  َٰلِك  ن َيۡفَعل  ِمن َذ مذ
ونَ  ا ي ُۡشِك    0َعمذ

ُ الاِذي َخلَقَُكْم ثُما َرَزقَُكْم ثُما يُِميتُُكْم ثُما يُْحيِيُكْم  هللاا

هَْل ِمْن ُشَرَكاهُِكْم َمْن يَْفَعُل ِمْن َذلُِكْم ِمْن َشْيءإ 

ا يُْشِرُكونَ ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى عَ   ما

84/30:41م
3
ِ َوٱۡۡلَۡحرِ   م 0َظَهَر ٱۡلَفَساد  ِِف ٱۡلَب  يِۡدي ٱنلذاِس َِل ِذيَقه 

َ
 9بَِما َكَسَبۡت أ

وَن  ۡم يَۡرِجع  ِي َعِمل واْ لََعلذه   َبۡعَض ٱَّلذ
ظَهََر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي 

بَْعَض الاِذي َعِملُوا لََعلاهُْم  النااِس لِيُِذيقَهُمْ 

 يَْرِجُعونَ 

ِيَن ِمن َقۡبل   ََكَن  84/30:42م َِٰقَبة  ٱَّلذ واْ َكۡيَف ََكَن َع ر  ۡرِض فَٱنظ 
َ
واْ ِِف ٱۡۡل ق ۡل ِسۡي 

ُۡشِكِيَ  م مُّ ۡكَث ه 
َ
 أ
قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن 

 ْبُل َكاَن أَْكثَُرهُْم ُمْشِرِكينَ َعاقِبَةُ الاِذيَن ِمْن قَ 

ُِۖ  84/30:43م ِتَ يَۡوم  َلذ َمَردذ ََل ۥ ِمَن ٱَّللذ
ۡ
ن يَأ
َ
ِيِن ٱۡلَقي ِِم ِمن َقۡبِل أ قِۡم وَۡجَهَك لِِل 

َ
فَأ

ونَ  ع  دذ  يَۡوَمئِٖذ يَصذ
يِن اْلقَيِِّم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم اَل  فَأَقِْم َوْجهََك لِلدِّ

داُعونَ  َمَردا  ِ يَْوَمئِذإ يَصا  لَهُ ِمَن هللاا

ونَ  84/30:44م ِسِهۡم َيۡمَهد  نف 
َ
ۖۥُ َوَمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فََِل ه  ۡفر  َمْن َكفََر فََعلَْيِه ُكْفُرهُ َوَمْن َعِمَل َصالًِحا فأَِلَْنفُِسِهْم  َمن َكَفَر َفَعلَۡيهِ ك 

 يَْمهَُدونَ 

ِينَ  84/30:45م ِبُّ  َِلَۡجزَِي ٱَّلذ ۥ ََل َي  َٰلَِحَِٰت ِمن فَۡضلِهِۦٓ  إِنذه  َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ
َٰفِرِينَ   ٱۡلَك

الَِحاِت ِمْن  لِيَْجِزَي الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 فَْضلِِه إِناهُ اَل يُِحبُّ اْلَكافِِرينَ 

84/30:46م
4
َِياحَ   ن ي ۡرِسَل ٱلر 

َ
َٰتِهِۦٓ أ بَش ِ  0َوِمۡن َءاَي ِن رذُۡحَتِهِۦ  9َرَٰتٖ م  م م  َوَِل ِذيَقك 

وَن  ر  ۡم تَۡشك  واْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلذك  ۡمرِهِۦ َوتِلَۡبَتغ 
َ
ۡلك  بِأ  َوتِلَۡجرَِي ٱۡلف 

َراتإ َولِيُِذيقَُكْم  يَاَح ُمبَشِّ َوِمْن آَيَاتِِه أَْن يُْرِسَل الرِّ

تَْبتَُغوا ِمْن ِمْن َرْحَمتِِه َولِتَْجِرَي اْلفُْلُك بِأَْمِرِه َولِ 

 فَْضلِِه َولََعلاُكْم تَْشُكُرونَ 

م بِٱۡۡلَي َِنَِٰت  84/30:47م ًَل إََِلَٰ قَۡوِمِهۡم فََجآء وه  رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ر س 
َ
َولََقۡد أ

ۡؤِمنِيَ  ا َعلَۡيَنا نَِۡص  ٱلۡم  ُْۖ َوََكَن َحقًّ وا ۡجَرم 
َ
ِيَن أ  فَٱنَتَقۡمَنا ِمَن ٱَّلذ

أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ُرُساًل إِلَى قَْوِمِهْم فََجاُؤوهُْم َولَقَْد 

بِاْلبَيِّنَاِت فَاْنتَقَْمنَا ِمَن الاِذيَن أَْجَرُموا َوَكاَن َحقًّا 

 َعلَْينَا نَْصُر اْلُمْؤِمنِينَ 

84/30:48م
5
َِيَٰحَ   ِي ي ۡرِسل  ٱلر 

ۥ ِِف ٱل 0ٱَّللذ  ٱَّلذ ه  ط  َمآِء َكۡيَف َفت ثِۡي  َسَحاٗبا َفَيۡبس  سذ
ۥ كَِسٗفا َٰلِهِۖۦُ  9يََشآء  َوَيۡجَعل ه  ج  ِمۡن ِخَل فَإَِذآ  7َفََتَى ٱلَۡوۡدَق ََيۡر 

وَن  ۡم يَۡسَتۡبُِش  َصاَب بِهِۦ َمن يََشآء  ِمۡن ِعَبادِهِۦٓ إَِذا ه 
َ
 أ

يَاَح فَتُثِيُر َسَحابًا فَيَْبُسطُهُ فِي  ُ الاِذي يُْرِسُل الرِّ هللاا

َكْيَف يََشاُء َويَْجَعلُهُ ِكَسفًا فَتََرى اْلَوْدَق  الساَماءِ 

يَْخُرُج ِمْن ِخاَللِِه فَإَِذا أََصاَب بِِه َمْن يََشاُء ِمْن 

 ِعبَاِدِه إَِذا هُْم يَْستَْبِشُرونَ 

84/30:49م
6
َل   ََنذ ن ي 

َ
ۡبلِِسَي  0ِإَون ََكن واْ ِمن َقۡبِل أ ِن َقۡبلِهِۦ لَم  َل َعلَْيِهْم ِمْن قَْبلِِه َوإِْن  َعلَۡيِهم م  َكانُوا ِمْن قَْبِل أَْن يُنَزا

 لَُمْبلِِسينَ 

                                                           
1

:  93والالويين  97:  99بالعبرية، ومنع الربا عند اليهود جاء في سفر الخروج نجد نفس الكلمة ( 0م♦ اْلُمْضَعفُوَن ( 7 لِتُْربَُو، لِتُْربُوها( 9 أَتَْيتُمْ ( 0 

حيث نقرأ:  73-77:  6. وعند المسيحيين جاء فقط في لوقا 9:  99واألمثال  3:  03والمزامير  09:  99وحزقيال  90-91:  97وتثنية  73-77

اطئون يقرضون خاطئين ليستوفوا مثل قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، "وإن أقرضتم من ترجون أن تستوفوا منه، فأي فضل لكم ؟ فهناك خ

وأحسنوا وأقرضوا غير راجين عوضا، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، ألنه هو يلطف بناكري الجميل واألشرار". وفي القرآن أنظر 

 في الفهرس تحت كلمة الربا.
2

 تُْشِرُكونَ ( 0 
3

 هُمْ لِنُِذيقَ ( 9 َواْلبُحورِ ( 0 
4

ْي َ ( 0   ُمْبِشَراتإ ( 9 الرِّ
5

ْي َ ( 0   َخلَلِهِ ( 7 ِكْسفًا( 9 الرِّ
6

 يُْنَزلَ ( 0 
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84/30:50م
1
ۡر إََِلى َءاَثَٰرِ   ِ َكۡيَف ي ىۡحِ  9رَُۡحَِت  0فَٱنظ  ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ  إِنذ  7ٱَّللذ

َ
ٱۡۡل

ءٖ قَِدير   ِ ََشۡ
َٰ ُك   َو لََعَ ِۖ َوه  ىۡحِ ٱلَۡمۡوََتَٰ َٰلَِك لَم   َذ

ِ َكْيَف يُْحيِي اأْلَْرَض  فَاْنظُرْ  إِلَى آَثَاِر َرْحَمِة هللاا

بَْعَد َمْوتِهَا إِنا َذلَِك لَُمْحيِي اْلَمْوتَى َوهَُو َعلَى ُكلِّ 

 َشْيءإ قَِديرٌ 

84/30:51م
2
ا  ۡصَفر ٗ ۡوه  م 

َ
رَۡسۡلَنا رِيٗحا فََرأ

َ
وَن  0َولَئِۡن أ ر  ا لَظَلُّوا ِمْن بَْعِدِه َولَئِْن  لذَظلُّواْ ِمنَۢ َبۡعِدهِۦ يَۡكف  أَْرَسْلنَا ِريًحا فََرأَْوهُ ُمْصفَّرً

 يَْكفُُرونَ 

84/30:52م
3
مذ   ۡدبِرِيَن  0فَإِنذَك ََل ت ۡسِمع  ٱلَۡمۡوََتَٰ َوََل ت ۡسِمع  ٱلصُّ ََعَٓء إَِذا َولذۡواْ م  ما  ٱَلُّ َعاَء فَإِناَك اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى َواَل تُْسِمُع الصُّ الدُّ

 إَِذا َولاْوا ُمْدبِِرينَ 

84/30:53م
4
نَت بَِهَٰدِ  

َ
ٓ أ َۡمِ  0َوَما َٰلَتِِهۡمُۖ إِن ت ۡسِمع  إَِلذ َمن ي ۡؤِمن   9ٱۡلع  َعن َضَل
ونَ أَِب ۡسلِم  م مُّ َٰتَِنا َفه   َي

َوَما أَْنَت بِهَاِد اْلُعْمِي َعْن َضاَللَتِِهْم إِْن تُْسِمُع إاِلا 

 آَيَاتِنَا فَهُْم ُمْسلُِمونَ َمْن يُْؤِمُن بِ 

84/30:54م
5
ِن َضۡعٖف   م م  ِي َخلََقك  ق وذٗة  0ث مذ َجَعَل ِمنَۢ َبۡعِد َضۡعٖف  0۞ٱَّللذ  ٱَّلذ

ةٖ َضۡعٗفا َو ٱۡلَعلِيم   9ث مذ َجَعَل ِمنَۢ َبۡعِد ق وذ َوَشۡيَبٗة  ََيۡل ق  َما يََشآء   َوه 
 ٱۡلَقِدير  

ُ الاِذي َخلَقَُكمْ  ِمْن َضْعفإ ثُما َجَعَل ِمْن بَْعِد  هللاا

ةإ َضْعفًا َوَشْيبَةً  ةً ثُما َجَعَل ِمْن بَْعِد قُوا َضْعفإ قُوا

 يَْخلُُق َما يََشاُء َوهَُو اْلَعلِيُم اْلقَِديرُ 

ْ َغۡۡيَ َساَعةِٖۚ َكَذَٰلَِك  84/30:55م وَن َما َۡلِث وا ۡجِرم  ۡقِسم  ٱلۡم  اَعة  ي  وم  ٱلسذ  َوَيۡوَم َتق 
ونَ   ََكن واْ ي ۡؤفَك 

اَعةُ يُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا  َويَْوَم تَقُوُم السا

 َغْيَر َساَعةإ َكَذلَِك َكانُوا يُْؤفَُكونَ 

84/30:56م
6
ِ إََِلَٰ يَۡوِم   يَمََٰن لََقۡد َۡلِۡثت ۡم ِِف كَِتَِٰب ٱَّللذ ْ ٱۡلعِۡلَم َوٱۡۡلِ وت وا

 
ِيَن أ َوقَاَل ٱَّلذ

وَن  0فََهََٰذا يَۡوم  ٱۡۡلَۡعثِ  0ٱۡۡلَۡعِثِۖ  نت ۡم ََل َتۡعلَم  ۡم ك   َوَلَِٰكنذك 
يَماَن لَقَْد لَبِْثتُْم فِي  َوقَاَل الاِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َواإْلِ

ِ إِلَى يَْوِم اْلبَْعِث فَهََذا يَْوُم اْلبَْعِث َولَِكناُكْم  ِكتَاِب هللاا

 ُكْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ 

84/30:57م
7
ۡم ي ۡسَتۡعَتب وَن  0َفَيۡوَمئِٖذ َلذ يَنَفع    ۡم َوََل ه  واْ َمۡعِذَرت ه  ِيَن َظلَم  فَيَْوَمئِذإ اَل يَْنفَُع الاِذيَن ظَلَُموا َمْعِذَرتُهُْم َواَل هُْم  ٱَّلذ

 يُْستَْعتَبُونَ 

ِ  84/30:58م
ۡرَءاِن ِمن ُك   ۡبَنا لِلنذاِس ِِف َهََٰذا ٱۡلق  م َولََقۡد َِضَ َمَثٖلِۚ َولَئِن ِجۡئَته 

ۡبِطل ونَ أَِب نت ۡم إَِلذ م 
َ
ٓواْ إِۡن أ ِيَن َكَفر  ولَنذ ٱَّلذ َق   يَةٖ َلذ

َولَقَْد َضَرْبنَا لِلنااِس فِي هََذا اْلقُْرآَِن ِمْن ُكلِّ َمثَلإ 

َولَئِْن ِجْئتَهُْم بِآَيَةإ لَيَقُولَنا الاِذيَن َكفَُروا إِْن أَْنتُْم إاِلا 

 ْبِطلُونَ مُ 

ونَ  84/30:59م ِيَن ََل َيۡعلَم  َٰ ق ل وِب ٱَّلذ ُ َعلَى قُلُوِب الاِذيَن اَل يَْعلَُمونَ  َكَذَٰلَِك َيۡطَبع  ٱَّللذ  لََعَ  َكَذلَِك يَْطبَُع هللاا

84/30:60م
8
نذَك  0نفَٱۡصِبۡ   ُۖ َوََل يَۡسَتِخفذ ِ َحق   ِيَن ََل ي وقِن ونَ  0إِنذ وَۡعَد ٱَّللذ ِ َحق  َواَل يَْستَِخفاناَك الاِذيَن اَل   ٱَّلذ فَاْصبِْر إِنا َوْعَد هللاا

 يُوقِنُونَ 

 
 سورة العنكبوت 26\65

 009 - 0عدا مكية  69 - عدد اآليات
10

ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

85/29:1هـ
11

 الم  0تالٓمٓ  

                                                           
1

 تُْحيِي، نُْحيِي( 7 َرْحِمهْ ( 9 أَثَِر، ْإْثرِ ( 0 
2

ا( 0   ُمْصفَاّرً
3

مُّ ( 0   يَْسَمُع الصُّ
4

 تَْهِدي اْلُعْميَ ( 9 بِهَاِدي( 0 
5

 ُضْعفًا( 9 ُضْعفإ ( 0 
6

 اْلبَِعثِ اْلبََعِث، ( 0 
7

 تَْنفَعُ ( 0 
8

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ يَْستَِخفاْنَك، يَْستَِحقاناَك ( 0 
9

 .70عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
10

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
11

 .0:  69\9أنظر هامش اآلية  (0ت 
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ۡفَتن ونَ  85/29:2هـ ۡم ََل ي  ول ٓواْ َءاَمنذا َوه  ن َيق 
َ
ٓواْ أ ك  َۡتَ ن ي 

َ
َحِسَب ٱنلذاس  أ

َ
أََحِسَب النااُس أَْن يُْتَرُكوا أَْن يَقُولُوا آََمناا َوهُْم اَل  أ

 يُْفتَنُونَ 

85/29:3هـ
1
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمُۖ فَلََيۡعلََمنذ   ِيَن َصَدق واْ  0َولََقۡد َفَتنذا ٱَّلذ ٱَّللذ  ٱَّلذ

َِٰذبَِي  9َوََلَۡعلََمنذ   ٱۡلَك
ُ الاِذيَن  َولَقَْد فَتَناا الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فَلَيَْعلََمنا هللاا

 َصَدقُوا َولَيَْعلََمنا اْلَكاِذبِينَ 

ِ  85/29:4هـ ي  ِيَن َيۡعَمل وَن ٱلسذ
ۡم َحِسَب ٱَّلذ

َ
ونَا    َ أ ن يَۡسبِق 

َ
ونَ اِت أ م  يِّئَاِت أَْن يَْسبِقُونَا َساَء  َسآَء َما ََيۡك  أَْم َحِسَب الاِذيَن يَْعَملُوَن السا

 َما يَْحُكُمونَ 

ِميع   ]...[ 85/29:5هـ َو ٱلسذ ِ ٓأَلٖتِۚ َوه  َجَل ٱَّللذ
َ
ِ فَإِنذ أ ْ لَِقآَء ٱَّللذ وا َمن ََكَن يَۡرج 

 ٱۡلَعلِيم  
ِ آَلَتإ َوهَُو َمْن َكاَن يَْرُجو لِقَاَء  ِ فَإِنا أََجَل هللاا هللاا

ِميُع اْلَعلِيمُ   السا

َ لََغَِنٌّ َعِن ٱۡلَعَٰلَِميَ  85/29:6هـ َ لََغنِي  َعِن  َوَمن َجََٰهَد فَإِنذَما ي َجَِٰهد  نِلَۡفِسهِۦٓ  إِنذ ٱَّللذ َوَمْن َجاهََد فَإِناَما يَُجاِهُد لِنَْفِسِه إِنا هللاا

 ينَ اْلَعالَمِ 

ِ  85/29:7هـ ۡم َسي  َِرنذ َعۡنه  َٰلَِحَِٰت نَل َكف  ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا اتِِهۡم   َ َوٱَّلذ
ِي ََكن واْ َيۡعَمل ونَ  ۡحَسَن ٱَّلذ

َ
ۡم أ  َونَلَۡجزَِينذه 

الَِحاِت لَنَُكفَِّرنا َعْنهُْم  َوالاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 يَناهُْم أَْحَسَن الاِذي َكانُوا يَْعَملُونَ َسيِّئَاتِِهْم َولَنَْجزِ 

85/29:8هـ
2
  ُۖ ۡسٗنا يۡهِ ح  ََِٰلَ نَسََٰن بَِو ۡيَنا ٱۡۡلِ ِإَون َجََٰهَداَك لِت ُۡشَِك ِب َما  0م0َوَوصذ

َمآ   م بَِما  9ملَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلم  فَََل ت ِطۡعه  نَب ِئ ك 
 
ۡم فَأ إََِلذ َمۡرِجع ك 

نت ۡم َتۡعَمل وَن   ك 

ْنَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسنًا َوإِْن َجاهََداَك  ْينَا اإْلِ َوَوصا

لِتُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فاََل تُِطْعهَُما إِلَيا 

 َمْرِجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

َٰلَِحَِٰت نَل   85/29:9هـ ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ َٰلِِحيَ َوٱَّلذ ۡم ِِف ٱلصذ الَِحاِت لَنُْدِخلَناهُْم فِي  ۡدِخلَنذه  َوالاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

الِِحينَ   الصا

85/29:10هـ
3
ِ َجَعَل فِۡتَنَة   وذَِي ِِف ٱَّللذ

 
ٓ أ ِ فَإَِذا ول  َءاَمنذا بِٱَّللذ َوِمَن ٱنلذاِس َمن َيق 

ُِۖ َوَلئِن  ول نذ ٱنلذاِس َكَعَذاِب ٱَّللذ ب َِك ََلَق  ِن رذ نذا  0َجآَء نَِۡص  م  إِنذا ك 
ورِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  د  ۡعلََم بَِما ِِف ص 

َ
َو لَۡيَس ٱَّللذ  بِأ

َ
ۡم  أ  َمَعك 

ِ فَإَِذا أُوِذَي فِي  َوِمَن النااِس َمْن يَقُوُل آََمناا بِاَّللا

ِ َولَئِنْ  ِ َجَعَل فِْتنَةَ النااِس َكَعَذاِب هللاا َجاَء نَْصٌر  هللاا

ُ بِأَْعلََم  ِمْن َربَِّك لَيَقُولُنا إِناا ُكناا َمَعُكْم أََولَْيَس هللاا

 بَِما فِي ُصُدوِر اْلَعالَِمينَ 

َنَٰفِقِيَ  85/29:11هـ ِيَن َءاَمن واْ َوََلَۡعلََمنذ ٱلۡم  ُ الاِذيَن  َوََلَۡعلََمنذ ٱَّللذ  ٱَّلذ  آََمنُوا َولَيَْعلََمنا اْلُمنَافِقِينَ َولَيَْعلََمنا هللاا

85/29:12م
4
ْ َسبِيلََنا َونۡلَۡحِمۡل   وا ْ ٱتذبِع  ِيَن َءاَمن وا ْ لَِّلذ وا ِيَن َكَفر   0َوقَاَل ٱَّلذ

مۡ  م 9َخَطََٰيَٰك  م بَِحَِٰملَِي ِمۡن َخَطََٰيَٰه  ۡم  7َوَما ه  ِۖ إِنذه  ء  ِن ََشۡ م 
َِٰذب وَن   لََك

َكفَُروا لِلاِذيَن آََمنُوا اتابُِعوا َسبِيلَنَا َوقَاَل الاِذيَن 

َوْلنَْحِمْل َخطَايَاُكْم َوَما هُْم بَِحاِملِيَن ِمْن َخطَايَاهُْم 

 ِمْن َشْيءإ إِناهُْم لََكاِذبُونَ 

ۡثَقالِِهۡمُۖ َولَي ۡس  85/29:13م
َ
َع أ ۡثَقاَٗل مذ

َ
ۡم َوأ ۡثَقالَه 

َ
ا ل نذ يَۡوَم ٱلۡ   َ َوََلَۡحِمل نذ أ قَِيََٰمةِ َعمذ
ونَ   ََكن واْ َيۡفََت 

َولَيَْحِملُنا أَْثقَالَهُْم َوأَْثقَااًل َمَع أَْثقَالِِهْم َولَيُْسأَلُنا يَْوَم 

ا َكانُوا يَْفتَُرونَ   اْلقِيَاَمِة َعما

85/29:14م
5
ۡلَف َسَنة  إَِلذ  

َ
رَۡسۡلَنا ن وًحا إََِلَٰ قَۡوِمهِۦ فَلَبَِث فِيِهۡم أ

َ
 ََخِۡسَي َولََقۡد أ
وَن  0مََعٗما ۡم َظَٰلِم  وفَان  َوه  م  ٱلطُّ َخَذه 

َ
 فَأ

َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَلَبَِث فِيِهْم أَْلَف َسنَةإ 

 إاِلا َخْمِسيَن َعاًما فَأََخَذهُُم الطُّوفَاُن َوهُْم ظَالُِمونَ 

فِيَنةِ 85/29:15م ۡصَحََٰب ٱلسذ
َ
َّنَۡيَنَٰه  َوأ

َ
فِينَِة َوَجَعْلنَاهَا آَيَةً  وََجَعۡلَنََٰهآ َءايَٗة ل ِۡلَعَٰلَِميَ  فَأ فَأَْنَجْينَاهُ َوأَْصَحاَب السا

 لِْلَعالَِمينَ 

                                                           
1

، فَلَيَْعلَُمنا ( 0  ، ( 9 فَلَيُْعلَِمنا  َولَيَْعلَُمنا َولَيُْعلَِمنا
2

قارن "من كان أبوه أو أمه أحب إليه مني، فليس أهال لي. ( 9م.07:  08\77انظر هامش اآلية ( 0م♦ َحَسناً، ُحُسناً، ُحْسناً، ُحسنى، إحساناً ( 0 

مرأته وبنيه وإخوته وأخواته، (؛"من أتى إلي ولم يفضلني على أبيه وأمه وا77:  01ومن كان ابنه أو ابنته أحب إليه مني، فليس أهال لي" )متى 

 (.96:  07بل على نفسه أيضا، ال يستطيع أن يكون لي تلميذا" )لوقا 
3

 لَيَقُولَنا ( 0 
4

 ْم، َخطيئاتِهُْم، َخطيئاتُهُْم، َخطَئِِهمْ َخطَأيَاهُْم، َخطَايَأهُْم، َخِطياتُهُ ( 7 َخطَأيَاُكْم، َخطَايَأُكْم، َخِطياتُُكْم، َخطيئاتُِكْم، َخطيئاتُُكمْ ( 9 َولِنَْحِمْل، َوْلتَْحِملْ ( 0 
5

(. 98-99:  8قارن: "وعاش نوح بعد الطوفان ثالث مئة سنة وخمسين سنة. فكانت كل أيام نوح تسع مئة سنة وخمسين سنة، ومات" )تكوين ( 0م 

 .39:  37\97أنظر أيضا هامش اآلية 
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ۡم إِن  85/29:16م ۡم َخۡۡي  لذك  َٰلِك  ُۖ َذ وه  َ َوٱتذق  واْ ٱَّللذ َٰهِيَم إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ ٱۡعب د  ِإَوبَۡر
ونَ  نت ۡم َتۡعلَم   ك 

َ َواتاقُوهُ َذلُِكْم  َوإِْبَراِهيَم إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه اْعبُُدوا هللاا

 َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 

85/29:17م
1
ونَ   ۡوَثَٰٗنا َوََتۡل ق 

َ
ِ أ وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ِيَن  9إِۡفاًك   0إِنذَما َتۡعب د  إِنذ ٱَّلذ
ِ ََل َيمۡ  وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ِ َتۡعب د  ْ ِعنَد ٱَّللذ وا ۡم رِۡزٗقا فَٱۡبَتغ  وَن لَك  لِك 

ۥُٓۖ إََِلۡهِ ت ۡرَجع ونَ  واْ ََل  ر  وه  َوٱۡشك  ِۡزَق َوٱۡعب د    7ٱلر 

ِ أَْوثَانًا َوتَْخلُقُوَن إِْفًكا  إِناَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاا

ِ اَل يَْملُِكوَن لَ  ُكْم إِنا الاِذيَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاا

ْزَق َواْعبُُدوهُ َواْشُكُروا  ِ الرِّ ِرْزقًا فَاْبتَُغوا ِعْنَد هللاا

 لَهُ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

وِل إَِلذ  85/29:18م ۡمُۖ َوَما لََعَ ٱلرذس  ِن َقۡبلِك  َمم  م 
 
َب أ ْ َفَقۡد َكذذ ب وا ِ ِإَون ت َكذ 

بِي   َٰغ  ٱلۡم   ٱۡۡلََل
بُوا فَقَْد َكذاَب  أَُمٌم ِمْن قَبْلُِكْم َوَما َعلَى َوإِْن تَُكذِّ

ُسوِل إاِلا اْلباََلُغ اْلُمبِينُ   الرا

85/29:19م
2
  ْ َو لَۡم يََرۡوا

َ
ۡبِدئ   0أ ِ  9َكۡيَف ي  َٰلَِك لََعَ ٱَّللذ ۥٓ  إِنذ َذ ه  ٱَّللذ  ٱۡۡلَۡلَق ث مذ ي عِيد 

 يَِسۡي  
ُ اْلَخْلَق ثُما يُ  ِعيُدهُ إِنا َذلَِك أََولَْم يََرْوا َكْيَف يُْبِدُئ هللاا

ِ يَِسيرٌ   َعلَى هللاا

85/29:20م
3
 ٱۡۡلَۡلَق  ث مذ ٱَّللذ  ي نِشئ   

َ
ْ َكۡيَف بََدأ وا ر  ۡرِض فَٱنظ 

َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا  0ق ۡل ِسۡي 

ةَ 
َ
ءٖ قَِدير   9ٱلنذۡشأ ِ ََشۡ

َٰ ُك   َ لََعَ  ٱٓأۡلِخَرةَ  إِنذ ٱَّللذ
َكْيَف بََدأَ اْلَخلَْق قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَاْنظُُروا 

َ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ  ُ يُْنِشُئ الناْشأَةَ اآْلَِخَرةَ إِنا هللاا ثُما هللاا

 قَِديرٌ 

ُۖ ِإَوََلۡهِ ت ۡقلَب ونَ  85/29:21م ِب  َمن يََشآء  َوَيۡرَحم  َمن يََشآء  َعذ  ُب َمْن يََشاُء َويَْرَحُم َمْن يََشاُء َوإِلَْيِه تُقْ  ي   لَبُونَ يَُعذِّ

ۡعِجزِيَن  85/29:22م نت م بِم 
َ
ِن  ]...[َوَمآ أ م م  َمآءِِۖ َوَما لَك  ۡرِض َوََل ِِف ٱلسذ

َ
ِِف ٱۡۡل
ٖ َوََل نَِصۡيٖ  ِ ِمن َوِّل   د وِن ٱَّللذ

َماِء  َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن فِي اأْلَْرِض َواَل فِي السا

ِ ِمْن َولِيٍّ   َواَل نَِصيرإ َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن هللاا

ْ أَِب 85/29:23م وا ِيَن َكَفر  ْ ِمن رذُۡحََِّت َوٱَّلذ وا ْوَلىئَِك يَئِس 
 
ِ َولَِقآئِهِۦٓ أ َيَِٰت ٱَّللذ

َِلم  
َ
ۡم َعَذاٌب أ ْوَلىئَِك لَه 

 
 َوأ

ِ َولِقَاهِِه أُولَئَِك يَئُِسوا ِمْن  َوالاِذيَن َكفَُروا بِآَيَاِت هللاا

 هُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ َرْحَمتِي َوأُولَئَِك لَ 

85/29:24م
4
َٰه  ٱَّللذ   0َفَما ََكَن َجَواَب   َّنَى

َ
ِق وه  فَأ ۡو َحر 

َ
ْ ٱۡقت ل وه  أ ن قَال وا

َ
ٓ أ قَۡوِمهِۦٓ إَِلذ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖ  ي ۡؤِمن وَن  ِۚ إِنذ ِِف َذ  ِمَن ٱنلذارِ
اْقتُلُوهُ أَْو فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إاِلا أَْن قَالُوا 

ُ ِمَن النااِر إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ  قُوهُ فَأَْنَجاهُ هللاا َحرِّ

 لِقَْومإ يُْؤِمنُونَ 

85/29:25م
5
ۡوَثَٰٗنا 

َ
ِ أ ِن د وِن ٱَّللذ َۡذت م م  ةَ  0َوقَاَل إِنذَما ٱَتذ َودذ مۡ  9مذ ِِف ٱۡۡلََيوَٰةِ  7بَۡينِك 

ُۖ ث مذ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمَ  ۡنَيا م ٱَلُّ ك  م بَِبۡعٖض َوَيۡلَعن  َبۡعض  ك  ر  َبۡعض  ةِ يَۡكف 
َِِٰصِيَن  ِن نذ م م  م  ٱنلذار  َوَما لَك  َٰك  َوى

ۡ
 َبۡعٗضا َوَمأ

ةَ بَْينُِكْم  ِ أَْوثَانًا َمَودا َوقَاَل إِناَما اتاَخْذتُْم ِمْن ُدوِن هللاا

ْنيَا ثُما يَْوَم اْلقِيَاَمِة يَْكفُُر  بَْعُضُكْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

بِبَْعضإ َويَْلَعُن بَْعُضُكْم بَْعًضا َوَمأَْواُكُم النااُر َوَما 

 لَُكْم ِمْن نَاِصِرينَ 

َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم    َ ۞َف  85/29:26م ۥ ه  ِۖ إِنذه  ٓ ِ َهاِجٌر إََِلَٰ َرّب  ِ م 
ٌر إِلَى َربِّي إِناهُ هَُو فَآََمَن لَهُ لُوطٌ َوقَاَل إِنِّي ُمهَاجِ  اَمَن ََل ۥ ل وط   َوقَاَل إَِن 

 اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

85/29:27م
6
ِيذتِهِ ٱنلُّب وذةَ   وَب وََجَعۡلَنا ِِف ذ ر  ۥٓ إِۡسَحََٰق َوَيۡعق  َوٱۡلِكَتََٰب  0َوَوَهۡبَنا ََل 

َٰلِِحَي  ۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصذ ُۖ ِإَونذه  ۡنَيا ۡجَرهۥ  ِِف ٱَلُّ
َ
 َوَءاَتۡيَنَٰه  أ

ياتِِه َوَوهَ  ْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوَجَعْلنَا فِي ُذرِّ

ْنيَا َوإِناهُ فِي  ةَ َواْلِكتَاَب َوآَتَْينَاهُ أَْجَرهُ فِي الدُّ النُّبُوا

الِِحينَ   اآْلَِخَرِة لَِمَن الصا

85/29:28م
7
مۡ  0مَول وًطا  م بَِها  0إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦٓ إِنذك  ت وَن ٱۡلَفَِٰحَشَة َما َسَبَقك 

ۡ
تَلَأ

َِن ٱۡلَعَٰلَِمَي  َحٖد م 
َ
 ِمۡن أ

َولُوطًا إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه إِناُكْم لَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما 

 َسبَقَُكْم بِهَا ِمْن أََحدإ ِمَن اْلَعالَِمينَ 

                                                           
1

 ِجُعونَ تَرْ ( 7 أَفًِكا( 9 َوتَُخلِّقُوَن، َوتَُخلاقُونَ ( 0 
2

 يَْبَدأَ، يَْبَدا، بََدا( 9 تََرْوا( 0 
3

 الناْشاءةَ، الناَشاةَ، الناَشةَ ( 9 يُْنِشْي، يُْنِشيُ ( 0 
4

 َجَوابُ ( 0 
5

ةُ ( 9 إثماً ( 0  ةً، إناما َمَودا ةُ، َمَودا  فإنهم وما يعبدون من دون هللا إِناَما مودة بينهم( 7 َمَودا
6

 النُّبُوَءةَ ( 0 
7

 .37:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ أإنكم ( 0 
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85/29:29م
1
ت وَن ٱلر َِجاَل  

ۡ
ۡم تَلَأ ئِنذك 

َ
م  أ ت وَن ِِف نَادِيك 

ۡ
بِيَل َوتَأ وَن ٱلسذ َوَتۡقَطع 

ُۖ َفَما ََكَن َجَواَب  نَكَر ِ إِن  0ٱلۡم  ْ ٱئۡتَِنا بَِعَذاِب ٱَّللذ ن قَال وا
َ
ٓ أ قَۡوِمهِۦٓ إَِلذ

َِٰدقَِي  نَت ِمَن ٱلصذ  ك 

بِيَل َوتَأْتُوَن  َجاَل َوتَْقَطُعوَن السا أَهِناُكْم لَتَأْتُوَن الرِّ

ُكُم اْلُمْنَكَر فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إاِلا أَْن فِي نَاِدي

اِدقِينَ  ِ إِْن ُكْنَت ِمَن الصا  قَالُوا اْهتِنَا بَِعَذاِب هللاا

ۡفِسِدينَ  85/29:30م ِن لََعَ ٱۡلَقۡوِم ٱلۡم  ۡ ِ ٱنِص   قَاَل َربِّ اْنُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم اْلُمفِْسِدينَ  قَاَل َرب 

85/29:31م
2
ٓ وَ   ل َنا ا َجآَءۡت ر س  ۡهِل َهَِٰذهِ  0ملَمذ

َ
ٓواْ أ ۡهلِك  ىَٰ قَال ٓواْ إِنذا م  َٰهِيَم بِٱۡلب ُۡشَ إِبَۡر

ۡهلََها ََكن واْ َظَٰلِِمَي 
َ
 ٱۡلَقۡرَيةِِۖ إِنذ أ

ا َجاَءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِهيَم بِاْلبُْشَرى قَالُوا إِناا  َولَما

 نا أَْهلَهَا َكانُوا ظَالِِمينَ ُمْهلُِكو أَْهِل هَِذِه اْلقَْريَِة إِ 

85/29:32م
3
ۥ  َينذه  ِ ُۖ نَل َنج  ۡعلَم  بَِمن فِيَها

َ
ۥٓ إَِلذ  0قَاَل إِنذ فِيَها ل وٗطا  قَال واْ ََنۡن  أ ۡهلَه 

َ
َوأ

ۥ ََكنَۡت ِمَن ٱۡلَغَِٰبِينَ  تَه 
َ
  0مٱۡمَرأ

فِيهَا قَاَل إِنا فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَْحُن أَْعلَُم بَِمْن 

يَناهُ َوأَْهلَهُ إاِلا اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمَن اْلَغابِِرينَ   لَنُنَجِّ

85/29:33م
4
ءَ   ل َنا ل وٗطا َِسٓ ن َجآَءۡت ر س 

َ
ٓ أ ا ْ ََل  0َولَمذ ُۖ َوقَال وا بِِهۡم َوَضاَق بِِهۡم َذرَٗۡع

وكَ  َنجُّ تََك  9ََتَۡف َوََل ََتَۡزۡن إِنذا م 
َ
ۡهلََك إَِلذ ٱۡمَرأ

َ
ََكنَۡت ِمَن  َوأ

  0مٱۡلَغَِٰبِينَ 

ا أَْن َجاَءْت ُرُسلُنَا لُوطًا ِسيَء بِِهْم َوَضاَق  َولَما

وَك  بِِهْم َذْرًعا َوقَالُوا اَل تََخْف َواَل تَْحَزْن إِناا ُمنَجُّ

 َوأَْهلََك إاِلا اْمَرأَتََك َكانَْت ِمَن اْلَغابِِرينَ 

85/29:34م
5
َنِل ونَ   ى  0إِنذا م  ِ ٱۡلَقۡرَيةِ رِۡجٗزا لََعَ ۡهِل َهَِٰذه

َ
َمآِء بَِما ََكن واْ  9أ َِن ٱلسذ م 

ونَ  ق    7َيۡفس 
إِناا ُمْنِزلُوَن َعلَى أَْهِل هَِذِه اْلقَْريَِة ِرْجًزا ِمَن 

َماِء بَِما َكانُوا يَْفُسقُونَ   السا

 َولَقَْد تََرْكنَا ِمْنهَا آَيَةً بَيِّنَةً لِقَْومإ يَْعقِلُونَ  قِل ونَ َولََقد تذَرۡكَنا ِمۡنَهآ َءايََۢة بَي َِنٗة ل َِقۡوٖ  َيعۡ  85/29:35م

واْ  ]...[ 85/29:36م َ َوٱرۡج  ْ ٱَّللذ وا ََٰقۡوِم ٱۡعب د  َعۡيٗبا َفَقاَل َي ۡم ش  َخاه 
َ
ِإَوََلَٰ َمۡدَيَن أ

ۡفِسِدينَ  ۡرِض م 
َ
 ٱَۡلَۡوَم ٱٓأۡلِخَر َوََل َتۡعَثۡواْ ِِف ٱۡۡل

َ  َوإِلَى َمْديَنَ  أََخاهُْم ُشَعْيبًا فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا هللاا

َواْرُجوا اْليَْوَم اآْلَِخَر َواَل تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض 

 ُمْفِسِدينَ 

واْ ِِف َدارِهِۡم َجَٰثِِميَ  85/29:37م ۡصَبح 
َ
م  ٱلرذۡجَفة  فَأ َخَذۡته 

َ
ب وه  فَأ ْجفَ  فََكذذ بُوهُ فَأََخَذْتهُُم الرا ةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم فََكذا

 َجاثِِمينَ 

85/29:38م
6
ْ  0وَََعٗدا  وَدا َسَِٰكنِِهۡمُۖ  9َوَثم  ِن مذ م م  َ لَك  م   7َوقَد تذبَيذ َوَزيذَن لَه 

ۡستَۡبِِصِيَن  بِيِل َوََكن واْ م  ۡم َعِن ٱلسذ ه  ۡم فََصدذ ۡعَمَٰلَه 
َ
ۡيَطَٰن  أ  ٱلشذ

تَبَياَن لَُكْم ِمْن َمَساِكنِِهْم َوَزياَن َوَعاًدا َوثَُموَد َوقَْد 

بِيِل  ْيطَاُن أَْعَمالَهُْم فََصداهُْم َعِن السا لَهَُم الشا

 َوَكانُوا ُمْستَْبِصِرينَ 

85/29:39م
7
ونَ   َٰر  وََسَٰ بِٱۡۡلَي َِنَِٰت  9مَوفِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰنُۖ  0مَوَق م مُّ َولََقۡد َجآَءه 

 
َ
واْ ِِف ٱۡۡل   ]...[ۡرِض َوَما ََكن واْ َسَٰبِقَِي فَٱۡسَتۡكَب 

َوقَاُروَن َوفِْرَعْوَن َوهَاَماَن َولَقَْد َجاَءهُْم ُموَسى 

بِاْلبَيِّنَاِت فَاْستَْكبَُروا فِي اأْلَْرِض َوَما َكانُوا 

 َسابِقِينَ 

رَۡسۡلَنا َعَلۡيهِ  85/29:40م
َ
ۡن أ م مذ َخۡذنَا بَِذۢنبِهِۖۦُ فَِمۡنه 

َ
ًّ أ ۡن فَلُك  م مذ َحاِصٗبا َوِمۡنه 

ۡغَرۡقَنا  
َ
ۡن أ م مذ ۡرَض َوِمۡنه 

َ
ۡن َخَسۡفَنا بِهِ ٱۡۡل م مذ ۡيَحة  َوِمۡنه  َخَذتۡه  ٱلصذ

َ
أ

ونَ  ۡم َيۡظلِم  َسه  نف 
َ
ۡم َوَلَِٰكن ََكن ٓواْ أ  َوَما ََكَن ٱَّللذ  َِلَۡظلَِمه 

لَْيِه َحاِصبًا فَُكاّلً أََخْذنَا بَِذْنبِِه فَِمْنهُْم َمْن أَْرَسْلنَا عَ 

ْيَحةُ َوِمْنهُْم َمْن َخَسْفنَا بِِه  َوِمْنهُْم َمْن أََخَذْتهُ الصا

ُ لِيَْظلَِمهُْم  اأْلَْرَض َوِمْنهُْم َمْن أَْغَرْقنَا َوَما َكاَن هللاا

 َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسهُْم يَْظلُِمونَ 

85/29:41م
8
ْ ِمن د وِن   وا َذ  ِيَن ٱَتذ ََذۡت َمَثل  ٱَّلذ ۡوَِلَآَء َكَمَثِل ٱۡلَعنَكب وِت ٱَتذ

َ
ِ أ ٱَّللذ

ۡوَهَن ٱۡۡل ي وِت َۡلَۡيت  ٱۡلَعنَكب وِتِۚ 
َ
ُۖ ِإَونذ أ وَن  0مبَۡيٗتا  لَۡو ََكن واْ َيۡعلَم 

ِ أَْولِيَاَء َكَمثَِل  َمثَُل الاِذيَن اتاَخُذوا ِمْن ُدوِن هللاا

ْوهََن اْلبُيُوِت لَبَْيُت اْلَعْنَكبُوِت اتاَخَذْت بَْيتًا َوإِنا أَ 

 اْلَعْنَكبُوِت لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ 

                                                           
1
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85/29:42م
1
ونَ   َ َيۡعلَم  َما يَۡدع  َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم   0إِنذ ٱَّللذ ِۚ وَه  ءٖ َ يَْعلَُم َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيءإ َوهَُو  ِمن د ونِهِۦ ِمن ََشۡ إِنا هللاا

 َحِكيمُ اْلَعِزيُز الْ 

ونَ  85/29:43م ۡمَثَٰل  نَۡۡضِب َها لِلنذاِسِۖ َوَما َيۡعقِل َهآ إَِلذ ٱۡلَعَٰلِم 
َ
َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل نَْضِربُهَا لِلنااِس َوَما يَْعقِلُهَا إاِلا  َوتِۡلَك ٱۡۡل

 اْلَعالُِمونَ 

ِۚ إِنذ  85/29:44م ِ ۡرَض بِٱۡۡلَق 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡؤِمنِيَ  َخلََق ٱَّللذ  ٱلسذ َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِۡلم  َماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ إِنا فِي َذلَِك  ِِف َذ ُ السا َخلََق هللاا

 آَلَيَةً لِْلُمْؤِمنِينَ 

ةَ َتۡنَهَٰ َعِن  85/29:45م لَوَٰ ُۖ إِنذ ٱلصذ ةَ لَوَٰ قِِم ٱلصذ
َ
وِۡحَ إََِلَۡك ِمَن ٱۡلِكَتَِٰب َوأ

 
ٱتۡل  َمآ أ
ۗۡ َوٱَّللذ  َيۡعلَم  َما تَۡصَنع ونَ ٱۡلَفۡحَشآءِ  ۡكَب 

َ
ِ أ نَكرِِۗ َوََّلِۡكر  ٱَّللذ  َوٱلۡم 

اَلةَ إِنا  اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصا

 ِ اَلةَ تَْنهَى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَِذْكُر هللاا الصا

ُ يَْعلَُم َما تَْصنَعُ   ونَ أَْكبَُر َوهللاا

85/29:46م
2
ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب إَِلذ  

َ
ْ أ ۡحَسن   0۞َوََل ت َجَِٰدل ٓوا

َ
ِيَن  0نبِٱلذَِّت ِِهَ أ إَِلذ ٱَّلذ

َنا  ۡم ِإَوَلَٰه  نزَِل إََِلۡك 
 
نزَِل إََِلَۡنا َوأ

 
ِٓي أ ْ َءاَمنذا بِٱَّلذ ۡمُۖ َوق ول ٓوا ْ ِمۡنه  وا َظلَم 
وَن  ۡسلِم  ۡم َوَِٰحد  َوََنۡن  ََل ۥ م   ِإَوَلَٰه ك 

َواَل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إاِلا بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن إاِلا 

ظَلَُموا ِمْنهُْم َوقُولُوا آََمناا بِالاِذي أُْنِزَل إِلَْينَا  الاِذينَ 

َوأُْنِزَل إِلَْيُكْم َوإِلَهُنَا َوإِلَهُُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ 

 ُمْسلُِمونَ 

م  ٱۡلِكَتََٰب ي ۡؤِمن وَن  85/29:47م ِيَن َءاَتۡيَنَٰه  ٓ إََِلَۡك ٱۡلِكَتََٰب  فَٱَّلذ نَزنۡلَا
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

 ِ ََلٓءِ َمن ي ۡؤِمن  بِهۦِ  َوَما ََيَۡحد  أَِبب ؤ  ونَ هِۖۦُ َوِمۡن َهى َِٰفر  َٰتَِنآ إَِلذ ٱۡلَك  َي
َوَكَذلَِك أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب فَالاِذيَن آَتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب 

يُْؤِمنُوَن بِِه َوِمْن هَُؤاَلِء َمْن يُْؤِمُن بِِه َوَما يَْجَحُد 

 ا إاِلا اْلَكافُِرونَ بِآَيَاتِنَ 

ۥ بَِيِمينَِكُۖ إِٗذا  85/29:48م ه  ْ ِمن َقۡبلِهِۦ ِمن كَِتَٰٖب َوََل ََت طُّ نَت َتۡتل وا َوَما ك 
ۡبِطل ونَ  ۡرتَاَب ٱلۡم   َلذ

َوَما ُكْنَت تَْتلُو ِمْن قَْبلِِه ِمْن ِكتَابإ َواَل تَُخطُّهُ 

 بِيَِمينَِك إًِذا اَلْرتَاَب اْلُمْبِطلُونَ 

85/29:49م
3
وَ   َۢ َبي َِنَٰت   0بَۡل ه  ْ ٱۡلعِۡلَم  َوَما ََيَۡحد   9َءاَيَٰت  وت وا

 
ِيَن أ ورِ ٱَّلذ د  ِِف ص 

وَن أَِب َٰلِم  َٰتَِنآ إَِلذ ٱلظذ  َي
بَْل هَُو آَيَاٌت بَيِّنَاٌت فِي ُصُدوِر الاِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم 

 َوَما يَْجَحُد بِآَيَاتِنَا إاِلا الظاالُِمونَ 

85/29:50م
4
نزَِل َعلَۡيهِ َءاَيَٰت   

 
ِ  0َوقَال واْ لَۡوََلٓ أ ِهۦِ  ق ۡل إِنذَما ٱٓأۡلَيَٰت  ِعنَد ٱَّللذ ب  ِن رذ م 

بِيٌ  نَا۠ نَِذير  مُّ
َ
َمآ أ   0نِإَونذ

َوقَالُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَْيِه آَيَاٌت ِمْن َربِِّه قُْل إِناَما 

 ِ  َوإِناَما أَنَا نَِذيٌر ُمبِينٌ اآْلَيَاُت ِعْنَد هللاا

َٰلَِك  85/29:51م ۡتَّلَٰ َعلَۡيِهۡم  إِنذ ِِف َذ نَزنۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتََٰب ي 
َ
ٓ أ ا نذ
َ
َو لَۡم يَۡكفِِهۡم أ

َ
أ

 لَرَُۡحَٗة َوذِۡكَرىَٰ لَِقۡوٖ  ي ۡؤِمن ونَ 
ْيِهْم أََولَْم يَْكفِِهْم أَناا أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب يُْتلَى َعلَ 

 إِنا فِي َذلَِك لََرْحَمةً َوِذْكَرى لِقَْومإ يُْؤِمنُونَ 

َِٰت  85/29:52م َمََٰو ۡم َشِهيٗداُۖ َيۡعلَم  َما ِِف ٱلسذ ِ بَۡيَِن َوَبۡيَنك  ق ۡل َكَفَٰ بِٱَّللذ
م   ْوَلىئَِك ه 

 
ِ أ ْ بِٱَّللذ وا ْ بِٱۡلَبَِٰطِل َوَكَفر  ِيَن َءاَمن وا ۡرِضِۗ َوٱَّلذ

َ
َوٱۡۡل
ونَ ٱۡلَخَٰ   َِّس 

ِ بَْينِي َوبَْينَُكْم َشِهيًدا يَْعلَُم َما فِي  قُْل َكفَى بِاَّللا

َماَواِت َواأْلَْرِض َوالاِذيَن آََمنُوا بِاْلبَاِطِل  السا

ِ أُولَئَِك هُُم اْلَخاِسُرونَ   َوَكفَُروا بِاَّللا

85/29:53م
5
َسَم ٗ   َجل  مُّ

َ
م  ٱۡلَعَذاب   َويَۡسَتۡعِجل ونََك بِٱۡلَعَذاِب َولَۡوََلٓ أ َآَءه 

 ۡلذ
م تِيَنذه 

ۡ
وَن  9َبۡغَتةٗ  0َوََلَأ ر  ۡم ََل يَۡشع   وَه 

ى  َويَْستَْعِجلُونََك بِاْلَعَذاِب َولَْواَل أََجٌل ُمَسّمً

 لََجاَءهُُم اْلَعَذاُب َولَيَأْتِيَناهُْم بَْغتَةً َوهُْم اَل يَْشُعُرونَ 

ِحيَطُۢة بِٱۡلَكَٰفِرِينَ يَۡسَتۡعِجل ونََك  85/29:54م يَْستَْعِجلُونََك بِاْلَعَذاِب َوإِنا َجهَناَم لَُمِحيطَةٌ  بِٱۡلَعَذاِب ِإَونذ َجَهنذَم لَم 

 بِاْلَكافِِرينَ 

85/29:55م
6
ول    لِهِۡم َوَيق  رۡج 

َ
م  ٱۡلَعَذاب  ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن ََتِۡت أ َٰه  ذ وق واْ  0يَۡوَم َيۡغَشى

نت ۡم َتۡعَمل وَن   َما ك 
يَْوَم يَْغَشاهُُم اْلَعَذاُب ِمْن فَْوقِِهْم َوِمْن تَْحِت 

 أَْرُجلِِهْم َويَقُوُل ُذوقُوا َما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

                                                           
1

 تَْدُعونَ ( 0 
2

 98:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦ أاََل ( 0 
3

 آَيَةٌ بَيِّنَتٌ ( 9 هذا، هي( 0 
4

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ آَيَةٌ ( 0 
5

 بََغتاةً بََغتَةً، ( 9 َولَتَأْتِيَناهُمْ ( 0 
6

 َوتَقُوُل، َونَقُوُل، َويُقَالُ ( 0 
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85/29:56م
1
ونِ   ََٰى فَٱۡعب د  ۡرَِض َوَِٰسَعة  فَإِيذ

َ
ِيَن َءاَمن ٓواْ إِنذ أ اِدَي الاِذيَن آََمنُوا إِنا أَْرِضي َواِسَعةٌ فَإِيااَي يَا ِعبَ   0َيَٰعَِبادَِي ٱَّلذ

 فَاْعبُُدونِ 

85/29:57م
2
ُّ َنۡفٖس َذآئَِقة  ٱلَۡمۡوِتِۖ    ُكلُّ نَْفسإ َذاهِقَةُ اْلَمْوِت ثُما إِلَْينَا تُْرَجُعونَ   9ث مذ إََِلَۡنا ت ۡرَجع ونَ  0ُك 

85/29:58م
3
  ْ ِيَن َءاَمن وا مَوٱَّلذ َِئنذه  َٰلَِحَِٰت نَل َبو  ْ ٱلصذ َرٗفا 0وََعِمل وا َِن ٱۡۡلَنذةِ غ   0م9م 

نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن فِيَها  نِۡعمَ 
َ
ۡجر  ٱۡلَعَِٰملِيَ  7ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل

َ
 أ

هَناهُْم ِمَن  الَِحاِت لَنُبَوِّ َوالاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن  اْلَجناِة ُغَرفًا تَْجِري ِمنْ 

 فِيهَا نِْعَم أَْجُر اْلَعاِملِينَ 

َٰ َرب ِهِۡم َيَتَوُكذ ونَ  85/29:59م
واْ َولََعَ ِيَن َصَب  لُونَ  ٱَّلذ  الاِذيَن َصبَُروا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكا

85/29:60م
4
ي ِن 

َ
ِميع   0َوَكأ َو ٱلسذ ۡم  َوه  َها ِإَويذاك  ِن َدآبذةٖ َلذ ََتِۡمل  رِزَۡقَها ٱَّللذ  يَۡرز ق  م 

 ٱۡلَعلِيم  
ُ يَْرُزقُهَا  َوَكأَيِّْن ِمْن َداباةإ اَل تَْحِمُل ِرْزقَهَا هللاا

ِميُع اْلَعلِيمُ   َوإِيااُكْم َوهَُو السا

ۡن  85/29:61م م مذ تۡلَه 
َ
ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َولَئِن َسأ َر ٱلشذ ۡرَض َوَسخذ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َخلََق ٱلسذ

ونَ  َٰ ي ۡؤفَك  َنذ
َ
ُۖ فَأ ول نذ ٱَّللذ   ََلَق 

َماَواِت َواأْلَْرَض  َولَئِْن َسأَْلتَهُْم َمْن َخلََق السا

ُ فَأَناى يُْؤفَُكونَ  َر الشاْمَس َواْلقََمَر لَيَقُولُنا هللاا  َوَسخا

85/29:62م
5
ِۡزَق لَِمن يََشآء  ِمۡن ِعَبادِهِۦ َوَيۡقِدر  ٱ  ط  ٱلر  َ  ]...[ 0َّللذ  يَۡبس  ۥٓ  إِنذ ٱَّللذ ََل 

ء  َعلِيم   ِ ََشۡ
ل   بِك 

ْزَق لَِمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َويَْقِدُر لَهُ  ُ يَْبُسطُ الرِّ هللاا

َ بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيمٌ   إِنا هللاا

ۡرَض ِمنَۢ َبۡعِد َولَئِن  85/29:63م
َ
ۡحَيا بِهِ ٱۡۡل

َ
َمآِء َماٗٓء َفأ َل ِمَن ٱلسذ ن نذزذ م مذ تۡلَه 

َ
َسأ

ۡم ََل َيۡعقِل ونَ  ۡكَث ه 
َ
ِ  بَۡل أ ول نذ ٱَّللذ   ق ِل ٱۡۡلَۡمد  َّلِلذ  َمۡوتَِها ََلَق 

َماِء َماًء فَأَْحيَا بِِه  َل ِمَن السا َولَئِْن َسأَْلتَهُْم َمْن نَزا

ِ اأْلَرْ  ُ قُِل اْلَحْمُد َّلِلا َض ِمْن بَْعِد َمْوتِهَا لَيَقُولُنا هللاا

 بَْل أَْكثَُرهُْم اَل يَْعقِلُونَ 

اَر ٱٓأۡلِخَرةَ لَِهَ  .85/29:64م ٓ إَِلذ لَۡهو  َولَعِب   ِإَونذ ٱَلذ ۡنَيا ة  ٱَلُّ ِ ٱۡۡلََيوَٰ َوَما َهَِٰذه
ونَ   ٱۡۡلََيَوان   لَۡو ََكن واْ َيۡعلَم 

اَر  ْنيَا إاِلا لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنا الدا َوَما هَِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ

 اآْلَِخَرةَ لَِهَي اْلَحيََواُن لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ 

ۡم إََِل  85/29:65م َٰه  ا ََّنذى ِيَن فَلَمذ ۡلِِصَي ََل  ٱَل  َ ُم  ْ ٱَّللذ ا ۡلِك َدَعو  ْ ِِف ٱۡلف  فَإَِذا َركِب وا
ِ إِ  ونَ ٱۡلَب  ۡم ي ُۡشِك   َذا ه 

َ ُمْخلِِصيَن لَهُ  فَإَِذا َرِكبُوا فِي اْلفُْلِك َدَعُوا هللاا

اهُْم إِلَى اْلبَرِّ إَِذا هُْم يُْشِرُكونَ  ا نَجا يَن فَلَما  الدِّ

85/29:66م
6
   ْ وا ۡم َوَِلََتَمتذع  واْ بَِمآ َءاَتۡيَنَٰه  ر  ونَ  9فََسۡوَف  0َِلَۡكف   لِيَْكفُُروا بَِما آَتَْينَاهُْم َولِيَتََمتاُعوا فََسْوَف يَْعلَُمونَ   7َيۡعلَم 

85/29:67م
7
ف  ٱنلذاس  ِمۡن َحۡولِِهۡم    نذا َجَعۡلَنا َحَرًما َءاِمٗنا َوي َتَخطذ

َ
ْ أ َو لَۡم يََرۡوا

َ
أ

ونَ  ر  ِ يَۡكف  فَبِٱۡلَبَِٰطِل ي ۡؤِمن وَن َوبِنِۡعَمةِ ٱَّللذ
َ
  0أ

يََرْوا أَناا َجَعْلنَا َحَرًما آَِمنًا َويُتََخطاُف النااُس أََولَْم 

 ِ ِمْن َحْولِِهْم أَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة هللاا

 يَْكفُُرونَ 

ۥٓ   85/29:68م ا َجآَءه  ِ لَمذ َب بِٱۡۡلَق 
ۡو َكذذ

َ
ِ َكِذبًا أ ىَٰ لََعَ ٱَّللذ ِن ٱۡفََتَ ۡظلَم  ِممذ

َ
َوَمۡن أ
لَ 
َ
َٰفِرِينَ أ  ۡيَس ِِف َجَهنذَم َمۡثٗوى ل ِۡلَك

ِ َكِذبًا أَْو َكذاَب  ِن اْفتََرى َعلَى هللاا َوَمْن أَْظلَُم ِمما

ا َجاَءهُ أَلَْيَس فِي َجهَناَم َمْثًوى لِْلَكافِِرينَ   بِاْلَحقِّ لَما

85/29:69م
8
ب لََنا    ۡم س  واْ فِيَنا نَلَۡهِدَينذه  ِيَن َجََٰهد  ۡحِسنَِي ِإَو 0َوٱَّلذ َ لََمَع ٱلۡم  َ لََمَع  نذ ٱَّللذ َوالاِذيَن َجاهَُدوا فِينَا لَنَْهِديَناهُْم ُسبُلَنَا َوإِنا هللاا

 اْلُمْحِسنِينَ 

 

 سورة المطففي 63\69
 9مكية 36 – عدد اآليات

                                                           
1

 فَاْعبُُدونِي( 0 
2

 يُْرَجُعوَن، يَْرِجُعوَن، تَْرِجُعونَ ( 9 َذاهِقَةٌ اْلَمْوتَ ( 0 
3

هَناهُْم، لَنُْثِويَناهُمْ ( 0  يَناهُْم، لَيُبَوِّ  .73:  93\79أنظر هامش اآلية ( 0م♦ فَنِْعَم، فَنَِعَم ( 7 ُغُرفًا( 9 لَنُبَوِّ
4

، َوَكايْن، َوَكيَيِّنْ ( 0  ، َوَكيإ ، َوَكأَْن، َوَكأَيإ  َوَكاهِْن، َوَكأَْي، َوَكأَْيْن، َوَكْيئْن، َوَكئِنا
5

 َويَْقُدُر، َويُقَدِّرُ ( 0 
6

 تَْعلَُمونَ ( 7 لََسْوفَ ( 9 َوْليَتََمتاُعوا، فَتََمتاُعوا، فَيَُمتاُعوا، َوتََمتاُعوا( 0 
7

 .. تَْكفُُرونَ  تُْؤِمنُونَ ( 0 
8

 ُسْبلَنَا( 0 
9

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
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1
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ْحَماِن  ِمۡسِب ٱَّللذ ِ الرا ِحيمِ بِاْسِم هللاا  الرا

ِفِيَ  86/83:1م َطف   َوْيٌل لِْلُمطَفِّفِينَ  َوۡيل  ل ِۡلم 

ِيَن إَِذا ٱۡكَتال واْ لََعَ ٱنلذاِس يَۡسَتۡوف ونَ  86/83:2م  الاِذيَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النااِس يَْستَْوفُونَ  ٱَّلذ

86/83:3م
2
مۡ   َزن وه  و وذ

َ
ۡم أ ونَ  0ِإَوَذا ََكل وه  َِّۡس   َوإَِذا َكالُوهُْم أَْو َوَزنُوهُْم يُْخِسُرونَ   9َي 

وث ونَ  86/83:4م ۡبع  م مذ نذه 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
نُّ أ ََل َيظ 

َ
 أاََل يَظُنُّ أُولَئَِك أَناهُْم َمْبُعوثُونَ  أ

 لِيَْومإ َعِظيمإ  َِلَۡو   َعِظيمٖ  86/83:5م

86/83:6م
3
ِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  0يَۡومَ   وم  ٱنلذاس  لَِرب   يَْوَم يَقُوُم النااُس لَِربِّ اْلَعالَِمينَ  َيق 

يٖ  86/83:7م ارِ َلِف ِسج ِ جذ ٓ إِنذ كَِتََٰب ٱۡلف  ينإ  ّلََكذ اِر لَفِي ِسجِّ  َكالا إِنا ِكتَاَب اْلفُجا

ي   86/83:8م ََٰك َما ِسج ِ ۡدَرى
َ
ينٌ َوَما أَْدَراَك َما  َوَمآ أ  ِسجِّ

ۡرق وم   86/83:9م  ِكتَاٌب َمْرقُومٌ  كَِتَٰب  مذ

بِيَ  86/83:10م ِ َكذ  بِينَ  َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِۡلم   َوْيٌل يَْوَمئِذإ لِْلُمَكذِّ

ِينِ  86/83:11م ب وَن بَِيۡوِم ٱَل  ِ ِيَن ي َكذ  ينِ  ٱَّلذ بُوَن بِيَْوِم الدِّ  الاِذيَن يَُكذِّ

ثِيم  َوَما  86/83:12م
َ
ۡعَتد  أ ُّ م  ِب  بِهِۦٓ إَِلذ ُك  ُب بِِه إاِلا ُكلُّ ُمْعتَدإ أَثِيمإ  ي َكذ   َوَما يَُكذِّ

86/83:13م
4
لَِي  9ت ۡتَّلَٰ  0إَِذا  وذ

َ
َسَِٰطۡي  ٱۡۡل

َ
َٰت َنا قَاَل أ لِينَ  َعلَۡيهِ َءاَي  إَِذا تُْتلَى َعلَْيِه آَيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر اأْلَوا

ا ََكن واْ يَۡكِسب ونَ  86/83:14م َٰ ق ل وبِِهم مذ ُۖ بَلۜۡۡ َراَن لََعَ  َكالا بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم َما َكانُوا يَْكِسبُونَ  ّلََكذ

وب ونَ  86/83:15م ذَمۡحج  ب ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ل ۡم َعن رذ ٓ إِنذه   َكالا إِناهُْم َعْن َربِِّهْم يَْوَمئِذإ لََمْحُجوبُونَ  ّلََكذ

ۡم لََصال واْ ٱۡۡلَِحيمِ  86/83:16م  ثُما إِناهُْم لََصالُو اْلَجِحيمِ  ث مذ إِنذه 

ب ونَ  86/83:17م ِ نت م بِهِۦ ت َكذ  ِي ك  َقال  َهََٰذا ٱَّلذ بُونَ  ث مذ ي   ثُما يُقَاُل هََذا الاِذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ

86/83:18م
5
بَۡرارِ لَِف  

َ
ٓ إِنذ كَِتََٰب ٱۡۡل  َكالا إِنا ِكتَاَب اأْلَْبَراِر لَفِي ِعلِّيِّينَ   0مِعل ِي ِيَ  ّلََكذ

ََٰك َما ِعل ِيُّونَ  86/83:19م ۡدَرى
َ
 َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ  َوَمآ أ

ۡرق وم   86/83:20م  ِكتَاٌب َمْرقُومٌ  كَِتَٰب  مذ

ب وَن  86/83:21م َقرذ ه  ٱلۡم  بُونَ يَْشهَُدهُ  ]...[يَۡشَهد   اْلُمقَرا

بَۡراَر لَِف نَعِيم   86/83:22م
َ
 إِنا اأْلَْبَراَر لَفِي نَِعيمإ  إِنذ ٱۡۡل

ونَ  86/83:23م ر  َرآئِِك يَنظ 
َ
 َعلَى اأْلََراهِِك يَْنظُُرونَ  لََعَ ٱۡۡل

                                                           
1

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
2

 يَْخِسُرونَ ( 9 َكالُوا هُْم أَْو َوَزنُوا هُمْ ( 0 
3

 يَْوِم، يَْومُ ( 0 
4

 يُْتلَى( 9 أَهَذا، آهَذا( 0 
5

بعة، أو قاهمة العرش اليمنى، أو الجنة، أو سدرة المنتهى، أو في السماء عند هللا. احتار المفسرون والمترجمون بمعنى هذه الكلمة: السماء السا 

معجم  ويقول الطبري: " والصواب أن يقال في ذلك ... : إن كتاب أعمال األبرار لفي ارتفاع إلى حّد قد علم هللا جّل وعّز منتهاه". وقد فسرها

اعمال الصالحين من عباد هللا. وقد جاءت هذه الكلمة ذاتها بالعبرية بمعنى الغرف العليا )انظر  الفاظ القرآن الكريم كما يلي: علم لكتاب تدون فيه

 (.906-903صفحة  Jeffery. وانظر حول هذه الكلمة في 3:  79و  7:  70حزقيال 
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86/83:24م
1
ةَ   وهِِهۡم نَۡۡضَ  نَْضَرةَ الناِعيمِ تَْعِرُف فِي ُوُجوِهِهْم  ٱنلذعِيِم  0َتۡعرِف  ِِف و ج 

ۡت و    86/83:25م  يُْسقَْوَن ِمْن َرِحيقإ َمْختُومإ  ي ۡسَقۡوَن ِمن رذِحيٖق ُمذ

86/83:26م
2
ۥ  ه  وَن  0ِخَتَٰم  َتَنَٰفِس  َٰلَِك فَۡلَيتََنافَِس ٱلۡم   ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوفِي َذلَِك فَْليَتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسونَ  ِمۡسك   َوِّف َذ

ۥ ِمن تَۡسنِيم   86/83:27م ه   َوِمَزاُجهُ ِمْن تَْسنِيمإ  َوِمَزاج 

ب وَن  86/83:28م َقرذ بُونَ  ]...[َعۡيٗنا يَُۡشَب  بَِها ٱلۡم   َعْينًا يَْشَرُب بِهَا اْلُمقَرا

ونَ  86/83:29م ِيَن َءاَمن واْ يَۡضَحك  واْ ََكن واْ ِمَن ٱَّلذ ۡجَرم 
َ
ِيَن أ أَْجَرُموا َكانُوا ِمَن الاِذيَن آََمنُوا إِنا الاِذيَن  إِنذ ٱَّلذ

 يَْضَحُكونَ 

ونَ  86/83:30م واْ بِِهۡم َيَتَغاَمز  وا بِِهْم يَتََغاَمُزونَ  ِإَوَذا َمرُّ  َوإَِذا َمرُّ

86/83:31م
3
ۡهلِِهم  ٱنَقلَب واْ فَِكِهيَ  

َ
 اْنقَلَبُوا فَِكِهينَ َوإَِذا اْنقَلَبُوا إِلَى أَهْلِِهُم   0ِإَوَذا ٱنَقلَب ٓواْ إََِلى أ

ََلٓءِ لََضٓالُّونَ  86/83:32م ؤ  ۡم قَال ٓواْ إِنذ َهى ۡوه 
َ
 َوإَِذا َرأَْوهُْم قَالُوا إِنا هَُؤاَلِء لََضالُّونَ  ِإَوَذا َرأ

رِۡسل واْ َعلَۡيِهۡم َحَٰفِِظيَ  86/83:33م
 
 َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيِهْم َحافِِظينَ  َوَمآ أ

ونَ  86/83:34م ارِ يَۡضَحك  فذ ِيَن َءاَمن واْ ِمَن ٱۡلك   فَاْليَْوَم الاِذيَن آََمنُوا ِمَن اْلُكفااِر يَْضَحُكونَ  فَٱَۡلَۡوَم ٱَّلذ

ونَ  86/83:35م ر  َرآئِِك يَنظ 
َ
 َعلَى اأْلََراهِِك يَْنظُُرونَ  لََعَ ٱۡۡل

ار  َما ََكن واْ َيۡفَعل ونَ  86/83:36م فذ َب اْلُكفااُر َما َكانُوا يَْفَعلُونَ  َهۡل ث و َِب ٱۡلك   هَْل ثُوِّ

 

  

                                                           
1

 يُْعَرُف .. نَْضَرةُ، تُْعَرُف .. نَْضَرةُ ( 0 
2

 َخاتَُمهُ، َخاتُِمهُ ( 0 
3

 فَاِكِهينَ ( 0 
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(يالقسم الثاني: القرخن الهجري )المدن  

699-697 

 

متوجها نحو المدينة المنورة )واسمها يثرب سابقا( التي  699وفقا للتقليد اإلسالمي، هاجر النبي محمد من مدينة مكة في التاسع من سبتمبر 

ثم أقام فيها بداية من الرابع من أكتوبر. وتعتبر هذه السنة نقطة إنطالق التقويم اإلسالمي الهجري الذي بدأ في سبتمبر،  97زارها أوال في 

 .679يوليه  9)الموافق ألول محرم(. وتوفي النبي في المدينة المنورة في  699يوليه  06

سورة، وتكون ما ندعوه بالقرآن الهجري )أو المدني( وهي  99وعلى رأي األزهر، فإن عدد السور التي انزلت على النبي بعد الهجرة يبلغ 

 مجمعة في هذا القسم الثاني.

سورة مكية  73ولكن يجب أن نشير هنا الى أن هذا القسم الهجري)المدني( ال يتضمن حصرا كل اآليات التي نزلت بعد الهجرة. فهناك 

 مع تمييزها عن اآليات المكية بأرقام باللون األحمر.تتضمن آيات نزلت بعد الهجرة. وقد أبقينا عليها في تلك السور 

ت وكل سورة تتضمن اسمها، وفترتها )المكية أو الهجرية( ورقمها بالتسلسل التاريخي وبالترتيب اإلعتيادي ثم عدد آياتها واآليات المستثنا

 حمر: وفي النص والهوامش وضعنا الرموز التالية باللون األمنها لكونها هجرية )أو مدنية(. 

 يشير الى رقم الهامش الرقم الذي يلي رقم اآلية

 يشير الى اختالف القراءات  الرقم دون حرف 

 يشير الى النسخ   نالحرف 

 يشير الى المراجع اليهودية والمسيحية وغيرها ان وجدت   مالحرف 

 يشير الى التعليق على اآلية إن وجد متضمنا غريب القرآن واعرابه    تالحرف 

 اآلية مقتضبة أو ناقصة  ]...[ن القوسا

 ويجد القارئ ثالثة اعمدة

 في العمود األيمن نص القرآن وفقا للرسم اإلمالهي العادي.  -

 في العمود األوسط نص القرآن وفقا للرسم العثماني.  -

أي مدني(، ثم رقم السورة بالتسلسل التاريخي،  -)باألحمر( لإلشارة الى زمن اآلية )مكي أو هجري  هـفي العمود األيسر حرف م أو  -

 يليه رقم السورة بالتسلسل العادي، ثم رقم اآلية، ثم رقم الهامش إن وجد )باألحمر(.
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 سورة اۡلقرة 2\63

 1هجرية 286 - عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

87/2:1هـ
3
 الم  0تالٓمٓ  

87/2:2هـ
4
َٰلَِك ٱۡلِكَتَٰب    تذقِيَ  9ََل َرۡيَبَۛ فِيهِ   0َذ ٗدى ل ِۡلم   َذلَِك اْلِكتَاُب اَل َرْيَب فِيِه هًُدى لِْلُمتاقِينَ   7ه 

87/2:3هـ
5
وَن   ِيَن ي ۡؤِمن وَن بِٱۡلَغۡيِب َوي قِيم  ونَ ٱَّلذ ۡم ي نفِق  ا َرزَۡقَنَٰه  ةَ َوِممذ لَوَٰ ا   0نٱلصذ اَلةَ َوِمما الاِذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َويُقِيُموَن الصا

 َرَزْقنَاهُْم يُْنفِقُونَ 

87/2:4هـ
6
نزَِل  

 
ِيَن ي ۡؤِمن وَن بَِمآ أ نزَِل  0َوٱَّلذ

 
ۡم  0إََِلَۡك َوَمآ أ ِمن َقۡبلَِك َوبِٱٓأۡلِخَرةِ ه 

 ن وَن ي وقِ 
َوالاِذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن 

 قَْبلَِك َوبِاآْلَِخَرِة هُْم يُوقِنُونَ 

87/2:5هـ
7
ب ِِهۡمُۖ   ِن رذ ٗدى م  َٰ ه  ْوَلىئَِك لََعَ

 
وَن  0أ ۡفلِح  م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 

 
 هُُم اْلُمْفلُِحونَ  أُولَئَِك َعلَى هًُدى ِمْن َربِِّهْم َوأُولَئِكَ  َوأ

87/2:6هـ
8
ْ َسَوآءٌ   وا ِيَن َكَفر  مۡ  0إِنذ ٱَّلذ

َ
ۡم أ نَذۡرَته 

َ
ۡم ََل  9َعلَۡيِهۡم َءأ لَۡم ت نِذرۡه 

 ي ۡؤِمن وَن 
إِنا الاِذيَن َكفَُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنَذْرتَهُْم أَْم لَْم 

 تُْنِذْرهُْم اَل يُْؤِمنُونَ 

87/2:7هـ
9
َٰ َسۡمعِِهۡمُۖ َخَتَم   َٰ ق ل وبِِهۡم َولََعَ َوة ُۖ  0ٱَّللذ  لََعَ بَۡصَٰرِهِۡم ِغَشَٰ

َ
ى أ  0ت9َولََعَ

ۡم َعَذاٌب َعِظيم    َولَه 
ُ َعلَى قُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى  َختََم هللاا

 أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َولَهُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

87/2:8هـ
10

ۡؤِمنِيَ َوِمَن ٱنلذاِس َمن َيق    م بِم  ِ َوبِٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَما ه   َءاَمنذا بِٱَّللذ
ِ َوبِاْليَْوِم اآْلَِخِر   0ول  َوِمَن النااِس َمْن يَقُوُل آََمناا بِاَّللا

 َوَما هُْم بُِمْؤِمنِينَ 

87/2:9هـ
11

ونَ   ونَ  0ي َخَِٰدع  ْ َوَما ََيَۡدع  ِيَن َءاَمن وا َ َوٱَّلذ مۡ  9ٱَّللذ َسه  نف 
َ
ٓ أ َوَما  7إَِلذ

وَن  ر   يَۡشع 
َ َوالاِذيَن آََمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن إاِلا  يَُخاِدُعوَن هللاا

 أَْنفَُسهُْم َوَما يَْشُعُرونَ 

87/2:10هـ
12

َرض    ُۖ  0ِِف ق ل وبِِهم مذ م  ٱَّللذ  َمَرٗضا َۢ بَِما ََكن واْ  9فََزاَده  َِلم 
َ
ۡم َعَذاٌب أ َولَه 

  0يَۡكِذب ونَ 
ُ َمَرًضا َولَهُْم  فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدهُُم هللاا

بُونَ   َعَذاٌب أَلِيٌم بَِما َكانُوا يَْكذِّ

ۡرِض قَال ٓواْ إِنذَما ََنۡن   87/2:11هـ
َ
واْ ِِف ٱۡۡل ۡم ََل ت ۡفِسد  ونَ ِإَوَذا قِيَل لَه  ۡصلِح  َوإَِذا قِيَل لَهُْم اَل تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض قَالُوا إِناَما  م 

 نَْحُن ُمْصلُِحونَ 

ونَ  87/2:12هـ ر  وَن َوَلَِٰكن َلذ يَۡشع  ۡفِسد  م  ٱلۡم  ۡم ه  ََلٓ إِنذه 
َ
 أاََل إِناهُْم هُُم اْلُمْفِسُدوَن َولَِكْن اَل يَْشُعُرونَ  أ

87/2:13هـ
1
ن ۡؤِمن  َكَمآ َءاَمَن ِإَوَذا  

َ
ْ أ ٓ َءاَمَن ٱنلذاس  قَال ٓوا ْ َكَما ۡم َءاِمن وا قِيَل لَه 

ََلٓ 
َ
ۗۡ أ َفَهآء  وَن  0ٱلسُّ َفَهآء  َوَلَِٰكن َلذ َيۡعلَم  م  ٱلسُّ ۡم ه   إِنذه 

َوإَِذا قِيَل لَهُْم آَِمنُوا َكَما آََمَن النااُس قَالُوا أَنُْؤِمُن 

فَهَ  فَهَاُء َولَِكْن اَل َكَما آََمَن السُّ اُء أاََل إِناهُْم هُُم السُّ

 يَْعلَُمونَ 

                                                           
1

 سنام القرآن -فسطاط القرآن عناوين اخرى:  . 77و  67وان هذه السورة مأخوذ من السورتين عن 
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 .0:  69\9أنظر هامش اآلية  (0ت 
4

 لِْلُمتاقِينَه( 7 فِيهُ، فِيهو، فِيهْ ( 9 َذلَِك اْلِكتَاُب = َذاَك اْلِكتَاُب، تنزيُل اْلِكتَابِ ( 0 
5

 التي تفرض الزكاة 017:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن 
6

 أَْنَزلَ ( 0 
7

 .َربِّهُم( 0 
8

 أو( 9 سوءٌ ( 0 
9

 .70:  7\78أنظر هامش اآلية  (0ت ♦ُغَشاَوةٌ، َغَشاَوةٌ، ِغَشاَوةٌ، ِغَشاَوةً، َغَشاَوةً، َغْشيَةٌ، َغْشَوةٌ، َغَشَوةً، ِغْشَوةٌ، ُعشاوة، ِعشاوة ( 9 اسماعهم( 0 
10

 بُِمْوِمنِينَ ( 0 
11

ُعوَن، يَُخاَدُعوَن، يَُخاِدُعون، يََخداُعوَن، يُْخَدُعوَن، يُْخِدُعونَ ( 9 يَْخَدُعونَ ( 0   أَْنفُُسهُمْ ( 7 يَُخدِّ
12

 يَُكِذبُونَ ( 7 َمْرًضا( 9 َمْرضٌ ( 0 
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87/2:14هـ
2
  ْ وا ْ إََِلَٰ َشَيَِٰطينِِهۡم قَال ٓواْ  0ِإَوَذا لَق  ْ َءاَمنذا ِإَوَذا َخلَۡوا ْ قَال ٓوا ِيَن َءاَمن وا ٱَّلذ

مۡ  ۡسَتۡهزِء ونَ  9إِنذا َمَعك    7إِنذَما ََنۡن  م 
الاِذيَن آََمنُوا قَالُوا آََمناا َوإَِذا َخلَْوا إِلَى َوإَِذا لَقُوا 

 َشيَاِطينِِهْم قَالُوا إِناا َمَعُكْم إِناَما نَْحُن ُمْستَْهِزهُونَ 

87/2:15هـ
3
مۡ   ه  دُّ ۡغَيَٰنِِهمۡ  0ٱَّللذ  يَۡسَتۡهزِئ  بِِهۡم َوَيم  وَن  9ِِف ط  هُمْ  َيۡعَمه  ُ يَْستَْهِزُئ بِِهْم َويَُمدُّ  فِي طُْغيَانِِهْم يَْعَمهُونَ  هللاا

87/2:16هـ
4
  ْ ا و  ِيَن ٱۡشََتَ ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
مۡ  0أ َدىَٰ َفَما َربَِحت ت َِجََٰرت ه  َٰلََة بِٱلۡه  َل َوَما  9ٱلضذ

ۡهَتِديَن   ََكن واْ م 
اَللَةَ بِاْلهَُدى فََما َربَِحْت  أُولَئَِك الاِذيَن اْشتََرُوا الضا

 نُوا ُمْهتَِدينَ تَِجاَرتُهُْم َوَما َكا

87/2:17هـ
5
ِي  ۡم َكَمَثِل ٱَّلذ َضآَءۡت  0َمَثل ه 

َ
ٓ أ ا َما َحۡوََل ۥ َذَهَب  9ٱۡسَتۡوقََد نَاٗرا فَلَمذ

ل َمَٰٖت  7ٱَّللذ  بِن ورِهِمۡ  ۡم ِِف ظ  وَن  7َوتََرَكه  ۡبِِص   َلذ ي 
ا أََضاَءْت َما  َمثَلُهُْم َكَمثَِل الاِذي اْستَْوقََد نَاًرا فَلَما

ُ بِنُوِرِهْم َوتََرَكهُْم فِي ظُلَُماتإ اَل  َحْولَهُ َذهََب هللاا

 يُْبِصُرونَ 

87/2:18هـ
6
َۡم    َۢ ب ۡكٌم ع  مُّ وَن  0ص  ۡم ََل يَۡرِجع   ُصم  بُْكٌم ُعْمٌي فَهُْم اَل يَْرِجُعونَ  َفه 

87/2:19هـ
7
ۡو َكَصي ِبٖ  

َ
ل َمَٰت   0أ َمآءِ فِيهِ ظ  َِن ٱلسذ ۡرق  ََيَۡعل وَن َورَۡعد  َوبَ  9م 

َِٰعقِ  َو َِن ٱلصذ ۡم ِِفٓ َءاَذانِِهم م  َصَٰبَِعه 
َ
ِيُۢط  7َحَذرَ  7أ ٱلَۡمۡوِتِۚ َوٱَّللذ  َم 

َٰفِرِيَن   بِٱۡلَك

َماِء فِيِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق  أَْو َكَصيِّبإ ِمَن السا

َواِعِق  يَْجَعلُوَن أََصابَِعهُْم فِي آََذانِِهْم ِمَن الصا

ُ ُمِحيطٌ بِاْلَكافِِرينَ َحَذَر   اْلَمْوِت َوهللاا

87/2:20هـ
8
ق  ََيَۡطف    َضآءَ  0يََكاد  ٱۡلَبۡ

َ
ذَمآ أ ۡمُۖ ُك  بَۡصََٰره 

َ
ْ  9أ َشۡوا م مذ ِإَوَذآ  7فِيهِ  7لَه 

ۡظلَمَ 
َ
َهَب  3أ ْ  َولَۡو َشآَء ٱَّللذ  ََّلَ وا بَۡصَٰرِهِۡم  إِنذ  7بَِسۡمعِِهمۡ  6َعلَۡيِهۡم قَام 

َ
َوأ

ءٖ  ِ ََشۡ
َٰ ُك   َ لََعَ  قَِدير   9ٱَّللذ

يََكاُد اْلبَْرُق يَْخطَُف أَْبَصاَرهُْم ُكلاَما أََضاَء لَهُْم 

 ُ َمَشْوا فِيِه َوإَِذا أَْظلََم َعلَْيِهْم قَاُموا َولَْو َشاَء هللاا

َ َعلَى  ُكلِّ لََذهََب بَِسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم إِنا هللاا

 َشْيءإ قَِديرٌ 

87/2:21هـ
9
ِيَن ِمن  ۡم َوٱَّلذ ِي َخلََقك  م  ٱَّلذ ْ َربذك  وا َها ٱنلذاس  ٱۡعب د  يُّ

َ
أ  0َيى

وَن  ۡم َتتذق  ۡم لََعلذك   َقۡبلِك 
يَا أَيُّهَا النااُس اْعبُُدوا َرباُكُم الاِذي َخلَقَُكْم َوالاِذيَن 

 تَتاقُونَ ِمْن قَْبلُِكْم لََعلاُكْم 

87/2:22هـ
10

م    ِي َجَعَل لَك  َٰٗشا 0ٱَّلذ ۡرَض فَِر
َ
َمآءِ  9ٱۡۡل نَزَل ِمَن ٱلسذ

َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ َوٱلسذ

ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱثلذَمَرَٰتِ  7َمآءٗ 
َ
نَداٗدا 7فَأ

َ
ِ أ ۡمُۖ فَََل ََتَۡعل واْ َّلِلذ  3رِزٗۡقا لذك 

وَن  نت ۡم َتۡعلَم 
َ
 َوأ

َماَء بِنَاًء الاِذي َجَعَل  لَُكُم اأْلَْرَض فَِراًشا َوالسا

َماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثاَمَراِت  َوأَْنَزَل ِمَن السا

ِ أَْنَداًدا َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ   ِرْزقًا لَُكْم فاََل تَْجَعلُوا َّلِلا

87/2:23هـ
11

نۡلَا  ا نَزذ ِمذ نت ۡم ِِف َرۡيٖب م  َٰ َعبۡ  0ِإَون ك  ِۡثلِهِۦ  9ِدنَالََعَ ِن م  وَرةٖ م  ت واْ بِس 
ۡ
فَأ

نت ۡم َصَِٰدقَِي  ِ إِن ك  ِن د وِن ٱَّللذ م م  َهَدآَءك  واْ ش   َوٱۡدع 
ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا  ا نَزا َوإِْن ُكْنتُْم فِي َرْيبإ ِمما

 ِ بُِسوَرةإ ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا ُشهََداَءُكْم ِمْن ُدوِن هللاا

 تُْم َصاِدقِينَ إِْن ُكنْ 

87/2:24هـ
12

َها  ْ ٱنلذاَر ٱلذَِّت َوق ود  وا ْ فَٱتذق  ْ َولَن َتۡفَعل وا ٱنلذاس   0فَإِن لذۡم َتۡفَعل وا
ۡت  ِعدذ

 
ُۖ أ َٰفِرِيَن  9َوٱۡۡلَِجاَرة   لِۡلَك

فَإِْن لَْم تَْفَعلُوا َولَْن تَْفَعلُوا فَاتاقُوا النااَر الاتِي 

 َواْلِحَجاَرةُ أُِعداْت لِلَْكافِِرينَ َوقُوُدهَا النااُس 

                                                                                                                                                                                                            
1

 وال( 0 
2

 ُمْستَْهُزوَن، ُمْستَْهِزيُونَ ( 7 َمْعُكمْ ( 9 القُوا( 0 
3

هُمْ ( 0   ِطْغيَانِِهْم ( 9 َويُِمدُّ
4

 تَِجاَراتُهُمْ ( 9 اْشتََرَوا، اْشتََرِوا( 0 
5

ا –َضاَءْت، فأََضاَءْت ( 9 الاِذين( 0   ظُْلَماتإ، ظُلََماتإ، ظُْلَمةإ ( 7 نُوَرهُمْ ( 7 من دون فَلَما
6

 ُصّماً بُْكماً ُعْمياً ( 0 
7

َواقِعِ ( 7 ظُْلَماٌت، ظُلََماتٌ ( 9 َكَصايِبإ، َكَصاهِبإ ( 0   ِحَذارَ ( 7 الصا
8

ْوا، َمَضْوا( 7 َضاءَ ( 9 ِطفُ يَْخِطُف، يَْخطُِّف، يَْخطاُف، يََخطاُف، يَْخطُِّف، يَِخطُِّف، يِِخطُِّف، يَْخِطُف، يِِخِطُف، يَُخطُِّف، يَتََخطاُف، يَْختَ ( 0  ( 7 َمرُّ

 َشاْيءإ ( 9 بِأْسَماِعِهمْ ( 7 أَلْذهَبَ ( 6 أُْظلِمَ ( 3 فِيِهي
9

 َوالاِذيَن ِمْن = وخلَق َمْن، والذين َمن( 0 
10

اً ( 3 الثاَمَرةِ ( 7 بِنَاَءاً ( 7 بِساطاً، ِمهاداً، َمْهداً ( 9 َجَعلاُكمْ ( 0    نِدا
11

 ِعبَاِدنا( 9 أْنَزْلنَا( 0 
12

 أُْعتَِدْت، أُْعتَُدْدْت، أُْعتُداْت، أعدها هللا( 9 ُوقُوُدهَا، َوقِْيُدهَا( 0 
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87/2:25هـ
1
  ِ ِ َٰٖت ََتۡرِي ِمن  0َوبَُش  ۡم َجنذ نذ لَه 

َ
َٰلَِحَِٰت أ ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ ٱَّلذ

زِۡقَنا  ِي ر  ِۡزٗقا قَال واْ َهََٰذا ٱَّلذ زِق واْ ِمۡنَها ِمن َثَمَرةٖ ر  ذَما ر  ُۖ ُك  نَۡهَٰر 
َ
ََتۡتَِها ٱۡۡل

 ْ ت وا
 
ُۖ َوأ ۡزَوَٰ  9ِمن َقۡبل 

َ
ٓ أ ۡم فِيَها ُۖ َولَه  تََشَٰبِٗها َرة ُۖ بِهِۦ م  َطهذ ۡم فِيَها  7ج  مُّ وَه 

وَن   َخَِِٰل 

الَِحاِت أَنا لَهُْم  ِر الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا َوبَشِّ

َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر ُكلاَما ُرِزقُوا 

ِمْنهَا ِمْن ثََمَرةإ ِرْزقًا قَالُوا هََذا الاِذي ُرِزْقنَا ِمْن 

بِِه ُمتََشابِهًا َولَهُْم فِيهَا أَْزَواٌج ُمطَهاَرةٌ  قَْبُل َوأُتُوا

 َوهُْم فِيهَا َخالُِدونَ 

87/2:26هـ
2
ۦٓ   َ ََل يَۡسَتىۡحِ وَضةٗ  0۞إِنذ ٱَّللذ ا َبع  ن يَۡۡضَِب َمَثَٗل مذ

َ
ا  9أ مذ

َ
َفَما فَۡوَقَها  فَأ

ب ِِهۡمُۖ  نذه  ٱۡۡلَقُّ ِمن رذ
َ
وَن أ ْ َفَيۡعلَم  ِيَن َءاَمن وا واْ  ٱَّلذ ِيَن َكَفر  ا ٱَّلذ مذ

َ
َوأ

َراَد ٱَّللذ  بَِهََٰذا َمَثَٗل  ي ِضلُّ بِهِۦ َكثِۡٗيا
َ
ٓ أ ول وَن َماَذا َوَيۡهِدي بِهِۦ  7َفَيق 

  3َوَما ي ِضلُّ بِهِۦٓ إَِلذ ٱۡلَفَِٰسقِيَ  7َكثِۡٗيا  

َ اَل يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثاًَل َما بَُعوَضةً  إِنا هللاا

ا الاِذيَن آََمنُوا فَيَْعلَُموَن أَناهُ اْلَحقُّ فََما فَوْ  قَهَا فَأَما

ا الاِذيَن َكفَُروا فَيَقُولُوَن َماَذا أََراَد  ِمْن َربِِّهْم َوأَما

ُ بِهََذا َمثاًَل يُِضلُّ بِِه َكثِيًرا َويَْهِدي بِِه َكثِيًرا  هللاا

 َوَما يُِضلُّ بِِه إاِلا اْلفَاِسقِينَ 

َمَر ٱَّللذ   87/2:27هـ
َ
وَن َمآ أ ِ ِمنَۢ َبۡعِد ِميَثَٰقِهِۦ َوَيۡقَطع  وَن َعۡهَد ٱَّللذ ض  ِيَن يَنق  ٱَّلذ
ونَ  م  ٱۡلَخََِّٰس  ْوَلىئَِك ه 

 
ۡرِضِۚ أ

َ
وَن ِِف ٱۡۡل ن ي وَصَل َوي ۡفِسد 

َ
 بِهِۦٓ أ

ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه  الاِذيَن يَْنقُُضوَن َعْهَد هللاا

ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن َويَْقطَُعوَن َما  أََمَر هللاا

 فِي اأْلَْرِض أُولَئَِك هُُم اْلَخاِسُرونَ 

87/2:28هـ
3
ۡمُۖ   ۡحَيَٰك 

َ
َٰٗتا فَأ ۡمَو

َ
نت ۡم أ ِ َوك  وَن بِٱَّللذ ر  ۡم ث مذ  0مَكۡيَف تَۡكف  ث مذ ي ِميت ك 

ۡم ث مذ إََِلۡهِ ت ۡرَجع ونَ  ۡيِيك    0َي 
ِ َوُكْنتُْم أَْمَواتًا فَأَْحيَاُكْم ثُما َكْيَف تَْكفُُروَن  بِاَّللا

 يُِميتُُكْم ثُما يُْحيِيُكْم ثُما إِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

87/2:29هـ
4
َمآءِ   ۡرِض ََجِيٗعا ث مذ ٱۡسَتَوىى إََِل ٱلسذ

َ
ا ِِف ٱۡۡل م مذ ِي َخلََق لَك  َو ٱَّلذ ه 

َٰٖتِۚ  نذ َسۡبَع َسَمََٰو َٰه  ى َو بِك   0مفََسوذ ء  َعلِيم  َوه  ِ ََشۡ
 ل 

هَُو الاِذي َخلََق لَُكْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا ثُما 

اهُنا َسْبَع َسَمَواتإ َوهَُو  َماِء فََسوا اْستََوى إِلَى السا

 بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيمٌ 

87/2:30هـ
5
ُۖ  0مِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلىئَِكةِ  ۡرِض َخلِيَفٗة

َ
قَال ٓواْ  0إَِن ِ َجاِعل  ِِف ٱۡۡل

ۡفِسد  فِيَها َويَۡسِفك   ََتَۡعل  فِيَها َمن ي 
َ
َِمآَء َوََنۡن  ن َسب ِح  ِِبَۡمِدَك  9أ ٱَل 

ِس  لََكُۖ  ٓ  9مَون َقد  وَن  7قَاَل إَِن ِ ۡعلَم  َما ََل َتۡعلَم 
َ
 أ

ِعٌل فِي اأْلَْرِض َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلهَِكِة إِنِّي َجا

َخلِيفَةً قَالُوا أَتَْجَعُل فِيهَا َمْن يُْفِسُد فِيهَا َويَْسفُِك 

ُس لََك قَاَل إِنِّي  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّ  بَِحْمِدَك َونُقَدِّ الدِّ

 أَْعلَُم َما اَل تَْعلَُمونَ 

87/2:31هـ
6
ذَها 0وََعلذَم َءاَدمَ   ۡسَمآَء ُك 

َ
لََعَ ٱلَۡمَلىئَِكةِ َفَقاَل  9مۡ ث مذ َعَرَضه   0مٱۡۡل

ۢنِب 
َ
ََلٓءِ  7وِن     أ ؤ  ۡسَمآءِ َهى

َ
نت ۡم َصَِٰدقِيَ  7بِأ   9مإِن ك 

َوَعلاَم آََدَم اأْلَْسَماَء ُكلاهَا ثُما َعَرَضهُْم َعلَى 

اْلَماَلهَِكِة فَقَاَل أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء هَُؤاَلِء إِْن ُكْنتُْم 

 َصاِدقِينَ 

نَت ٱۡلَعلِيم  ٱۡۡلَِكيم   87/2:32هـ
َ
ُٓۖ إِنذَك أ ۡبَحََٰنَك ََل ِعۡلَم نَلَآ إَِلذ َما َعلذۡمَتَنا قَالُوا ُسْبَحانََك اَل ِعْلَم لَنَا إاِلا َما َعلاْمتَنَا إِناَك أَْنَت  قَال واْ س 

 اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ 

                                                           
1

رِ ( 0  ةٌ ( 7 َوأَتَْوا، َوأُوتُوا( 9 َوبُشِّ  ُمطَهاَراٌت، ُمطاِهَرةٌ، ُمطاهارِّ
2

، َوَما َوَما يَُضلُّ بِِه إاِلا اْلفَاِسقُونَ ( 3 َويُْهَدى بِِه َكثِيٌر، َويَْهِدي بِِه َكثِيرٌ ( 7 يَُضلُّ بِِه َكثِيٌر، يَِضلُّ بِِه َكثِيرٌ ( 7 بَُعوَضةٌ، بَُعوَضةإ ( 9 يَْستَِحي، يَْستَ ِ ( 0 

 يَِضلُّ بِِه إاِلا اْلفَاِسقُونَ 
3
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4
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 ( الخ 7
5

 Le dialogue entre Dieu et les anges relatif aux noms se( **0م ♦إِنَِّي ( 7 ْسفُُك، َويَُسفُِّك، َويُْسفُِك، َويُْسفَكُ َويَْسفَِك، َويَ ( 9 َخلِيقَةً ( 0 

trouve dans Midrash Rabbah, Nombres 19:3 et Pesikta de-Rab Kahana 4:3 .0:  6حول تسبي  المالهكة أنظر أشعيا ) 9م-

 ( الخ. 09-00:  7(؛رؤيا ) 9:  079؛91:  017(؛مزامير )7
6

، َعَرَضهَا( 9 وُعلَِّم آدمُ ( 0  قارن: "وجبل الرب اإلله من األرض جميع حيوانات الحقول وجميع طيور ( 0م ♦هَُؤاَلْء ( 7 أَْنبُونِي( 7 َعَرَضهُنا

ليرى ماذا يسميها. فكل ما سماه اإلنسان من نفس حية فهو آسمه. فأطلق اإلنسان أسماء على جميع البهاهم وطيور السماء  السماء، وأتى بها اإلنسان

الحوار بين هللا والمالهكة حول اسماء الحيوانات ( 9م(. 91-08:  9وجميع وحوش الحقول. وأما اإلنسان فلم يجد لنفسه عونا بناسبه" )تكوين 

ما يلي: "حكمة آدم أظهرت نفسها في أعظم طريقة عندما أعطى أسماًء للحيوانات. وهكذا ظهر  Ginzbergيهود. ننقل عن نجدها في اساطير ال

لم أن هللا قد تكلم بالحقِّ في معرض مجادلته للمالهكة الذين اعترضوا على خلق اإلنسان. ففي نهاية أول ساعة من حياة آدم جمع هللا كل عا

المالهكة. فطلب من األخيرين أن يدعوا األنواع بأسماهها لكنهم لم يكونوا كفواً للمهمة. ولكن آدم دون تردد قال: يا رب الحيوانات أمامه وأمام 

مع العالم االسم الصحي  لهذا الحيوان هو الثور ولذلك هو الحصان ولذلك األسد ولذلك الجمل وهكذا أسماهم كلهم حسب دورهم مع تنسيق االسم 

 Pesikta de-Rab Kahana 4:3و  Midrash Rabbah, Nombres 19:3. أنظر أيضا 97المجلد األول، صفخة خاصيّة الحيوان" 
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87/2:33هـ
1
م  ۢنبِۡئه 

َ
ـ َاَدم  أ ق ل  0قَاَل َيى

َ
لَۡم أ
َ
ۡسَمآئِِهۡم قَاَل أ

َ
م بِأ ه 

َ
ۢنَبأ
َ
آ أ ۡسَمآئِِهۡمُۖ فَلَمذ

َ
بِأ

 ٓ ۡم إَِن ِ ۡرِض  9لذك 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡعلَم  َغۡيَب ٱلسذ

َ
وَن َوَما  7أ ۡعلَم  َما ت ۡبد 

َ
َوأ

وَن  نت ۡم تَۡكت م   ك 

ا أَْنبَأَهُمْ  بِأَْسَماهِِهْم  قَاَل يَا آََدُم أَْنبِْئهُْم بِأَْسَماهِِهْم فَلَما

َماَواِت  قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُكْم إِنِّي ْعلَُم َغْيَب السا

 َواأْلَْرِض َوأَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما ُكْنتُْم تَْكتُُمونَ 

87/2:34هـ
2
ئَِكةِ  ٓ إِبۡلِيَس  0ِإَوۡذ ق ۡلَنا لِۡلَمَلى ْ إَِلذ ٓوا ْ ٓأِلَدَم فََسَجد  وا د  َبَٰ  0م9ٱۡسج 

َ
أ

َٰفِرِيَن َوٱۡستَ   ۡكَبَ َوََكَن ِمَن ٱۡلَك
َوإِْذ قُْلنَا لِْلَماَلهَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم فََسَجُدوا إاِلا 

 إِْبلِيَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرينَ 

87/2:35هـ
3
َ ِمۡنَها رََغًدا  َك ٱۡۡلَنذَة َولُك  نَت َوَزۡوج 

َ
ۡن أ ـ َاَدم  ٱۡسك  َحۡيث   0َوق ۡلَنا َيى

ِ  9ِشۡئت َما َوََل َتۡقَرَبا َجَرةَ  7َهَِٰذه َٰلِِمَي  0م7ٱلشذ ونَا ِمَن ٱلظذ  َفَتك 
َوقُْلنَا يَا آََدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجناةَ َوُكاَل 

َجَرةَ  ِمْنهَا َرَغًدا َحْيُث ِشْئتَُما َواَل تَْقَربَا هَِذِه الشا

 فَتَُكونَا ِمَن الظاالِِمينَ 

87/2:36هـ
4
َما  ذه  َزل

َ
ۡيَطَٰن   0فَأ َما 0مٱلشذ ۡخرََجه 

َ
ْ  9َعۡنَها فَأ وا ا ََكنَا فِيهِِۖ َوق ۡلَنا ٱۡهبِط   7ِممذ

ۡسَتَقر    ۡرِض م 
َ
ۡم ِِف ٱۡۡل ُۖ َولَك  و   ۡم ِۡلَۡعض  َعد  ك   َوَمَتٌَٰع إََِلَٰ ِحٖي  7َبۡعض 

ْيطَاُن َعْنهَا فَأَْخَرَجهَُما ِمما  ا َكانَا فِيِه فَأََزلاهَُما الشا

َوقُْلنَا اْهبِطُوا بَْعُضُكْم لِبَْعضإ َعُدو  َولَُكْم فِي 

 اأْلَْرِض ُمْستَقَر  َوَمتَاٌع إِلَى ِحينإ 

87/2:37هـ
5
ب ِهِۦ َُكَِمَٰٖت   ى َءاَدم  ِمن رذ وَ  0مَفَتاَب َعلَۡيهِِۚ  0َفَتلَِقذ ۥ ه  ٱتلذوذاب   9إِنذه 

 ٱلرذِحيم  
ِمْن َربِِّه َكلَِماتإ فَتَاَب َعلَْيِه إِناهُ هَُو فَتَلَقاى آََدُم 

ِحيمُ  اُب الرا  التاوا

87/2:38هـ
6
ْ ِمۡنَها  وا ٗدى 0مق ۡلَنا ٱۡهبِط  ِ ه  َِن  م م  تِيَنذك 

ۡ
ا يَأ ُۖ فَإِمذ َفَمن تَبَِع  0ََجِيٗعا

َداَي فَََل َخوٌۡف  ۡم ََيَۡزن وَن  9ه   َعلَۡيِهۡم َوََل ه 
ا يَأْتِيَناُكْم ِمنِّي هًُدى قُْلنَا اْهبِطُوا مِ  ْنهَا َجِميًعا فَإِما

 فََمْن تَبَِع هَُداَي فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم اَل هُْم يَْحَزنُونَ 

ْ أَِب 87/2:39هـ ب وا ْ َوَكذذ وا ِيَن َكَفر  ۡم فِيَها َوٱَّلذ ۡصَحَٰب  ٱنلذارِِۖ ه 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
ٓ أ َٰتَِنا َي

ونَ   َخَِِٰل 
بُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئَِك أَْصَحاُب َوالاِذيَن  َكفَُروا َوَكذا

 النااِر هُْم فِيهَا َخالُِدونَ 

87/2:40هـ
7
ىءِيَل   ََٰبَِنٓ إِۡسَر ْ  0َي وا ر  ۡوف واْ  7نِۡعَمَِّتَ  9ٱۡذك 

َ
ۡم َوأ ۡنَعۡمت  َعلَۡيك 

َ
ٱلذَِّتٓ أ

وِف  0م7بَِعۡهِديٓ 
 
َٰىَ  3أ ۡم ِإَويذ   9م7فَٱرَۡهب ونِ  6بَِعۡهِدك 

بَنِي إِْسَراهِيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الاتِي أَْنَعْمُت  يَا

َعلَْيُكْم َوأَْوفُوا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهِدُكْم َوإِيااَي 

 فَاْرهَبُونِ 

87/2:41هـ
8
ٗقا  ِ َصد  نَزۡلت  م 

َ
ٓ أ ْ بَِما ِۢ  0مَوَءاِمن وا َل ََكفِر وذ

َ
ْ أ ون ٓوا ۡم َوََل تَك  ل َِما َمَعك 

 ْ وا َٰىَ أَِب 0بِهِۖۦُ َوََل تَۡشََت  ونِ  9َيََِّٰت َثَمٗنا قَلِيَٗل ِإَويذ   7فَٱتذق 
قًا لَِما َمَعُكْم َواَل تَُكونُوا  َوآَِمنُوا بَِما أَْنَزْلُت ُمَصدِّ

َل َكافِرإ بِِه َواَل تَْشتَُروا بِآَيَاتِي ثَمَ  نًا قَلِياًل َوإِيااَي أَوا

 فَاتاقُونِ 

87/2:42هـ
9
  ْ وا ْ  0َوََل تَۡلبِس  وا وَن  9ٱۡۡلَقذ بِٱۡلَبَِٰطِل َوتَۡكت م  نت ۡم َتۡعلَم 

َ
َواَل تَْلبُِسوا اْلَحقا بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقا َوأَْنتُْم  ٱۡۡلَقذ َوأ

 تَْعلَُمونَ 

ةَ  87/2:43هـ لَوَٰ واْ ٱلصذ قِيم 
َ
َٰكِعِيَ  َوأ واْ َمَع ٱلرذ ةَ َوٱۡرَكع  َكوَٰ َكاةَ َواْرَكُعوا َمَع  َوَءات واْ ٱلزذ اَلةَ َوآَتُوا الزا َوأَقِيُموا الصا

اِكِعينَ   الرا

                                                           
1

 َوالَْرضِ ( 7 إِنِّيَ ( 9 أَْنبِْئِهْم، أَْنبِْيِهْم، أَْنبِْيهُْم، أَْنبِِهمْ ( 0 
2

 .77:  79\79أنظر هامش اآلية ( 0م ♦إِْبلِيُس ( 9 للمالهكةُ ( 0 
3

يَرةَ ( 7 هَِذي( 7 تِْقَربَا( 9 َرْغًدا( 0  يَرةَ، الشِّ ْجَرةَ، الشا  .08:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م ♦الشِّْجَرةَ، الشِّ
4

 .99:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م ♦ُمْستَقِر  ( 7 اْهبُطُوا( 7 فَأَْخَرَجهُمَ ( 9 فَأََزلَهَُما، فَأََزلاهَُم، فوسوس لهما( 0 
5

 La Genèse ne fait aucune allusion au repentir d'Adam. Mais( **0م ♦إِناهَُّو، أَناهُ هَُو ( 9 َربِِّه َكلَِماتٌ  فَتَلَقاى آََدَم ِمنْ ( 0 

plusieurs textes juifs et chrétiens le retiennent en se basant probablement sur Sg 10:1. Voir le Talmud, Erubin 

18b; Abodah Zarah 8a. 
6

قارن: "فأخرجه الرب اإلله من جنة عدن ليحرث األرض التي أخذ منها. فطرد اإلنسان وأقام شرقي  (0م ♦َخْوَف، َخْوُف ( 9 اْي، هَُدايا هُدَ ( 0 

 (97-97:  7جنة عدن الكروبين وشعلة سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة" )تكوين 
7

( قارن: 0م ♦فَاْرهَبُونِي ( 7 َوإِياايْ ( 6 أَُوفِّ ( 3 بَِعْهِديَ ( 7 نِْعَمتِيِ ( 7 اداُكُروا( 9 إِْسَراهَِل، إِْسَراَل، إِْسَراهَِن، أَْسَرالَ إِْسَرايَِل، إِْسَرايِيَل، إِْسَريَِل، ( 0 

الذي يطلبه منك  قارن: "واآلن يا إسراهيل، ما (9م(. 00-01:  77ها أنا قاطع عهدا أمام شعبك كله ... إحفظ ما أنا آمرك به اليوم" )خروج "

أنا الرب إلهك إال أن تتقي الرب إلهك ساهرا في جميع طرقه ومحبا إياه، وعابدا الرب إلهك بكل قلبك كل نفسك. وحافظا وصاياه وفراهضه التي 

 (.07-09:  01آمرك بها اليوم، لكي تصيب خيرا" )تثنية 
8

 .70:  73\77 اآلية هامش أنظر (0م ♦ قُونِيفَاتا ( 7 َوإِياايْ ( 9 َواَل تَْشتَُروا = َوتَْشتَُروا( 0 
9

 َوتَْكتُُمون( 9 تُْلبُِسوا( 0 
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نت ۡم َتۡتل وَن ٱۡلِكَتََٰب   87/2:44هـ
َ
ۡم َوأ َسك  نف 

َ
ِ َوتَنَسۡوَن أ وَن ٱنلذاَس بِٱۡلِب  ر  م 

ۡ
تَأ
َ
۞أ

فَََل َتۡعقِل ونَ 
َ
 أ

أُْمُروَن النااَس بِاْلبِرِّ َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم َوأَْنتُْم أَتَ 

 تَْتلُوَن اْلِكتَاَب أَفاََل تَْعقِلُونَ 

ةِِۚ ِإَونذَها لََكبَِۡيةٌ إَِلذ لََعَ ٱۡلَخَِٰشعِيَ  87/2:45هـ لَوَٰ ۡبِ َوٱلصذ اَلِة َوإِ  َوٱۡسَتعِين واْ بِٱلصذ ْبِر َوالصا ناهَا لََكبِيَرةٌ إاِلا َواْستَِعينُوا بِالصا

 َعلَى اْلَخاِشِعينَ 

87/2:46هـ
1
نُّونَ   ِيَن َيظ  وَن  0ٱَّلذ ۡم إََِلۡهِ َرَِٰجع  نذه 

َ
واْ َرب ِِهۡم َوأ َلَٰق  م مُّ نذه 

َ
الاِذيَن يَظُنُّوَن أَناهُْم ُماَلقُو َربِِّهْم َوأَناهُْم إِلَْيِه  أ

 َراِجُعونَ 

ََٰبَِنٓ  87/2:47هـ َن ِ َي
َ
ۡم َوأ ۡنَعۡمت  َعلَۡيك 

َ
ْ نِۡعَمَِّتَ ٱلذَِّتٓ أ وا ر  ىءِيَل ٱۡذك  إِۡسَر

ۡم لََعَ ٱۡلَعَٰلَِميَ  ۡلت ك   فَضذ
يَا بَنِي إِْسَراهِيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الاتِي أَْنَعْمُت 

ْلتُُكْم َعلَى اْلَعالَِمينَ   َعلَْيُكْم َوأَنِّي فَضا

87/2:48هـ
2
ْ يَۡومٗ   وا  ََتۡزِيَوٱتذق 

ۡقَبل  ِمۡنَها  7ا  ٗ َشۡي  9َنۡفٌس َعن نذۡفٖس  0ا َلذ َوََل ي 
وَن  0م7َشَفََٰعة   ۡم ي نَِص   َوََل ي ۡؤَخذ  ِمۡنَها َعۡدل  َوََل ه 

َواتاقُوا يَْوًما اَل تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفسإ َشْيئًا َواَل 

َواَل هُْم  يُْقبَُل ِمْنهَا َشفَاَعةٌ َواَل يُْؤَخُذ ِمْنهَا َعْدلٌ 

 يُْنَصُرونَ 

87/2:49هـ
3
م  مۡ  0ِإَوۡذ ََّنذۡيَنَٰك  ونَك  وم  ِۡن َءاِل فِۡرَعۡوَن يَس  وَٓء ٱۡلَعَذاِب  9م  س 

ۡم   7ي َذِب ِ ونَ  ۡم َويَۡسَتۡحي وَن نَِسآَءك  ۡبَنآَءك 
َ
ِن  0مأ م بَََلٓء  م  َٰلِك  َوِّف َذ

ۡم َعِظيم   ب ِك   رذ

ْينَاُكْم ِمْن آَلِ  فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوَء  َوإِْذ نَجا

اْلَعَذاِب يَُذبُِّحوَن أَْبنَاَءُكْم َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم 

 َوفِي َذلُِكْم باََلٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ 

87/2:50هـ
4
نت ۡم  0ِإَوۡذ فََرۡقَنا 

َ
ٓ َءاَل فِۡرَعۡوَن َوأ ۡغَرۡقَنا

َ
ۡم َوأ َّنَۡيَنَٰك 

َ
م  ٱۡۡلَۡحَر فَأ بِك 

ونَ  ر    0متَنظ 
َوإِْذ فََرْقنَا بُِكُم اْلبَْحَر فَأَْنَجْينَاُكْم َوأَْغَرْقنَا آََل 

 فِْرَعْوَن َوأَْنتُْم تَْنظُُرونَ 

87/2:51هـ
5
ۡرَبعِيَ  0ِإَوۡذ َوََٰعۡدنَا 

َ
وََسى أ َۡذت م   0مََلۡلَةٗ  9م  ِمنَۢ  ]...[ 9مٱۡلعِۡجَل  7ث مذ ٱَتذ
وَن  نت ۡم َظَٰلِم 

َ
 َبۡعِدهِۦ َوأ

َوإِْذ َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَِعيَن لَْيلَةً ثُما اتاَخْذتُُم اْلِعْجَل 

 ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم ظَالُِمونَ 

مۡ  87/2:52هـ َٰلَِك لََعلذك  ِنَۢ َبۡعِد َذ م م  ونَ  ث مذ َعَفۡونَا َعنك  ر   ثُما َعفَْونَا َعْنُكْم ِمْن بَْعِد َذلَِك لََعلاُكْم تَْشُكُرونَ  تَۡشك 

87/2:53هـ
6
ۡرَقانَ   وََس ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡلف  وَن  0تِإَوۡذ َءاتَۡيَنا م  ۡم َتۡهَتد   َوإِْذ آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرقَاَن لََعلاُكْم تَْهتَُدونَ  لََعلذك 

87/2:54هـ
7
م    َاذِك  م بِٱَت ِ َسك  نف 

َ
ۡم َظلَۡمت ۡم أ ََٰقۡوِم إِنذك  وََسَٰ لَِقۡوِمهِۦ َي ِإَوۡذ قَاَل م 

مۡ  ]...[ 0مٱۡلعِۡجَل  ْ  0َفت وب ٓواْ إََِلَٰ بَارِئِك  مۡ  9فَٱۡقت ل ٓوا َسك  نف 
َ
ۡم  9مأ َٰلِك  َذ

ۡم  ۡم ِعنَد بَارِئِك  َو ٱتلذوذاب   ]...[َخۡۡي  لذك  ۥ ه  ۡم  إِنذه  َفَتاَب َعَلۡيك 
 ٱلرذِحيم  

َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه يَا قَْوِم إِناُكْم ظَلَْمتُْم أَْنفَُسُكْم 

بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى بَاِرهُِكْم فَاْقتُلُوا 

تَاَب َعلَْيُكْم أَْنفَُسُكْم َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم ِعْنَد بَاِرهُِكْم فَ 

ِحيمُ  اُب الرا  إِناهُ هَُو التاوا

87/2:55هـ
1
َ َجۡهَرةٗ   َٰ نََرى ٱَّللذ وََسَٰ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحَّتذ م   0ِإَوۡذ ق ۡلت ۡم َيَٰم  َخَذتۡك 

َ
فَأ

َٰعَِقة   وَن  0م9ٱلصذ ر  نت ۡم تَنظ 
َ
 َوأ

َ َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَْن نُْؤِمَن لََك َحتاى نََرى  هللاا

اِعقَةُ َوأَْنتُْم تَْنظُُرونَ   َجْهَرةً فَأََخَذْتُكُم الصا

                                                           
1

 يعلمون( 0 
2

في المسيحية يعتبر المسي  شفيعا. "ومن الذي ( 0م ♦تُْقبَُل ِمْنهَا َشفَاَعةٌ، يَْقبَُل ِمْنهَا َشفَاَعةً ( 7 َشيَاً، َشيًّا( 7 نسمة عن نسمة( 9 تُْجِزُئ، تَْجِزُئ،( 0 

(؛"أكتب إليكم بهذا لئال تخطأوا. وإن خطئ أحد 77:  9المسي  يسوع الذي مات، بل قام، وهو الذي عن يمين هللا والذي يشفع لنا؟" )رومية يدين؟ 

 ( الخ.0:  9فهناك شفيع لنا عند اآلب وهو يسوع المسي  البار" )يوحنا األولى 
3

ْينُاُكمْ ( 0  ُمونَُكمْ ( 9 أَنجيناكم، نَجا  .097:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م ♦يَْذبَُحوَن، يُقَتِّلُوَن ( 7 يَُسوِّ
4

ْقنَا ( 0   .076:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م ♦فَرا
5

 .076:  7\78أنظر هامش اآلية  (9م 076:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م ♦اْتَختُُّم ( 7 أَْربِِعينَ ( 9 َوَعْدنَا، َواَعَدنَا( 0 
6

 .93\79ورة نظر هامش عنوان السأ( 0ت 
7

قارن: "ولما رأى موسى أن الشعب ال عنان له ألن هارون كان قد ( 9م. 076:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م ♦فَأقِيلُوا ( 9 بَاِرْهُكْم، بَاِريُكمْ ( 0 

ني الوي. فقال لهم: كذا أرخى له العنان فعرضه للسخرية بين أعداهه، وقف موسى على باب المخيم وقال: إلي من هو للرب . فآجتمع إليه جميع ب

ففعل بنو قال الرب إله إسراهيل: ليتقلد كل واحد سيفه، وآذهبوا وآرجعوا من باب إلى باب في المخيم، وليقتل الواحد أخاه واآلخر صاحبه وقريبه. 

للرب، كل واحد لقاء آبنه وأخيه،  الوي كما أمر موسى، فسقط من الشعب في ذلك اليوم نحو ثالثة آالف رجل. وقال موسى: لقد وقفتم اليوم أنفسكم

 (.98-93:  79ليعطيكم اليوم بركة" )خروج 
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87/2:56هـ
2
مۡ   ِنَۢ َبۡعِد َمۡوتِك  م م  وَن  0مث مذ َبَعۡثَنَٰك  ر  ۡم تَۡشك   ثُما بََعْثنَاُكْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم لََعلاُكْم تَْشُكُرونَ  لََعلذك 

87/2:57هـ
3
م    ُۖ  0مٱۡلَغَمامَ َوَظلذۡلَنا َعلَۡيك  ۡلَوىَٰ م  ٱلَۡمنذ َوٱلسذ نَزنۡلَا َعلَۡيك 

َ
ُك  واْ  0مَوأ

ۡم  َسه  نف 
َ
ْ أ ونَا َوَلَِٰكن ََكن ٓوا ۡم  َوَما َظلَم  ِمن َطي َِبَِٰت َما َرزَۡقَنَٰك 

وَن   َيۡظلِم 

َوظَلاْلنَا َعلَْيُكُم اْلَغَماَم َوأَْنَزْلنَا َعلَْيُكُم الَْمنا 

ْلَوى ُكلُوا مِ  ْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َوَما َوالسا

 ظَلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسهُْم يَْظلُِمونَ 

87/2:58هـ
4
  ِ ْ َهَِٰذه ل وا ْ ِمۡنَها َحۡيث  ِشۡئت ۡم رََغٗدا 0ِإَوۡذ ق ۡلَنا ٱۡدخ   9ٱۡلَقۡرَيَة َفۡك  وا

ة   ْ ِحطذ ٗدا َوق ول وا جذ ْ ٱۡۡلَاَب س  ل وا ۡم   7نذۡغفِرۡ  0م7َوٱۡدخ  ۡم َخَطََٰيَٰك   3لَك 
ۡحِسنَِي  ]...[َوَسََنِيد    ٱلۡم 

َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا هَِذِه اْلقَْريَةَ فَُكلُوا ِمْنهَا َحْيُث 

ًدا َوقُولُوا ِحطاةٌ  ِشْئتُْم َرَغًدا َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجا

 نَْغفِْر لَُكْم َخطَايَاُكْم َوَسنَِزيُد اْلُمْحِسنِينَ 

87/2:59هـ
5
ِيَن   نَزنۡلَا لََعَ ٱَّلذ

َ
ۡم فَأ ِي قِيَل لَه  ْ قَۡوًَل َغۡۡيَ ٱَّلذ وا ِيَن َظلَم  َل ٱَّلذ َفَبدذ

واْ رِۡجٗزا ونَ  0َظلَم  ق  َمآءِ بَِما ََكن واْ َيۡفس  َِن ٱلسذ   9م 
َل الاِذيَن ظَلَُموا قَْواًل َغْيَر الاِذي قِيَل لَهُْم  فَبَدا

َماِء بَِما فَأَْنَزْلنَا َعلَى ا لاِذيَن ظَلَُموا ِرْجًزا ِمَن السا

 َكانُوا يَْفُسقُونَ 

87/2:60هـ
6
  ُۖ ۡلَنا ٱِۡضِب ب َِعَصاَك ٱۡۡلََجَر وََسَٰ لَِقۡوِمهِۦ َفق  ۞ِإَوذِ ٱۡستَۡسَِقَٰ م 

ةَ  ُۖ  0فَٱنَفَجَرۡت ِمۡنه  ٱثۡنََتا َعُۡشَ ۡمُۖ  0مَعۡيٗنا َبه  ُۡشَ نَاٖس مذ
 
ُّ أ قَۡد َعلَِم ُك 

 ْ ِ َوََل َتۡعَثۡوا ِۡزِق ٱَّللذ ب واْ ِمن ر  ۡفِسِديَن  9ُك  واْ َوٱُۡشَ ۡرِض م 
َ
 ِِف ٱۡۡل

َوإِِذ اْستَْسقَى ُموَسى لِقَْوِمِه فَقُْلنَا اْضِرْب بَِعَصاَك 

لَِم اْلَحَجَر فَاْنفََجَرْت ِمْنهُ اْثنَتَا َعْشَرةَ َعْينًا قَْد عَ 

 ِ ُكلُّ أُنَاسإ َمْشَربَهُْم ُكلُوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق هللاا

 َواَل تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 

87/2:61هـ
7
ۡرِجۡ   َٰ َطَعاٖ  َوَِٰحٖد فَٱۡدع  نَلَا َربذَك َي  وََسَٰ لَن نذۡصِبَ لََعَ  0ِإَوۡذ ق ۡلت ۡم َيَٰم 

ا ت ۢنبِت   ۡرض  ِمنَۢ َبۡقلَِها َوقِثذآئَِها 9نَلَا ِممذ
َ
وََعَدِسَها  7َوف وِمَها 7ٱۡۡل

 ُۖ تَۡستَۡبِدل ونَ  0مَوَبَصلَِها
َ
ۡدََنَٰ  3قَاَل أ

َ
َو أ ِي ه  َو َخۡۡيٌ   6ٱَّلذ ِي ه  بِٱَّلذ

 ْ وا ا 7ٱۡهبِط  تۡل ۡمۗۡ  9م8 9ِمِۡصٗ
َ
ا َسأ م مذ ِلذة   01فَإِنذ لَك  َِبۡت َعلَۡيِهم  ٱَّل  َوِض 

وَن َوٱلَۡمۡسَكنَ  ر  ْ يَۡكف  ۡم ََكن وا نذه 
َ
َٰلَِك بِأ ِۗۡ َذ َِن ٱَّللذ ة  َوَبآء و بَِغَضٖب م 

ِ َوَيۡقت ل ونَ أَِب ِ  00َيَِٰت ٱَّللذ ِۗ   ٱنلذبِي  ِ َٰلَِك بَِما َعَصواْ  7مَن بَِغۡۡيِ ٱۡۡلَق  َذ
وَن  ََكن واْ َيۡعَتد   وذ

َواِحدإ َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَْن نَْصبَِر َعلَى طََعامإ 

ا تُْنبُِت اأْلَْرُض ِمْن  فَاْدُع لَنَا َرباَك يُْخِرْج لَنَا ِمما

بَْقلِهَا َوقِثااهِهَا َوفُوِمهَا َوَعَدِسهَا َوبََصلِهَا قَاَل 

أَتَْستَْبِدلُوَن الاِذي هَُو أَْدنَى بِالاِذي هَُو َخْيٌر 

بَْت اْهبِطُوا ِمْصًرا فَإِنا لَُكْم َما َسأَْلتُْم َوُضرِ 

 ِ لاةُ َواْلَمْسَكنَةُ َوبَاُؤوا بَِغَضبإ ِمَن هللاا َعلَْيِهُم الذِّ

ِ َويَْقتُلُوَن  َذلَِك بِأَناهُْم َكانُوا يَْكفُُروَن بِآَيَاِت هللاا

النابِيِّيَن بَِغْيِر اْلَحقِّ َذلَِك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا 

 يَْعتَُدونَ 

                                                                                                                                                                                                            
1

ْعقَةُ ( 9 َجهََرةً، َزهََرةً ( 0  قارن: "وحدث في اليوم الثالث عند الصباح أن كانت رعود وبروق وغمام كثيف على الجبل وصوت بوق ( 0م ♦الصا

موسى الشعب من المخيم لمالقاة هللا، فوقفوا أسفل الجبل، وجبل سيناء مدخن كله، ألن شديد جدا، فارتعد الشعب كله الذي في المخيم. فأخرج 

يجيبه  الرب نزل عليه في النار، فارتفع دخانه كدخان األتون واهتز الجبل كله جدا. وكان صوت البوق آخذا في االشتداد جدا، وموسى يتكلم وهللا

جبل. ونادى الرب موسى إلى رأس الجبل، فصعد. فقال الرب لموسى: انزل ونبه الشعب أن في الرعد.  ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس ال

: "قال له فيلبس: يا رب، أرنا اآلب 9:  07. ونجد نفس الطلب في يوحنا (90-06"  08ال يتهافت على الرب ليرى فيسقط منه كثيرون" )خروج 

 وحسبنا".
2

 .**Cf. Talmud, Shabbat 88b( 0م 
3

 .061:  7\78هامش اآلية أنظر ( 0م 
4

 Il s'agirait d'entrer( **0م ♦َخطَأيَاُكْم، َخطَايَأُكْم، َخِطياتُُكْم، َخطيئاتُِكْم، َخطيئاتُُكْم ( 3 تُْغفَْر، يُْغقَْر، يَْغفِْر، تَْغفِرْ ( 7 ِحطاةً ( 7 َرْغًدا( 9 هَِذي( 0 

par la porte des commandements et de les accepter. Cf. Talmud, Abodah zarah 2 b. 
5

 يَْفِسقُونَ ( 9 ُرْجًزا( 0 
6

 .061:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م ♦تَْعثَيُْوا، تِْعثَْوا ( 9 َعِشَرةَ، َعَشَرةَ ( 0 
7

لُونَ ( 3 َوثُوِمهَا( 7 َوقُثااهِهَا( 7 تَْنبُتُ ( 9 يَْخُرجْ ( 0   (00ِسأَْلتُْم  (01اهبطوا فإن لكم ما سألتم وأسكنوا مصر ( 8 ِمْصرَ ( 9 اْهبُطُوا( 7 أَْدنَأ( 6 أَتُتَبَدِّ

قارن: "واشتهى الخليط الذي فيما بينهم شهوة، وعاد بنو إسراهيل أنفسهم إلى البكاء وقالوا: من يطعمنا لحما؟ فإننا نذكر ( 0م ♦َوتَْقتُلُوَن، َوتُقَتِّلُوَن 

 00لكراث والبصل والثوم.  واآلن فأحالقنا جافة، وال شيء أمام عيوننا غير المن" )عدد السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا والقثاء والبطيخ وا

قارن: "ويردك الرب إلى مصرفي سفن، على الطريق التي قلت لك فيها: لن تعود تراها أبدا. وهناك تبيعون أنفسكم ألعداهكم عبيدا ( 9م(. 7-6: 

 77:  00(؛لوقا )70-71:  97(؛متى )98:  8(؛نحميا )01:  08هذا العتب في ملوك أول ) نجد( 7م. (69:  99وإماء، وليس من يشتري" )تثنية 

 (.7:  00(؛ررمية )30و
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87/2:62هـ
1
ِيَن َءاَمن    ْ إِنذ ٱَّلذ وا ِيَن َهاد  ْ َوٱَّلذ َِٰب  0تَوٱنلذَصََٰرىَٰ  0وا َمۡن  9يَ   َِوٱلصذ

ۡم ِعنَد َرب ِهِۡم  ۡجر ه 
َ
ۡم أ ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَه  َءاَمَن بِٱَّللذ

ۡم ََيَۡزن ونَ  7َوََل َخۡوٌف    0ن0مَعلَۡيِهۡم َوََل ه 

ا َوالناَصاَرى إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوالاِذيَن هَاُدو

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر َوَعِمَل  ابِئِيَن َمْن آََمَن بِاَّللا َوالصا

َصالًِحا فَلَهُْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم 

 َواَل هُْم يَْحَزنُونَ 

87/2:63هـ
2
ذ    وَر خ  م  ٱلطُّ ۡم َوَرَفۡعَنا فَۡوَقك  َخۡذنَا ِميَثََٰقك 

َ
مِإَوۡذ أ  0واْ َمآ َءاَتۡيَنَٰك 
ةٖ  وذ ْ  0مبِق  وا ر  وَن  9مَما فِيهِ  9َوٱۡذك  ۡم َتتذق   لََعلذك 

َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما 

ةإ َواْذُكُروا َما فِيِه لََعلاُكْم تَتاقُونَ   آَتَْينَاُكْم بِقُوا

ۥ ث مذ  87/2:64هـ ۡم َورَُۡحَت ه  ِ َعلَۡيك  َٰلَِكُۖ فَلَۡوََل فَۡضل  ٱَّللذ ِنَۢ َبۡعِد َذ ۡت م م  تََوَلذ
َِن ٱۡلَخََِّٰسِينَ  نت م م   لَك 

ِ َعلَْيُكْم  ثُما تََولاْيتُْم ِمْن بَْعِد َذلَِك فَلَْواَل فَْضُل هللاا

 َوَرْحَمتُهُ لَُكْنتُْم ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

87/2:65هـ
3
ۡبِت َولََقۡد   ۡم ِِف ٱلسذ ِيَن ٱۡعَتَدۡواْ ِمنك  ون واْ  0مَعلِۡمت م  ٱَّلذ ۡم ك  ۡلَنا لَه  َفق 

  9يَ   َِخَِٰس  9م0قَِرَدةً 
ْبِت فَقُْلنَا  َولَقَْد َعلِْمتُُم الاِذيَن اْعتََدْوا ِمْنُكْم فِي السا

 لَهُْم ُكونُوا قَِرَدةً َخاِسئِينَ 

تذقِيَ  ]...[فََجَعۡلَنََٰها  87/2:66هـ ََٰٗل ل َِما َبۡيَ يََدۡيَها َوَما َخۡلَفَها َوَموِۡعَظٗة ل ِۡلم  فََجَعْلنَاهَا نََكااًل لَِما بَْيَن يََدْيهَا َوَما َخْلفَهَا  نََك

 َوَمْوِعظَةً لِْلُمتاقِينَ 

87/2:67هـ
4
مۡ   ر ك  م 

ۡ
َ يَأ وََسَٰ لَِقۡوِمهِۦٓ إِنذ ٱَّللذ ن تَۡذَِب و 0ِإَوۡذ قَاَل م 

َ
ُۖ أ ْ َبَقَرٗة قَال ٓواْ  0ما

نَا َتتذِخذ 
َ
ٗواُۖ  9أ ز  وَن ِمَن ٱۡلَجَِٰهلَِي  7ه  ك 

َ
ۡن أ
َ
ِ أ وذ  بِٱَّللذ ع 

َ
 قَاَل أ

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَْذبَُحوا  َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه إِنا هللاا

ِ أَْن أَُكو َن بَقََرةً قَالُوا أَتَتاِخُذنَا هُُزًوا قَاَل أَُعوُذ بِاَّللا

 ِمَن اْلَجاِهلِينَ 

87/2:68هـ
5
ْ ٱۡدع    َا َما ِِهَ   0قَال وا

ِ نلذ ول  إِنذَها َبَقَرة  َلذ  9نَلَا َربذَك ي بَي  ۥ َيق  قَاَل إِنذه 
ونَ  َٰلَِكُۖ فَٱۡفَعل واْ َما ت ۡؤَمر  َۢ َبۡيَ َذ   7فَارِض  َوََل بِۡكٌر َعَوان 

لَنَا َما ِهَي قَاَل إِناهُ يَقُوُل قَالُوا اْدُع لَنَا َرباَك يُبَيِّْن 

إِناهَا بَقََرةٌ اَل فَاِرٌض َواَل بِْكٌر َعَواٌن بَْيَن َذلَِك 

 فَاْفَعلُوا َما تُْؤَمُرونَ 

87/2:69هـ
6
َها َبَقَرة    ول  إِنذ ۥ َيق  َا َما لَۡون َها  قَاَل إِنذه  ِ نلذ  ٱۡدع  نَلَا َربذَك ي بَي 

ْ قَال وا
ُّ  0مَصۡفَرآء   َِٰظرِيَن  0فَاقِع  لذۡون َها تََّس   ٱلنذ

قَالُوا اْدُع لَنَا َرباَك يُبَيِّْن لَنَا َما لَْونُهَا قَاَل إِناهُ 

يَقُوُل إِناهَا بَقََرةٌ َصْفَراُء فَاقٌِع لَْونُهَا تَُسرُّ 

 النااِظِرينَ 

87/2:70هـ
7
َا َما ِِهَ   ِ نلذ  ٱۡدع  نَلَا َربذَك ي بَي 

ْ آ  7تََشََٰبهَ  9إِنذ ٱۡۡلََقرَ  0قَال وا َعلَۡيَنا ِإَونذ
وَن  ۡهَتد   إِن َشآَء ٱَّللذ  لَم 

قَالُوا اْدُع لَنَا َرباَك يُبَيِّْن لَنَا َما ِهَي إِنا اْلبَقََر 

ُ لَُمْهتَُدونَ   تََشابَهَ َعلَْينَا َوإِناا إِْن َشاَء هللاا

87/2:71هـ
8
ول    ۥ َيق  ۡرَض َوََل تَۡسِِق  0إِنذَها َبَقَرة  َلذ َذل ول  قَاَل إِنذه 

َ
ٱۡۡلَۡرَث  9ت ثِۡي  ٱۡۡل

ْ ٱۡلَٰٔـنَ  َسلذَمة  َلذ ِشَيَة فِيَها  قَال وا ِۚ فََذَِب وَها 7ِجۡئَت  7م  ِ َوَما  3بِٱۡۡلَق 
واْ َيۡفَعل وَن   ََكد 

َض قَاَل إِناهُ يَقُوُل إِناهَا بَقََرةٌ اَل َذلُوٌل تُثِيُر اأْلَرْ 

َواَل تَْسقِي اْلَحْرَث ُمَسلاَمةٌ اَل ِشيَةَ فِيهَا قَالُوا اآْلََن 

 ِجْئَت بِاْلَحقِّ فََذبَُحوهَا َوَما َكاُدوا يَْفَعلُونَ 

87/2:72هـ
1
ََٰٰٔرت مۡ   ُۖ  0ِإَوۡذ َقَتۡلت ۡم َنۡفٗسا َفٱدذ ۡرِج   ]...[فِيَها نت ۡم  9َوٱَّللذ  ُم  ا ك  مذ

وَن   تَۡكت م 
ُ ُمْخِرٌج َما ُكْنتُْم َوإِْذ  اَرْأتُْم فِيهَا َوهللاا قَتَْلتُْم نَْفًسا فَادا

 تَْكتُُمونَ 

                                                           
1

ابِيِينَ ( 9 هَاَدوا( 0  ابِيَن، َوالصا بدال  99:  9واألعمال  97:  9يستعمل القرآن تعبير النصاري الذ نجده عند متى  (0ت ♦َخْوَف، َخْوُف ( 7 َوالصا

من تعبير المسيحيون. وتعبير النصارى يطلق على اتباع يسوع الناصري وعامة يخص من كان من أصل يهودي، أما تعبير المسيحيون فيطلق 

 7:  90الرؤيا  (0م♦  93:  7\98منسوخة باآلية  (0ن♦ على أتباع المسي  وهم من أصل وثني 
2

كاُروا ( 9 آَتَْيتُُكمْ ( 0  ُروا، َواذا ُروا، تََذكاُروا، وتََذكا كِّ  .Talmud, Shabbat 88a** (9م(. 97:  77يأمر هللا موسى بكتابة كالمه )خروج ( 0م♦ َوادا
3

 .Cf. Talmud, Sanhédrin 109a( **9م   077:  7\78بخصوص السبت أنظر هامش اآلية ( 0م ♦َخاِسيِيَن، َخاِسيَن ( 9 قَِرَدةً ( 0 
4

ا ( 7 أَيَتاِخُذنَا( 9 يَأُْمْرُكْم، يَاُمُرُكمْ ( 0  ًُ قارن. " إذا وجد قتيل قي األرض التي يعطيك الرب إلهك إياها لترثها ( 0م ♦هُُزًؤا، هُْزًءا، هُْزًوا، هُزا

المسافة منه إلى المدن التي حول القتيل. فأية مدينة كانت أقرب إليه،  مطروحا في الحقل، ال يعرف من قتله، فليخرج شيوخك وقضاتك ويقيسوا

ع، يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث عليها ولم تجر بالنير، وينزل بها شيوخ تلك المدينة إلى واد ال ينضب ولم يفل  ولم يزر

ض الشريعة التي أمر الرب بها قاهال: مر بني إسراهيل أن يأتوك ببقرة (؛"هذه فريضة من فراه7-0:  90ويكسرون عنقها على الوادي" )تثنية 

 (.7-0:  08صهباء تامة العيب فيها ولم يرفع عليها نير. فتسلمونها إلى ألعازار الكاهن، فيخرجها إلى خارج المخيم وتذب  أمامه" )العدد 
5

 تُْوَمُرونَ ( 7 ِهيَه( 9 َسلْ ( 0 
6

 ادمه بالعبرية(. -يتكلم عن عجلة صهباء )وفي الترجمة المشتركة: حمراء  9:  08سفر العدد ( 0م ♦يَُسرُّ ( 0 
7

ابَهُ، يَُشابِهُ، يَتََشابَهُ، تََشباهُ، ُمتََشابِهٌ، ُمتَشَ ( 7 اْلبَاقِرَ ( 9 ِهيَه( 0  ابَهُ، يَشا ابَهَت، تََشابَهُ، تَشا  ابِهَةٌ، متََشبِّهٌ تََشباهَ، تََشابَهَت، تَشا
8

  فَنََحُروهَا( 3 ِجْيتَ ( 7 قَاُل آَلَنَ ( 7 تُْسقِي( 9 ولَ َذلُ ( 0 
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87/2:73هـ
2
ۡلَنا ٱِۡضِب وه    ۡم  0م0َفق  بَِبۡعِضَها  َكَذَٰلَِك ي ىۡحِ ٱَّللذ  ٱلَۡمۡوََتَٰ َوي رِيك 

ۡم َتۡعقِل وَن  َٰتِهِۦ لََعلذك   َءاَي
ُ اْلَمْوتَى فَقُْلنَا اْضِربُوهُ بِبَْعِضهَا كَ  َذلَِك يُْحيِي هللاا

 َويُِريُكْم آَيَاتِِه لََعلاُكْم تَْعقِلُونَ 

87/2:74هـ
3
َٰلَِك فَِهَ  0ث مذ قََسۡت   ِنَۢ َبۡعِد َذ م م  َشدُّ  0مَكٱۡۡلَِجاَرةِ  9ق ل وب ك 

َ
ۡو أ
َ
 7أ

ر   3ِإَونذ ِمَن ٱۡۡلَِجاَرةِ لََما 7قَۡسَوٗة   نَۡهَٰر    7ِمۡنه   6َيَتَفجذ
َ
ِإَونذ ِمۡنَها لََما  9مٱۡۡل

ق   قذ ج  ِمۡنه  ٱلَۡمآء   ِإَونذ ِمۡنَها لََما َيۡهبِط   8يَشذ ِۗۡ  8َفَيۡخر  ِمۡن َخۡشَيةِ ٱَّللذ
ا َتۡعَمل ونَ    01َوَما ٱَّللذ  بَِغَٰفِل  َعمذ

ثُما قََسْت قُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد َذلَِك فَِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو 

ُر ِمْنهُ أََشدُّ قَْسَوةً وَ  إِنا ِمَن اْلِحَجاَرِة لََما يَتَفَجا

قاُق فَيَْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء  اأْلَْنهَاُر َوإِنا ِمْنهَا لََما يَشا

ُ بَِغافِلإ  ِ َوَما هللاا َوإِنا ِمْنهَا لََما يَْهبِطُ ِمْن َخْشيَِة هللاا

ا تَْعَملُوَن   َعما

87/2:75هـ
4
ونَ   َفَتۡطَمع 

َ
ن ي   0۞أ

َ
وَن أ ۡم يَۡسَمع  ِۡنه  ۡم َوقَۡد ََكَن فَرِيق  م  ْ لَك  ۡؤِمن وا

ۥ ِمنَۢ َبۡعِد َما َعَقل وه   9َكَلَٰمَ  ِف ونَه  َر  ِ ث مذ َي  وَن  0م7ٱَّللذ ۡم َيۡعلَم   وَه 
أَفَتَْطَمُعوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَُكْم َوقَْد َكاَن فَِريٌق ِمْنهُْم 

ِ ثُما يَُحرِّ  فُونَهُ ِمْن بَْعِد َما َعقَلُوهُ يَْسَمُعوَن َكاَلَم هللاا

 َوهُْم يَْعلَُمونَ 

87/2:76هـ
5
  ْ وا ۡم إََِلَٰ َبۡعٖض  0ِإَوَذا لَق  ه  ْ َءاَمنذا ِإَوَذا َخََل َبۡعض  ْ قَال ٓوا ِيَن َءاَمن وا ٱَّلذ

م بِهِۦ ِعنَد  وك  ۡم َِل َحآجُّ م بَِما َفَتَح ٱَّللذ  َعلَۡيك  ث وَنه  ِ َد  َت 
َ
ْ أ قَال ٓوا

فَََل َتۡعقِل وَن 
َ
ۡم  أ  َرب ِك 

َذا َخاَل بَْعُضهُْم َوإَِذا لَقُوا الاِذيَن آََمنُوا قَالُوا آََمناا َوإِ 

ُ َعلَْيُكْم  ثُونَهُْم بَِما فَتََ  هللاا إِلَى بَْعضإ قَالُوا أَتَُحدِّ

وُكْم بِِه ِعْنَد َربُِّكْم أَفاََل تَْعقِلُونَ   لِيَُحاجُّ

87/2:77هـ
6
ونَ   َو ََل َيۡعلَم 

َ
ۡعلِن وَن  0أ وَن َوَما ي  َ َيۡعلَم  َما ي َِّسُّ نذ ٱَّللذ

َ
وَن َوَما يُْعلِنُونَ أََواَل  أ َ يَْعلَُم َما يُِسرُّ  يَْعلَُموَن أَنا هللاا

87/2:78هـ
7
ِيُّونَ   م 

 
ۡم أ َماَِنذ  0ت0َوِمۡنه 

َ
ٓ أ وَن ٱلِۡكَتََٰب إَِلذ ۡم إَِلذ  9ََل َيۡعلَم  ِإَوۡن ه 

نُّوَن   َيظ 
يُّوَن اَل يَْعلَُموَن اْلِكتَاَب إاِلا أََمانِيا َوإِ  ْن َوِمْنهُْم أُمِّ

 هُْم إاِلا يَظُنُّونَ 

87/2:79هـ
8
يِۡديِهمۡ  

َ
ِيَن يَۡكت ب وَن ٱۡلِكَتََٰب بِأ ول وَن َهََٰذا ِمۡن  0فََوۡيل  ل َِّلذ ث مذ َيق 

يِۡديِهۡم 
َ
ا َكَتَبۡت أ ِمذ م م  ذه  ُۖ فََوۡيل  ل ْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيَٗل وا ِ لِيَۡشََت  ِعنِد ٱَّللذ

ا يَۡكِسب و ِمذ م م  ذه   َن َوَوۡيل  ل

فََوْيٌل لِلاِذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُما يَقُولُوَن 

ِ لِيَْشتَُروا بِِه ثََمنًا قَلِياًل فََوْيٌل لَهُْم  هََذا ِمْن ِعْنِد هللاا

ا يَْكِسبُونَ  ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَهُْم ِمما  ِمما

87/2:80هـ
9
َنا   ْ لَن َتَمسذ وَدٗة  َوقَال وا ۡعد  يذاٗما مذ

َ
ٓ أ َۡذت مۡ  0مٱنلذار  إَِلذ َتذ

َ
ِ  0ق ۡل أ ِعنَد ٱَّللذ

وَن  ِ َما ََل َتۡعلَم  ول وَن لََعَ ٱَّللذ ۡم َتق 
َ
ۥُٓۖ أ ۡلَِف ٱَّللذ  َعۡهَده   َعۡهٗدا فَلَن َي 

نَا النااُر إاِلا أَيااًما َمْعُدوَدةً قُْل  َوقَالُوا لَْن تََمسا

ُ َعْهَدهُ أَْم أَتاَخْذتُْم  ِ َعْهًدا فَلَْن يُْخلَِف هللاا ِعْنَد هللاا

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ   تَقُولُوَن َعلَى هللاا

87/2:81هـ
10

ِۚ َمن َكَسَب َسي َِئةٗ   َحََٰطۡت بِهِۦ َخِطٓي  0بََّلَٰ
َ
ۥ  َ َوأ ْوَلىئَِك  9ت ه 

 
فَأ

ۡصَحَٰب  ٱنلذارِِۖ 
َ
وَن  0نأ ۡم فِيَها َخَِِٰل   ه 

َسَب َسيِّئَةً َوأََحاطَْت بِِه َخِطيئَتُهُ فَأُولَئَِك بَلَى َمْن كَ 

 أَْصَحاُب النااِر هُْم فِيهَا َخالُِدونَ 

                                                                                                                                                                                                            
1

اَراتُمْ ( 0  اَرْأتُْم، فََدَرْأتُْم، فَادا  ُمْخِرجُ ( 9 فَتََدَرْأتُْم، فَادا
2

 ال ذكر للضرب في العهد القديم.( 0م♦  اْضِربُوهُو( 0 
3

ا( 3 قََساَوةً ( 7 أََشدا ( 7 فَْهيَ ( 9 قََسا( 0  قاُق، يَْنَشقاُق، يَْنَشقِقُ ( 9 ِمْنها( 7 يَْنفَِجرُ ( 6 لَما قاُق، يَتَشا :  01أنظر تثنية )( 0م♦ يَْعَملُوَن  (01يَْهبُطُ ( 8 تَشا

 (.01:  91(؛عدد )6:  07أنظر خروج ( 9م(. 96:  76؛08:  00(؛حزقيال )06
4

م أكلم آباءكم ولم آمرهم يوم أخرجتهم من أرض مصر في شأن محرقة وال ذبيحة، وإنما قارن: "فإني ل( 0م♦ َعقَلُوهُو ( 7 َكلِمَ ( 9 أَفَيَْطَمُعونَ ( 0 

وا ولم أمرتهم بهذا األمر قاهال: اسمعوا لصوتي فأكون لكم إلها وتكونوا لي شعبا، وسيروا في كل طريق أمرتكم به، لكي يكون لكم خير. فلم يسمع

(؛"كيف تقولون: 97-99:  7لوبهم الشريرة، وآتجهوا إلى الوراء، ال إلى األمام. " )ارميا يميلوا آذانهم، بل ساروا على مشوراتهم، في تصلب ق

(؛"هاءنذا على األنبياء، يقول الرب، الذين يستخدمون 9:  9نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ إن قلم الكتبة الكاذب حولها إلى الكذب " )ارميا 

ين يتنبأون بأحالم كاذبة، يقول الرب، ويقصونها ويضلون شعبي بأكاذيبهم وعجبهم، وأنا لم أرسلهم ألسنتهم ويقولون أقواال نبوية. هاءنذا على الذ

(؛"وإذا أسقط أحد شيئا من أقوال كتاب النبوءة هذه، أسقط هللا 79-70:  97ولم آمرهم، وهم ال ينفعون هذا الشعب في شيء، يقول الرب " )ارميا 

 (.08:  99مقدسة اللتين وصفتا في هذا الكتاب ")رؤيا نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة ال
5

 اَلقَُوا( 0 
6

 تَْعلَُمونَ ( 0 
7

 .037:  7\78أنظر هامش اآلية ♦ أََمانَِي. ( 9 أُِميُّونَ ( 0 
8

 بِأَْيِديهُمْ ( 0 
9

 Cf. Mishnah Eduyot 2:10 [D.]( **0م♦ أَتاَختُْم ( 0 
10

 التي تقول بأن هللا يغفر لمن يشاء 79:  7\89منسوخة باآلية ( 0ن♦ َخِطيئاتُهُ، َخطَايَاهُ، َخِطيااتُهُ، َخطَأْيَاهُ ( 9 َسياةً، َسيِّيَةً ( 0 
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ۡم فِيَها  .87/2:82هـ ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَنذةِِۖ ه 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
َٰلَِحَِٰت أ ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ َوٱَّلذ

ونَ   َخَِِٰل 
الِ  َحاِت أُولَئَِك َوالاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 أَْصَحاُب اْلَجناِة هُْم فِيهَا َخالُِدونَ 

87/2:83هـ
1
ونَ   ىءِيَل ََل َتۡعب د  َخۡذنَا ِميَثََٰق بََِنٓ إِۡسَر

َ
يۡنِ  0ِإَوۡذ أ ََِٰلَ َ َوبِٱۡلَو  0مإَِلذ ٱَّللذ

ۡرَّبَٰ َوٱَۡلََتَََٰمَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِ  ْ لِلنذاِس  9مإِۡحَساٗنا َوذِي ٱۡلق  َوق ول وا
ۡسٗنا ۡت ۡم إَِلذ قَلِيَٗل  0ن9ح  ةَ ث مذ تََوَلذ َكوَٰ ْ ٱلزذ ةَ َوَءات وا لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قِيم 

َ
 0َوأ

وَن  ۡعرِض  نت م مُّ
َ
ۡم َوأ ِنك   م 

 َ َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَراهِيَل اَل تَْعبُُدوَن إاِلا هللاا

َوِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا 

اَلةَ  َواْلَمَساِكيِن َوقُولُوا لِلنااِس ُحْسنًا َوأَقِيُموا الصا

َكاةَ ثُما تََولاْيتُْم إاِلا قَلِياًل ِمْنُكْم َوأَْنتُْم  َوآَتُوا الزا

 ُمْعِرُضونَ 

87/2:84هـ
2
ونَ   ۡم ََل تَۡسفِك  َخۡذنَا ِميَثََٰقك 

َ
مۡ  0ِإَوۡذ أ وَن  دَِمآَءك  ۡرِج  َوََل َت 

وَن  نت ۡم تَۡشَهد 
َ
ۡقَرۡرت ۡم َوأ

َ
ۡم ث مذ أ ِن دَِيَٰرِك  م م  َسك  نف 

َ
 أ
َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم اَل تَْسفُِكوَن ِدَماَءُكْم َواَل 

تُْخِرُجوَن أَْنفَُسُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم ثُما أَْقَرْرتُْم َوأَْنتُْم 

 تَْشهَُدونَ 

87/2:85هـ
3
ََلٓءِ َتۡقت ل ونَ ث مذ   ؤ  نت ۡم َهى

َ
ِن  0أ م م  ِنك  وَن فَرِيٗقا م  ۡرِج  ۡم َوَت  َسك  نف 

َ
أ

ونَ  ۡدَوَٰنِ  9دَِيَٰرِهِۡم تََظََٰهر  ثِۡم َوٱۡلع  مۡ  7َعلَۡيِهم بِٱۡۡلِ ت وك 
ۡ
َسََٰرىَٰ  7ِإَون يَأ

 
 3أ

مۡ  وه  َفت ۡؤِمن وَن بَِبۡعِض  6ت َفَٰد 
َ
ۡم  أ ه  ۡم إِۡخَراج  ٌم َعلَۡيك  َرذ َو َم  ٱۡلِكَتَِٰب  وَه 

ۡم إَِلذ ِخۡزي   َٰلَِك ِمنك  وَن بَِبۡعٖضِۚ َفَما َجَزآء  َمن َيۡفَعل  َذ ر  َوتَۡكف 
ونَ  ُۖ َوَيۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ ي َردُّ ۡنَيا ةِ ٱَلُّ ِ ٱۡلَعَذاِبِۗ َوَما ٱَّللذ   7ِِف ٱۡۡلََيوَٰ َشد 

َ
إََِلى أ

ا َتۡعَمل ونَ    9بَِغَٰفِل  َعمذ

تَْقتُلُوَن أَْنفَُسُكْم َوتُْخِرُجوَن فَِريقًا ثُما أَْنتُْم هَُؤاَلِء 

ْثِم  ِمْنُكْم ِمْن ِديَاِرِهْم تَظَاهَُروَن َعلَْيِهْم بِاإْلِ

َواْلُعْدَواِن َوإِْن يَأْتُوُكْم أَُساَرى تُفَاُدوهُْم َوهَُو 

ٌم َعلَْيُكْم إِْخَراُجهُْم أَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب  ُمَحرا

بِبَْعضإ فََما َجَزاُء َمْن يَْفَعُل َذلَِك ِمْنُكْم  َوتَْكفُُرونَ 

وَن  ْنيَا َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُردُّ إاِلا ِخْزٌي فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ا تَْعَملُونَ  ُ بَِغافِلإ َعما  إِلَى أََشدِّ اْلَعَذاِب َوَما هللاا

87/2:86هـ
4
ةَ ٱ  ْ ٱۡۡلََيوَٰ ا و  ِيَن ٱۡشََتَ ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ أ م   0مَلُّ ف  َعۡنه  َفذ فَََل َي 

وَن  ۡم ي نَِص   ٱۡلَعَذاب  َوََل ه 
ْنيَا بِاآْلَِخَرِة فاََل  أُولَئَِك الاِذيَن اْشتََرُوا اْلَحيَاةَ الدُّ

 يَُخفاُف َعْنهُُم اْلَعَذاُب َواَل هُْم يُْنَصُرونَ 

87/2:87هـ
5
وََس   ِلِۖ َولََقۡد َءاتَۡيَنا م  ۡيَنا ِمنَۢ َبۡعِدهِۦ بِٱلرُّس  َوَءاتَۡيَنا  0ٱۡلِكَتََٰب َوَقفذ

يذۡدَنَٰه  
َ
ِسِۗ  9ِعيََس ٱۡبَن َمۡرَيَم ٱۡۡلَي َِنَِٰت َوأ د  وِح ٱۡلق  ذَما  0م7بِر  فَۡك 

َ
أ

ۡبت ۡم  ت ۡم َفَفرِيٗقا َكذذ م  ٱۡسَتۡكَبۡ ك  س  نف 
َ
َۢ بَِما ََل َتۡهَوىى أ ول  ۡم رَس  َجآَءك 

 ۡقت ل وَن َوفَرِيٗقا تَ 

ُسِل  َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوقَفاْينَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ

َوآَتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَيِّنَاِت َوأَياْدنَاهُ بُِروِح 

اْلقُُدِس أَفَُكلاَما َجاَءُكْم َرُسوٌل بَِما اَل تَْهَوى أَْنفُُسُكُم 

ْبتُْم َوفَِريقًا تَْقتُلُونَ اْستَْكبَْرتُْم فَفَِريقً   ا َكذا

87/2:88هـ
6
  َۢ ۡلف  ْ ق ل وب َنا غ  ا 0م0َوقَال وا ۡفرِهِۡم َفَقلِيَٗل مذ م  ٱَّللذ  بِك  ۗ  بَل لذَعَنه 

 ي ۡؤِمن وَن 
ُ بُِكْفِرِهْم فَقَلِياًل  َوقَالُوا قُلُوبُنَا ُغْلٌف بَْل لََعنَهُُم هللاا

 َما يُْؤِمنُونَ 

87/2:89هـ
7
ق    ِ َصد  ِ م  ِۡن ِعنِد ٱَّللذ ۡم كَِتَٰب  م  ا َجآَءه  ْ ِمن  0َولَمذ ۡم َوََكن وا ل َِما َمَعه 

 ْ وا ِيَن َكَفر  وَن لََعَ ٱَّلذ ا َعَرف واْ  ]...[َقۡبل  يَۡسَتۡفتِح  م مذ ا َجآَءه  فَلَمذ
َٰفِِريَن  ِ لََعَ ٱۡلَك واْ بِهۦِ  فَلَۡعَنة  ٱَّللذ  َكَفر 

ا َجاَءهُْم كِ  ٌق لَِما َمَعهُْم َولَما ِ ُمَصدِّ تَاٌب ِمْن ِعْنِد هللاا

َوَكانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعلَى الاِذيَن َكفَُروا 

ِ َعلَى  ا َجاَءهُْم َما َعَرفُوا َكفَُروا بِِه فَلَْعنَةُ هللاا فَلَما

 اْلَكافِِرينَ 

                                                           
1

لسيف منسوخة بآية ا( 0ن♦ قليٌل ( 7 َحَسناً، ُحُسناً، ُحْسناً، ُحسنى، إحساناً ( 9 اَل تَْعبُُدوَن = ال يعبدون، ال يعبدوا، ال تعبدوا، أن ال تعبدوا( 0 

قارن: "تعلموا اإلحسان وآلتمسوا الحق قوموا الظالم وأنصفوا اليتيم وحاموا عن األرملة ( 9م. 07:  08\77انظر هامش اآلية ( 0م♦  3:  8\007

 (.07:  0" )اشعيا 
2

 تَْسفُُكوَن، تَُسفُِّكوَن، تُْسفُِكونَ ( 0 
3

( 6 أُْسَرى، أََساَرى( 3 يَاتُوُكُمو( 7 َواْلِعْدَوانِ ( 7 ُروَن، تَظاهاُروَن، يَظاهاُروَن، تُظَاِهُروَن، يَظَاِهُرونَ تَظااهَُروَن، تَتَظَاهَُروَن، تَظَها ( 9 تُقَتِّلُونَ ( 0 

ونَ ( 7 تَْفُدوهُمْ   يَْعَملُونَ ( 9 تَُردُّ
4

 .Cf. Talmud, Shabbat **33b( 0م 
5

ْسلِ ( 0   .019:  06\71اآلية  انظر هامش( 0م♦ اْلقُْدِس ( 7 َوآيَْدنَاهُ ( 9 بِالرُّ
6

غير المختون يسمى أغلف بمعنى غير طاهر. ويفرق الكتاب المقدس بين ختان العضو التناسلي وختان القلب. ويقال قلب ( 0م♦ ُغلٌُف، ُغلاٌف ( 0 

( واالعمال 96-93:  8؛7 : 7( وارميا )70:  9(؛والالويين ) 6:  71؛06:  01أغلف أي غير طاهر. وقد جاء ذكر ختان القلب في سفر التثنية )

 ( الخ. وقد فسر معجم الفاظ القرآن الكريم عبارة قلوبنا غلف بمعني مغطاة والمارد: غير واعية.98:  9( ورمية )30:  7)
7

قاً ( 0   ُمَصدِّ
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87/2:90هـ
1
ن 

َ
ۡم أ َسه  نف 

َ
ْ بِهِۦٓ أ ۡوا ن  بِۡئَسَما ٱۡشََتَ

َ
نَزَل ٱَّللذ  َبۡغًيا أ

َ
ٓ أ ْ بَِما وا ر  يَۡكف 

َِل  ََن  َٰ َمن يََشآء  ِمۡن ِعَبادِهۖۦُِ َفَبآء و بَِغَضب   0ي 
ٱَّللذ  ِمن فَۡضلِهِۦ لََعَ

هِي   َٰفِرِيَن َعَذاب  مُّ َٰ َغَضٖبِۚ َولِۡلَك
 لََعَ

ُ  بِْئَسَما اْشتََرْوا بِِه أَْنفَُسهُْم أَْن يَْكفُُروا بَِما أَْنَزلَ  هللاا

ُ ِمْن فَْضلِِه َعلَى َمْن يََشاُء ِمْن  َل هللاا بَْغيًا أَْن يُنَزِّ

ِعبَاِدِه فَبَاُؤوا بَِغَضبإ َعلَى َغَضبإ َولِْلَكافِِريَن 

 َعَذاٌب ُمِهينٌ 

87/2:91هـ
2
نزَِل  

 
ٓ أ ْ ن ۡؤِمن  بَِما نَزَل ٱَّللذ  قَال وا

َ
ٓ أ ْ بَِما ۡم َءاِمن وا  0َعلَۡيَناِإَوَذا قِيَل لَه 

ٗقا ِ َصد  َو ٱۡۡلَقُّ م  وَن بَِما َوَرآَءه ۥ َوه  ر  ۡمۗۡ ق ۡل فَلَِم  0مَوَيۡكف  ل َِما َمَعه 
ۢنبَِيآءَ  9َتۡقت ل ونَ 

َ
ِ  7أ ۡؤِمنَِي  9مٱَّللذ نت م مُّ  ِمن َقۡبل  إِن ك 

ُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما  َوإَِذا قِيَل لَهُْم آَِمنُوا بَِما أَْنَزَل هللاا

أُْنِزَل َعلَْينَا َويَْكفُُروَن بَِما َوَراَءهُ َوهَُو اْلَحقُّ 

ِ ِمْن  قًا لَِما َمَعهُْم قُْل فَلَِم تَْقتُلُوَن أَْنبِيَاَء هللاا ُمَصدِّ

 قَْبُل إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

87/2:92هـ
3
َۡذت م    وََسَٰ بِٱۡۡلَي َِنَِٰت ث مذ ٱَتذ م مُّ ِمنَۢ  ]...[ 0مَل ٱۡلعِجۡ  0۞َولََقۡد َجآَءك 

وَن  نت ۡم َظَٰلِم 
َ
 َبۡعِدهِۦ َوأ

َولَقَْد َجاَءُكْم ُموَسى بِاْلبَيِّنَاِت ثُما اتاَخْذتُُم اْلِعْجَل 

 ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم ظَالُِمونَ 

87/2:93هـ
4
ورَ   م  ٱلطُّ ۡم َوَرَفۡعَنا فَۡوقَك  َخۡذنَا ِميَثََٰقك 

َ
ْ َمآ  0مِإَوۡذ أ وا ذ  خ 

ْ َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا ُْۖ قَال وا وا ةٖ َوٱۡسَمع  وذ م بِق  ْ ِِف  9مَءاَتۡيَنَٰك  ُۡشِب وا
 
َوأ

م 7م0ق ل وبِِهم   ر ك  م 
ۡ
ۡفرِهِۡم  ق ۡل بِۡئَسَما يَأ ۡم  9ٱۡلعِۡجَل بِك  بِهِۦٓ إِيَمَٰن ك 

ۡؤِمنَِي  نت م مُّ  إِن ك 

فَْوقَُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما  َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا

ةإ َواْسَمُعوا قَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا  آَتَْينَاُكْم بِقُوا

َوأُْشِربُوا فِي قُلُوبِِهُم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهْم قُْل بِْئَسَما 

 يَأُْمُرُكْم بِِه إِيَمانُُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

م   87/2:94هـ ِن د وِن ٱنلذاِس  ق ۡل إِن ََكنَۡت لَك  ِ َخالَِصٗة م  ار  ٱٓأۡلِخَرة  ِعنَد ٱَّللذ ٱَلذ
نت ۡم َصَِٰدقِيَ  اْ ٱلَۡمۡوَت إِن ك   َفَتَمنذو 

ِ َخالَِصةً  اُر اآْلَِخَرةُ ِعْنَد هللاا قُْل إِْن َكانَْت لَُكُم الدا

 ِمْن ُدوِن النااِس فَتََمناُوا اْلَمْوَت إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

87/2:95هـ
5
يِۡديِهۡم   

َ
َمۡت أ بََدَۢا بَِما قَدذ

َ
َٰلِِمَي  0َولَن َيَتَمنذۡوه  أ َۢ بِٱلظذ ُ َعلِيٌم  َوٱَّللذ  َعلِيم  َولَْن يَتََمناْوهُ أَبًَدا بَِما قَداَمْت أَْيِديِهْم َوهللاا

 بِالظاالِِمينَ 

87/2:96هـ
6
ةٖ   َٰ َحَيوَٰ ۡحَرَص ٱنلذاِس لََعَ

َ
ۡم أ ْ  يََودُّ  0َوتَلَِجَدنذه  وا ك  ُۡشَ

َ
ِيَن أ َومَِن ٱَّلذ

زَۡحزِِحهِۦ َو بِم  ۡلَف َسَنةٖ َوَما ه 
َ
ر  أ َعمذ ۡم لَۡو ي  ه  َحد 

َ
ن  9أ

َ
ِمَن ٱۡلَعَذاِب أ

َۢ بَِما َيۡعَمل ونَ  ۗۡ َوٱَّللذ  بَِصۡي  َر َعمذ   7ي 

َولَتَِجَدناهُْم أَْحَرَص النااِس َعلَى َحيَاةإ َوِمَن الاِذيَن 

ُر أَْلَف َسنَةإ َوَما هَُو  أَْشَرُكوا يََودُّ أََحُدهُْم لَْو يَُعما

ُ بَِصيٌر بَِما  َر َوهللاا بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب أَْن يَُعما

 يَْعَملُونَ 

87/2:97هـ
7
ا ل ِـِجۡبِيَل   و ٗ ِ  0ق ۡل َمن ََكَن َعد  َٰ قَۡلبَِك بِإِۡذِن ٱَّللذ ََل ۥ لََعَ ۥ نَزذ فَإِنذه 

ٗقا ِ َصد  ۡؤِمنَِي  0مم  ىَٰ لِۡلم  ٗدى َوب ُۡشَ  ل َِما َبۡيَ يََديۡهِ وَه 
لَهُ َعلَى قَْلبَِك  ا لِِجْبِريَل فَإِناهُ نَزا قُْل َمْن َكاَن َعُدّوً

قًا لَِما بَْيَن يََدْيِه َوهُدً  ِ ُمَصدِّ ى َوبُْشَرى بِإِْذِن هللاا

 لِْلُمْؤِمنِينَ 

87/2:98هـ
8
ََٰل   لِهِۦ وَِجۡبِيَل َوِميَكى ِ َوَمَلىئَِكتِهِۦ َور س  ذ ِ ا َّلل  و ٗ فَإِنذ  0َمن ََكَن َعد 

َٰفِرِيَن  و   ل ِۡلَك َ َعد   ٱَّللذ
ِ َوَماَلهَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجْبِريَل  ا َّلِلا َمْن َكاَن َعُدّوً

 َ  َعُدو  لِْلَكافِِرينَ  َوِميَكاَل فَإِنا هللاا

ونَ  87/2:99هـ ر  بَِهآ إَِلذ ٱۡلَفَِٰسق  نَزنۡلَآ إََِلَۡك َءاَيَٰتِۢ َبي َِنَٰٖتِۖ َوَما يَۡكف 
َ
َولَقَْد أَْنَزْلنَا إِلَْيَك آَيَاتإ بَيِّنَاتإ َوَما يَْكفُُر بِهَا إاِلا  َولََقۡد أ

 اْلفَاِسقُونَ 

                                                           
1

 يُْنِزلَ ( 0 
2

 .60:  9\97انظر هامش اآلية ( 9م 70:  73\77 اآلية هامش أنظر (0م ♦أَْنبِئَاَء ( 7 تُقَتِّلُونَ ( 9 ، َفما أْنَزَل َعلَْينَا بَِما أَْنَزَل هللاُ َعلَْينَا(0 
3

 .076:  7\78أنظر هامش اآلية ( 0م♦ اتاَختُُم ( 0 
4

قارن: " تقدم أنت واسمع كل ما يقوله الرب إلهنا، وأنت ( 9م. Cf. **Talmud, Shabbat 88a( 0م♦ يَاُمُرُكْم، يَاُمْرُكْم ( 9 قُلُوبِِهِم، قُلُوبِهُمُ ( 0 

(؛" وأخذ كتاب العهد فتال على مسامع الشعب فقال: كل ما تكلم الرب به نفعله 91:  3كلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا، فنسمع ونعمل" )تثنية 

قد يكون هذا اشارة ( 7منا وعملنا وليس سمعنا وعصينا. (. وكلمة عمل بالعبرية هي عسى. وقد يكون أصل اآلية سمع7:  97ونسمعه" )خروج 

الى النص التالي: "ثم أخذ العجل الذي صنعوه، فأحرقه بالنار وسحقه حتى صار كالغبار، وذراه على وجه الماء وأسقى بني إسراهيل" )خروج 

 (. وهذا أحد التفاسير التي جاء بها الطبري لهذه اآلية. 91:  79
5

 أَْيِديهُمْ ( 0 
6

 تَْعَملُونَ ( 7 بُِمْنِزِحهِ ( 9 الحياة( 0 
7

، لِِجْبراهيَل، لِِجْبَراييَل، لَِجْبَراهَِل، لَِجْبَرايَل، لَِجْبَرْيلَ ( 0   اآلية هامش أنظر (0م♦ . ، لَِجْبِريَن، لِِجْبِريَن، لِِجْبرايينَ لَِجْبَرهيَل، لَِجْبريَل، لَِجْبَرهَِل، لَِجْبَرهِلا

77\73  :70. 
8

 يَكاهَِل، َوِميَكاهِيَل، َوِميَكايَِل، َوِميَكاييَل، َوِميَكئَِل، َوِميَكئيَل، َوِميَكييَل، َوِميَكْيَل، ِميَكلا َومِ ( 0 
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87/2:100هـ
1
ذَما  َو ُك 

َ
ْ  0أ وا ََٰهد  ۡم ََل  7َعۡهٗدا نذَبَذهۥ  9َع ۡكَث ه 

َ
مِۚ بَۡل أ ِۡنه  فَرِيق  م 

  7ي ۡؤِمن ونَ 
أََوُكلاَما َعاهَُدوا َعْهًدا نَبََذهُ فَِريٌق ِمْنهُْم بَْل أَْكثَُرهُْم 

 اَل يُْؤِمنُونَ 

87/2:101هـ
2
ق    ِ َصد  ِ م  ِۡن ِعنِد ٱَّللذ ول  م  ۡم رَس  ا َجآَءه  ۡم َنَبذَ  ل َِما 0َولَمذ فَرِيق   9َمَعه 

ۡم ََل  نذه 
َ
ورِهِۡم َكأ ه  ِ َوَرآَء ظ  ْ ٱۡلِكَتََٰب كَِتََٰب ٱَّللذ وت وا

 
ِيَن أ َِن ٱَّلذ م 
وَن   َيۡعلَم 

ٌق لَِما  ِ ُمَصدِّ ا َجاَءهُْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد هللاا َولَما

ِ  َمَعهُْم نَبََذ فَِريٌق ِمَن الاِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِكتَابَ  هللاا

 َوَراَء ظُهُوِرِهْم َكأَناهُْم اَل يَْعلَُمونَ 

87/2:102هـ
3
  ْ ْ َما َتۡتل وا وا َيَِٰطي   0َوٱتذَبع  لَۡيَمََٰنُۖ َوَما َكَفَر  9ٱلشذ ۡلِك س  َٰ م  لََعَ

لَۡيَمَٰن   َيَِٰطيَ  0مس  ۡحَر  7َوَلَِٰكنذ ٱلشذ ِ وَن ٱنلذاَس ٱلس  َعل ِم  ْ ي  وا َكَفر 
نزَِل لََعَ ٱلَۡمَلَكۡيِ 

 
وَت   9مبَِبابَِل  7َوَمآ أ وَت َوَمَٰر  َعل َِمانِ  7م3َهَٰر   6َوَما ي 

َما  وَن ِمۡنه  ُۖ َفَيَتَعلذم  ۡر وََلٓ إِنذَما ََنۡن  فِۡتَنة  فَََل تَۡكف  َٰ َيق  َحد  َحَّتذ
َ
ِمۡن أ

ِق وَن بِهِۦ  َفر  ِينَ  7َبۡيَ ٱلَۡمۡرءِ َما ي  م بَِضآر  بِهِۦ مِۡن  9َوَزوِۡجهۦِ  َوَما ه 
واْ  ۡم  َولََقۡد َعلِم  ه  ۡم َوََل يَنَفع  ُّه  وَن َما يَۡض  ِ  َوَيَتَعلذم  َحد  إَِلذ بِإِۡذِن ٱَّللذ

َ
أ

َٰٖقِۚ  َٰه  َما ََل ۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَل ى ِ  7ملََمِن ٱۡشََتَ  ب
ْ ۡوا هِۦٓ َوَۡلِۡئَس َما َُشَ

وَن  ۡم  لَۡو ََكن واْ َيۡعلَم  َسه  نف 
َ
 أ

يَاِطيُن َعلَى ُملِْك ُسلَْيَماَن َوَما  َواتابَُعوا َما تَْتلُو الشا

يَاِطيَن َكفَُروا يَُعلُِّموَن  َكفََر ُسلَْيَماُن َولَِكنا الشا

ْحَر َوَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن بِبَابَِل  النااَس السِّ

اُروَت َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن أََحدإ َحتاى هَاُروَت َومَ 

يَقُواَل إِناَما نَْحُن فِْتنَةٌ فاََل تَْكفُْر فَيَتََعلاُموَن ِمْنهَُما َما 

يَن  قُوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما هُْم بَِضارِّ يُفَرِّ

ِ َويَتََعلاُموَن َما هُْم  بِِه ِمْن أََحدإ إاِلا بِإِْذِن هللاا يَُضرُّ

َواَل يَْنفَُعهُْم َولَقَْد َعلُِموا لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ فِي 

اآْلَِخَرِة ِمْن َخاَلقإ َولَبِْئَس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسهُْم لَْو 

 َكانُوا يَْعلَُمونَ 

87/2:103هـ
4
ْ لََمث وَبة    َقۡوا ْ َوٱتذ ۡم َءاَمن وا نذه 

َ
ِ  0َولَۡو أ ِۡن ِعنِد ٱَّللذ  َخۡۡي   لذۡو ََكن واْ م 

وَن   َيۡعلَم 
ِ َخْيٌر  َولَْو أَناهُْم آََمنُوا َواتاقَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد هللاا

 لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ 

87/2:104هـ
5
ْ َرَِٰعَنا  ول وا ْ ََل َتق  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡرنَا 0َيى ْ ٱنظ  ْۗۡ  9َوق ول وا وا َوٱۡسَمع 

َِلم  
َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ  َولِۡلَك

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَقُولُوا َراِعنَا َوقُولُوا 

 اْنظُْرنَا َواْسَمُعوا َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب أَلِيمٌ 

87/2:105هـ
6
ا يََودُّ   َل  0مذ ََنذ ن ي 

َ
ُۡشِكَِي أ ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب َوََل ٱلۡم 

َ
واْ ِمۡن أ ِيَن َكَفر   9ٱَّلذ

ۡم  َوٱَّللذ  ََيَۡتصُّ بِرَُۡحَتِهِۦ َمن يََشآء    ب ِك  ِن رذ ِۡن َخۡۡيٖ م  م م   7َعلَۡيك 
 َوٱَّللذ  ذ و ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيِم 

ِب َواَل َما يََودُّ الاِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَا

َل َعلَْيُكْم ِمْن َخْيرإ ِمْن َربُِّكْم  اْلُمْشِرِكيَن أَْن يُنَزا

ُ ُذو اْلفَْضِل  ُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء َوهللاا َوهللاا

 اْلَعِظيمِ 

87/2:106هـ
7
ۡو ن نِسَها 0۞َما نَنَسخۡ  

َ
تِ  9ِمۡن َءايَة  أ

ۡ
ۗۡ  7نَأ ٓ ۡو ِمۡثلَِها

َ
ٓ أ ِۡنَها ۡۡيٖ م 

لَۡم  7َِبَ
َ
أ

ءٖ قَِديٌر  ِ ََشۡ
َٰ ُك   َ لََعَ نذ ٱَّللذ

َ
 َتۡعلَۡم أ

َما نَْنَسْخ ِمْن آَيَةإ أَْو نُْنِسهَا نَأِْت بَِخْيرإ ِمْنهَا أَْو 

َ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ   ِمْثلِهَا أَلَْم تَْعلَْم أَنا هللاا

                                                           
1

 يُْوِمنُونَ ( 7 نَقََضه( 7 ُعوِهُدوا، َعِهُدوا، َعهَُدوا( 9 أَْوُكلاَما( 0 
2

قاً ( 0   نَقََضهُ ( 9 ُمَصدِّ
3

، اْلَمِر، اْلِمْرِء، اْلُمْرءِ ( 7 يُْعلَِماِن، يَُعلَِّم الملَكان( 6 هَاُروُت َوَماُروتُ ( 3 اْلَملَِكْينِ ( 7 َولَِكْن الشايَاطُونُ ( 7 الشايَاطُونُ ( 9 تُتَلِّي( 0  يَن، ( 9 اْلَمرِّ بَِضارا

ي الذي يعدد نساءه وبناء  00في الفصل  يتغاضى القرآن عن ذكر عيوب األنبياء بما فيهم سليمان كما يذكرها مثال سفر الملوك األول( 0م♦  بَِضارِّ

 7:  6اسطورة اكادية لمالكين سقطا يربطهما التقليد اليهودي بما جاء في سفر التكوين  (7مبابل اسم لتل ويعني باب السماء .  (9ممعابد آللهتهن. 

لدن لهم أوالدا، هم األبطال المعروفون منذ القدم" "وكان على األرض جبابرة في تلك األيام، وبعد ذلك أيضا حين دخل بنو هللا على بنات الناس فو

 ,Talmud: "كيف سقطت من السماء أيتها الزهرة، ابن الصباح؟ كيف حطمت إلى األرض يا قاهر األمم؟". ويذكرهما التلمود )09:  07واشعيا 

Joma 67 b). 1 H chap. 6-9 parle d'autres anges déchus  **بالعبرية في سفر أيوب بكعنى نصيب:  جاءت الكلمة بنفس اللفظة (7م

 (. وهكذا فهمها معجم الفاظ القرآن الكريم: حظ ونصيب.98:  91"ذلك نصيب الرجل الشرير ميراثه من عند هللا بأمره تعالى" )أيوب 
4

 لََمْثَوبَةٌ ( 0 
5

 أَْنِظْرنَا( 9 َراِعنَاً، َراعونَا، إْرَعْونَا( 0 
6

 يََشا( 7 يُْنَزلَ ( 9 َودا ( 0 
7

هَا، نُْنِسَك، نُْنِسَكهَا، نَْنَسهَا،( 9 نُْنِسْخ، نُْنِسكَ ( 0  ( 7 نِجئ( 7 تُْنَسهَا، نَْنَسْخهَا، تَْنَسهَا نَْنَسأْهَا، نَْنساهَا، تَْنساهَا، تَْنسأهَا، تُْنسأهَا، تُْنساهَا، نُْنِسئهَا، نُنَسِّ

 بمثلها أو خيرإ منها
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87/2:107هـ
1
لَۡم َتۡعلَمۡ  

َ
ۡلك  ٱل 0أ َ ََل ۥ م  نذ ٱَّللذ

َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِن  0م9سذ م م  َوَما لَك 

ٖ َوََل نَِصۡي   ِ ِمن َوِّل   د وِن ٱَّللذ
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما  َ لَهُ ُمْلُك السا أَلَْم تَْعلَْم أَنا هللاا

ِ ِمْن َولِيٍّ َواَل نَِصيرإ   لَُكْم ِمْن ُدوِن هللاا

87/2:108هـ
2
ن  

َ
وَن أ ۡم ت رِيد 

َ
ْ   َ تَۡس أ ئَِل  0ل وا ۡم َكَما س  ولَك  ۗۡ َوَمن  9رَس  وََسَٰ ِمن َقۡبل  م 

بِيِل  يَمَِٰن َفَقۡد َضلذ َسَوآَء ٱلسذ ۡفَر بِٱۡۡلِ ِل ٱۡلك   يَتََبدذ
أَْم تُِريُدوَن أَْن تَْسأَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَسى 

يَماِن فَ  ِل اْلُكْفَر بِاإْلِ قَْد َضلا ِمْن قَْبُل َوَمْن يَتَبَدا

بِيلِ   َسَواَء السا

87/2:109هـ
3
اًرا   فذ ۡم ك  ِنَۢ َبۡعِد إِيَمَٰنِك  م م  ونَك  دُّ ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب لَۡو يَر 

َ
ِۡن أ َودذ َكثِۡي  م 

 َ ِنَۢ َبۡعِد َما تَبَيذ ِسِهم م  نف 
َ
ِۡن ِعنِد أ ْ  0َحَسٗدا م  وا ُۖ فَٱۡعف  م  ٱۡۡلَقُّ  0نلَه 
ِتَ 
ۡ
َٰ يَأ واْ َحَّتذ ءٖ قَِدير  َوٱۡصَفح  ِ ََشۡ

َٰ ُك   َ لََعَ ۡمرِهِۦٓۗۡ إِنذ ٱَّللذ
َ
 ٱَّللذ  بِأ

ونَُكْم ِمْن بَْعِد  َودا َكثِيٌر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُردُّ

إِيَمانُِكْم ُكفااًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم ِمْن بَْعِد َما 

ُ تَبَياَن لَهُُم اْلَحقُّ فَاْعفُوا َواْصفَُحوا حَ  تاى يَأْتَِي هللاا

َ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ   بِأَْمِرِه إِنا هللاا

87/2:110هـ
4
ِۡن َخۡۡيٖ   م م  ِسك  نف 

َ
ْ ِۡل وا م  ِ ةَ  َوَما ت َقد  َكوَٰ ْ ٱلزذ ةَ َوَءات وا لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قِيم 

َ
َوأ

وه   َ بَِما َتۡعَمل وَن بَِصۡي   0ََتِد  ِۗۡ إِنذ ٱَّللذ  ِعنَد ٱَّللذ
ُموا َوأَقِيمُ  َكاةَ َوَما تُقَدِّ اَلةَ َوآَتُوا الزا وا الصا

َ بَِما  ِ إِنا هللاا أِلَْنفُِسُكْم ِمْن َخْيرإ تَِجُدوهُ ِعْنَد هللاا

 تَْعَملُوَن بَِصيرٌ 

87/2:111هـ
5
َل   ْ لَن يَۡدخ  ۗۡ  0َوقَال وا ۡو نََصََٰرىَٰ

َ
وًدا أ تِۡلَك  0ت9ٱۡۡلَنذَة إَِلذ َمن ََكَن ه 

ۡمۗۡ  َمانِيُّه 
َ
نت ۡم َصَِٰدقَِي  7أ ۡم إِن ك   ق ۡل َهات واْ ب ۡرَهََٰنك 

َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجناةَ إاِلا َمْن َكاَن هُوًدا أَْو 

نََصاَرى تِْلَك أََمانِيُّهُْم قُْل هَاتُوا بُْرهَانَُكْم إِْن ُكْنتُْم 

 َصاِدقِينَ 

87/2:112هـ
6
ۡسلَ  

َ
ِۚ َمۡن أ هۥ  ِعنَد َرب ِهِۦ َوََل بََّلَٰ ۡجر 

َ
ۥٓ أ ِۡسن  فَلَه  َو َم  ِ َوه  ۥ َّلِلذ َم وَۡجَهه 

ۡم ََيَۡزن وَن  0َخۡوٌف   َعلَۡيِهۡم َوََل ه 
ِ َوهَُو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ  بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجهَهُ َّلِلا

 ِعْنَد َربِِّه َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ 

ءٖ َوقَالَِت ٱنلذَصََٰرىَٰ لَۡيَسِت  87/2:113هـ َٰ ََشۡ ود  لَۡيَسِت ٱنلذَصََٰرىَٰ لََعَ َوقَالَِت ٱَۡلَه 
ِيَن ََل  ۡم َيۡتل وَن ٱۡلِكَتََٰبۗۡ َكَذَٰلَِك قَاَل ٱَّلذ ءٖ وَه  َٰ ََشۡ ود  لََعَ ٱَۡلَه 

ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰ  م  بَۡيَنه  وَن ِمۡثَل قَۡولِِهۡم  فَٱَّللذ  ََيۡك  َمةِ فِيَما ََكن واْ َيۡعلَم 
ونَ   فِيهِ ََيَۡتلِف 

َوقَالَِت اْليَهُوُد لَْيَسِت الناَصاَرى َعلَى َشْيءإ 

َوقَالَِت الناَصاَرى لَْيَسِت اْليَهُوُد َعلَى َشْيءإ َوهُْم 

يَْتلُوَن اْلِكتَاَب َكَذلَِك قَاَل الاِذيَن اَل يَْعلَُموَن ِمْثَل 

ُ يَْحُكمُ  بَْينَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه  قَْولِِهْم فَاَّللا

 يَْختَلِفُونَ 

87/2:114هـ
7
ۥ َوَسَعَٰ ِِف   ه  ن ي ۡذَكَر فِيَها ٱۡسم 

َ
ِ أ َنَع َمَسَِٰجَد ٱَّللذ ن مذ ۡظلَم  ِممذ

َ
َوَمۡن أ

 ٓ ل وَها ن يَۡدخ 
َ
ۡم أ ْوَلىئَِك َما ََكَن لَه 

 
ٓ  أ ۡم ِِف  9إَِلذ َخآئِفَِي   0َخَرابَِها لَه 

ۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيم   ۡنَيا ِخۡزي  َولَه   ٱَلُّ

ِ أَْن يُْذَكَر فِيهَا  ْن َمنََع َمَساِجَد هللاا َوَمْن أَْظلَُم ِمما

اْسُمهُ َوَسَعى فِي َخَرابِهَا أُولَئَِك َما َكاَن لَهُْم أَْن 

ْنيَ  ا ِخْزٌي َولَهُْم يَْدُخلُوهَا إاِلا َخاهِفِيَن لَهُْم فِي الدُّ

 فِي اآْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

87/2:115هـ
8
  ْ ۡيَنَما ت َولُّوا

َ
ِ ٱلَۡمُۡشِق  َوٱلَۡمۡغرِب   فَأ ِ   9َفَثمذ  0ن0َوَّلِلذ َ  0موَۡجه  ٱَّللذ إِنذ ٱَّللذ

 َوَِٰسٌع َعلِيم  
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَما َوْجهُ  ِ  َوَّلِلا هللاا

َ َواِسٌع َعلِيمٌ   إِنا هللاا

87/2:116هـ
9
  ْ ۡرِضِۖ  0َوقَال وا

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۖۥُ بَل َلذ ۥ َما ِِف ٱلسذ ۡبَحََٰنه  اۗۡ س  ََذ ٱَّللذ  َوََلٗ ٱَتذ

َٰنِت وَن   ُك    َلذ ۥ َق
ُ َولًَدا ُسْبَحانَهُ بَْل لَهُ َما فِي  َوقَالُوا اتاَخَذ هللاا

َماَواِت وَ   اأْلَْرِض ُكل  لَهُ قَانِتُونَ السا

                                                           
1

 .9:  93\97هامش اآلية أنظر ( 0م♦ َولَْرِض ( 9 تَْعلَمَ ( 0 
2

 ِسيَل، ِسئَِل، ُسيَِل، ُسِوَل، َسأَلَ ( 9 تََسلُوا( 0 
3

 98:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦ تُبُيَِّن ( 0 
4

 تَِجُدوهُو( 0 
5

 69:  9\97أنظر هامش اآلية (.0ت ♦أََمانِْيهُْم. (. 7 ♦هُوًدا أَْو نََصاَرى = يهودياً أو نصرانياً ( 9 يُْدَخلَ ( 0 
6

 َخْوُف، َخْوفَ  (0 
7

 ُخيافاً، ُحنَفَاء( 9 يُْدَخلُوهَا( 0 
8

ْه ( 9 تََولاْوا( 0  قارن: "قالت ( 0م♦  079:  9\97التي تطلب بالتوجه نحو الكعبة. انظر هامش اآلية  077:  9\97منسوخة باآلية ( 0ن♦ فَثَما

ن إن المكان الذي فيه يجب التعبد هو في أورشليم قال لها يسوع: صدقيني المرأة: يا رب، أرى أنك نبي. تعبد آباؤنا في هذا الجبل، وأنتم تقولو

يأتي من  أيتها المرأة تأتي ساعة فيها تعبدون اآلب ال في هذا الجبل وال في أورشليم. أنتم تعبدون ما ال تعلمون ونحن نعبد ما نعلم ألن الخالص

ادقون يعبدون اآلب بالروح والحق فمثل أولئك العباد يريد اآلب. إن هللا روح فعلى فيها العباد الص -وقد حضرت اآلن  -اليهود ولكن تأتي ساعة 

 (.97-08: 7العباد أن يعبدوه بالروح والحق" )يوحنا 
9

 قَالُوا( 0 
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87/2:117هـ
1
ن  0بَِديع    ول  ََل ۥ ك  ۡمٗرا فَإِنذَما َيق 

َ
ۡرِضِۖ ِإَوَذا قَََضى أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ٱلسذ

ون     0م9َفَيك 
َماَواِت َواأْلَْرِض َوإَِذا قََضى أَْمًرا فَإِناَما  بَِديُع السا

 يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ 

87/2:118هـ
2
  ٓ تِيَنا

ۡ
ۡو تَأ
َ
َنا ٱَّللذ  أ وَن لَۡوََل ي َكل ِم  ِيَن ََل َيۡعلَم  ۗۡ َكَذَٰلَِك  0َوقَاَل ٱَّلذ َءايَة 
ِۡثَل قَۡولِِهۡم  تََشََٰبَهۡت  ِيَن ِمن َقۡبلِِهم م  ۡمۗۡ قَۡد بَيذنذا ٱٓأۡلَيَِٰت  9قَاَل ٱَّلذ ق ل وب ه 

 لَِقۡوٖ  ي وقِن وَن 

ُ أَْو تَأْتِينَا  َوقَاَل الاِذيَن اَل يَْعلَُمونَ  لَْواَل يَُكلُِّمنَا هللاا

آَيَةٌ َكَذلَِك قَاَل الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم ِمْثَل قَْولِِهْم 

 تََشابَهَْت قُلُوبُهُْم قَْد بَياناا اآْلَيَاِت لِقَْومإ يُوقِنُونَ 

87/2:119هـ
3
ِ بَِشۡٗيا َونَِذيٗراُۖ َوََل   رَۡسۡلَنََٰك بِٱۡۡلَق 

َ
ٓ أ ا ۡصَحَِٰب  0ل    َ ت ۡس إِنذ

َ
َعۡن أ

 ٱۡۡلَِحيِم 
إِناا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا َواَل تُْسأَُل َعْن 

 أَْصَحاِب اْلَجِحيمِ 

ۡمۗۡ ق ۡل إِنذ  87/2:120هـ َٰ تَتذبَِع ِملذَته  ود  َوََل ٱنلذَصََٰرىَٰ َحَّتذ َولَن تَۡرََضَٰ َعنَك ٱَۡلَه 
َو ٱ ِ ه  َدى ٱَّللذ ِي َجآَءَك ِمَن ه  م َبۡعَد ٱَّلذ ۡهَوآَءه 

َ
ۗۡ َولَئِِن ٱتذَبۡعَت أ َدىَٰ لۡه 

ٖ َوََل نَِصۡي   ِ ِمن َوِّل   ٱۡلعِۡلِم َما لََك ِمَن ٱَّللذ

َولَْن تَْرَضى َعْنَك اْليَهُوُد َواَل الناَصاَرى َحتاى 

ِ هَُو اْلهَُدى َولَئِ  ِن تَتابَِع ِملاتَهُْم قُْل إِنا هَُدى هللاا

اتابَْعَت أَْهَواَءهُْم بَْعَد الاِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك 

ِ ِمْن َولِيٍّ َواَل نَِصيرإ   ِمَن هللاا

87/2:121هـ
4
ْوَلىئَِك ي ۡؤِمن ونَ  

 
ۥ َحقذ تََِلَوتِهِۦٓ أ م  ٱۡلِكَتََٰب َيۡتل ونَه  ِيَن َءاَتۡيَنَٰه   0ٱَّلذ
وَن  م  ٱۡلَخََِّٰس  ْوَلىئَِك ه 

 
ۡر بِهِۦ فَأ ۗۦۡ َوَمن يَۡكف   بِهِ

الاِذيَن آَتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْتلُونَهُ َحقا تاَِلَوتِِه أُولَئَِك 

 يُْؤِمنُوَن بِِه َوَمْن يَْكفُْر بِِه فَأُولَئَِك هُُم اْلَخاِسُرونَ 

87/2:122هـ
5
  ْ وا ر  ىءِيَل ٱۡذك  ََٰبَِنٓ إِۡسَر َن ِ  0نِۡعَمَِّتَ َي

َ
ۡم َوأ ۡنَعۡمت  َعلَۡيك 

َ
ٱلذَِّتٓ أ

ۡم لََعَ ٱۡلَعَٰلَِمَي  ۡلت ك   فَضذ
يَا بَنِي إِْسَراهِيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الاتِي أَْنَعْمُت 

ْلتُُكْم َعلَى اْلَعالَِمينَ   َعلَْيُكْم َوأَنِّي فَضا

 ََتۡزِي َنۡفٌس  87/2:123هـ
واْ يَۡوٗما َلذ ۡقَبل  ِمۡنَها َعۡدل    ٗ َعن نذۡفٖس َشۡي َوٱتذق  ا َوََل ي 

ونَ  ۡم ي نَِص  َها َشَفََٰعة  َوََل ه   َوََل تَنَفع 
َواتاقُوا يَْوًما اَل تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفسإ َشْيئًا َواَل 

يُْقبَُل ِمْنهَا َعْدٌل َواَل تَْنفَُعهَا َشفَاَعةٌ َواَل هُْم 

 يُْنَصُرونَ 

87/2:124هـ
6
ۥ بَِكلَِمَٰٖت  0مَ   ذِ ٱۡبَتَّلى إِبَۡرَِٰه ۞ِإَو  ُۖ  0مَربُّه  نذ ه  َتمذ

َ
قَاَل إَِن ِ َجاِعل َك  9فَأ

 ُۖ ِيذَِّتِۖ قَاَل ََل َيَنال  َعۡهِدي 9ملِلنذاِس إَِماٗما َٰلِِميَ  7قَاَل َوِمن ذ ر    7ٱلظذ
هُنا قَاَل  إِنِّي َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكلَِماتإ فَأَتَما

ياتِي قَاَل اَل  َجاِعلَُك لِلنااِس إَِماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّ

 يَنَاُل َعْهِدي الظاالِِمينَ 

87/2:125هـ
7
ْ  0َمَثابَةٗ  0مِإَوۡذ َجَعۡلَنا ٱۡۡلَۡيَت   وا ِذ  ۡمٗنا َوٱَتذ

َ
َقاِم  9ل ِلنذاِس َوأ ِمن مذ

َِٰه  َٰ  9ممَ   إِبَۡر ٓ إََِلى إِبَۡر ِۖ وََعهِۡدنَا
َصّل ٗ َِرا بَۡيَِّتَ   ِه م  ن َطه 

َ
 7َم ِإَوۡسَمَٰعِيَل أ

آئِفِيَ  ودِ  7ملِلطذ ج  ِع ٱلسُّ كذ  َوٱۡلَعَِٰكفَِي َوٱلرُّ

َوإِْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً لِلنااِس َوأَْمنًا َواتاِخُذوا ِمْن 

َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا إِلَى إِْبَراِهيَم 

أَْن طَهَِّرا بَْيتَِي لِلطااهِفِيَن َواْلَعاِكفِيَن َوإِْسَماِعيَل 

ُجودِ  ِع السُّ كا  َوالرُّ

                                                           
1

 .31:  37\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ فَيَُكوَن ( 9 بَِديِع، بَِديعَ ( 0 
2

ابَهَتْ ( 9 تَاتِينَا( 0   تَشا
3

 تَْسأَْل، َواَل تُْسأَْل، َوَما تُْسأَُل، َولَن تُْسأََل، َواَل تُْساُل، َواَل تَُسْل، َوإِْن تَْسأَلُ َواَل ( 0 
4

 يُْوِمنُونَ ( 0 
5

 نِْعَمتِي( 0 
6

هُناه( 9 إبراهام، إبراهُم، إبراِهم، إبراهَم، إبَرهُم( 0  قارن: " وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطى نسلك هذه  (0م♦ الظالمون ( 7 َعْهِديَ ( 7 فَأَتَما

 96البالد كلها، وتتبارك بنسلك أمم األرض كلها،من أجل أن إبراهيم أصغى إلى صوتي وحفظ أوامري ووصاياي وفراهضي وشراهعي" )تكوين 

يم قد ابتاله هللا بعدة تجارب اجتازها ونجد ذكر (. احتار المفسرون بمدلول عبارة "ابتلى ابراهيم ربه بكلمات" وقد ذكر الطبري ان ابراه7-3: 

قارن: "وخاطبه هللا قاهال: ها أنا  (9م  Selon Mishnah Abot 5:3, Abraham a été soumis à dix épreuvesلتفسير مشابه في**

، ألني جعلتك أبا عدد كبير من األمم" أجعل عهدي معك، فتصير أبا عدد كبير من األمم. وال يكون اسمك أبرام بعد اليوم، بل يكون آسمك إبراهيم

 (.كلمة اماما في اآلية قراءة مغلوطة أصلها أمما. أي ان ابراهيم سيكون أب ألمم كثيرة. فقد يكون هناك خلط بين الكلمتين.3-7:  07)تكوين 
7

( كما استعملت كلمة البيت لإلشارة الى بيت هللا 9:  09 )يستعمل سفر التكوين كلمة بيت ايل بمعنى بيت هللا( 0م♦ بَْيتِي ( 7 َواتاَخُذوا( 9 مثاباتإ ( 0 

( بمعنى الموضع: "ال تفعلوا مثلهم فتعبدوا الرب إلهكم في 3-7:  09نفس لفظة مقام بالعبرية جاءت في سفر التثنية )( 9م(. 0:  71)مزامير 

باطكم ليحل فيه اسمه ويسكن فيه. هناك تطلبونه وإلى هناك مواضع متعددة، بل تعبدونه في الموضع الذي يختاره الرب إلهكم من بين أراضي أس

يعتقد انها خاصة بهيكل اورشليم اعتمادا  87صفحة  9مجلد  Bonnet-Eymardيرى المسلمون ان هذه اآلية خاصة بالكعبة ولكن ( 7متذهبون". 

 الذي يقول: "بالطهارة أغسل يدي وبمذبحك أطوف يا رب". 6:  96على المزمور 
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87/2:126هـ
1
َِٰه   ۥ ِمَن   ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡر ۡهلَه 

َ
ۡق أ ا َءاِمٗنا َوٱۡرز  ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا بََِلً م  َرب 
ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ قَاَل  م بِٱَّللذ َوَمن َكَفَر ٱثلذَمَرَِٰت َمۡن َءاَمَن ِمۡنه 

ۥ ه  َمت ِع 
 
ۥٓ  0فَأ ه  ۡضَطرُّ

َ
 إََِلَٰ َعَذاِب ٱنلذارِِۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصۡي   9قَلِيَٗل ث مذ أ

َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هََذا بَلًَدا آَِمنًا َواْرُزْق 

ِ َواْليَْوِم  أَْهلَهُ ِمَن الثاَمَراِت َمْن آََمَن ِمْنهُْم بِاَّللا

هُ  اآْلَِخرِ  قَاَل َوَمْن َكفََر فَأَُمتُِّعهُ قَلِياًل ثُما أَْضطَرُّ

 إِلَى َعَذاِب النااِر َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 

87/2:127هـ
2
َِٰه   ُٓۖ  0م  ٱۡلَقَواِعَد ِمَن ٱۡۡلَۡيِت ِإَوۡسَمَٰعِيل  َربذَنا  ِإَوۡذ يَۡرَفع  إِبَۡر ا َتَقبذۡل ِمنذ

ِميع  ٱۡلعَ  ]...[ نَت ٱلسذ
َ
 لِيم  إِنذَك أ

َوإِْذ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيُل 

ِميُع اْلَعلِيمُ   َربانَا تَقَباْل ِمناا إِناَك أَْنَت السا

87/2:128هـ
3
ۡسلَِمۡيِ   رِنَا  0َربذَنا َوٱۡجَعۡلَنا م 

َ
ۡسلَِمٗة لذَك َوأ ٗة مُّ مذ

 
ٓ أ ِيذتَِنا لََك َومِن ذ ر 

ُٓۖ  9َمَناِسَكَنا نَت ٱتلذوذاب  ٱلرذِحيم   7َوت ۡب َعلَۡيَنا
َ
 إِنذَك أ

ةً  ياتِنَا أُما َربانَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمْيِن لََك َوِمْن ُذرِّ

نَا إِناَك أَْنَت ُمْسلَِمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَيْ 

ِحيمُ  اُب الرا  التاوا

87/2:129هـ
4
مۡ  0َربذَنا َوٱۡبَعۡث فِيِهمۡ   ِۡنه  وَٗل م  م   0مرَس  ه   9َيۡتل واْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِك َوي َعل ِم 

ِيِهۡمُۖ  نَت ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم   7ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة َوي َزك 
َ
 إِنذَك أ

ْم َرُسواًل ِمْنهُْم يَْتلُو َعلَْيِهْم آَيَاتَِك َربانَا َواْبَعْث فِيهِ 

يِهْم إِناَك أَْنَت  َويَُعلُِّمهُُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُزكِّ

 اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

َِٰه  87/2:130هـ ِلذةِ إِبَۡر ۥ  َولََقِد ٱۡصَطَفۡيَنَٰه    َوَمن يَۡرَغب  َعن م  َم إَِلذ َمن َسفَِه َنۡفَسه 
َٰلِِحيَ ِِف  ۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصذ ُۖ ِإَونذه  ۡنَيا  ٱَلُّ

َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملاِة إِْبَراِهيَم إاِلا َمْن َسفِهَ نَْفَسهُ 

ْنيَا َوإِناهُ فِي اآْلَِخَرِة لَِمَن  َولَقَِد اْصطَفَْينَاهُ فِي الدُّ

الِِحينَ   الصا

ۥٓ  87/2:131هـ ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ إِۡذ قَاَل ََل ۥ َربُّه  ۡمت  لَِرب 
ۡسلَ
َ
ۡسلِۡمُۖ قَاَل أ

َ
 إِْذ قَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسلِْم قَاَل أَْسلَْمُت لَِربِّ اْلَعالَِمينَ  أ

87/2:132هـ
5
  َٰ َِٰه  0َوَوَّصذ ٓ إِبَۡر وب    بَِها ََٰبَِنذ  9م  بَنِيهِ َوَيۡعق  م   7َي َ ٱۡصَطَفَٰ لَك  إِنذ ٱَّللذ

وت نذ  ِيَن فَََل َتم  وَن ٱَل  ۡسلِم  نت م مُّ
َ
 إَِلذ َوأ

 َ ى بِهَا إِْبَراِهيُم بَنِيِه َويَْعقُوُب يَا بَنِيا إِنا هللاا َوَوصا

يَن فاََل تَُموتُنا إاِلا َوأَْنتُْم ُمْسلُِمونَ   اْصطَفَى لَُكُم الدِّ

87/2:133هـ
6
َهَدآَء إِۡذ َحَۡضَ   نت ۡم ش  ۡم ك 

َ
وَب  0أ إِۡذ قَاَل ِۡلَنِيهِ َما  9ٱلَۡمۡوت   0مَيۡعق 

َِٰه  ْ َنۡعب د  إَِلََٰهَك ِإَوَلََٰه َءابَآئَِك إِبَۡر وَن ِمنَۢ َبۡعِديِۖ قَال وا  7مَ   َتۡعب د 
ونَ  ۡسلِم    7ِإَوۡسَمَٰعِيَل ِإَوۡسَحََٰق إَِلَٰٗها َوَِٰحٗدا َوََنۡن  ََل ۥ م 

 أَْم ُكْنتُْم ُشهََداَء إِْذ َحَضَر يَْعقُوَب اْلَمْوُت إِْذ قَالَ 

لِبَنِيِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي قَالُوا نَْعبُُد إِلَهََك َوإِلَهَ 

آَبَاهَِك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إِلَهًا َواِحًدا 

 َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِمونَ 

ا َكَسۡبت ۡمُۖ  87/2:134هـ م مذ ة  قَۡد َخلَۡتُۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَك  مذ
 
ل وَن   َ َوََل ت ۡس تِۡلَك أ

ا ََكن واْ َيۡعَمل ونَ   َعمذ
ةٌ قَْد َخلَْت لَهَا َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم  تِْلَك أُما

ا َكانُوا يَْعَملُونَ   َواَل تُْسأَلُوَن َعما

87/2:135هـ
7
ْۗۡ ق ۡل بَۡل ِملذةَ   وا ۡو نََصََٰرىَٰ َتۡهَتد 

َ
وًدا أ ْ ه  ون وا ْ ك  َٰ  0َوقَال وا ُۖ   ِه إِبَۡر َم َحنِيٗفا

ُۡشِكَِي   َوَما ََكَن ِمَن ٱلۡم 
َوقَالُوا ُكونُوا هُوًدا أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا قُْل بَْل 

 ِملاةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

87/2:136هـ
8
نزَِل إِ  

 
ٓ أ نزَِل إََِلَۡنا َوَما

 
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنذا بِٱَّللذ َِٰه ق ول ٓوا َم ِإَوۡسَمَِٰعيَل   ََلى إِبَۡر

ۡسَباِط 
َ
وَب َوٱۡۡل وَِتَ  0مِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعق 

 
ٓ أ وََسَٰ وَِعيََسَٰ َوَما وَِتَ م 

 
ٓ أ َوَما

وَن  ۡسلِم  ۡم َوََنۡن  ََل ۥ م  ِۡنه  َحٖد م 
َ
ِق  َبۡيَ أ ب ِِهۡم ََل ن َفر   ٱنلذبِيُّوَن ِمن رذ

ِ َوَما  أُْنِزَل إِلَْينَا َوَما أُْنِزَل إِلَى قُولُوا آََمناا بِاَّللا

إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواأْلَْسبَاِط 

َوَما أُوتَِي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوتَِي النابِيُّوَن ِمْن 

ُق بَْيَن أََحدإ ِمْنهُْم َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِمونَ   َربِِّهْم اَل نُفَرِّ

                                                           
1

هُ ( 9 فَأُْمتُِعهُ، فَأَْمتِْعهُ، فَنَُمتُِّعهُ، فَإِْمتُِعهُ ( 0  هُ، أَْضطَرُّ هُ، نَْضطَرُّ هُ، أَْضطُرُّ هُ، أَْضطَرا هُ، أَطارُّ  اِْضطَرا
2

 ويقولون َربانَا( 0 
3

 عليهم( 7 َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا = وأرهم مناسكهم( 9 ُمْسلِِمْينَ ( 0 
4

يهُْم ( 7 لِّْمهُمُ َويُعَ ( 9 فيهُم، في آخرهم( 0   73:  7\78انظر هامش اآلية ( 0م♦ َويَُزكِّ
5

ى، َوأَْوَصى( 0   يَا بَنِيا = أن يَا بَنِيا ( 7 َويَْعقُوبَ ( 9 فََوصا
6

قارن: "وبارك يعقوب ( 0م♦ ُمَسلُِّموَن ( 7 إِلَهَ إِْبَراِهيمَ َوإِلَهَ آَبَاهَِك إِْبَراِهيَم = َوإِلَهُ أبيك إِْبَراِهيَم، وَ ( 7 يَْعقُوَب اْلَمْوُت = يَْعقُوُب اْلَمْوتَ ( 9 َحِضرَ ( 0 

يوسف وقال: هللا الذي سار أمامه أبواي إبراهيم وإسحق، هللا الذي رعاني منذ كنت إلى هذا اليوم، المالك الذي خلصني من كل سوء يبارك 

(. " ثم دعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا 06:  79ألرض" )تكوين الولدين. وليدعيا باسمي وباسم أبوي إبراهيم وإسحق ولينميا كثيرا في وسط ا

 (.0:  78ألنبئكم بما يكون لكم في الحق األيام" )تكوين 
7

 ِملاةُ ( 0 
8

 .78و 76( أنظر أسماء األسباط في سفر التكوين الفصلين 0م 
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87/2:137هـ
1
ْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنت م  ۡم  0فَإِۡن َءاَمن وا ُْۖ ِإَّون تََولذۡواْ فَإِنذَما ه  بِهِۦ َفَقِد ٱۡهَتَدوا

ِميع  ٱۡلَعلِيم   َو ٱلسذ م  ٱَّللذ   َوه   ِِف ِشَقاقِٖۖ فََسَيۡكِفيَكه 
فَإِْن آََمنُوا بِِمْثِل َما آََمْنتُْم بِِه فَقَِد اْهتََدْوا َوإِْن تََولاْوا 

ِميُع  ُ َوهَُو السا فَإِناَما هُْم فِي ِشقَاقإ فََسيَْكفِيَكهُُم هللاا

 اْلَعلِيمُ 

87/2:138هـ
2
ُۖ  0تِصۡبَغةَ   ِ ِصۡبَغٗة ۡحَسن  ِمَن ٱَّللذ

َ
ِ َوَمۡن أ وَن  0ٱَّللذ َٰبِد  ِ ِصْبَغةً َونَْحُن لَهُ  َوََنۡن  ََل ۥ َع ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللاا ِصْبَغةَ هللاا

 ُدونَ َعابِ 

87/2:139هـ
3
وَنَنا  َآجُّ َت 

َ
ۡم  0ق ۡل أ ۡعَمَٰل َنا َولَك 

َ
ٓ أ ۡم َونَلَا َو َربَُّنا َوَربُّك  ِ َوه  ِِف ٱَّللذ

وَن  ۡلِص  ۡم َوََنۡن  ََل ۥ ُم  ۡعَمَٰل ك 
َ
 أ
ِ َوهَُو َربُّنَا َوَربُُّكْم َولَنَا  ونَنَا فِي هللاا قُْل أَتَُحاجُّ

 ُكْم َونَْحُن لَهُ ُمْخلُِصونَ أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُ 

87/2:140هـ
4
ول ونَ   ۡم َتق 

َ
َِٰه  0أ ۡسَباَط   إِنذ إِبَۡر

َ
وَب َوٱۡۡل َم ِإَوۡسَمَٰعِيَل ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعق 

نت مۡ 
َ
ۗۡ ق ۡل َءأ ۡو نََصََٰرىَٰ

َ
وًدا أ ْ ه  ن  9ََكن وا ۡظلَم  ِممذ

َ
ۗۡ َوَمۡن أ ِم ٱَّللذ 

َ
ۡعلَم  أ

َ
أ

ا َتۡعَمل وَن  ِۗۡ َوَما ٱَّللذ  بَِغَٰفِل  َعمذ  َكَتَم َشَهََٰدةً ِعنَدهۥ  ِمَن ٱَّللذ

أَْم تَقُولُوَن إِنا إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق 

َويَْعقُوَب َواأْلَْسبَاطَ َكانُوا هُوًدا أَْو نََصاَرى قُْل 

ْن َكتََم َشهَاَدةً ِعْنَدهُ أَ  ُ َوَمْن أَْظلَُم ِمما أَْنتُْم أَْعلَُم أَِم هللاا

ا تَْعَملُونَ  ُ بَِغافِلإ َعما ِ َوَما هللاا  ِمَن هللاا

ا َكَسۡبت ۡمُۖ َوََل ت ۡس  87/2:141هـ م مذ ة  قَۡد َخلَۡتُۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَك  مذ
 
ل وَن   َ تِۡلَك أ

ا ََكن واْ   َيۡعَمل ونَ َعمذ
ةٌ قَْد َخلَْت لَهَا َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم  تِْلَك أُما

ا َكانُوا يَْعَملُونَ   َواَل تُْسأَلُوَن َعما

87/2:142هـ
5
ۡم َعن قِۡبلَتِِهم    َٰه  َفَهآء  ِمَن ٱنلذاِس َما َولذى ول  ٱلسُّ ٱلذَِّت ََكن واْ  0۞َسَيق 

 ۡ ِ ٱل ذ ِ َوٱلَۡمۡغرِب   َيۡهِدي َمن يََشآء  إََِلَٰ ِصَرَٰٖط  0مَمُۡشِق  َعلَۡيَها  ق ل َّلل 
ۡسَتِقيٖم   مُّ

هُْم َعْن قِْبلَتِِهُم  فَهَاُء ِمَن النااِس َما َوالا َسيَقُوُل السُّ

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب  الاتِي َكانُوا َعلَْيهَا قُْل َّلِلا

 مإ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراطإ ُمْستَقِي

87/2:143هـ
6
ٗة َوَسٗطا  مذ

 
ۡم أ َهَدآَء لََعَ ٱنلذاِس  0َوَكَذَٰلَِك َجَعۡلَنَٰك  ْ ش  ون وا َك  ِ تل 

ۡم َشِهيٗداۗۡ  ول  َعلَۡيك  وَن ٱلرذس  نَت  0مَوَيك  َوَما َجَعۡلَنا ٱۡلقِۡبلََة ٱلذَِّت ك 
َٰ َعِقَبۡيهِِۚ  9َعلَۡيَهآ إَِلذ نِلَۡعلَمَ  ن يَنَقلِب  لََعَ وَل ِممذ ِإَون  7َمن يَتذبِع  ٱلرذس 
ۗۡ َوَما ََكَن ٱَّللذ  َِل ِضيعَ  7ََكنَۡت لََكبَِۡيةً  ِيَن َهَدى ٱَّللذ   3إَِلذ لََعَ ٱَّلذ

َ بِٱنلذاِس لََرء وف  رذِحيم   ۡم  إِنذ ٱَّللذ  إِيَمََٰنك 

ةً َوَسطً  ا لِتَُكونُوا ُشهََداَء َعلَى َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُما

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلنَا  النااِس َويَُكوَن الرا

اْلقِْبلَةَ الاتِي ُكْنَت َعلَْيهَا إاِلا لِنَْعلََم َمْن يَتابُِع 

ْن يَْنقَلُِب َعلَى َعقِبَْيِه َوإِْن َكانَْت  ُسوَل ِمما الرا

ُ لََكبِيَرةً إاِلا َعلَى الا  ُ َوَما َكاَن هللاا ِذيَن هََدى هللاا

َ بِالنااِس لََرُؤوٌف َرِحيمٌ   لِيُِضيَع إِيَمانَُكْم إِنا هللاا

87/2:144هـ
7
  ِ ََٰها  فََول  َنذَك قِۡبلَٗة تَۡرَضى ِ َمآءِِۖ فَلَن َوَل  قَۡد نََرىَٰ َتَقلَُّب وَۡجِهَك ِِف ٱلسذ

ۡم  0مٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِمِۚ  0وَۡجَهَك َشۡطرَ  وَهك  نت ۡم فََولُّواْ و ج  وََحۡيث  َما ك 
ۗۥۡ  ب ِِهۡمۗۡ َوَما  9َشۡطَره  نذه  ٱۡۡلَقُّ ِمن رذ

َ
وَن أ وت واْ ٱۡلِكَتََٰب ََلَۡعلَم 

 
ِيَن أ ِإَونذ ٱَّلذ

ا َيۡعَمل ونَ    7ٱَّللذ  بَِغَٰفِل  َعمذ

َماِء فَلَنَُولِّيَناَك قِ  ْبلَةً قَْد نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السا

تَْرَضاهَا فََولِّ َوْجهََك َشْطَر الَْمْسِجِد اْلَحَراِم 

َوَحْيُث َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوهَُكْم َشْطَرهُ َوإِنا الاِذيَن 

أُوتُوا اْلِكتَاَب لَيَْعلَُموَن أَناهُ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما 

ا يَْعَملُونَ  ُ بَِغافِلإ َعما  هللاا

87/2:145هـ
8
ْ قِۡبلََتَك  َوَمآ   وا ا تَبِع  ِ َءايَةٖ مذ

ل  ْ ٱۡلِكَتََٰب بِك  وت وا
 
ِيَن أ َتۡيَت ٱَّلذ

َ
َولَئِۡن أ

ۡم   نَت بَِتابِٖع قِۡبلََته 
َ
م بَِتابِٖع قِۡبلََة َبۡعٖضِۚ َولَئِِن ٱتذَبۡعَت  0أ ه  َوَما َبۡعض 

ِنَۢ َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلِعۡلِم إِنذَك  م م  ۡهَوآَءه 
َ
َٰلِِمَي  أ ذِمَن ٱلظذ  إِٗذا ل

َولَئِْن أَتَْيَت الاِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب بُِكلِّ آَيَةإ َما تَبُِعوا 

قِْبلَتََك َوَما أَْنَت بِتَابِعإ قِْبلَتَهُْم َوَما بَْعُضهُْم بِتَابِعإ 

قِْبلَةَ بَْعضإ َولَئِِن اتابَْعَت أَْهَواَءهُْم ِمْن بَْعِد َما 

 اْلِعْلِم إِناَك إًِذا لَِمَن الظاالِِمينَ  َجاَءَك ِمنَ 

                                                           
1

 بِِمْثِل َما آََمْنتُْم = بَِما آََمْنتُْم، بالذي آََمْنتُمْ ( 0 
2

 ةُ ِصْبغَ ( 0 
3

ونَا( 0  وناا، أَتَُحاجُّ  أَتَُحاجُّ
4

 آاْنتُْم، آْنتُْم، أَاأَْنتُم( 9 يَقُولُونَ ( 0 
5

(، ثم تحولوا الى اورشليم )أنظر ملوك األول 0:  77؛09:  76؛0:  00؛06:  9ان اليهود يصلون نحو الشرق )أنظر حزقيال ( ك0م♦ قِْبلَتِهُُم ( 0 

(. إال ان اآليات 031-078و 077:  9\97النبي محمد بالتوجه نحو اورشليم ثم تحول الى الكعبة )أنظر اآليات (. وقد بدأ 00:  3؛دانيال 77:  9

 تبين ان وجه هللا في كل إتجاه، مما يعني أنه يمكن الصالة في جميع اإلتجاهات. 077و  079و  003:  9\97
6

قارن: "أنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لتكون له شعبا خاصا من بين ( 0م♦ يَُضيَِّع لِ ( 3 لََكبِيَرةٌ ( 7 َعْقبَْيهِ ( 7 لِيُْعلَمَ ( 9 َوَصطًا( 0 

 (.9:  07جميع الشعوب التي على وجه األرض" )تثنية 
7

 .079:  9\97انظر هامش اآلية ( 0م ♦تعلمون ( 7 قِبَلَه، تلقاءه( 9 تلقاء( 0 
8

 قِْبلَتِهُمْ ( 0 
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87/2:146هـ
1
ۡمُۖ ِإَونذ   ۡبَنآَءه 

َ
ۥ َكَما َيۡعرِف وَن أ م  ٱۡلِكَتََٰب َيۡعرِف ونَه  ِيَن َءاَتۡيَنَٰه  ٱَّلذ

ونَ  ۡم َيۡعلَم  وَن ٱۡۡلَقذ َوه  ۡم ََلَۡكت م  ِۡنه   فَرِيٗقا م 
يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن الاِذيَن آَتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب 

أَْبنَاَءهُْم َوإِنا فَِريقًا ِمْنهُْم لَيَْكتُُموَن اْلَحقا َوهُْم 

 يَْعلَُمونَ 

ۡمََتِيَن  0ٱۡۡلَقُّ  87/2:147هـ وَننذ ِمَن ٱلۡم  ب َِك فَََل تَك   اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك فاََل تَُكونَنا ِمَن اْلُمْمتَِرينَ  ِمن رذ

87/2:148هـ
2
ٖ وِۡجَهةٌ  

ُۖ  0َولِك   َها ِ َوَل  َو م  ون واْ  7 9ه  ۡيَن َما تَك 
َ
َِٰتِۚ أ ْ ٱۡۡلَۡيَر وا فَٱۡستَبِق 

تِ 
ۡ
ءٖ قَِدير   7يَأ ِ ََشۡ

َٰ ُك   َ لََعَ م  ٱَّللذ  ََجِيًعا  إِنذ ٱَّللذ  بِك 
َولُِكلٍّ ِوْجهَةٌ هَُو ُمَولِّيهَا فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت أَْيَن 

َ َعلَى ُكلِّ َما تَُكونُوا يَ  ُ َجِميًعا إِنا هللاا أِْت بُِكُم هللاا

 َشْيءإ قَِديرٌ 

87/2:149هـ
3
ِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِمِۖ  0َوِمۡن َحۡيث    ۥ  0مَخرَۡجَت فََول  ِإَونذه 

ا َتۡعَمل ونَ  ب َِكۗۡ َوَما ٱَّللذ  بَِغَٰفِل  َعمذ   9لَۡلَحقُّ ِمن رذ
َخَرْجَت فََولِّ َوْجهََك َشْطَر اْلَمْسِجِد َوِمْن َحْيُث 

ا  ُ بَِغافِلإ َعما اْلَحَراِم َوإِناهُ لَْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َوَما هللاا

 تَْعَملُونَ 

87/2:150هـ
4
ِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِمِۚ وََحۡيث  َما   َوِمۡن َحۡيث  َخرَۡجَت فََول 

وَهك   ْ و ج  نت ۡم فََولُّوا ۡم  0ۡم َشۡطَرهۥ ك  وَن لِلنذاِس َعلَۡيك  ِِلََلذ يَك 
ٌة إَِلذ  جذ تِمذ نِۡعَمَِّت  9ح 

 
ۡم َوٱۡخَشۡوِن َوِۡل ۡم فَََل ََتَۡشوۡه  واْ ِمۡنه  ِيَن َظلَم  ٱَّلذ

وَن  ۡم َتۡهَتد  ۡم َولََعلذك   َعلَۡيك 

َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََولِّ َوْجهََك َشْطَر اْلَمْسِجِد 

اِم َوَحْيُث َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوهَُكْم َشْطَرهُ اْلَحرَ 

ةٌ إاِلا الاِذيَن ظَلَُموا  لِئاَلا يَُكوَن لِلنااِس َعلَْيُكْم ُحجا

ِمْنهُْم فاََل تَْخَشْوهُْم َواْخَشْونِي َوأِلُتِما نِْعَمتِي 

 َعلَْيُكْم َولََعلاُكْم تَْهتَُدونَ 

87/2:151هـ
5
رَۡسلۡ  

َ
ٓ أ مۡ َكَما ِنك  وَٗل م  ۡم رَس  َٰتَِنا  0مَنا فِيك  ۡم َءاَي ْ َعلَۡيك  َيۡتل وا

ا لَۡم  م مذ م  ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة َوي َعل ِم ك  ۡم َوي َعل ِم ك  ِيك  َوي َزك 
وَن  ون واْ َتۡعلَم   تَك 

َكَما أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم يَْتلُو َعلَْيُكْم آَيَاتِنَا 

يكُ  ْم َويَُعلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُعلُِّمُكْم َما َويَُزكِّ

 لَْم تَُكونُوا تَْعلَُمونَ 

87/2:152هـ
6
وِنٓ   ر  ونِ  0فَٱۡذك  ر  واْ َِل َوََل تَۡكف  ر  ۡم َوٱۡشك  رۡك  ۡذك 

َ
 فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا لِي َواَل تَْكفُُرونِ   9أ

َها 87/2:153هـ يُّ
َ
أ َ َمَع  َيى ِِۚ إِنذ ٱَّللذ ة لَوَٰ ۡبِ َوٱلصذ  بِٱلصذ

ْ ْ ٱۡسَتعِين وا ِيَن َءاَمن وا ٱَّلذ
َِٰبِينَ   ٱلصذ

اَلِة  ْبِر َوالصا يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اْستَِعينُوا بِالصا

ابِِرينَ  َ َمَع الصا  إِنا هللاا

87/2:154هـ
7
ۡقَتل  ِِف َسبِيِل   ول واْ لَِمن ي  ۡحَيآء  َوََل َتق 

َ
ۗ  بَۡل أ َۢ ۡمَوَٰت 

َ
ِ أ َوَلَِٰكن َلذ  0مٱَّللذ

وَن  ر   تَۡشع 
ِ أَْمَواٌت بَْل  َواَل تَقُولُوا لَِمْن يُْقتَُل فِي َسبِيِل هللاا

 أَْحيَاٌء َولَِكْن اَل تَْشُعُرونَ 

87/2:155هـ
8
م  ءٖ  0َونَلَۡبل َونذك    9بَِشۡ

َ
َِن ٱۡۡل َِن ٱۡۡلَۡوِف َوٱۡۡل وِع َوَنۡقٖص م  َِٰل م  ۡمَو

َِٰبِيَن  ِ ٱلصذ ِ ِس َوٱثلذَمَرَِٰتِۗ َوبَُش  نف 
َ
 َوٱۡۡل

َولَنَْبلَُوناُكْم بَِشْيءإ ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَْقصإ 

ِر  ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنفُِس َوالثاَمَراِت َوبَشِّ

ابِِرينَ   الصا

87/2:156هـ
9
ِصيَبة    م مُّ َصََٰبۡته 

َ
ِيَن إَِذآ أ ِ ِإَونذآ إََِلۡهِ َرَِٰجع ونَ ٱَّلذ ِ َوإِناا إِلَْيِه   0مقَال ٓواْ إِنذا َّلِلذ الاِذيَن إَِذا أََصابَْتهُْم ُمِصيبَةٌ قَالُوا إِناا َّلِلا

 َراِجُعونَ 

و 87/2:157هـ ۡهَتد  م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 
 
ُۖ َوأ ب ِِهۡم َورَُۡحَة  ِن رذ ْوَلىئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََوَٰت  م 

 
أُولَئَِك َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِك  نَ أ

 هُُم اْلُمْهتَُدونَ 

                                                           
1

 0 ).  الحقا
2

ها( 9 ِوْجهَةإ، َولُِكلِّ قبلةٌ  َولُِكلِّ ( 0   يَاتِ ( 7 ولكلإ جعلنا قبلةً يرضونها( 7 ُمَوالا
3

 .079:  9\97انظر هامش اآلية ( 0م♦ يعملون ( 9 َحْيثَ ( 0 
4

 أاَل، إلى، إالا على( 9 قِبَلَه، تلقاءه( 0 
5

 73:  7\78انظر هامش اآلية ( 0م♦ َويُْعلِْمُكُم ( 0 
6

 تَْكفُُرونِي( 9 فَاْذُكُرونِيَ ( 0 
7

ة ( قارن: "أما نفوس األبرار فهي بيد هللا فال يمسها أي عذاب. في أعين األغبياء يبدو أنهم ماتوا وحسب ذهابهم مصيبة ورحيلهم عنا كارث0م 

 .Talmud, Berakot 18a(** 7-0:  7لكنهم في سالم" )حكمة 
8

 بأشياء( 9 َولَنَْبلَُوْنُكمْ ( 0 
9

(؛" أنقبل الخير 90:  0قارن: "عريانا خرجت من جوف أمي وعريانا أعود إليه الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا" )ايوب  (0م 

 (.01:  9من هللا وال نقبل منه الشر؟" )ايوب 
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87/2:158هـ
1
َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ   وِ  9ِمن َشَعآئِرِ  0۞إِنذ ٱلصذ

َ
ُِۖ َفَمۡن َحجذ ٱۡۡلَۡيَت أ ٱَّللذ

وذَف  0تٱۡعَتَمرَ  ن َيطذ
َ
َناَح َعلَۡيهِ أ عَ  0نبِِهَما   7فَََل ج  ا 7َوَمن َتَطوذ  3َخۡۡيٗ

َ َشاكٌِر َعلِيٌم   فَإِنذ ٱَّللذ

ِ فََمْن َحجا  فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعاهِِر هللاا إِنا الصا

َف بِِهَما  اْلبَْيَت أَِو اْعتََمَر فاََل ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَطاوا

َ َشاِكٌر َعلِيمٌ  َع َخْيًرا فَإِنا هللاا  َوَمْن تَطَوا

ـه 87/2:159
2
َدىَٰ ِمنَۢ َبۡعِد َما   نَزنۡلَا ِمَن ٱۡۡلَي َِنَِٰت َوٱلۡه 

َ
ٓ أ وَن َما ِيَن يَۡكت م  إِنذ ٱَّلذ

َٰه   م   0َبيذنذ م  ٱَّللذ  َوَيۡلَعن ه  ْوَلىئَِك يَۡلَعن ه 
 
 9لِلنذاِس ِِف ٱۡلِكَتَِٰب أ

َِٰعن ونَ    0ن0مٱللذ

اْلبَيِّنَاِت َواْلهَُدى  إِنا الاِذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمنَ 

ِمْن بَْعِد َما بَيانااهُ لِلنااِس فِي اْلِكتَاِب أُولَئَِك يَْلَعنُهُُم 

ِعنُونَ  ُ َويَْلَعنُهُُم الالا  هللاا

87/2:160هـ
3
نَا  

َ
ت وب  َعلَۡيِهۡم َوأ

َ
ْوَلىئَِك أ

 
واْ َوبَيذن واْ فَأ ۡصلَح 

َ
ِيَن تَاب واْ َوأ ٱتلذوذاب  إَِلذ ٱَّلذ

  0ٱلرذِحيم  
إاِلا الاِذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبَيانُوا فَأُولَئَِك أَتُوُب 

ِحيمُ  اُب الرا  َعلَْيِهْم َوأَنَا التاوا

87/2:161هـ
4
  ِ ْوَلىئَِك َعلَۡيِهۡم لَۡعَنة  ٱَّللذ

 
اٌر أ فذ ۡم ك  ْ َوه  ْ َوَمات وا وا ِيَن َكَفر  إِنذ ٱَّلذ

َۡجَعِيَ َوٱلَۡمَلىئِ 
َ
  0َكةِ َوٱنلذاِس أ

إِنا الاِذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوهُْم ُكفااٌر أُولَئَِك َعلَْيِهْم 

ِ َواْلَماَلهَِكِة َوالنااِس أَْجَمِعينَ   لَْعنَةُ هللاا

ونَ  87/2:162هـ ۡم ي نَظر  م  ٱۡلَعَذاب  َوََل ه  ف  َعۡنه  َفذ فِيهَا اَل يَُخفاُف َعْنهُُم اْلَعَذاُب َواَل هُْم  َخالِِدينَ  َخَِِٰلِيَن فِيَها ََل َي 

 يُْنظَُرونَ 

َو ٱلرذۡحَمَٰن  ٱلرذِحيم   87/2:163هـ ٓ إَِلََٰه إَِلذ ه  ُۖ َلذ ۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد  ِحيمُ  ِإَوَلَٰه ك  ْحَماُن الرا  َوإِلَهُُكْم إِلَهٌ َواِحٌد اَل إِلَهَ إاِلا هَُو الرا

87/2:164هـ
5
ۡلِك إِنذ ِِف   ِۡل َوٱنلذَهارِ َوٱۡلف 

َِٰف ٱَلذ ۡرِض َوٱۡختَِل
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  0َخۡلِق ٱلسذ

َمآِء  نَزَل ٱَّللذ  ِمَن ٱلسذ
َ
ٓ أ َِّت ََتۡرِي ِِف ٱۡۡلَۡحرِ بَِما يَنَفع  ٱنلذاَس َوَما

ٱلذ
ِ َدآ

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها َوَبثذ فِيَها ِمن ُك  
َ
ۡحَيا بِهِ ٱۡۡل

َ
آءٖ فَأ بذةٖ ِمن مذ

َِيَٰحِ  ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت  9َوتَِۡصِيِف ٱلر 
َ
َمآءِ َوٱۡۡل رِ َبۡيَ ٱلسذ َسخذ َحاِب ٱلۡم  َوٱلسذ

 ل َِقۡوٖ  َيۡعقِل وَن 

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلِف  إِنا فِي َخْلِق السا

اللاْيِل َوالناهَاِر َواْلفُلِْك الاتِي تَْجِري فِي اْلبَْحِر بَِما 

َماِء ِمْن َماءإ  يَْنفَعُ  ُ ِمَن السا النااَس َوَما أَْنَزَل هللاا

فَأَْحيَا بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتِهَا َوبَثا فِيهَا ِمْن ُكلِّ 

ِر بَْيَن  َحاِب اْلُمَسخا يَاِح َوالسا َداباةإ َوتَْصِريِف الرِّ

َماِء َواأْلَْرِض آَلَيَاتإ لِقَْومإ يَْعقِلُونَ   السا

87/2:165هـ
6
مۡ   ِبُّوَنه  نَداٗدا َي 

َ
ِ أ ُِۖ  0َوِمَن ٱنلذاِس َمن َيتذِخذ  ِمن د وِن ٱَّللذ ِ ٱَّللذ ب  َكح 
ِۗۡ َولَۡو يََرى ذ ِ ب ٗا َّلل  َشدُّ ح 

َ
ْ أ ِيَن َءاَمن ٓوا ْ إِۡذ يََرۡونَ  9َوٱَّلذ ٓوا ِيَن َظلَم   7ٱَّلذ

َ َشِديد  ٱۡلَعَذاِب  نذ ٱَّللذ
َ
ِ ََجِيٗعا َوأ وذةَ َّلِلذ نذ ٱۡلق 

َ
  ]...[ٱۡلَعَذاَب أ

ِ أَْنَداًدا  َوِمَن النااِس َمْن يَتاِخُذ ِمْن ُدوِن هللاا

ِ َولَْو  ِ َوالاِذيَن آََمنُوا أََشدُّ ُحبًّا َّلِلا يُِحبُّونَهُْم َكُحبِّ هللاا

ِ يََرى الاِذيَن ظَلَُموا  ةَ َّلِلا إِْذ يََرْوَن اْلَعَذاَب أَنا اْلقُوا

َ َشِديُد اْلَعَذابِ   َجِميًعا َوأَنا هللاا

87/2:166هـ
7
  

َ
أ ْ  9 0إِۡذ َتَبذ وا ِيَن ٱتُّبِع  ْ  7ٱَّلذ وا ِيَن ٱتذَبع  ْ ٱۡلَعَذاَب  7ِمَن ٱَّلذ ا و 

َ
َوَرأ

َعۡت  ۡسَباب   6بِِهم   3َوَتَقطذ
َ
 ٱۡۡل

أَ  الاِذيَن اتُّبُِعوا ِمَن الاِذيَن اتابَُعوا َوَرأَُوا إِْذ تَبَرا

 اْلَعَذاَب َوتَقَطاَعْت بِِهُم اأْلَْسبَابُ 

                                                           
1

ف، يَطااف، يَطُوف( 7 َشَعايِرِ ( 9 َواْلَمْرَوةُ ( 0  ع، يَطا ( 7 ال يَطاواف، يُطَوا عيَتَطَوا صفحة  0جزء  Bonnet-Eymardيرى  (0ت♦ بخير ( 3 وا

أن الصفا والمروة هما بابان في اورشليم )كلمة شعاهر اصلها عبري(، والحج مأخوذ من كلمة حجج العبرية وتعني الرقص واالبتهاج  038-061

د التي تقدم للكاهن كما هو مذكور في سفر خاصة عند الصعود الى اورشليم، وكلمة العمرة أصلها أيضا عبري وتعني حزمة باكورة الحصي

منسوخة  (0ن♦ .مما يعني أن هذه اآلية ال دخل لها بالحج والعمرة الى مكة كما يفهمها المسلمون بل الصعود الى اورشليم 07-8:  97الالويين 

 التي تطلب اتباع ملة ابراهيم في الحج   071:  9\97باآلية 
2

قارن: "ملعون من ال يحفظ الشريعة كلمات هذه الشريعة غير عامل بها" ( 0م♦   061:  9\97منسوخة جزهياً باآلية ( 0ن♦  َويَْلَعْنهُمُ ( 9 بَيانَهُ ( 0 

 (.96:  97)تثنية 
3

 .Cf. Ps 86:5( 0م 
4

 والمالهكةُ والناُس أجمعون( 0 
5

 الري ، األرواح( 9 َواْلفَْلِك، َواْلفُلُكِ ( 0 
6

 يَُرْوَن، تََرْونَ ( 7 تََرى( 9 يَِحبُّونَهُمْ ( 0 
7

أَ ( 0  أَ = إِتابَرا  بِهُُم، بِِهمِ ( 6 َوتُقُطَِّعتْ ( 3 اتُّبُِعوا( 7 اتابَُعوا( 7 تَبَّراَ ( 9 إِْذ تَبَرا
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87/2:167هـ
1
  

َ
ٗة َفَنتََبذأ نذ نَلَا َكرذ

َ
ْ لَۡو أ وا ِيَن ٱتذَبع  ۗۡ  0َوقَاَل ٱَّلذ ْ ِمنذا ۡم َكَما َتَبذء وا ِمۡنه 
ۡعَمَٰ 
َ
م بَِخَٰرِِجَي ِمَن َكَذَٰلَِك ي رِيِهم  ٱَّللذ  أ ۡم َحَسَرَٰت  َعلَۡيِهۡمُۖ َوَما ه  لَه 

 ٱنلذارِ 

أَ ِمْنهُْم َكَما  ةً فَنَتَبَرا َوقَاَل الاِذيَن اتابَُعوا لَْو أَنا لَنَا َكرا

ُ أَْعَمالَهُْم َحَسَراتإ  ُؤوا ِمناا َكَذلَِك يُِريِهُم هللاا تَبَرا

 ِمَن الناارِ َعلَْيِهْم َوَما هُْم بَِخاِرِجيَن 

87/2:168هـ
2
َوَٰتِ   ط  واْ خ  ۡرِض َحَلََٰٗل َطي ِٗبا َوََل تَتذبِع 

َ
ا ِِف ٱۡۡل َها ٱنلذاس  ُك  واْ ِممذ يُّ

َ
أ  0َيى

بٌِي  و   مُّ ۡم َعد  ۥ لَك  ۡيَطَِٰنِۚ إِنذه   ٱلشذ
ا فِي اأْلَْرِض َحاَلاًل طَيِّبًا  يَا أَيُّهَا النااُس ُكلُوا ِمما

ْيطَاِن إِناهُ لَُكْم َعُدو  ُمبِينٌ َواَل تَتابِعُ   وا ُخطَُواِت الشا

87/2:169هـ
3
م  ر ك  م 

ۡ
ِ َما ََل  0إِنذَما يَأ ْ لََعَ ٱَّللذ ول وا ن َتق 

َ
وٓءِ َوٱۡلَفۡحَشآءِ َوأ بِٱلسُّ

وَن   َتۡعلَم 
وِء َواْلفَْحَشاِء َوأَْن تَقُولُوا َعلَى  إِناَما يَأُْمُرُكْم بِالسُّ

ِ َما   اَل تَْعلَُمونَ هللاا

87/2:170هـ
4
ْ بَۡل نَتذبِع    نَزَل ٱَّللذ  قَال وا

َ
ٓ أ ْ َما وا م  ٱتذبِع  ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ  0ِإَوَذا قِيَل لَه 

َ
ٓ أ َما

ۡم ََل َيۡعقِل وَن َشۡي  َولَۡو ََكَن َءابَآؤ ه 
َ
ٓ  أ وَن   ٗ َءابَآَءنَا  ا َوََلَيۡهَتد 

ُ قَالُوا بَْل نَتابُِع َما  َوإَِذا قِيَل لَهُُم اتابُِعوا َما أَْنَزَل هللاا

أَْلفَْينَا َعلَْيِه آَبَاَءنَا أََولَْو َكاَن آَبَاُؤهُْم اَل يَْعقِلُوَن 

 َشْيئًا َواَل يَْهتَُدونَ 

87/2:171هـ
5
ِي َيۡنعِق    ْ َكَمَثِل ٱَّلذ وا ِيَن َكَفر  بَِما ََل يَۡسَمع  إَِلذ د ََعٗٓء  0َوَمَثل  ٱَّلذ

ۡم ََل َيۡعقِل وَن  9َونَِداٗٓء   َۡم  َفه  َۢ ب ۡكٌم ع  مُّ  ص 
َوَمثَُل الاِذيَن َكفَُروا َكَمثَِل الاِذي يَْنِعُق بَِما اَل 

يَْسَمُع إاِلا ُدَعاًء َونَِداًء ُصم  بُْكٌم ُعْمٌي فَهُْم اَل 

 يَْعقِلُونَ 

يُّ  87/2:172هـ
َ
أ ِ َيى ْ َّلِلذ وا ر  ۡم َوٱۡشك  َِبَِٰت َما َرزَۡقَنَٰك  ْ ِمن َطي  ْ ُك  وا ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ

ونَ  نت ۡم إِيذاه  َتۡعب د   إِن ك 
يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا ُكلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم 

ِ إِْن ُكْنتُْم إِيااهُ تَْعبُُدونَ   َواْشُكُروا َّلِلا

87/2:173هـ
6
مَ   م  ٱلَۡمۡيَتةَ  0ن0إِنذَما َحرذ مَ  9َعلَۡيك  هِلذ بِهِۦ  7َوَۡلۡمَ  7َوٱَلذ

 
ٱۡۡلَِنِيرِ َوَمآ أ

 ُِۖ رذ  6َفَمنِ  3لَِغۡۡيِ ٱَّللذ َ  9َغۡۡيَ بَاٖغ َوََل ََعدٖ فَََلٓ إِۡثمَ  7ٱۡضط  َعلَۡيهِِۚ إِنذ ٱَّللذ
ور  رذِحيمٌ    0م0َغف 

َم َعلَْيُكُم  َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما إِناَما َحرا اْلَمْيتَةَ َوالدا

ِ فََمِن اْضطُرا َغيَْر بَاغإ َواَل َعادإ  أُِهلا بِِه لَِغْيِر هللاا

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   فاََل إِْثَم َعلَْيِه إِنا هللاا

87/2:174هـ
7
نَزَل ٱَّللذ  ِمَن ٱۡلِكَتَِٰب َويَشۡ  

َ
وَن َمآ أ ِيَن يَۡكت م  وَن بِهِۦ َثَمٗنا إِنذ ٱَّلذ ََت 

ل ونَ  ك 
ۡ
ْوَلىئَِك َما يَأ

 
م   0قَلِيًَل أ ه  ونِِهۡم إَِلذ ٱنلذاَر َوََل ي َكل ِم  ِِف ب ط 

ِيِهمۡ  َِلٌم  9ٱَّللذ  يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ َوََل ي َزك 
َ
ۡم َعَذاٌب أ  َولَه 

ُ ِمَن اْلِكتَاِب  إِنا الاِذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزَل هللاا

ْشتَُروَن بِِه ثََمنًا قَلِياًل أُولَئَِك َما يَأُْكلُوَن فِي َويَ 

ُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َواَل  بُطُونِِهْم إاِلا النااَر َواَل يَُكلُِّمهُُم هللاا

يِهْم َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   يَُزكِّ

87/2:175هـ
8
َدىَٰ   َٰلََة بِٱلۡه  َل ْ ٱلضذ ا و  ِيَن ٱۡشََتَ ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ِِۚ َفَمآ أ َوٱۡلَعَذاَب بِٱلَۡمۡغفَِرة

مۡ  ۡصَبَه 
َ
 لََعَ ٱنلذارِ  0أ

اَللَةَ بِالْهَُدى َواْلَعَذاَب  أُولَئَِك الاِذيَن اْشتََرُوا الضا

 بِاْلَمْغفَِرِة فََما أَْصبََرهُْم َعلَى الناارِ 

ِۗ  87/2:176هـ ِ َل ٱۡلِكَتََٰب بِٱۡۡلَق  َ نَزذ نذ ٱَّللذ
َ
َٰلَِك بِأ واْ ِِف ٱۡلِكَتَِٰب َذ ِيَن ٱۡخَتلَف  ِإَونذ ٱَّلذ

 لَِف ِشَقاقِۢ بَِعيدٖ 
َل اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ َوإِنا الاِذيَن  َ نَزا َذلَِك بِأَنا هللاا

 اْختَلَفُوا فِي اْلِكتَاِب لَفِي ِشقَاقإ بَِعيدإ 

                                                           
1

ا( 0   فَنَتَبَرا
2

 ُخْطَواِت، ُخطََواِت، َخطََواِت، ُخطَُؤاِت، َخْطَواتِ ( 0 
3

 يَأُْمْرُكْم، يَاُمُرُكمْ ( 0 
4

 نَْتبَعُ ( 0 
5

 ُدَعاً َونَِداً ( 9 يَْنُعُق، يُْنِعقُ ( 0 
6

م، َحُرم( 0  ، اطُّرا ( 7 فََمنُ ( 6 للطواغي( 3 ولحمُ ( 7 والدمُ ( 7 الميِّتَةُ ( 9 ُحرِّ ♦  073:  6\33أنظر هامش اآلية ( 0ن♦ فاََل إِْثَم = فَلَْثَم ( 9 اْضِطرا

 073:  6\33هامش اآلية أنظر موانع الطعام عند اليهود والمسيحيين ( 0م
7

يهُمْ ( 9 يَاُكلُونَ ( 0   يَُزكِّ
8

 أَْصبَْرهُمْ ( 0 
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87/2:177هـ
1
ن 0۞لذۡيَس ٱۡلِبذ  

َ
ۡم قَِبَل  9أ وَهك  ٱلَۡمُۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلَِٰكنذ ت َولُّواْ و ج 

ِ  0ٱۡلِبذ  ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخِر َوٱلَۡمَلىئَِكةِ َوٱۡلِكَتَِٰب َوٱنلذبِي  َن   َمۡن َءاَمَن بِٱَّللذ
ب ِهِۦ  َٰ ح  ۡرَّبَٰ َوٱَۡلََتَََٰمَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكَي  ]...[َوَءاَت ٱلَۡماَل لََعَ َذوِي ٱۡلق 

بِيِل  َة َوٱۡبَن ٱلسذ َكوَٰ ةَ َوَءاَت ٱلزذ لَوَٰ قَاَم ٱلصذ
َ
ِقَاِب َوأ آئِلَِي َوِّف ٱلر  َوٱلسذ

وف ونَ  َِٰبِينَ  7بَِعۡهِدهِمۡ  7َوٱلۡم  ُْۖ َوٱلصذ وا ََٰهد  آءِ  3إَِذا َع ذ َسآءِ َوٱلۡضذ
ۡ
ِِف ٱۡۡلَأ
تذق   م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 

 
ُْۖ َوأ ِيَن َصَدق وا ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ِسِۗ أ

ۡ
 وَن وَِحَي ٱۡۡلَأ

لَْيَس اْلبِرا أَْن تَُولُّوا ُوُجوهَُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق 

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر  َواْلَمْغِرِب َولَِكنا اْلبِرا َمْن آََمَن بِاَّللا

َواْلَماَلهَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنابِيِّيَن َوآَتَى اْلَماَل َعلَى 

ْلَمَساِكيَن َواْبَن ُحبِِّه َذِوي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َوا

اَلةَ  قَاِب َوأَقَاَم الصا اهِلِيَن َوفِي الرِّ بِيِل َوالسا السا

َكاةَ َواْلُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاهَُدوا  َوآَتَى الزا

اِء َوِحيَن اْلبَأِْس  را ابِِريَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضا َوالصا

 ُم الُْمتاقُونَ أُولَئَِك الاِذيَن َصَدقُوا َوأُولَئَِك هُ 

87/2:178هـ
2
م  ٱۡلقَِصاص    تَِب َعلَۡيك  ْ ك  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ِِف ٱۡلَقۡتَّلِۖ ٱۡۡل رُّ  0مَيى

ء   ِخيهِ ََشۡ
َ
ِفَ ََل ۥ ِمۡن أ ِۚ َفَمۡن ع  نَثَٰ

 
نَثَٰ بِٱۡۡل

 
ِ َوٱۡلَعۡبد  بِٱۡلَعۡبِد َوٱۡۡل بِٱۡۡل ر 

 َۢ دَ  0فَٱت َِباع 
َ
وِف َوأ ٖنِۗ بِٱلَۡمۡعر  ِن  0نآٌء إََِلۡهِ بِإِۡحَسَٰ َٰلَِك ََتۡفِيف  م  َذ

َِلم  
َ
ۥ َعَذاٌب أ َٰلَِك فَلَه  ۗۡ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َبۡعَد َذ ۡم َورَُۡحَة  ب ِك   رذ

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقَِصاُص فِي 

أْلُْنثَى بِاأْلُْنثَى اْلقَْتلَى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َوا

فََمْن ُعفَِي لَهُ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِاْلَمْعُروِف 

َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَسانإ َذلَِك تَْخفِيٌف ِمْن َربُِّكْم 

 َوَرْحَمةٌ فََمِن اْعتََدى بَْعَد َذلَِك فَلَهُ َعَذاٌب أَلِيمٌ 

87/2:179هـ
3
ۡم ِِف ٱۡلقَِصاِص   وَن  0م0َولَك  ۡم َتتذق  ۡلَبَِٰب لََعلذك 

َ
ْوِّل ٱۡۡل

 
أ ة  َيى َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحيَاةٌ يَا أُولِي اأْلَْلبَاِب لََعلاُكْم  َحَيوَٰ

 تَتاقُونَ 

87/2:180هـ
4
ا ٱلۡوَِصيذة    م  ٱلَۡمۡوت  إِن تََرَك َخۡۡيً َحَدك 

َ
ۡم إَِذا َحَۡضَ أ تَِب َعلَۡيك   0نك 

تذقَِي  ا لََعَ ٱلۡم  وِفِۖ َحقًّ ۡقَربَِي بِٱلَۡمۡعر 
َ
يِۡن َوٱۡۡل ََِٰلَ  لِۡلَو

ُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك 

َخْيًرا اْلَوِصياةُ لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف 

 َحقًّا َعلَى اْلُمتاقِينَ 

87/2:181هـ
5
ۥٓ  َفَمنَۢ   ل ونَه  ِ َبد  ِيَن ي  ۥ لََعَ ٱَّلذ ه  َمآ إِۡثم  ۥ فَإِنذ ََل ۥ َبۡعَد َما َسِمَعه  ۗ  إِنذ 0بَدذ

َ َسِميٌع َعلِيم    ٱَّللذ
لَهُ بَْعَدَما َسِمَعهُ فَإِناَما إِْثُمهُ َعلَى الاِذيَن  فََمْن بَدا

َ َسِميٌع َعلِيمٌ  لُونَهُ إِنا هللاا  يُبَدِّ

87/2:182هـ
6
وٖص َفمَ   ۡم فَََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِِۚ  9َجَنًفا 0ۡن َخاَف ِمن مُّ ۡصلََح بَۡيَنه 

َ
ۡو إِثٗۡما فَأ

َ
أ

ور  رذِحيم   َ َغف   إِنذ ٱَّللذ
فََمْن َخاَف ِمْن ُموصإ َجنَفًا أَْو إِْثًما فَأَْصلََ  بَْينَهُْم 

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   فاََل إِْثَم َعلَْيِه إِنا هللاا

87/2:183هـ
7
َيام    ِ م  ٱلص  تَِب َعلَۡيك  ْ ك  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ تَِب لََعَ  0نَيى َكَما ك 

مۡ  ِيَن ِمن َقۡبلِك  وَن  0مٱَّلذ ۡم َتتذق   لََعلذك 
يَاُم َكَما ُكتَِب  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ

 تَتاقُونَ َعلَى الاِذيَن ِمْن قَْبلُِكْم لََعلاُكْم 

87/2:184هـ
8
يذاٗما 

َ
ة   0أ َٰ َسَفرٖ فَعِدذ

ۡو لََعَ
َ
رِيًضا أ م مذ وَدَٰٖتِۚ َفَمن ََكَن ِمنك  ۡعد  ِۡن  9مذ م 

َخَر  
 
يذا   أ

َ
ۥ 7أ ونَه  ِيَن ي ِطيق  َفَمن  0ن6ِمۡسِكٖيِۖ  3فِۡديَة  َطَعام   7َولََعَ ٱَّلذ

عَ  و 7َتَطوذ ن تَص 
َ
ۥ  َوأ َو َخۡۡي  َلذ  ا َفه  ْ َخۡۡيٗ وا نت ۡم  9م  ۡم إِن ك  َخۡۡي  لذك 

وَن   َتۡعلَم 

أَيااًما َمْعُدوَداتإ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو َعلَى 

ةٌ ِمْن أَياامإ أَُخَر َوَعلَى الاِذيَن يُِطيقُونَهُ  َسفَرإ فَِعدا

َع َخْيًرا فَهَُو َخْيٌر لَهُ  فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكينإ فََمْن تََطوا

 ْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ َوأَ 

                                                           
1
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2
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يوما موزعة على السنة: وحول صيام المسي  أنظر متى  39(. ويصوم اليهود 01-8:  76(؛وارميا )7:  01(؛دانيال )9:  08(؛ملوك أول )09و

 (. وعن الصيام فيالقرآن أنظر الفهرس تحت كلمتي رمضان وصيام.9:  7( ولوقا )9:  7)
8

ةً ( 9 أيامٌ ( 0  قُونَ ( 7 أَخَر متتابعات( 7 فَِعدا قُونَهُ، يَِطيقُونَهُ، يُطَياقُونَهُ، يُطَيِّقُونَهُ، يَطاياقُونَهُ، يَتَطَوا قُونَهُ، يَطاوا  فِديَةُ طعاِم، فِديَةٌ طعامَ ( 3 هُ يُْطِوقُونَهُ، يُطَوا

ع( 7 مساكين( 6 ع، يَتَطَوا  التي تفرض الصيام دون بديل 093:  9\97منسوخة باآلية ( 0ن♦ صياُم، والصوُم َوأَْن تَُصوُموا = وال( 9 يَطاوا
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87/2:185هـ
1
ۡرَءان   0َشۡهر    نزَِل فِيهِ ٱۡلق 

 
ِٓي أ َِن  9َرَمَضاَن ٱَّلذ ٗدى ل ِلنذاِس َوَبي َِنَٰٖت م  ه 

ۡرقَاِنِۚ  َدىَٰ َوٱۡلف  ُۖ  0تٱلۡه  ۡمه  ۡهَر فَۡلَيص  م  ٱلشذ َوَمن ََكَن  7َفَمن َشهَِد ِمنك 
وۡ 
َ
م  ٱۡلي َّۡسَ  َمرِيًضا أ ۗۡ ي رِيد  ٱَّللذ  بِك  َخَر

 
يذا   أ

َ
ِۡن أ ة  م  َٰ َسَفرٖ فَعِدذ

 7لََعَ
َّۡسَ  م  ٱۡلع  ْ  3َوََل ي رِيد  بِك  َٰ َما  6َوتِل ۡكِمل وا َ لََعَ ْ ٱَّللذ وا  ِ ةَ َوتِل َكب  ٱۡلعِدذ

وَن  ر  ۡم تَۡشك  ۡم َولََعلذك  َٰك   َهَدى

اْلقُْرآَُن هًُدى َشْهُر َرَمَضاَن الاِذي أُْنِزَل فِيِه 

لِلنااِس َوبَيِّنَاتإ ِمَن اْلهَُدى َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِهَد 

ْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَى  ِمْنُكُم الشا

ُ بُِكُم اْليُْسَر َواَل  ةٌ ِمْن أَياامإ أَُخَر يُِريُد هللاا َسفَرإ فَِعدا

َ يُِريُد بُِكُم اْلُعْسَر َولِتُ  ةَ َولِتَُكبُِّروا هللاا ْكِملُوا اْلِعدا

 َعلَى َما هََداُكْم َولََعلاُكْم تَْشُكُرونَ 

87/2:186هـ
2
لََك ِعَبادِي 

َ
اعِ  0ِإَوَذا َسأ ِجيب  َدۡعَوةَ ٱَلذ

 
ِ فَإَِن ِ قَرِيٌبُۖ أ إَِذا  9َعَن 

ونَ  7فَلۡيَۡسَتِجيب واْ َِل َوَۡل ۡؤِمن واْ ِب  0م7َدََعِنِۖ  د  ۡم يَۡرش    3لََعلذه 
َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ 

اِع إَِذا َدَعاِن فَْليَْستَِجيبُوا لِي َوْليُْؤِمنُوا بِي  الدا

 لََعلاهُْم يَْرُشُدونَ 

87/2:187هـ
3
ِحلذ  

 
فَث   0أ َياِم ٱلرذ ِ ۡم ََلۡلََة ٱلص  ِ  9لَك  ۡم إََِلَٰ نَِسآئ نذ ِۡلَاس  لذك  ۡم  ه  ك 

ۡم َفَتاَب  َسك  نف 
َ
نت ۡم ََتَۡتان وَن أ ۡم ك  نذك 

َ
ۗۡ َعلَِم ٱَّللذ  أ نذ ذه  نت ۡم ِۡلَاس  ل

َ
َوأ

 ْ وا نذ َوٱۡبَتغ  وه  ۡمُۖ فَٱۡلَٰٔـَن َبَُِٰش  ۡم وََعَفا َعنك  َما َكَتَب ٱَّللذ   7َعلَۡيك 
ۡم   َٰ يَتَبَ  0ملَك  ْ َحَّتذ ب وا ْ َوٱُۡشَ ۡبَيض  ِمَن َوُك  وا

َ
م  ٱۡۡلَۡيط  ٱۡۡل َ لَك  يذ

ۡسَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِِۖ 
َ
ِۡلِۚ َوََل  9مٱۡۡلَۡيِط ٱۡۡل َياَم إََِل ٱَلذ ِ ْ ٱلص  وا تِمُّ

َ
ث مذ أ

ونَ  َِٰكف  نت ۡم َع
َ
نذ َوأ وه  ِ فَََل  3ِِف ٱلَۡمَسَِٰجِدِۗ  7ت َبَُِٰش  ود  ٱَّللذ د  تِۡلَك ح 

وَن  ۡم َيتذق  َٰتِهِۦ لِلنذاِس لََعلذه  ِ  ٱَّللذ  َءاَي ۗۡ َكَذَٰلَِك ي بَي   َتۡقَرب وَها

فَُث إِلَى نَِساهُِكْم هُنا  يَاِم الرا أُِحلا لَُكْم لَْيلَةَ الصِّ

ُ أَناُكْم كُ  ْنتُْم لِبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم لِبَاٌس لَهُنا َعلَِم هللاا

تَْختَانُوَن أَْنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعْنُكْم فَاآْلََن 

ُ لَُكْم َوُكلُوا  بَاِشُروهُنا َواْبتَُغوا َما َكتََب هللاا

َواْشَربُوا َحتاى يَتَبَياَن لَُكُم اْلَخْيطُ اأْلَْبيَُض ِمَن 

و يَاَم إِلَى اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُما أَتِمُّ ا الصِّ

اللاْيِل َواَل تُبَاِشُروهُنا َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد 

ُ آَيَاتِِه  ِ فاََل تَْقَربُوهَا َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاا تِْلَك ُحُدوُد هللاا

 لِلنااِس لََعلاهُْم يَتاقُونَ 

87/2:188هـ
4
  ْ ل ٓوا ك 

ۡ
م بَۡيَنك   0َوََل تَأ َٰلَك  ۡمَو

َ
ْ أ ِم  9م بِٱۡلَبَِٰطِل َوت ۡدل وا ٓ إََِل ٱۡۡل اكذ بَِها

 ْ ل وا ك 
ۡ
وَن  7تِلَأ نت ۡم َتۡعلَم 

َ
ثِۡم َوأ َِٰل ٱنلذاِس بِٱۡۡلِ ۡمَو

َ
ِۡن أ  فَرِيٗقا م 

َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوا بِهَا إِلَى 

اِم لِتَأُْكلُوا فَِريقًا ِمْن أَ  ْثِم اْلُحكا ْمَواِل النااِس بِاإْلِ

 َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ 

87/2:189هـ
5
هِلذةِِۖ   َ ۞يَۡس  

َ
ۗۡ  0ل ونََك َعِن ٱۡۡل َٰقِيت  لِلنذاِس َوٱۡۡلَج ِ َولَۡيَس  0م9ق ۡل ِِهَ َمَو

ْ  7ٱۡلِبُّ  ت وا
ۡ
ن تَأ

َ
ت واْ  7بِأ

ۡ
ِۗ َوأ ورَِها َوَلَِٰكنذ ٱۡلِبذ َمِن ٱتذَِقَٰ ه  ٱۡۡل ي وَت ِمن ظ 

وَن ٱۡۡل   ۡم ت ۡفلِح  َ لََعلذك  واْ ٱَّللذ َٰبَِها  َوٱتذق  بَۡو
َ
 ي وَت ِمۡن أ

يَْسأَلُونََك َعِن اأْلَِهلاِة قُْل ِهَي َمَواقِيُت لِلنااِس 

َواْلَحجِّ َولَْيَس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن 

وَت ِمْن ظُهُوِرهَا َولَِكنا اْلبِرا َمِن اتاقَى َوْأتُوا اْلبُيُ 

َ لََعلاُكْم تُْفلُِحونَ   أَْبَوابِهَا َواتاقُوا هللاا

                                                           
1

لُوا  ( 6 اْلُعُسرْ ( 3 الْيُُسرْ ( 7 فَلِيَُصْمهُ ( 7 اْلقَُرانُ ( 9 َشْهرَ ( 0   .93\79أنظر هامش عنوان السورة  (0تَولِتَُكمِّ
2

اِعي( 9 ِعبَادِ ( 0   .Cf. Dt 4:7; Ps 145:18-19( 0م♦ يُْرَشُدن، يَْرِشُدون، يَرَشُدون، يَُرشادون، يَُرشِّدون ( 3 بِيَ ( 7 َدَعانِي( 7 الدا
3

 Interdiction dans Mishnah Yoma 8.1 en rapport**  (0م♦ المسجد ( 3 َعِكفُونَ ( 7 واتابُِعوا، َوْأتُوا( 7 الرفَث، الرفوث( 9 أََحلا  (1 

avec Lv 16:29 "أبدية في اليوم العاشر من الشهر السابع، تذللون أنفسكم وال تعملون عمال، ال آبن البلد وال النزيل المقيم  هذه تكون لكم فريضة

 La Mishnah, Berakot 1:2 [D] et le Talmud, Berakot 1:5 prescrivent de prier la Shema' dès qu'on 9مفيما بينكم"  . 

distingue le fil bleu du fil blanc. 
4

 لِتَاُكلُوا( 7 وال َوتُْدلُوا( 9 تَاُكلُوا( 0 
5

قارن: "لتكن نيرات في جلد السماء لتفصل بين النهار والليلوتكون عالمات للمواسم ( 0م♦ َواتُوا ( 7 َولَِكِن اْلبِرُّ ( 7 َواْلِحجِّ ( 9 َعِن لَِهلاِة، َعلاِهلاةِ ( 0 

(؛"والقمر أيضا أمين في تحديد األزمنة 08:  017والشمس عرفت غروبها" )مزامير (؛"صنع القمر لألوقات 07:  0واأليام والسنين" )تكوين 

للجيوش وهو عالمة أبدية. من القمر إشارة العيد ذلك النير الذي ينقص بعد تمامه. باسمه سمي الشهر وفي تغيره يزداد زيادة عجيبة. وهو راية . 

 (.9-6:  77في العلى يتألأل في جلد السماء" )سيراخ 
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87/2:190هـ
1
   ْ ٓوا ۡم َوََل َتۡعَتد  ِيَن ي َقَٰتِل ونَك  ِ ٱَّلذ َٰتِل واْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ َ ََل  0ن0مَوَق إِنذ ٱَّللذ

ۡعَتِديَن  ِبُّ ٱلۡم   َي 
ِ الاِذيَن  يُقَاتِلُونَُكْم َواَل تَْعتَُدوا َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل هللاا

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ   إِنا هللاا

87/2:191هـ
2
ۡم    وك  ۡخرَج 

َ
ِۡن َحۡيث  أ م م  وه  ۡخرِج 

َ
ۡم َوأ وه  ۡم َحۡيث  ثَقِۡفت م  َوٱۡقت ل وه 

َشدُّ ِمَن ٱۡلَقۡتِلِۚ 
َ
مۡ  0مَوٱۡلفِۡتَنة  أ اِم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلَرَ  0َوََل ت َقَٰتِل وه 

مۡ  َٰ ي َقَٰتِل وك  ۡمۗۡ  0نفِيهِِۖ  9َحَّتذ ۡم فَٱۡقت ل وه  ََٰتل وك  َكَذَٰلَِك َجَزآء   7فَإِن َق
َٰفِرِيَن   ٱۡلَك

َواْقتُلُوهُْم َحْيُث ثَقِْفتُُموهُْم َوأَْخِرُجوهُْم ِمْن َحْيُث 

أَْخَرُجوُكْم َواْلفِْتنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَْتِل َواَل تُقَاتِلُوهُْم 

ْسِجِد اْلَحَراِم َحتاى يُقَاتِلُوُكْم فِيِه فَإِْن ِعْنَد اْلمَ 

 قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوهُْم َكَذلَِك َجَزاُء اْلَكافِِرينَ 

87/2:192هـ
3
ور  رذِحيم    َ َغف  َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   0نفَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَإِنذ ٱَّللذ  فَإِِن اْنتَهَْوا فَإِنا هللاا

مۡ  87/2:193هـ َٰتِل وه  ُِۖ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَََل  َوَق ِين  َّلِلذ وَن ٱَل  وَن فِۡتَنة  َوَيك  َٰ ََل تَك  َحَّتذ
َٰلِِميَ  ۡدَوََٰن إَِلذ لََعَ ٱلظذ  ع 

 ِ يُن َّلِلا َوقَاتِلُوهُْم َحتاى اَل تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَُكوَن الدِّ

 فَإِِن اْنتَهَْوا فاََل ُعْدَواَن إاِلا َعلَى الظاالِِمينَ 

87/2:194هـ
4
ۡهرِ ٱۡۡلََرامِ   ۡهر  ٱۡۡلََرام  بِٱلشذ َمَٰت   0مٱلشذ قَِصاص   َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ  0َوٱۡۡل ر 

ۡم   ْ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدىَٰ َعلَۡيك  وا ۡم فَٱۡعَتد  َ  0نَعلَۡيك  ْ ٱَّللذ وا َوٱتذق 
تذقَِي  َ َمَع ٱلۡم  نذ ٱَّللذ

َ
ٓواْ أ  َوٱۡعلَم 

ْهُر اْلَحَرامُ  ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت  الشا بِالشا

قَِصاٌص فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل 

َ َمَع  َ َواْعلَُموا أَنا هللاا َما اْعتََدى َعلَْيُكْم َواتاقُوا هللاا

 اْلُمتاقِينَ 

87/2:195هـ
5
واْ   ِ َوََل ت ۡلق  واْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ نفِق 

َ
ۡم إََِل ٱتلذۡهل َكةَِوأ يِۡديك 

َ
ْ   0بِأ ۡحِسن ٓوا

َ
َوأ

ۡحِسنَِي  ِبُّ ٱلۡم  َ َي   إِنذ ٱَّللذ
ِ َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى  َوأَْنفِقُوا فِي َسبِيِل هللاا

َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ   التاْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِنا هللاا

                                                           
1

قارن: ( 0م♦  عدم التعدي  087:  9\97. وقد نسخت اآلية 080:  9\97؛و 76و  78و  3:  8\007و  3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 

قد خرج قوم ال خير فيهم من وسطك فأضلوا سكان مدينتهم  :"وان سمعت عن إحدى مدنك التي أعطاك الرب إلهك إياها لتسكن فيها أنهم يقولون

نعبد آلهة أخرى لم تعرفوها، فابحث عن صحة ذلك واسأل عنه متقصيا، فإن كان ذلك حقا وثبت الخبر وصنعت هذه القبيحة في قاهلين: هلم 

وسطك، فاضرب سكان تلك المدينة بحد السيف، وحرمها بكل ما فيها، واضرب بحد السيف حتى بهاهمها، واجمع غنيمتها كلها إلى وسط ساحتها، 

وال يعلق بيدك شيء من المحرم، لكي يرجع  .نة وغنيمتها كلها تقدمة كاملة للرب إلهك، فتكون تال لألبد ال تبنى من بعدوأحرق بالنار تلك المدي

الرب عن احتدام غضبه ويهب لك المراحم ويرحمك ويكثرك، كما أقسم آلباهك، إذا سمعت لصوت الرب إلهك وحفظت جميع وصاياه التي أنا 

(؛"وإذا تقدمت إلى مدينة لتقاتلها، فادعها أوال إلى السلم، فإذا 08-07:  07قويم في عيني الرب إلهك" )تثنية آمرك بها اليوم وصنعت ما هو 

رب أجابتك بالسلم وفتحت لك أبوابها، فكل القوم الذي فيها يكون لك تحت السخرة ويخدمك. وإن لم تسالمك، بل حاربتك، فحاصرتها، وأسلمها ال

ر بحد السيف. وأما النساء واألطفال والبهاهم وجميع ما في المدينة من غنيمة، فاغتنمها لنفسك، وكل غنيمة أعداهك إلهك إلى يدك، فاضرب كل ذك

وأما مدن تلك الشعوب التي يعطيك  .التي أعطاك الرب إلهك إياها. كذا تصنع بجميع المدن البعيدة منك جدا والتي ليست من مدن تلك األمم هنا

ا، فال تستبق منها نسمة، بل حرمهم تحريما: الحثيين واألموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، كما أمرك الرب إلهك إياها ميراث

وإذا حاصرت مدينة ما أياما كثيرة، محاربا  .الرب إلهك، كيال يعلموكم أن تصنعوا مثل قباهحهم التي صنعوها آللهتهم، فتخطأوا إلى الرب إلهكم

فال تتلف شجرها ملقيا عليه فأسا. إنك منه تأكل، فال تقطعه، فهل شجر الحقل إنسان حتى تعامله كالمحاصر؟ أما الشجر الذي تعلم أنه لها لتفتحها، 

 (.91-01:  91ليس شجرا يؤكل منه، فأتلفه واقطعه، وابن آالت الحصار على المدينة التي تحاربك حتى تسقط" )تثنية 
2

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ قَتَلُوُكْم  ( 7 وكمْ يَْقتُلُ ( 9 تَْقتُلُوهُمْ ( 0 

97/9:087 ;ou par le début du même verset  ♦0م )Mêmes termes dans Sifre sur Dt 23:8 .9م Sur les lieux d'asile voir 

Ex 21:13-14; Nb 35:9-34; Dt 4:41-43 et 19:1-13; Jos chap. 21; 1 R 2:28. 
3

 3:  8\007آية السيف منسوخة ب( 0ن 
4

 .Voir la note de 87/2:178( 0م♦ منسوخة لكون العقاب من اختصاص الدولة ( 0ن♦ َوالُْحْرَماُت ( 0 
5

 التاْهلَِكةِ ( 0 
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87/2:196هـ
1
  ْ وا تِمُّ

َ
ۡمَرةَ  9ٱۡۡلَجذ  0َوأ ِ   7َوٱۡلع  ت ۡم َفَما ٱۡسَتۡيََّسَ ِمَن  7َّلِلذ ۡحِِصۡ

 
فَإِۡن أ

َٰ َيۡبل َغ ٱلَۡهۡدي   3ٱلَۡهۡدِيِۖ  ۡم َحَّتذ ْ ر ء وَسك  وا ۥ   6َوََل ََتۡلِق  َفَمن  0نََمِلذه 
ِسهِۦ
ۡ
أ ِن رذ ٗذى م 

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ م مذ ۡو  9فَفِۡديَة   7ََكَن ِمنك 

َ
ِن ِصَيا   أ م 

ٖكِۚ  َصَدقَة   ۡو ن س 
َ
ۡمَرةِ إََِل ٱۡۡلَج ِ َفَما  0م8أ ِمنت ۡم َفَمن َتَمتذَع بِٱۡلع 

َ
ٓ أ فَإَِذا

يذا ٖ  01ٱۡسَتۡيََّسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيِۚ َفَمن لذۡم ََيِۡد فَِصَيام  
َ
ََٰثةِ أ  09ِِف ٱۡۡلَج ِ  00ثََل

ۥ  07َوَسۡبَعة   ۡهل ه 
َ
ۡن أ َٰلَِك لَِمن لذۡم يَك  ۗۡ َذ ة  ََكِملَة  إَِذا رََجۡعت ۡمۗۡ تِۡلَك َعَُشَ

َ َشِديد   نذ ٱَّللذ
َ
ْ أ ٓوا َ َوٱۡعلَم  ْ ٱَّللذ وا َحاِِضِي ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِمِۚ َوٱتذق 

 ٱۡلعَِقاِب 

ِ فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََما  وا اْلَحجا َواْلُعْمَرةَ َّلِلا َوأَتِمُّ

تَْيَسَر ِمَن اْلهَْدِي َواَل تَْحلِقُوا ُرُؤوَسُكْم َحتاى اسْ 

يَْبلَُغ اْلهَْدُي َمِحلاهُ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو بِِه 

أًَذى ِمْن َرْأِسِه فَفِْديَةٌ ِمْن ِصيَامإ أَْو َصَدقَةإ أَْو 

اْلَحجِّ فََما نُُسكإ فَإَِذا أَِمْنتُْم فََمْن تََمتاَع بِاْلُعْمَرِة إِلَى 

اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدِي فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاََلثَِة أَياامإ 

فِي اْلَحجِّ َوَسْبَعةإ إَِذا َرَجْعتُْم تِلَْك َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ 

َذلَِك لَِمْن لَْم يَُكْن أَْهلُهُ َحاِضِري الَْمْسِجِد اْلَحَراِم 

َ َواْعلَُموا أَ  َ َشِديُد الِْعقَابِ َواتاقُوا هللاا  نا هللاا

87/2:197هـ
2
ۡعل وَمَٰت   َفَمن فََرَض فِيِهنذ  ]...[ 0ٱۡۡلَجُّ   ر  مذ ۡشه 

َ
 7فَََل َرفََث  7ٱۡۡلَجذ  9أ

وَق َوََل ِجَداَل  ۗۡ  0ت3َوََل ف س   ِمۡن َخۡۡيٖ َيۡعلَۡمه   6ِِف ٱۡۡلَج ِ
ْ َوَما َتۡفَعل وا

ادِ  واْ فَإِنذ َخۡۡيَ ٱلزذ د  ۗۡ َوتََزوذ ونِ  7ٱَّللذ  ُۖ َوٱتذق  ۡلَبَِٰب  9ٱتلذۡقَوىَٰ
َ
ْوِّل ٱۡۡل

 
أ  َيى

اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض فِيِهنا اْلَحجا 

جِّ َوَما فاََل َرفََث َواَل فُُسوَق َواَل ِجَداَل فِي اْلحَ 

ُدوا فَإِنا َخيَْر  ُ َوتََزوا تَْفَعلُوا ِمْن َخْيرإ يَْعلَْمهُ هللاا

اِد التاْقَوى َواتاقُوِن يَا أُولِي اأْلَْلبَابِ   الزا

87/2:198هـ
3
ۡم    ب ِك  ِن رذ ْ َفۡضَٗل م  وا ن تَۡبَتغ 

َ
َناٌح أ ۡم ج  فَۡضت م  0لَۡيَس َعلَۡيك 

َ
ٓ أ فَإَِذا

َٰٖت  ِۡن َعَرَف َ ِعنَد ٱلَۡمۡشَعرِ فَ  9م   ٱَّللذ
ْ وا ر  وه  َكَما  7ٱۡذك  ر  ٱۡۡلََراِمِۖ َوٱۡذك 

ٓال َِي  ِن َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضذ نت م م  ۡم ِإَون ك  َٰك   َهَدى

لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَُغوا فَْضاًل ِمْن َربُِّكْم فَإَِذا 

َ ِعْنَد  اْلَمْشَعِر أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاتإ فَاْذُكُروا هللاا

اْلَحَراِم َواْذُكُروهُ َكَما هََداُكْم َوإِْن ُكْنتُْم ِمْن قَْبلِِه 

الِّينَ   لَِمَن الضا

87/2:199هـ
4
فَاَض ٱنلذاس   

َ
واْ ِمۡن َحۡيث  أ فِيض 

َ
ور   0ث مذ أ َ َغف  َ  إِنذ ٱَّللذ واْ ٱَّللذ َوٱۡسَتۡغفِر 

 رذِحيم  
النااُس َواْستَْغفُِروا ثُما أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض 

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  َ إِنا هللاا  هللاا

87/2:200هـ
5
مۡ   َنَِٰسَكك  مۡ  0فَإَِذا قََضۡيت م مذ َ َكِذۡكرِك  ْ ٱَّللذ وا ر  ۡو  9فَٱۡذك 

َ
ۡم أ َءابَآَءك 
ۡنَيا َوَما ََل ۥ ِِف  ٓ َءاتَِنا ِِف ٱَلُّ ول  َربذَنا َشدذ ذِۡكٗراۗۡ فَِمَن ٱنلذاِس َمن َيق 

َ
أ

  0مٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلَٰقٖ 

َ َكِذْكِرُكْم  فَإَِذا قََضْيتُْم َمنَاِسَكُكْم فَاْذُكُروا هللاا

َمْن يَقُوُل َربانَا  آَبَاَءُكْم أَْو أََشدا ِذْكًرا فَِمَن النااسِ 

ْنيَا َوَما لَهُ فِي اآْلَِخَرِة ِمْن َخاَلقإ   آَتِنَا فِي الدُّ

ۡنَيا َحَسَنٗة َوِّف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة  87/2:201هـ ٓ َءاتَِنا ِِف ٱَلُّ ول  َربذَنا ن َيق  م مذ َوِمۡنه 
 َوقَِنا َعَذاَب ٱنلذارِ 

ْنيَا َحَسنَةً َوفِي َوِمْنهُْم َمْن يَقُوُل َربانَا  آَتِنَا فِي الدُّ

 اآْلَِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعَذاَب الناارِ 

87/2:202هـ
6
   ْ ا َكَسب وا ِمذ ۡم نَِصيب  م  ْوَلىئَِك لَه 

 
ُ َسِريُع  َوٱَّللذ  َِسِيع  ٱۡۡلَِساِب  0أ ا َكَسبُوا َوهللاا أُولَئَِك لَهُْم نَِصيٌب ِمما

 اْلِحَسابِ 

87/2:203هـ
1
َل ِِف يَۡوَمۡيِ فَََلٓ إِۡثَم   وَدَٰٖتِۚ َفَمن َتَعجذ ۡعد  يذاٖ  مذ

َ
َ ِِفٓ أ ْ ٱَّللذ وا ر  ۞َوٱۡذك 

َر فَََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِِۖ  خذ
َ
ِۗ  ]...[َعلَۡيهِ َوَمن تَأ َ  0لَِمِن ٱتذَِقَٰ ْ ٱَّللذ وا َوٱتذق 

وَن  َُۡش  ۡم إََِلۡهِ َت  نذك 
َ
ٓواْ أ  َوٱۡعلَم 

 َ َل فِي  َواْذُكُروا هللاا فِي أَياامإ َمْعُدوَداتإ فََمْن تََعجا

َر فاََل إِْثَم َعلَْيِه لَِمِن  يَْوَمْيِن فاََل إِْثَم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخا

َ َواْعلَُموا أَناُكْم إِلَْيِه تُْحَشُرونَ   اتاقَى َواتاقُوا هللاا

                                                           
1

ِ ( 7 َواْلُعْمَرةُ ( 7 الِْحجا ( 9 َوأَقيموا( 0   (09أَياامإ متتابعات  (00فَِصيَاَم  (01نُْسكإ ( 8 فَفِْديَةً ( 9 َراِسهِ ( 7 اْلهَْديُّ ( 6 اْلهَْديِّ ( 3 إلى البيت، إلى البيت َّلِلا

 07:  97تعبير نسك نجده في الالويين  (0م♦ فريضة الحج منسوخة للمريض في الفقرة الالحقة  ( 0ن♦َوَسْبَعةً   (07اْلِحجِّ 
2

ُسوٌق َواَل ِجَداٌل، فاََل َرفَثاً َواَل فُُسوقاً َواَل ِجَداالً، فاََل َرفٌَث َواَل فُُسوٌق َواَل ِجَداَل، فاََل فاََل َرفٌَث َواَل فُ ( 3 ُرفُوَث، ُرفُث( 7 اْلِحجا ( 7 فِيهُنا ( 9 اْلِحجُّ ( 0 

ادِ ( 7 الِْحجِّ ( 6 َرفََث َواَل فُُسوَق َواَل ِجَدالٌ  ُدوا وخيُر الزا الفاظ القرآن عبارة ال جدال تعني ال نزاع وال خصام )معجم ( 0ت♦َواتاقُونِي ( 9 َوتََزوا

يرى فيها كلمة عبرية نجدها في المزامير بمعنى التعالي: "نشيُد الُحجاج: يا رب، لم  087صفحة  0جزء  Bonnet-Eymardالكريم(. ولكن 

ا (. ومن المالحظ ان هذ0:  070يستكبر قلبي وال استعلت عيناي ولم أسلك طريق المعالي وال طريق العجاهب مما هو أعلى مني " )مزامير 

 المزمور ينشده الحجاج الصاعدون الورشليم.
3

 اْلِمْشَعرِ ( 7 َعَرفَاتَ ( 9 ربكم في مواسم الحج( 0 
4

 النااِس، النااسي( 0 
5

م( 0   .019:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ آباؤكم، أباكم ( 9 َمْنَسَكُكم، َمنَاِسكُّ
6

ا اْكتََسبُوا( 0   نَِصيُب َما اْكتََسبُوا، نَِصيٌب ِمما



356 

 

87/2:204هـ
2
ۡعِجب َك قَۡوَل  ۥ ِِف   َ َوِمَن ٱنلذاِس َمن ي  ۡنَيا َوي ۡشِهد  ٱَّللذ ةِ ٱَلُّ َٰ  0ٱۡۡلََيوَٰ لََعَ

ََلُّ ٱۡۡلَِصاِم 
َ
َو أ  َما ِِف قَۡلبِهِۦ َوه 

ْنيَا  َوِمَن النااِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاِة الدُّ

َ َعلَى َما فِي قَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ اْلِخَصامِ   َويُْشِهُد هللاا

87/2:205هـ
3
ۡرِض َِل ۡفِسَد فِيَها َوي ۡهلَِك ٱۡۡلَۡرَث َوٱلنذۡسَل  ِإَوَذا  

َ
َٰ َسَعَٰ ِِف ٱۡۡل  0تََوّلذ
ِبُّ ٱۡلَفَساَد   َوٱَّللذ  ََل َي 

َوإَِذا تََولاى َسَعى فِي اأْلَْرِض لِيُفِْسَد فِيهَا َويُْهلَِك 

ُ اَل يُِحبُّ اْلفََسادَ   اْلَحْرَث َوالناْسَل َوهللاا

ُۖ َوَۡلِۡئَس ِإَوذَ  87/2:206هـ ۥ َجَهنذم  ثِۡمِۚ فََحۡسب ه  ة  بِٱۡۡلِ َخَذتۡه  ٱۡلعِزذ
َ
َ أ ا قِيَل ََل  ٱتذِق ٱَّللذ

 ٱلِۡمَهاد  
ْثِم فََحْسبُهُ  ةُ بِاإْلِ َ أََخَذْتهُ اْلِعزا َوإَِذا قِيَل لَهُ اتاِق هللاا

 َجهَناُم َولَبِْئَس اْلِمهَادُ 

َۢ َوِمَن ٱنلذاِس َمن  87/2:207هـ ِ  َوٱَّللذ  رَء وف  يَُۡشِي َنۡفَسه  ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّللذ
 بِٱۡلعَِبادِ 

 ِ َوِمَن النااِس َمْن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتَِغاَء َمْرَضاِة هللاا

ُ َرُؤوٌف بِاْلِعبَادِ   َوهللاا

87/2:208هـ
4
ۡلمِ   ِ ْ ِِف ٱلس  ل وا ْ ٱۡدخ  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ واْ  0ت0َيى َكٓافذٗة َوََل تَتذبِع 

بِي   و   مُّ ۡم َعد  ۥ لَك  ۡيَطَِٰنِۚ إِنذه  َِٰت ٱلشذ َو ط   خ 
ْلِم َكافاةً َواَل  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اْدُخلُوا فِي السِّ

ْيطَاِن إِناهُ لَُكْم َعُدو  ُمبِينٌ   تَتابُِعوا ُخطَُواِت الشا
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5
َ َعزِيٌز م ِ  0فَإِن َزلَۡلت م  نذ ٱَّللذ

َ
ٓواْ أ م  ٱۡۡلَي َِنَٰت  فَٱۡعلَم  نَۢ َبۡعِد َما َجآَءتۡك 

  9َحِكيمٌ 
فَإِْن َزلَْلتُْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلبَيِّنَاُت فَاْعلَُموا أَنا 

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ   هللاا
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6
م  ٱَّللذ  ِِف   تَِيه 

ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ وَن إَِلذ ر  لَلٖ  َهۡل يَنظ  َِن ٱۡلَغَمامِ  0ظ  َوٱلَۡمَلىئَِكة   0مم 

ۡمر    9َوق َِضَ 
َ
ِ ت ۡرَجع   7ٱۡۡل ور   7ِإَوََل ٱَّللذ م 

 
 ٱۡۡل

ُ فِي ظُلَلإ ِمَن  هَْل يَْنظُُروَن إاِلا أَْن يَأْتِيَهُُم هللاا

ِ تُْرَجُع  اْلَغَماِم َواْلَماَلهَِكةُ َوقُِضَي اأْلَْمُر َوإِلَى هللاا

 اأْلُُمورُ 
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7
ۡل  0َسۡل   ِ َبد  ِۢ بَي َِنةِٖۗ َوَمن ي  ِۡن َءايَة م م  ىءِيَل َكۡم َءاَتۡيَنَٰه  نِۡعَمَة  9بََِنٓ إِۡسَر

ِ ِمنَۢ َبۡعِد َما َجآَءتۡه   َ َشِديد  ٱۡلعَِقاِب  ]...[ٱَّللذ  فَإِنذ ٱَّللذ
َوَمْن َسْل بَنِي إِْسَراهِيَل َكْم آَتَْينَاهُْم ِمْن آَيَةإ بَيِّنَةإ 

َ َشِديُد  ِ ِمْن بَْعِد َما َجاَءْتهُ فَإِنا هللاا ْل نِْعَمةَ هللاا يُبَدِّ

 اْلِعقَابِ 
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8
ة    ْ ٱۡۡلََيوَٰ وا ِيَن َكَفر  ي َِن لَِّلذ ْ   0ز  ِيَن َءاَمن وا وَن ِمَن ٱَّلذ ۡنَيا َويَۡسَخر  ٱَلُّ

ق  َمن يََشآء  بَِغۡۡيِ ِحَساٖب  ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۗ َوٱَّللذ  يَۡرز  َقۡواْ فَۡوَقه  ِيَن ٱتذ
 َوٱَّلذ

ْنيَا َويَْسَخُروَن ِمَن  ُزيَِّن لِلاِذيَن َكفَُروا اْلَحيَاةُ الدُّ

ُ  الاِذيَن آََمنُوا َوالاِذينَ  اتاقَْوا فَْوقَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوهللاا

 يَْرُزُق َمْن يََشاُء بَِغْيِر ِحَسابإ 
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9
ةٗ  0ََكَن ٱنلذاس    مذ

 
ِ  0م7َوَِٰحَدةٗ  9أ ِينَ   َفَبَعَث ٱَّللذ  ٱنلذبِي  ِ بَُش   7َن م 

مَ  ِ َِلَۡحك  م  ٱۡلِكَتََٰب بِٱۡۡلَق  نَزَل َمَعه 
َ
نِذرِيَن َوأ َبۡيَ ٱنلذاِس فِيَما  3َوم 
ْ فِيهِِۚ  وا وت وه  ِمنَۢ َبۡعِد َما  6ٱۡخَتلَف 

 
ِيَن أ َوَما ٱۡخَتلََف فِيهِ إَِلذ ٱَّلذ

واْ  ِيَن َءاَمن واْ لَِما ٱۡخَتلَف  ۡمُۖ َفَهَدى ٱَّللذ  ٱَّلذ َۢا بَۡيَنه  م  ٱۡۡلَي َِنَٰت  َبۡغَي َجآَءۡته 
ۗۦۡ َوٱَّللذ   7فِيهِ ِمَن ٱۡۡلَق ِ  ۡسَتِقيم   بِإِۡذنِهِ  َيۡهِدي َمن يََشآء  إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

ِريَن  ُ النابِيِّيَن ُمبَشِّ ةً َواِحَدةً فَبََعَث هللاا َكاَن النااُس أُما

َوُمْنِذِريَن َوأَْنَزَل َمَعهُُم اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ لِيَْحُكَم بَْيَن 

إاِلا الاِذيَن  النااِس فِيَما اْختَلَفُوا فِيِه َوَما اْختَلََف فِيهِ 

أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءْتهُُم اْلبَيِّنَاُت بَْغيًا بَْينَهُْم 

ُ الاِذيَن آََمنُوا لَِما اْختَلَفُوا فِيِه ِمَن اْلَحقِّ  فَهََدى هللاا

ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ   بِإِْذنِِه َوهللاا

                                                                                                                                                                                                            
1

 اتقى هللا( 0 
2

 َويَْشهَُد هللاُ، وهللاُ يشهُد، ويستشِهُدوا هللاَ، ويُْشِهُدوا هللاَ، ويَُشهُِّد هللاَ، ويستشهُد هللاَ ( 0 
3

 اْلَحْرُث َوالناْسلُ  -َويَْهلُِك، َويَْهلَِك، َويَْهلََك، َويُْهلَُك ( 0 
4

ْلم ( 0  لَم، السا ان كلمة سلم يجب أن تقرأ  088صفحة  0جزء  Bonnet-Eymardمعتقدا ان هذا النص يخص فت  اورشليم، يعتبر  (0ت♦ السا

 (.7: 7( ويهوديت )7:  76( ومزامير )09:  07بأنها إشارة الى تلك المدينة وليس الى السالم. وقد جاء ذكر شليم في تكوين )
5

 غفور رحيم( 9 َزلِْلتُمْ ( 0 
6

ُ ( 9 ِظاَللإ ( 0  ( 0م♦ تَْرِجُع، يَرِجُع، يُْرَجُع ( 7 َوقَضاُء اأْلَْمِر، َوقَضاِء اأْلَْمِر، َوقَْضِي اأْلَْمِر، َوقُِضي اأْلُمورُ ( 7  َواْلَماَلهَِكةُ فِي ظُلَلإ ِمَن اْلَغَمامِ هللاا

 (.3:  77قارن: "فنزل الرب في الغمام ووقف معه هناك" )خروج 
7

 يُْبِدلْ ( 9 اِسأْل، اَِسلْ ( 0 
8

 ُزيَِّن اْلَحيَاةُ = َزياَن الحياةَ، ُزيِّنَْت الحياةُ ( 0 
9

ةً ( 9 البشر( 0  وفقا للمعتقد اليهودي، كانت البشرية تعبد الها ( 0م♦ االسالم ( 7 عنه( 6 لِيُْحَكَم، لِتَْحُكَم، لِنَْحُكمَ ( 3 ُمْبِشِرينَ ( 7 َواِحَدةً فاختلفوا( 7 إِما

( 96:  7بعد ذلك، اشارة الى اآلية: "ولشيت أيضا ولد آبن وسماه أنوش. حينئذ بدأ الناس يدعون باسم الرب" )تكوين واحدا حتى انوش ثم انقسمت 

(Katsh  079صفحة.) 
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1
ۡم َحِسۡبت   

َ
م 0مۡ أ تِك 

ۡ
ا يَأ ل واْ ٱۡۡلَنذَة َولَمذ ن تَۡدخ 

َ
ِيَن َخلَۡواْ مِن  9أ َثل  ٱَّلذ مذ

 ْ لۡزِل وا آء  َوز  ذ َسآء  َوٱلۡضذ
ۡ
م  ٱۡۡلَأ ۡته  سذ مِۖ مذ وَل  7َقۡبلِك  َٰ َيق  ول   7َحَّتذ ٱلرذس 

ۥ َمََّتَٰ نَِۡص   ِيَن َءاَمن واْ َمَعه  ِ َقرِيب   0مَوٱَّلذ ََلٓ إِنذ نَِۡصَ ٱَّللذ
َ
ِۗۡ أ  ٱَّللذ

ا يَأْتُِكْم َمثَُل الاِذيَن  أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجناةَ َولَما

اُء  را ْتهُُم اْلبَأَْساُء َوالضا َخلَْوا ِمْن قَْبلُِكْم َمسا

ُسوُل َوالاِذيَن آََمنُوا َمَعهُ   َوُزْلِزلُوا َحتاى يَقُوَل الرا

ِ قَِريبٌ  ِ أاََل إِنا نَْصَر هللاا  َمتَى نَْصُر هللاا
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2
يِۡن   َ يَۡس   ََِٰلَ ِۡن َخۡۡيٖ فَلِۡلَو نَفۡقت م م 

َ
ٓ أ وَنُۖ ق ۡل َما ل ونََك َماَذا ي نفِق 

ۡقَربِيَ 
َ
ْ  0نَوٱۡۡل بِيِلِۗ َوَما َتۡفَعل وا مِۡن  0َوٱَۡلََتَََٰمَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكِي َوٱبِۡن ٱلسذ

َ بِهِۦ َعلِيم    َخۡۡيٖ فَإِنذ ٱَّللذ

يَْسأَلُونََك َماَذا يُْنفِقُوَن قُْل َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْيرإ 

فَلِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِيَن َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن 

َ بِِه َعلِيمٌ  بِيِل َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْيرإ فَإِنا هللاا  السا

87/2:216هـ
3
تَِب   م  ٱۡلقَِتال   0ك  ۡمُۖ  9َعلَۡيك  ۡره  لذك  َو ك  واْ  0ن7َوه  ن تَۡكَره 

َ
وََعََسى أ

ِبُّواْ َشۡي   ٗ َشۡي  ن َت 
َ
ۡمُۖ وََعََسى أ َو َخۡۡي  لذك  ۡم  َوٱَّللذ    ٗ ا َوه  َو َُش   لذك  ا َوه 

وَن  نت ۡم ََل َتۡعلَم 
َ
 َيۡعلَم  َوأ

َوهَُو ُكْرهٌ لَُكْم َوَعَسى أَْن ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقِتَاُل 

تَْكَرهُوا َشْيئًا َوهَُو َخْيٌر لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا 

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ   َشْيئًا َوهَُو َشر  لَُكْم َوهللاا
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4
ۡهرِ ٱۡۡلََراِم قِتَالٖ  0ل ونََك   َ يَۡس    ]...[فِيهِ  7فِيهِِۖ ق ۡل قَِتال   9َعِن ٱلشذ

َۢ بِهِۦ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََرامِ  0نَكبِۡي    ۡفر  ِ َوك   7َوَصدٌّ َعن َسبِيِل ٱَّللذ
ۡكَب  ِمَن ٱۡلَقۡتِلِۗ َوََل 

َ
ِ  َوٱۡلفِۡتَنة  أ ۡكَب  ِعنَد ٱَّللذ

َ
ۡهلِهِۦ ِمۡنه  أ

َ
ِإَوۡخَراج  أ

ۡم إِ  ۡم َعن دِينِك  وك  دُّ َٰ يَر  ۡم َحَّتذ ْ  َوَمن يََزال وَن ي َقَٰتِل ونَك  وا ِن ٱۡسَتَطَٰع 
ْوَلىئَِك َحبَِطۡت 

 
َو ََكفِر  فَأ ۡت َوه  ۡم َعن دِينِهِۦ َفَيم   3يَۡرتَِدۡد ِمنك 

ۡم فِيَها  ۡصَحَٰب  ٱنلذارِِۖ ه 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ ۡم ِِف ٱَلُّ ۡعَمَٰل ه 

َ
أ

وَن   َخَِِٰل 

ْهِر اْلَحَراِم قِتَالإ  فِيِه قُْل قِتَاٌل  يَْسأَلُونََك َعِن الشا

ِ َوُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد  فِيِه َكبِيٌر َوَصد  َعْن َسبِيِل هللاا

ِ َواْلفِْتنَةُ  اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْهلِِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعْنَد هللاا

أَْكبَُر ِمَن اْلقَْتِل َواَل يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتاى 

وُكْم َعْن ِدينِ  ُكْم إِِن اْستَطَاُعوا َوَمْن يَْرتَِدْد يَُردُّ

ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فَيَُمْت َوهَُو َكافٌِر فَأُولَئَِك َحبِطَْت 

ْنيَا َواآْلَِخَرِة َوأُولَئَِك أَْصَحاُب  أَْعَمالُهُْم فِي الدُّ

 النااِر هُْم فِيهَا َخالُِدونَ 

ِيَن  87/2:218هـ ْ َوٱَّلذ ِيَن َءاَمن وا ْوَلىئَِك إِنذ ٱَّلذ
 
ِ أ ْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ وا ْ َوَجََٰهد  وا َهاَجر 

ور  رذِحيم   ِ  َوٱَّللذ  َغف  وَن رَُۡحََت ٱَّللذ  يَۡرج 
إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوالاِذيَن هَاَجُروا َوَجاهَُدوا فِي 

ُ َغفُوٌر  ِ َوهللاا ِ أُولَئَِك يَْرُجوَن َرْحَمةَ هللاا َسبِيِل هللاا

 َرِحيمٌ 
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5
ونََك َعِن ٱۡۡلَۡمرِ   َ ۞يَۡس  

ٓ إِثۡم  َكبِۡي   0ن9مَوٱلَۡميَِّۡسِِۖ  0مل   0ق ۡل فِيِهَما
ۡكَب  

َ
َمآ أ ه  ۗۡ َويَۡس  9َوَمَنَٰفِع  لِلنذاِس ِإَوۡثم  ل ونََك َماَذا   َ ِمن نذۡفعِِهَما

وَنُۖ ق ِل ٱۡلَعۡفَوۗۡ  َٰ  9ن7ي نفِق  م  ٱٓأۡلَي ِ  ٱَّللذ  لَك  ۡم َكَذَٰلَِك ي بَي  ِت لََعلذك 
وَن  ر   َتَتَفكذ

يَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِهَما إِْثٌم َكبِيٌر 

َوَمنَافُِع لِلنااِس َوإِْثُمهَُما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِهَما 

 ُ َويَْسأَلُونََك َماَذا يُْنفِقُوَن قُِل اْلَعْفَو َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاا

 يَاِت لََعلاُكْم تَتَفَكاُرونَ لَُكُم اآْلَ 

                                                           
1

ى وينمي فرع من ( اعتمادا على اآلية "ويخرج غصن من جذع يس0م♦ َحتاى يَقُوَل = ويَقُوَل ( 7 َوُزْلِزلُوا ثم ُزْلِزلُوا( 7 يَاتُِكمْ ( 9 تُْدَخلُوا( 0 

تعني فرع أي إشارة الى  -نفس اللفظة بالعبرية  –ان كلمة نصر  917صفحة  0جزء  Bonnet-Eymard(، يرى 0:  00أصوله " )اشعيا 

 المسي .
2

 التي ال تذكر الوالدين واألقربين  61:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦ يَْفَعلُوا ( 0 
3

 التي تحد من اإلستنفار 099:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦  َكْرهٌ ( 7 القتاَل، القتل( 9 َكتَبَ ( 0 
4

، قتالٌ ( 9 ويَْسأَلُونَكَ ( 0  ، قَتلإ التي  76:  8\007وباآلية  3:  8\007منسوخة بآية السيف  (0ن♦ َحبَطَْت  ( 3 َواْلَمْسِجُد الَْحَرامُ ( 7 قَْتلٌ ( 7 عن قتالإ

 التي تسن على القتال حتى دفع الجزية  98:  8\007تسن على قتال المشركين كافة وباآلية 
5

يجب ( 0م♦  التي تفرض الزكاة 017:  8\007منسوخة باآلية ( 9ن  80:  3\009منسوخة باآلية ( 0ن♦ اْلَعْفُو ( 7 أكثر، أقرب( 9 َكثيرٌ ( 0 

. ويمنع العهد القديم الخمر والمسكر على من يقوم بنذر أو الكهنة والقضاة. قارن: "أي 80-81:  3\009و 77:  7\89تكميل هذه اآلية باآليات 

رجل أو امرأة أراد أن ينذر نذر النذير للرب فليمتنع الخمر والمسكر وال يشرب خل خمر وخل مسكر، وال يشرب أي عصير من العنب، وال 

(. "وكلم الرب 7-9:  6كل عنبا رطبا وال يابسا، وال يأكل طوال أيام نذره من كل ما يصنع من جفنة الخمر، من الحبب إلى القشر" )عدد يأ

ولتميزوا بين   -فريضة أبدية مدى أجيالكم -هارون قاهال: ال تشرب خمرا وال مسكرا، أنت وال بنوك، عند. دخولكم خيمة الموعد، لئال تموتوا

( 9م(  00-9:  01س وغير المقدس والنجس والطاهر، ولتعلموا بني إسراهيل جميع الفراهض التي أمر الرب بها على لسان موسى" )الويين المقد

 إذا اتبعنا نص العهد القديم فيجب قراءة هذه الكلمة مسكرا وليس ميسرا. فالعهد القديم يربط بين كلمتين الخمر والمسكر. 
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87/2:220هـ
1
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۗ َويَۡس   ِۖ ق ۡل إِۡصََلح    َ ِِف ٱَلُّ مۡ  0ل ونََك َعِن ٱَۡلََتَََٰمَٰ ذه  ُۖ  9ل َخۡۡي 

مۡ  وه  َالِط  ۡصلِِحِۚ َولَۡو  0تِإَون َت  ۡفِسَد ِمَن ٱلۡم  ۡم  َوٱَّللذ  َيۡعلَم  ٱلۡم  َٰن ك  فَإِۡخَو
َ َعزِيٌز َحِكيم   ۡم  إِنذ ٱَّللذ ۡعَنَتك 

َ
 َشآَء ٱَّللذ  َۡل

ْنيَا َواآْلَِخَرِة َويَْسأَلُونََك َعِن اْليَتَاَمى قُْل  فِي الدُّ

ُ إِْصاَلٌح لَهُْم َخْيٌر َوإِْن تَُخالِطُوهُْم فَإِْخوَ  انُُكْم َوهللاا

ُ أَلَْعنَتَُكْم  يَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصلِِ  َولَْو َشاَء هللاا

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ   إِنا هللاا

87/2:221هـ
2
  ْ وا ُۡشَِكَِٰت  0َوََل تَنِكح  َٰ ي ۡؤِمنذ   0مٱلۡم  ِن  0نَحَّتذ ۡؤِمَنٌة َخۡۡي  م  َمة  مُّ

َ
َوَۡل

ۡعَجَبتۡ 
َ
ُۡشَِكةٖ َولَۡو أ ْ  مُّ َٰ ي ۡؤِمن وا ُۡشِكَِي َحَّتذ ْ ٱلۡم  وا ۡمۗۡ َوََل ت نِكح  ك 

وَن إََِل  ْوَلىئَِك يَۡدع 
 
ۡمۗۡ أ ۡعَجَبك 

َ
ُۡشِٖك َولَۡو أ ِن مُّ ۡؤِمٌن َخۡۡي  م  َولََعۡبد  مُّ

ْ إََِل ٱۡۡلَنذةِ َوٱلَۡمۡغفَِرةِ  ٓوا ِ  َءاَيَٰتِهِۦ  9ٱنلذارِِۖ َوٱَّللذ  يَۡدع  بِإِۡذنِهِۖۦُ َوي بَي 
 ِ وَن ل ر  ۡم َيَتَذكذ  لنذاِس لََعلذه 

َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتاى يُْؤِمنا َوأَلََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ 

َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكةإ َولَْو أَْعَجبَْتُكْم َواَل تُْنِكُحوا 

اْلُمْشِرِكيَن َحتاى يُْؤِمنُوا َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن 

بَُكْم أُولَئَِك يَْدُعوَن إِلَى النااِر ُمْشِركإ َولَْو أَْعجَ 

ُ يَْدُعو إِلَى اْلَجناِة َواْلَمْغفَِرِة بِإِْذنِِه َويُبَيُِّن آَيَاتِِه  َوهللاا

 لِلنااِس لََعلاهُْم يَتََذكاُرونَ 

87/2:222هـ
3
ْ ٱلن َِسآَء ِِف   َ َويَۡس   ٗذى فَٱۡعََتِل وا

َ
َو أ  ل ونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضِۖ ق ۡل ه 
ۡرَنُۖ  َٰ َيۡطه  نذ َحَّتذ ۡرنَ  9 0ٱلَۡمِحيِض َوََل َتۡقَرب وه  ت وه نذ  0مفَإَِذا َتَطهذ

ۡ
فَأ
ِرِينَ  َتَطه  َٰبَِي َوي ِحبُّ ٱلۡم  ِبُّ ٱتلذوذ َ َي  م  ٱَّللذ   إِنذ ٱَّللذ َمَرك 

َ
  7ِمۡن َحۡيث  أ

َويَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض قُْل هَُو أًَذى فَاْعتَِزلُوا 

النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض َواَل تَْقَربُوهُنا َحتاى يَْطهُْرَن 

 َ ُ إِنا هللاا فَإَِذا تَطَهاْرَن فَأْتُوهُنا ِمْن َحْيُث أََمَرُكُم هللاا

ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطهِِّرينَ   يُِحبُّ التاوا

87/2:223هـ
4
مۡ   ْ َحۡرثَك  ت وا

ۡ
ۡم فَأ ۡم َحۡرث  لذك  َٰ ِشۡئت ۡمُۖ  0منَِسآؤ ك  َنذ

َ
ْ  0أ وا م  ِ  ]...[َوقَد 

ۡم   ِسك  نف 
َ
ۡؤِمنَِي  0نِۡل ِ ٱلۡم  ِ ۗۡ َوبَُش  وه  َلَٰق  م مُّ نذك 

َ
ٓواْ أ َ َوٱۡعلَم  واْ ٱَّللذ  َوٱتذق 

نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَناى ِشْئتُْم 

 َ ُموا أِلَْنفُِسُكْم َواتاقُوا هللاا َواْعلَُموا أَناُكْم ُماَلقُوهُ َوقَدِّ

ِر اْلُمْؤِمنِينَ   َوبَشِّ

87/2:224هـ
5
واْ َبۡيَ   واْ َوت ۡصلِح  واْ َوَتتذق  ن َتَبُّ

َ
ۡم أ يَۡمَٰنِك 

َ
ِ ۡرَضٗة ۡل  َ ع  َوََل ََتَۡعل واْ ٱَّللذ

 َوٱَّللذ  َسِميٌع َعلِيم   0ت0مٱنلذاِسِۚ 
َ ُعْرَضةً أِلَْيَما وا َواَل تَْجَعلُوا هللاا نُِكْم أَْن تَبَرُّ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   َوتَتاقُوا َوتُْصلُِحوا بَْيَن النااِس َوهللاا

87/2:225هـ
6
م    ك  ۡغوِ  0َلذ ي َؤاِخذ 

م بَِما  9ٱَّللذ  بِٱللذ ك  ۡم َوَلَِٰكن ي َؤاِخذ  يَۡمَٰنِك 
َ
ِِفٓ أ

وٌر َحلِيم   ۡمۗۡ َوٱَّللذ  َغف   َكَسَبۡت ق ل وب ك 
ُ بِاللاْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم  اَل يَُؤاِخُذُكمُ  هللاا

ُ َغفُوٌر َحلِيمٌ   بَِما َكَسبَْت قُلُوبُُكْم َوهللاا

87/2:226هـ
7
ِينَ   رِٖۖ  9ي ۡؤل ونَ  0ل َِّلذ ۡشه 

َ
ۡرَبَعةِ أ

َ
فَإِنذ  7فَإِن فَآء و 0مِمن ن َِسآئِِهۡم تََربُّص  أ

ور  رذِحيم   َ َغف   ٱَّللذ
لِلاِذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِساهِِهْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشهُرإ 

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   فَإِْن فَاُؤوا فَإِنا هللاا

87/2:227هـ
8
َلَٰقَ   واْ ٱلطذ َ َسِميٌع َعلِيم   0ِإَوۡن َعَزم  َ َسِميٌع َعلِيمٌ  فَإِنذ ٱَّللذ  َوإِْن َعَزُموا الطااَلَق فَإِنا هللاا

                                                           
1

 كلمة تخالطهوهم تعني تعاشروهم وتداخلوهم )معجم الفاظ القرآن الكريم(.( 0ت ♦ لَْعنَتَُكْم، لََعنَتَُكمْ ( 7 اليهم( 9 أصل ( 0 
2

يمنع العهد القديم الزواج في ( 0م♦ التي تحل الزواج من نساء أهل الكتاب  3:  3\009منسوخة جزهياً باآلية ( 0ن♦ َواْلَمْغفَِرةُ ( 9 تُنكحوا( 0 

 Mishnah Yebamot 20a. **07-09:  8، استير 9-0:  00، ملوك األول 7-3:  7، قضاة 7-7:  7، تثنية 90:  09ويين االتجاهين. أنظر ال

et 78b. 
3

♦ هِِّريَن، اْلُمْطِهِريَن اْلُمطا ( 7 فَاْعتَِزلُوا ... يَْطهُْرَن = وال تقربوا النَِّساَء فِي محيضهن واعتزلوهن َحتاى يتطهرن( 9 يَتَطَهاْرَن، يَطاهاْرَن، يَْطِهْرنَ ( 0 

(. ونجد نفس لفظة ال 06:  09(؛حزقيال )08:  09و 77-08:  03يمنع كذلك العهد القديم االقتراب من النساء في المحيض. أنظر الويين )( 0م

 ( بالعبرية.99و 07:  03( والطهارة )الويين 08:  09تقرب )الويين 
4

 Terme dans le Talmud, Sanhédrin 74b( **0م♦ شرب مع النساء في الميحض عند اليهودتنسخ منع األكل وال ( 0ن♦ ِشْيتُْم ( 0 
5

  (.00:  3؛آية مشابهة في تثنية 7:  91قارن. "ال تلفظ آسم الرب إلهك باطال، ألن الرب ال يبرئ الذي يلفظ آسمه باطال" )خروج ( 0م 
6

 بِاللاغا( 9 يَُواِخُذُكمُ ( 0 
7

 Mishnah, Ketubot 5:6 (D). Si l'homme fait un vœu il( **0م♦ فاؤوا فيهن، فاؤوا فيها ( 7 يُْولُوَن، آلوا، يُْقِسُمون( 9 والالهي( 0 

doit soit divorcer, soit révoquer son vœu (Talmud, Ketubot 61b.) 
8

 السراح( 0 
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87/2:228هـ
1
بذۡصنَ   َطلذَقَٰت  َيََتَ ِۚ  0نَوٱلۡم  وٓءٖ ََٰثَة ق ر  ِسِهنذ ثََل نف 

َ
ن  0م0بِأ

َ
نذ أ َوََل ََيِلُّ لَه 

ِ َوٱَۡلَۡوِم  نذ ي ۡؤِمنذ بِٱَّللذ رَۡحاِمِهنذ إِن ك 
َ
يَۡكت ۡمَن َما َخلََق ٱَّللذ  ِِفٓ أ

نذ  وتَل ه  ِهِنذ  9ٱٓأۡلِخرِِۚ َوب ع  َحقُّ بَِرد 
َ
ِ  7أ َٰل َراد ٓواْ  ]...[َك ِِف َذ

َ
إِۡن أ

َٰٗحا   وِفِۚ َولِلر َِجاِل َعَلۡيِهنذ  9نإِۡصَل ِي َعلَۡيِهنذ بِٱلَۡمۡعر  نذ ِمۡثل  ٱَّلذ َولَه 
 ۡۗ  َوٱَّللذ  َعزِيٌز َحِكيٌم  9مَدرََجة 

َواْلُمطَلاقَاُت يَتََرباْصَن بِأَْنفُِسِهنا ثاََلثَةَ قُُروءإ َواَل 

ُ فِي أَْرَحاِمِهنا يَِحلُّ لَهُنا أَْن  يَْكتُْمَن َما َخلََق هللاا

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر َوبُُعولَتُهُنا أََحقُّ  إِْن ُكنا يُْؤِمنا بِاَّللا

ِهنا فِي َذلَِك إِْن أََراُدوا إِْصاَلًحا َولَهُنا ِمْثُل  بَِردِّ

َجاِل َعلَْيِهنا دَ  َرَجةٌ الاِذي َعلَْيِهنا بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ   َوهللاا

87/2:229هـ
2
تَاِنِۖ   َلَٰق  َمرذ ٖنِۗ َوََل ََيِلُّ  0مٱلطذ َۢ بِإِۡحَسَٰ ۡو تََّۡسِيح 

َ
وف  أ َۢ بَِمۡعر  فَإِۡمَساك 

وه نذ َشۡي  ٓ َءاتَۡيت م  ا ْ ِممذ وا ذ  خ 
ۡ
ن تَأ

َ
ۡم أ ٓ  0نا  ً لَك  ن ََيَافَا

َ
ٓ أ َلذ  9 0إَِلذ

َ
أ

َناَح  7ي قِيَما ِ فَََل ج  وَد ٱَّللذ د  َلذ ي قِيَما ح 
َ
ُِۖ فَإِۡن ِخۡفت ۡم أ وَد ٱَّللذ د  ح 

ۗۦۡ  وَها  َوَمن  7َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِ ِ فَََل َتۡعَتد  ود  ٱَّللذ د  تِۡلَك ح 
وَن  َٰلِم  م  ٱلظذ ْوَلىئَِك ه 

 
ِ فَأ وَد ٱَّللذ د   َيَتَعدذ ح 

تَاِن فَإِْمسَ  اٌك بَِمْعُروفإ أَْو تَْسِريٌ  الطااَلُق َمرا

ا آَتَْيتُُموهُنا  بِإِْحَسانإ َواَل يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخُذوا ِمما

ِ فَإِْن ِخْفتُْم  َشْيئًا إاِلا أَْن يََخافَا أاَلا يُقِيَما ُحُدوَد هللاا

ِ فاََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفتََدتْ   أاَلا يُقِيَما ُحُدوَد هللاا

ِ فاََل تَْعتَُدوهَا َوَمْن يَتََعدا ُحُدوَد  بِِه تِْلَك ُحُدوُد هللاا

ِ فَأُولَئَِك هُُم الظاالُِمونَ   هللاا

87/2:230هـ
3
ۗۥۡ   َٰ تَنِكَح َزۡوًجا َغۡۡيَه  فَإِن  0مفَإِن َطلذَقَها فَََل ََتِلُّ ََل ۥ ِمنَۢ َبۡعد  َحَّتذ

 ِۡۗ وَد ٱَّللذ د  ن ي ِقيَما ح 
َ
اَجَعآ إِن َظنذآ أ ن َيََتَ

َ
َناَح َعلَۡيِهَمآ أ َطلذَقَها فَََل ج 
ِ ي بَي ِن َها ود  ٱَّللذ د  وَن  0َوتِۡلَك ح   لَِقۡوٖ  َيۡعلَم 

فَإِْن طَلاقَهَا فاََل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد َحتاى تَْنِكَ  َزْوًجا 

لاقَهَا فاََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يَتََراَجَعا َغْيَرهُ فَإِْن طَ 

ِ يُبَيِّنُهَا  ِ َوتِْلَك ُحُدوُد هللاا إِْن ظَناا أَْن يُقِيَما ُحُدوَد هللاا

 لِقَْومإ يَْعلَُمونَ 
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وۡ  

َ
وف  أ نذ بَِمۡعر  وه  ۡمِسك 

َ
نذ فَأ َجلَه 

َ
 ِإَوَذا َطلذۡقت م  ٱلن َِسآَء َفَبلَۡغَن أ

نذ  وه  وٖفِۚ َوََل ت ۡمِسك  نذ بَِمۡعر  وه  ْ  َوَمن َيۡفَعۡل  0َِس ِح  وا َۡعَتد  ِ اٗرا تل  ِِضَ
ٗوا   ز  ِ ه  ْ َءاَيَِٰت ٱَّللذ ٓوا ۥ  َوََل َتتذِخذ  َٰلَِك َفَقۡد َظلََم َنۡفَسه  واْ  9َذ ر  َوٱۡذك 

َِن ٱۡلِكَتَِٰب َوٱ م م  نَزَل َعلَۡيك 
َ
ٓ أ ۡم َوَما ِ َعلَۡيك  ۡۡلِۡكَمةِ نِۡعَمَت ٱَّللذ

ء  َعلِيم   ِ ََشۡ
ل  َ بِك  نذ ٱَّللذ

َ
ٓواْ أ َ َوٱۡعلَم  واْ ٱَّللذ م بِهۦِ  َوٱتذق  ك   يَعِظ 

َوإَِذا طَلاْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَهُنا فَأَْمِسُكوهُنا 

ُحوهُنا بَِمْعُروفإ َواَل  بَِمْعُروفإ أَْو َسرِّ

َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك فَقَْد  تُْمِسُكوهُنا ِضَراًرا لِتَْعتَُدوا

ِ هُُزًوا َواْذُكُروا  ظَلََم نَْفَسهُ َواَل تَتاِخُذوا آَيَاِت هللاا

ِ َعلَْيُكْم َوَما أَْنَزَل َعلَْيُكْم ِمَن اْلِكتَاِب  نِْعَمةَ هللاا

 َ َ َواْعلَُموا أَنا هللاا َواْلِحْكَمِة يَِعظُُكْم بِِه َواتاقُوا هللاا

 ْيءإ َعلِيمٌ بُِكلِّ شَ 
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نذ   ل وه  نذ فَََل َتۡعض  َجلَه 

َ
ن يَنِكۡحَن  0ِإَوَذا َطلذۡقت م  ٱلن َِسآَء َفَبلَۡغَن أ

َ
أ

َٰلَِك ي وَعظ  بِهِۦ َمن ََكَن  وِفِۗ َذ م بِٱلَۡمۡعر  ْ بَۡيَنه  ََٰضۡوا نذ إَِذا تََر ۡزَوََٰجه 
َ
أ

ۡطَهر   َوٱَّللذ  
َ
ۡم َوأ ۡزَّكَٰ لَك 

َ
ۡم أ َٰلِك  ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۗ َذ ۡم ي ۡؤِمن  بِٱَّللذ ِمنك 

وَن  نت ۡم ََل َتۡعلَم 
َ
 َيۡعلَم  َوأ

ُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَهُنا فاََل تَْعُضلُوهُنا َوإَِذا طَلاْقتُ 

أَْن يَْنِكْحَن أَْزَواَجهُنا إَِذا تََراَضْوا بَْينَهُْم 

بِاْلَمْعُروِف َذلَِك يُوَعظُ بِِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يُْؤِمُن 

 ُ ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر َذلُِكْم أَْزَكى لَُكْم َوأَْطهَُر َوهللاا  بِاَّللا

 يَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ 

                                                           
1

، قَْروإ ( 0  حق الرجل في استرجاع ( 9ن 7:  63\88و  78:  77\81ة ثالثة قروء منسوخة باآليات مد( 0ن♦ برداتِهَنا ( 7 َوبُُعولَْتهُنا ( 9 قُُروٍّ

 ,Cf. **Mishnah, Yebamot 4.10 (D) et Talmud( 0م ♦ التي تفرض زواج المرأة من رجل آخر 9:  9\97زوجته منسوخ باآلية 

Niddah 8b: déduction de Gn 38:24  .يم وهي صامتة بكل خضوع.   وال أجيز للمرأة أن تعلم وال . قارن: "على المرأة أن تتلقى التعل9م

 أن تتسلط على الرجل، بل تحافظ على السكوت. فإن آدم هو الذي جبل أوال وبعده حواء.   ولم يغو آدم، بل المرأة هي التي أغويت فوقعت في

 (.03-00:  9سة مع الرزانة" )تيموثاوس االولى المعصية.  غير أن الخالص يأتيها من األمومة إذا ثبتت على اإليمان والمحبة والقدا
2

♦ منع أخذ الرجل ما أعطاه لزوجته منسوخ جزهيا بالفقرة الالحقة ( 0ن♦ به منه ( 7 يقيموا( 7 يَُخافا، تخافا، تخافوا، يُخافوا، يُظناا( 9 فإن ظناا( 0 

. ولكن مالخي يقول: "ال تغدر بامرأة صباك.  ألنه. إذا 07:  99 ؛الويين7-0:  97؛تثنية 07:  90حول الطالق في اليهودية أنظر تكوين ( 0م

(. حول الطالق في 06-03:  9طلق أحد عن بغض، قال الرب إله إسراهيل. غطى لباسه عنفا، قال رب القوات. فصونوا أرواحكم وال تغدروا" )

 .00-01:  7لى ؛كورنثوس األو09:  06؛لوقا 09-9:  01؛مرقس 8:  08و 79:  3المسيحية أنظر متى 
3

في سفر التثنية ممنوع الزواج ثانية من المطلقة التي تزوجت بآخر. قارن: "إذا اتخذ رجل امرأة وتزوجها، ثم لم تنل حظوة في ( 0م♦ نُبَيِّنُهَا ( 0 

ومضت وصارت لرجل آخر،  عينيه، ألمر غير الهق وجده فيها، فليكتب لها كتاب طالق ويسلمها إياه ولصرفها من بيته.  فإذا خرجت من بيته 

ول فأبغضها الرجل اآلخر كتب لها كتاب طالق، فسلمها إياه وصرفها من بيته، أو مات الرجل اآلخر الذي اتخذها له امرأة، فال يحل لزوجها األ

 (.7-0:  97الذي طلقها أن يعود ويأخذها لتكون له امرأة، بعدما تدنست: فإن ذلك قبيحة لدى الرب" )تثنية 
4

ا،( 9 ماِسُكوهُنا تُ ( 0   هُْزًءا، هُُزًؤا، هُْزًوا، هُّزً
5

 تَْعِضلُوهُنا ( 0 
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  ِۖ نذ َحۡولَۡيِ ََكِملَۡيِ ۡوَلََٰده 

َ
َٰلَِدَٰت  ي ۡرِضۡعَن أ ن  0م0ن۞َوٱۡلَو

َ
َراَد أ

َ
لَِمۡن أ

نذ  9ٱلرذَضاَعَة   0ي تِمذ  نذ َوكِۡسَوت ه  ه  وِفِۚ ََل  7َولََعَ ٱلَۡمۡول ودِ ََل ۥ رِزۡق  بِٱلَۡمۡعر 
َۢ  3إَِلذ و ۡسَعَها   7ٌس ت َكلذف  َنفۡ  ة  بَِوََلَِها َوََل َمۡول ود   7 6ََل ت َضٓارذ َوََِٰلَ
ِۦ    ۥ بَِوََلِه

َراَدا 9َولََعَ ٱلَۡوارِثِ  9مَلذ
َ
َٰلَِكۗۡ فَإِۡن أ َعن  01فَِصاًَل  8ِمۡثل  َذ

ن تَۡسََتۡ 
َ
ۡم أ َردتُّ

َ
ۗۡ ِإَوۡن أ َناَح َعلَۡيِهَما رٖ فَََل ج  َما َوتََشاو  ِۡنه  ٓواْ تََراٖض م  ِضع 

آ َءاتَۡيت م ۡم إَِذا َسلذۡمت م مذ َناَح َعلَۡيك  ۡم فَََل ج  ۡوَلََٰدك 
َ
وِفِۗ  00أ بِٱلَۡمۡعر 

َ بَِما َتۡعَمل وَن بَِصۡي   نذ ٱَّللذ
َ
ٓواْ أ َ َوٱۡعلَم  واْ ٱَّللذ  َوٱتذق 

َواْلَوالَِداُت يُْرِضْعَن أَْواَلَدهُنا َحْولَيِْن َكاِملَْيِن لَِمْن 

َضاَعةَ َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُهُنا أََراَد  أَْن يُتِما الرا

َوِكْسَوتُهُنا بِاْلَمْعُروِف اَل تَُكلاُف نَْفٌس إاِلا ُوْسَعهَا 

اَل تَُضارا َوالَِدةٌ بَِولَِدهَا َواَل َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدِه 

 َعْن َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل َذلَِك فَإِْن أََراَدا فَِصااًل 

تََراضإ ِمْنهَُما َوتََشاُورإ فاََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما َوإِْن 

أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضُعوا أَْواَلَدُكْم فاََل ُجنَاَح َعلَْيُكْم 

 َ إَِذا َسلاْمتُْم َما آَتَْيتُْم بِاْلَمْعُروِف َواتاقُوا هللاا

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصي  رٌ َواْعلَُموا أَنا هللاا
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َتَوفذۡونَ   ِيَن ي  ۡرَبَعَة  0َوٱَّلذ

َ
ِسِهنذ أ نف 

َ
بذۡصَن بِأ ۡزَوَٰٗجا َيََتَ

َ
وَن أ ۡم َويََذر  ِمنك 

اُۖ  رٖ وََعُۡشٗ ۡشه 
َ
مۡ  9أ َناَح َعلَۡيك  نذ فَََل ج  َجلَه 

َ
فِيَما َفَعلَۡن  7فَإَِذا بَلَۡغَن أ

وِفِۗ َوٱَّللذ  بَِما َتۡعَمل وَن َخبِۡي   ِسِهنذ بِٱلَۡمۡعر  نف 
َ
 ِِفٓ أ

َوالاِذيَن يُتََوفاْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا يَتََرباْصَن 

بِأَْنفُِسِهنا أَْربََعةَ أَْشهُرإ َوَعْشًرا فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَهُنا 

ْم فِيَما فََعْلَن فِي أَْنفُِسِهنا فاََل ُجنَاَح َعلَْيكُ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ   بِاْلَمْعُروِف َوهللاا
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مۡ   َناَح َعلَۡيك  ۡو  9فِيَما َعرذۡضت م بِهِۦ ِمۡن ِخۡطَبةِ 0َوََل ج 

َ
ٱلن َِسآءِ أ

نذ  وَنه  ر  ۡم َسَتۡذك  نذك 
َ
ۡم  َعلَِم ٱَّللذ  أ ِسك  نف 

َ
ۡكَننت ۡم ِِفٓ أ

َ
َوَلَِٰكن َلذ  أ

ۡقَدةَ  ْ ع  وا وٗفا  َوََل َتۡعزِم  ۡعر  ْ قَۡوَٗل مذ ول وا ن َتق 
َ
ٓ أ ا إَِلذ نذ ِِسًّ وه  ت َواِعد 

َ َيۡعلَم  َما ِِفٓ  نذ ٱَّللذ
َ
ْ أ ٓوا ۥ  َوٱۡعلَم  َجلَه 

َ
َٰ َيۡبل َغ ٱۡلِكَتَٰب  أ ٱنل اَِكِح َحَّتذ

 َ نذ ٱَّللذ
َ
ٓواْ أ وه   َوٱۡعلَم  ۡم فَٱۡحَذر  ِسك  نف 

َ
وٌر َحلِيم  أ   َغف 

ْضتُْم بِِه ِمْن ِخْطبَِة  َواَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما َعرا

ُ أَناُكْم  النَِّساِء أَْو أَْكنَْنتُْم فِي أَْنفُِسُكْم َعلَِم هللاا

ا إاِلا أَْن  َستَْذُكُرونَهُنا َولَِكْن اَل تَُواِعُدوهُنا ِسّرً

تَْعِزُموا ُعْقَدةَ النَِّكاِح  تَقُولُوا قَْواًل َمْعُروفًا َواَل 

َ يَْعلَُم َما  َحتاى يَْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَهُ َواْعلَُموا أَنا هللاا

َ َغفُوٌر َحلِيمٌ   فِي أَْنفُِسُكْم فَاْحَذُروهُ َواْعلَُموا أَنا هللاا
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ۡم إِن َطلذۡقت م  ٱلن َِسآَء َما لَۡم َتمَ   َناَح َعلَۡيك  نذ َلذ ج  وه  واْ  0سُّ ۡو َتۡفرِض 

َ
أ

وِسعِ  نذ لََعَ ٱلۡم  وه  نذ فَرِيَضٗة  َوَمت ِع  هۥ  9لَه  هۥ  7قََدر  ۡقَِتِ قََدر   ٱلۡم 
 0ن7َولََعَ

ۡحِسنَِي  ا لََعَ ٱلۡم  وِفِۖ َحقًّ َۢا بِٱلَۡمۡعر   َمَتََٰع

وهُنا  اَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن طَلاْقتُُم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّ

أَْو تَْفِرُضوا لَهُنا فَِريَضةً َوَمتُِّعوهُنا َعلَى 

اْلُموِسِع قََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْقتِِر قََدُرهُ َمتَاًعا 

 بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى اْلُمْحِسنِينَ 
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نذ   وه  ن َتَمسُّ

َ
نذ ِمن َقۡبِل أ وه  نذ فَرِيضَ  0ِإَون َطلذۡقت م  ٗة َوقَۡد فََرۡضت ۡم لَه 

ونَ  9فَنِۡصف   ن َيۡعف 
َ
ٓ أ ۡقَدة   7َما فََرۡضت ۡم إَِلذ ِي بَِيِدهِۦ ع  ْ ٱَّلذ َوا ۡو َيۡعف 

َ
أ

 ْ ٓوا ن َتۡعف 
َ
ْ  7ٱنل اَِكِحِۚ َوأ ا ۡقَرب  لِلتذۡقَوىَٰ  َوََل تَنَسو 

َ
ۡم  إِنذ  3أ ٱۡلَفۡضَل بَۡيَنك 

َ بَِما َتۡعَمل وَن بَِصٌۡي   ٱَّللذ

وهُنا َوقَْد  َوإِْن طَلاْقتُُموهُنا ِمنْ  قَْبِل أَْن تََمسُّ

فََرْضتُْم لَهُنا فَِريَضةً فَنِْصُف َما فََرْضتُْم إاِلا أَْن 

يَْعفُوَن أَْو يَْعفَُو الاِذي بِيَِدِه ُعْقَدةُ النَِّكاِح َوأَْن 

تَْعفُوا أَْقَرُب لِلتاْقَوى َواَل تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَْينَُكْم إِنا 

َ بَِما تَ   ْعَملُوَن بَِصيرٌ هللاا
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ةِ ٱلۡو ۡسَطىَٰ   لَوَٰ َِٰت َوٱلصذ لََو واْ لََعَ ٱلصذ َٰنِتَِي  ]...[ 0َحَٰفِظ  ِ َق واْ َّلِلذ اَلِة اْلُوْسطَى  َوق وم  لََواِت َوالصا َحافِظُوا َعلَى الصا

ِ قَانِتِينَ   َوقُوُموا َّلِلا
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ُۖ  0فَإِۡن ِخۡفت ۡم فَرَِجاًَل   ۡكَباٗنا ۡو ر 

َ
َ َكَما  0م9أ ْ ٱَّللذ وا ر  ِمنت ۡم فَٱۡذك 

َ
ٓ أ فَإَِذا

وَن  ون واْ َتۡعلَم  ا لَۡم تَك  م مذ  َعلذَمك 
فَإِْن ِخْفتُْم فَِرَجااًل أَْو ُرْكبَانًا فَإَِذا أَِمْنتُْم فَاْذُكُروا 

َ َكَما َعلاَمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُمونَ   هللاا

                                                           
1

، يُْكِمل، تكملوا( 0  ْضَعةَ ( 9 تَتِما َضاَعةُ، الرا َضاَعةَ، الرا ، ( 7 تَُضاِرْر َوالَِدةً ( 6 َوْسَعهَا( 3 تََكلاُف نَْفٌس، نَُكلُِّف نَْفساً ( 7 َوُكْسَوتُهُنا ( 7 الرِّ تَُضارُّ

، تَضررتَُضا ، تَُضارِّ الرضاعة لمدة سنتين منسوخ جزهيا بالفقرة ( 0ن♦ أتَْيتُْم، أوتِْيتُْم  (00فَْصالً  (01أََراَد ( 8 الورثة( 9 َرر، تَُضاْر، يَُضارِّ

 ,Cf. Talmud de Jérusalem 9م. Cf. **Talmud, Ketubot 60:1( 0م♦ الالحقة التي تسم  الفصال قبل تلك المدة بتراضي الزوجين

Ketubot 59b et 60a. 
2

 عليهما( 7 وعشر ليالإ ( 9 يَتََوفاْونَ ( 0 
3

 ِخطاب( 9 عليهما( 0 
4

وهُن( 0  وهُن، تَماسُّ فريضة تمتيع المرأة المطلقة منسوخ جزهيا باآلية ( 0ن♦ فعل ماض  –اسم منصوب، قََدَرهُ  –قَْدُرهُ، قََدَرهُ ( 7 المَوساع( 9 تُماسُّ

 على النصف في حالة عدم الدخولالتي تسن  977:  9\97
5

وهُن( 0  وهُن، تَماسُّ  تَنَاَسُوا، تَنَاَسوِ ( 3 وأن يَْعفُوا( 7 أن يعفونه، أن تعفون، أو يعفو( 7 فَنِْصَف، فَنُْصفُ ( 9 تُماسُّ
6

اَلِة اْلُوْسطَى ( 0  اَلِة الُْوْسطَى وصالة العصر، َوالصا اَلِة اْلُوْسطَى صالة العصر، َوالصا اَلِة اْلُوْسطَى وهي صالة العصرَوالصا  وهي العصر، َوالصا
7

االً، فُرَجاالً، فُرَجالً، فَرْجالً، فَُرُجالً ( 0   .Prière sur l'âne: Talmud, Berakot 30a( **0م♦ فركباناً ( 9 فُرجا
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87/2:240هـ
1
ۡزَوَٰٗجا  

َ
وَن أ ۡم َوَيَذر  َتَوفذۡوَن ِمنك  ِيَن ي  ۡزَوَِٰجِهم ]...[َوٱَّلذ

َ
ِ  0َوِصيذٗة ۡل 

َتًَٰعا إََِل ٱۡۡلَۡوِل َغۡۡيَ إِۡخَراٖجِۚ  ۡم  0نمذ َناَح َعلَۡيك  فَإِۡن َخرَۡجَن فَََل ج 
وٖفِۗ َوٱَّللذ  َعزِيٌز َحِكيم   ۡعر  ِسِهنذ ِمن مذ نف 

َ
 ِِف َما َفَعۡلَن ِِفٓ أ

الاِذيَن يُتََوفاْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا َوِصياةً وَ 

أِلَْزَواِجِهْم َمتَاًعا إِلَى اْلَحْوِل َغْيَر إِْخَراجإ فَإِْن 

َخَرْجَن فاََل ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِي َما فََعلَْن فِي أَْنفُِسِهنا 

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ   ِمْن َمْعُروفإ َوهللاا

تذقِيَ  87/2:241هـ ا لََعَ ٱلۡم  وِفِۖ َحقًّ َۢ بِٱلَۡمۡعر  َطلذَقَِٰت َمَتَٰع   َولِْلُمطَلاقَاِت َمتَاٌع بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى اْلُمتاقِينَ  َولِۡلم 

ۡم َتۡعقِل ونَ  87/2:242هـ َٰتِهِۦ لََعلذك  ۡم َءاَي ِ  ٱَّللذ  لَك  ُ لَُكمْ  َكَذَٰلَِك ي بَي   آَيَاتِِه لََعلاُكْم تَْعقِلُونَ  َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاا

87/2:243هـ
2
ل وٌف َحَذَر ٱلَۡموِۡت  

 
ۡم أ ْ ِمن ِدَيَٰرِهِۡم وَه  وا ِيَن َخرَج  لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ

َ
۞أ

ۡم   ۡحَيَٰه 
َ
ْ ث مذ أ وت وا م  ٱَّللذ  م  ۡضل  لََعَ ٱنلذاِس  0مَفَقاَل لَه 

و فَ َ ََّل  إِنذ ٱَّللذ
ۡكَثَ ٱنلذا

َ
وَن َوَلَِٰكنذ أ ر   ِس ََل يَۡشك 

أَلَْم تََر إِلَى الاِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوهُْم أُلُوٌف 

ُ ُموتُوا ثُما أَْحيَاهُْم إِنا  َحَذَر اْلَمْوِت فَقَاَل لَهُُم هللاا

َ لَُذو فَْضلإ َعلَى النااِس َولَِكنا أَْكثََر النااِس اَل  هللاا

 يَْشُكُرونَ 

َ َسِميٌع َعلِيم   87/2:244هـ نذ ٱَّللذ
َ
ٓواْ أ ِ َوٱۡعلَم  َٰتِل واْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ َ َسِميٌع َعلِيمٌ  َوَق ِ َواْعلَُموا أَنا هللاا  َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل هللاا

87/2:245هـ
3
ۥ  َ قَۡرًضا َحَسٗنا َفي َضَٰعَِفه  ۡقرِض  ٱَّللذ ِي ي  ن َذا ٱَّلذ ۡضَعاٗفا  0مذ

َ
ۥٓ أ ََل 

ط   0مَكثَِۡيٗة     7ِإَوََلۡهِ ت ۡرَجع ونَ  ]...[ 9َوٱَّللذ  َيۡقبِض  َوَيۡبصۜۡ 
َ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ  َمْن َذا الاِذي يُْقِرُض هللاا

ُ يَْقبُِض َويَْبُسطُ َوإِلَْيِه  لَهُ أَْضَعافًا َكثِيَرةً َوهللاا

 تُْرَجُعونَ 

87/2:246هـ
4
لَۡم تََر إََِل ٱلَۡمَۡلِ  

َ
ٖ  0م0أ واْ نِلَِب 

وََسى إِۡذ قَال  ىءِيَل ِمنَۢ َبۡعِد م  ِمنَۢ بََِنٓ إِۡسَر
م  ٱۡبَعۡث نَلَا َملاِٗك  ذه  ُِۖ قَاَل َهۡل َعَسۡيت مۡ  9نَُّقَٰتِۡل  9مل إِن  7ِِف َسبِيِل ٱَّللذ

ُْۖ قَال واْ َومَ  َلذ ت َقَٰتِل وا
َ
م  ٱۡلقَِتال  أ تَِب َعلَۡيك  َلذ ن َقَٰتَِل ِِف َسبِيِل ك 

َ
ا نَلَآ أ

ۡخرِۡجَنا
 
ِ َوقَۡد أ ُۖ  7ٱَّللذ ۡبَنآئَِنا

َ
تَِب َعَلۡيِهم   3ِمن دَِيَٰرِنَا َوأ ا ك  ٱۡلقَِتال   6فَلَمذ

ۡم   ِۡنه  َٰلِِمَي  7تََولذۡواْ إَِلذ قَلِيَٗل م  َۢ بِٱلظذ  َوٱَّللذ  َعلِيم 

ْسَراهِيَل ِمْن بَْعِد أَلَْم تََر إِلَى اْلَمإَلِ ِمْن بَنِي إِ 

ُموَسى إِْذ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُُم اْبَعْث لَنَا َملًِكا نُقَاتِْل فِي 

ِ قَاَل هَْل َعَسْيتُْم إِْن ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقِتَاُل  َسبِيِل هللاا

 ِ أاَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا َوَما لَنَا أاَلا نُقَاتَِل فِي َسبِيِل هللاا

ا ُكتَِب َعلَْيِهُم َوقَْد أُْخرِ  ْجنَا ِمْن ِديَاِرنَا َوأَْبنَاهِنَا فَلَما

ُ َعلِيٌم بِالظاالِِمينَ   اْلقِتَاُل تََولاْوا إاِلا قَلِياًل ِمْنهُْم َوهللاا

87/2:247هـ
1
ۡم َطال وَت   َ قَۡد َبَعَث لَك  ۡم إِنذ ٱَّللذ ۡم نَبِيُّه  َٰ  0تَوقَاَل لَه  َنذ

َ
ْ أ َملاِٗك  قَال ٓوا

ۡلِك ِمۡنه  َولَۡم ي ۡؤَت  َحقُّ بِٱلۡم 
َ
ۡلك  َعلَۡيَنا َوََنۡن  أ ون  ََل  ٱلۡم   7َسَعةٗ  9يَك 

ۡم َوَزاَدهۥ  بَۡسَطةٗ  َٰه  َعَلۡيك  َ ٱۡصَطَفى َِن ٱلَۡماِلِۚ قَاَل إِنذ ٱَّللذ ِِف ٱۡلعِۡلِم  7م 
ۡسِمِۖ َوٱَّللذ  ي ۡؤَِت  ۥ  3َوٱۡۡلِ ۡلَكه   َمن يََشآء   َوٱَّللذ  َوَِٰسٌع َعلِيم  م 

َ قَْد بََعَث لَُكْم طَالُوَت َملًِكا  َوقَاَل لَهُْم نَبِيُّهُْم إِنا هللاا

قَالُوا أَناى يَُكوُن لَهُ اْلُمْلُك َعلَْينَا َونَْحُن أََحقُّ 

 َ  بِاْلُمْلِك ِمْنهُ َولَْم يُْؤَت َسَعةً ِمَن اْلَماِل قَاَل إِنا هللاا

اْصطَفَاهُ َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ بَْسطَةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم 

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  ُ يُْؤتِي ُمْلَكهُ َمْن يََشاُء َوهللاا  َوهللاا

                                                           
1

أِلَْزَواِجِهْم، ُكتَِب عليهم َوِصياةٌ أِلَْزَواِجِهْم، ُكتَِب عليهم الَوِصياةُ أِلَْزَواِجِهْم، ُكتَِب  َوِصياةٌ أِلَْزَواِجِهْم، الَوِصياةً أِلَْزَواِجِهْم، متاٌع أِلَْزَواِجِهْم، فمتاعٌ ( 0 

التي تتكلم عن  09:  7\89التي تسن على ارعة اشهر وعشر أيام أو باآلية  977:  9\97مدة سنة منسوخة باآلية ( 0ن♦ عليكم الَوِصياةُ أِلَْزَواِجكْم 

 الوراثة 
2

قارن: "وكانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب، ووضعني في وسط السهل وهو ممتلئ عظاما، وأمرني عليها من حولها، فإذا هي كثيرة ( 0م 

أ على ي: تنبئجدا على وجه السهل، وإذا بها يابسة جدا. فقال لي: يا ابن اإلنسان، أترى تحيا هذه العظام؟ فقلت: أيها السيد الرب، أنت تعلم. فقال ل

عليك  هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: هاءنذا أدخل فيك روحا فتحيين. أجعل

وإذا عصبا وأنشئ عليك لحما وأبسط عليك جلدا وأجعل فيك روحا فتحيين وتعلمين أني أنا الرب . فتنبأت كما أمرت. فكان صوت عند تنبؤي، 

ل بارتعاش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه. ونظرت فإذا بالعصب واللحم قد نشأا عليها، وبسط الجلد عليها من فوق ولم يكن بها روح. فقا

فيحيوا. فتنبأت لي: تنبأ للروح، تنبأ يا ابن اإلنسان وقل للروح: هكذا قال السيد الرب: هلم أيها الروح من الرياح األربع، وهب في هؤالء المقتولين 

 كما أمرني، فدخل فيهم الروح، فعاشوا وقاموا على أقدامهم جيشا عظيما جدا جدا . فقال لي: يا ابن اإلنسان، هذه العظام هي بيت إسراهيل

قبوركم وأصعدكم من بأجمعهم. ها هم قاهلون: قد يبست عظامنا وهلك رجاؤنا وقضي علينا . لذلك تنتأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: هاءنذا أفت  

قبوركم يا شعبي، وآتي بكم إلى أرض إسراهيل، فتعلمون أني أنا الرب، حين أفت  قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي. وأجعل روحي فيكم 

 (.07-0:  77فتحيون، وأقركم في أرضكم، فتعلمون أني أنا الرب تكلمت وصنعت، يقول الرب" )حزقيال 
3

فَهُ فَيَُضاِعفُهُ، فَيُضَ ( 0  فُهُ، فَيَُضعِّ قارن: "من يرحم الفقير يقرض الرب فهو يجازيه على صنيعه" ( 0م♦ تَْرِجُعوَن، يَْرِجُعوَن ( 7 َويَْبُصطُ ( 9 عِّ

 (.07:  08)امثال 
4

يتكلم سفر ( 0م♦ إال أن يكون قليٌل منهم ( 7 َعلَْيِهِم، َعلَْيهُمُ ( 6 َوأَْبنَاهَنَاَوأَْبنَاهُنَا، ( 3 أَْخَرَجنَا( 7 َعِسْيتُمْ ( 7 يُقَاتُِل، نُقَاتُِل، يُقَاتِلْ ( 9 اْلَماَل، اْلَملَو( 0 

هذه إشارة الى صموهيل الذي مس  شاول ملكا ( 9م( عن سبعين رجل من شيوخ اسراهيل. 93-97و 06:  00( وسفر العدد )8و 0:  97الخروج )

 (.01و 8و 8صول وهو ما تتطرق له اآلية الالحقة )أنظر صموهيل األول الف
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87/2:248هـ
2
م    تَِيك 

ۡ
ن يَأ

َ
ۡلِكهِۦٓ أ ۡم إِنذ َءايََة م  ۡم نَبِيُّه  فِيهِ  0م9ٱتلذاب وت   0َوقَاَل لَه 

ِن  9م7َسِكيَنة   ونَ م  وََسَٰ َوَءال  َهَٰر  ا تََرَك َءال  م  ِمذ ۡم َوَبقِيذة  م  ب ِك   7مرذ
ۡؤِمنَِي  7ََتِۡمل ه   نت م مُّ ۡم إِن ك  َٰلَِك ٓأَليَٗة لذك   ٱلَۡمَلىئَِكة   إِنذ ِِف َذ

َوقَاَل لَهُْم نَبِيُّهُْم إِنا آَيَةَ ُمْلِكِه أَْن يَأْتِيَُكُم التاابُوُت 

ا تََرَك آَُل ُموَسى فِيِه َسِكينَةٌ مِ  ْن َربُِّكْم َوبَقِياةٌ ِمما

َوآَُل هَاُروَن تَْحِملُهُ اْلَماَلهَِكةُ إِنا فِي َذلَِك آَلَيَةً 

 لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

87/2:249هـ
3
م بَِنَهرٖ   ۡبَتلِيك  َ م  ا فََصَل َطال وت  بِٱۡۡل ن ودِ قَاَل إِنذ ٱَّللذ َفَمن  0فَلَمذ

 ِ ٓ إَِلذ َمِن ٱۡغََتََف  9َُشَِب ِمۡنه  فَلَۡيَس ِمَن  ِ ۥ ِمَن  ۡم َيۡطَعۡمه  فَإِنذه 
َوَمن لذ

ۡرفََۢة ِۦ   7غ  ْ ِمۡنه  إَِلذ قَلِيَٗل  0مبَِيِده َو  7فََُشِب وا ا َجاَوَزهۥ  ه  ۡم  فَلَمذ ِۡنه  م 
ۥ قَال واْ ََل َطاقََة نَلَا  ِيَن َءاَمن واْ َمَعه  ِۦ  َوٱَّلذ ن ودِه وَت وَج 

قَاَل  9مٱَۡلَۡوَم ِِبَال 
ِ َكم واْ ٱَّللذ َلَٰق  م مُّ نذه 

َ
نُّوَن أ ِيَن َيظ  ِن فَِئةٖ  3ٱَّلذ قَلِيلَة  َغلََبۡت فِئَٗة  6م 

 َۢ َِٰبِيَن  7مَكثَِۡيةَ ِۗۡ َوٱَّللذ  َمَع ٱلصذ  بِإِۡذِن ٱَّللذ

 َ ا فََصَل طَالُوُت بِاْلُجنُوِد قَاَل إِنا هللاا ُمْبتَلِيُكْم فَلَما

بِنَهَرإ فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلَْيَس ِمنِّي َوَمْن لَْم يَْطَعْمهُ 

فَإِناهُ ِمنِّي إاِلا َمِن اْغتََرَف ُغْرفَةً بِيَِدِه فََشِربُوا ِمْنهُ 

ا َجاَوَزهُ هَُو َوالاِذيَن آََمنُوا َمَعهُ  إاِلا قَلِياًل ِمْنهُْم فَلَما

نَا اْليَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه قَاَل قَالُوا اَل طَاقَةَ لَ 

ِ َكْم ِمْن فِئَةإ قَلِيلَةإ  الاِذيَن يَظُنُّوَن أَناهُْم ُماَلقُو هللاا

ابِِرينَ  ُ َمَع الصا ِ َوهللاا  َغلَبَْت فِئَةً َكثِيَرةً بِإِْذِن هللاا

ْ  87/2:250هـ ن ودِهِۦ َقال وا ْ ِۡلَال وَت وَج  وا ا بََرز  ا َوَثب ِۡت َولَمذ ۡفرِۡغ َعَلۡيَنا َصۡبٗ
َ
ٓ أ َربذَنا

َِٰفرِينَ   ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَك
نَا لََعَ ۡ ۡقَداَمَنا َوٱنِص 

َ
 أ

ا بََرُزوا لَِجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربانَا أَْفِرْغ  َولَما

َعلَْينَا َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم 

 اْلَكافِِرينَ 
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د  َجال وَت   ِ َوَقَتَل َداوۥ  م بِإِۡذِن ٱَّللذ وه  ۡلَك  0مَفَهَزم  َٰه  ٱَّللذ  ٱلۡم  َوَءاتَى

 ۡۗ ا يََشآء  ۥ ِممذ ِ  9مَوٱۡۡلِۡكَمَة وََعلذَمه  م  0َولَۡوََل َدۡفع  ٱَّللذ ٱنلذاَس َبۡعَضه 
ۡضل  لََعَ 

َ ذ و فَ ۡرض  َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ
َ
 ٱۡلَعَٰلَِمَي  بَِبۡعٖض لذَفَسَدِت ٱۡۡل

 ُ ِ َوقَتََل َداُووُد َجالُوَت َوآَتَاهُ هللاا فَهََزُموهُْم بِإِْذِن هللاا

 ِ ا يََشاُء َولَْواَل َدْفُع هللاا اْلُمْلَك َواْلِحْكَمةَ َوَعلاَمهُ ِمما

 َ النااَس بَْعَضهُْم بِبَْعضإ لَفََسَدِت اأْلَْرُض َولَِكنا هللاا

 َعالَِمينَ ُذو فَْضلإ َعلَى الْ 
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ِ َنۡتل وَها  ۡرَسلَِي  0تِۡلَك َءاَيَٰت  ٱَّللذ ِۚ ِإَونذَك لَِمَن ٱلۡم  ِ ِ نَْتلُوهَا َعلَْيَك بِاْلَحقِّ َوإِناَك لَِمَن  َعلَۡيَك بِٱۡۡلَق  تِْلَك آَيَاُت هللاا

 اْلُمْرَسلِينَ 

                                                                                                                                                                                                            
1

هو شاول وكلمة طالوت قد تكون إشارة الى طوله كما جاء في سفر صاموهيل  (0تيُْوتِي  ( 3 بُْسطَةً، بَْصطَةً ( 7 ِسَعةً ( 7 يُْوتَ ( 9 اْلُملُكُ ( 0 

:  8عب من كتفه فما فوق" )األول: "وكان له ابن اسمه شاول، شاب جميل، لم يكن في بني إسراهيل رجل أجمل منه. وكان يزيد طوال على كل الش

9.) 
2

ينَةٌ ( 7 التاابُوهُ، التابُوتُ ( 9 يَاتِيَُكمُ ( 0  كلمة تابوت تعني الصندوق الذي كان فيه ال لوحا الشريعة وغير ذلك )أنظر الحقا(، ( 0م♦  يَْحِملُهُ ( 7 َسكِّ

شية واستعملها القرآن دون ترجمتها. وقد جاء ذكر لتابوت ويسمى تابوت العهد، وأصل الكلمة مصري قديم وقد دخلت العبرية واآلرامية والحب

فسر معجم الفاظ القرآن الكريم كلمة سكينة كما يلي: ( 9م( الخ.  9:  6( و صاموهيل الثاني )9:  07( وصموهيل األول )3:  01العهد في تثنية )

عبرية وتعني الوجود اإللهي  كما تذكره اآليتين: "ويصنعون لي الهدوء والثبات وطمأنينة القلب. ولكن في هذه اآلية كلمة سكينة مأخوذة من ال

 0(. ونجد اشارة الى ذلك في يوحنا 73:  98(؛"وأسكن في وسط بني اسراهيل وأكون لهم إلها" )خروج 9:  93مقدسا فأسكن فيما بينهم" )خروج 

في التابوت إال لوحا الحجر اللذان وضعهما فيه موسى في  يقول سفر الملوك األول: "ولم يكن( 7م: "والكلمة صار بشرا فسكن بيننا". 07: 

( ولكن الرسالة الى العبرانيين تقول: "وكان وراء الحجاب الثاني 8:  9حوريب، حيث عاهد الرب بني إسراهيل عند خروجهم من أرض مصر" )

غشى بالذهب، وفيه وعاء ذهبي يحتوي المن وعصا هارون الخيمة التي يقال لها قدس األقداس، وفيها الموقد الذهبي للبخور وتابوت العهد وكله م

 (.7-7:  8التي أورقت ولوحي العهد" )
3

ٌُ ( 7 َغْرفَةً ( 7 ِمنِّيَ ( 9 بِنَْهرإ ( 0  ينسب العهد القديم هذه الرواية الى جدعون وليس الى شاول. نقرأ في سفر القضاة:  (0م♦ فِيَةإ ( 6 وكأيِّن( 3 قَلِيًل

 "فبكر يربعل، وهو جدعون، وجميع القوم الذين معه، وعسكروا في عين حرود، وكان معسكر مدين إلى الشمال، نحو تل المورة في السهل.  فقال

ن إلى أيديهم، فيفتخر علي إسراهيل ويقول: يدي خلصتني.   فاآلن ناد على مسامع الرب لجدعون: إن القوم الذين معك هم أكثر من أن أسلم مدي

الشعب وقل: من كان خاهفا مرتعشا، فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألفا، وبقي معه عشرة آالف.  فقال الرب 

صهم هناك من أجلك. فالذي أقول لك: هذا ينطلق معك، فذلك ينطلق معك، وكل من لجدعون: إن الشعب ال يزال كثيرا، فأنزلهم إلى الماء وأنا أمح

قمه جانبا، قلت لك: هذا ال ينطلق معك، فهوال ينطلق.   فأنزل الشعب إلى الماء. فقال الرب لجدعون: كل من ولغ في الماء بلسانه كما يلغ الكلب، فأ

اء من راحته إلى فمه ثالث مئة رجل، وساهر الشعب أجمع جثوا على ركبهم ليشربوا.   وكذا كل من جثا على ركبتيه  فكان عدد من ولغ في الم

-0:  7فقال الرب لجدعون: بهؤالء الثالث مئة رجل، الذين ولغوا، أخلصكم وأسلم مدين إلى يدك. وأما ساهر القوم، فليرجع كل واحد إلى مكانه" )

قارن: "فيطارد الخمسة منكم مئة ويطارد المئة منكم ربوة  (7م. 07وهيل األول فصل أنظر قتال جليات )جالوت في القرآن( في صام (9م(. 7

 (.9:  96ويسقط أعداؤكم أمامكم بالسيف" )الويين 
4

 0 ) ِ ُ، ِدفَاُع هللاا  . 7:  00واخبار األول  7:  3أنظر صموهيل الثاني ( 9م.  37-79:  07أنظر صوهيل األول ( 0م♦ َدفَُع هللاا
5

 وهَايَْتلُ ( 0 
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ل    َٰ َبۡعٖض   0۞تِۡلَك ٱلرُّس  ۡم لََعَ ۡلَنا َبۡعَضه  ُۖ  0مفَضذ ن َُكذَم ٱَّللذ  م مذ ِۡنه   9م 

يذۡدَنَٰه  
َ
ۡم َدَرَجَٰٖتِۚ َوَءاتَۡيَنا ِعيََس ٱۡبَن َمۡرَيَم ٱۡۡلَي َِنَِٰت َوأ  7َوَرَفَع َبۡعَضه 

ِسِۗ  د  وِح ٱۡلق  ِنَۢ  9م7بِر  ِيَن ِمنَۢ َبۡعِدهِم م   َولَۡو َشآَء ٱَّللذ  َما ٱۡقَتَتَل ٱَّلذ
م  ۡن َءاَمَن َوِمۡنه  م مذ واْ فَِمۡنه  م  ٱۡۡلَي َِنَٰت  َوَلَِٰكِن ٱۡخَتلَف  َبۡعِد َما َجآَءۡته 

َ َيۡفَعل  َما ي رِيد   ن َكَفَر  َولَۡو َشآَء ٱَّللذ  َما ٱۡقَتَتل واْ َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ  مذ

ْلنَا بَْعَضهُْم َعلَى بَْعضإ ِمْنهُْم َمْن  ُسُل فَضا تِْلَك الرُّ

ُ َوَرفََع بَْعَضهُْم َدَرَجاتإ َوآَتَْينَا ِعيَسى اْبَن كَ  لاَم هللاا

 ُ َمْريََم اْلبَيِّنَاِت َوأَياْدنَاهُ بُِروِح اْلقُُدِس َولَْو َشاَء هللاا

َما اْقتَتََل الاِذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءْتهُُم 

هُْم َمْن آََمَن َوِمْنهُْم َمْن اْلبَيِّنَاُت َولَِكِن اْختَلَفُوا فَِمنْ 

َ يَْفَعُل َما  ُ َما اْقتَتَلُوا َولَِكنا هللاا َكفََر َولَْو َشاَء هللاا

 يُِريدُ 
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2
ِتَ يَۡوم  َلذ  

ۡ
ن يَأ
َ
ِن َقۡبِل أ م م  ا َرزَۡقَنَٰك  واْ ِممذ نفِق 

َ
ِيَن َءاَمن ٓواْ أ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

لذ  ۗۡ َبۡيع  فِيهِ َوََل خ  وَن  0ة  َوََل َشَفََٰعة  َٰلِم  م  ٱلظذ وَن ه  َٰفِر   َوٱۡلَك
ا َرَزْقنَاُكْم ِمْن قَْبِل  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا أَْنفِقُوا ِمما

أَْن يَأْتَِي يَْوٌم اَل بَْيٌع فِيِه َواَل ُخلاةٌ َواَل َشفَاَعةٌ 

 َواْلَكافُِروَن هُُم الظاالُِمونَ 

87/2:255هـ
3
وَ  ٱَّللذ    هۥ  ِسَنة  َوََل نَۡوم    9م0ٱۡلىَحُّ ٱۡلَقيُّوم    0مََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه  ذ  خ 

ۡ
َلذ ۥ  7مََل تَأ

ۥٓ إَِلذ  ِي يَۡشَفع  ِعنَده  ۡرِضِۗ َمن َذا ٱَّلذ
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو َما ِِف ٱلسذ
يِۡديِهمۡ 

َ
ِ  9بِإِۡذنِهۦِ  َيۡعلَم  َما َبۡيَ أ ۡمُۖ َوََل َي  ِۡن َوَما َخۡلَفه  ءٖ م  وَن بَِشۡ يط 

ۡرَضُۖ  7ِعۡلِمهِۦٓ إَِلذ بَِما َشآَء  َوِسعَ 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡرِسيُّه  ٱلسذ َوََل  7م7ك 

هۥ     َي  َو ٱۡلَعِّلُّ  3ود  َما  َوه  ه    6مٱۡلَعِظيم   3مِحۡفظ 

ُ اَل إِلَهَ إاِلا هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم اَل تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ َواَل  هللاا

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َمْن َذا نَوْ  ٌم لَهُ َما فِي السا

الاِذي يَْشفَُع ِعْنَدهُ إاِلا بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم 

َوَما َخْلفَهُْم َواَل يُِحيطُوَن بَِشْيءإ ِمْن ِعْلِمِه إاِلا بَِما 

َماَواِت َواأْلَْرَض  َواَل َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السا

 يَئُوُدهُ ِحْفظُهَُما َوهَُو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيمُ 
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َ ٱلرُّۡشد   0نََلٓ إِۡكَراهَ   ِيِنِۖ قَد تذبَيذ ۡر  0ِِف ٱَل  ِ  َفَمن يَۡكف  ِمَن ٱۡلَغ 

ۡثَِقَٰ ََل ٱنفَِصاَم  ۡرَوةِ ٱلۡو  ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلع  وِت َوي ۡؤِمنَۢ بِٱَّللذ َٰغ  بِٱلطذ
 ۡۗ  َوٱَّللذ  َسِميٌع َعلِيٌم  لََها

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ فََمْن  يِن قَْد تَبَياَن الرُّ اَل إِْكَراهَ فِي الدِّ

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك  يَْكفُْر بِالطااُغوِت َويُْؤِمْن بِاَّللا

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقَى اَل اْنفَِصاَم لَهَا َوهللاا
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ل َمَِٰت   َِن ٱلظُّ م م  ه  ۡرِج  ْ َي  ِيَن َءاَمن وا ِيَن  0مإََِل ٱنلُّورِِۖ  0ٱَّللذ  َوِّلُّ ٱَّلذ َوٱَّلذ

َٰغ وت   م  ٱلطذ ۡوَِلَآؤ ه 
َ
ْ أ ٓوا ل َمَِٰتِۗ  9َكَفر  َِن ٱنلُّورِ إََِل ٱلظُّ م م  وَنه  ۡرِج  َي 

وَن  ۡم فِيَها َخَِِٰل  ۡصَحَٰب  ٱنلذارِِۖ ه 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
 أ

ُ وَ  لِيُّ الاِذيَن آََمنُوا يُْخِرُجهُْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى هللاا

النُّوِر َوالاِذيَن َكفَُروا أَْولِيَاُؤهُُم الطااُغوُت 

يُْخِرُجونَهُْم ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت أُولَئَِك 

 أَْصَحاُب النااِر هُْم فِيهَا َخالُِدونَ 
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  ِ لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ

َ
َِٰه  0ميأ ۡلَك إِۡذ   َحآجذ إِبَۡر َٰه  ٱَّللذ  ٱلۡم  ۡن َءاتَى

َ
َم ِِف َرب ِهِۦٓ أ

َِٰه  ۦ َوي ِميت    قَاَل إِبَۡر ِي ي ىۡحِ
َ ٱَّلذ ِ ُۖ قَاَل  9مم  َرّب  ِميت 

 
ۦ َوأ ۡۡحِ

 
۠ أ نَا
َ
قَاَل أ

َِٰه  ِت بَِها مِ   إِبَۡر
ۡ
ۡمِس ِمَن ٱلَۡمُۡشِِق فَأ ِت بِٱلشذ

ۡ
َ يَأ َن ٱلَۡمۡغرِِب م  فَإِنذ ٱَّللذ

َٰلِِمَي  0َفب ِهَت  ۗۡ َوٱَّللذ  ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظذ ِي َكَفَر  ٱَّلذ

أَلَْم تََر إِلَى الاِذي َحاجا إِْبَراِهيَم فِي َربِِّه أَْن آَتَاهُ 

ُ اْلُمْلَك إِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربَِّي الاِذي يُْحيِي  هللاا

َوأُِميُت قَاَل إِْبَراِهيُم فَإِنا َويُِميُت قَاَل أَنَا أُْحيِي 

َ يَأْتِي بِالشاْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَأِْت بِهَا ِمَن  هللاا

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم  اْلَمْغِرِب فَبُِهَت الاِذي َكفََر َوهللاا

 الظاالِِمينَ 

                                                           
1

ْسلُ ( 0  َ ( 9 الرُّ َ، َكالََم هللاا ال تفرقان بين الرسل ولكن يرى التقليد اليهودي ان  97:  7\98و  937:  9\97األيتان ( 0م♦ اْلقُْدِس ( 7 َوآيَْدنَاهُ ( 7 َكلاَم هللاا

 .019:  06\71نظر هامش اآلية ( 9م(. 077-079صفحة  Katshموسى هو أكبر األنبياء )
2

 بَْيَع فِيِه َواَل ُخلاةَ َواَل َشفَاَعةَ.اَل ( 0 
3

َماَواُت َواأْلَْرضُ ( 7 َوَسعَ ( 7 أَيِْديهُمْ ( 9 الَْحيُّ اْلقَيااُم، الَْحيُّ اْلقَيُِّم، الَْحيا الْقَيُّوَم، اْلَحيِّ اْلقَيُّوِم، اْلَحيِّ اْلقَاهِمِ ( 0  ( 0م♦ يَُوْوُدهُ، يَْوُدهُ ( 3 َوْسُع ُكْرِسيِِّه السا

قارن: "ها إن حارس  (7م. 000:  91\73أنظر هامش اآلية  (9م(. 3:  73قارن: "أنا الرب وليس من رب آخر ليس من دوني إله" )اشعيا 

نجد ( 3م(. 0:  66قارن: "هكذا قال الرب: السماء عرشي واألرض موطئ قدمي" )اشعيا  (7م(. 7:  090إسراهيل ال يغفو وال ينام" )مزامير 

رام عبارة هللا العلي في عدة نصوص منها: "وأخرج ملكيصادق، ملك شليم، خبزا وخمرا، ألنه كان كاهنا َّلل العلي.  وبارك أبرام وقال: على أب

طلق (؛"أرعد الرب من السماء وأ91-09:  07بركة هللا العلي خالق السموات واألرض وتبارك هللا العلي الذي أسلم أعداءك إلى يديك" )تكوين 

قارن: "أن الرب إلهكم هو إله اآللهة ورب األرباب، اإلله العظيم الجبار الرهيب الذي ال يحابي الوجوه ( 6م(. 07:  09العلي صوته" )مزامير 

 (.07:  01وال يقبل رشوه" )تثنية 
4

َشاُد ( 0  َشُد، الرا ُشُد، الرا  3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ الرُّ
5

قارن: "أما أنتم فإنكم ذرية مختارة وجماعة الملك الكهنوتية وأمة مقدسة وشعب اقتناه هللا لإلشادة بآيات الذي ( 0م♦ الطاواغيُت ( 9 الظُّْلَماتِ ( 0 

 (.8:  9دعاكم من الظلمات إلى نوره العجيب" )بطرس االولى 
6

أنظر  (9م. 6:  3وميخا  01:  0وأخبار األول   8-9:  01في تكوين  إشارة الى الجبار نمرود الذي جاء ذكره( 0م♦ فَبَهََت، فَبَهَُت، فَبَِهَت ( 0 

 .77:  31\77هامش اآلية 
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87/2:259هـ
1
َٰ قَۡرَيةٖ َوِِهَ َخاوَِيٌة  ]...[  ِي َمرذ لََعَ ۡو َكٱَّلذ

َ
وِشَهاأ ر  َٰ ع  َٰ  0ملََعَ َنذ

َ
قَاَل أ

ۖۥُ قَاَل  َماتَه  ٱَّللذ  ِماْئََة ََعٖ  ث مذ َبَعَثه 
َ
ُۖ فَأ ۦ َهَِٰذهِ ٱَّللذ  َبۡعَد َمۡوتَِها ي ىۡحِ

ِۡثَت  0قَاَل َۡلِۡثت   0َكۡم َۡلِۡثَتُۖ  ۡو َبۡعَض يَۡو ِٖۖ قَاَل بَل ۡلذ
َ
ِماْئََة  0يَۡوًما أ

رۡ  9مََع ٖ  ابَِك لَۡم يَتََسنذۡهُۖ  7َك إََِلَٰ َطَعامِ  9فَٱنظ  ۡر إََِلَٰ  3 7َوَُشَ َوٱنظ 
ۡر إََِل ٱۡلعَِظاِم َكۡيَف  ]...[ُِحَارَِك  َونِلَۡجَعلََك َءايَٗة ل ِلنذاِسِۖ َوٱنظ 
ٗما   6ن نِِش َها وَها َۡلۡ َ  7مث مذ نَۡكس  ا تَبَيذ ۡعلَم   7فَلَمذ

َ
َ  9ََل ۥ قَاَل أ نذ ٱَّللذ

َ
أ

ءٖ قَدِ  ِ ََشۡ
َٰ ُك    ير  لََعَ

أَْو َكالاِذي َمرا َعلَى قَْريَةإ َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى 

ُ بَْعَد َمْوتِهَا  ُعُروِشهَا قَاَل أَناى يُْحيِي هَِذِه هللاا

ُ ِمئَةَ َعامإ ثُما بََعثَهُ قَاَل َكْم لَبِْثَت قَاَل  فَأََماتَهُ هللاا

َت ِمئَةَ َعامإ لَبِْثُت يَْوًما أَْو بَْعَض يَْومإ قَاَل بَْل لَبِثْ 

فَاْنظُْر إِلَى طََعاِمَك َوَشَرابَِك لَْم يَتََسناْه َواْنظُْر 

إِلَى ِحَماِرَك َولِنَْجَعلََك آَيَةً لِلنااِس َواْنظُْر إِلَى 

ا تَبَياَن  اْلِعظَاِم َكْيَف نُْنِشُزهَا ثُما نَْكُسوهَا لَْحًما فَلَما

َ َعلَ   ى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ لَهُ قَاَل أَْعلَُم أَنا هللاا

87/2:260هـ
2
رِِن   ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡرَِٰه  

َ
ِ أ ِۖ قَاَل  0م  َرب  َو لَۡم ت ۡؤِمنِۖ قَاَل  9َكۡيَف ت ىۡحِ ٱلَۡمۡوََتَٰ

َ
أ

ذۡ  َۡطَمئِنذ قَۡلِبِۖ قَاَل فَخ  ِ ۡۡيِ  7بََّلَٰ َوَلَِٰكن َل  َِن ٱلطذ ۡرَبَعٗة م 
َ
نذ  0مأ ۡه   7فَِص 

زٗۡءا نذ ج  ِۡنه  ِ َجَبٖل م 
َٰ ُك   تِيَنَك  3إََِلَۡك ث مذ ٱۡجَعۡل لََعَ

ۡ
نذ يَأ ه   6ث مذ ٱۡدع 

َ َعزِيٌز َحِكيم   نذ ٱَّللذ
َ
 َسۡعٗيا  َوٱۡعلَۡم أ

َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ أَِرنِي َكْيَف تُْحيِي اْلَمْوتَى 

يَْطَمئِنا قَْلبِي قَاَل قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن قَاَل بَلَى َولَِكْن لِ 

فَُخْذ أَْربََعةً ِمَن الطاْيِر فَُصْرهُنا إِلَْيَك ثُما اْجَعْل 

َعلَى ُكلِّ َجبَلإ ِمْنهُنا ُجْزًءا ثُما اْدُعهُنا يَأْتِينََك 

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ   َسْعيًا َواْعلَْم أَنا هللاا
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  َٰ ۡمَو

َ
وَن أ ِيَن ي نفِق  َثل  ٱَّلذ ۢنَبَتۡت َسۡبَع مذ

َ
ِ َكَمَثِل َحبذة  أ ۡم ِِف َسبِيِل ٱَّللذ لَه 

ِاْئَة   ۢنب لَةٖ م  ِ س 
لَِمن يََشآء    ]...[ 9َوٱَّللذ  ي َضَٰعِف   0مَحبذةِٖۗ  0َسَنابَِل ِِف ُك  

 َوٱَّللذ  َوَِٰسٌع َعلِيٌم 

 ِ َكَمثَِل َمثَُل الاِذيَن يُْنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم فِي َسبِيِل هللاا

َحباةإ أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكلِّ ُسْنبُلَةإ ِمئَةُ َحباةإ 

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  ُ يَُضاِعُف لَِمْن يََشاُء َوهللاا  َوهللاا
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ْ َمن ٗا   وا نَفق 

َ
ٓ أ وَن َما ِ ث مذ ََل ي ۡتبِع  ۡم ِِف َسبِيِل ٱَّللذ َٰلَه  ۡمَو

َ
وَن أ ِيَن ي نفِق  ٱَّلذ

ۡم ِعنَد َرب ِهِۡم َوََل َخۡوٌف وَ  ۡجر ه 
َ
ۡم أ ذه  ٗذى ل

َ
ۡم  0ََلٓ أ َعلَۡيِهۡم َوََل ه 

 ََيَۡزن وَن 

ِ ثُما اَل يُْتبُِعوَن  الاِذيَن يُْنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم فِي َسبِيِل هللاا

َما أَْنفَقُوا َمنًّا َواَل أًَذى لَهُْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل 

 َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ َخْوٌف 

ٗذىۗۡ َوٱَّللذ  َغَِنٌّ  87/2:263هـ
َ
ٓ أ َها ِن َصَدقَةٖ يَۡتَبع  وف  َوَمۡغفَِرةٌ َخۡۡي  م  ۡعر  ۞قَۡول  مذ

 َحلِيم  
قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغفَِرةٌ َخْيٌر ِمْن َصَدقَةإ يَْتبَُعهَا 

ُ َغنِي  َحلِيمٌ   أًَذى َوهللاا

                                                           
1

ناْه، يَسانا ( 3 َوهذا َشَرابَُك لَْم يَتََسناه، َوَشَرابَِك لماهة سنة( 7 لِطََعاِمكَ ( 7 َوانْظُرْ ( 9 باالدغام -لَبِّت ( 0  ا، نَْنُشُرهَا، نَْنُشُزهَا، نُْنِشُرهَ ( 6 يَتََسنان، يَسا

. ونجد نفس الرواية في سفر باروخ باللغة 07-00:  9أنظر نحميا  (0م♦  قَاَل أَْعلَْم، قَاَل أَْعلِْم، قِيَل أَْعلَْم، قِيَل له اْعلَمْ ( 9 تُبُيَِّن، بُيِّنَ ( 7 نُْنِشيهَا

فأخرجني بروح الرب، ووضعني في وسط السهل وهو قارن: "وكانت علي يد الرب  (7م. **  Cf. Talmud, Ta'anit, 23a( 9ماألثيوبية. 

هذه  ممتلئ عظاما،  وأمرني عليها من حولها، فإذا هي كثيرة جدا على وجه السهل، وإذا بها يابسة جدا.  فقال لي: يا ابن اإلنسان، أترى تحيا

ها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب العظام؟ فقلت: أيها السيد الرب، أنت تعلم. فقال لي: تنبئأ على هذه العظام وقل لها: أيت

ا لهذه العظام: هاءنذا أدخل فيك روحا فتحيين  أجعل عليك عصبا وأنشئ عليك لحما وأبسط عليك جلدا وأجعل فيك روحا فتحيين وتعلمين أني أن

كل عظم إلى عظمه.  ونظرت فإذا بالعصب واللحم قد نشأا  الرب .  فتنبأت كما أمرت. فكان صوت عند تنبؤي، وإذا بارتعاش، فتقاربت العظام

 (.9-0:  77عليها، وبسط الجلد عليها من فوق ولم يكن بها روح" )حزقيال 
2

ِهنا ( 7 فَُخذَ ( 7 قِيلَ ( 9 أَْرنِي( 0  ، فَِصرِّ هُنا ، فَِصرا هُنا ، فَُصرا ا( 3 فَِصْرهُنا ًُ ا، ُجَز رواية مختلفة في سفر التكوين نذكر  (0م♦ يَاتِينََك ( 6 ُجُزًؤا، ُجّزً

اذا أعلم أني اهمها: " وقال هللا البرام : أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ألعطيك هذه األرض ميراثا لك. فقال ابرام: أيها السيد الرب، بم

الثة ويمامة وجوزال. فأخذ له جميع هذه وشطرها أنصافا، أرثها؟ فقال له: خذ لي عجلة في سنتها الثالثة وعنزة في سنتها الثالثة وكبشا في سنته الث

 ثم جعل كل شطر قبالة اآلخر، والطاهران لم يشطرهما. فانقضت الجوارح على الجثث، فطردها أبرام ...  فلما غابت الشمس وخيم الظالم، إذا

 (.07:  03بتنور دخان ومشعل نار يسيران بين تلك القطع" )تكوين 
3

ُف يُضَ ( 9 ِميَةُ ( 0  : "إسمعوا ! هوذا الزارع خرج ليزرع. وبينما هو يزرع، وقع بعض الحب على 9-7:  7أنظر سياق آخر في مرقس ( 0م♦ عِّ

ما جانب الطريق، فجاءت الطيور فأكلته. ووقع بعضه اآلخر على أرض حجرة لم يكن فيها تراب كثير، فنبت من وقته ألن ترابه لم يكن عميقا. فل

ولم يكن له أصل فيبس. ووقع بعضه اآلخر في الشوك، فارتفع الشوك وخنقه فلم يثمر. ووقعت الحبات األخرى على  أشرقت الشمس احترق،

 األرض الطيبة، فارتفعت ونمت وأثمرت، بعضها ثالثين، وبعضها ستين، وبعضها ماهة".
4

 َخْوُف، َخْوفَ ( 0 
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1
َذىَٰ  

َ
ِ َوٱۡۡل م بِٱلَۡمن  َٰتِك  ْ َصَدَق ْ ََل ت ۡبِطل وا ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ  0مَيى

ِي ي نفِق  َماََل ۥ رِئَآءَ  ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۖ  9م0َكٱَّلذ ٱنلذاِس َوََل ي ۡؤِمن  بِٱَّللذ
ۥ َكَمَثِل َصۡفَوان   ه 

ۥ َوابِل   7مَعلَۡيهِ ت َراب   9َفَمَثل  َصابَه 
َ
ۥ فَأ َكه  َفََتَ

اُۖ  ْۗۡ َوٱَّللذ  ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم  7َصِۡلٗ ا َكَسب وا ِمذ ءٖ م  َٰ ََشۡ وَن لََعَ َلذ َيۡقِدر 
َٰفِرِيَن   ٱۡلَك

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تُْبِطلُوا َصَدقَاتُِكْم بِاْلَمنِّ 

ِمُن َواأْلََذى َكالاِذي يُْنفُِق َمالَهُ ِرهَاَء النااِس َواَل يُؤْ 

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَوانإ َعلَيِْه  بِاَّللا

تَُراٌب فَأََصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصلًْدا اَل يَْقِدُروَن 

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم  ا َكَسبُوا َوهللاا َعلَى َشْيءإ ِمما

 اْلَكافِِرينَ 
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2
ونَ   ِيَن ي نفِق  م  ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاتِ  َوَمَثل  ٱَّلذ َٰلَه  ۡمَو

َ
ِ َوتَۡثبِيٗتا 0أ ِۡن  9ٱَّللذ م 

ِسِهمۡ  نف 
َ
ِۢ  7أ َصاَبَها َوابِل  َف  3بَِرۡبَوة   7َكَمَثِل َجنذة

َ
لََها  َ أ ك 

 
 6اتَۡت أ

ۗۡ َوٱَّللذ  بَِما َتۡعَمل ونَ  0مِضۡعَفۡيِ 
 بَِصٌۡي  7فَإِن لذۡم ي ِصۡبَها َوابِل  َفَطل  

ِ َوَمثَُل الاذِ  يَن يُْنفِقُوَن أَْمَوالَهُُم اْبتَِغاَء َمْرَضاِة هللاا

َوتَْثبِيتًا ِمْن أَْنفُِسِهْم َكَمثَِل َجناةإ بَِرْبَوةإ أََصابَهَا 

َوابٌِل فَآَتَْت أُُكلَهَا ِضْعفَْيِن فَإِْن لَْم يُِصْبهَا َوابٌِل 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ   فَطَل  َوهللاا
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3
  

َ
وَن ََل ۥ َجنذة  أ ن تَك 

َ
ۡم أ ك  َحد 

َ
ۡعَناٖب  0يََودُّ أ

َ
ِيٖل َوأ ِن َنذ ََتۡرِي ِمن  9م 

ِيذة   َصابَه  ٱۡلِكَب  َوََل ۥ ذ ر 
َ
ِ ٱثلذَمَرَِٰت َوأ

نَۡهَٰر  ََل ۥ فِيَها ِمن ُك  
َ
ََتۡتَِها ٱۡۡل
َعَفآء   ٓ إِۡعَصار  فِيهِ نَار  فَٱۡحََتَقَۡتۗۡ َكَذَٰلَِك  7ض  َصاَبَها

َ
ِ  ٱَّللذ   فَأ ي بَي 

وَن  ر  ۡم َتَتَفكذ م  ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلذك   لَك 

أَيََودُّ أََحُدُكْم أَْن تَُكوَن لَهُ َجناةٌ ِمْن نَِخيلإ َوأَْعنَابإ 

تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر لَهُ فِيهَا ِمْن ُكلِّ 

ياةٌ ُضَعفَ  اُء الثاَمَراِت َوأََصابَهُ اْلِكبَُر َولَهُ ُذرِّ

فَأََصابَهَا إِْعَصاٌر فِيِه نَاٌر فَاْحتََرقَْت َكَذلَِك يُبَيُِّن 

ُ لَُكُم اآْلَيَاِت لََعلاُكْم تَتَفَكاُرونَ   هللاا
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4
ۡخرَۡجَنا  

َ
ٓ أ ا َِبَِٰت َما َكَسۡبت ۡم َوِممذ ْ ِمن َطي  وا نفِق 

َ
ْ أ ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

َِن  م م  ْ لَك  وا م  ۡرِضِۖ َوََل َتَيمذ
َ
وَن َولَۡست م  0ٱۡۡل ٱۡۡلَبِيَث ِمۡنه  ت نفِق 

ْ أَِب وا ن ت ۡغِمض 
َ
ٓ أ َ َغَِنٌّ َُحِيٌد  9ِخِذيهِ إَِلذ نذ ٱَّللذ

َ
ٓواْ أ  فِيهِِۚ َوٱۡعلَم 

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا أَْنفِقُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َكَسْبتُْم 

ا أَْخَرْجنَا  ُموا َوِمما لَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواَل تَيَما

اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُْنفِقُوَن َولَْستُْم بِآَِخِذيِه إاِلا أَْن 

َ َغنِي  َحِميدٌ   تُْغِمُضوا فِيِه َواْعلَُموا أَنا هللاا
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م  ٱۡلَفۡقرَ   ك  ۡيَطَٰن  يَعِد  م 0ٱلشذ ر ك  م 

ۡ
م  9َوَيأ ك  بِٱۡلَفۡحَشآءِِۖ َوٱَّللذ  يَعِد 

ۗۡ َوٱَّللذ  َوَِٰسٌع َعلِيم   ِۡنه  َوفَۡضَٗل ۡغفَِرٗة م   مذ
 ُ ْيطَاُن يَِعُدُكُم اْلفَْقَر َويَأُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء َوهللاا الشا

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ   يَِعُدُكْم َمْغفَِرةً ِمْنهُ َوفَْضاًل َوهللاا
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ا  7َوَمن ي ۡؤَت  9ٱۡۡلِۡكَمَة َمن يََشآء    0ي ۡؤَِت   وَِتَ َخۡۡيٗ

 
ٱۡۡلِۡكَمَة َفَقۡد أ

ۡلَبَِٰب 
َ
ْول واْ ٱۡۡل

 
ٓ أ ر  إَِلذ كذ  َكثِۡٗياۗۡ َوَما يَذذ

يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن يََشاُء َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد 

ُر إاِلا أُولُ   و اأْلَْلبَابِ أُوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا َوَما يَذاكا

ۗۥۡ َوَما  87/2:270هـ ه  َ َيۡعلَم  ۡذرٖ فَإِنذ ٱَّللذ
ِن نذ ۡو نََذۡرت م م 

َ
ِن نذَفَقة  أ نَفۡقت م م 

َ
ٓ أ َوَما

نَصار  
َ
َٰلِِمَي ِمۡن أ  لِلظذ

 َ َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن نَفَقَةإ أَْو نََذْرتُْم ِمْن نَْذرإ فَإِنا هللاا

 لِلظاالِِميَن ِمْن أَْنَصارإ يَْعلَُمهُ َوَما 
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7
  ُۖ ا ِِهَ َِٰت فَنِعِمذ َدَق ْ ٱلصذ وا وَها 0إِن ت ۡبد  ۡف  َقَرآَء  0مِإَون َت  َوت ۡؤت وَها ٱۡلف 

ِر   ۡم  َوي َكف  َو َخۡۡي  لذك  ِ  9َفه  ِن َسي  م م  ۡمۗۡ   َ َعنك  َوٱَّللذ  بَِما  9م7اتِك 
 َتۡعَمل وَن َخبِۡي  

ا ِهَي َوإِْن تُْخفُوهَا إِْن تُْبُدوا  َدقَاِت فَنِِعما الصا

َوتُْؤتُوهَا اْلفُقََراَء فَهَُو َخْيٌر لَُكْم َويَُكفُِّر َعْنُكْم ِمْن 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ   َسيِّئَاتُِكْم َوهللاا

                                                           
1

، ِصْفَوانإ ( 9 ِريَاءَ ( 0  (؛" فليعط كل امرئ 9:  73" في كل عطية كن متهلل الوجه وكرس العشور بفرح" )سيراخ قارن:  (0مِصْلًدا  ( 7 َصفََوانإ

قارن: " إياكم أن تعملوا بركم بمرأى من ( 9م(. 7:  8ما نوى في قلبه، ال آسفا وال مكرها. ألن هللا يحب من أعطى متهلال" )كورنثوس الثانية 

كم الذي في السموات.   فإذا تصدقت فال ينفخ أمامك في البوق، كما يفعل المراؤون في الناس لكي ينظروا إليكم، فال يكون لكم أجر عند أبي

صدقتك المجامع والشوارع ليعظم الناس شأنهم. الحق أقول لكم إنهم أخذوا أجرهم  أما أنت، فإذا تصدقت، فال تعلم شمالك ما تفعل يمينك، لتكون 

 .960:  9\97أنظر هامش اآلية  (7م(. 7-0:  6تى في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك" )م
2

:  9\97أنظر هامش اآلية  (0م♦ يَْعَملُوَن ( 7 أُْكلَهَا( 6 بِِرْبَوةإ، بُِرْبَوةإ، بَِربَاَوةإ، بِِربَاَوةإ، بُِربَاَوةإ ( 3 َحناةإ ( 7 بعض أَْنفُِسِهمْ ( 7 َوتَْبيِينًا( 9 َمْرَضاه( 0 

960. 
3

 ِضَعافُ ( 7 وِعنَبإ ( 9 جنااتٌ ( 0 
4

ُموا( 0  ُوا، تُيَما ُموا، تُيَمِّ وا، تَأما ُموا، تَُؤمُّ ُضوا، تَْغُمُضوا، تََغماُضوا، تُْغَمُضوا، تُْغِمُضو، تَْغِمُضو، يُْغَمُضوا( 9 تََؤمِّ  تَُغمِّ
5

 َويَاُمُرُكْم، َويَأُْمْرُكمْ ( 9 اْلفُْقَر، اْلفَقَرَ ( 0 
6

 يَْذُكرُ ( 7 يُْؤتِي، يُْؤتِه، يُْؤتِ ( 7 تََشاءُ ( 9 يُْوتِي، تُْؤتِي( 0 
7

ا ِهَي، فَنِْعَم َما ِهيَ ( 0  ا ِهَي، فَنِْعما ♦ يَاتُِكْم َسيِّ ( 7 َوتَُكفاْر، َويَُكفارْ  يَُكفِّْر، نَُكفِّْر، َونَُكفِّْر، َونَُكفُِّر، َونَُكفَِّر، َويَُكفِّْر، َويَُكفَِّر، َوتَُكفِّْر، َوتَُكفُِّر، َوتَُكفَِّر،( 9 فَنَِعما

قارن: "لذلك، أيها الملك، لتحسن مشورتي لديك: كفر عن خطاياك بالصدقة وآثامك بالرحمة للباهسين، ( 9م .967:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0م
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1
  ۡۗ َ َيۡهِدي َمن يََشآء  ۡم َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ َٰه  َدى واْ ۞لذۡيَس َعلَۡيَك ه  َوَما ت نفِق 

  ِ وَن إَِلذ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱَّللذ ۡم  َوَما ت نفِق  ِسك  نف 
َ
َوَما  0مِمۡن َخۡۡيٖ فََِل

وَن  نت ۡم ََل ت ۡظلَم 
َ
ۡم َوأ واْ ِمۡن َخۡۡيٖ ي وَفذ إََِلۡك   ت نفِق 

َ يَْهِدي َمْن يََشاُء َوَما  لَْيَس َعلَْيَك هَُداهُْم َولَِكنا هللاا

ِمْن َخْيرإ فأَِلَْنفُِسُكْم َوَما تُْنفِقُوَن إاِلا اْبتَِغاَء  تُْنفِقُوا

ِ َوَما تُْنفِقُوا ِمْن َخْيرإ يَُوفا إِلَْيُكْم َوأَْنتُْم اَل  َوْجِه هللاا

 تُْظلَُمونَ 
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2
بٗ  ]...[  وَن َِضۡ ِ ََل يَۡسَتِطيع  واْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ ۡحِِص 

 
ِيَن أ َقَرآءِ ٱَّلذ ا ِِف لِۡلف 

م   ۡرِض ََيَۡسب ه 
َ
مۡ  0ٱۡۡل م بِِسيَمَٰه  ه  ِف َتۡعرِف  ۡغنَِيآَء ِمَن ٱتلذَعفُّ

َ
 9ٱۡۡلَاهِل  أ

َ بِهِۦ َعلِيٌم   َ ََل يَۡس  واْ ِمۡن َخۡۡيٖ فَإِنذ ٱَّللذ ۗۡ َوَما ت نفِق  وَن ٱنلذاَس إِۡۡلَاٗفا
 ل 

ِ اَل  لِْلفُقََراِء الاِذيَن أُْحِصُروا فِي َسبِيِل هللاا

يَْستَِطيُعوَن َضْربًا فِي اأْلَْرِض يَْحَسبُهُُم اْلَجاِهُل 

أَْغنِيَاَء ِمَن التاَعفُِّف تَْعِرفُهُْم بِِسيَماهُْم اَل يَْسأَلُوَن 

َ بِِه  النااَس إِْلَحافًا َوَما تُْنفِقُوا ِمْن َخْيرإ فَإِنا هللاا

 َعلِيمٌ 
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3
َٰلَه    ۡمَو

َ
وَن أ ِيَن ي نفِق  ۡم ٱَّلذ ۡجر ه 

َ
ۡم أ ا وََعََلنَِيٗة فَلَه  ِۡل َوٱنلذَهارِ ِِس ٗ

م بِٱَلذ
ۡم ََيَۡزن وَن   ِعنَد َرب ِِهۡم َوََل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوََل ه 

ا  الاِذيَن يُْنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم بِاللاْيِل َوالناهَاِر ِسّرً

َخْوٌف َوَعاَلنِيَةً فَلَهُْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل 

 َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ 
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4
  ْ ا َِبوَٰ ل وَن ٱلر  ك 

ۡ
ِيَن يَأ ونَ  0م0ٱَّلذ وم  ِي  9ََل َيق  وم  ٱَّلذ إَِلذ َكَما َيق 

ْ إِنذَما ٱۡۡلَۡيع  ِمۡثل   ۡم قَال ٓوا نذه 
َ
َٰلَِك بِأ ِ  َذ ۡيَطَٰن  ِمَن ٱلَۡمس  ه  ٱلشذ َيَتَخبذط 

 ْۡۗ ا َِبوَٰ ْ   0ٱلر  ا َِبوَٰ َم ٱلر   ٱَّللذ  ٱۡۡلَۡيَع وََحرذ
َحلذ
َ
ِن  7َفَمن َجآَءهۥ  0َوأ َموِۡعَظة  م 

ْوَلىئَِك 
 
ُِۖ َوَمۡن ََعَد فَأ ۥٓ إََِل ٱَّللذ ه  ۡمر 

َ
ۥ َما َسلََف َوأ ب ِهِۦ فَٱنَتَهَٰ فَلَه  رذ
وَن  ۡم فِيَها َخَِِٰل  ۡصَحَٰب  ٱنلذارِِۖ ه 

َ
 أ

بَا اَل يَقُوُموَن إاِلا َكَما يَقُوُم الاِذي  الاِذيَن يَأُْكلُوَن الرِّ

ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذلَِك بِأَناهُْم قَالُوا إِناَما  يَتََخباطُهُ الشا

بَا فََمْن  َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرا بَا َوأََحلا هللاا اْلبَْيُع ِمْثُل الرِّ

َسلََف َجاَءهُ َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتَهَى فَلَهُ َما 

ِ َوَمْن َعاَد فَأُولَئَِك أَْصَحاُب النااِر  َوأَْمُرهُ إِلَى هللاا

 هُْم فِيهَا َخالُِدونَ 
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5
ْ  0َيۡمَحق    ا َِبوَٰ ار   7َوي ۡرِّب  9ٱَّللذ  ٱلر 

ذ َكفذ ِبُّ ُك  َِٰتِۗ َوٱَّللذ  ََل َي  َدَق ٱلصذ
ثِيم  

َ
 أ

بَا َويُْربِي  ُ الرِّ ُ اَل يُِحبُّ يَْمَحُق هللاا َدقَاِت َوهللاا الصا

 ُكلا َكفاارإ أَثِيمإ 
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6
ةَ   َكوَٰ ْ ٱلزذ ا ةَ َوَءاتَو  لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قَام 

َ
َٰلَِحَِٰت َوأ ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا إِنذ ٱَّلذ

ۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َوََل َخوٌۡف  ۡجر ه 
َ
ۡم أ ۡم ََيَۡزن وَن  0لَه   َعلَۡيِهۡم َوََل ه 

الَِحاِت َوأَقَاُموا  إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

َكاةَ لَهُْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل  اَلةَ َوآَتَُوا الزا الصا

 َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ 
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7
ْ َما بَ   وا َ َوذَر  ْ ٱَّللذ وا ْ ٱتذق  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ْ  0ِِقَ َيى ا َِبوى إِن  0م9ِمَن ٱلر 

ۡؤِمنَِي  نت م مُّ  ك 
َ َوَذُروا َما بَقَِى ِمَن  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اتاقُوا هللاا

بَا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ   الرِّ
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8
  ْ َذن وا

ۡ
ْ فَأ ۡم  0فَإِن لذۡم َتۡفَعل وا وَِلۖۦُِ ِإَون ت ۡبت ۡم فَلَك  ِ َورَس  َِن ٱَّللذ ِِبَۡرٖب م 

ونَ  وَن َوََل ت ۡظلَم  ۡم ََل َتۡظلِم  َٰلِك  ۡمَو
َ
  9ر ء وس  أ

ِ َوَرُسولِِه  فَإِْن لَْم تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا بَِحْربإ ِمَن هللاا

 َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُؤوُس أَْمَوالُِكْم اَل تَْظلُِموَن َواَل 

 تُْظلَُمونَ 
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9
ةٖ  0ِإَون  َّۡسَ ةِٖۚ  7َفَنِظَرةٌ  9ََكَن ذ و ع  ْ  0ن7إََِلَٰ َمۡيََّسَ ق وا ن تََصدذ

َ
َخۡۡي   3َوأ

وَن  نت ۡم َتۡعلَم  ۡم إِن ك   لذك 
َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرةإ فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرةإ َوأَْن 

قُوا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَمُ   ونَ تََصدا

                                                                                                                                                                                                            
:  09يا (؛"الصدقة تنجي من الموت وهي تطهر من كل خطيئة. الذين يتصدقون يشبعون من الحياة" )طوب97:  7عسى أن يطول أمانك" )دانيال 

8.) 
1

 (.9:  97قارن: "فيك قال قلبي: التمس وجهه وجهك يا رب ألتمس" )مزامير ( 0م 
2

 بِِسيَماههم، بِِسيميَاهم( 9 يَْحِسبُهُمُ ( 0 
3

 َخْوُف، َخْوفَ ( 0 
4

بَى( 0  بَاء، الرِّ بُو، الرِّ  .78:  71\97أنظر هامش ( 0م♦ َجاَءتهُ ( 7 يَقُوُموَن يوم القيامة( 9 الرِّ
5

قُ ( 0  بَى( 9 يََمحِّ بَاء، الرِّ بُو، الرِّ  َويَُربِّي( 7 الرِّ
6

 َخْوَف، َخْوفُ ( 0 
7

بَى ( 9 بَقِيَ ( 0  بَاء، الرِّ بُو، الرِّ  .78:  71\97أنظر هامش ( 0م♦ الرِّ
8

 اَل تُْظلَُموَن َواَل تَْظلُِموَن ( 9 فَآِذنُوا، فَاِذنُوا، فأيقِنوا( 0 
9

َمْيُسَرةإ، َمْيُسِرِه، َمْيُسوِرِه، َمْيَسِرِه، َمْيَسَرة (  7 فَنَْظَرةٌ، فَنَاِظْرهُ، فَنَاِظْرةٌ، فَنَاِظُروهُ، فَنَاِظُرهُ (  7 ُعُسَرةإ، ذا ُعْسرة، ُمْعِسراً ُذو ( 9 فإن، وَمنْ ( 0 

داقُوا، تَْصُدقُوا، تَتََصداقُوا (3  ة وتسم  بحبس المدينالتي تسن على رد الوديع 39:  7\89منسوخة باآلية ( 0ن♦ تَصا
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1
ونَ   ْ يَۡوٗما ت ۡرَجع  وا ا َكَسَبۡت  0َوٱتذق  ُّ َنۡفٖس مذ َٰ ُك  ُِۖ ث مذ ت َوّفذ فِيهِ إََِل ٱَّللذ

وَن  ۡظلَم  ۡم ََل ي   َوه 
ِ ثُما تَُوفاى ُكلُّ  َواتاقُوا يَْوًما تُْرَجُعوَن فِيِه إِلَى هللاا

 نَْفسإ َما َكَسبَْت َوهُْم اَل يُْظلَُمونَ 
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2
َسَم ٗ فَٱۡكت ب وه     َجٖل مُّ

َ
ِيَن َءاَمن ٓواْ إَِذا تََدايَنت م بَِديۡن  إََِلى أ

َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ  0نَيى

ن يَۡكت َب َكَما  0َوَۡلَۡكت ب
َ
َب ََكتٌِب أ

ۡ
َۢ بِٱۡلَعۡدِلِۚ َوََل يَأ ۡم ََكتِب  بذۡيَنك 

ِي عَ  7َعلذَمه  ٱَّللذ   فَۡلَيۡكت ۡب َوَۡل ۡملِلِ  ۥ  7لَۡيهِ ٱۡۡلَقُّ َوَۡلَتذقِ ٱَّلذ َ َربذه  ٱَّللذ
ۡو   ٗ َوََل َيۡبَخۡس ِمۡنه  َشۡي 

َ
ِي َعلَۡيهِ ٱۡۡلَقُّ َسفِيًها أ ا  فَإِن ََكَن ٱَّلذ
ۥ بِٱۡلَعۡدِلِۚ  َو فَۡلي ۡملِۡل َوَِلُّه  ن ي ِملذ ه 

َ
ۡو ََل يَۡسَتِطيع  أ

َ
َضعِيًفا أ

ْ َشِهيَديۡنِ  وا ۡمُۖ ِمن ر َِجالِ  7َوٱۡستَۡشهِد  لَۡيِ  0مك  ونَا رَج  فَإِن لذۡم يَك 
تَانِ 
َ
ل  َوٱۡمَرأ ن 3فَرَج 

َ
َهَدآءِ أ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ َما  7تَِضلذ  6ِممذ َٰه  إِۡحَدى

ِرَ  ْ  َوََل  9َفت َذك  وا َهَدآء  إَِذا َما د ع  َب ٱلشُّ
ۡ
ۡخَرىَٰ  َوََل يَأ

 
َما ٱۡۡل َٰه  إِۡحَدى

ن تَۡكت ب وه    َ تَۡس 
َ
ْ أ ٓوا ۡقَسط  َصغِ  8م 

َ
ۡم أ َٰلِك  َجلِهۦِ  َذ

َ
ۡو َكبًِۡيا إََِلى أ

َ
 01ًۡيا أ

 ْ َلذ تَۡرتَاب ٓوا
َ
ۡدََنى أ

َ
َهََٰدةِ َوأ ۡقوَم  لِلشذ

َ
ِ َوأ وَن تَِجََٰرةً  00ِعنَد ٱَّللذ ن تَك 

َ
ٓ أ إَِلذ

ةٗ  ۗۡ  09َحاِِضَ َلذ تَۡكت ب وَها
َ
َناٌح أ ۡم ج  ۡم فَلَۡيَس َعلَۡيك  وَنَها بَۡيَنك  ت ِدير 

شۡ 
َ
ْ إَِذا َتَباَيۡعت ۡم  َوََل ي َضٓارذ َوأ ٓوا ِإَون  03َوََل َشِهيد    07ََكتِب   07ِهد 

ۡمۗۡ  َۢ بِك  وق  ۥ ف س  ْ فَإِنذه  ۗۡ َوٱَّللذ   9مَتۡفَعل وا م  ٱَّللذ  ُۖ َوي َعل ِم ك  َ ْ ٱَّللذ وا َوٱتذق 
ء  َعلِيم   ِ ََشۡ

ل   بِك 

َدْينإ إِلَى أََجلإ يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إَِذا تََدايَْنتُْم بِ 

ى فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل َواَل  ُمَسّمً

ُ فَْليَْكتُْب  يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب َكَما َعلاَمهُ هللاا

َ َرباهُ َواَل  َوْليُْملِِل الاِذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتاِق هللاا

فَإِْن َكاَن الاِذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسفِيهًا يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئًا 

أَْو َضِعيفًا أَْو اَل يَْستَِطيُع أَْن يُِملا هَُو فَْليُْملِْل َولِيُّهُ 

بِاْلَعْدِل َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم فَإِْن لَْم 

ْن تَْرَضْوَن  يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِمما

َر إِْحَداهَُما  هََداِء أَْن تَِضلا إِْحَداهَُما فَتَُذكِّ ِمَن الشُّ

هََداُء إَِذا َما ُدُعوا َواَل  اأْلُْخَرى َواَل يَأَْب الشُّ

تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكبِيًرا إِلَى أََجلِِه 

ِ َوأَْقَوُم لِلشاهَاَدِة َوأَ  ْدنَى أاَلا َذلُِكْم أَْقَسطُ ِعْنَد هللاا

تَْرتَابُوا إاِلا أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونَهَا 

بَْينَُكْم فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أاَلا تَْكتُبُوهَا َوأَْشِهُدوا 

إَِذا تَبَايَْعتُْم َواَل يَُضارا َكاتٌِب َواَل َشِهيٌد َوإِْن 

ُ تَْفَعلُوا فَإِناهُ فُُسوٌق بُِكْم َواتا  َ َويَُعلُِّمُكُم هللاا قُوا هللاا

ُ بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيمٌ   َوهللاا
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ْ ََكتِٗبا  وا َٰ َسَفٖر َولَۡم ََتِد 

نت ۡم لََعَ ُۖ فَإِۡن  9فَرَِهَٰن   0۞ِإَون ك  ۡقب وَضة  مذ
ِمنَ 
َ
ِ  7أ م َبۡعٗضا فَۡلي َؤد  ك  ِي ٱۡؤت ِمنَ  7َبۡعض  َ  3ٱَّلذ ۥ َوَۡلَتذِق ٱَّللذ َمََٰنَته 

َ
أ

 ْ وا ۗۥۡ َوََل تَۡكت م  ۗۥۡ  6َربذه  ۥٓ َءاثِم  قَۡلب ه  َهََٰدةَ  َوَمن يَۡكت ۡمَها َفإِنذه  َوٱَّللذ   7ٱلشذ
 َعلِيم   9بَِما َتۡعَمل ونَ 

َوإِْن ُكْنتُْم َعلَى َسفَرإ َولَْم تَِجُدوا َكاتِبًا فَِرهَاٌن 

ْعُضُكْم بَْعًضا فَْليَُؤدِّ الاِذي َمْقبُوَضةٌ فَإِْن أَِمَن بَ 

َ َرباهُ َواَل تَْكتُُموا الشاهَاَدةَ  اْؤتُِمَن أََمانَتَهُ َوْليَتاِق هللاا

ُ بَِما تَْعَملُوَن َعلِيمٌ   َوَمْن يَْكتُْمهَا فَإِناهُ آَثٌِم قَْلبُهُ َوهللاا
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4
  

َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ ذ ِ ۡو َّلل 

َ
ۡم أ ِسك  نف 

َ
ْ َما ِِفٓ أ وا ۡرِضِۗ ِإَون ت ۡبد 

 ُۖ م بِهِ ٱَّللذ  َاِسۡبك  وه  َي  ۡف  ِب   0َفَيۡغفِر   0نَت  ۗۡ  9لَِمن يََشآء  َوي َعذ  َمن يََشآء 
ءٖ قَِديٌر  ِ ََشۡ

َٰ ُك    َوٱَّللذ  لََعَ

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوإِْن تُْبُدوا  ِ َما فِي السا َّلِلا

ُ فَيَْغفُِر َما فِي  أَْنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ يَُحاِسْبُكْم بِِه هللاا

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ  ُب َمْن يََشاُء َوهللاا لَِمْن يََشاُء َويَُعذِّ

 قَِديرٌ 
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ب ِهِۦ  نزَِل إََِلۡهِ ِمن رذ

 
ول  بَِمآ أ ۡؤِمن وَن   0َءاَمَن ٱلرذس  ِ  9َوٱلۡم  ٌّ َءاَمَن بِٱَّللذ  ُك 
ت بِهِۦ لِهِۦ 7َوَمَلىئَِكتِهِۦ َوك  ِق   7َور س  لِهِۦ   3ََل ن َفر  ِن رُّس  َحٖد م 

َ
َبۡيَ أ

 ُۖ َطۡعَنا
َ
ۡفَرانََك َربذَنا ِإَوََلَۡك ٱلَۡمِصۡي   0مَوقَال واْ َسِمۡعَنا َوأ  غ 

ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن  آََمَن الرا

ُق ُكل  آََمَن  ِ َوَماَلهَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه اَل نُفَرِّ بِاَّللا

بَْيَن أََحدإ ِمْن ُرُسلِِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا 

 ُغْفَرانََك َربانَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ 

                                                           
1

ون، تصيرون( 0  ون، يَُردُّ  يُْرَجُعوَن، تَْرِجُعوَن، يَْرِجُعون، تَُردُّ
2

، تََضلا ( 7 إِن( 6 َواْمَرْأتَانِ ( 3 َشاِهَدْينِ ( 7 َولِيَتاقِ ( 7 َولِيُْملِلِ ( 9 َولِيَْكتُبْ ( 0  ، تَُضلا ُر، فَتُْذِكَر، فَتُِذَكَر، ( 9 تُِضلا يَْسأَُموا أَْن يَْكتُبُوهُ ( 8 فَتَُذاِكرَ فَتَُذكِّ

، يَُضاَرْر، يَُضاِرْر، يَُضارِّ  (07تَِجاَرةٌ َحاِضَرةٌ  (09يَْرتَابُوا  (00أَقَْصطُ  (01 ، يَُضاّرْ ( 0ن♦ َواَل يَُضاِرر َكاتِباً َواَل َشِهيداً  (03ُكتااٌب  (07يَُضارُّ

( نجد ضرورة الشهادة في عدة نصوص في العهد القديم والجديد 0م♦  سن فقط على رد الوديعةالتي ت 997:  9\97كتابة الدين منسوخة باآلية 

 9م. 99:  01؛عبرانيين 08:  3؛تيموثاوس األولى 0:  07؛كورنثوس الثانية 07:  9؛يوحنا 06:  09؛متى 90-03:  08نذكر منها: تثنية 

**Ahikar (assimilé à Luqman du chapitre 57/31) dit: "Mon fils, ne donne pas tes biens sans écrit et sans 

témoin. Autrement on reniera cette dette et tu te désoleras" (Histoire et sagesse d'Ahikar l'Assyrien, p. 268, no 

191.) 
3

 يَْعَملُونَ ( 9 آَثٌِم قَْلبَهُ، أَثاَم قَْلبَهُ ( 7 يَْكتُُموا( 6 اُْؤتُِمَن، إْيتُِمَن، اتُِّمَن، أْؤتُِمنَ ( 3 يَُودِّ فَلْ ( 7 أُوِمَن، اْءتََمنَ ( 7 فَُرهٌُن، فَُرْهنٌ ( 9 ُكتاابًا، ُكتُبًا، ُكتابًا( 0 
4

ْب، َويَُعذَِّب ( 9 فَيَْغفِْر، فَيَْغفِرَ ( 0   التي تقول بأن هللا ال يكلف نفسا إال وسعها 996:  9\97منسوخة باآلية ( 0ن♦ َويَُعذِّ
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2
َها َما لََها َما َكَسَبۡت وََعلَيۡ  0ن0ََل ي َكل ِف  ٱَّللذ  َنۡفًسا إَِلذ و ۡسَعَها   

 ٓ نَا   9ٱۡكتََسَبۡتۗۡ َربذَنا ََل ت َؤاِخۡذنَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
ٓ أ ذِسيَنا َربذَنا َوََل  7إِن ن

ا 7ََتِۡمۡل  ٓ إِۡصٗ ِيَن ِمن َقۡبلَِنا  َربذَنا َوََل  3َعلَۡيَنا ۥ لََعَ ٱَّلذ َكَما َُحَۡلَته 
نَت 
َ
ٓ  أ ۡلَنا َما ََل َطاقََة نَلَا بِهِۖۦُ َوٱۡعف  َعنذا َوٱۡغفِۡر نَلَا َوٱرَُۡحَۡنا ِ َم 

َت 
َٰفِرِيَن   ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَك

نَا لََعَ ۡ ََٰنا فَٱنِص   َمۡولَى

ُ نَْفًسا إاِلا  ُوْسَعهَا لَهَا َما َكَسبَْت اَل يَُكلُِّف هللاا

َوَعلَْيهَا َما اْكتََسبَْت َربانَا اَل تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أَْو 

أَْخطَأْنَا َربانَا َواَل تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ 

ْلنَا َما اَل طَاقَةَ  َعلَى الاِذيَن ِمْن قَْبلِنَا َربانَا َواَل تَُحمِّ

ِه َواْعُف َعناا َواْغفِْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت لَنَا بِ 

 َمْواَلنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ 
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4
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

88/8:1هـ
5
نَفاِلِۖ  0ل ونََك   َ يَۡس  

َ
وِلِۖ  0م9َعِن ٱۡۡل ِ َوٱلرذس  نَفال  َّلِلذ

َ
َ  0نق ِل ٱۡۡل واْ ٱَّللذ فَٱتذق 

ۡؤِمنَِي  نت م مُّ ۥٓ إِن ك  وََل  َ َورَس  ِطيع واْ ٱَّللذ
َ
ۡمُۖ َوأ واْ َذاَت بَۡينِك  ۡصلِح 

َ
 َوأ

سُ  ِ َوالرا وِل يَْسأَلُونََك َعِن اأْلَْنفَاِل قُِل اأْلَْنفَاُل َّلِلا

 َ َ َوأَْصلُِحوا َذاَت بَْينُِكْم َوأَِطيُعوا هللاا فَاتاقُوا هللاا

 َوَرُسولَهُ إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

88/8:2هـ
6
مۡ   ِيَن إَِذا ذ كَِر ٱَّللذ  وَِجلَۡت ق ل وب ه  ۡؤِمن وَن ٱَّلذ ِإَوَذا ت لَِيۡت  0إِنذَما ٱلۡم 

َٰ َرب ِِهۡم َيَتَوُكذ وَن  ۡم إِيَمَٰٗنا َولََعَ ۥ َزاَدۡته  َٰت ه   َعلَۡيِهۡم َءاَي
ُ َوِجلَْت قُلُوبُهُْم  إِناَما اْلُمْؤِمنُوَن الاِذيَن إَِذا ُذِكَر هللاا

َوإَِذا تُلِيَْت َعلَْيِهْم آَيَاتُهُ َزاَدْتهُْم إِيَمانًا َوَعلَى َربِِّهْم 

لُونَ يَتَ   َوكا

ونَ  88/8:3هـ ۡم ي نفِق  ا َرزَۡقَنَٰه  ةَ َوِممذ لَوَٰ وَن ٱلصذ ِيَن ي قِيم  ا َرَزْقنَاهُْم يُْنفِقُونَ  ٱَّلذ اَلةَ َوِمما  الاِذيَن يُقِيُموَن الصا

ۡم َدَرَجٌَٰت ِعنَد َرب ِِهۡم َوَمۡغفَِرة   88/8:4هـ ذه  ا  ل ۡؤِمن وَن َحق ٗ م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 
 
َورِۡزق  أ

 َكرِيم  
أُولَئَِك هُُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقًّا لَهُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم 

 َوَمْغفَِرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ 

ۡؤِمنَِي  ]...[ 88/8:5هـ َِن ٱلۡم  ِ ِإَونذ فَرِيٗقا م  ۡخرََجَك َربَُّك ِمنَۢ بَۡيتَِك بِٱۡۡلَق 
َ
َكَمآ أ
ونَ  َٰرِه   لََك

َربَُّك ِمْن بَْيتَِك بِاْلَحقِّ َوإِنا فَِريقًا َكَما أَْخَرَجَك 

 ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن لََكاِرهُونَ 

88/8:6هـ
7
  َ ِ َبۡعَد َما تَبَيذ ونََك ِِف ٱۡۡلَق 

ۡم  0ي َجَِٰدل  َما ي َساق وَن إََِل ٱلَۡمۡوِت َوه  نذ
َ
َكأ

وَن  ر   يَنظ 
َما يَُساقُوَن يَُجاِدلُونََك فِي اْلَحقِّ بَْعَدَما تَبَياَن َكأَنا 

 إِلَى اْلَمْوِت َوهُْم يَْنظُُرونَ 

88/8:7هـ
8
م    ك  نذ َغۡۡيَ  9ٱَّللذ  إِۡحَدى 0ِإَوۡذ يَعِد 

َ
وَن أ ۡم َوتََودُّ نذَها لَك 

َ
آئَِفَتۡيِ أ ٱلطذ

ِقذ ٱۡۡلَقذ بَِكلَِمَٰتِهِۦ ن َي 
َ
ۡم َوي رِيد  ٱَّللذ  أ ون  لَك  ۡوَكةِ تَك   7َذاِت ٱلشذ

َٰفِرِيَن   َوَيۡقَطَع َدابَِر ٱۡلَك

وَن  ُ إِْحَدى الطااهِفَتَْيِن أَناهَا لَُكْم َوتََودُّ َوإِْذ يَِعُدُكُم هللاا

ُ أَْن  ْوَكِة تَُكوُن لَُكْم َويُِريُد هللاا أَنا َغْيَر َذاِت الشا

 يُِحقا اْلَحقا بَِكلَِماتِِه َويَْقطََع َدابَِر اْلَكافِِرينَ 

ونَ  88/8:8هـ ۡجرِم   لِيُِحقا اْلَحقا َويُْبِطَل اْلبَاِطَل َولَْو َكِرهَ اْلُمْجِرُمونَ  َِل ِحقذ ٱۡۡلَقذ َوي ۡبِطَل ٱۡلَبَِٰطَل َولَۡو َكرِهَ ٱلۡم 

                                                                                                                                                                                                            
1

قُون ( 3 وكتابه ولقاهه ورسله( 7 َوُكْتبِِه، َوِكتَابِهِ ( 7 وآََمَن اْلُمْؤِمنُونُ ( 9 لَْيِه ِمْن َربِِّه = إِلَْيهِ إِ ( 0  ُق، يُفَرِّ قارن: "تقدم أنت واسمع كل ما ( 0م♦ يُفَرِّ

(؛"وأخذ كتاب العهد فتال على مسامع الشعب فقال: كل 91:  3يقوله الرب إلهنا، وأنت كلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا، فنسمع ونعمل" )تثنية 

 (.7:  97ما تكلم الرب به نفعله ونسمعه" )خروج 
2

لْ ( 7 أَْخطَانَا( 7 تَُواِخْذنَا( 9 َوِسَعهَا( 0  ْل، يَُحمِّ  التي تقول بأن هللا يريد اليسر 093:  9\97منسوخة باآلية ( 0ن♦ آصاًرا، أُْصًرا ( 3 تَُحمِّ
3

 بدر.عنوان آخر:  . 0السورة مأخوذ من اآلية  عنوان هذه 
4

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
5

 70:  9\99منسوخة باآلية ( 0ن♦ َعِن اأْلَْنفَاِل = َعاأْلَْنفَاِل، اأْلَْنفَاِل ( 9 يََسلُونَكَ ( 0 
6

 َوَجلَْت، فَِرقَْت، فَِزَعتْ ( 0 
7

 بُيِّنَ ( 0 
8

 بَِكلَِمتِِه ( 7 أحد( 9 يَِعْدُكمُ ( 0 
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88/8:9هـ
1
ۡلٖف  

َ
م بِأ ك  ِمدُّ َن ِ م 

َ
ۡم أ ۡم فَٱۡسَتَجاَب َلك  َِن  0إِۡذ تَۡسَتغِيث وَن َربذك  م 

رۡ    9دِفِيَ ٱلَۡمَلىئَِكةِ م 
ُكْم  إِْذ تَْستَِغيثُوَن َرباُكْم فَاْستََجاَب لَُكْم أَنِّي ُمِمدُّ

 بِأَْلفإ ِمَن اْلَماَلهَِكِة ُمْرِدفِينَ 

ۡم  َوَما ٱنلذِۡص  إَِلذ  88/8:10هـ ىَٰ َوتِلَۡطَمئِنذ بِهِۦ ق ل وب ك  َوَما َجَعلَه  ٱَّللذ  إَِلذ ب ُۡشَ
ِ  إِنذ  َ َعزِيٌز َحِكيمٌ ِمۡن ِعنِد ٱَّللذ  ٱَّللذ

ُ إاِلا بُْشَرى َولِتَْطَمئِنا بِِه قُلُوبُُكْم َوَما  َوَما َجَعلَهُ هللاا

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ِ إِنا هللاا  الناْصُر إاِلا ِمْن ِعْنِد هللاا

88/8:11هـ
2
م    يك  ِ َغش  َمَنةٗ  0إِۡذ ي 

َ
ِل   9ٱنلَُّعاَس أ ِۡنه  َوي ََن  ِنَ  7م  م م  َمآِء  َعلَۡيك  ٱلسذ

م 7َمآءٗ  َِرك  ِ َطه 
ۡم رِۡجزَ  6بِهِۦ َوي ۡذهَِب  3َل  بَِط  7َعنك  ۡيَطَِٰن َولَِۡيۡ ٱلشذ

ۡقَداَم 
َ
ۡم َوي ثَب َِت بِهِ ٱۡۡل َٰ ق ل وبِك   لََعَ

ُل َعلَْيُكْم ِمَن  يُكُم النَُّعاَس أََمنَةً ِمْنهُ َويُنَزِّ إِْذ يَُغشِّ

َماِء َماًء لِيُطَهَِّرُكْم  بِِه َويُْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز السا

ْيطَاِن َولِيَْربِطَ َعلَى قُلُوبُِكْم َويُثَبَِّت بِِه اأْلَْقَدامَ   الشا

88/8:12هـ
3
ۡلِِق  

 
ْ  َسأ ِيَن َءاَمن وا ۡم َفَثب ِت واْ ٱَّلذ َن ِ َمَعك 

َ
إِۡذ ي وِۡح َربَُّك إََِل ٱلَۡمَلىئَِكةِ أ
ْ ٱلرُّ  وا ِيَن َكَفر  ۡعَناِق َوٱِۡضِب واْ  0ۡعَب ِِف ق ل وِب ٱَّلذ

َ
ْ فَۡوَق ٱۡۡل فَٱِۡضِب وا

ذ َبَناٖن  ۡم ُك   ِمۡنه 

إِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَماَلهَِكِة أَنِّي َمَعُكْم فَثَبِّتُوا 

الاِذيَن آََمنُوا َسأُْلقِي فِي قُلُوِب الاِذيَن َكفَُروا 

ْعَب فَاْضِربُوا فَْوَق اأْلَْعنَاِق َواْضرِ  بُوا ِمْنهُْم الرُّ

 ُكلا بَنَانإ 

وََل ۥ  88/8:13هـ َ َورَس  ۥ  َوَمن ي َشاقِِق ٱَّللذ وََل  َ َورَس  ْ ٱَّللذ ۡم َشٓاقُّوا نذه 
َ
َٰلَِك بِأ  ]...[َذ

َ َشِديد  ٱۡلعَِقاِب   فَإِنذ ٱَّللذ
 َ َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاقِِق هللاا َذلَِك بِأَناهُْم َشاقُّوا هللاا

َ َشِديُد اْلِعقَابِ َوَرُسولَهُ   فَإِنا هللاا

88/8:14هـ
4
نذ  

َ
وق وه  َوأ ۡم فَذ  َٰلِك  َٰفِرِيَن َعَذاَب ٱنلذارِ  0َذ  َذلُِكْم فَُذوقُوهُ َوأَنا لِْلَكافِِريَن َعَذاَب الناارِ  لِۡلَك

ْ  88/8:14هـ وا ِيَن َكَفر  ْ إَِذا لَِقيت م  ٱَّلذ ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ م  َيى زَۡحٗفا فَََل ت َولُّوه 

ۡدبَارَ 
َ
 ٱۡۡل

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إَِذا لَقِيتُُم الاِذيَن َكفَُروا َزْحفًا 

 فاََل تَُولُّوهُُم اأْلَْدبَارَ 

88/8:15هـ
5
ۥٓ   ب َره  ا إََِلَٰ  0َوَمن ي َول ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ د  ً ِ َتَحُي  ۡو م 

َ
ِقَِتال  أ

ِٗفا ل  َتَحر   9فَِئةٖ إَِلذ م 
 ِ َِن ٱَّللذ ُۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصۡي   0نَفَقۡد بَآَء بَِغَضٖب م  َٰه  َجَهنذم  َوى

ۡ
 َوَمأ

فًا لِقِتَالإ أَْو  َوَمْن يَُولِِّهْم يَْوَمئِذإ ُدبَُرهُ إاِلا ُمتََحرِّ

ِ َوَمأَْواهُ  ُمتََحيًِّزا إِلَى فِئَةإ فَقَْد بَاَء بَِغَضبإ ِمَن هللاا

 اْلَمِصيرُ  َجهَناُم َوبِْئسَ 

88/8:16هـ
6
ۡم  َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَلَِٰكنذ   َ َقَتلَه  ۡم َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ فَلَۡم َتۡقت ل وه 

 َ َ َسِميٌع َعلِيم   0ٱَّللذ ۡؤِمنَِي ِمۡنه  بَََلًٓء َحَسًنا  إِنذ ٱَّللذ  َرَِمَٰ َوَِل ۡبِّلَ ٱلۡم 
 َ قَتَلَهُْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت فَلَْم تَْقتُلُوهُْم َولَِكنا هللاا

َ َرَمى َولِيُْبلَِي اْلُمْؤِمنِيَن ِمْنهُ باََلًء َحَسنًا  َولَِكنا هللاا

َ َسِميٌع َعلِيمٌ   إِنا هللاا

88/8:17هـ
7
ۡم   َٰلِك  وهِن  َكۡيدِ  ]...[َذ َ م  نذ ٱَّللذ

َ
َٰفِرِيَن  0َوأ َ ُموِهُن َكيْ  ٱۡلَك  ِد اْلَكافِِرينَ َذلُِكْم َوأَنا هللاا

88/8:18هـ
8
ۡمُۖ   َو َخۡۡي  لذك  ْ َفه  وا ُۖ ِإَون تَنَته  م  ٱۡلَفۡتح  ْ َفَقۡد َجآَءك  وا إِن تَۡسَتۡفتِح 

ۡد َولَن ت ۡغَِنَ  ْ َنع  وا ود  ۡم َشۡي  0ِإَون َتع  ۡم فَِئت ك  َۡت   ٗ َعنك  ا َولَۡو َكث 
َ َمعَ  نذ ٱَّللذ

َ
ۡؤِمنَِي  9َوأ  ٱلۡم 

تَْستَْفتُِحوا فَقَْد َجاَءُكُم اْلفَْتُ  َوإِْن تَْنتَهُوا فَهَُو إِْن 

َخْيٌر لَُكْم َوإِْن تَُعوُدوا نَُعْد َولَْن تُْغنَِي َعْنُكْم فِئَتُُكْم 

َ َمَع اْلُمْؤِمنِينَ   َشْيئًا َولَْو َكثَُرْت َوأَنا هللاا

ْ  88/8:19هـ وا ِطيع 
َ
ْ أ ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ نت ۡم  َيى

َ
ْ َعۡنه  َوأ وََل ۥ َوََل تََولذۡوا َ َورَس  ٱَّللذ

 تَۡسَمع ونَ 
َ َوَرُسولَهُ َواَل  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا أَِطيُعوا هللاا

 تََولاْوا َعْنهُ َوأَْنتُْم تَْسَمُعونَ 

ۡم ََل  88/8:20هـ ِيَن قَال واْ َسِمۡعَنا َوه  ون واْ َكٱَّلذ  َواَل تَُكونُوا َكالاِذيَن قَالُوا َسِمْعنَا َوهُْم اَل يَْسَمُعونَ  يَۡسَمع ونَ َوََل تَك 

ِيَن ََل َيۡعقِل ونَ  88/8:21هـ مُّ ٱۡۡل ۡكم  ٱَّلذ ِ ٱلصُّ ِ ِعنَد ٱَّللذ َوآب  مُّ اْلبُْكُم الاِذيَن اَل  ۞إِنذ َُشذ ٱَلذ ِ الصُّ إِنا َشرا الداَوابِّ ِعْنَد هللاا

 ونَ يَْعقِلُ 

                                                           
1

، بِاآللُفإ ( 0  ، بِأُلُوفإ فِينَ ( 9 بِأُلُفإ فِيَن، ُمِردِّ فِيَن، ِمِردِّ فِيَن، ُمُردِّ  ُمْرَدفِيَن، ُمَردِّ
2

 ِرْجَس، ُرْجزَ ( 7 َويُْذِهْب، َونُْذِهبَ ( 6 لِيُْطِهَرُكمْ ( 3 َما( 7 َويُْنِزلُ ( 7 أَْمنَةً ( 9 يُْغِشيُكُم، يََغشاُكمُ ( 0 
3

عُ ( 0   بَ الرُّ
4

 َوإِنا ( 0 
5

 66-63:  9\99منسوخة باآليتين ( 0ن♦ فِيَةإ ( 9 ُدْبَرهُ ( 0 
6

 0 ) ُ  َولَِكِن هللاا
7

 ُموِهٌن َكيَد، ُمَوهُِّن َكيِد، ُمَوهٌِّن َكيدَ ( 0 
8

َ لَمعَ ( 9 يُْغنِيَ ( 0  َ َمَع، َوإنا هللاا  َوهللاا
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ْ وذه م  88/8:22هـ ۡم تَلََولذوا ۡسَمَعه 
َ
ۡمُۖ َولَۡو أ ۡسَمَعه 

َ ا ۡلذ َولَۡو َعلَِم ٱَّللذ  فِيِهۡم َخۡۡيٗ
ونَ  ۡعرِض   مُّ

ُ فِيِهْم َخْيًرا أَلَْسَمَعهُْم َولَْو أَْسَمَعهُْم  َولَْو َعلَِم هللاا

 لَتََولاْوا َوهُْم ُمْعِرُضونَ 

88/8:23هـ
1
َها   يُّ

َ
أ ۡم لَِما َيى وِل إَِذا َدََعك  ِ َولِلرذس  ْ َّلِلذ ْ ٱۡسَتِجيب وا ِيَن َءاَمن وا ٱَّلذ

َ ََي ول  َبۡيَ ٱلَۡمۡرءِ  نذ ٱَّللذ
َ
ْ أ ٓوا ۡمُۖ َوٱۡعلَم  ۡيِيك  ۥٓ إََِلۡهِ  0َي  نذه 

َ
َوقَۡلبِهِۦ َوأ

وَن  َُۡش   َت 

ُسو ِ َولِلرا ِل إَِذا يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اْستَِجيبُوا َّلِلا

َ يَُحوُل بَْيَن  َدَعاُكْم لَِما يُْحيِيُكْم َواْعلَُموا أَنا هللاا

 اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَناهُ إِلَْيِه تُْحَشُرونَ 

88/8:24هـ
2
ْ فِۡتَنٗة َلذ ت ِصيََبذ   وا نذ  0َوٱتذق 

َ
ْ أ ٓوا ُۖ َوٱۡعلَم  ٗة ۡم َخآصذ ْ ِمنك  وا ِيَن َظلَم  ٱَّلذ

َ َشِديد  ٱ  ۡلعَِقاِب ٱَّللذ
ةً  َواتاقُوا فِْتنَةً اَل تُِصيبَنا الاِذيَن ظَلَُموا ِمْنُكْم َخاصا

َ َشِديُد اْلِعقَابِ   َواْعلَُموا أَنا هللاا

ن  88/8:25هـ
َ
ۡرِض ََتَاف وَن أ

َ
وَن ِِف ٱۡۡل ۡسَتۡضَعف  نت ۡم قَلِيل  مُّ

َ
ْ إِۡذ أ ٓوا ر  َوٱۡذك 

م  ٱنلذاس   َفك  َِن   َ َف َيَتَخطذ م م  م بَِنِۡصِهِۦ َوَرزَقَك  يذَدك 
َ
ۡم َوأ َٰك  اَوى

ونَ  ر  ۡم تَۡشك  ي َِبَِٰت لََعلذك   ٱلطذ

َواْذُكُروا إِْذ أَْنتُْم قَلِيٌل ُمْستَْضَعفُوَن فِي اأْلَْرِض 

تََخافُوَن أَْن يَتََخطافَُكُم النااُس فَآََواُكْم َوأَياَدُكْم 

 الطايِّبَاِت لََعلاُكْم تَْشُكُرونَ بِنَْصِرِه َوَرَزقَُكْم ِمَن 

88/8:26هـ
3
وَل   َ َوٱلرذس  ْ ٱَّللذ ْ ََل ََت ون وا ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ مۡ  0َيى َمََٰنَٰتِك 

َ
ْ أ  9َوََت ون ٓوا

وَن  نت ۡم َتۡعلَم 
َ
 َوأ

ُسوَل  َ َوالرا يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَُخونُوا هللاا

 انَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ َوتَُخونُوا أَمَ 

ۡجٌر  88/8:27هـ
َ
ۥٓ أ َ ِعنَده  نذ ٱَّللذ

َ
ۡم فِۡتَنة  َوأ ك  ۡوَلَٰد 

َ
ۡم َوأ َٰل ك  ۡمَو

َ
ٓ أ َما نذ

َ
ْ أ ٓوا َوٱۡعلَم 
 َعِظيم  

 َ َواْعلَُموا أَناَما أَْمَوالُُكْم َوأَْواَلُدُكْم فِْتنَةٌ َوأَنا هللاا

 ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيمٌ 

88/8:29هـ
4
ۡم ف ۡرقَاٗنا  َ ََيَۡعل لذك  ْ ٱَّللذ وا ْ إِن َتتذق  ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ِۡر  0تَيى َوي َكف 

 ِ ۡم َسي  ۡمۗۡ َوٱَّللذ  ذ و ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيِم   َ َعنك  ۡم َوَيۡغفِۡر َلك   اتِك 
َ يَْجَعْل لَُكمْ  فُْرقَانًا  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إِْن تَتاقُوا هللاا

ُ ُذو اْلفَْضِل  َويَُكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َويَْغفِْر لَُكْم َوهللاا

 اْلَعِظيمِ 

88/8:30هـ
5
ْ َِل ۡثبِت وكَ   وا ِيَن َكَفر  ر  بَِك ٱَّلذ وَك   0ِإَوۡذ َيۡمك  ۡرِج  ۡو َي 

َ
ۡو َيۡقت ل وَك أ

َ
أ

ُۖ َوٱَّللذ  َخۡۡي   ر  ٱَّللذ  وَن َوَيۡمك  ر   ٱۡلَمَِٰكرِيَن َوَيۡمك 
َوإِْذ يَْمُكُر بَِك الاِذيَن َكفَُروا لِيُْثبِتُوَك أَْو يَْقتُلُوَك أَْو 

ُ َخْيُر  ُ َوهللاا يُْخِرُجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر هللاا

 اْلَماِكِرينَ 

ْ قَۡد َسِمۡعَنا لَۡو نََشآء   88/8:31هـ َٰت َنا قَال وا ۡلَنا ِمۡثَل َهََٰذآ ِإَوَذا ت ۡتَّلَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَي لَق 
لِيَ  وذ

َ
َسَِٰطۡي  ٱۡۡل

َ
ٓ أ  إِۡن َهََٰذآ إَِلذ

َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آَيَاتُنَا قَالُوا قَْد َسِمْعنَا لَْو نََشاُء 

لِينَ   لَقُْلنَا ِمْثَل هََذا إِْن هََذا إاِلا أََساِطيُر اأْلَوا

88/8:32هـ
6
مذ إِن َكَ   ْ ٱللذه  َو ٱۡۡلَقذ ِإَوۡذ قَال وا ۡمِطۡر َعلَۡيَنا  0َن َهََٰذا ه 

َ
ِمۡن ِعنِدَك فَأ

َِلٖم 
َ
وِ ٱئۡتَِنا بَِعَذاب  أ

َ
َمآءِ أ َِن ٱلسذ  ِحَجاَرٗة م 

َوإِْذ قَالُوا اللاهُما إِْن َكاَن هََذا هَُو الَْحقا ِمْن ِعْنِدَك 

َماِء أَِو اْهتِنَا بِعَ  َذابإ فَأَْمِطْر َعلَْينَا ِحَجاَرةً ِمَن السا

 أَلِيمإ 

88/8:33هـ
7
مۡ   َبه  ِ نَت فِيهِۡم   0َوَما ََكَن ٱَّللذ  َِل َعذ 

َ
ۡم  0نَوأ ۡم َوه  َبه  ِ َعذ  َوَما ََكَن ٱَّللذ  م 

وَن   يَۡسَتۡغفِر 
 ُ بَهُْم َوأَْنَت فِيِهْم َوَما َكاَن هللاا ُ لِيَُعذِّ َوَما َكاَن هللاا

بَهُْم َوهُْم يَْستَْغفُِرونَ   ُمَعذِّ

وَن َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم َوَما  88/8:34هـ دُّ ۡم يَص  م  ٱَّللذ  وَه  َبه  ِ َعذ  َلذ ي 
َ
ۡم أ َوَما لَه 

ۡم ََل  ۡكَثَه 
َ
وَن َوَلَِٰكنذ أ تذق  ۥٓ إَِلذ ٱلۡم  ه  ۡوَِلَآؤ 

َ
ۥٓ  إِۡن أ ۡوَِلَآَءه 

َ
ْ أ ََكن ٓوا
ونَ   َيۡعلَم 

 ُ بَهُُم هللاا وَن َعِن َوَما لَهُْم أاَلا يَُعذِّ َوهُْم يَُصدُّ

اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكانُوا أَْولِيَاَءهُ إِْن أَْولِيَاُؤهُ إاِلا 

 اْلُمتاقُوَن َولَِكنا أَْكثََرهُْم اَل يَْعلَُمونَ 

                                                           
1

 اْلِمْرِء، اْلَمرِّ ( 0 
2

 تُِصيب، لَتُِصيبَنا اَل تُِصيبَنا = أن ( 0 
3

 أََمانَتُِكمْ ( 9 َوال تَُخونُوا( 0 
4

 .93\79أنظر هامش عنوان السورة  (0ت 
5

 لِيُثَبِّتُوَك، ليبيّتوك، لِيُْعبِدوك( 0 
6

 اْلَحقُّ ( 0 
7

بَهُْم ( 0   77:  9\99منسوخة باآلية ( 0ن♦ لَيَُعذِّ
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88/8:35هـ
1
اَكٓءٗ   ۡم ِعنَد ٱۡۡلَۡيِت إَِلذ م  وق واْ ٱۡلَعَذا 9َوتَۡصِديَٗة   0َوَما ََكَن َصََلت ه  َب فَذ 

وَن  ر  نت ۡم تَۡكف   بَِما ك 
َوَما َكاَن َصاَلتُهُْم ِعْنَد اْلبَْيِت إاِلا ُمَكاًء َوتَْصِديَةً 

 فَُذوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُكْنتُْم تَْكفُُرونَ 

ِ   88/8:36هـ ْ َعن َسبِيِل ٱَّللذ وا دُّ ۡم َِلَص  َٰلَه  ۡمَو
َ
وَن أ ْ ي نِفق  وا ِيَن َكَفر  إِنذ ٱَّلذ

ونَ  ٓواْ فََسي نفِق  ِيَن َكَفر  ۡغلَب وَنۗۡ َوٱَّلذ ٗة ث مذ ي  ون  َعَلۡيِهۡم َحَّۡسَ َها ث مذ تَك 
ونَ  َُۡش   إََِلَٰ َجَهنذَم َي 

وا َعْن  إِنا الاِذيَن َكفَُروا يُْنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم لِيَُصدُّ

ِ فََسيُْنفِقُونَهَا ثُما تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُما  َسبِيِل هللاا

 لَبُوَن َوالاِذيَن َكفَُروا إِلَى َجهَناَم يُْحَشُرونَ يُغْ 

88/8:37هـ
2
َٰ  0َِلَِمُيَ   ۥ لََعَ ي ِِب َوَيۡجَعَل ٱۡۡلَبِيَث َبۡعَضه  ٱَّللذ  ٱۡۡلَبِيَث ِمَن ٱلطذ

وَن  م  ٱۡلَخََِّٰس  ْوَلىئَِك ه 
 
َم  أ ۥ ِِف َجَهنذ ۥ ََجِيٗعا َفَيۡجَعلَه  َمه  ك   َبۡعٖض َفَۡيۡ

ُ اْلَخبِيَث ِمَن الطايِِّب َويَْجَعَل اْلَخبِيَث  لِيَِميزَ  هللاا

بَْعَضهُ َعلَى بَْعضإ فَيَْرُكَمهُ َجِميًعا فَيَْجَعلَهُ فِي 

 َجهَناَم أُولَئَِك هُُم اْلَخاِسُرونَ 

88/8:38هـ
3
م  ۡغَفۡر لَه  ْ ي  وا ْ إِن يَنَته  ٓوا ِيَن َكَفر  ا قَۡد َسلََف  0ق ل ل َِّلذ ِإَون  0نمذ

ود واْ  نذت   ]...[َيع  لَِي  9َفَقۡد َمَضۡت س  وذ
َ
 ٱۡۡل

قُْل لِلاِذيَن َكفَُروا إِْن يَْنتَهُوا يُْغفَْر لَهُْم َما قَْد َسلََف 

لِينَ   َوإِْن يَُعوُدوا فَقَْد َمَضْت ُسناةُ اأْلَوا

88/8:39هـ
4
ونَ   َٰ ََل تَك  ۡم َحَّتذ َٰتِل وه  ِ  فَإِِن  0َوَق ۥ َّلِلذ ُّه  ِين  ُك  وَن ٱَل  فِۡتَنة  َوَيك 

َ بَِما َيۡعَمل ونَ  ]...[ٱنَتَهۡواْ   بَِصۡي   9فَإِنذ ٱَّللذ
يُن ُكلُّهُ  َوقَاتِلُوهُْم َحتاى اَل تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَُكوَن الدِّ

َ بَِما يَْعَملُوَن بَِصيرٌ  ِ فَإِِن اْنتَهَْوا فَإِنا هللاا  َّلِلا

ۡم  نِۡعَم ٱلَۡمۡوَّلَٰ َونِۡعَم ٱنلذِصۡي   88/8:40هـ َٰك  َ َمۡولَى نذ ٱَّللذ
َ
ٓواْ أ َ َمْواَلُكْم نِْعَم اْلَمْولَى  ِإَون تََولذۡواْ فَٱۡعلَم  َوإِْن تََولاْوا فَاْعلَُموا أَنا هللاا

 َونِْعَم الناِصيرُ 

88/8:41هـ
5
ِن   نذَما َغنِۡمت م م 

َ
ْ أ ٓوا ءٖ ۞َوٱۡعلَم  ِ  0مََشۡ نذ َّلِلذ

َ
ۥ 0فَأ وِل  9َخ  َسه  َولِلرذس 

نت ۡم َءاَمنت م  بِيِل إِن ك  ۡرَّبَٰ َوٱَۡلََتَََٰمَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكِي َوٱبِۡن ٱلسذ َوَِّلِي ٱۡلق 
َٰ َعۡبِدنَا نَزنۡلَا لََعَ

َ
ٓ أ ِ َوَما ۡرقَانِ  7بِٱَّللذ يَۡوَم ٱتۡلََِق ٱۡۡلَۡمَعاِنِۗ  0تيَۡوَم ٱۡلف 
 َٰ ءٖ قَِديٌر  َوٱَّللذ  لََعَ ِ ََشۡ

 ُك  

ِ ُخُمَسهُ  َواْعلَُموا أَناَما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيءإ فَأَنا َّلِلا

ُسوِل َولِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن  َولِلرا

ِ َوَما أَْنَزْلنَا َعلَى  بِيِل إِْن ُكْنتُْم آََمْنتُْم بِاَّللا َواْبِن السا

ُ َعلَى َعْبِدنَا يَْوَم اْلفُ  ْرقَاِن يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمَعاِن َوهللاا

 ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ 

88/8:42هـ
6
ۡدَوةِ   نت م بِٱۡلع 

َ
ۡنَيا 0إِۡذ أ ۡدَوةِ  9ٱَلُّ م بِٱۡلع  ۡصَوىَٰ  0َوه  ۡسَفَل  7ٱۡلق 

َ
ۡكب  أ  7َوٱلرذ

ۡم  َولَۡو تََواَعدتُّۡم ََلۡخَتلَۡفت ۡم ِِف ٱلِۡميَعَِٰد َوَلَِٰكن  َۡقَِضَ  []...ِمنك  ِ َل 
َۡهلَِك  ِ وَٗل َل  ۡمٗرا ََكَن َمۡفع 

َ
َمۡن َهلََك َعنَۢ بَي َِنةٖ َوَيۡحَيَٰ َمۡن  3ٱَّللذ  أ
َ لََسِميٌع َعلِيٌم  7َعنَۢ بَي َِنةِٖۗ ِإَونذ  6َۡحذ   ٱَّللذ

ْنيَا َوهُْم بِاْلُعْدَوِة اْلقُْصَوى  إِْذ أَْنتُْم بِاْلُعْدَوِة الدُّ

ْكُب أَْسفََل  ِمْنُكْم َولَْو تََواَعْدتُْم اَلْختَلَْفتُْم فِي َوالرا

ُ أَْمًرا َكاَن َمْفُعواًل  اْلِميَعاِد َولَِكْن لِيَْقِضَي هللاا

لِيَْهلَِك َمْن هَلََك َعْن بَيِّنَةإ َويَْحيَا َمْن َحيا َعْن بَيِّنَةإ 

َ لََسِميٌع َعلِيمٌ   َوإِنا هللاا

88/8:43هـ
7
م  ٱَّللذ    ۡم َكثِۡٗيا لذَفِشۡلت ۡم إِۡذ ي رِيَكه  ََٰكه  َرى

َ
 ِِف َمَناِمَك قَلِيَٗلُۖ َولَۡو أ

ۡمرِ َوَلَِٰكنذ 
َ
ورِ  0َوتَلََنَٰزَۡعت ۡم ِِف ٱۡۡل د  َۢ بَِذاِت ٱلصُّ ۥ َعلِيم  َ َسلذَم  إِنذه   ٱَّللذ

ُ فِي َمنَاِمَك قَلِياًل َولَْو أََراَكهُْم َكثِيًرا  إِْذ يُِريَكهُُم هللاا

َ َسلاَم إِناهُ لَفَِشْلتُ  ْم َولَتَنَاَزْعتُْم فِي اأْلَْمِر َولَِكنا هللاا

ُدورِ   َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

88/8:44هـ
8
ۡم ِِفٓ   ۡم قَلِيَٗل َوي َقل ِل ك  ۡعي نِك 

َ
ۡم إِذِ ٱتۡلََقۡيت ۡم ِِفٓ أ وه  م   0ِإَوۡذ ي رِيك 

 ۡۗ وَٗل ۡمٗرا ََكَن َمۡفع 
َ
ۡعي نِِهۡم َِلَۡقَِضَ ٱَّللذ  أ

َ
ِ ت ۡرَجع  أ ور   9ِإَوََل ٱَّللذ م 

 
 ٱۡۡل

َوإِْذ يُِريُكُموهُْم إِِذ اْلتَقَْيتُْم فِي أَْعيُنُِكْم قَلِياًل َويُقَلِّلُُكْم 

ُ أَْمًرا َكاَن َمْفُعواًل َوإِلَى  فِي أَْعيُنِِهْم لِيَْقِضَي هللاا

ِ تُْرَجُع اأْلُُمورُ   هللاا

88/8:45هـ
9
ِيَن   َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ْ إَِذا لَِقيت ۡم فَِئةٗ َيى َ َكثِۡٗيا  0َءاَمن ٓوا ْ ٱَّللذ وا ر  ْ َوٱۡذك  فَٱثۡب ت وا

وَن  ۡم ت ۡفلِح   لذَعلذك 
يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إَِذا لَقِيتُْم فِئَةً فَاْثبُتُوا َواْذُكُروا 

َ َكثِيًرا لََعلاُكْم تُْفلُِحونَ   هللاا

                                                           
1

 ُمَكاٌء َوتَْصِديَةٌ ( 9 ُمَكاً، ُمَكأً ( 0 
2

 لِيَُميِّزَ ( 0 
3
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4

 تَْعَملُونَ ( 9 َويَُكونُ ( 0 
5
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 َولَِكنِ ( 0 
8

 تَْرِجعُ ( 9 َويُقَلِّْلُكمْ ( 0 
9

 فِيَةً ( 0 
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88/8:46هـ
1
  َ ْ ٱَّللذ وا ِطيع 

َ
ْ  َوأ ْ َفَتۡفَشل وا وا وََل ۥ َوََل تََنَٰزَع  ۡمُۖ  9َوتَۡذَهَب  0َورَس  ك  رِيح 

َِٰبِيَن  َ َمَع ٱلصذ ْ  إِنذ ٱَّللذ ٓوا  َوٱۡصِب 
َ َوَرُسولَهُ َواَل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا  َوأَِطيُعوا هللاا

ابِِرينَ  َ َمَع الصا  َوتَْذهََب ِريُحُكْم َواْصبُِروا إِنا هللاا

88/8:47هـ
2
ْ ِمن دَِيَٰرِهِم َبَطٗرا َورِئَآءَ   وا ِيَن َخرَج  ْ َكٱَّلذ ون وا ٱنلذاِس  0َوََل تَك 

ِيط   ِ  َوٱَّللذ  بَِما َيۡعَمل وَن َم  وَن َعن َسبِيِل ٱَّللذ دُّ  َوَيص 
َواَل تَُكونُوا َكالاِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بَطًَرا 

وَن عَ  ُ بَِما َوِرهَاَء النااِس َويَُصدُّ ِ َوهللاا ْن َسبِيِل هللاا

 يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ 

88/8:48هـ
3
م  ٱَۡلَۡوَم ِمَن   ۡم َوقَاَل ََل ََغلَِب لَك  ۡعَمَٰلَه 

َ
ۡيَطَٰن  أ م  ٱلشذ ِإَوۡذ َزيذَن لَه 

ا تََرآَءِت ٱۡلفَِئَتانِ  ۡمُۖ فَلَمذ َٰ َعِقَبۡيهِ  0ٱنلذاِس ِإَوَن ِ َجار  لذك  نََكَص لََعَ
ِ بَرِٓيء  

َ  َوٱَّللذ   9َوقَاَل إَِن  َخاف  ٱَّللذ
َ
ٓ أ َرىَٰ َما ََل تََرۡوَن إَِن ِ

َ
ٓ أ ۡم إَِن ِ ِنك  م 

 َشِديد  ٱۡلعَِقاِب 

ْيطَاُن أَْعَمالَهُْم َوقَاَل اَل َغالَِب  َوإِْذ َزياَن لَهُُم الشا

ا تََراَءِت لَُكُم اْليَْوَم ِمَن النااِس َوإِنِّي  َجاٌر لَُكْم فَلَما

اْلفِئَتَاِن نََكَص َعلَى َعقِبَْيِه َوقَاَل إِنِّي بَِريٌء ِمْنُكْم 

ُ َشِديُد  َ َوهللاا إِنِّي أََرى َما اَل تََرْوَن إِنِّي أََخاُف هللاا

 اْلِعقَابِ 

َرٌض  88/8:49هـ ِيَن ِِف ق ل وبِِهم مذ وَن َوٱَّلذ َنَٰفِق  ول  ٱلۡم  ۡمۗۡ  إِۡذ َيق  ََلٓءِ ِدين ه  ؤ  َغرذ َهى
 ِ ۡ لََعَ ٱَّللذ َ َعزِيٌز َحِكيم   ]...[َوَمن َيَتَوُكذ  فَإِنذ ٱَّللذ

إِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالاِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َغرا 

َ َعِزيٌز  ِ فَإِنا هللاا ْل َعلَى هللاا هَُؤاَلِء ِدينُهُْم َوَمْن يَتََوكا

 َحِكيمٌ 

88/8:50هـ
4
ۡم  0َولَۡو تََرىى إِۡذ َيَتَوّفذ   وَهه  ْ ٱلَۡمَلىئَِكة  يَۡۡضِب وَن و ج  وا ِيَن َكَفر  ٱَّلذ

ۡم َوذ وق واْ َعَذاَب ٱۡۡلَرِيِق  ََٰره  ۡدَب
َ
 َوأ

َولَْو تََرى إِْذ يَتََوفاى الاِذيَن َكفَُروا اْلَماَلهَِكةُ 

َوُذوقُوا َعَذاَب يَْضِربُوَن ُوُجوهَهُْم َوأَْدبَاَرهُْم 

 اْلَحِريقِ 

َٰٖم ل ِۡلَعبِيدِ  88/8:51هـ َ لَۡيَس بَِظلذ نذ ٱَّللذ
َ
ۡم َوأ يِۡديك 

َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما قَدذ مإ لِْلَعبِيدِ  َذ َ لَْيَس بِظاَلا  َذلَِك بَِما قَداَمْت أَْيِديُكْم َوأَنا هللاا

88/8:52هـ
5
ِب  

ۡ
ْ أَِب 0َكَدأ وا ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم  َكَفر  ِ َءاِل فِۡرَعۡوَن َوٱَّلذ َيَِٰت ٱَّللذ

ن وبِِهۡم   م  ٱَّللذ  بِذ  َخَذه 
َ
َ قَوِي   َشِديد  ٱۡلعَِقاِب  0مفَأ  إِنذ ٱَّللذ

َكَدْأِب آَِل فِْرَعْوَن َوالاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َكفَُروا بِآَيَاِت 

 ُ ِ فَأََخَذهُُم هللاا َ قَِوي  َشِديُد  هللاا بُِذنُوبِِهْم إِنا هللاا

 اْلِعقَابِ 

واْ َما  88/8:53هـ  ِ َغۡي  َٰ ي  َٰ قَۡو   َحَّتذ
ۡنَعَمَها لََعَ

َ
ا ن ِۡعَمًة أ ٗ ِ َغۡي  َ لَۡم يَك  م  نذ ٱَّللذ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ َسِميٌع َعلِيم   نذ ٱَّللذ
َ
ِسِهۡم َوأ نف 

َ
 بِأ

َ لَْم يَُك ُمغَ  يًِّرا نِْعَمةً أَْنَعَمهَا َعلَى قَْومإ َذلَِك بِأَنا هللاا

َ َسِميٌع َعلِيمٌ   َحتاى يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم َوأَنا هللاا

ْ أَِب 88/8:54هـ ب وا ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم  َكذذ ِب َءاِل فِۡرَعۡوَن َوٱَّلذ
ۡ
َيَِٰت َرب ِِهۡم َكَدأ

ۡغَرۡقَنآ 
َ
ن وبِِهۡم َوأ م بِذ  ۡهلَۡكَنَٰه 

َ
 َءاَل فِۡرَعۡوَن  َوُك    ََكن واْ َظَٰلِِميَ فَأ

بُوا بِآَيَاِت  َكَدْأِب آَِل فِْرَعْوَن َوالاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َكذا

َربِِّهْم فَأَْهلَْكنَاهُْم بُِذنُوبِِهْم َوأَْغَرْقنَا آََل فِْرَعْوَن 

 َوُكل  َكانُوا ظَالِِمينَ 

ِ  88/8:55هـ َوآب  ۡم ََل ي ۡؤِمن ونَ إِنذ َُشذ ٱَلذ واْ َفه  ِيَن َكَفر  ِ ٱَّلذ ِ الاِذيَن َكفَُروا فَهُْم اَل  ِعنَد ٱَّللذ إِنا َشرا الداَوابِّ ِعْنَد هللاا

 يُْؤِمنُونَ 

ۡم ََل  88/8:56هـ ةٖ وَه  ِ َمرذ
ۡم ِِف ُك   وَن َعۡهَده  ض  ۡم ث مذ يَنق  ِيَن َعََٰهدتذ ِمۡنه  ٱَّلذ

ونَ   َيتذق 
َعاهَْدَت ِمْنهُْم ثُما يَْنقُُضوَن َعْهَدهُْم فِي ُكلِّ الاِذيَن 

ةإ َوهُْم اَل يَتاقُونَ   َمرا

88/8:57هـ
6
مۡ   ۡن َخۡلَفه  ِۡد بِِهم مذ ۡم ِِف ٱۡۡلَۡرِب فََُش  ا َتۡثَقَفنذه  وَن  0فَإِمذ ر  كذ ۡم يَذذ ْد بِِهْم  لََعلذه  ا تَْثقَفَناهُْم فِي اْلَحْرِب فََشرِّ َمْن َخْلفَهُْم فَإِما

 لََعلاهُْم يَذاكاُرونَ 

88/8:58هـ
7
  ِۚ َٰ َسَوآء  ا ََتَاَفنذ ِمن قَۡو   ِخَيانَٗة فَٱۢنبِۡذ إََِلِۡهۡم لََعَ ِبُّ  0ِإَومذ َ ََل َي  إِنذ ٱَّللذ

 ٱۡۡلَآئِنَِي 
ا تََخافَنا ِمْن قَْومإ ِخيَانَةً فَاْنبِْذ إِلَْيِهْم َعلَى َسَواءإ  َوإِما

َ اَل يُِحبُّ اْلَخاهِنِينَ   إِنا هللاا

88/8:59هـ
8
ْ   0َوََل ََيَۡسََبذ   ٓوا واْ َسَبق  ِيَن َكَفر  ونَ  9ٱَّلذ ۡعِجز  ۡم ََل ي   َواَل يَْحَسبَنا الاِذيَن َكفَُروا َسبَقُوا إِناهُْم اَل يُْعِجُزونَ   7إِنذه 

                                                           
1

 َوتَْذهَْب، َويَْذهََب، َويَْذهَبْ ( 9 فَتَْفِشلُوا، فَتَْفُشلُوا( 0 
2

 َوِريَاءَ ( 0 
3

 بَِريٌ ( 9 اْلفِيَتَانِ ( 0 
4

 تَتََوفاى( 0 
5

 .97-97:  0أنظر رومية ( 0م♦ َكَداِب ( 0 
6

 ِمْن َخْلفِِهمْ ( 0 
7

 ِسَواءإ ( 0 
8

، يَْحَسَب، تَْحَسَب، تَْحَسبِ ( 0  ُزونِ ( 7 أنهم َسبَقُوا( 9 تَْحَسبَنا  يُْعِجُزوِن، يُْعِجُزونِي، يَُعجِّ
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88/8:60هـ
1
ا ٱۡسَتَطۡعت م   م مذ واْ لَه  ِعدُّ

َ
َِباِط َوأ ةٖ َوِمن ر  ِن ق وذ بِهِۦ  9ٱۡۡلَۡيِل ت ۡرهِب ونَ  0م 

 ِ وذ ٱَّللذ م  ٱَّللذ   7َعد  وَنه  ۡم وََءاَخرِيَن ِمن د ونِِهۡم ََل َتۡعلَم  وذك  وََعد 
نت ۡم ََل 

َ
ۡم َوأ ِ ي وَفذ إََِلۡك  ءٖ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ واْ ِمن ََشۡ ۡم  َوَما ت نفِق  ه  َيۡعلَم 

وَن   ت ۡظلَم 

ةإ َوِمْن ِربَاِط َوأَ  وا لَهُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوا ِعدُّ

ُكْم َوآََخِريَن  ِ َوَعُدوا اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوا هللاا

ُ يَْعلَُمهُْم َوَما تُْنفِقُوا ِمْن  ِمْن ُدونِِهْم اَل تَْعلَُمونَهُُم هللاا

ِ يَُوفا إِلَْيُكْم وَ   أَْنتُْم اَل تُْظلَُمونَ َشْيءإ فِي َسبِيِل هللاا

88/8:61هـ
2
ۡلمِ   ْ لِلسذ وا ِ   9فَٱۡجَنحۡ  0۞ِإَون َجَنح  ۡ لََعَ ٱَّللذ َو  0نلََها َوتََوُكذ ۥ ه  إِنذه 

ِميع  ٱۡلَعلِيم    ٱلسذ
ِ إِناهُ  ْل َعلَى هللاا ْلِم فَاْجنَْ  لَهَا َوتََوكا َوإِْن َجنَُحوا لِلسا

ِميُع اْلَعلِيمُ   هَُو السا

يذَدَك بَِنِۡصِهِۦ  88/8:62هـ
َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ وَك فَإِنذ َحۡسَبَك ٱَّللذ   ه  ن ََيَۡدع 

َ
ٓواْ أ ِإَون ي رِيد 
ۡؤِمنِيَ   َوبِٱلۡم 

ُ هَُو  َوإِْن يُِريُدوا أَْن يَْخَدُعوَك فَإِنا َحْسبََك هللاا

 الاِذي أَياَدَك بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِينَ 

لذَف  88/8:63هـ
َ
لذۡفَت َبۡيَ َوأ

َ
ٓ أ ا ۡرِض ََجِيٗعا مذ

َ
نَفۡقَت َما ِِف ٱۡۡل

َ
َبۡيَ ق ل وبِِهۡم  لَۡو أ

ۥ َعزِيٌز َحِكيم   ۡم  إِنذه  لذَف بَۡيَنه 
َ
َ أ  ق ل وبِِهۡم َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ

َوأَلاَف بَْيَن قُلُوبِِهْم لَْو أَْنفَْقَت َما فِي اأْلَْرِض 

َ أَلاَف بَْينَهُْم َجِميًعا َما أَلاْفَت بَْيَن قُ  لُوبِِهْم َولَِكنا هللاا

 إِناهُ َعِزيٌز َحِكيمٌ 

88/8:64هـ
3
َها ٱنلذِبُّ َحۡسب َك ٱَّللذ  َوَمِن ٱتذَبَعَك   يُّ

َ
أ ۡؤِمنَِي  0َيى ُ َوَمِن اتابََعَك ِمَن  ِمَن ٱلۡم  يَا أَيُّهَا النابِيُّ َحْسبَُك هللاا

 اْلُمْؤِمنِينَ 

88/8:65هـ
4
َها ٱنلذِبُّ َحر ِِض   يُّ

َ
أ ۡم  0َيى ِنك  ن م  ۡؤِمنَِي لََعَ ٱۡلقَِتاِلِۚ إِن يَك  ٱلۡم 

 ِۚ  ِماْئَتَۡيِ
ْ وَن َيۡغلِب وا وَن َصَِٰب  ن 9ِعُۡش  ِاْئَة   7ِإَون يَك  م م  ِنك   7م 

ۡلٗفا
َ
ْ  0مَيۡغلِب ٓواْ أ وا ِيَن َكَفر  َِن ٱَّلذ وَن  0نم  ۡم قَۡوم  َلذ َيۡفَقه  نذه 

َ
 بِأ

ِض اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى اْلقِتَاِل إِْن  يَا أَيُّهَا النابِيُّ َحرِّ

يَُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن يَْغلِبُوا ِماهَتَْيِن َوإِْن 

يَُكْن ِمْنُكْم ِمئَةٌ يَْغلِبُوا أَْلفًا ِمَن الاِذيَن َكفَُروا بِأَناهُْم 

 قَْوٌم اَل يَْفقَهُونَ 

88/8:66هـ
5
ۡم وََعلِمَ ٱۡلَٰٔـَن   َف ٱَّللذ  َعنك  ۡم َضۡعٗفا   0َخفذ نذ فِيك 

َ
ن 9أ  7فَإِن يَك 

ِاْئَة   م م  ِنك  ۡلف   7م 
َ
ۡم أ ِنك  ن م  ِۚ ِإَون يَك   ِماْئَتَۡيِ

ْ َصابَِرة  َيۡغلِب وا
َِٰبِيَن  ِۗۡ َوٱَّللذ  َمَع ٱلصذ ۡلَفۡيِ بِإِۡذِن ٱَّللذ

َ
 َيۡغلِب ٓواْ أ

ُ َعْنكُ  ْم َوَعلَِم أَنا فِيُكْم َضْعفًا فَإِْن اآْلََن َخفاَف هللاا

يَُكْن ِمْنُكْم ِمئَةٌ َصابَِرةٌ يَْغلِبُوا ِماهَتَْيِن َوإِْن يَُكْن 

ُ َمَع  ِ َوهللاا ِمْنُكْم أَْلٌف يَْغلِبُوا أَْلفَْيِن بِإِْذِن هللاا

ابِِرينَ   الصا

88/8:67هـ
6
ىَٰ   ِۡسَ

َ
ۥٓ أ وَن ََل  ن يَك 

َ
ۡثِخنَ  0ن0َما ََكَن نِلَِب   أ َٰ ي  ۡرِضِۚ  9َحَّتذ

َ
 0مِِف ٱۡۡل

ونَ  ۗۡ َوٱَّللذ  َعزِيٌز َحِكيم   7ت رِيد  ۡنَيا َوٱَّللذ  ي رِيد  ٱٓأۡلِخَرةَ  َعَرَض ٱَلُّ
َما َكاَن لِنَبِيٍّ أَْن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َحتاى يُْثِخَن فِي 

ُ يُِريُد  ْنيَا َوهللاا اأْلَْرِض تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ اآْلَخِ   َرةَ َوهللاا

َخۡذت ۡم َعَذاٌب َعِظيم   88/8:68هـ
َ
ۡم فِيَمآ أ ك  ِ َسَبَق لََمسذ َِن ٱَّللذ ُكْم فِيَما أََخْذتُْم  لذۡوََل كَِتَٰب  م  ِ َسبََق لََمسا لَْواَل ِكتَاٌب ِمَن هللاا

 َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ا َغنِۡمت ۡم  88/8:69هـ ور  رذِحيم  فَۡك  واْ ِممذ َ َغف  َ  إِنذ ٱَّللذ واْ ٱَّللذ َ  َحَلََٰٗل َطي ِٗبا  َوٱتذق  َ إِنا هللاا ا َغنِْمتُْم َحاَلاًل َطيِّبًا َواتاقُوا هللاا فَُكلُوا ِمما

 َغفُوٌر َرِحيمٌ 

88/8:70هـ
7
ىى   ِۡسَ

َ
َِن ٱۡۡل م م  يِۡديك 

َ
َها ٱنلذِبُّ ق ل ل َِمن ِِفٓ أ يُّ

َ
أ إِن َيۡعلَِم ٱَّللذ  ِِف  0َيى

مۡ  ا ي ۡؤتِك  ۡم َخۡۡيٗ ِخذَ  9ق ل وبِك 
 
ٓ أ ا ِمذ ا م  ۡم   7َخۡۡيٗ ۡم َوَيۡغفِۡر لَك  ِمنك 

ور  رذِحيم    َوٱَّللذ  َغف 

يَا أَيُّهَا النابِيُّ قُْل لَِمْن فِي أَْيِديُكْم ِمَن اأْلَْسَرى إِْن 

ُ فِي قُلُوبُِكْم َخْيًرا يُؤْ  ا أُِخَذ يَْعلَِم هللاا تُِكْم َخْيًرا ِمما

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ   ِمْنُكْم َويَْغفِْر لَُكْم َوهللاا

واْ ِخَياَنَتَك  88/8:71هـ ۡمۗۡ  ]...[ِإَون ي رِيد  ۡمَكَن ِمۡنه 
َ
َ ِمن َقۡبل  فَأ َفَقۡد َخان واْ ٱَّللذ

 َوٱَّللذ  َعلِيٌم َحِكيمٌ 
 َ  ِمْن قَْبُل َوإِْن يُِريُدوا ِخيَانَتََك فَقَْد َخانُوا هللاا

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ   فَأَْمَكَن ِمْنهُْم َوهللاا

                                                           
1

ِ ( 7 تَُرهِّبُوَن، يَُرهِّبُوَن، يُْرِهبُوَن، يجّرون، تُْخُزون( 9 ُربُط، ُربْط( 0   َعُدواً َّللا
2

ْلمِ ( 0   98:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦ ْجنُْ  فَا( 9 لِلسِّ
3

 أَْتبََعكَ ( 0 
4

 .978:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0م ♦  66:  9\99منسوخة باآلية ( 0ن♦ ِميَةٌ ( 7 تَُكنْ ( 7 ِمايَتَْيِن، ميتين( 9 َحرِّصِ ( 0 
5

 ميَةٌ ( 7 تَُكنْ ( 7 ُضْعفًا، ُضَعفَاء، ُضُعفًا( 9 َوُعلِمَ ( 0 
6

َن 9 أَُساَرى( 0   .081:  9\97أنظر هامش ( 0م♦  7:  77\83منسوخة باآلية ( 0ن♦ يُِريُدوَن ( 7( يُثَخِّ
7

 أََخذَ ( 7 يُثِْبُكمْ ( 9 األُسارى، أَْسَرى( 0 
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88/8:72هـ
1
ِسِهۡم ِِف َسبِيِل   نف 

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ْ بِأ وا ْ َوَجََٰهد  وا ْ َوَهاَجر  ِيَن َءاَمن وا إِنذ ٱَّلذ

ۡوَِلَآء  
َ
ۡم أ ه  ْوَلىئَِك َبۡعض 

 
ْ أ ٓوا نََِص  ْ وذ ِيَن َءاَووا ِ َوٱَّلذ ِيَن ٱَّللذ َبۡعٖضِۚ َوٱَّلذ

ِن َوَلََٰيتِِهم م م  ْ َما َلك  وا َهاِجر  ْ َولَۡم ي  َٰ  0َءاَمن وا ء  َحَّتذ ِن ََشۡ م 
َٰ قَۡوِۢم  م  ٱنلذِۡص  إَِلذ لََعَ ِيِن َفَعلَۡيك  ۡم ِِف ٱَل  وك  ْ  ِإَوِن ٱۡستَنَِص  وا َهاِجر  ي 

 ۡۗ ِيَثَٰق  م م  ۡم َوَبۡيَنه   بَِصۡي   9نَ َوٱَّللذ  بَِما َتۡعَمل و 0نبَۡيَنك 

إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوهَاَجُروا َوَجاهَُدوا بِأَْمَوالِِهْم 

ِ َوالاِذيَن آََوْوا َونََصُروا  َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيِل هللاا

أُولَئَِك بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَْعضإ َوالاِذيَن آََمنُوا َولَْم 

ْن َشْيءإ َحتاى يُهَاِجُروا َما لَُكْم ِمْن َواَليَتِِهْم مِ 

يِن فََعلَْيُكُم  يُهَاِجُروا َوإِِن اْستَْنَصُروُكْم فِي الدِّ

ُ بَِما  الناْصُر إاِلا َعلَى قَْومإ بَْينَُكْم َوبَْينَهُْم ِميثَاٌق َوهللاا

 تَْعَملُوَن بَِصيرٌ 

88/8:73هـ
2
ِۚ إَِلذ   ۡوَِلَآء  َبۡعض 

َ
ۡم أ ه  ْ َبۡعض  وا ِيَن َكَفر  ن فِۡتَنة  ِِف َوٱَّلذ َتۡفَعل وه  تَك 

ۡرِض َوفََساد  َكبِۡي  
َ
  0ٱۡۡل

َوالاِذيَن َكفَُروا بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَْعضإ إاِلا تَْفَعلُوهُ 

 تَُكْن فِْتنَةٌ فِي اأْلَْرِض َوفََساٌد َكبِيرٌ 

ِ  88/8:74هـ ْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ وا ْ َوَجََٰهد  وا ْ َوَهاَجر  ِيَن َءاَمن وا ِيَن َءاَوواْ َوٱَّلذ  َوٱَّلذ
ۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم   م مذ ذه  ا  ل ۡؤِمن وَن َحق ٗ م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 

 
ٓواْ أ نََِص   وذ

 ِ َوالاِذيَن آََمنُوا َوهَاَجُروا َوَجاهَُدوا فِي َسبِيِل هللاا

َوالاِذيَن آََوْوا َونََصُروا أُولَئَِك هُُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقًّا 

 ْغفَِرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ لَهُْم مَ 

ْوَلىئَِك  88/8:75هـ
 
ۡم فَأ ْ َمَعك  وا ْ َوَجََٰهد  وا ْ ِمنَۢ َبۡعد  وََهاَجر  ِيَن َءاَمن وا َوٱَّلذ

 َ ِ  إِنذ ٱَّللذ ۡوَّلَٰ بَِبۡعٖض ِِف كَِتَِٰب ٱَّللذ
َ
ۡم أ ه  رَۡحاِم َبۡعض 

َ
ْول واْ ٱۡۡل

 
ۡم  َوأ ِمنك 

 َۢ ء  َعلِيم  ِ ََشۡ
ل   بِك 

آََمنُوا ِمْن بَْعُد َوهَاَجُروا َوَجاهَُدوا َمَعُكْم  َوالاِذينَ 

فَأُولَئَِك ِمْنُكْم َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضهُْم أَْولَى 

َ بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيمٌ  ِ إِنا هللاا  بِبَْعضإ فِي ِكتَاِب هللاا
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ِ ٱلرذِنَٰمۡح  ِحيمِ  4ٱلرذِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

89/3:1هـ
5
 الم  0تالٓمٓ  

89/3:2هـ
6
َو ٱۡلىَحُّ ٱۡلَقيُّوم    ُ اَل إِلَهَ إاِلا هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّومُ   0م0ٱَّللذ  ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه   هللاا

89/3:3هـ
7
َل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتََٰب   ٗقا 0نَزذ ِ َصد  ِ م  نَزَل  0مبِٱۡۡلَق 

َ
ل َِما َبۡيَ يََديۡهِ َوأ

َِّنيَل  ََٰة َوٱۡۡلِ  ٱتلذۡوَرى
قًا لَِما بَْيَن يََدْيِه  َل َعلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ نَزا

ْنِجيلَ   َوأَْنَزَل التاْوَراةَ َواإْلِ

89/3:4هـ
8
نَزَل  

َ
ٗدى ل ِلنذاِس َوأ ۡرَقاَنۗۡ ِمن َقۡبل  ه  واْ أَِب 0تٱۡلف  ِيَن َكَفر  َيَِٰت إِنذ ٱَّلذ

ۗۡ َوٱَّللذ  َعزِيز  ذ و ٱنتَِقا    ۡم َعَذاب  َشِديد  ِ لَه    0مٱَّللذ
ِمْن قَْبُل هًُدى لِلنااِس َوأَْنَزَل اْلفُْرقَاَن إِنا الاِذيَن 

ُ َعِزيزٌ  ِ لَهُْم َعَذاٌب َشِديٌد َوهللاا ُذو  َكفَُروا بِآَيَاِت هللاا

 اْنتِقَامإ 

َمآءِ  89/3:5هـ ۡرِض َوََل ِِف ٱلسذ
َ
ء  ِِف ٱۡۡل َ ََل ََيَۡفَٰ َعلَۡيهِ ََشۡ َ اَل يَْخفَى َعلَْيِه َشْيٌء فِي اأْلَْرِض َواَل فِي  إِنذ ٱَّللذ إِنا هللاا

َماءِ   السا

89/3:6هـ
9
مۡ   ِر ك  ِي ي َصو  َو ٱَّلذ َو  0م0ه  رَۡحاِم َكۡيَف يََشآء   ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه 

َ
ِِف ٱۡۡل

 ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم  
ُرُكْم فِي اأْلَْرَحاِم َكْيَف يََشاُء اَل  هَُو الاِذي يَُصوِّ

 إِلَهَ إاِلا هَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

                                                           
1

 6:  77\81وباآلية  3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ يَْعَملُوَن ( 9 ِواَليَتِِهمْ ( 0 
2

 كثيٌر، عريضٌ ( 0 
3

؛ العدد 99:  6. وفقا للعهد القديم، كان عمران )بالعبرية عمرام( والد هارون وموسى ومريم )أنظر خروج 77عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  

 طيبة.عنوان آخر:  (. 08:  3؛ أخبار األول 38:  96
4

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
5

 .0:  69\9أنظر هامش اآلية  (0ت 
6

 .000:  91\73أنظر هامش اآلية ( 0م♦ اْلَحيُّ اْلقَيااُم، اْلَحيُّ اْلقَيُِّم، اْلَحيا الْقَيُّوَم، اْلَحيِّ اْلقَيُّوِم، اْلَحيِّ اْلقَاهِِم ( 0 
7

 .70:  73\77 اآلية هامش أنظر (0م♦  نََزَل ... الكتابُ ( 0 
8

 (.0:  87بالعبرية. قارن: " يا إله االنتقام يا رب يا إله االنتقام أشرق" )مزامير نفس اللفظة ( 0م. ♦ 93\79أنظر هامش عنوان السورة  (0ت 
9

َرُكْم ( 0  ْرُكْم، تََصوا (. وفي أيات 3:  0نجد نفس اللفظة بالعبرية وبنفس المعنى. قارن: "قبل أن أصورك في البطن عرفتك" )ارميا ( 0م♦ يَُصوِّ

(؛" هو وحده جابل قلوبهم ومطلع على جميع 7:  9جبل الرب اإلله اإلنسان ترابا من األرض" )تكوين اخر نفس اللفظة تُرِجَمت "جبل". قارن: "و
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89/3:7هـ
1
نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتََٰب ِمۡنه  َءاَيَٰت   

َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ َۡكَمٌَٰت ه  مُّ  0مَمُّ

 
نذ أ ه 

وَن  9مٱۡلِكَتَٰبِ  ِيَن ِِف ق ل وبِِهۡم َزۡيغ  َفَيتذبِع  ا ٱَّلذ مذ
َ
ُۖ فَأ تََشَٰبَِهَٰت  َخر  م 

 
َوأ

ۥٓ إَِلذ  وِيلَه 
ۡ
وِيلِهِۖۦُ َوَما َيۡعلَم  تَأ

ۡ
َما تََشََٰبَه ِمۡنه  ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ

 ۡۗ ونَ  0ٱَّللذ  َِٰسخ  ول ونَ  0تِِف ٱۡلعِۡلمِ  َوٱلرذ ِۡن ِعنِد  7َءاَمنذا بِهِۦ 9َيق  ُك    م 
ۡلَبَِٰب 

َ
ْول واْ ٱۡۡل

 
ٓ أ ر  إَِلذ كذ ۗۡ َوَما يَذذ  َرب َِنا

هَُو الاِذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آَيَاٌت ُمْحَكَماٌت 

ا الاِذينَ  فِي  هُنا أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابِهَاٌت فَأَما

قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتابُِعوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتَِغاَء اْلفِْتنَِة 

 ُ َواْبتَِغاَء تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلا هللاا

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آََمناا بِِه ُكل  ِمْن  َوالرا

ُر إاِلا  كا  أُولُو اأْلَْلبَابِ  ِعْنِد َربِّنَا َوَما يَذا

89/3:8هـ
2
نَك  0َربذَنا ََل ت زِۡغ ق ل وَبَنا  رَُۡحًَة   9َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب نَلَا ِمن َلذ 

اب   نَت ٱلۡوَهذ
َ
 إِنذَك أ

َربانَا اَل تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ هََدْيتَنَا َوهَْب لَنَا ِمْن 

 أَْنَت اْلَوهاابُ لَُدْنَك َرْحَمةً إِناَك 

89/3:9هـ
3
ٓ إِنذَك َجاِمع  ٱنلذاِس   ۡلِف   0َربذَنا َ ََل َي  َِلَۡوٖ  َلذ َرۡيَب فِيهِِۚ إِنذ ٱَّللذ

  0مٱلِۡميَعادَ 
َ اَل  َربانَا إِناَك َجاِمُع النااِس لِيَْومإ اَل َرْيَب فِيِه إِنا هللاا

 يُْخلُِف اْلِميَعادَ 

89/3:10هـ
4
  ِ ْ لَن ت ۡغَِنَ إِنذ ٱَّلذ وا ِ  0يَن َكَفر  َِن ٱَّللذ م م  ه  ۡوَلَٰد 

َ
ۡم َوََلٓ أ َٰل ه  ۡمَو

َ
ۡم أ َعۡنه 

ُۖ   ٗ َشۡي  ۡم َوق ود   0ما ْوَلىئَِك ه 
 
 ٱنلذارِ  9َوأ

إِنا الاِذيَن َكفَُروا لَْن تُْغنَِي َعْنهُْم أَْمَوالُهُْم َواَل 

ِ َشْيئًا َوأُولَئَِك   هُْم َوقُوُد الناارِ أَْواَلُدهُْم ِمَن هللاا

89/3:11هـ
5
ِب  

ۡ
ِيَن ِمن 0َكَدأ ْ أَِب 0َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱَّلذ ب وا م  َقۡبلِِهۡم  َكذذ َخَذه 

َ
َٰتَِنا فَأ َي

ن وبِِهۡمۗۡ َوٱَّللذ  َشِديد  ٱۡلعَِقاِب   ٱَّللذ  بِذ 
بُوا بِآَيَاتِنَ  ا َكَدْأِب آَِل فِْرَعْوَن َوالاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َكذا

ُ َشِديُد اْلِعقَابِ  ُ بُِذنُوبِِهْم َوهللاا  فَأََخَذهُُم هللاا

89/3:12هـ
6
ونَ   َُۡش  واْ َست ۡغلَب وَن َوَت  ِيَن َكَفر  قُْل لِلاِذيَن َكفَُروا َستُْغلَبُوَن َوتُْحَشُروَن إِلَى َجهَناَم  إََِلَٰ َجَهنذَمُۖ َوبِۡئَس ٱلِۡمَهاد   0ق ل ل َِّلذ

 اْلِمهَادُ َوبِْئَس 

89/3:13هـ
7
ۡم َءايَة  ِِف فَِئتَۡيِ   ُۖ فَِئة   0قَۡد ََكَن لَك  ِ  7ت َقَٰتِل   9ٱتۡلََقَتا ِِف َسبِيِل ٱَّللذ

ۡخَرىَٰ ََكفَِرة  
 
م 7َوأ ِۡثلَۡيِهمۡ  3يََرۡوَنه  ِۚ َوٱَّللذ  ي َؤي ِد   6م  َي ٱۡلَعۡيِ

ۡ
بَِنِۡصِهِۦ  7َرأ

َٰلَِك لَعِۡبَ  بَۡصَٰرِ َمن يََشآء   إِنذ ِِف َذ
َ
ْوِّل ٱۡۡل

 
ِ  ٗة ۡل 

قَْد َكاَن لَُكْم آَيَةٌ فِي فِئَتَْيِن اْلتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتُِل فِي 

هُْم ِمْثلَْيِهْم َرْأَي  َُ ِ َوأُْخَرى َكافَِرةٌ يََرْوَن َسبِيِل هللاا

ُ يَُؤيُِّد بِنَْصِرِه َمْن يََشاُء إِنا فِي َذلَِك  اْلَعْيِن َوهللاا

 ولِي اأْلَْبَصارِ لَِعْبَرةً أِلُ 

89/3:14هـ
8
بُّ   ي َِن لِلنذاِس ح  َِٰت ِمَن ٱلن َِسآءِ َوٱۡۡلَنَِي َوٱۡلَقَنَِٰطۡيِ  0ز  َهَو ٱلشذ

ةِ َهِب َوٱۡلفِضذ َقنَطَرةِ ِمَن ٱَّلذ نَۡعَِٰم  0مٱلۡم 
َ
َسوذَمةِ َوٱۡۡل َوٱۡۡلَۡيِل ٱلۡم 

ۡسن  ٱۡلَم  ُۖ َوٱَّللذ  ِعنَدهۥ  ح  ۡنَيا ةِ ٱَلُّ َٰلَِك َمَتَٰع  ٱۡۡلََيوَٰ  اِب   َ َوٱۡۡلَۡرِثِۗ َذ

ُزيَِّن لِلنااِس ُحبُّ الشاهََواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِيَن 

ِة َواْلَخْيِل َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَْنطََرِة ِمَن الذاهَِب  َواْلفِضا

َمِة َواأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث َذلَِك َمتَاُع اْلَحيَاِة  اْلُمَسوا

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآَبِ  ْنيَا َوهللاا  الدُّ

89/3:15هـ
1
م  نَب ِئ ك  ؤ 

َ
َٰت   0۞ق ۡل أ َقۡواْ ِعنَد َرب ِِهۡم َجنذ ِيَن ٱتذ ۡمُۖ لَِّلذ َٰلِك  ِن َذ ۡۡيٖ م 

 9َِبَ
َِن ََتۡرِي مِ  َٰن  م  َرة  َورِۡضَو َطهذ ۡزَوَٰج  مُّ

َ
نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن فِيَها َوأ

َ
ن ََتۡتَِها ٱۡۡل

َۢ بِٱۡلعَِبادِ  ِۗۡ َوٱَّللذ  بَِصۡي   ٱَّللذ

قُْل أَُؤنَبِّئُُكْم بَِخْيرإ ِمْن َذلُِكْم لِلاِذيَن اتاقَْوا ِعْنَد َربِِّهْم 

َخالِِديَن فِيهَا َجنااٌت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر 

ُ بَِصيٌر  ِ َوهللاا َوأَْزَواٌج ُمطَهاَرةٌ َوِرْضَواٌن ِمَن هللاا

 بِاْلِعبَادِ 

                                                                                                                                                                                                            
 (.03:  77أعمالهم " )مزامير 

1
اِسُخوَن آََمناا بِِه ( 7 ويقول الراسخون في العلم( 9 إن تَأِْويلَهُ إاِلا عند هللا( 0  من يقسم هذه اآلية بوضع نقطة هناك ( 0ت♦ َوَما يُْعلَُم تَأِْويلُهُ ويقول الرا

( عبارة آيات محكمات تأتي بالعبرية بلفظ اوتبوت محكموت مما 0م♦بعد العلم، أي ان هللا والراسخين في العلم يعلمون تأويل اآليات المتشابهات.  

 .7:  77\67انظر هامش اآلية ( 9ميبين انها مأخوذة من تلك اللغة. 
2

 لَُدنِكَ ( 9 لُوبُنَا، تَُزْغ قُلُوبُنَاتَِزْغ قُلُوبُنَا، يَِزْغ قُ ( 0 
3

(؛"الرب أمين في كل أقواله وبار في جميع 8:  7قارن: "فاعلم أن الرب إلهك هو هللا اإلله األمين الحافظ العهد" )تثنية ( 0م♦ َجاِمٌع النااَس ( 0 

 .97:  3؛تسالونيكي األولى 8:  0(. أنظر أيضا كورنثوس األولى 07:  073أعماله" )مزامير 
4

قارن: "لماذا أخاف في أيام السوء؟ اإلثم يتعقبني ويحيط بي. إنهم على ثروتهم يتكلون وبوفرة غناهم ( 0م♦ ُوقَوُد، ِوقاُد ( 9 تُْغنِي، يُْغنِيَ ( 0 

إلنسان وازداد بيته مجدا  فإنه إذا يفتخرون.  ال يفتدي أخ أخاه وال يعطي هللا فداه:   فدية نفوسهم باهظة وهي لألبد ناقصة.  ... ال تخف إذا اغتنى ا

 (.09-6:  78مات ال يأخذ شيئا وال ينزل مجده وراءه." )مزامير 
5

 َمنْ ( 9 َكَدأَبِ ( 0 
6

 َسيُْغلَبُوَن َويُْحَشُرونَ ( 0 
7

هُْم، ( 3 َكافَِرةإ ( 7 يُقَاتِلُ ( 7 فِئَةً، فِئَةإ، فية( 9 فِيَتَْينِ ( 0  َُ هُْم، يَُرْوَن َُ هُمْ تََرْوَن َُ  يَُويُِّد ( 7 ِمْثلَْيهُمْ ( 6 تَُرْوَن
8

 (.097:  008قارن: " لذلك أحببت وصاياك أكثر من الذهب واإلبريز" )مزامير ( 0م♦ َزياَن ... ُحبا ( 0 
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وَن َربذَنآ إِنذَنآ َءاَمنذا فَٱۡغِفۡر نَلَا ذ ن وَبَنا َوقَِنا َعَذاَب ٱنلذارِ  89/3:16هـ
ول  ِيَن َيق  ا فَاْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوقِنَا الاِذيَن يَقُولُوَن َربانَا إِنانَا آََمنا  ٱَّلذ

 َعَذاَب الناارِ 

ۡسَتۡغفِرِيَن  89/3:17هـ نفِقَِي َوٱلۡم  َِٰدقَِي َوٱۡلَقَٰنِتَِي َوٱلۡم  َِٰبِيَن َوٱلصذ ٱلصذ
ۡسَحارِ 

َ
 بِٱۡۡل

اِدقِيَن َواْلقَانِتِيَن َواْلُمْنفِقِيَن  ابِِريَن َوالصا الصا

 بِاأْلَْسَحارِ َواْلُمْستَْغفِِريَن 

89/3:18هـ
2
ۥ 0َشِهَد ٱَّللذ    نذه 

َ
َۢا 9أ ْ ٱۡلعِۡلِم قَآئَِم ْول وا

 
َو َوٱلَۡمَلىئَِكة  َوأ  7ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه 

َو ٱۡلَعِزيز  ٱۡۡلَِكيم    بِٱۡلقِۡسِطِۚ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه 
ُ أَناهُ اَل إِلَهَ إاِلا هَُو َواْلَماَلهَِكةُ  َوأُولُو اْلِعلِْم َشِهَد هللاا

 قَاهًِما بِاْلقِْسِط اَل إِلَهَ إاِلا هَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

89/3:19هـ
3
ۗۡ  0إِنذ   ِ ٱۡۡلِۡسَلَٰم  ِيَن ِعنَد ٱَّللذ وت واْ ٱۡلِكَتََٰب إَِلذ  9ٱَل 

 
ِيَن أ َوَما ٱۡخَتلََف ٱَّلذ

ۡمۗۡ َومَ  َۢا بَۡيَنه  م  ٱۡلعِۡلم  َبۡغَي ۡر أَِبِمنَۢ َبۡعِد َما َجآَءه  ِ ن يَۡكف  َيَِٰت ٱَّللذ
َ َِسِيع  ٱۡۡلَِساِب  ]...[  فَإِنذ ٱَّللذ

ْساَلُم َوَما اْختَلََف الاِذيَن  ِ اإْلِ يَن ِعْنَد هللاا إِنا الدِّ

أُوتُوا اْلِكتَاَب إاِلا ِمْن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلِعْلُم بَْغيًا 

 ِ َ َسِريُع  بَْينَهُْم َوَمْن يَْكفُْر بِآَيَاِت هللاا فَإِنا هللاا

 اْلِحَسابِ 

89/3:20هـ
4
ِ َوَمِن ٱتذَبَعِنِۗ   ۡسلَۡمت  وَۡجِهَ َّلِلذ

َ
ۡل أ وَك َفق  ِيَن  0فَإِۡن َحآجُّ َوق ل ل َِّلذ

 ِ ِي  م 
 
ْ ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡل وت وا

 
ۡسلَۡمت ۡم   0تنَ   أ

َ
ُْۖ  9َءأ ْ َفَقِد ٱۡهَتَدوا وا ۡسلَم 

َ
فَإِۡن أ

 ْ َۢ بِٱۡلعَِبادِ  0نِإَّون تََولذۡوا ۗۡ َوٱَّللذ  بَِصۡي  َٰغ   فَإِنذَما َعلَۡيَك ٱۡۡلََل

ِ َوَمِن اتابََعِن  وَك فَقُْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي َّلِلا فَإِْن َحاجُّ

يِّيَن أَأَْسلَْمتُْم فَإِْن  َوقُْل لِلاِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواأْلُمِّ

ا فَإِناَما َعلَْيَك اْلباََلُغ أَْسلَُموا فَقَِد اْهتََدْوا َوإِْن تََولاوْ 

ُ بَِصيٌر بِاْلِعبَادِ   َوهللاا

89/3:21هـ
5
وَن أَِب  ر  ِيَن يَۡكف  ِ َوَيۡقت ل ونَ إِنذ ٱَّلذ ِ  0َيَِٰت ٱَّللذ ٖ   ٱنلذبِي  َن بَِغۡۡيِ َحق 

ِينَ  9َوَيۡقت ل ونَ  م بَِعَذاب   7ٱَّلذ ۡه  ِ وَن بِٱۡلقِۡسِط ِمَن ٱنلذاِس فَبَُش  ر  م 
ۡ
يَأ

َِلم  
َ
 أ

ِ َويَْقتُلُوَن النابِيِّيَن  إِنا الاِذيَن يَْكفُُروَن بِآَيَاِت هللاا

بَِغْيِر َحقٍّ َويَْقتُلُوَن الاِذيَن يَأُْمُروَن بِاْلقِْسِط ِمَن 

ْرهُْم بَِعَذابإ أَلِيمإ   النااِس فَبَشِّ

ـه 89/3:22
6
ِيَن َحبَِطۡت   ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ِن  0أ م م  ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَه  ۡم ِِف ٱَلُّ ۡعَمَٰل ه 

َ
أ

َِِٰصِيَن   نذ
ْنيَا َواآْلَِخَرِة  أُولَئَِك الاِذيَن َحبِطَْت أَْعَمالُهُْم فِي الدُّ

 َوَما لَهُْم ِمْن نَاِصِرينَ 

89/3:23هـ
7
ِينَ   لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ

َ
َِن ٱۡلِكَتَٰبِ  أ ْ نَِصيٗبا م  وت وا

 
ي ۡدَعۡوَن إََِلَٰ كَِتَِٰب  0مأ

مَ  ِ َِلَۡحك  وَن  0ٱَّللذ ۡعرِض  م مُّ ۡم َوه  ِۡنه  َٰ فَرِيق  م  ۡم ث مذ َيَتَوّلذ  بَۡيَنه 
أَلَْم تََر إِلَى الاِذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب 

ِ لِيَْحُكَم  بَْينَهُْم ثُما يَتََولاى يُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب هللاا

 فَِريٌق ِمْنهُْم َوهُْم ُمْعِرُضونَ 

ۡم ِِف  89/3:24هـ وَدَٰٖتِۖ وََغرذه  ۡعد  يذاٗما مذ
َ
ٓ أ َنا ٱنلذار  إَِلذ ْ لَن َتَمسذ ۡم قَال وا نذه 

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ونَ  ا ََكن واْ َيۡفََت   دِينِِهم مذ
نَا  النااُر إاِلا أَيااًما َذلَِك بِأَناهُْم قَالُوا لَْن تََمسا

هُْم فِي ِدينِِهْم َما َكانُوا يَْفتَُرونَ   َمْعُدوَداتإ َوَغرا

ا  .89/3:25هـ ُّ َنۡفٖس مذ َِيۡت ُك  ۡم َِلَۡوٖ  َلذ َرۡيَب فِيهِ َوو ف  فََكۡيَف إَِذا ََجَۡعَنَٰه 
ونَ  ۡظلَم  ۡم ََل ي   َكَسَبۡت َوه 

اَل َرْيَب فِيِه َوُوفِّيَْت ُكلُّ  فََكْيَف إَِذا َجَمْعنَاهُْم لِيَْومإ 

 نَْفسإ َما َكَسبَْت َوهُْم اَل يُْظلَُمونَ 

ن  89/3:26هـ ۡلَك ِممذ ۡلَك َمن تََشآء  َوتََنِع  ٱلۡم  ۡلِك ت ۡؤَِت ٱلۡم  مذ َمَٰلَِك ٱلۡم  ه 
ق ِل ٱللذ

 ُۖ ُۖ بَِيِدَك ٱۡۡلَۡۡي  ِ  تََشآء  َوت عِزُّ َمن تََشآء  َوت ِذلُّ َمن تََشآء 
َٰ ُك   إِنذَك لََعَ

ءٖ قَِدير    ََشۡ

قُِل اللاهُما َمالَِك اْلُمْلِك تُْؤتِي الُْمْلَك َمْن تََشاُء 

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ  َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِمما

 َمْن تََشاُء بِيَِدَك اْلَخْيُر إِناَك َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ 

ۡرِج  ٱۡلىَحذ ِمَن ٱلَۡمي ِِت  89/3:27هـ ِۡلِۖ َوَت  َۡل ِِف ٱنلذَهارِ َوت ولِج  ٱنلذَهاَر ِِف ٱَلذ ت ولِج  ٱَلذ
ق  َمن تََشآء  بَِغۡۡيِ ِحَساٖب  ُۖ َوتَۡرز  ۡرِج  ٱلَۡمي َِت ِمَن ٱۡلىَح ِ

 َوَت 
تُولُِج اللاْيَل فِي الناهَاِر َوتُولُِج الناهَاَر فِي اللاْيِل 

ُج اْلَحيا ِمَن اْلَميِِّت َوتُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن َوتُْخرِ 

 اْلَحيِّ َوتَْرُزُق َمْن تََشاُء بَِغْيِر ِحَسابإ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 َجنااتإ ( 9 آُؤنَبِّئُُكْم، أُنَبِّئُُكمْ ( 0 
2

ِ، ُشهَُد ( 0  ِ، ُشهََداُء هللاا ُ، ُشهََداَء هللاا ِ ُشِهَد هللاا ِ، ُشهََداَء َّللا ِ، ُشهََداُء َّللا ِ، ُشهُُد هللاا  القَاهُِم، قَيًِّما، قَاهِمٌ ( 7 إناهُ ( 9 هللاا
3

 لإلسالم، الحنيفية( 9 أنا ( 0 
4

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن. ♦ 037:  7\78أنظر هامش  (0ت♦ آْسلَْمتُْم ( 9 اتابََعنِي( 0 
5

 والذين( 7 يقاتلون، وقاتلوا، وقتلواو( 9 ويقاتلون، ويقتِّلون( 0 
6

 َحبَطَتْ ( 0 
7

التي تتكلم الرجم: "أي رجل زنى بآمرأة رجل ) الذي  01قد يكون عالقة بين هذه اآلية وحادث زنا بين يهود تم فيها اخفاء اآلية ( 0م♦ لِيُْحَكم ( 0 

 (.01:  91يزني بآمرأة قريبه(، فليقتل الزاني والزانية" )الويين 
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89/3:28هـ
1
ۡؤِمنَِيُۖ َوَمن  0َلذ َيتذِخذِ   ۡوَِلَآَء ِمن د وِن ٱلۡم 

َ
َِٰفرِيَن أ ۡؤِمن وَن ٱۡلَك ٱلۡم 

 ۡۗ َٰٗة ۡم ت َقى ْ ِمۡنه  وا ن َتتذق 
َ
ٓ أ ء  إَِلذ ِ ِِف ََشۡ َٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن ٱَّللذ  9َيۡفَعۡل َذ

م   ر ك  ِ ِ ٱلَۡمِصۡي   7َوي َحذ  ۗۥۡ ِإَوََل ٱَّللذ  ٱَّللذ  َنۡفَسه 

وَن اْلَكافِِريَن أَْولِيَاَء ِمْن ُدوِن اَل يَتاِخِذ اْلُمْؤِمنُ 

ِ فِي َشْيءإ  اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك فَلَْيَس ِمَن هللاا

ُ نَْفَسهُ َوإِلَى  ُرُكُم هللاا إاِلا أَْن تَتاقُوا ِمْنهُْم تُقَاةً َويَُحذِّ

ِ اْلَمِصيرُ   هللاا

89/3:29هـ
2
و  د  ْ َما ِِف ص  وا ۡف  ۗۡ ق ۡل إِن َت  وه  َيۡعلَۡمه  ٱَّللذ  ۡو ت ۡبد 

َ
ۡم أ َوَيۡعلَم  َما ِِف  0مرِك 

ءٖ قَِدير   ِ ََشۡ
َٰ ُك   ۡرِضِۗ َوٱَّللذ  لََعَ

َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو  ٱلسذ

قُْل إِْن تُْخفُوا َما فِي ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ يَْعلَْمهُ 

َماَواِت َوَما فِي اأْلَ  ُ َويَْعلَُم َما فِي السا ْرِض هللاا

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ   َوهللاا

89/3:30هـ
3
ا  َۡۡضٗ ۡت ِمۡن َخۡۡيٖ َمُّ

ا َعِملَ ُّ َنۡفٖس مذ َوَما َعِملَۡت مِن  0يَۡوَم ََتِد  ُك 
وٓءٖ تََودُّ  م   9س  ر ك  ِ َمَدَۢا بَعِيٗداۗۡ َوي َحذ 

َ
ۥٓ أ نذ بَۡيَنَها َوَبۡيَنه 

َ
ۗۥۡ  7لَۡو أ ٱَّللذ  َنۡفَسه 

َۢ بِٱۡلعَِبادِ   َوٱَّللذ  رَء وف 

يَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْفسإ َما َعِملَْت ِمْن َخْيرإ ُمْحَضًرا 

َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوءإ تََودُّ لَْو أَنا بَْينَهَا َوبَْينَهُ أََمًدا 

ُ َرُؤوٌف بِاْلعِ  ُ نَْفَسهُ َوهللاا ُرُكُم هللاا  بَادِ بَِعيًدا َويَُحذِّ

89/3:31هـ
4
ِبُّونَ   نت ۡم َت  وِن  0ق ۡل إِن ك  َ فَٱتذبِع  م   9ٱَّللذ ۡبِۡبك  ۡم  7َي  ٱَّللذ  َوَيۡغفِۡر لَك 

ور  رذِحيم   ۡم  َوٱَّللذ  َغف   ذ ن وَبك 
 ُ َ فَاتابُِعونِي يُْحبِْبُكُم هللاا قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن هللاا

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ َويَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم   َوهللاا

89/3:32هـ
5
  ُۖ وَل َ َوٱلرذس  ْ ٱَّللذ وا ِطيع 

َ
ْ  0مق ۡل أ ِبُّ  ]...[ 0فَإِن تََولذۡوا َ ََل َي  فَإِنذ ٱَّللذ

َٰفِرِيَن   ٱۡلَك
َ اَل  ُسوَل فَإِْن تََولاْوا فَإِنا هللاا َ َوالرا قُْل أَِطيُعوا هللاا

 يُِحبُّ اْلَكافِِرينَ 

89/3:33هـ
6
َٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَرَٰنَ   َ ٱۡصَطَفى َءاَدَم َون وٗحا َوَءاَل إِبَۡر لََعَ  0م0۞إِنذ ٱَّللذ

 ٱۡلَعَٰلَِمَي 
َ اْصطَفَى آََدَم َونُوًحا َوآََل إِْبَراِهيَم َوآََل  إِنا هللاا

 ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِمينَ 

َها ِمنَۢ َبۡعٖضِۗ  89/3:34هـ ِيذَۢة َبۡعض  ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  َوٱَّللذ  َسِميٌع َعلِيمٌ ذ ر  ياةً بَْعُضهَا ِمْن بَْعضإ َوهللاا  ُذرِّ

89/3:35هـ
7
ت   

َ
ٗرا  0تِعۡمَرَٰنَ  0إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأ َرذ ِ إَِن ِ نََذۡرت  لََك َما ِِف َبۡطَِن َم  َرب 
 ِۖ ٓ ِ ِميع  ٱۡلَعلِيم   9َفَتَقبذۡل ِمَن  نَت ٱلسذ

َ
 إِنذَك أ

قَالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َربِّ إِنِّي نََذْرُت لََك َما فِي إِْذ 

ِميُع اْلَعلِيمُ  ًرا فَتَقَباْل ِمنِّي إِناَك أَْنَت السا  بَْطنِي ُمَحرا

89/3:36هـ
8
ۡعلَم  بَِما َوَضَعۡت  

َ
نَثَٰ َوٱَّللذ  أ

 
ِ إَِن ِ َوَضۡعت َهآ أ ۡت َرب 

ا َوَضَعۡتَها قَالَ  0فَلَمذ
َها بَِك  َولَۡيَس  ِعيذ 

 
ٓ أ ۡيت َها َمۡرَيَم ِإَوَن ِ ِۖ ِإَوَن ِ َسمذ نَثَٰ

 
َكر  َكٱۡۡل ٱَّلذ

ۡيَطَِٰن ٱلرذِجيمِ  ِيذَتَها ِمَن ٱلشذ   0تَوذ ر 

 ُ ا َوَضَعْتهَا قَالَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعتُهَا أُْنثَى َوهللاا فَلَما

َكُر  َكاأْلُْنثَى َوإِنِّي أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت َولَْيَس الذا

ياتَهَا ِمَن  ْيتُهَا َمْريََم َوإِنِّي أُِعيُذهَا بَِك َوُذرِّ َسما

ِجيمِ  ْيطَاِن الرا  الشا

89/3:37هـ
9
ۢنَبَتَها َنَباتًا 0َفَتَقبذلََها 

َ
لََها 9َربَُّها بَِقب ول  َحَسٖن َوأ  7َحَسٗنا َوَكفذ

 ُۖ ذَما َدَخَل َعلَۡيَها زَ  0م7َزَكرِيذا ُۖ  9م3ٱلِۡمۡحَراَب  7َكرِيذاُك  وََجَد ِعنَدَها رِۡزٗقا
ق  َمن  َ يَۡرز  ُِۖ إِنذ ٱَّللذ َو ِمۡن ِعنِد ٱَّللذ َٰ لَِك َهََٰذاُۖ قَالَۡت ه  َنذ

َ
ََٰمۡرَيم  أ قَاَل َي

 يََشآء  بَِغۡۡيِ ِحَساب  

فَتَقَبالَهَا َربُّهَا بِقَبُولإ َحَسنإ َوأَْنبَتَهَا نَبَاتًا َحَسنًا 

لَهَا َزَكِرياا ُكلاَما َدَخَل َعلَْيهَا َزَكِرياا اْلِمْحَراَب َوَكفا 

َوَجَد ِعْنَدهَا ِرْزقًا قَاَل يَا َمْريَُم أَناى لَِك هََذا قَالَْت 

َ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بَِغْيِر  ِ إِنا هللاا هَُو ِمْن ِعْنِد هللاا

 ِحَسابإ 

                                                           
1

ْرُكمُ ( 7 تَقِياةً ( 9 يَتاِخذُ ( 0   َويَُحذِّ
2

أنا الرب أفحص القلوب وأمتحن الكلى فأجزي اإلنسان بحسب طرقه (؛"01:  7" )مزامير إنك فاحص القلوب والكلى أيها اإلله البارقارن: "( 0م 

 (.97:  9" )رؤيا قدر أعمالهأنا الفاحص عن الكلى والقلوب، وسأجزي كل واحد منكم على (؛"01:  07" )ارميا وثمر أعماله
3

ْرُكمُ ( 7 َودات( 9 ُمْحِضًرا( 0   َويَُحذِّ
4

 يَْحبِْبُكُم، يَِحباُكمُ ( 7 فَاتابُِعونِّي( 9 تَِحبُّونَ ( 0 
5

:  01قارن: "من سمع إليكم سمع إلي. ومن أعرض عنكم أعرض عني، ومن أعرض عني أعرض عن الذي أرسلني" )لوقا ( 0م♦ تَُولُّوا ( 0 

 (.0:  07ال تضطرب قلوبكم. إنكم تؤمنون باَّلل فآمنوا بي أيضا" )يوحنا (؛"06
6

 .7\98أنظر هامش عنوان السورة ( 0م♦ َوآََل محمد ( 0 
7

 .99:  08\77أنظر هامش اآلية ( 0ت♦ ِمنَِّي ( 9 اْمَرأَْة، اْمَرأَه( 0 
8

 .93:  90\7أنظر هامش اآلية  (0ت♦ َوَضْعُت، َوَضْعِت ( 0 
9

( أنظر  9م 77:  7\98انظر هامش اآلية ( 0م♦ اْلَمْحَراَب ( 3 َزَكِريااء( 7 َوَكفَلَهَا، َوَكفِّْلهَا، َوَكفِلَهَا، َوأْكفَلَهَا( 7 َوأَْنبِتَهَا( 9 على الدعاء –فَتَقَباْلهَا ( 0 

 .77:  08\77هامش اآلية 
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89/3:38هـ
1
َنالَِك َدََع َزَكرِيذا  ُۖ  0ه  ِيذٗة َطي َِبًة نَك ذ ر  ِ َهۡب َِل ِمن َلذ  ۖۥُ قَاَل َرب  َربذه 

ََعٓءِ    0مإِنذَك َسِميع  ٱَلُّ
هُنَالَِك َدَعا َزَكِرياا َرباهُ قَاَل َربِّ هَْب لِي ِمْن 

َعاءِ  ياةً طَيِّبَةً إِناَك َسِميُع الدُّ  لَُدْنَك ُذرِّ

89/3:39هـ
2
ِ ِِف ٱلِۡمۡحَراِب  0مٱلَۡمَلىئَِكة   0َفَناَدتۡه   

َو قَآئِم  ي َصّل  َ  9َوه  نذ ٱَّللذ
َ
 7أ

ِ كَ  َۢا 7ي بَُش  قَ ِ َصد  ِ  3بَِكلَِمةٖ  9مبَِيۡحَيَٰ م  َِن ٱَّللذ وٗرا  7مم  َوَسي ِٗدا وََحص 
َٰلِِحَي  َِن ٱلصذ ا م   َونَبِي ٗ

فَنَاَدْتهُ اْلَماَلهَِكةُ َوهَُو قَاهٌِم يَُصلِّي فِي اْلِمْحَراِب 

 َ ِ أَنا هللاا قًا بَِكلَِمةإ ِمَن هللاا ُرَك بِيَْحيَى ُمَصدِّ  يُبَشِّ

الِِحينَ   َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَبِيًّا ِمَن الصا

89/3:40هـ
3
َلَٰم  َوقَۡد بَلََغَِنَ   ون  َِل غ  َٰ يَك  َنذ

َ
ِ أ ُۖ قَاَل  0قَاَل َرب  ِت ََعقِر 

َ
ٱۡلِكَب  َوٱۡمَرأ

 يََشآء  َكَذَٰلَِك ٱَّللذ  َيۡفَعل  َما 
قَاَل َربِّ أَناى يَُكوُن لِي ُغاَلٌم َوقَْد بَلََغنَِي اْلِكبَُر 

ُ يَْفَعُل َما يََشاءُ   َواْمَرأَتِي َعاقٌِر قَاَل َكَذلَِك هللاا

89/3:41هـ
4
َلذ ت َكل ِمَ  

َ
ُۖ قَاَل َءاَيت َك أ ٓ َءايَٗة ِ

ِ ٱۡجَعل َل  يذا    0قَاَل َرب 
َ
ََٰثَة أ  0مٱنلذاَس ثََل

َٰرِ  0ن9إَِلذ َرۡمٗزاۗۡ  بَۡك بذَك َكثِۡٗيا وََسب ِۡح بِٱۡلَعِش ِ َوٱۡۡلِ ر رذ   7َوٱۡذك 
قَاَل َربِّ اْجَعْل لِي آَيَةً قَاَل آَيَتَُك أاَلا تَُكلَِّم النااَس 

ثاََلثَةَ أَياام إاِلا َرْمًزا َواْذُكْر َرباَك َكثِيًرا َوَسبِّْ  

ْبَكارِ   بِاْلَعِشيِّ َواإْلِ

89/3:42هـ
5
َرِك  0مٱلَۡمَلىئَِكة   0ِإَوۡذ قَالَِت   َِٰك َوَطهذ َ ٱۡصَطَفى ََٰمۡرَيم  إِنذ ٱَّللذ َي

َٰ نَِسآءِ ٱۡلَعَٰلَِميَ  َِٰك لََعَ   9مَوٱۡصَطَفى
َ اْصطَفَاِك  َوإِْذ قَالَِت اْلَماَلهَِكةُ يَا َمْريَُم إِنا هللاا

 الَِمينَ َوطَهاَرِك َواْصطَفَاِك َعلَى نَِساِء اْلعَ 

89/3:43هـ
6
َٰكِعِيَ   ِدي َوٱۡرَكِع َمَع ٱلرذ ََٰمۡرَيم  ٱۡقن َِّت لَِرب ِِك َوٱۡسج  يَا َمْريَُم اْقنُتِي لَِربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع   0َي

اِكِعينَ   الرا

89/3:44هـ
7
يِۡهمۡ   نَت ََلَ ۢنَبآءِ ٱۡلَغۡيِب ن وِحيهِ إََِلَۡك  َوَما ك 

َ
َٰلَِك ِمۡن أ وَن  0َذ إِۡذ ي ۡلق 
مۡ  ََٰمه  ۡقَل

َ
وَن  ]...[ 0مأ يِۡهۡم إِۡذ ََيَۡتِصم  نَت ََلَ ل  َمۡرَيَم َوَما ك  ۡم يَۡكف  ه  يُّ

َ
 أ

َذلَِك ِمْن أَْنبَاِء اْلَغْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم 

إِْذ يُْلقُوَن أَْقاَلَمهُْم أَيُّهُْم يَْكفُُل َمْريََم َوَما ُكْنَت 

 لََدْيِهْم إِْذ يَْختَِصُمونَ 

89/3:45هـ
8
ِ كِ  0إِۡذ قَالَِت   َ ي بَُش  ََٰمۡرَيم  إِنذ ٱَّللذ ه   7بَِكلَِمةٖ  9ٱلَۡمَلىئَِكة  َي ِۡنه  ٱۡسم  م 

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوِمَن  0مٱلَۡمِسيح   ِعيََس ٱۡبن  َمۡرَيَم َوِجيٗها ِِف ٱَلُّ
بَِي  َقرذ  ٱلۡم 

ُرِك بَِكلَِمةإ إِْذ قَالَِت اْلَماَل  َ يُبَشِّ هَِكةُ يَا َمْريَُم إِنا هللاا

ِمْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسيُ  ِعيَسى اْبُن َمْريََم َوِجيهًا فِي 

بِينَ  ْنيَا َواآْلَِخَرِة َوِمَن اْلُمقَرا  الدُّ

89/3:46هـ
9
َٰلِِحَي  ]...[ 0مَوي َكل ِم  ٱنلذاَس ِِف ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهَٗل   الِِحينَ  َوِمَن ٱلصذ  َويَُكلُِّم النااَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهاًل َوِمَن الصا

                                                           
1

 وهوامشها. 03-9:  08\77حول رواية زكريا أنظر اآليات ( 0م♦ َزَكِريااء ( 0 
2

َ، يا زكريا إن هللا( 7 الَْمْحَرابِ ( 9 فَنَاَداهُ ( 0   هامش أنظر (9م♦  (.07:  0لوقا يتكلم عن مالك واحد )( 0م♦ بِِكْلَمةإ ( 3 يُْبِشُرَك، يَْبُشُركَ ( 7 إنا هللاا

 (.73-70:  0ولوقا  07-06:  7متى إشارة الى بشارة يوحنا المعمدان )يحيى( برسالة المسي  )أنظر ( 7م 70:  73\77 اآلية
3

 بَلََغنِي( 0 
4

 .01:  08\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ منسوخة بحديث نبوي يمنع الصمت ( 0ن♦ َواأْلَْبَكاِر ( 7 َرَمًزا، ُرُمًزا، ُرْمًزا( 9 تَُكلِّمُ ( 0 
5

الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت  قارن: "وفي الشهر السادس، أرسل هللا الـمالك جبراهيل إلى مدينة في( 0م♦ قال ( 0 

ألت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها فقال: افرحي، أيتها الـممتلئة نعمة، الرب معك. فداخلها لهذا الكالم اضطراب شديد وس

( 70:  96:  0عند هللا. فستحملين وتلدين ابنا فسميه يسوع" )لوقا نفسها ما معنى هذا السالم. فقال لها الـمالك: ال تخافي يا مريم، فقد نلت حظوة 

( وعن نساء أخريات. قارن: عن 79:  0"مباركة أنت في النساء" )لوقا  اليصابات ام يوحنا المعمدان:نجد هذه العبارة عن مريم على لسان ( 9م

(؛"ولتبارك بين النساء ياعيل )امرأة حابر 09:  07ألرض" )يهوديت يهوديت: "باركك، يا بنية، اإلله العلي فوق جميع النساء اللواتي على ا

 (.97:  3القيني( لتبارك بين جميع الساكنات في الخيام" )قضاة 
6

 واركعي واسجدي في الساجدين( 0 
7

 Sur les calames, voir EPM 8:1-4; PJ chap. 8-9; LNM chap. 8. Dans ces textes, le choix**( 0م♦ لََدْيهُْم، لََدْيِهمو ( 0 

est tombé sur Joseph et non pas sur Zacharie (comme l'indique 89/3:37 حول استعمال األقالم في العهد القديم أنظر عدد .)

07  :06-96.. 
8

:  0ل أيضا لمس  الملوك( في متى يأتي استعمال كلمة المسي  )بمعنى الممسوح بزيت لتكريسه َّلل وتستعم  (0م♦ بِِكْلَمةإ ( 7 يَْبُشُركِ ( 9 قَالَ ( 0 

. وعند اليهود المسي  هو الملك المنتظر لخالص اليهود. ومن كلمة المسي  جاءت تسمية المسيحيين، أي 93:  7و 70:  0؛ويوحنا 07:  97و  06

 .69:  9\97اتباع المسي . وحول الفرق بين المسيحيين والنصارى )وهي الكلمة التي يستعملها القرآن( أنظر هامش اآلية 
9

 .001:  3\009أنظر هامش اآلية ( 0م 



379 

 

89/3:47هـ
1
ون  َِل َوََل    َٰ يَك  َنذ

َ
ِ أ ۡت َرب 

ُۖ  0قَالَ قَاَل َكَذَٰلِِك  0مَولَۡم َيۡمَسۡسَِن بََُش 
ون   ن َفَيك  ول  ََل ۥ ك  ۡمٗرا فَإِنذَما َيق 

َ
  9م9ٱَّللذ  ََيۡل ق  َما يََشآء   إَِذا قَََضى أ

قَالَْت َربِّ أَناى يَُكوُن لِي َولٌَد َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر 

ُ يَْخلُُق َما يََشاُء إَِذا قََضى أَْمًرا  قَاَل َكَذلِِك هللاا

 فَإِناَما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ 

89/3:48هـ
2
ه    َِّنيَل  0َوي َعل ِم  ََٰة َوٱۡۡلِ ْنِجيلَ  ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة َوٱتلذۡوَرى  َويَُعلُِّمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتاْوَراةَ َواإْلِ

89/3:49هـ
3
وًَل  ]...[  م 0َورَس  َن ِ قَۡد ِجۡئت ك 

َ
ىءِيَل أ ِن  7يَةٖ أَِب 9إََِلَٰ بََِنٓ إِۡسَر م 

ِي َكَهۡي  ِ َِن ٱلط  م م  ۡخل ق  لَك 
َ
ٓ أ َن ِ
َ
ۡم أ ب ِك  ۡۡيِ  7ةِ  َ رذ خ  فِيهِ  3ٱلطذ نف 

َ
 6فَأ

َۢا ون  َطۡۡيَ ۡۡحِ ٱلَۡمۡوََتَٰ  7َفَيك 
 
بَۡرَص َوأ

َ
ۡكَمَه َوٱۡۡل

َ
بۡرِئ  ٱۡۡل

 
ُِۖ َوأ بِإِۡذِن ٱَّللذ

ونَ  ِخر  ل وَن َوَما تَدذ ك 
ۡ
م بَِما تَأ نَب ِئ ك 

 
ُِۖ َوأ ۡم   9بِإِۡذِن ٱَّللذ  0مِِف ب ي وتِك 

َٰلَِك ٓأَليَةٗ  ۡؤِمنَِي  8إِنذ ِِف َذ نت م مُّ ۡم إِن ك   لذك 

اًل إِلَى بَنِي إِْسَراهِيَل أَنِّي قَْد ِجْئتُُكْم بِآَيَةإ َوَرُسو

ِمْن َربُِّكْم أَنِّي أَْخلُُق لَُكْم ِمَن الطِّيِن َكهَْيئَِة الطاْيِر 

ِ َوأُْبِرُئ اأْلَْكَمهَ  فَأَْنفُُخ فِيِه فَيَُكوُن َطْيًرا بِإِْذِن هللاا

 ِ  َوأُنَبِّئُُكْم بَِما َواأْلَْبَرَص َوأُْحيِي اْلَمْوتَى بِإِْذِن هللاا

تَأُْكلُوَن َوَما تَداِخُروَن فِي بُيُوتُِكْم إِنا فِي َذلَِك 

 آَلَيَةً لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

89/3:50هـ
4
ٗقا  ِ َصد  ِي  0مَوم  م َبۡعَض ٱَّلذ ِحلذ لَك 

 
َٰةِ َوِۡل ل َِما َبۡيَ يََديذ ِمَن ٱتلذۡوَرى

ِمَ  ر  م 0ح  ۡم  وَِجۡئت ك  َ  7يَةٖ أَِب 9َعلَۡيك  ْ ٱَّللذ وا ۡم فَٱتذق  ب ِك  ِن رذ م 
ِطيع ونِ 

َ
  7َوأ

قًا لَِما بَْيَن يََديا ِمَن التاْوَراِة َوأِلُِحلا لَُكْم  َوُمَصدِّ

َم َعلَْيُكْم َوِجْئتُُكْم بِآَيَةإ ِمْن َربُِّكْم  بَْعَض الاِذي ُحرِّ

 َ  َوأَِطيُعونِ فَاتاقُوا هللاا

89/3:51هـ
5
ِ  0إِنذ   َ َرّب  ۡسَتقِيم   0مٱَّللذ وه   َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ ۡم فَٱۡعب د  َ َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ هََذا ِصَراطٌ ُمْستَقِيمٌ  َوَربُّك   إِنا هللاا

89/3:52هـ
6
نَصارِيٓ  

َ
ۡفَر قَاَل َمۡن أ م  ٱۡلك  َحسذ ِعيََسَٰ ِمۡنه 

َ
آ أ إََِل  ]...[ 0ت۞فَلَمذ

ُِۖ قَاَل ٱۡۡلََوارِيُّونَ  ِ  9ت0ٱَّللذ نَصار  ٱَّللذ
َ
نذا  0مََنۡن  أ

َ
ِ َوٱۡشَهۡد بِأ َءاَمنذا بِٱَّللذ

وَن  ۡسلِم   م 

ا أََحسا ِعيَسى ِمْنهُُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصاِري  فَلَما

 ِ ِ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَنَْصاُر هللاا آََمناا إِلَى هللاا

ِ َواْشهَْد بِأَناا ُمْسلُِمونَ   بِاَّللا

89/3:53هـ
7
َِٰهِدينَ   وَل فَٱۡكت ۡبَنا َمَع ٱلشذ َبۡعَنا ٱلرذس  نَزۡلَت َوٱتذ

َ
ُسوَل فَاْكتُْبنَا َمَع   0مَربذَنآ َءاَمنذا بَِمآ أ َربانَا آََمناا بَِما أَْنَزْلَت َواتابَْعنَا الرا

اِهِدينَ   الشا

89/3:54هـ
8
ُۖ َوٱَّللذ  َخۡۡي  ٱۡلَمَِٰكرِينَ   واْ َوَمَكَر ٱَّللذ  ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ   0مَوَمَكر  ُ َوهللاا  َوَمَكُروا َوَمَكَر هللاا

                                                           
1

 .31:  37\77أنظر هامش اآلية ( 9م( 77:  0قارن: "فقالت مريم للمالك: كيف يكون هذا وال أعرف رجال" )لوقا ( 0م♦ فَيَُكوَن ( 9 ِوْلٌد، ُولْدٌ ( 0 
2

 َونَُعلُِّمهُ ( 0 
3

أنظر هامش اآلية ( 0م♦ آَلَيَاًت ( 8 تَْذَخُروَن، تَْدَخُروَن، تَذَدِخُرونَ ( 9 طَاهًرا( 7 فَأَْنفُُخها( 6 الطااهِرِ ( 3 ةِ َكهَيا ( 7 بِآَيَاتإ ( 7 ِجْيتُُكمْ ( 9 َوَرُسولإ ( 0 

009\3  :001. 
4

مَ ( 0   .70:  73\77 اآلية هامش أنظر (0م ♦َوأَِطيُعونِي ( 7 بِآَيَاتإ ( 7 َوِجْيتُُكمْ ( 9 الاِذي َحُرَم، ما َحرا
5

 (.07:  91قارن: "إني صاعد إلى أبي وأبيكم، وإلهي وإلهكم" )يوحنا ( 0م♦ أَنا ( 0 
6

(. والكلمة هي إشارة الى 69:  9\97يستعمل القرآن كلمة نصارى لإلشارة الى المسيحيين أتباع المسي  )أنظر هامش اآلية  (0تاْلَحَواِريُوَن  ( 0 

الناصرة التي عاش فيها المسي . وكلمة نصارى ممكن ان تكون مشتقة من فعل نصر ومن هنا جاءت كلمة انصار في هذه اآلية. فهل هناك خلط 

فسر معجم الفاظ القرآن الكريم كلمة حواربون بالمخلصون. ويظن أن اصلها اثيوبي بمعنى رسل وقد  (9تعب باأللفاظ؟ بين الكلمتين أم هم تال

قارن: "أن  (0م(. ♦ 007-003صفحة  Jefferyيكون المهاجرون المسلمون الى الحبشة قد حملوها معهم عند رجوعهم )أنظر حول هذه الكلمة 

الذين ال يؤمنون ومن الذي سيسلمه. ثم قال: ولذلك قلت لكم: ما من أحد يستطيع أن يقبل إلي إال بهبة من  يسوع كان يعلم منذ بدء األمر من

فقال يسوع لالثني عشر: أفال تريدون أن تذهبوا أنتم أيضا  أجابه سمعان بطرس: يا . اآلبفارتد عندهذ كثير من تالميذه وانقطعوا عن السير معه

ة األبدية عندك ؟ ونحن آمنا وعرفنا أنك قدوس هللا. أجابهم يسوع: أما أنا اخترتكم أنتم االثني عشر ؟ ومع ذلك رب، إلى من نذهب وكالم الحيا

 (.70-67:  6فواحد منكم شيطان. وأراد به يهوذا بن سمعان اإلسخريوطي فهو الذي سيسلمه، مع أنه أحد االثني عشر" )يوحنا 
7

(؛"ولكن الروح القدس ينزل 97:  03(؛"أنتم أيضا تشهدون ألنكم معي منذ البدء" )يوحنا 79:  97لوقا قارن: "أنتم شهود على هذه األمور" )( 0م 

(؛"نحن شهود على جميع 9:  0عليكم فتنالون قدرة وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة، حتى أقاصي األرض" )اعمال 

 ( الخ 78:  01أعماله في بالد اليهود وفي أورشليم " )اعمال 
8

(؛"في قلب اإلنسان أفكار كثيرة لكن مشورة الرب هي تحقق" 01:  9قارن: "دبري تدبيرا فيبطل تكلمي كالما فال يثبت ألن هللا معنا" )اشعيا ( 0م 

(. قد تكون هذه 71:  90(؛"ليس من حكمة وال فطنة وال مشورة أمام الرب .الفرس معد ليوم القتال أما النصر فمن الرب" )امثال 90:  08)امثال 

 (.9:  09؛يوحنا 7:  99؛لوقا 01:  07(؛مرقس 07:  96اآلية متصلة بخيانة يهوذا للمسي  )أنظر متى 
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89/3:55هـ
1
ِيَن   ِر َك ِمَن ٱَّلذ َطه  َك إََِلذ َوم  َتَوف ِيَك َوَرافِع  ِ م 

إِۡذ قَاَل ٱَّللذ  َيَٰعِيََسى إَِن 
واْ  ٓواْ إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِِۖ َكَفر  ِيَن َكَفر  وَك فَۡوَق ٱَّلذ ِيَن ٱتذَبع  وََجاِعل  ٱَّلذ
وَن  0ث مذ إََِلذ  نت ۡم فِيهِ ََتَۡتلِف  ۡم فِيَما ك  م  بَۡينَك  ۡحك 

َ
ۡم فَأ  َمۡرِجع ك 

ُ يَا ِعيَسى إِنِّي ُمتََوفِّيَك َوَرافُِعَك إِلَيا  إِْذ قَاَل هللاا

ِمَن الاِذيَن َكفَُروا َوَجاِعُل الاِذيَن  َوُمطَهُِّركَ 

اتابَُعوَك فَْوَق الاِذيَن َكفَُروا إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة ثُما إِلَيا 

 َمْرِجُعُكْم فَأَْحُكُم بَْينَُكْم فِيَما ُكْنتُْم فِيِه تَْختَلِفُونَ 

ۡم َعَذا 89/3:56هـ ب ه  ِ َعذ 
 
واْ فَأ ِيَن َكَفر  ا ٱَّلذ مذ

َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما فَأ بٗا َشِديٗدا ِِف ٱَلُّ

َِِٰصِينَ  ِن نذ م م   لَه 
ْنيَا  بُهُْم َعَذابًا َشِديًدا فِي الدُّ ا الاِذيَن َكفَُروا فَأَُعذِّ فَأَما

 َواآْلَِخَرِة َوَما لَهُْم ِمْن نَاِصِرينَ 

89/3:57هـ
2
َٰلَِحَٰ   ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا ا ٱَّلذ مذ

َ
ۡمۗۡ َوٱَّللذ  ََل  0ِت َفي َوف ِيِهمۡ َوأ ورَه  ج 

 
أ

َٰلِِمَي  ِبُّ ٱلظذ  َي 
الَِحاِت فَيَُوفِّيِهْم  ا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا َوأَما

ُ اَل يُِحبُّ الظاالِِمينَ   أُُجوَرهُْم َوهللاا

ِۡكرِ  89/3:58هـ وه  َعلَۡيَك ِمَن ٱٓأۡلَيَِٰت َوٱَّل 
َٰلَِك َنۡتل  ْكِر اْلَحِكيمِ  ٱۡۡلَِكيمِ َذ  َذلَِك نَْتلُوهُ َعلْيَك ِمَن اآْلَيَاِت َوالذِّ

89/3:59هـ
3
ۥ ِمن ت َراٖب   ُۖ َخلََقه  ِ َكَمَثِل َءاَدَم ث مذ قَاَل  0مإِنذ َمَثَل ِعيََسَٰ ِعنَد ٱَّللذ

ون   ن َفَيك    9م0ََل ۥ ك 
ِ َكَمثَِل آََدَم َخلَقَ  هُ ِمْن إِنا َمثََل ِعيَسى ِعْنَد هللاا

 تَُرابإ ثُما قَاَل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ 

ۡمََتِينَ  89/3:60هـ َِن ٱلۡم  ن م  ب َِك فَََل تَك   اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك فاََل تَُكْن ِمَن اْلُمْمتَِرينَ  ٱۡۡلَقُّ ِمن رذ

89/3:61هـ
4
ۡل   َك فِيهِ ِمنَۢ َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم َفق  ْ َفَمۡن َحآجذ نَۡدع   0َتَعالَۡوا

ۡم ث مذ  َسك  نف 
َ
َسَنا َوأ نف 

َ
ۡم َوأ ۡم َونَِسآَءنَا َونَِسآَءك  ۡبَنآَءك 

َ
ۡبَنآَءنَا َوأ

َ
أ

ِ لََعَ ٱۡلَكَِٰذبَِي   نَۡبَتِهۡل َفَنۡجَعل لذۡعَنَت ٱَّللذ

َك فِيِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل  فََمْن َحاجا

نَْدُع أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءُكْم َونَِساَءنَا َونَِساَءُكْم تََعالَْوا 

ِ َعلَى  َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسُكْم ثُما نَْبتَِهْل فَنَْجَعْل لَْعنَةَ هللاا

 اْلَكاِذبِينَ 

89/3:62هـ
5
  َ َو ٱۡلَقَصص  ٱۡۡلَقُّ  َوَما ِمۡن إَِلَٰه  إَِلذ ٱَّللذ   ِإَونذ ٱَّللذ وَ إِنذ َهََٰذا لَه   0 لَه 

 ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم  
 ُ إِنا هََذا لَهَُو اْلقََصُص اْلَحقُّ َوَما ِمْن إِلَهإ إاِلا هللاا

َ لَهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ   َوإِنا هللاا

ۡفِسِدينَ  ]...[فَإِن تََولذۡواْ  89/3:63هـ َۢ بِٱلۡم  َ َعلِيم  َ َعلِيٌم بِاْلُمْفِسِدينَ فَإِْن تََولاْوا فَإِنا  فَإِنذ ٱَّللذ  هللاا

89/3:64هـ
6
  ْ ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب َتَعالَۡوا

َ
أ ِۢ  9إََِلَٰ َُكَِمةٖ  0ق ۡل َيى َلذ  7َسَوآء

َ
ۡم أ بَۡيَنَنا َوَبۡيَنك 

َ َوََل ن ُۡشَِك بِهِۦ َشۡي  َنا َبۡعًضا  ٗ َنۡعب َد إَِلذ ٱَّللذ ۡرَباٗبا  7ا َوََل َيتذِخَذ َبۡعض 
َ
أ

  ِ ِن د وِن ٱَّللذ ْ  0مم  ونَ  3فَإِن تََولذۡوا ۡسلِم  نذا م 
َ
واْ بِأ ول واْ ٱۡشَهد    9مَفق 

قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تََعالَْوا إِلَى َكلَِمةإ َسَواءإ بَْينَنَا 

َ َواَل نُْشِرَك بِِه َشْيئًا َواَل  َوبَْينَُكْم أاَلا نَْعبَُد إاِلا هللاا

ِ فَإِْن تََولاْوا يَتاِخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا  أَْربَابًا ِمْن ُدوِن هللاا

 فَقُولُوا اْشهَُدوا بِأَناا ُمْسلُِمونَ 

َٰة   89/3:65هـ نزِلَِت ٱتلذۡوَرى
 
ٓ أ َٰهِيَم َوَما وَن ِِفٓ إِبَۡر َآجُّ ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب لَِم َت 

َ
أ َيى

فَََل َتۡعقِل ونَ 
َ
 ِمنَۢ َبۡعِدهِۦٓ  أ

َِّنيل  إَِلذ  َوٱۡۡلِ
وَن فِي إِْبَراِهيَم َوَما يَا  أَْهَل اْلِكتَاِب لَِم تَُحاجُّ

ْنِجيُل إاِلا ِمْن بَْعِدِه أَفاََل  أُْنِزلَِت التاْوَراةُ َواإْلِ

 تَْعقِلُونَ 

وَن فِيَما  89/3:66هـ َآجُّ م بِهِۦ ِعلۡم  فَلَِم َت  ََلٓءِ َحََٰجۡجت ۡم فِيَما َلك  ؤ  نت ۡم َهى
َ
أ َهى

م بِهِ  ونَ لَۡيَس لَك  نت ۡم ََل َتۡعلَم 
َ
 ۦ ِعۡلم   َوٱَّللذ  َيۡعلَم  َوأ

هَا أَْنتُْم هَُؤاَلِء َحاَجْجتُْم فِيَما لَُكْم بِِه ِعْلٌم فَلَِم 

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل  وَن فِيَما لَْيَس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوهللاا تَُحاجُّ

 تَْعلَُمونَ 

                                                           
1

 إِلَياه( 0 
2

 فَتَُوفِّيِهْم، فَنَُوفِّيهُمْ ( 0 
3

 (9م (7:  9ر اإلنسان نفسا حية" )تكوين قارن: "وجبل الرب اإلله اإلنسان ترابا من األرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصا( 0م♦ فَيَُكوَن ( 0 

 .31:  37\77أنظر هامش اآلية 
4

 تََعالُْوا( 0 
5

 لَْهَو، لَهَُوه( 0 
6

ألن لكم معلما قارن: "أما أنتم فال تدعوا أحدا يدعوكم رابي ( 0م ♦تَُولُّْو ( 3 نَتاِخَذ بَْعَضنَا بَْعًضا به( 7 َسَواًء، َعْدلإ ( 7 ِكلَْمةإ، َكْلَمةإ ( 9 تََعالُْوا( 0 

كم مرشدا واحدا وأنتم جميعا إخوة.وال تدعوا أحدا أبا لكم في األرض، ألن لكم أبا واحدا هو اآلب السماوي. وال تدعوا أحدا يدعوكم مرشدا، ألن ل

 (.00-9:  97واحدا وهو المسي ..وليكن أكبركم خادما لكم" )متى 
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89/3:67هـ
1
ودِ   َٰهِيم  َيه  اَما ََكَن إِبَۡر انِي ٗ ۡسلِٗما  0تي ٗا َوََل نَِۡصَ َوَلَِٰكن ََكَن َحنِيٗفا مُّ

ُۡشِكَِي   َوَما ََكَن ِمَن ٱلۡم 
َما َكاَن إِْبَراِهيُم يَهُوِديًّا َواَل نَْصَرانِيًّا َولَِكْن َكاَن 

 َحنِيفًا ُمْسلًِما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

89/3:68هـ
2
ۡوَّل ٱنلذاِس  

َ
َٰهِيمَ إِنذ أ وه  َوَهََٰذا ٱنلذِبُّ  0مبِإِبَۡر ِيَن ٱتذَبع  ِيَن  0لََّلذ َوٱَّلذ

ۡؤِمنَِي  ْۗۡ َوٱَّللذ  َوِّلُّ ٱلۡم   َءاَمن وا
إِنا أَْولَى النااِس بِإِْبَراِهيَم لَلاِذيَن اتابَُعوهُ َوهََذا 

ُ َولِيُّ اْلُمْؤِمنِينَ   النابِيُّ َوالاِذيَن آََمنُوا َوهللاا

ٓ  89/3:69هـ ۡم َوَما ي ِضلُّوَن إَِلذ ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب لَۡو ي ِضلُّونَك 
َ
ِۡن أ آئَِفة  م  َودذت طذ
ونَ  ر  ۡم َوَما يَۡشع  َسه  نف 

َ
 أ
َوداْت طَاهِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يُِضلُّونَُكْم َوَما 

 يُِضلُّوَن إاِلا أَْنفَُسهُْم َوَما يَْشُعُرونَ 

وَن أَِبَيى  89/3:70هـ ر  ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب لَِم تَۡكف 
َ
ونَ أ نت ۡم تَۡشَهد 

َ
ِ َوأ ِ َوأَْنتُْم  َيَِٰت ٱَّللذ يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَِم تَْكفُُروَن بِآَيَاِت هللاا

 تَْشهَُدونَ 

89/3:71هـ
3
ونَ   ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب لَِم تَۡلبِس 

َ
أ ونَ  0َيى ٱۡۡلَقذ  9ٱۡۡلَقذ بِٱۡلَبَِٰطِل َوتَۡكت م 

وَن  نت ۡم َتۡعلَم 
َ
 َوأ

يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَِم تَْلبُِسوَن الَْحقا بِاْلبَاِطِل 

 َوتَْكتُُموَن اْلَحقا َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ 

ِيَن  89/3:72هـ نزَِل لََعَ ٱَّلذ
 
ِٓي أ ْ بِٱَّلذ ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب َءاِمن وا

َ
ِۡن أ آئَِفة  م  َوقَالَت طذ

ۡم يَۡرِجع ونَ َءاَمن واْ وَۡجَه  ٓواْ َءاِخَرهۥ  لََعلذه  ر   ٱنلذَهارِ َوٱۡكف 
َوقَالَْت طَاهِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آَِمنُوا بِالاِذي أُْنِزَل 

َعلَى الاِذيَن آََمنُوا َوْجهَ الناهَاِر َواْكفُُروا آَِخَرهُ 

 لََعلاهُْم يَْرِجُعونَ 

89/3:73هـ
4
ْ إَِلذ   ن  َوََل ت ۡؤِمن ٓوا

َ
ِ أ َدى ٱَّللذ َدىَٰ ه  ۡم ق ۡل إِنذ ٱلۡه  لَِمن تَبَِع دِيَنك 

وتِيت ۡم  0ي ۡؤََتى 
 
ٓ أ ِۡثَل َما َحد  م 

َ
وۡ  ]...[أ

َ
ۡمۗۡ  9أ ۡم ِعنَد َرب ِك  وك  َآجُّ  ]...[َي 

ۗۡ َوٱَّللذ  َوَِٰسٌع َعلِيم   ِ ي ۡؤتِيهِ َمن يََشآء   ق ۡل إِنذ ٱۡلَفۡضَل بَِيِد ٱَّللذ

تُْؤِمنُوا إاِلا لَِمْن تَبَِع ِدينَُكْم قُْل إِنا اْلهَُدى َواَل 

ِ أَْن يُْؤتَى أََحٌد ِمْثَل َما أُوتِيتُْم أَْو  هَُدى هللاا

ِ يُْؤتِيِه  وُكْم ِعْنَد َربُِّكْم قُْل إِنا اْلفَْضَل بِيَِد هللاا يَُحاجُّ

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ   َمْن يََشاُء َوهللاا

ۗۡ َوٱَّللذ  ذ و ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيمِ ََيۡتَ  89/3:74هـ ُ ُذو اْلفَْضِل  صُّ بِرَُۡحَتِهِۦ َمن يََشآء  يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء َوهللاا

 اْلَعِظيمِ 

89/3:75هـ
5
َمۡنه   

ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
ِهِۦٓ  0۞َوِمۡن أ م  9بِقِنَطارٖ ي َؤد  إََِلَۡك َوِمۡنه 

َمۡنه  
ۡ
ۡن إِن تَأ ِهِۦٓ إََِلَۡك إَِلذ َما د ۡمَت  0مذ ۗۡ  7بِِديَنارٖ َلذ ي َؤد  َعلَۡيهِ َقآئِٗما

 ِ ِي  م 
 
ْ لَۡيَس َعلَۡيَنا ِِف ٱۡۡل ۡم قَال وا نذه 

َ
َٰلَِك بِأ ول وَن لََعَ  0تنَ   َذ َسبِيل  َوَيق 

وَن  ۡم َيۡعلَم  ِ ٱۡلَكِذَب َوه   ٱَّللذ

ِه إِلَْيَك  َوِمنْ  أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِقِْنطَارإ يَُؤدِّ

ِه إِلَْيَك إاِلا َما  َوِمْنهُْم َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِدينَارإ اَل يَُؤدِّ

ُدْمَت َعلَْيِه قَاهًِما َذلَِك بِأَناهُْم قَالُوا لَْيَس َعلَْينَا فِي 

يِّيَن َسبِيٌل َويَقُولُونَ  ِ اْلَكِذَب َوهُْم  اأْلُمِّ َعلَى هللاا

 يَْعلَُمونَ 

ۡوَّفَٰ بَِعۡهِدهِۦ َوٱتذَِقَٰ  89/3:76هـ
َ
ِۚ َمۡن أ تذقِيَ  ]...[بََّلَٰ ِبُّ ٱلۡم  َ َي  َ يُِحبُّ اْلُمتاقِينَ  فَإِنذ ٱَّللذ  بَلَى َمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه َواتاقَى فَإِنا هللاا

89/3:77هـ
6
ِيَن   ْوَلىئَِك ََل إِنذ ٱَّلذ

 
يَۡمَٰنِِهۡم َثَمٗنا قَلِيًَل أ

َ
ِ َوأ وَن بَِعۡهِد ٱَّللذ يَۡشََت 

م   0مَخَلَٰقَ  ه  ۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوََل ي َكل ِم  ر  إََِلِۡهۡم يَۡوَم  0لَه  ٱَّللذ  َوََل يَنظ 
ِيِهمۡ  َِلم   9ٱۡلقَِيََٰمةِ َوََل ي َزك 

َ
ۡم َعَذاٌب أ  َولَه 

ِ َوأَْيَمانِِهْم ثََمنًا قَلِياًل إِنا الاِذيَن يَْشتَرُ  وَن بَِعْهِد هللاا

 ُ أُولَئَِك اَل َخاَلَق لَهُْم فِي اآْلَِخَرِة َواَل يَُكلُِّمهُُم هللاا

يِهْم َولَهُْم  َواَل يَْنظُُر إِلَْيِهْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َواَل يَُزكِّ

 َعَذاٌب أَلِيمٌ 

89/3:78هـ
7
ۡم لََفرِيٗقا  نَ  ِإَونذ ِمۡنه  م 0يَۡلوۥ  لِۡسنََته 

َ
 9بِٱۡلِكَتَِٰب تِلَۡحَسب وه   ]...[ 0مأ

ِ َوَما  َو ِمۡن ِعنِد ٱَّللذ ول وَن ه  َو ِمَن ٱۡلِكَتَِٰب َوَيق  ِمَن ٱۡلِكَتَِٰب َوَما ه 
وَن  ۡم َيۡعلَم  ِ ٱۡلَكِذَب َوه  ول وَن لََعَ ٱَّللذ ِ َوَيق  َو ِمۡن ِعنِد ٱَّللذ  ه 

يَْلُووَن أَْلِسنَتَهُْم بِاْلِكتَاِب  َوإِنا ِمْنهُْم لَفَِريقًا

لِتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما هَُو ِمَن اْلِكتَاِب 

 ِ ِ َوَما هَُو ِمْن ِعْنِد هللاا َويَقُولُوَن هَُو ِمْن ِعْنِد هللاا

ِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُمونَ   َويَقُولُوَن َعلَى هللاا

                                                           
1

 .69:  9\97أنظر هامش اآلية  
2

، النا ( 0  قارن: "أجابوه: إن أبانا هو إبراهيم فقال لهم يسوع: لو كنتم أبناء إبراهيم،لعملتم أعمال إبراهيم ولكنكم تريدون اآلن قتلي، ( 0م♦ بِيا النابِيِّ

 (.71-78:  9أنا الذي قال لكم الحق الذي سمعه من هللا، وذلك عمل لم يعمله إبراهيم" )يوحنا 
3

 َوتَْكتُُموا( 9 ُسوَن، تَْلبَُسونَ يَْلبُِسوَن، تَْلبُِسوا، تُلَبِّ ( 0 
4

 أن( 9 استفهام، أَْن يُْؤتَِي، إِْن يُْؤتَى، أَْن يُْوتَى -آْن يُْؤتَى ( 0 
5

هُ، يَُؤدِّهُو( 9 تِْئَمْنهُ، تِْيَمْنهُ ( 0  ْه، يَُؤدِّ ِهي، يَُؤدِّ  .037:  7\78أنظر هامش اآلية  (T1♦ ِدْمَت ( 7 يَُؤدِّ
6

يهُْم يُزَ ( 9 يَُكلِّْمهُمُ ( 0   .019:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ كِّ
7

ونَ ( 0   .73:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ لِتَْحِسبُوهُ، لِيَْحَسبُوهُ ( 9 يَلُوَن، يُلَوُّ
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89/3:79هـ
1
ن  

َ
وَل  0ي ۡؤتَِيه  ٱَّللذ  ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡل ۡكَم َوٱنلُّب وذةَ ث مذ َما ََكَن لِبََُش  أ  9َيق 

 ِ َٰنِي   َربذ
ْ ون وا ِ َوَلَِٰكن ك  ِ ِمن د وِن ٱَّللذ

ْ ِعَباٗدا َل  ون وا  0تنَ   لِلنذاِس ك 
ونَ  نت ۡم ت َعل ِم  ونَ  7بَِما ك  نت ۡم تَۡدر س    7ٱۡلِكَتََٰب َوبَِما ك 

ُ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َما َكاَن لِبََشرإ أَْن يُؤْ  تِيَهُ هللاا

ةَ ثُما يَقُوَل لِلنااِس ُكونُوا ِعبَاًدا لِي ِمْن ُدوِن  َوالنُّبُوا

ِ َولَِكْن ُكونُوا َرباانِيِّيَن بَِما ُكْنتُْم تَُعلُِّموَن  هللاا

 اْلِكتَاَب َوبَِما ُكْنتُْم تَْدُرُسونَ 

89/3:80هـ
2
مۡ   َرك  م 

ۡ
ن تَ  0َوََل يَأ

َ
ِ أ  ٱلَۡمَلىئَِكَة َوٱنلذبِي 

ْ وا م  تذِخذ  ر ك  م 
ۡ
يَأ
َ
ۗۡ أ ۡرَبابًا

َ
 9َن أ

وَن  ۡسلِم  نت م مُّ
َ
ۡفرِ َبۡعَد إِۡذ أ  بِٱۡلك 

َواَل يَأُْمَرُكْم أَْن تَتاِخُذوا اْلَماَلهَِكةَ َوالنابِيِّيَن أَْربَابًا 

 أَيَأُْمُرُكْم بِاْلُكْفِر بَْعَد إِْذ أَْنتُْم ُمْسلُِمونَ 

ـه 89/3:81
3
  ِ َخَذ ٱَّللذ  ِميَثََٰق ٱنلذبِي 

َ
م 0م0نَ   ِإَوۡذ أ ٓ َءاتَۡيت ك  ِن كَِتَٰٖب  9لََما م 

ق   ِ َصد  ول  مُّ ۡم رَس  ذ بِهِۦ  7وَِحۡكَمةٖ ث مذ َجآَءك  ۡم تَل ۡؤِمن  ل َِما َمَعك 
ۡقَرۡرت مۡ 

َ
ۥ  قَاَل َءأ نذه  َخۡذت مۡ  7َوتَلَنِص  

َ
ۡم إِۡصِيِۖ  3َوأ َٰلِك  َٰ َذ قَال ٓواْ  6لََعَ

َِٰهِديَن  َِن ٱلشذ م م  نَا۠ َمَعك 
َ
واْ َوأ ۡقَرۡرنَا  قَاَل فَٱۡشَهد 

َ
 أ

ُ ِميثَاَق النابِيِّيَن لََما آَتَْيتُُكْم ِمْن ِكتَابإ  َوإِْذ أََخَذ هللاا

ٌق لَِما َمَعُكْم  َوِحْكَمةإ ثُما َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ

بِِه َولَتَْنُصُرناهُ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى  لَتُْؤِمنُنا 

َذلُِكْم إِْصِري قَالُوا أَقَْرْرنَا قَاَل فَاْشهَُدوا َوأَنَا 

اِهِدينَ   َمَعُكْم ِمَن الشا

ونَ  89/3:82هـ م  ٱۡلَفَِٰسق  ْوَلىئَِك ه 
 
َٰلَِك فَأ َٰ َبۡعَد َذ  َذلَِك فَأُولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ فََمْن تََولاى بَْعَد  َفَمن تََوّلذ

89/3:83هـ
4
ونَ   ِ َيۡبغ  َفَغۡۡيَ دِيِن ٱَّللذ

َ
ۡرِض َطوَٗۡع  0أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡسلََم َمن ِِف ٱلسذ

َ
ۥٓ أ َوََل 

  7ِإَوََلۡهِ ي ۡرَجع ونَ  9َوَكۡرٗها
ِ يَْبُغوَن َولَهُ أَْسلََم َمْن فِي  أَفََغْيَر ِديِن هللاا

َماَواِت  َواأْلَْرِض طَْوًعا َوَكْرهًا َوإِلَْيِه السا

 يُْرَجُعونَ 

َٰهِيَم ِإَوۡسَمَٰعِيَل  89/3:84هـ ى إِبَۡر نزَِل لََعَ
 
ٓ أ نزَِل َعلَۡيَنا َوَما

 
ٓ أ ِ َوَما ق ۡل َءاَمنذا بِٱَّللذ

وََسَٰ وَِعيََسَٰ َوٱنلذبِيُّوَن ِمن وَِتَ م 
 
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
وَب َوٱۡۡل  ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعق 

ونَ  ۡسلِم  ۡم َوََنۡن  ََل ۥ م  ِۡنه  َحٖد م 
َ
ِق  َبۡيَ أ ب ِِهۡم ََل ن َفر   رذ

ِ َوَما أُْنِزَل َعلَْينَا َوَما أُْنِزَل َعلَى  قُْل آََمناا بِاَّللا

إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواأْلَْسبَاِط 

وَن ِمْن َربِِّهْم اَل َوَما أُوتَِي ُموَسى َوِعيَسى َوالنابِيُّ 

ُق بَْيَن أََحدإ ِمْنهُْم َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِمونَ   نُفَرِّ

89/3:85هـ
5
َو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن  0َوَمن يَۡبَتغِ   ۡقَبَل ِمۡنه  َوه  َِٰم دِيٗنا فَلَن ي  َغۡۡيَ ٱۡۡلِۡسَل

 ٱۡلَخََِّٰسِيَن 
ْساَلِم ِدينًا فَلَْن  يُْقبََل ِمْنهُ َوهَُو َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر اإْلِ

 فِي اآْلَِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

89/3:86هـ
6
وَل   نذ ٱلرذس 

َ
ْ أ ٓوا ْ َبۡعَد إِيَمَٰنِِهۡم َوَشِهد  وا َكۡيَف َيۡهِدي ٱَّللذ  قَۡوٗما َكَفر 
َٰلِِميَ  م  ٱۡۡلَي َِنَٰت   َوٱَّللذ  ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظذ   0نَحق   وََجآَءه 

ُ قَْوًما َكفَُروا بَْعَد إِيَمانِِهْم َوَشِهُدوا َكْيَف يَْهدِ  ي هللاا

ُ اَل يَْهِدي  ُسوَل َحق  َوَجاَءهُُم اْلبَيِّنَاُت َوهللاا أَنا الرا

 اْلقَْوَم الظاالِِمينَ 

89/3:87هـ
7
ِ َوٱلَۡمَلىئَِكةِ َوٱنلذاِس   نذ َعلَۡيِهۡم لَۡعَنَة ٱَّللذ

َ
ۡم أ ْوَلىئَِك َجَزآؤ ه 

 
أ
 
َ
  0ن0َۡجَعِيَ أ
ِ َواْلَماَلهَِكِة  أُولَئَِك َجَزاُؤهُْم أَنا َعلَْيِهْم لَْعنَةَ هللاا

 َوالنااِس أَْجَمِعينَ 

89/3:88هـ
8
ونَ   ۡم ي نَظر  م  ٱۡلَعَذاب  َوََل ه  ف  َعۡنه  َفذ َواَل هُْم َخالِِديَن فِيهَا اَل يَُخفاُف َعْنهُُم اْلَعَذاُب   0نَخَِِٰلِيَن فِيَها ََل َي 

 يُْنظَُرونَ 

ور  رذِحيمٌ  89/3:89هـ َ َغف  واْ فَإِنذ ٱَّللذ ۡصلَح 
َ
َٰلَِك َوأ ِيَن تَاب واْ ِمنَۢ َبۡعِد َذ َ  إَِلذ ٱَّلذ إاِلا الاِذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد َذلَِك َوأَْصلَُحوا فَإِنا هللاا

 َغفُوٌر َرِحيمٌ 

                                                           
1

 0 ) ُُ ُسوَن، تُْدِرُسوَن، تَْدِرُسون ( 7 تََعلاُموَن، تَْعلَُمونَ ( 7 يَقُولُ ( 9 َوالنُّبُوَءةَ ثُما كلمة ربانيون أو ربيون من العبرية وتعني معلمون. وقد  (0ت♦ تَُدرِّ

 جاء ذكرها اربع مرات في القرآن )أنظر الفهرس تحت كلمة رباني(.
2

 أَيَأُْمْرُكْم ( 9 َواَل يَأُْمُرُكْم، َولَن يَأُْمَرُكْم، َواَل يَأُْمْرُكْم،( 0 
3

ُ ِميثَاَق الذين أوتوا الكتاب( 0  ا آَتَْيتُُكْم، لََما آَتَْيناُكمْ لِ ( 9 َوإِْذ أََخَذ هللاا قاً ( 7 َما آَتَْيتُُكْم، لَما أُْصِري، ( 6 َوأََختُّمْ ( 3 آْقَرْرتُْم، آأَقَْرْرتُْم، أَْقَرْرتُمْ ( 7 ُمَصدِّ

أخذ ميثاقهم وتذكر بالمعتقد اليهودي أن هللا جمع على جبل سيناء كل األنبياء و 7:  77\81تتكرر هذه العبارة في اآلية ( 0م♦ أَْصِري 

**Talmud, Sanhédrin 59a. 
4

 تُْرَجُعوَن، يَْرِجُعونَ ( 7 َوُكْرهًا( 9 تَْبُغونَ ( 0 
5

 يَْبتَغْ ( 0 
6

 98:  7\98منسوخة باآلية ( 0ن 
7

 98:  7\98منسوخة باآلية  (0ن♦ َوالنااُس أَْجَمُعوَن ( 0 
8

 98:  7\98منسوخة باآلية  (0ن 
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89/3:90هـ
1
  ْ وا ِيَن َكَفر  ۡفٗرا لذن ت ۡقبََل إِنذ ٱَّلذ ْ ك  وا َبۡعَد إِيَمَٰنِِهۡم ث مذ ٱۡزَداد 

مۡ  ٓالُّوَن  0تَۡوَبت ه  م  ٱلضذ ْوَلىئَِك ه 
 
 َوأ

إِنا الاِذيَن َكفَُروا بَْعَد إِيَمانِِهْم ثُما اْزَداُدوا ُكْفًرا لَْن 

الُّونَ   تُْقبََل تَْوبَتُهُْم َوأُولَئَِك هُُم الضا

89/3:91هـ
2
ِۡلء  إِنذ   َحِدهِم م 

َ
ۡقَبَل ِمۡن أ ار  فَلَن ي  فذ ۡم ك  واْ َوَمات واْ َوه  ِيَن َكَفر   9 0ٱَّلذ

ۡرِض َذَهٗبا
َ
م  0مٱۡفَتَدىَٰ بِهِۦٓۗۡ  7َولَوِ  7ٱۡۡل َِلم  َوَما لَه 

َ
ۡم َعَذاٌب أ ْوَلىئَِك لَه 

 
أ

َِِٰصِيَن  ِن نذ  م 

ْن يُْقبََل ِمْن إِنا الاِذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوهُْم ُكفااٌر فَلَ 

أََحِدِهْم ِمْلُء اأْلَْرِض َذهَبًا َولَِو اْفتََدى بِِه أُولَئَِك 

 لَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما لَهُْم ِمْن نَاِصِرينَ 

89/3:92هـ
3
ا  ْ ِممذ وا َٰ ت نفِق  ْ ٱۡلِبذ َحَّتذ ءٖ فَإِنذ  0لَن َتَنال وا ْ ِمن ََشۡ وا ِبُّوَن  َوَما ت نِفق  َت 

 ِ َ ب  هِۦ َعلِيم  ٱَّللذ
ا تُِحبُّوَن َوَما تُْنفِقُوا  لَْن تَنَالُوا اْلبِرا َحتاى تُْنفِقُوا ِمما

َ بِِه َعلِيمٌ   ِمْن َشْيءإ فَإِنا هللاا

89/3:93هـ
4
ىءِيَل   ََِنٓ إِۡسَر ِ َعاِم ََكَن ِحَل ٗ ۡل  ُّ ٱلطذ َٰ  0م۞ُك  ىءِيل  لََعَ َم إِۡسَر إَِلذ َما َحرذ

َٰة    َل ٱتلذۡوَرى ن ت ََنذ
َ
َٰةِ فَٱتۡل وَهآ إِن  9مَنۡفِسهِۦ ِمن َقۡبِل أ ت واْ بِٱتلذۡوَرى

ۡ
ق ۡل فَأ

نت ۡم َصَِٰدقَِي   ك 

َم  ُكلُّ الطاَعاِم َكاَن ِحاّلً لِبَنِي إِْسَراهِيَل إاِلا َما َحرا

َل التاْوَراةُ قُْل إِْسَراهِيُل َعلَى نَْفسِ  ِه ِمْن قَْبِل أَْن تُنَزا

 فَأْتُوا بِالتاْوَراِة فَاْتلُوهَا إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

م   89/3:94هـ ْوَلىئَِك ه 
 
َٰلَِك فَأ ِ ٱۡلَكِذَب ِمنَۢ َبۡعِد َذ ىَٰ لََعَ ٱَّللذ َفَمِن ٱۡفََتَ

ونَ  َٰلِم   ٱلظذ
ِ اْلَكِذَب  ِمْن بَْعِد َذلَِك فَأُولَئَِك فََمِن اْفتََرى َعلَى هللاا

 هُُم الظاالُِمونَ 

ُۡشِكِيَ  89/3:95هـ ُۖ َوَما ََكَن ِمَن ٱلۡم  َٰهِيَم َحنِيٗفا واْ ِملذَة إِبَۡر ۗۡ فَٱتذبِع  ُ فَاتابُِعوا ِملاةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن  ق ۡل َصَدَق ٱَّللذ  قُْل َصَدَق هللاا

 ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

89/3:96هـ
5
َل َبۡيٖت   وذ

َ
ةَ  0و ِضعَ  ]...[إِنذ أ ِي بَِبكذ ٗدى  0ملِلنذاِس لََّلذ َباَرَٗك َوه  م 

 ل ِۡلَعَٰلَِمَي 
ةَ ُمبَاَرًكا  َل بَْيتإ ُوِضَع لِلنااِس لَلاِذي بِبَكا إِنا أَوا

 َوهًُدى لِْلَعالَِمينَ 

89/3:97هـ
6
َۢ َبي َِنَٰت    ِ لََعَ  0فِيهِ َءاَيَٰت  ۗۡ َوَّلِلذ ۥ ََكَن َءاِمٗنا َٰهِيَمُۖ َوَمن َدَخلَه  َقام  إِبَۡر مذ

 ]...[َمِن ٱۡسَتَطاَع إََِلۡهِ َسبِيَٗل  َوَمن َكَفَر  0مٱۡۡلَۡيِت  9ٱنلذاِس ِحجُّ 
َ َغَِنٌّ َعِن ٱۡلَعَٰلَِمَي   فَإِنذ ٱَّللذ

هُ َكاَن فِيِه آَيَاٌت بَيِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخلَ 

ِ َعلَى النااِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه  آَِمنًا َوَّلِلا

َ َغنِي  َعِن اْلَعالَِمينَ   َسبِياًل َوَمْن َكفََر فَإِنا هللاا

89/3:98هـ
7
وَن أَِب  ر  ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب لَِم تَۡكف 

َ
أ َٰ َما ق ۡل َيى ِ َوٱَّللذ  َشِهيٌد لََعَ َيَِٰت ٱَّللذ
  0َتۡعَمل ونَ 

 ُ ِ َوهللاا قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَِم تَْكفُُروَن بِآَيَاِت هللاا

 َشِهيٌد َعلَى َما تَْعَملُونَ 

                                                           
1

 لَْن تَْقبََل تَْوبَتهُمْ  لَْن نَْقبََل تَْوبَتَهُْم،(0 
2

قارن: "ماذا ينفع اإلنسان لو رب  العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا ( 0م♦ لَِو، َولَُو ( 7 َذهَبٌ ( 7 ِملُ ( 9 نَْقبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلَء، يَْقبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلءَ ( 0 

 (.96:  06يعطي اإلنسان بدال لنفسه؟" )متى 
3

 بعض ما( 0 
4

:  79كلمة اسراهيل هنا تعني يعقوب: "ال يكون آسمك يعقوب فيما بعد، بل إسراهيل، ألنك صارعت هللا والناس فغلبت" )تكوين ( 0م♦ تُْنَزَل ( 0 

قد تكون هذه إشارة الى تحريم أكل عرق النسا: "وسمى يعقوب المكان فنوهيل قاهال: إني رأيت هللا وجها إلى وجه، ونجت نفسي ( 9م(. 98

ت له الشمس عند عبوره فنوهيل، وهو يعرج من وركه. ولذلك ال يأكل بنو إسراهيل عرق النسا الذي في حق الورك إلى هذا اليوم، ألنه وأشرق

 .073:  6\33(. أنظر موانع الطعام عند اليهود والمسيحيين هامش اآلية 77-70:  79لمس حق ورك يعقوب على عرق النسا" )تكوين 
5

ولكن التقليد اإلسالمي يرى ان بكة هو احد اسماهها باإلضافة الى اسم ام  97:  79\000يذكر القرآن مكة صراحة إال في اآلية لم ( 0م♦ َوَضَع ( 0 

 97يرى ان كلمة بكة هي إشارة الى وادي البكاء الذي جاء ذكره في المزمور  87-89صفحة  Bonnet-Eymardالقرى والبلد األمين. غير أن 

ط المبكى في اورشليم. وهذا الواد يقع شمال وادي بني هنوم آخر مرحلة في طقس الحج اليهودي الى الهيكل. ويذكر سفر وهو ما يذكر بحي 6: 

 ان بيت هللا كان في شيلو مما يذكر بصالح احد اسماء مكة أيضا وفقا للتقليد اإلسالمي. 70:  09القضاة 
6

 .093:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َحجُّ ( 9 آية بينة( 0 
7

قارن: "أنهما صنعا فاحشة في إسراهيل، وزنيا مع نساء قريبهما، وتكلما بآسمي كالما كاذبا لم آمرهما به. إني أعلم وأشهد، يقول الرب" ( 0م 

 (.97:  98)ارميا 
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89/3:99هـ
1
ونَ   دُّ ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب لَِم تَص 

َ
أ وَنَها  0ق ۡل َيى ِ َمۡن َءاَمَن َتۡبغ  َعن َسبِيِل ٱَّللذ

ۗۡ َوَما ٱَّللذ   َهَدآء  نت ۡم ش 
َ
ا َتۡعَمل وَن ِعوَٗجا َوأ   بَِغَٰفِل  َعمذ

ِ َمْن  وَن َعْن َسبِيِل هللاا قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَِم تَُصدُّ

ُ بَِغافِلإ  آََمَن تَْبُغونَهَا ِعَوًجا َوأَْنتُْم ُشهََداُء َوَما هللاا

ا تَْعَملُونَ   َعما

ْ إِن  89/3:100هـ ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ْ ٱۡلِكَتََٰب َيى وت وا

 
ِيَن أ َِن ٱَّلذ ْ َفرِيٗقا م  وا ت ِطيع 

ۡم َكَٰفِرِينَ  م َبۡعَد إِيَمَٰنِك  وك  دُّ  يَر 
يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إِْن تُِطيُعوا فَِريقًا ِمَن الاِذيَن 

وُكْم بَْعَد إِيَمانُِكْم َكافِِرينَ   أُوتُوا اْلِكتَاَب يَُردُّ

89/3:101هـ
2
نت ۡم ت ۡتَّلَٰ َوَكۡيَف تَ  

َ
وَن َوأ ر  ۡم  0ۡكف  ِ َوفِيك  ۡم َءاَيَٰت  ٱَّللذ َعلَۡيك 

ۡسَتِقيٖم  ِدَي إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ ِ َفَقۡد ه  ۗۥۡ َوَمن َيۡعَتِصم بِٱَّللذ وَل    رَس 
 ِ َوَكْيَف تَْكفُُروَن َوأَْنتُْم تُْتلَى َعلَْيُكْم آَيَاُت هللاا

ِ فَقَْد هُِدَي إِلَى َوفِيُكْم َرُسولُهُ َوَمْن يَْعتَِصْم  بِاَّللا

 ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ 

89/3:102هـ
3
َ َحقذ ت َقاتِهِۦ  ْ ٱَّللذ وا ْ ٱتذق  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ وت نذ إَِلذ  0ن0َيى َوََل َتم 

ونَ  ۡسلِم  نت م مُّ
َ
  9َوأ

َ َحقا تُقَاتِِه َواَل تَ  ُموتُنا يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اتاقُوا هللاا

 إاِلا َوأَْنتُْم ُمْسلُِمونَ 

89/3:103هـ
4
   ْ ق وا ِ ََجِيٗعا َوََل َتَفرذ ْ ِِبَۡبِل ٱَّللذ وا ِ  0َوٱۡعَتِصم  ْ نِۡعَمَت ٱَّللذ وا ر  َوٱۡذك 

ۡصَبۡحت م بِنِۡعَمتِهِۦٓ 
َ
ۡم فَأ لذَف َبۡيَ ق ل وبِك 

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
نت ۡم أ ۡم إِۡذ ك  َعلَۡيك 

ۗۡ َكَذَٰلَِك  ِۡنَها م م  نَقَذك 
َ
َِن ٱنلذارِ فَأ ۡفَرةٖ م  َٰ َشَفا ح 

نت ۡم لََعَ َٰٗنا َوك  إِۡخَو
َٰتِهِۦ لَعَ  ۡم َءاَي ِ  ٱَّللذ  لَك  وَن ي بَي  ۡم َتۡهَتد   لذك 

قُوا  ِ َجِميًعا َواَل تَفَرا َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاا

ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأَلاَف  َواْذُكُروا نِْعَمةَ هللاا

بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوُكْنتُْم َعلَى 

ُ  َشفَا ُحْفَرةإ ِمَن الناارِ  فَأَْنقََذُكْم ِمْنهَا َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاا

 لَُكْم آَيَاتِِه لََعلاُكْم تَْهتَُدونَ 

89/3:104هـ
5
ن  ونَ  0َوتۡلَك  ر  م 

ۡ
وَن إََِل ٱۡۡلَۡۡيِ َوَيأ ة  يَۡدع  مذ

 
ۡم أ ِنك  وِف  9م  بِٱلَۡمۡعر 
نَكرِِۚ  وَن  7َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلۡم  ۡفلِح  م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 

 
 َوأ

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى الَْخْيِر َويَأُْمُروَن  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُما

بِاْلَمْعُروِف َويَْنهَْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك هُُم 

 اْلُمْفلُِحونَ 

م  ٱۡۡلَي َِنَٰت    89/3:105هـ واْ ِمنَۢ َبۡعِد َما َجآَءه  ق واْ َوٱۡخَتلَف  ِيَن َتَفرذ ون واْ َكٱَّلذ َوََل تَك 
ۡم َعَذاٌب َعِظيم   ْوَلىئَِك لَه 

 
 َوأ

قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما  َواَل تَُكونُوا َكالاِذيَن تَفَرا

 َجاَءهُُم اْلبَيِّنَاُت َوأُولَئَِك لَهُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

89/3:106هـ
6
وه  َوتَۡسَودُّ  0يَۡوَم تَۡبَيضُّ   ۡت  9و ج  ِيَن ٱۡسَودذ ا ٱَّلذ مذ

َ
وه   فَأ ۡم  7و ج  ه  وه  و ج 

وَن  ]...[ ر  نت ۡم تَۡكف  وق واْ ٱۡلَعَذاَب بَِما ك  ۡم فَذ  َكَفۡرت م َبۡعَد إِيَمَٰنِك 
َ
 أ

ا الاِذيَن  يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ فَأَما

إِيَمانُِكْم فَُذوقُوا اْسَوداْت ُوُجوهُهُْم أََكفَْرتُْم بَْعَد 

 اْلَعَذاَب بَِما ُكْنتُْم تَْكفُُرونَ 

89/3:107هـ
7
ۡت   ِيَن ٱۡبَيضذ ا ٱَّلذ مذ

َ
وَن  0َوأ ۡم فِيَها َخَِِٰل  ُِۖ ه  ۡم فَِف رَُۡحَةِ ٱَّللذ ه  وه  ِ هُْم  و ج  ْت ُوُجوهُهُْم فَفِي َرْحَمِة هللاا ا الاِذيَن اْبيَضا َوأَما

 فِيهَا َخالُِدونَ 

89/3:108هـ
8
ِ َنۡتل وَها  ۡلٗما  0تِۡلَك َءاَيَٰت  ٱَّللذ ِۗ َوَما ٱَّللذ  ي رِيد  ظ  ِ َعلَۡيَك بِٱۡۡلَق 

 ل ِۡلَعَٰلَِمَي 
ُ يُِريُد  ِ نَْتلُوهَا َعلَْيَك بِاْلَحقِّ َوَما هللاا تِْلَك آَيَاُت هللاا

 ظُْلًما لِْلَعالَِمينَ 

89/3:109هـ
9
ِ َما ِِف   ِ ت ۡرَجع  َوَّلِلذ ۡرِضِۚ ِإَوََل ٱَّللذ

َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ور   0ٱلسذ م 

 
ِ  ٱۡۡل َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوإِلَى هللاا ِ َما فِي السا َوَّلِلا

 تُْرَجُع اأْلُُمورُ 

وِف َوَتۡنَهۡونَ  89/3:110هـ وَن بِٱلَۡمۡعر  ر  م 
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنذاِس تَأ

 
ة  أ مذ
 
نت ۡم َخۡۡيَ أ َعِن  ك 

مِۚ  ذه  ا ل ۡهل  ٱۡلِكَتَِٰب لاََكَن َخۡۡيٗ
َ
ِۗۡ َولَۡو َءاَمَن أ نَكرِ َوت ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ ٱلۡم 
ونَ  م  ٱۡلَفَِٰسق  ۡكَث ه 

َ
ۡؤِمن وَن َوأ م  ٱلۡم  ِۡنه   م 

ةإ أُْخِرَجْت لِلنااِس تَأُْمُروَن  ُكْنتُْم َخْيَر أُما

ِ بِاْلَمْعُروِف َوتَْنهَْوَن َعِن اْلُمْنَكِر وَ  تُْؤِمنُوَن بِاَّللا

َولَْو آََمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيًرا لَهُْم ِمْنهُُم 

 اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرهُُم اْلفَاِسقُونَ 

                                                           
1

ونَ ( 0   تُِصدُّ
2

 يُْتلَى( 0 
3

 "ما استطعتم"التي تقول  06:  67\019منسوخة باآلية ( 0ن♦ ُمَسلُِّموَن ( 9 تُقَاتَهَ ( 0 
4

قُوا( 0   تافَرا
5

 المنكر = المنكر ويستعينون هللا على ما اصابهم.( 7 َويَاُمُرونَ ( 9 َولِتَُكنْ ( 0 
6

، تَْبيَاضُّ ( 0  ، َوتَْسَوادُّ ( 9 تِْبيَضُّ  اْسَواداتْ ( 7 َوتِْسَودُّ
7

تْ ( 0   اْبيَاضا
8

 يَْتلُوهَا( 0 
9

 تَْرِجعُ ( 0 
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89/3:111هـ
1
مۡ   وك  ُّ ٗذىُۖ  0لَن يَۡض 

َ
ٓ أ ۡدبَاَر ث مذ ََل  ]...[إَِلذ

َ
م  ٱۡۡل ۡم ي َولُّوك  ِإَون ي َقَٰتِل وك 

ونَ    0ن9ي نَِص 
وُكْم إاِلا أًَذى َوإِْن يُقَاتِلُوُكْم يَُولُّوُكُم  لَْن يَُضرُّ

 اأْلَْدبَاَر ثُما اَل يُْنَصُرونَ 

89/3:112هـ
2
َِن   ِ وََحۡبٖل م  َِن ٱَّللذ ْ إَِلذ ِِبَۡبٖل م  ٓوا ۡيَن َما ث قِف 

َ
ِلذة  أ َِبۡت َعلَۡيِهم  ٱَّل  ِض 

ِ وَ  َِن ٱَّللذ َٰلَِك ٱنلذاِس َوَبآء و بَِغَضٖب م  َِبۡت َعلَۡيِهم  ٱلَۡمۡسَكَنة   َذ ِض 
وَن أَِب ر  ْ يَۡكف  ۡم ََكن وا نذه 

َ
ۢنبَِيآءَ بِأ

َ
ِ َوَيۡقت ل وَن ٱۡۡل ِۚ  0َيَِٰت ٱَّللذ ٖ بَِغۡۡيِ َحق 

وَن  ََكن واْ َيۡعَتد  َٰلَِك بَِما َعَصواْ وذ  َذ

لاةُ أَْيَن َما ثُقِفُوا إاِلا بَِحْبلإ  ِمَن  ُضِربَْت َعلَْيِهُم الذِّ

 ِ ِ َوَحْبلإ ِمَن النااِس َوبَاُؤوا بَِغَضبإ ِمَن هللاا هللاا

َوُضِربَْت َعلَْيِهُم اْلَمْسَكنَةُ َذلَِك بِأَناهُْم َكانُوا 

ِ َويَْقتُلُوَن اأْلَْنبِيَاَء بَِغْيِر َحقٍّ  يَْكفُُروَن بِآَيَاِت هللاا

 َذلَِك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدونَ 

89/3:113هـ
3
ِ َءانَآَء   ة  قَآئَِمة  َيۡتل وَن َءاَيَِٰت ٱَّللذ مذ

 
ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب أ

َ
ِۡن أ ۗۡ م  واْ َسَواٗٓء ۞لَۡيس 
ونَ  د  ۡم يَۡسج  ِۡل َوه    0مٱَلذ

ةٌ قَاهَِمةٌ يَْتلُوَن  لَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُما

ِ آَنَاَء اللاْيِل َوهُْم يَْسجُ   ُدونَ آَيَاِت هللاا

89/3:114هـ
4
ونَ   ر  م 

ۡ
ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَيأ وِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن  0ي ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ بِٱلَۡمۡعر 

َٰلِِحَي  ْوَلىئَِك ِمَن ٱلصذ
 
وَن ِِف ٱۡۡلَۡيَرَِٰتِۖ َوأ نَكرِ َوي َسَٰرِع   ٱلۡم 

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر َويَأُْمُروَن  بِاْلَمْعُروِف يُْؤِمنُوَن بِاَّللا

َويَْنهَْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت 

الِِحينَ   َوأُولَئَِك ِمَن الصا

89/3:115هـ
5
  ْ ۗۡ  0َوَما َيۡفَعل وا وه  تذقَِي  9ِمۡن َخۡۡيٖ فَلَن ي ۡكَفر  َۢ بِٱلۡم  ُ َعلِيٌم َوَما يَْفَعلُوا ِمْن َخْيرإ فَلَْن يُْكفَُروهُ  َوٱَّللذ  َعلِيم  َوهللاا

 بِاْلُمتاقِينَ 

89/3:116هـ
6
ْ لَن ت ۡغَِنَ   وا ِيَن َكَفر  ِ  0إِنذ ٱَّلذ َِن ٱَّللذ م م  ه  ۡوَلَٰد 

َ
ۡم َوََلٓ أ َٰل ه  ۡمَو

َ
ۡم أ َعۡنه 

وَن   ٗ َشۡي  ۡم فِيَها َخَِِٰل  ۡصَحَٰب  ٱنلذارِِۖ ه 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
ُۖ َوأ  ا

َعْنهُْم أَْمَوالُهُْم َواَل إِنا الاِذيَن َكفَُروا لَْن تُْغنَِي 

ِ َشْيئًا َوأُولَئَِك أَْصَحاُب النااِر هُْم  أَْواَلُدهُْم ِمَن هللاا

 فِيهَا َخالُِدونَ 

89/3:117هـ
7
ونَ   ۡنَيا َكَمَثِل رِيٖح فِيَها ِصٌّ  0َمَثل  َما ي نِفق  ةِ ٱَلُّ ِ ٱۡۡلََيوَٰ ِِف َهَِٰذه

نف  
َ
ْ أ ٓوا َصابَۡت َحۡرَث قَۡوٖ  َظلَم 

َ
م  ٱَّللذ  أ ۡهلََكۡته   َوَما َظلََمه 

َ
ۡم فَأ َسه 

وَن  9َوَلَِٰكنۡ  ۡم َيۡظلِم  َسه  نف 
َ
 أ

ْنيَا َكَمثَِل ِري إ  َمثَُل َما يُْنفِقُوَن فِي هَِذِه اْلَحيَاِة الدُّ

فِيهَا ِصر  أََصابَْت َحْرَث قَْومإ ظَلَُموا أَْنفَُسهُْم 

ُ وَ   لَِكْن أَْنفَُسهُْم يَْظلُِمونَ فَأَْهلََكْتهُ َوَما ظَلََمهُُم هللاا

89/3:118هـ
8
مۡ   ل ونَك 

ۡ
ۡم ََل يَأ ِن د ونِك  ْ بَِطانَٗة م  وا ْ ََل َتتذِخذ  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ  0َيى

ْ َما َعنِتُّۡم قَۡد بََدتِ  وا ِۡف  9َخَباَٗل َودُّ َٰهِِهۡم َوَما َت  ۡفَو
َ
ٱۡۡلَۡغَضآء  ِمۡن أ

ۡكَب   
َ
ۡم أ ور ه  د  نت ۡم َتۡعقِل وَن  0مص  م  ٱٓأۡلَيَِٰتِۖ إِن ك   قَۡد بَيذنذا لَك 

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَتاِخُذوا بِطَانَةً ِمْن ُدونُِكْم اَل 

وا َما َعنِتُّْم قَْد بََدِت اْلبَْغَضاُء  يَأْلُونَُكْم َخبَااًل َودُّ

بَُر قَْد بَياناا ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخفِي ُصُدوُرهُْم أَكْ 

 لَُكُم اآْلَيَاِت إِْن ُكْنتُْم تَْعقِلُونَ 

ۡم َوت ۡؤِمن وَن بِٱۡلِكَتَِٰب ُك  ِهِۦ  89/3:119هـ ِبُّونَك  ۡم َوََل َي  ِبُّوَنه  ْوََلٓءِ َت 
 
نت ۡم أ

َ
أ َهى

نَامِ 
َ
م  ٱۡۡل ْ َعلَۡيك  وا ْ َعضُّ ْ َءاَمنذا ِإَوَذا َخلَۡوا ۡم قَال ٓوا وك  َل ِمَن ِإَوَذا لَق 
ورِ  د  َۢ بَِذاِت ٱلصُّ َ َعلِيم  ۡمۗۡ إِنذ ٱَّللذ وت واْ بَِغۡيِظك   ٱۡلَغۡيِظِۚ ق ۡل م 

هَا أَْنتُْم أُواَلِء تُِحبُّونَهُْم َواَل يُِحبُّونَُكْم َوتُْؤِمنُوَن 

بِاْلِكتَاِب ُكلِِّه َوإَِذا لَقُوُكْم قَالُوا آََمناا َوإَِذا َخلَْوا 

وا َعلَْيُكُم اأْلَ  نَاِمَل ِمَن اْلَغْيِظ قُْل ُموتُوا َعضُّ

ُدورِ  َ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ  بَِغْيِظُكْم إِنا هللاا

                                                           
1

وُكمْ ( 0   98:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦ ُروا يُْنصَ ( 9 يَِضرُّ
2

 اأْلَْنبِئَاءَ ( 0 
3

(؛"في يوم ضيقي التمست السيد. في الليل 8:  79قارن: "في النهار يأمر الرب رحمته وفي الليل نشيده عندي صالة إلله حياتي" )مزامير ( 0م 

(؛"باركوا 33:  008الليل اسمك وحفظت شريعتك" )مزامير (؛"يا رب ذكرت في 7:  77انبسطت يدي ولم تكل. ونفسي أبت أن تتعز" )مزامير 

(؛"وعند نصف الليل، بينما بولس وسيال 077:  077الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا. في الليالي" )مزامير 

 (.93:  06يسبحان هللا في صالتهما، والسجناء يصغون إليهما" )اعمال 
4

 َويَاُمُرونَ ( 0 
5

 تُْكفَُروهُ ( 9 تَْفَعلُوا( 0 
6

 يُْغنِيَ ( 0 
7

 َولَِكنا ( 9 تُْنفِقُونَ ( 0 
8

(؛"فأحذر 77:  97قارن: "واليقيموا في أرضك كيال يجعلوك تخطأ إلي بأن تعبد آلهتهم، فيكون ذلك لك فخا" )خروج ( 0م♦ بََدا ( 9 يَالُونَُكمْ ( 0 

ها، بعد إبادتها أمامك، وأن تلتمس آلهتها قاهال: كيف كانت تلك األمم تعبد آلهتها؟ فأنا أيضا أفعل هكذا. ا تصنع لنفسك أن تقع في الفخ بالسير وراء

(؛أنظر أيضا 70-71:  09هكذا نحو الرب إلهك، فإنها قد صنعت آللهتها كل قبيحة يكرهها الرب، حتى أحرقت بنيها وبناتها بالنار آللهتها" )تثنية 
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89/3:120هـ
1
مۡ   مۡ  0إِن َتۡمَسۡسك  ۡؤه  ُۖ  9َحَسَنة  تَس  ْ بَِها وا ۡم َسي َِئة  َيۡفرَح  ِإَون ت ِصۡبك 

مۡ  ُّك  ْ ََل يَۡض  وا ْ َوَتتذق  وا ۡم َشۡي  7ِإَون تَۡصِب  ه  َ بَِما   ً َكۡيد  ۗۡ إِنذ ٱَّللذ ا
ِيط   7َيۡعَمل ونَ   َم 

إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤهُْم َوإِْن تُِصْبُكْم َسيِّئَةٌ 

ُكْم  يَْفَرُحوا بِهَا َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتاقُوا اَل يَُضرُّ

َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ   َكْيُدهُْم َشْيئًا إِنا هللاا

89/3:121هـ
2
ۡهلَِك ت َبو ِئ   

َ
ۡؤِمنِيَ  0ِإَوۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ َوٱَّللذ   7َمَقَٰعَِد لِۡلقَِتاِلِۗ  9ٱلۡم 

 َسِميٌع َعلِيٌم 
ُئ الُْمْؤِمنِيَن َمقَاِعَد  َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهلَِك تُبَوِّ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   لِْلقِتَاِل َوهللاا

89/3:122هـ
3
آئَِفتَ   ۗۡ إِۡذ َهمذت طذ َما ن َتۡفَشََل َوٱَّللذ  َوَِلُّه 

َ
ۡم أ ِ  0اِن ِمنك  َولََعَ ٱَّللذ

ۡؤِمن وَن  ِ ٱلۡم 
 فَۡلَيَتَوُكذ

ُ َولِيُّهَُما  ْت طَاهِفَتَاِن ِمْنُكْم أَْن تَْفَشاَل َوهللاا إِْذ هَما

ِل اْلُمْؤِمنُونَ  ِ فَْليَتََوكا  َوَعلَى هللاا

89/3:123هـ
4
م    ك  ُۖ َولََقۡد نََِصَ ذِلذة 

َ
نت ۡم أ

َ
ۡم  0تٱَّللذ  بَِبۡدرٖ َوأ َ لََعلذك  ْ ٱَّللذ وا فَٱتذق 

وَن  ر   تَۡشك 
َ لََعلاُكْم  ُ بِبَْدرإ َوأَْنتُْم أَِذلاةٌ فَاتاقُوا هللاا َولَقَْد نََصَرُكُم هللاا

 تَْشُكُرونَ 

89/3:124هـ
5
لَن 

َ
ۡؤِمنَِي أ ول  لِۡلم  ََٰثةِ  0إِۡذ َتق  م بَِثَل ۡم َربُّك  ك  ن ي ِمدذ

َ
ۡم أ يَۡكفَِيك 

ََنلِيَ  9َءاَلَٰٖف  َِن ٱلَۡمَلىئَِكةِ م    0م7م 
ُكْم َربُُّكْم  إِْذ تَقُوُل لِْلُمْؤِمنِيَن أَلَْن يَْكفِيَُكْم أَْن يُِمدا

 بِثاََلثَِة آاََلفإ ِمَن اْلَماَلهَِكِة ُمْنَزلِينَ 

89/3:125هـ
6
مبََّلى  إِن تَۡص   ت وك 

ۡ
ْ َوَيأ وا ْ َوَتتذق  وا ۡم  ]...[ 0ِب  ۡمِدۡدك  ِن فَۡورِهِۡم َهََٰذا ي  م 

َسو ِِميَ  َِن ٱلَۡمَلىئَِكةِ م  م َِبَۡمَسةِ َءاَلَٰٖف م    7َربُّك 
بَلَى إِْن تَْصبُِروا َوتَتاقُوا َويَأْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم هََذا 

ِمينَ يُْمِدْدُكْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة آاََلفإ   ِمَن اْلَماَلهَِكِة ُمَسوِّ

ۗۦۡ َوَما  89/3:126هـ م بِهِ ۡم َوتِلَۡطَمئِنذ ق ل وب ك  ىَٰ لَك  َوَما َجَعلَه  ٱَّللذ  إَِلذ ب ُۡشَ
ِ ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَِكيمِ   ِمۡن ِعنِد ٱَّللذ

 ٱنلذِۡص  إَِلذ
ُ إاِلا بُْشَرى لَُكْم َولِتَْطَمئِنا  قُلُوبُُكْم بِِه َوَما َجَعلَهُ هللاا

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ   َوَما الناْصُر إاِلا ِمْن ِعْنِد هللاا

89/3:127هـ
7
مۡ   ۡو يَۡكبَِته 

َ
ٓواْ أ ِيَن َكَفر  َِن ٱَّلذ فَيَْنقَلِبُوا لِيَْقطََع طََرفًا ِمَن الاِذيَن َكفَُروا أَْو يَْكبِتَهُْم  َفَينَقلِب واْ َخآئِبَِي  0َِلَۡقَطَع َطَرٗفا م 

 َخاهِبِينَ 

89/3:128هـ
8
ۡو َيت وَب  ]...[ 

َ
ٌء أ ۡمرِ ََشۡ

َ
مۡ  0لَۡيَس لََك ِمَن ٱۡۡل َبه  ِ َعذ  ۡو ي 

َ
 9َعلَۡيِهۡم أ

ونَ  ۡم َظَٰلِم    0نفَإِنذه 
لَْيَس لََك ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء أَْو يَتُوَب َعلَْيِهْم أَْو 

بَهُْم فَإِناهُْم ظَالُِمونَ   يَُعذِّ

ِب  َمن  89/3:129هـ ۡرِضِۚ َيۡغفِر  لَِمن يََشآء  َوي َعذ 
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ َوَّلِلذ

ور  رذِحيم    يََشآء   َوٱَّللذ  َغف 
َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض يَْغفُِر لَِمْن  ِ َما فِي السا َوَّلِلا

ُ َغفُوٌر  ُب َمْن يََشاُء َوهللاا  َرِحيمٌ يََشاُء َويَُعذِّ

89/3:130هـ
9
  ْ ا َِبوى ْ ٱلر  ل وا ك 

ۡ
ْ ََل تَأ ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ُۖ  0مَيى َضََٰعَفٗة ۡضَعَٰٗفا مُّ

َ
واْ  0أ َوٱتذق 

وَن  ۡم ت ۡفلِح  َ لََعلذك   ٱَّللذ
بَا أَْضَعافًا  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَأُْكلُوا الرِّ

َ لَ   َعلاُكْم تُْفلُِحونَ ُمَضاَعفَةً َواتاقُوا هللاا

َٰفِرِينَ  89/3:131هـ ۡت لِۡلَك ِعدذ
 
واْ ٱنلذاَر ٱلذَِّتٓ أ  َواتاقُوا النااَر الاتِي أُِعداْت لِْلَكافِِرينَ  َوٱتذق 

                                                           
1

ُكْم، يَْضُرْرُكمْ ( 7 تَُسوهُمْ ( 9 يَْمَسْسُكمْ ( 0  ُكْم، يَُضرِّ  تَْعَملُونَ ( 7 يَُضْرُكْم، يَِضْرُكْم، يَُضرا
2

ي( 0   َمْقَعداً لِْلقِتَاِل، َمقَاِعَد اْلقِتَالِ ( 7 للُْمْؤِمنِينَ ( 9 تُْبِوُئ، تُْبِوي، يُبوي، تُبَوِّ
3

 َولِيُّهُم( 0 
4

 بفضل مالهكة بعثها هللا لمساندتهم كما تقول اآلية الالحقة  697ون ان معركة بدر هي أول انتصار حققه المسلمون عام يرى المسلم( 0ت 
5

، بِثاََلثَِة أَْلفإ ( 9 أاَل( 0  ، بِثاََلثَْة آاََلفإ لِيَن ( 7 بِثاََلثَه آاََلفإ لِيَن، ُمنَزِّ فأجابه: ))ال تصعد إليهم مواجهة، داود الرب، قارن: "فسأل ( 0م♦ ُمْنِزلِيَن، ُمنَزا

بل التف عليهم من الخلف من جهة أشجار البلسم، فإذا سمعت صوت خطوات في رؤوس أشجار البلسم فتقدم ألني أكون خرجت أمامك لالنتصار 

هو يلوح بسالح من ذهب.  وكانوا ال يزالون عند أورشليم، إذ تراءى فارس عليه لباس أبيض يتقدمهم، و(؛"97-97:  3ليهم" )صموهيل الثاني ع

وا فجعلوا بأجمعهم يباركون هللا الرحيم وتشجعوا في قلوبهم، حتى كانوا مستعدين ألن يطعنوا، ال الناس فقط، بل أضرى الوحوش أيضا، ويخترق

ن أنه ال يمكنني أن أسأل فقال يسوع لبطرس: إغمد سيفك، فكل من يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أوتظ(؛"8-9:  00" )مكابيين الثاني أسوار الحديد

 (.37-39:  96" )متى أبي، فيمدني الساعة بأكثر من اثني عشر فيلقا من المالهكة؟
6

، بَِخْمَسِة أْلفإ ( 9 َويَاتُوُكمْ ( 0  ِمينَ ( 7 بَِخْمَسه آاََلفإ  ُمَسوا
7

 تُْكبِتَهُْم، يَْكبَِدهُمْ ( 0 
8

بُهُْم ( 9 يَتُوبُ ( 0   لعنة هللا على الكافرين فجاءت هذه اآلية تنسخ هذا التصرف كان النبي قد طلب( 0ن♦ يَُعذِّ
9

فَةً ( 0   .78:  71\97أنظر هامش ( 0م♦ ُمَضعا
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ۡم ت رَُۡح ونَ  89/3:132هـ وَل لََعلذك  َ َوٱلرذس  واْ ٱَّللذ ِطيع 
َ
ُسوَل لََعلاُكمْ  َوأ َ َوالرا  تُْرَحُمونَ  َوأَِطيُعوا هللاا

89/3:133هـ
1
  ْ ٓوا َمََٰوَٰت   0۞َوَسارِع  َها ٱلسذ ۡم وََجنذة  َعۡرض  ب ِك  ِن رذ إََِلَٰ َمۡغفَِرةٖ م 

تذقَِي  ۡت لِۡلم  ِعدذ
 
ۡرض  أ

َ
 َوٱۡۡل

َوَساِرُعوا إِلَى َمْغفَِرةإ ِمْن َربُِّكْم َوَجناةإ َعْرُضهَا 

َمَواُت َواأْلَْرُض أُِعداْت   لِْلُمتاقِينَ السا

َِٰظِمَي ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡلَعافَِي َعِن  89/3:134هـ آءِ َوٱۡلَك ذ آءِ َوٱلۡضذ ذ وَن ِِف ٱلَّسذ ِيَن ي نفِق  ٱَّلذ
ۡحِسنِيَ  ِبُّ ٱلۡم   ٱنلذاِسِۗ َوٱَّللذ  َي 

اِء َواْلَكاِظِميَن  را اِء َوالضا الاِذيَن يُْنفِقُوَن فِي السارا

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ اْلَغْيظَ َواْلَعافِ   يَن َعِن النااِس َوهللاا

واْ  89/3:135هـ َ فَٱۡسَتۡغَفر  واْ ٱَّللذ ۡم َذَكر  َسه  نف 
َ
ٓواْ أ ۡو َظلَم 

َ
َِٰحَشًة أ ِيَن إَِذا َفَعل واْ َف َوٱَّلذ

 ْ َٰ َما َفَعل وا واْ لََعَ ن وَب إَِلذ ٱَّللذ  َولَۡم ي ِِصُّ ن وبِِهۡم َوَمن َيۡغفِر  ٱَّلُّ ۡم  َِّل  وَه 
ونَ   َيۡعلَم 

َوالاِذيَن إَِذا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسهُْم َذَكُروا 

 ُ نُوَب إاِلا هللاا َ فَاْستَْغفَُروا لُِذنُوبِِهْم َوَمْن يَْغفُِر الذُّ هللاا

وا َعلَى َما فََعلُوا َوهُْم يَْعلَُمونَ   َولَْم يُِصرُّ

ْوَلىئَِك جَ  89/3:136هـ
 
نَۡهَٰر  أ

َ
َٰت  ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل ب ِِهۡم وََجنذ ِن رذ ۡغفَِرة  م  م مذ َزآؤ ه 

ۡجر  ٱۡلَعَِٰملِيَ 
َ
 َخَِِٰلِيَن فِيَها  َونِۡعَم أ

أُولَئَِك َجَزاُؤهُْم َمْغفَِرةٌ ِمْن َربِِّهْم َوَجنااٌت تَْجِري 

أَْجُر ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َونِْعَم 

 اْلَعاِملِينَ 

واْ َكۡيَف ََكَن  89/3:137هـ ر  ۡرِض فَٱنظ 
َ
واْ ِِف ٱۡۡل َن  فَِسۡي  ۡم س  قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِك 

بِيَ  ِ َكذ  َٰقَِبة  ٱلۡم   َع
قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُِكْم ُسنٌَن فَِسيُروا فِي اأْلَْرِض 

بِينَ   فَاْنظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ

تذقِيَ  89/3:138هـ ٗدى َوَموِۡعَظة  ل ِۡلم   هََذا بَيَاٌن لِلنااِس َوهًُدى َوَمْوِعظَةٌ لِلُْمتاقِينَ  َهََٰذا َبَيان  ل ِلنذاِس َوه 

ۡؤِمنِيَ  89/3:139هـ نت م مُّ ۡعلَۡوَن إِن ك 
َ
نت م  ٱۡۡل

َ
ا َوأَْنتُُم اأْلَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم َواَل تَِهنُوا َواَل تَْحَزنُو َوََل تَِهن واْ َوََل ََتَۡزن واْ َوأ

 ُمْؤِمنِينَ 

89/3:140هـ
2
مۡ   يذام   9قَۡرح   0إِن َيۡمَسۡسك 

َ
ۥ  َوتِۡلَك ٱۡۡل ِۡثل ه  َفَقۡد َمسذ ٱۡلَقۡوَم قَۡرح  م 

ۡم  7ن َداوِل َها ْ َوَيتذِخَذ ِمنك  ِيَن َءاَمن وا َبۡيَ ٱنلذاِس َوَِلَۡعلََم ٱَّللذ  ٱَّلذ
َٰلِِمَي  ِبُّ ٱلظذ ۗۡ َوٱَّللذ  ََل َي  َهَدآَء  ش 

إِْن يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسا اْلقَْوَم قَْرٌح ِمْثلُهُ َوتِْلَك 

ُ الاِذيَن آََمنُوا اأْلَيااُم نَُداِولُهَا بَْيَن النااِس َولِيَْعلََم  هللاا

ُ اَل يُِحبُّ الظاالِِمينَ   َويَتاِخَذ ِمْنُكْم ُشهََداَء َوهللاا

َٰفِرِينَ  89/3:141هـ ِيَن َءاَمن واْ َوَيۡمَحَق ٱۡلَك َص ٱَّللذ  ٱَّلذ ِ ُ الاِذيَن آََمنُوا َويَْمَحَق اْلَكافِِرينَ  َوَِل َمح  َص هللاا  َولِيَُمحِّ

89/3:142هـ
3
مۡ  

َ
ا أ ْ ٱۡۡلَنذَة َولَمذ ل وا ن تَۡدخ 

َ
واْ  9َيۡعلَمِ  0َحِسۡبت ۡم أ ِيَن َجََٰهد  ٱَّللذ  ٱَّلذ
ۡم َوَيۡعلَمَ  َِٰبِيَن  7ِمنك   ٱلصذ

ُ الاِذيَن  ا يَْعلَِم هللاا أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجناةَ َولَما

ابِِرينَ   َجاهَُدوا ِمْنُكْم َويَْعلََم الصا

89/3:143هـ
4
نت ۡم َتَمنذۡونَ   ن تَۡلَقۡوه   9ٱلَۡمۡوَت ِمن َقۡبلِ  0َولََقۡد ك 

َ
وه   7َفَقدۡ  7أ ۡيت م 

َ
 7َرأ

وَن  ر  نت ۡم تَنظ 
َ
 َوأ

َولَقَْد ُكْنتُْم تََمناْوَن اْلَمْوَت ِمْن قَْبِل أَْن تَْلقَْوهُ فَقَْد 

 َرأَْيتُُموهُ َوأَْنتُْم تَْنظُُرونَ 

89/3:144هـ
5
دٌ َوَما   َمذ ل    0تَم  ول  قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُّس  ۡو  0إَِلذ رَس 

َ
اَت أ فَإِيْن مذ

َ
أ
َٰ َعِقَبۡيهِ  ۡم  َوَمن يَنَقلِۡب لََعَ ۡعَقَٰبِك 

َ
ى أ ذ  9ق تَِل ٱنَقَلۡبت ۡم لََعَ  7فَلَن يَۡض 

َ َشۡي  َِٰكرِيَن   ٗ ٱَّللذ ۗۡ َوَسَيۡجزِي ٱَّللذ  ٱلشذ  ا

ٌد إاِلا رَ  ُسُل َوَما ُمَحما ُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِه الرُّ

أَفَإِْن َماَت أَْو قُتَِل اْنقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَابُِكْم َوَمْن 

َ َشْيئًا َوَسيَْجِزي  يَْنقَلِْب َعلَى َعقِبَْيِه فَلَْن يَُضرا هللاا

اِكِرينَ  ُ الشا  هللاا

                                                           
1

 َساِرُعوا، وسابقوا( 0 
2

 يَُداِولُهَا( 7 قُْرٌح، قََرحٌ ( 9 تَْمَسْسُكمْ ( 0 
3

 َويَْعلَِم، َويَْعلَمُ ( 7 يَْعلَمَ ( 9 َولََما( 0 
4

 َراْيتُُموهُ ( 3 فَلَقَدْ ( 7 تاَُلقُْوهُ ( 7 قَْبلُ ( 9 ُكْنتُُم تاَمناْونَ ( 0 
5

ْسُل، رُسلٌ ( 0   97:  8( نجد في سفر دانيال عبارة ايش حمدوت وكلمة حمدوت بمعنى الرجل المحبوب )أنظر دانيال 0ت♦ يَِضرا ( 7 َعقِبِهِ ( 9 الرُّ

محمد واحمد الواردة في القرآن ال تشير الى النبي محمد بل ان كلمة  097-091جزء ثاني صفحة  Bonnet-Eymard(. ويرى 08و  01:  01و

 صفة الرسول الذي يحمل رسالة القرآن.
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89/3:145هـ
1
وَت إَِلذ   ن َتم 

َ
ۗۡ  َوَما ََكَن نِلَۡفس  أ َٗل َؤجذ ِ كَِتَٰٗبا مُّ َوَمن ي رِۡد  0م0بِإِۡذِن ٱَّللذ

ۡنَيا ن ۡؤتِهِۦ َوَمن ي رِۡد ثََواَب ٱٓأۡلِخَرةِ ن ۡؤتِهِۦ ِمۡنَها   0نِمۡنَها 9ثََواَب ٱَلُّ
َِٰكرِيَن  7َوَسَنۡجزِي  ٱلشذ

ِ ِكتَابًا  َوَما َكاَن لِنَْفسإ أَْن تَُموَت إاِلا بِإِْذِن هللاا

اًل وَ  ْنيَا نُْؤتِِه ِمْنهَا َوَمْن ُمَؤجا َمْن يُِرْد ثََواَب الدُّ

يُِرْد ثََواَب اآْلَِخَرِة نُْؤتِِه ِمْنهَا َوَسنَْجِزي 

اِكِرينَ   الشا

89/3:146هـ
2
ي ِن 

َ
ََٰتَل  0َوَكأ ٖ َق ِب 

ِن نذ ۥ رِب ِيُّونَ  9م  ْ  0ت7َمَعه  ٓ  7َكثِۡي  َفَما َوَهن وا  3لَِما
 ْ وا ف  ِ َوَما َضع  ۡم ِِف َسبِيِل ٱَّللذ َصاَبه 

َ
ِبُّ  6أ ْۗۡ َوٱَّللذ  َي  َوَما ٱۡسَتاَكن وا

َِٰبِيَن   ٱلصذ

َوَكأَيِّْن ِمْن نَبِيٍّ قَاتََل َمَعهُ ِربِّيُّوَن َكثِيٌر فََما َوهَنُوا 

ِ َوَما َضُعفُوا َوَما  لَِما أََصابَهُْم فِي َسبِيِل هللاا

 ُ ابِِرينَ اْستََكانُوا َوهللاا   يُِحبُّ الصا

89/3:147هـ
3
مۡ   اَفَنا ِِفٓ  0َوَما ََكَن قَۡولَه  ْ َربذَنا ٱۡغفِۡر نَلَا ذ ن وَبَنا ِإَوِۡسَ ن قَال وا

َ
ٓ أ إَِلذ

َٰفِرِيَن  نَا لََعَ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَك ۡ ۡقَداَمَنا َوٱنِص 
َ
ۡمرِنَا َوَثب ِۡت أ

َ
 أ

قَالُوا َربانَا اْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوَما َكاَن قَْولَهُْم إاِلا أَْن 

َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى 

 اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ 

89/3:148هـ
4
م    َ َف   َٰه  ِبُّ  0اتَى ۡسَن ثََواِب ٱٓأۡلِخَرةِِۗ َوٱَّللذ  َي  ۡنَيا وَح  ٱَّللذ  ثََواَب ٱَلُّ

ۡحِسنَِي   ٱلۡم 
 ُ ْنيَا َوُحْسَن ثََواِب اآْلَِخَرِة َوهللاا ُ ثََواَب الدُّ فَآَتَاهُُم هللاا

 يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ 

ى  89/3:149هـ ۡم لََعَ وك  دُّ ْ يَر  وا ِيَن َكَفر  ْ ٱَّلذ وا ْ إِن ت ِطيع  ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيى

ۡم َفَتنَقلِب واْ َخََِّٰسِينَ  ۡعَقَٰبِك 
َ
 أ

أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إِْن تُِطيُعوا الاِذيَن َكفَُروا يَا 

وُكْم َعلَى أَْعقَابُِكْم فَتَْنقَلِبُوا َخاِسِرينَ   يَُردُّ

89/3:150هـ
5
َِِٰصِيَن  0بَِل ٱَّللذ    َو َخۡۡي  ٱلنذ ۡمُۖ َوه  ُ َمْواَلُكْم َوهَُو َخْيُر النااِصِرينَ  َمۡولَىَٰك   بَِل هللاا

89/3:151هـ
6
ْ ٱلرُّۡعَب  0َسن ۡلِِق   وا ِيَن َكَفر  ِ َما لَۡم  9ِِف ق ل وِب ٱَّلذ ْ بِٱَّللذ وا ك  ُۡشَ

َ
ٓ أ بَِما

ِۡل  ََن  ُۖ  7ي  ۡلَطَٰٗنا م   7بِهِۦ س  َٰه  َوى
ۡ
َٰلِِمَي  3َوَمأ ُۖ َوبِۡئَس َمۡثَوى ٱلظذ  ٱنلذار 

ْعَب بَِما  َسنُْلقِي فِي قُلُوِب الاِذيَن َكفَُروا الرُّ

 ِ ْل بِِه ُسلْطَانًا َوَمأَْواهُُم أَْشَرُكوا بِاَّللا  َما لَْم يُنَزِّ

 النااُر َوبِْئَس َمْثَوى الظاالِِمينَ 

89/3:152هـ
7
م  وَنه  ۥٓ إِۡذ ََت سُّ م  ٱَّللذ  وَۡعَده  ى إَِذا فَِشۡلت ۡم  0َولََقۡد َصَدقَك  بِإِۡذنِهِۖۦُ َحَّتذ

ِبُّوَن   ا َت  م مذ َٰك  َرى
َ
ٓ أ ِنَۢ َبۡعِد َما ۡمِر وََعَصۡيت م م 

َ
َوتََنَٰزَۡعت ۡم ِِف ٱۡۡل

ۡم  فَك  ن ي رِيد  ٱٓأۡلِخَرةَ  ث مذ َصَ م مذ ۡنَيا َوِمنك  ن ي رِيد  ٱَلُّ م مذ ِمنك 
ۡمُۖ َولََقۡد َعَفا َعنك   ۡم َِلَۡبَتلَِيك  ۡؤِمنَِي َعۡنه  ۡضل  لََعَ ٱلۡم 

 ۡمۗۡ َوٱَّللذ  ذ و فَ

ونَهُْم بِإِْذنِِه َحتاى  ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّ َولَقَْد َصَدقَُكُم هللاا

إَِذا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فِي اأْلَْمِر َوَعَصْيتُْم ِمْن بَْعِد 

ْنيَا َوِمْنُكْم  َما أََراُكْم َما تُِحبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُِريُد الدُّ

َمْن يُِريُد اآْلَِخَرةَ ثُما َصَرفَُكْم َعْنهُْم لِيَْبتَلِيَُكْم َولَقَْد 

ُ ُذو فَْضلإ َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ   َعفَا َعْنُكْم َوهللاا

89/3:153هـ
8
ونَ   نَ  0۞إِۡذ ت ۡصعِد  َحدٖ  9َوََل تَۡلوۥ 

َ
ى أ ۡم ِِفٓ  7لََعَ وك  ول  يَۡدع  َوٱلرذس 

ۡم فَ  َٰك  ۡخَرى
 
ۡم َوََل أ َٰ َما فَاتَك  ْ لََعَ ٖ ل َِكۡيََل ََتَۡزن وا َۢا بَِغم  ۡم َغمذ َثََٰبك 

َ
أ

َۢ بَِما َتۡعَمل وَن  ۡمۗۡ َوٱَّللذ  َخبِۡي  َصََٰبك 
َ
 َمآ أ

ُسوُل  إِْذ تُْصِعُدوَن َواَل تَْلُووَن َعلَى أََحدإ َوالرا

ا بَِغمٍّ لَِكيْ  اَل يَْدُعوُكْم فِي أُْخَراُكْم فَأَثَابَُكْم َغّمً

ُ َخبِيٌر  تَْحَزنُوا َعلَى َما فَاتَُكْم َواَل َما أََصابَُكْم َوهللاا

 بَِما تَْعَملُونَ 

                                                           
1

اًل ( 0  قارن: "فإذا كانت أيامه محدودة وعدد شهوره معينا ( 0م ♦  09:  07\31منسوخة باآلية ( 0ن♦ َوَسيَْجِزي ( 7 نُْؤتِهْ، نُْوتِِه، يُْؤتِهِ ( 9 ُمَوجا

(؛"رأتني عيناك جنينا وفي سفرك 6-3:  07جال ال يتعداه. فأصرف طرفك عنه ليستري  إلى أن يفي نهاره كاألجير" )ايوب عندك وقد قضيت له أ

 (.9:  07(؛"جعل للناس أياما معدودة ووقتا معينا" )سيراخ 06:  078كتبت جميع األيام وصورت قبل أن توجد" )مزامير 
2

، َوَكايْن، َوَكيَيِّنْ َوَكاهِْن، َوَكأَْي، َوَكأَْيْن، َوكَ ( 0  ، َوَكيإ ، َوَكأَْن، َوَكأَيإ ( 6 إلى َما( 3 َوْهنُوا، َوِهنُوا( 7 ُربِّيُّوَن، َربِّيُّونَ ( 7 قُتَِل، قَتِّلَ ( 9 ْيئْن، َوَكئِنا

كر الطبري ان معناها عند فسر معجم افلظ القرآن الكريم كلمة ربيون: جمع ربي العالم الراسخ في علوم الدين. وذ (0ت♦ َضَعفُوا، َضْعفُوا 

 بعضهم هو الجماعة الكثيرة أو األلوف. وهو المعنى األص  
3

 قَْولُهُمْ ( 0 
4

 فَأَثَابَهُمُ ( 0 
5

 0 ) َ  هللاا
6

ُعبَ ( 9 َسيُْلقِي( 0   َوَماَواهُُم ( 3 ُسلُطَانًا( 7 يُْنِزلْ ( 7 الرُّ
7

ونَهُمْ ( 0   تُِحسُّ
8

ُدوَن، يَْصَعُدوَن، ( 0   أُُحدإ ( 7 تَلُْوَن، يَْلُوَن، تُْلُووَن، يَْلُوونَ ( 9 تَْصَعُدوَن في الوادي، تَْصَعُدوَن في الجبلتََصعا
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89/3:154هـ
1
َمَنةٗ  

َ
ِنَۢ َبۡعِد ٱۡلَغم ِ أ م م  نَزَل َعلَۡيك 

َ
َطآئَِفٗة  9نَُّعاٗسا َيۡغَشَٰ  0ث مذ أ

ِ َظنذ  ِ َغۡۡيَ ٱۡۡلَق  نُّوَن بِٱَّللذ ۡم َيظ  ه  س  نف 
َ
ۡم أ ۡته  َهمذ

َ
ۡمُۖ َوَطآئَِفة  قَۡد أ ِنك  م 

ۥ ذه  ۡمَر ُك 
َ
ءِٖۗ ق ۡل إِنذ ٱۡۡل ۡمرِ ِمن ََشۡ

َ
َا ِمَن ٱۡۡل ول وَن َهل نلذ  7ٱۡلَجَِٰهلِيذةِِۖ َيق 
ۡبد   ا ََل ي  ِسِهم مذ نف 

َ
وَن ِِفٓ أ ۡف  ِۗۡ َي  ول وَن لَۡو ََكَن نَلَا ِمَن َّلِلذ وَن لََكُۖ َيق 

زَ  ۡم لََبَ نت ۡم ِِف ب ي وتِك  ۗۡ ق ل لذۡو ك  َنا ا ق تِۡلَنا َهَٰه  ء  مذ ۡمرِ ََشۡ
َ
 ]...[ 7ٱۡۡل

تَِب َعَلۡيِهم  ٱۡلَقۡتل   ِيَن ك  إََِلَٰ َمَضاِجعِِهۡمُۖ َوَِلَۡبَتِّلَ ٱَّللذ  َما ِِف  3ٱَّلذ
ورِ  د  َۢ بَِذاِت ٱلصُّ ۡم  َوٱَّللذ  َعلِيم  َص َما ِِف ق ل وبِك  ِ ۡم َوَِل َمح  ورِك  د   ص 

ثُما أَْنَزَل َعلَْيُكْم ِمْن بَْعِد اْلَغمِّ أََمنَةً نَُعاًسا يَْغَشى 

ْتهُْم أَْنفُُسهُْم يَظُنُّوَن طَاهِفَةً ِمْنُكْم َوطَاهِفَةٌ قَْد أَهَما 

ِ َغْيَر اْلَحقِّ ظَنا اْلَجاِهلِياِة يَقُولُوَن هَْل لَنَا ِمَن  بِاَّللا

ِ يُْخفُوَن فِي  اأْلَْمِر ِمْن َشْيءإ قُْل إِنا اأْلَْمَر ُكلاهُ َّلِلا

أَْنفُِسِهْم َما اَل يُْبُدوَن لََك يَقُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمَن 

َشْيٌء َما قُتِْلنَا هَاهُنَا قُْل لَْو ُكْنتُْم فِي بُيُوتُِكْم  اأْلَْمرِ 

لَبََرَز الاِذيَن ُكتَِب َعلَْيِهُم اْلقَْتُل إِلَى َمَضاِجِعِهْم 

َص َما فِي  ُ َما فِي ُصُدوِرُكْم َولِيَُمحِّ َولِيَْبتَلَِي هللاا

ُدورِ  ُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ  قُلُوبُِكْم َوهللاا

ۡيَطَٰن   89/3:155هـ م  ٱلشذ ذه  ل ۡم يَۡوَم ٱتۡلََِق ٱۡۡلَۡمَعاِن إِنذَما ٱۡسََتَ ِيَن تََولذۡواْ ِمنك  إِنذ ٱَّلذ
وٌر َحلِيم   َ َغف  ۡمۗۡ إِنذ ٱَّللذ ُْۖ َولََقۡد َعَفا ٱَّللذ  َعۡنه   بَِبۡعِض َما َكَسب وا

إِناَما  إِنا الاِذيَن تََولاْوا ِمْنُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمَعانِ 

 ُ ْيطَاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا َولَقَْد َعفَا هللاا اْستََزلاهُُم الشا

َ َغفُوٌر َحلِيمٌ   َعْنهُْم إِنا هللاا

89/3:156هـ
2
َٰنِهِۡم    ِۡلِۡخَو

ْ ْ َوقَال وا وا ِيَن َكَفر  ْ َكٱَّلذ ون وا ْ ََل تَك  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيى

ْ ِِف  ب وا ىإَِذا َِضَ ْ غ ز ٗ ۡو ََكن وا
َ
ۡرِض أ

َ
ْ َوَما  0ٱۡۡل ْ ِعنَدنَا َما َمات وا لذۡو ََكن وا

 ْ ۗۡ  9ق تِل وا ۦ َوي ِميت  وبِِهۡمۗۡ َوٱَّللذ  ي ىۡحِ
ٗة ِِف ق ل  َٰلَِك َحَّۡسَ  0مَِلَۡجَعَل ٱَّللذ  َذ

 بَِصۡي   7َوٱَّللذ  بَِما َتۡعَمل ونَ 

الاِذيَن َكفَُروا يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَُكونُوا كَ 

ْخَوانِِهْم إَِذا َضَربُوا فِي اأْلَْرِض أَْو  َوقَالُوا إِلِ

ى لَْو َكانُوا ِعْنَدنَا َما َماتُوا َوَما قُتِلُوا  َكانُوا ُغّزً

ُ يُْحيِي  ُ َذلَِك َحْسَرةً فِي قُلُوبِِهْم َوهللاا لِيَْجَعَل هللاا

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصي  رٌ َويُِميُت َوهللاا

89/3:157هـ
3
تُّمۡ   ۡو م 

َ
ِ أ ا  0َولَئِن ق تِۡلت ۡم ِِف َسبِيِل ٱَّللذ ِمذ ِ َورَُۡحٌَة َخۡۡي  م  َِن ٱَّللذ لََمۡغفَِرة  م 

وَن   ََيَۡمع 
 ِ ِ أَْو ُمتُّْم لََمْغفَِرةٌ ِمَن هللاا َولَئِْن قُتِْلتُْم فِي َسبِيِل هللاا

ا يَْجَمُعونَ   َوَرْحَمةٌ َخْيٌر ِمما

89/3:158هـ
4
تُّمۡ   وَن  0َولَئِن مُّ َُۡش  ِ َت  ََل ٱَّللذ ۡو ق تِۡلت ۡم َۡلِ

َ
ِ تُْحَشُرونَ  أ لَى هللاا  َولَئِْن ُمتُّْم أَْو قُتِْلتُْم إَلِ

89/3:159هـ
5
ا َغلِيَظ ٱۡلَقۡلِب   نَت َفظًّ ۡمُۖ َولَۡو ك  ِ نِلَت لَه  َِن ٱَّللذ فَبَِما رَُۡحَةٖ م 

ْ ِمۡن َحۡولَِكُۖ  وا ۡم ِِف  ََلنَفضُّ ۡم َوَشاوِرۡه  ۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَه  فَٱۡعف  َعۡنه 
ۡمرِِۖ 
َ
َِي  9فَإَِذا َعَزۡمَت  0ٱۡۡل ِ َتَوُك  ِبُّ ٱلۡم  َ َي  ِ  إِنذ ٱَّللذ ۡ لََعَ ٱَّللذ  َفَتَوُكذ

ِ لِْنَت لَهُْم َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغلِيَظ  فَبَِما َرْحَمةإ ِمَن هللاا

وا ِمنْ  َحْولَِك فَاْعُف َعْنهُْم َواْستَْغفِْر  اْلقَْلِب اَلْنفَضُّ

ْل  لَهُْم َوَشاِوْرهُْم فِي اأْلَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكا

لِينَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوكِّ ِ إِنا هللاا  َعلَى هللاا

89/3:160هـ
6
ۡمُۖ   م  ٱَّللذ  فَََل ََغلَِب َلك  ۡك  مۡ  0مإِن يَنِص  ۡلك  َفَمن َذا  0ِإَون ََيۡذ 

 ِ مٱَّلذ ۡؤِمن وَن  9ي يَنِص  ك  ِ ٱلۡم 
ِ فَۡلَيَتَوُكذ ِنَۢ َبۡعِدهۗۦِۡ َولََعَ ٱَّللذ  م 

ُ فاََل َغالَِب لَُكْم َوإِْن يَْخُذْلُكْم فََمْن  إِْن يَْنُصْرُكُم هللاا

ِل  ِ فَْليَتََوكا َذا الاِذي يَْنُصُرُكْم ِمْن بَْعِدِه َوَعلَى هللاا

 اْلُمْؤِمنُونَ 

89/3:161هـ
7
لذ    ن َيغ 

َ
تِ  0َوَما ََكَن نِلَِب   أ

ۡ
بَِما َغلذ يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۚ ث مذ  9َوَمن َيۡغل ۡل يَأ

وَن  ۡظلَم  ۡم ََل ي  ا َكَسَبۡت َوه  ُّ َنۡفٖس مذ َٰ ُك   ت َوّفذ
َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ أَْن يَُغلا َوَمْن يَْغلُْل يَأِْت بَِما َغلا 

َوفاى ُكلُّ نَْفسإ َما َكَسبَْت َوهُْم اَل يَْوَم اْلقِيَاَمِة ثُما تُ 

 يُْظلَُمونَ 

89/3:162هـ
8
َٰه    َوى

ۡ
ِ َوَمأ َِن ٱَّللذ ِ َكَمنَۢ بَآَء بَِسَخٖط م  ََٰن ٱَّللذ َفَمِن ٱتذَبَع رِۡضَو

َ
ُۖ  0أ َجَهنذم 

 َوبِۡئَس ٱلَۡمِصۡي  
 ِ ِ َكَمْن بَاَء بَِسَخطإ ِمَن هللاا  أَفََمِن اتابََع ِرْضَواَن هللاا

 َوَمأَْواهُ َجهَناُم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 

89/3:163هـ
9
ۡم َدَرَجٌَٰت   َۢ بَِما َيۡعَمل ونَ  0ه  ِۗۡ َوٱَّللذ  بَِصۡي  ُ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُونَ   0ِعنَد ٱَّللذ ِ َوهللاا  هُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد هللاا

                                                           
1
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2
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3

 تَْجَمُعونَ ( 9 ِمتُّمْ ( 0 
4

 ِمتُّمْ ( 0 
5

 أي هللا –َعَزْمُت ( 9 بعض اأْلَْمرِ ( 0 
6
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 َوَماَواهُ ( 0 
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 تَْعَملُونَ ( 9 درجة( 0 
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89/3:164هـ
1
ِسِهمۡ  0لََقۡد َمنذ ٱَّللذ    نف 

َ
ِۡن أ وَٗل م  ۡؤِمنَِي إِۡذ َبَعَث فِيِهۡم رَس   9لََعَ ٱلۡم 

ِيِهمۡ  َٰتِهِۦ َوي َزك  ْ َعلَۡيِهۡم َءاَي م   7َيۡتل وا ه  ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة ِإَون  7َوي َعل ِم 
بِي    ََكن واْ ِمن َقۡبل  لَِف َضَلَٰٖل مُّ

ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن  إِْذ بََعَث فِيِهْم َرُسواًل لَقَْد َمنا هللاا

يِهْم َويَُعلُِّمهُُم  ِمْن أَْنفُِسِهْم يَْتلُو َعلَْيِهْم آَيَاتِِه َويَُزكِّ

اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَفِي َضاَللإ 

 ُمبِينإ 

89/3:165هـ
2
ِۡثلَۡيهَ   َصۡبت م م 

َ
ِصيَبة  قَۡد أ م مُّ َصََٰبۡتك 

َ
ٓ أ ا َولَمذ

َ
َو أ َٰ َهََٰذاُۖ ق ۡل ه  َنذ

َ
ا ق ۡلت ۡم أ

ۡمۗۡ  ِسك  نف 
َ
ءٖ قَِدير   0مِمۡن ِعنِد أ ِ ََشۡ

َٰ ُك   َ لََعَ  إِنذ ٱَّللذ
ا أََصابَْتُكْم ُمِصيبَةٌ قَْد أََصْبتُْم ِمْثلَْيهَا قُْلتُْم أَناى  أََولَما

َ َعلَى ُكلِّ  هََذا قُْل هَُو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكْم إِنا هللاا

 ءإ قَِديرٌ َشيْ 

89/3:166هـ
3
ۡم يَۡوَم ٱتۡلََِق ٱۡۡلَۡمَعانِ   َصََٰبك 

َ
ۡؤِمنَِي  0َوَمآ أ ِ َوَِلَۡعلََم ٱلۡم  ِ  فَبِإِۡذِن ٱَّللذ َوَما أََصابَُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمَعاِن فَبِإِْذِن هللاا

 َولِيَْعلََم اْلُمْؤِمنِينَ 

وِ  89/3:167هـ
َ
ِ أ ْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ َٰتِل وا ْ َق ۡم َتَعالَۡوا ْ  َوقِيَل لَه  وا ِيَن نَاَفق  َوَِلَۡعلََم ٱَّلذ

 ُْۖ وا ۡفرِ يَۡوَمئِذ   ]...[ٱۡدَفع  ۡم لِۡلك  ۡمۗۡ ه  تذَبۡعَنَٰك  ْ لَۡو َنۡعلَم  قَِتاَٗل َلذ قَال وا
ۡفَوَٰهِِهم مذ 

َ
ول وَن بِأ يَمَِٰنِۚ َيق  ۡم لِۡۡلِ ۡقَرب  ِمۡنه 

َ
ا لَۡيَس ِِف ق ل وبِِهۡم  َوٱَّللذ  أ

ونَ  ۡعلَم  بَِما يَۡكت م 
َ
 أ

َولِيَْعلََم الاِذيَن نَافَقُوا َوقِيَل لَهُْم تََعالَْوا قَاتِلُوا فِي 

ِ أَِو اْدفَُعوا قَالُوا لَْو نَْعلَُم قِتَااًل اَلتابَْعنَاُكْم  َسبِيِل هللاا

يَماِن يَقُولُوَن هُْم لِْلُكْفِر يَْوَمئِذإ أَْقَرُب ِمنْ  هُْم لإِْلِ

ُ أَْعلَُم بَِما  بِأَْفواِهِهْم َما لَْيَس فِي قُلُوبِِهْم َوهللاا

 يَْكتُُمونَ 

89/3:168هـ
4
ْۗۡ ق ۡل فَٱۡدرَء واْ َعۡن   ونَا َما ق تِل وا َطاع 

َ
ْ لَۡو أ وا َٰنِِهۡم َوَقَعد  ْ ِۡلِۡخَو وا

ِيَن قَال  ٱَّلذ
نت ۡم َصَِٰدقَِي  م  ٱلَۡمۡوَت إِن ك  ِسك  نف 

َ
 أ

ْخَوانِِهْم َوقََعُدوا لَْو أَطَاُعونَا َما  الاِذيَن قَالُوا إِلِ

الَْمْوَت إِْن ُكْنتُْم  قُتِلُوا قُْل فَاْدَرُؤوا َعْن أَْنفُِسُكمُ 

 َصاِدقِينَ 

89/3:169هـ
5
ْ  0َوََل ََتَۡسََبذ   ِيَن ق تِل وا ۡحَيآءٌ  9ٱَّلذ

َ
َۢا  بَۡل أ َٰتَ ۡمَو

َ
ِ أ ِعنَد  7ِِف َسبِيِل ٱَّللذ

 َرب ِِهۡم ي ۡرزَق وَن 
ِ أَْمَواتًا بَْل  َواَل تَْحَسبَنا الاِذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاا

 َد َربِِّهْم يُْرَزقُونَ أَْحيَاٌء ِعنْ 

89/3:170هـ
6
ِيَن لَۡم  0فَرِِحيَ   وَن بِٱَّلذ م  ٱَّللذ  ِمن َفۡضلِهِۦ َويَۡسَتۡبُِش  َٰه  ٓ َءاتَى بَِما

ۡم ََيَۡزن وَن  َلذ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوََل ه 
َ
ِۡن َخۡلفِِهۡم أ واْ بِِهم م   يَۡلَحق 

ُ ِمْن فَْضلِهِ  َويَْستَْبِشُروَن  فَِرِحيَن بَِما آَتَاهُُم هللاا

بِالاِذيَن لَْم يَْلَحقُوا بِِهْم ِمْن َخْلفِِهْم أاَلا َخْوٌف َعلَْيِهْم 

 َواَل هُْم يَْحَزنُونَ 

89/3:171هـ
7
  َ نذ ٱَّللذ

َ
ِ َوفَۡضٖل َوأ َِن ٱَّللذ وَن بِنِۡعَمةٖ م  ۡجَر  0۞يَۡسَتۡبُِش 

َ
ََل ي ِضيع  أ

ۡؤِمنَِي   ٱلۡم 
َ اَل يَْستَْبِشُروَن  ِ َوفَْضلإ َوأَنا هللاا بِنِْعَمةإ ِمَن هللاا

 يُِضيُع أَْجَر اْلُمْؤِمنِينَ 

89/3:172هـ
8
م  ٱۡلَقۡرح     َصاَبه 

َ
ٓ أ وِل ِمنَۢ َبۡعِد َما ِ َوٱلرذس  ْ َّلِلذ ِيَن ٱۡسَتَجاب وا ِيَن  0ٱَّلذ لَِّلذ

ۡجٌر َعِظيٌم 
َ
َقۡواْ أ ۡم َوٱتذ ۡحَسن واْ ِمۡنه 

َ
 أ

ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَهُُم الاِذيَن  ِ َوالرا اْستََجابُوا َّلِلا

 اْلقَْرُح لِلاِذيَن أَْحَسنُوا ِمْنهُْم َواتاقَْوا أَْجٌر َعِظيمٌ 

ۡم  89/3:173هـ ۡم فَٱۡخَشوۡه  ْ لَك  وا م  ٱنلذاس  إِنذ ٱنلذاَس قَۡد ََجَع  ِيَن قَاَل لَه  ٱَّلذ
ۡم   ال واْ َحۡسب َنا ٱَّللذ  َونِۡعَم ٱلَۡوكِيل  إِيَمَٰٗنا َوقَ  ]...[فََزاَده 

الاِذيَن قَاَل لَهُُم النااُس إِنا النااَس قَْد َجَمُعوا لَُكْم 

ُ َونِْعَم  فَاْخَشْوهُْم فََزاَدهُْم إِيَمانًا َوقَالُوا َحْسبُنَا هللاا

 اْلَوِكيلُ 

ِ  89/3:174هـ َِن ٱَّللذ ْ بِنِۡعَمةٖ م  ََٰن فَٱنَقلَب وا ْ رِۡضَو وا وٓء  َوٱتذَبع  ۡم س  َوفَۡضٖل لذۡم َيۡمَسۡسه 
ۡضل  َعِظيم  

ِۗۡ َوٱَّللذ  ذ و فَ  ٱَّللذ
ِ َوفَْضلإ لَْم يَْمَسْسهُْم ُسوٌء  فَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمةإ ِمَن هللاا

ُ ُذو فَْضلإ َعِظيمإ  ِ َوهللاا  َواتابَُعوا ِرْضَواَن هللاا

89/3:175هـ
9
َو ِف  إِنذَما   ۡيَطَٰن  َي  م  ٱلشذ َٰلِك  ۡوَِلَآَءهۥ  0َذ

َ
ۡم وََخاف ونِ  9أ إِن  7فَََل ََتَاف وه 

ۡؤِمنَِي  نت م مُّ  ك 
ُف أَْولِيَاَءهُ فاََل تََخافُوهُْم  ْيطَاُن يَُخوِّ إِناَما َذلُِكُم الشا

 َوَخافُوِن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

                                                           
1

ُ = لَِمْن َمنِّ هللاِ ( 0  يهُمْ ( 7 أَْنفَِسِهمْ ( 9 لَقَْد َمنا هللاا  َويَُعلِّْمهُمُ ( 7 َويَُزكِّ
2

 .Talmud, Berakot 5a( **0م 
3

 اْلَجْمَعينِ ( 0 
4

 قُتِّلُوا( 0 
5

، يَْحَسبَنا ( 0   أَْحيَاءً ( 7 قُتِّلُوا، قاتلوا( 9 تَْحِسبَنا
6

 َخْوُف، َخْوفَ ( 9 فَاِرِحينَ ( 0 
7

 0 ) ُ َ، َوهللاا  َوإنا هللاا
8

 اْلقُْرُح، اْلقُُرحُ ( 0 
9

 َوَخافُونِي( 7 بأولياهه، أولياؤه( 9 يخوفكم( 0 
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89/3:176هـ
1
نَك   ِينَ  0َوََل ََيۡز  ونَ  ٱَّلذ ْ  9ي َسَٰرِع  وا ُّ ۡم لَن يَۡض  ۡفرِِۚ إِنذه  َ  7ِِف ٱۡلك  ٱَّللذ

ۡم َعَذاٌب َعِظيٌم   ٗ َشۡي  ا ِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَه  ۡم َحظ ٗ َلذ ََيَۡعَل لَه 
َ
ۗۡ ي رِيد  ٱَّللذ  أ  ا

َواَل يَْحُزْنَك الاِذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر إِناهُْم لَْن 

 َ وا هللاا ُ أاَلا يَْجَعَل لَهُْم َحظًّا فِي يَُضرُّ َشْيئًا يُِريُد هللاا

 اآْلَِخَرِة َولَهُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

89/3:177هـ
2
  ْ وا ُّ يَمَِٰن لَن يَۡض  ۡفَر بِٱۡۡلِ ْ ٱۡلك  ا و  ِيَن ٱۡشََتَ َ َشۡي  0إِنذ ٱَّلذ ۡم   ٗ ٱَّللذ ُۖ َولَه  ا

َِلم  
َ
 َعَذاٌب أ

َ  إِنا الاِذيَن اْشتََرُوا اْلُكْفرَ  وا هللاا يَماِن لَْن يَُضرُّ بِاإْلِ

 َشْيئًا َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

89/3:178هـ
3
نذَما 0َوََل ََيَۡسََبذ  

َ
ْ أ ٓوا ِيَن َكَفر  ۡم َخۡۡي   9ٱَّلذ ِسِهۡم  إِنذَما 7ن ۡمِّل لَه  نف 

َ
ِ  7ۡل 

ِهي   ۡم َعَذاب  مُّ ُۖ َولَه  ٓواْ إِثٗۡما َداد  ۡم لَُِيۡ  ن ۡمِّل لَه 
يَْحَسبَنا الاِذيَن َكفَُروا أَناَما نُْملِي لَهُْم َخْيٌر َواَل 

أِلَْنفُِسِهْم إِناَما نُْملِي لَهُْم لِيَْزَداُدوا إِْثًما َولَهُْم َعَذاٌب 

 ُمِهينٌ 

89/3:179هـ
4
َٰ يَِمُيَ   نت ۡم َعلَۡيهِ َحَّتذ

َ
َٰ َمآ أ ۡؤِمنَِي لََعَ ا ََكَن ٱَّللذ  َِلََذَر ٱلۡم  يَث ٱۡۡلَبِ  0مذ

 َ ۡم لََعَ ٱۡلَغۡيِب َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ ي ِِبِۗ َوَما ََكَن ٱَّللذ  َِل ۡطلَِعك  ِمَن ٱلطذ
ُۖ َف  لِهِۦ َمن يََشآء  لِهۦِ  ِإَون ت ۡؤِمن واْ   َ ََيَۡتِب ِمن رُّس  ِ َور س   بِٱَّللذ

ْ اِمن وا
ۡجٌر َعِظيم  

َ
ۡم أ واْ فَلَك   َوَتتذق 

ُ لِيََذَر اْلمُ  ْؤِمنِيَن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَْيِه َما َكاَن هللاا

 ُ َحتاى يَِميَز اْلَخبِيَث ِمَن الطايِِّب َوَما َكاَن هللاا

َ يَْجتَبِي ِمْن ُرُسلِِه  لِيُْطلَِعُكْم َعلَى اْلَغْيِب َولَِكنا هللاا

ِ َوُرُسلِِه َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتاقُوا  َمْن يََشاُء فَآَِمنُوا بِاَّللا

 أَْجٌر َعِظيمٌ  فَلَُكمْ 

89/3:180هـ
5
ا  0َوََل ََيَۡسََبذ   َو َخۡۡيٗ م  ٱَّللذ  ِمن فَۡضلِهِۦ ه  َٰه  ِيَن َيۡبَخل وَن بَِمآ َءاتَى ٱَّلذ

 ِ ْ بِهِۦ يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۗ َوَّلِلذ ۡمُۖ َسي َطوذق وَن َما ََبِل وا ذه  َو َُش   ل مِۖ بَۡل ه  ذه  ل
ۡرِضِۗ َوٱَّللذ  بَِما َتۡعَمل ونَ 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  َخبِۡي   9ِميَرَٰث  ٱلسذ

ُ ِمْن َواَل  يَْحَسبَنا الاِذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آَتَاهُُم هللاا

قُوَن  فَْضلِِه هَُو َخْيًرا لَهُْم بَْل هَُو َشر  لَهُْم َسيُطَوا

َماَواِت  ِ ِميَراُث السا َما بَِخلُوا بِِه يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوَّلِلا

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ   َواأْلَْرِض َوهللاا

89/3:181هـ
6
ۡغنَِيآء    

َ
َ فَقِۡي  َوََنۡن  أ ْ إِنذ ٱَّللذ ِيَن قَال ٓوا لذَقۡد َسِمَع ٱَّللذ  قَۡوَل ٱَّلذ

ْ  0َسَنۡكت ب   م   9َما قَال وا ول   7َوَقۡتلَه  ٖ َوَنق  ۢنبَِيآَء بَِغۡۡيِ َحق 
َ
ذ وق واْ  7ٱۡۡل

 َعَذاَب ٱۡۡلَرِيِق 

ُ قَْوَل الاِذيَن قَالُ  َ فَقِيٌر َونَْحُن لَقَْد َسِمَع هللاا وا إِنا هللاا

أَْغنِيَاُء َسنَْكتُُب َما قَالُوا َوقَْتلَهُُم اأْلَْنبِيَاَء بَِغْيِر َحقٍّ 

 َونَقُوُل ُذوقُوا َعَذاَب اْلَحِريقِ 

ٖ  ل ِۡلَعبِيدِ  89/3:182هـ َ لَۡيَس بَِظَلذ نذ ٱَّللذ
َ
ۡم َوأ يِۡديك 

َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما قَدذ مإ لِْلَعبِيدِ  َذلَِك بَِما َذ َ لَْيَس بِظاَلا  قَداَمْت أَْيِديُكْم َوأَنا هللاا

89/3:183هـ
7
تِيََنا 

ۡ
َٰ يَأ ول  َحَّتذ  ن ۡؤِمَن لَِرس 

َلذ
َ
ٓ أ َ َعِهَد إََِلَۡنا ْ إِنذ ٱَّللذ ِيَن قَال ٓوا  0ٱَّلذ

ۡرَبانٖ  ل ه   9بِق  ك 
ۡ
ۗۡ  7تَأ ِن َقۡبِّل  0مٱنلذار  ل  م  ۡم ر س   ق ۡل قَۡد َجآَءك 

ِي ق ۡلت ۡم فَلِمَ  نت ۡم َصَِٰدقَِي  7بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوبِٱَّلذ ۡم إِن ك  وه   َقَتۡلت م 

َ َعِهَد إِلَْينَا أاَلا نُْؤِمَن لَِرُسولإ  الاِذيَن قَالُوا إِنا هللاا

َحتاى يَأْتِيَنَا بِقُْربَانإ تَأُْكلُهُ النااُر قُْل قَْد َجاَءُكْم 

اْلبَيِّنَاِت َوبِالاِذي قُْلتُْم فَلَِم ُرُسٌل ِمْن قَْبلِي بِ 

 قَتَْلتُُموهُْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

89/3:184هـ
8
ب رِ   ِن َقۡبلَِك َجآء و بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوٱلزُّ  م 

ل  َب ر س  ِ ذ  ب وَك َفَقۡد ك   0فَإِن َكذذ
نِۡيِ  9َوٱۡلِكَتَٰبِ   ٱلۡم 

َب ُرُسٌل ِمنْ  قَْبلَِك َجاُؤوا  فَإِْن َكذابُوَك فَقَْد ُكذِّ

بُِر َواْلِكتَاِب اْلُمنِيرِ   بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ

89/3:185هـ
9
ُّ َنۡفٖس َذآئَِقة  ٱلَۡمۡوِتِۗ   ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۖ َفَمن  0ُك  وَرك  ج 

 
ِإَونذَما ت َوفذۡوَن أ

ة   ۗۡ َوَما ٱۡۡلََيوَٰ ۡدِخَل ٱۡۡلَنذَة َفَقۡد فَاَز
 
ۡنَيآ إَِلذ َمَتَٰع   ز ۡحزَِح َعِن ٱنلذارِ َوأ ٱَلُّ

ورِ  ر    9ٱۡلغ 

ُكلُّ نَْفسإ َذاهِقَةُ اْلَمْوِت َوإِناَما تَُوفاْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم 

اْلقِيَاَمِة فََمْن ُزْحِزَح َعِن النااِر َوأُْدِخَل اْلَجناةَ فَقَْد 

ْنيَا إاِلا َمتَاُع اْلُغُرورِ   فَاَز َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

                                                           
1

وا( 7 يُْسِرُعونَ ( 9 يَْحِزْنكَ ( 0   يَِضرُّ
2

وا( 0   يَِضرُّ
3

، يَْحِسبَنا ( 0   أَناَما( 7 َخْيراً ( 7 إِناَما( 9 تَْحَسبَنا
4

 يُِميَز، يَُميِّزَ ( 0 
5

، تَْحَسبَنا ( 0   تَْعَملُونَ ( 9 يَْحِسبَنا
6

 َويَقُوُل، َويُقَاُل، َونَقُوُل لهم( 7 َوقَْتلُهُمُ ( 7 يقولون( 9 َسيَْكتُُب، َستُْكتَُب، َسيُْكتَبُ ( 0 
7

تحدي ايليا لكهنة بعل حول من تهبط نار وتأكل محرقته.  09في الفصل  يروي لنا سفر الملوك األول( 0م♦ فَلَِمْه ( 7 تَاُكلُهُ ( 7 بِقُُربَانإ ( 9 يَاتِيَنَا( 0 

 وهذه اآلية إشارة الى هذه الرواية.
8

بُرِ ( 0   َوباْلِكتَابِ ( 9 َوبالزُّ
9

 أي الشيطان –اْلَغُروِر ( 9 َذاهِقَةٌ اْلَمْوَت، َذاهِقَةُ اْلَمْوَت، َذاهِقُهُ اْلَمْوتُ ( 0 
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89/3:186هـ
1
وت واْ  

 
ِيَن أ نذ ِمَن ٱَّلذ ۡم َولَتَۡسَمع  ِسك  نف 

َ
ۡم َوأ َٰلِك  ۡمَو

َ
نذ ِِفٓ أ ۞تَل ۡبلَو 

واْ  ٗذى َكثِۡٗيا  ِإَون تَۡصِب 
َ
ْ أ ٓوا ك  ُۡشَ

َ
ِيَن أ ۡم َوِمَن ٱَّلذ ٱۡلِكَتََٰب ِمن َقۡبلِك 
ورِ  م 
 
َٰلَِك ِمۡن َعۡزِم ٱۡۡل واْ فَإِنذ َذ   0نَوَتتذق 

فِي أَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكْم َولَتَْسَمُعنا ِمَن الاِذيَن  لَتُْبلَُونا 

أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم َوِمَن الاِذيَن أَْشَرُكوا أًَذى 

َكثِيًرا َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتاقُوا فَإِنا َذلَِك ِمْن َعْزِم 

 اأْلُُمورِ 

89/3:187هـ
2
َخَذ ٱَّللذ  ِميَثََٰق ٱ 

َ
ْ ٱۡلِكَتََٰب ِإَوۡذ أ وت وا

 
ِيَن أ ۥ 0َّلذ ِن نذه  لِلنذاِس َوََل  9تَل بَي 

ۥ ونَه  ورِهِمۡ  7تَۡكت م  ه  وه  َوَرآَء ظ  ُۖ  0مَفَنَبذ  ْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيَٗل ۡوا َوٱۡشََتَ
وَن   فَبِۡئَس َما يَۡشََت 

ُ ِميثَاَق الاِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَتُبَيِّنُناهُ   َوإِْذ أََخَذ هللاا

لِلنااِس َواَل تَْكتُُمونَهُ فَنَبَُذوهُ َوَراَء ظُهُوِرِهْم 

 َواْشتََرْوا بِِه ثََمنًا قَلِياًل فَبِْئَس َما يَْشتَُرونَ 

89/3:188هـ
3
ْ  0ََل ََتَۡسََبذ   تَوا

َ
ٓ أ وَن بَِما ِيَن َيۡفرَح  ْ بَِما لَۡم  9ٱَّلذ وا َۡمد  ن َي 

َ
ي ِحبُّوَن أ وذ

مَيۡفَعل واْ فَََل ََتۡسَ  َِلم   7بَنذه 
َ
ۡم َعَذاٌب أ َِن ٱۡلَعَذاِبِۖ َولَه   بَِمَفاَزةٖ م 

اَل تَْحَسبَنا الاِذيَن يَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا َويُِحبُّوَن أَْن 

يُْحَمُدوا بَِما لَْم يَْفَعلُوا فاََل تَْحَسبَناهُْم بَِمفَاَزةإ ِمَن 

 اْلَعَذاِب َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

ءٖ قَِديرٌ  89/3:189هـ ِ ََشۡ
َٰ ُك   ۡرِضِۗ َوٱَّللذ  لََعَ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ِ م  ُ َعلَى ُكلِّ  َوَّلِلذ َماَواِت َواأْلَْرِض َوهللاا ِ ُمْلُك السا َوَّلِلا

 َشْيءإ قَِديرٌ 

ِۡل َوٱنلذَهارِ ٓأَل 89/3:190هـ
َِٰف ٱَلذ ۡرِض َوٱۡختَِل

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َيَٰٖت إِنذ ِِف َخۡلِق ٱلسذ

ۡلَبَِٰب 
َ
ْوِّل ٱۡۡل

 
ِ  ۡل 

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلِف  إِنا فِي َخْلِق السا

 اللاْيِل َوالناهَاِر آَلَيَاتإ أِلُولِي اأْلَْلبَابِ 

89/3:191هـ
4
ن وبِِهمۡ   َٰ ج  وٗدا َولََعَ ع  َ قَِيَٰٗما َوق  وَن ٱَّللذ ر  ِيَن يَۡذك  وَن ِِف  0مٱَّلذ ر  َوَيَتَفكذ

ۡبَحََٰنَك فَقِنَا َخۡلِق ٱ ۡرِض َربذَنا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطَٗل س 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو لسذ

 َعَذاَب ٱنلذارِ 

َ قِيَاًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم  الاِذيَن يَْذُكُروَن هللاا

َماَواِت َواأْلَْرِض َربانَا َما  َويَتَفَكاُروَن فِي َخْلِق السا

 ِطاًل ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذاَب الناارِ َخلَْقَت هََذا بَا

نَصارٖ  89/3:192هـ
َ
َٰلِِمَي ِمۡن أ ۖۥُ َوَما لِلظذ ۡخَزۡيَته 

َ
َربانَا إِناَك َمْن تُْدِخِل النااَر فَقَْد أَْخَزْيتَهُ َوَما  َربذَنآ إِنذَك َمن ت ۡدِخِل ٱنلذاَر َفَقۡد أ

 لِلظاالِِميَن ِمْن أَْنَصارإ 

89/3:193هـ
5
ۡم َف   ْ بَِرب ِك  ۡن َءاِمن وا

َ
يَمَِٰن أ َنادِي لِۡۡلِ َناِدٗيا ي  ٓ إِنذَنا َسِمۡعَنا م  بذَنا اَمنذا    َ رذ
 ِ ِۡر َعنذا َسي  بَۡرارِ  0اتَِنا  َ َربذَنا فَٱۡغفِۡر نَلَا ذ ن وَبَنا َوَكف 

َ
َنا َمَع ٱۡۡل   0مَوتَوَفذ

يَماِن أَْن آَِمنُوا  َربانَا إِنانَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدي لإِْلِ

بَِربُِّكْم فَآََمناا َربانَا فَاْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوَكفِّْر َعناا 

 َسيِّئَاتِنَا َوتََوفانَا َمَع اأْلَْبَرارِ 

ۡزِنَا يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۖ  89/3:194هـ
لَِك َوََل َت  َٰ ر س  إِنذَك ََل  َربذَنا َوَءاتَِنا َما وََعدتذَنا لََعَ

ۡلِف  ٱلِۡميَعادَ   َت 
َربانَا َوآَتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرُسلَِك َواَل تُْخِزنَا يَْوَم 

 اْلقِيَاَمِة إِناَك اَل تُْخلُِف اْلِميَعادَ 

89/3:195هـ
6
َن ِ  

َ
ۡم أ ۡم َربُّه  ِضيع   0فَٱۡسَتَجاَب لَه 

 
ِن َذَكر   9ََلٓ أ م م  ِنك  َِٰمٖل م  َعَمَل َع

 
َ
ِنَۢ َبۡعٖضِۖ أ م م  ك  ِۖ َبۡعض  نَثَٰ

 
ْ ِمن  0مۡو أ وا ۡخرِج 

 
ْ َوأ وا ِيَن َهاَجر  فَٱَّلذ

 ْ ََٰتل واْ َوق تِل وا وذ واْ ِِف َسبِيِّل َوَق
 
ِ  7دَِيَٰرِهِۡم َوأ ۡم َسي  َِرنذ َعۡنه  َكف 

 
اتِِهۡم   َ َۡل

  ِ ِۡن ِعنِد ٱَّللذ نَۡهَٰر  ثََواٗبا م 
َ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل ۡم َجنذ ۡدِخلَنذه 

 
َوَۡل

ۡسن  ٱثلذَواِب   َوٱَّللذ  ِعنَدهۥ  ح 

فَاْستََجاَب لَهُْم َربُّهُْم أَنِّي اَل أُِضيُع َعَمَل َعاِملإ 

أَْو أُْنثَى بَْعُضُكْم ِمْن بَْعضإ فَالاِذيَن  ِمْنُكْم ِمْن َذَكرإ 

هَاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأُوُذوا فِي 

َسبِيلِي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا أَلَُكفَِّرنا َعْنهُْم َسيِّئَاتِِهْم 

َوأَلُْدِخلَناهُْم َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر ثََوابًا 

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثاَوابِ ِمْن عِ  ِ َوهللاا  ْنِد هللاا

                                                           
1

 98:  8\007أو باآلية  3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
2

ُ ِميثَاَق النبيين، ربك من الاِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ميثاقهم( 0  ُ ... اْلِكتَاَب = هللاا قارن: "ثم عصوك ( 0م♦ يَْكتُُمونَهُ ( 7 لَيُبَيِّنُناهُ، لَيُبَيِّنُونهُ، لَيُبَيِّنَونهُ ( 9 هللاا

 (.96:  8وا أنبياءك الذين أشهدوا عليهم ليردوهم وجدفوا تجديفات عظيمة" )نحميا وتمردوا عليك ونبذوا شريعتك وراءهم وقتل
3

، تَْحَسبُنا ( 0   فاََل يَْحَسبُناهُْم، فاََل تَْحَسبُناهُْم، فاََل تَْحِسبَناهُْم، باسقاط فاََل تَْحَسبَناهُمْ ( 7 آتَْوا، أُوتُْوا، فعلوا( 9 يَْحَسبَنا
4

الكلمات التي أنا آمرك بها اليوم في قلبك. ورددها على بنيك كلمهم بها، إذا جلست في بيتك وإذا مشيت في الطريق وإذا  قارن: "ولتكن هذه( 0م 

 .08:  00(. عبارة مشابهة في تثنية 7-6:  6نمت وقمت" )تثنية 
5

 (.01 : 97قارن: "لتمت نفسي موت المستقيمين ولتكن آخرتي كآخرتهم" )عدد ( 0م♦ َسيِّيَاتِنَا ( 0 
6

قارن "فأوقع الرب اإلله سباتا عميقا على ( 0م♦ َوقَتَلُوا َوقُتِلُوا، َوقَتَلُوا َوقَاتَلُوا، َوقَاتَلُوا َوقُتِّلُوا، َوقُتِلُوا َوقَاتَلُوا ( 7 أَُضيُِّع، أََضعُ ( 9 بأَنِّي، إِنِّي( 0 

الضلع التي أخذها من اإلنسان امرأة، فأتى بها اإلنسان.  فقال اإلنسان: هذه اإلنسان فنام. فأخذ إحدى أضالعه وسد مكانها بلحم.  وبنى الرب اإلله 

 (.97-90:  9المرة هي عظم من عظامي ولحم من لحمي. هذه تسمى امرأة ألنها من آمرئ أخذت" )تكوين 
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89/3:196هـ
1
نذَك   رذ َِٰد  0ََل َيغ  واْ ِِف ٱۡۡلَِل ِيَن َكَفر  ناَك تَقَلُُّب الاِذيَن َكفَُروا فِي اْلباَِلدِ  َتَقلُّب  ٱَّلذ  اَل يَُغرا

89/3:197هـ
2
مۡ   َٰه  َوى

ۡ
ُۖ َوبِۡئَس ٱلِۡمَهاد   0َمَتَٰع  قَلِيل  ث مذ َمأ  َمتَاٌع قَلِيٌل ثُما َمأَْواهُْم َجهَناُم َوبِْئَس اْلِمهَادُ  َجَهنذم 

89/3:198هـ
3
نَۡهَٰر   0َلَِٰكنِ  

َ
َٰت  ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل ۡم َجنذ ۡم لَه   َربذه 

ْ َقۡوا ِيَن ٱتذ ٱَّلذ
َٗل  بَۡرارِ  9َخَِِٰلِيَن فِيَها ن ز 

َ
ِ َخۡۡي  ل َِۡل ِۗۡ َوَما ِعنَد ٱَّللذ ِۡن ِعنِد ٱَّللذ  م 

لَِكِن الاِذيَن اتاقَْوا َرباهُْم لَهُْم َجنااٌت تَْجِري ِمْن 

ِ َوَما  تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا نُُزاًل ِمْن ِعْنِد هللاا

ِ َخْيٌر لأِْلَْبَرارِ   ِعْنَد هللاا

نزَِل  89/3:199هـ
 
ۡم َوَمآ أ نزَِل إََِلۡك 

 
ِ َوَمآ أ ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب لََمن ي ۡؤِمن  بِٱَّللذ

َ
ِإَونذ ِمۡن أ

وَن أَِب ِ ََل يَۡشََت  ۡم إََِلِۡهۡم َخَِٰشعَِي َّلِلذ ْوَلىئَِك لَه 
 
ِ َثَمٗنا قَلِيًَل  أ َِٰت ٱَّللذ َي

َ َِسِيع  ٱۡۡلِ  ۡم ِعنَد َرب ِهِۡمۗۡ إِنذ ٱَّللذ ۡجر ه 
َ
 َساِب أ

ِ َوَما أُْنِزَل  َوإِنا ِمْن أَهِْل اْلِكتَاِب لََمْن يُْؤِمُن بِاَّللا

ِ اَل يَْشتَُروَن  إِلَْيُكْم َوَما أُْنِزَل إِلَْيِهْم َخاِشِعيَن َّلِلا

ِ ثََمنًا قَلِياًل أُولَئَِك لَهُْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم  بِآَيَاِت هللاا

َ َسِريُع اْلحِ   َسابِ إِنا هللاا

ۡم  89/3:200هـ َ لََعلذك  واْ ٱَّللذ واْ َوٱتذق  واْ َوَرابِط  واْ َوَصابِر  ِيَن َءاَمن واْ ٱۡصِب  َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيى

ونَ   ت ۡفلِح 
يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا 

َ لََعلاُكْم تُْفلُِحونَ   َواتاقُوا هللاا

 

 اَلحزابسورة  33\61
 4هجرية 73 – عدد اآليات

5
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

90/33:1هـ
6
َنَٰفِقَِي    َٰفِرِيَن َوٱلۡم  َ َوََل ت ِطِع ٱۡلَك َها ٱنلذِبُّ ٱتذِق ٱَّللذ يُّ

َ
أ َ  0نَيى إِنذ ٱَّللذ

 ََكَن َعلِيًما َحِكيٗما 
َ َواَل تُِطِع اْلَكافِِريَن يَا  أَيُّهَا النابِيُّ اتاِق هللاا

َ َكاَن َعلِيًما َحِكيًما  َواْلُمنَافِقِيَن إِنا هللاا

90/33:2هـ
7
َ ََكَن بَِما َتۡعَمل ونَ   ب َِك  إِنذ ٱَّللذ َ َكاَن بَِما  َواتابِْع َما يُوَحى إِلَْيكَ  َخبِۡٗيا  0َوٱتذبِۡع َما ي وَۡحى إََِلَۡك ِمن رذ ِمْن َربَِّك إِنا هللاا

 تَْعَملُوَن َخبِيًرا

ِ َوكِيَٗل  90/33:3هـ ِ  َوَكَفَٰ بِٱَّللذ ۡ لََعَ ٱَّللذ ِ َوِكياًل  َوتََوُكذ ِ َوَكفَى بِاَّللا ْل َعلَى هللاا  َوتََوكا

90/33:4هـ
8
ِن قَۡلَبۡيِ ِِف َجۡوفِهۦِ  َومَ   ٖل م  ا َجَعَل ٱَّللذ  لِرَج  م  مذ ۡزَوََٰجك 

َ
ا َجَعَل أ

ىـ ِى ونَ  0ٱلذ ۡم  9ت َظَِٰهر  ۡدِعَيآَءك 
َ
ۡم  َوَما َجَعَل أ َهَٰتِك  مذ

 
نذ أ ِمۡنه 

ول  ٱۡۡلَقذ  ۡمُۖ َوٱَّللذ  َيق  َٰهِك  ۡفَو
َ
م بِأ ۡم قَۡول ك  َٰلِك  ۡم  َذ ۡبَنآَءك 

َ
َو  0نأ وَه 

بِيَل  7َيۡهِدي  ٱلسذ

ُ لَِرُجلإ ِمْن  قَْلبَْيِن فِي َجْوفِِه َوَما َجَعَل َما َجَعَل هللاا

هَاتُِكْم َوَما  هِي تُظَاِهُروَن ِمْنهُنا أُما أَْزَواَجُكُم الالا

َجَعَل أَْدِعيَاَءُكْم أَْبنَاَءُكْم َذلُِكْم قَْولُُكْم بِأَْفَواِهُكْم 

بِيلَ  ُ يَقُوُل اْلَحقا َوهَُو يَْهِدي السا  َوهللاا

90/33:5هـ
9
ۡم   وه  ۡم ٱۡدع  ْ َءابَآَءه  ٓوا ِ  فَإِن لذۡم َتۡعلَم  ۡقَسط  ِعنَد ٱَّللذ

َ
َو أ ٓأِلبَآئِِهۡم ه 

ۡم   ِيِن َوَمَوََِٰلك  ۡم ِِف ٱَل  َٰن ك  َناح  فِيَمآ  0نفَإِۡخَو ۡم ج  َولَۡيَس َعلَۡيك 
وٗرا  ۡم  َوََكَن ٱَّللذ  َغف  َدۡت ق ل وب ك  ا َتَعمذ ت م بِهِۦ َوَلَِٰكن مذ

ۡ
ۡخَطأ

َ
أ

 ا رذِحيمً 

ِ فَإِْن لَْم تَْعلَُموا  اْدُعوهُْم آِلَبَاهِِهْم هَُو أَْقَسطُ ِعْنَد هللاا

يِن َوَمَوالِيُكْم َولَْيَس  آَبَاَءهُْم فَإِْخَوانُُكْم فِي الدِّ

َدْت  َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعما

ُ َغفُوًرا َرِحي  ًماقُلُوبُُكْم َوَكاَن هللاا

                                                           
1

ْنكَ ( 0   يَُغرا
2

 َماَواهُمْ ( 0 
3

 نُْزاًل ( 9 لَِكنا ( 0 
4

 .99و  91العنوان مأخوذ من اآليتين  
5

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
6

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
7

 يَْعَملُونَ ( 0 
8

ءِ ( 0  ْي، الالا ُرو( 9 الالا ُِ ♦ ِدي يُهَدِّي، الذي يَهْ ( 7 نَ تُظاهاُروَن، تَظااهَُروَن، تَظَاهَُروَن، يُْظهَُروَن، يَظَهاُروَن، يُظَهُِّروَن، تَْظهَُروَن، تَتَظَهاُروَن، يُظَهِّ

 هذه اآلية واآلية الالحقة تنسخان التبني.( 0ن
9

 أنظر اآلية السابقة( 0ن 
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90/33:6هـ
1
ۥٓ   ه  ۡزَوَٰج 

َ
ِسِهۡمُۖ َوأ نف 

َ
ۡؤِمنَِي ِمۡن أ ۡوَّلَٰ بِٱلۡم 

َ
ۡمۗۡ  0ٱنلذِبُّ أ َهَٰت ه  مذ

 
ْول واْ  9أ

 
َوأ

ۡؤِمنَِي  ِ ِمَن ٱلۡم  ۡوَّلَٰ بَِبۡعٖض ِِف كَِتَِٰب ٱَّللذ
َ
ۡم أ ه  رَۡحاِم َبۡعض 

َ
ٱۡۡل

ۡوَِلَ 
َ
ْ إََِلى أ ن َتۡفَعل ٓوا

َ
ٓ أ َهَِٰجرِيَن إَِلذ م َوٱلۡم  َٰلَِك  ]...[آئِك  وٗفا  ََكَن َذ ۡعر  مذ

وٗرا   7ِِف ٱۡلِكَتَِٰب َمۡسط 

النابِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ 

هَاتُهُْم َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضهُْم أَْولَى بِبَْعضإ فِي  أُما

ِ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن  َواْلُمهَاِجِريَن إاِلا أَْن ِكتَاِب هللاا

تَْفَعلُوا إِلَى أَْولِيَاهُِكْم َمْعُروفًا َكاَن َذلَِك فِي اْلِكتَاِب 

 َمْسطُوًرا

90/33:7هـ
2
  ِ َخۡذنَا ِمَن ٱنلذبِي 

َ
َٰهِيَم  0منَ   ِإَوۡذ أ ۡم َوِمنَك َومِن نُّوٖح ِإَوبَۡر ِميَثََٰقه 

َخذۡ 
َ
وََسَٰ وَِعيََس ٱبِۡن َمۡرَيَمُۖ َوأ ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا َوم  م م   نَا ِمۡنه 

َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن النابِيِّيَن ِميثَاقَهُْم َوِمْنَك َوِمْن نُوحإ 

َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َوأََخْذنَا 

 ِمْنهُْم ِميثَاقًا َغلِيظًا

90/33:8هـ
3
َعدذ  0َل   َ ل ِيَۡس  

َ
َِٰدقَِي َعن ِصۡدقِهِۡم  َوأ َِلٗما  ٱلصذ

َ
َٰفِرِيَن َعَذابًا أ اِدقِيَن َعْن ِصْدقِِهْم َوأََعدا لِْلَكافِِريَن  لِۡلَك لِيَْسأََل الصا

 َعَذابًا أَلِيًما

90/33:9هـ
4
ۡم   ۡم إِۡذ َجآَءتۡك  ِ َعلَۡيك  ْ نِۡعَمَة ٱَّللذ وا ر  ْ ٱۡذك  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم 
َ
ن ود  فَأ ن وٗداج  َوََكَن ٱَّللذ  بَِما  9لذۡم تََرۡوَها   0رِيٗحا وَج 
 بَِصًۡيا  7َتۡعَمل ونَ 

ِ َعلَْيُكْم إِْذ  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ هللاا

َجاَءْتُكْم ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريًحا َوُجنُوًدا لَْم 

ُ بَِما  تَْعَملُوَن بَِصيًرا تََرْوهَا َوَكاَن هللاا

90/33:10هـ
5
بَۡصَٰر   

َ
ۡم ِإَوۡذ َزاَغِت ٱۡۡل ۡسَفَل ِمنك 

َ
ۡم َوِمۡن أ ِن فَۡوقِك  م م  إِۡذ َجآء وك 

 ۠ ن ونَا ِ ٱلظُّ نُّوَن بِٱَّللذ ل وب  ٱۡۡلََناِجَر َوَتظ   َوَبلََغِت ٱۡلق 
إِْذ َجاُؤوُكْم ِمْن فَْوقُِكْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنُكْم َوإِْذ 

اَغِت اأْلَْبَصاُر َوبَلََغِت اْلقُلُوُب اْلَحنَاِجَر زَ 

ِ الظُّنُونَا  َوتَظُنُّوَن بِاَّللا

ْ  .90/33:11هـ لۡزِل وا ۡؤِمن وَن َوز  َنالَِك ٱۡبت ِّلَ ٱلۡم   هُنَالَِك اْبتُلَِي اْلُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزااًل َشِديًدا َشِديٗدا  9زِلَۡزاَٗل  0ه 

ا وََعَدنَا ٱَّللذ   90/33:12هـ َرض  مذ ِيَن ِِف ق ل وبِِهم مذ وَن َوٱَّلذ َنَٰفِق  ول  ٱلۡم  ِإَوۡذ َيق 
وٗرا ر  ۥٓ إَِلذ غ  وَل    َورَس 

َوإِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالاِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َما 

ُ َوَرُسولُهُ إاِلا ُغُروًرا  َوَعَدنَا هللاا

90/33:13هـ
6
َقامَ ِإَوۡذ   ۡهَل َيۡثَِب ََل م 

َ
أ ۡم َيى ِۡنه  آئَِفة  م  ْ   0قَالَت طذ وا ۡم فَٱرِۡجع  لَك 

ول وَن إِنذ ب ي وَتَنا َعۡوَرة   9ِذن    ۡ َويَۡسَت  م  ٱنلذِبذ َيق  ِۡنه  َوَما ِِهَ  7فَرِيق  م 
وَن إَِلذ فَِراٗرا  7بَِعۡوَرة ِۖ   إِن ي رِيد 

يَا أَْهَل يَْثِرَب اَل ُمقَاَم لَُكْم  َوإِْذ قَالَْت طَاهِفَةٌ ِمْنهُمْ 

فَاْرِجُعوا َويَْستَأِْذُن فَِريٌق ِمْنهُُم النابِيا يَقُولُوَن إِنا 

بُيُوتَنَا َعْوَرةٌ َوَما ِهَي بَِعْوَرةإ إِْن يُِريُدوَن إاِلا 

 فَِراًرا

90/33:14هـ
7
ئِل    ۡقَطارَِها ث مذ س 

َ
ِۡن أ ِخلَۡت َعلَۡيِهم م  ْ َولَۡو د  َوَما  9ٱۡلفِۡتَنَة ٓأَلتَوَۡها 0وا

 تَلَبذث واْ بَِهآ إَِلذ يَِسۡٗيا 
َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيِهْم ِمْن أَْقطَاِرهَا ثُما ُسئِلُوا اْلفِْتنَةَ 

 آَلَتَْوهَا َوَما تَلَباثُوا بِهَا إاِلا يَِسيًرا

90/33:15هـ
8
َ ِمن َقۡبل    واْ ٱَّللذ ََٰهد  ِ  0ََل ي َولُّونَ  َولََقۡد ََكن واْ َع ََٰر  َوََكَن َعۡهد  ٱَّللذ ۡدَب

َ
ٱۡۡل

  9وَٗل     َمۡس 
َ ِمْن قَْبُل اَل يَُولُّوَن اأْلَْدبَاَر  َولَقَْد َكانُوا َعاهَُدوا هللاا

ِ َمْسُؤواًل   َوَكاَن َعْهُد هللاا

90/33:16هـ
9
َِن ٱلَۡمۡوِت   م  ٱۡلفَِرار  إِن َفَرۡرت م م  وِ ٱۡلَقۡتِل ِإَوٗذا َلذ ق ل لذن يَنَفَعك 

َ
أ

 إَِلذ قَلِيَٗل  0ت َمتذع ونَ 
قُْل لَْن يَْنفََعُكُم اْلفَِراُر إِْن فََرْرتُْم ِمَن اْلَمْوِت أَِو 

 اْلقَْتِل َوإًِذا اَل تَُمتاُعوَن إاِلا قَلِياًل 

َراَد بِك   90/33:17هـ
َ
ِ إِۡن أ َِن ٱَّللذ م م  ِي َيۡعِصم ك  َراَد ق ۡل َمن َذا ٱَّلذ

َ
ۡو أ
َ
وًٓءا أ ۡم س 
ِ َوَِل ٗا َوََل نَِصۡٗيا ِن د وِن ٱَّللذ م م  وَن لَه  ۡم رَُۡحَٗة  َوََل ََيِد   بِك 

ِ إِْن أََراَد بُِكْم  قُْل َمْن َذا الاِذي يَْعِصُمُكْم ِمَن هللاا

ُسوًءا أَْو أََراَد بُِكْم َرْحَمةً َواَل يَِجُدوَن لَهُْم ِمْن 

ِ َولِ   يًّا َواَل نَِصيًراُدوِن هللاا

                                                           
1

هَاتُهُْم وهو أب لهم( 9 أَْنفُِسِهْم وهو أب لهم َوأَْزَواُجهُ ( 0   .T1) Variante: et il est leur père♦ َذلَِك عند هللا مكتوباً ( 7 أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُما
2

 .90:  7\98ية أنظر هامش اآل( 0م 
3

 لِيََسلَ ( 0 
4

 يَْعَملُونَ ( 7 يََرْوهَا( 9 َوَجنُوًدا( 0 
5

 ُزْلَزااًل ( 9 َوِزلِْزلُوا( 0 
6

 بَِعِوَرةإ ( 7 َعِوَرةٌ ( 7 َويَْستَاِذنُ ( 9 َمقَامَ ( 0 
7

 أَلَتَْوهَا( 9 ُسولُوا، ُسوهِلُوا، ُسويِلُوا، ِسيلُوا( 0 
8

 َمُسواًل ( 9 يَُولُّنا ( 0 
9

 يَُمتاُعوَن، تَُمتاُعوا( 0 
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ُۖ  90/33:18هـ َٰنِِهۡم َهل مذ إََِلَۡنا ۡم َوٱۡلَقآئِلَِي ِۡلِۡخَو َعو ِقَِي ِمنك  ۞قَۡد َيۡعلَم  ٱَّللذ  ٱلۡم 
َس إَِلذ قَلِيًَل 

ۡ
ت وَن ٱۡۡلَأ

ۡ
 َوََل يَأ

ْخَوانِِهْم  قِيَن ِمْنُكْم َواْلقَاهِلِيَن إِلِ ُ اْلُمَعوِّ قَْد يَْعلَُم هللاا

 ما إِلَْينَا َواَل يَأْتُوَن اْلبَأَْس إاِلا قَلِياًل هَلُ 

90/33:19هـ
1
ةً   ِشحذ

َ
ور   0أ وَن إََِلَۡك تَد  ر  ۡم يَنظ  ۡيَته 

َ
ۡمُۖ فَإَِذا َجآَء ٱۡۡلَوۡف  َرأ َعلَۡيك 

ۡغَشَٰ َعلَۡيهِ ِمَن ٱلَۡمۡوِتِۖ فَإَِذا َذَهَب ٱۡۡلَۡوف   ِي ي  ۡم َكٱَّلذ ۡعي ن ه 
َ
أ

م وك  ةً  9َسلَق  ِشحذ
َ
لِۡسَنة  ِحَداد  أ

َ
ْوَلىئَِك لَۡم ي ۡؤِمن واْ  0بِأ

 
ِۚ أ  ٱۡۡلَۡۡيِ

لََعَ
ِ يَِسۡٗيا  َٰلَِك لََعَ ٱَّللذ ۡم  َوََكَن َذ ۡعَمَٰلَه 

َ
ۡحَبَط ٱَّللذ  أ

َ
 فَأ

ةً َعلَْيُكْم فَإَِذا َجاَء اْلَخْوُف َرأَْيتَهُْم يَْنظُُروَن  أَِشحا

الاِذي يُْغَشى َعلَْيِه ِمَن اْلَمْوِت إِلَْيَك تَُدوُر أَْعيُنُهُْم كَ 

ةً  فَإَِذا َذهََب اْلَخْوُف َسلَقُوُكْم بِأَْلِسنَةإ ِحَدادإ أَِشحا

ُ أَْعَمالَهُْم  َعلَى اْلَخْيِر أُولَئَِك لَْم يُْؤِمنُوا فَأَْحبَطَ هللاا

ِ يَِسيًرا  َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللاا

90/33:20هـ
2
ۡحزَ  0ََيَۡسب ونَ  

َ
ْ ٱۡۡل وا ۡحَزاب  يََودُّ

َ
ِت ٱۡۡل

ۡ
ُْۖ ِإَون يَأ نذه م  9اَب لَۡم يَۡذَهب وا

َ
لَۡو أ

ۡعَراِب يَۡس  7بَاد ونَ 
َ
ا  7ل ونَ   َ ِِف ٱۡۡل م مذ ۡمُۖ َولَۡو ََكن واْ فِيك  ۢنَبآئِك 

َ
َعۡن أ

ََٰتل ٓواْ إَِلذ قَلِيَٗل   َق

اُب يَْحَسبُوَن اأْلَْحَزاَب لَْم يَْذهَبُوا َوإِْن يَأِْت اأْلَْحزَ 

وا لَْو أَناهُْم بَاُدوَن فِي اأْلَْعَراِب يَْسأَلُوَن َعْن  يََودُّ

 أَْنبَاهُِكْم َولَْو َكانُوا فِيُكْم َما قَاتَلُوا إاِلا قَلِياًل 

90/33:21هـ
3
ۡسَوةٌ  

 
ِ أ وِل ٱَّللذ ۡم ِِف رَس  َ  0لذَقۡد ََكَن لَك  ْ ٱَّللذ وا َحَسَنة  ل َِمن ََكَن يَۡرج 

َ َكثِۡٗيا َوٱَۡلَۡوَم   ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّللذ
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْن َكاَن  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاا

َ َكثِيًرا َ َواْليَْوَم اآْلَِخَر َوَذَكَر هللاا  يَْرُجو هللاا

90/33:22هـ
4
ْ َهََٰذا َما وََعَدنَ   ۡحَزاَب قَال وا

َ
ۡؤِمن وَن ٱۡۡل ا رََءا ٱلۡم  وَل  ۥ َولَمذ ا ٱَّللذ  َورَس 

مۡ  ۥ  َوَما َزاَده  وَل   ٓ إِيَمَٰٗنا َوتَۡسلِيٗما  0َوَصَدَق ٱَّللذ  َورَس   إَِلذ
ا َرأَى اْلُمْؤِمنُوَن اأْلَْحَزاَب قَالُوا هََذا َما  َولَما

ُ َوَرُسولُهُ َوَما  ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق هللاا َوَعَدنَا هللاا

 َوتَْسلِيًماَزاَدهُْم إاِلا إِيَمانًا 

90/33:23هـ
5
ن قَََضَٰ   م مذ َ َعلَۡيهِِۖ فَِمۡنه  واْ ٱَّللذ ََٰهد  ۡؤِمنَِي رَِجال  َصَدق واْ َما َع َِن ٱلۡم  م 

 ْ ل وا ُۖ َوَما بَدذ ن يَنَتِظر  م مذ ۥ َوِمۡنه   َتۡبِديَٗل  0ََنَۡبه 
َ َعلَْيِه  ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاهَُدوا هللاا

ِمْنهُْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنهُْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما فَ 

لُوا تَْبِدياًل   بَدا

ۡو  90/33:24هـ
َ
َنَٰفِقَِي إِن َشآَء أ َب ٱلۡم  ِ َِٰدقَِي بِِصۡدقِِهۡم َوي َعذ  َۡجزَِي ٱَّللذ  ٱلصذ ِ

َل 
وٗرا رذِحيٗما َ ََكَن َغف   َيت وَب َعلَۡيِهۡم  إِنذ ٱَّللذ

َب اْلُمنَافِقِيَن لِيَْجِزَي  اِدقِيَن بِِصْدقِِهْم َويَُعذِّ ُ الصا هللاا

َ َكاَن َغفُوًرا  إِْن َشاَء أَْو يَتُوَب َعلَْيِهْم إِنا هللاا

 َرِحيًما

90/33:25هـ
6
ا  َوَكَف ٱَّللذ    ْ َخۡۡيٗ ْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َيَنال وا وا ِيَن َكَفر  َوَردذ ٱَّللذ  ٱَّلذ

ۡؤِمنَِي ٱلۡ   َوََكَن ٱَّللذ  قَوِيًّا َعزِيٗزا  0ِقَتاَل  ٱلۡم 
ُ الاِذيَن َكفَُروا بَِغْيِظِهْم لَْم يَنَالُوا َخْيًرا  َوَردا هللاا

ُ قَِويًّا َعِزيًزا ُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلقِتَاَل َوَكاَن هللاا  َوَكفَى هللاا

90/33:26هـ
7
وه م  ِيَن َظََٰهر  نَزَل ٱَّلذ

َ
ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب ِمن َصَياِصيِهۡم َوقََذَف  0َوأ

َ
ِۡن أ م 

ونَ  7فَرِيٗقا َتۡقت ل ونَ  9ِِف ق ل وبِِهم  ٱلرُّۡعَب  ِِس 
ۡ
  0مفَرِيٗقا 7َوتَأ

َوأَْنَزَل الاِذيَن ظَاهَُروهُْم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمْن 

ْعَب فَِريقًا  َصيَاِصيِهْم َوقََذَف فِي قُلُوبِِهُم الرُّ

 َوتَأِْسُروَن فَِريقًا تَْقتُلُونَ 

90/33:27هـ
8
ۡرٗضا لذۡم تََط  

َ
ۡم َوأ َٰلَه  ۡمَو

َ
ۡم َوأ ۡم َودَِيَٰرَه  ۡرَضه 

َ
ۡم أ ۡوَرثَك 

َ
َوََكَن ٱَّللذ   0وَها      َوأ

ءٖ قَِديٗرا  ِ ََشۡ
َٰ ُك    لََعَ

َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضهُْم َوِديَاَرهُْم َوأَْمَوالَهُْم َوأَْرًضا لَْم 

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديًراتَطَئُوهَا َوكَ   اَن هللاا

90/33:28هـ
9
ۡنَيا َوزِينََتَها   ةَ ٱَلُّ ذ ت رِۡدَن ٱۡۡلََيوَٰ نُت  ۡزَوَِٰجَك إِن ك 

َ
ِ َها ٱنلذِبُّ ق ل ۡل  يُّ

َ
أ َيى

نذ  َمت ِۡعك 
 
نذ  0َفَتَعالَۡيَ أ َِس ِۡحك 

 
اٗحا ََجِيَٗل  9َوأ  َِسَ

َواِجَك إِْن ُكْنتُنا تُِرْدَن اْلَحيَاةَ يَا أَيُّهَا النابِيُّ قُْل أِلَزْ 

ْحُكنا  ْنيَا َوِزينَتَهَا فَتََعالَْيَن أَُمتِّْعُكنا َوأَُسرِّ الدُّ

 َسَراًحا َجِمياًل 

                                                           
1

ةٌ ( 0   َصلَقُوُكمْ ( 9 أَِشحا
2

وا( 9 يَْحِسبُونَ ( 0  اَءلُوَن، يَتََساَءلُوَن، يََسالُونَ ( 7 بُداى، بََدْوا( 7 اأْلَْحَزاَب قد َذهَبُوا فإذا وجدوهم لم يذهبوا َودُّ  يَسا
3

 إِْسَوةٌ ( 0 
4

 َزاُدوهُمْ ( 0 
5

َل، وآخرون( 0  لُوا َومنهم َمن بَدا  بَدا
6

 اْلقِتَاَل بَِعلِيٍّ ( 0 
7

ُعبَ ( 9 آَزروهم( 0  يشير حميد هللا في ترجمته الفرنسية ان هذه اآلية تتعلق بالقتل ضد يهود المدينة ( 0م♦ َوتَأُْسُروَن، َويَأِْسُروَن ( 7 يَْقتُلُونَ ( 7 الرُّ

 .081:  9\97. أنظر هذه اآليات في هامش اآلية 07-01:  91:  91التثنية الذين طبق عليهم النبي محمد القواعد اليهودية التي جاءت في سفر 
8

 تَطَْوهَا( 0 
9

، أَُمتُِّعُكنا ( 0  ُحُكنا ( 9 أُْمتِْعُكنا  َوأَُسرِّ
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َعدذ  90/33:29هـ
َ
َ أ اَر ٱٓأۡلِخَرةَ فَإِنذ ٱَّللذ وََل ۥ َوٱَلذ َ َورَس  ذ ت رِۡدَن ٱَّللذ نُت  ِإَون ك 

ۡحِسَنَِٰت  ۡجًرا َعِظيٗمالِۡلم 
َ
نذ أ  ِمنك 

َ َوَرُسولَهُ َوالدااَر اآْلَِخَرةَ فَإِنا  َوإِْن ُكْنتُنا تُِرْدَن هللاا

َ أََعدا لِْلُمْحِسنَاِت ِمْنُكنا أَْجًرا َعِظيًما  هللاا

90/33:30هـ
1
تِ  

ۡ
ِ َمن يَأ َبي َِنةٖ  0َيَٰنَِسآَء ٱنلذِب  نذ بَِفَِٰحَشةٖ مُّ لََها  7ي َضََٰعۡف  9ِمنك 

ِ يَِسۡٗيا  7ٱۡلَعَذاب   َٰلَِك لََعَ ٱَّللذ ِۚ َوََكَن َذ  ِضۡعَفۡيِ
يَا نَِساَء النابِيِّ َمْن يَأِْت ِمْنُكنا بِفَاِحَشةإ ُمبَيِّنَةإ 

يَُضاَعْف لَهَا اْلَعَذاُب ِضْعفَْيِن َوَكاَن َذلَِك َعلَى 

ِ يَِسيًرا  هللاا

90/33:31هـ
2
ِ  0۞َوَمن َيۡقن ۡت   نذ َّلِلذ وَِلِۦ َوَتۡعَمۡل ِمنك  ٓ  9 َورَس   7َصَٰلِٗحا نُّۡؤتَِها

ۡعَتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكِريٗما 
َ
َتۡيِ َوأ ۡجَرَها َمرذ

َ
 أ

ِ َوَرُسولِِه َوتَْعَمْل َصالًِحا  َوَمْن يَْقنُْت ِمْنُكنا َّلِلا

تَْيِن َوأَْعتَْدنَا لَهَا ِرْزقًا َكِريًما  نُْؤتِهَا أَْجَرهَا َمرا

90/33:32هـ
3
ذ  فَََل ََتَۡضۡعَن   َقۡيُت  َِن ٱلن َِسآءِ إِِن ٱتذ َحٖد م 

َ
ذ َكأ ِ لَۡسُت  َيَٰنَِسآَء ٱنلذِب 

وٗفا  0بِٱۡلَقۡوِل َفَيۡطَمعَ  ۡعر  ِي ِِف قَۡلبِهِۦ َمَرض  َوق ۡلَن قَۡوَٗل مذ  ٱَّلذ
قَْيتُنا يَا نَِساَء النابِيِّ لَْستُنا َكأََحدإ ِمَن النَِّساِء إِِن اتا 

فاََل تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الاِذي فِي قَلْبِِه 

 َمَرٌض َوقُْلَن قَْواًل َمْعُروفًا

90/33:33هـ
4
نذ َوََل َتَبذۡجنَ  0َوقَۡرنَ   جَ  0مِِف ب ي وتِك  قِۡمَن  9َتَبُّ

َ
ِۖ َوأ وَّلَٰ

 
ٱۡلَجَِٰهلِيذةِ ٱۡۡل

ۥٓ  إِنذَما ي رِيد  ٱَّللذ  َِل ۡذهَِب  وََل  َ َورَس  ِطۡعَن ٱَّللذ
َ
ةَ َوأ َكوَٰ ةَ َوَءاتَِي ٱلزذ لَوَٰ ٱلصذ

ۡهَل ٱۡۡلَۡيِت 
َ
م  ٱلر ِۡجَس أ ۡم َتۡطِهۡٗيا  ]...[َعنك  َِرك   َوي َطه 

َج اْلَجاِهلِياِة َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنا َواَل  ْجَن تَبَرُّ تَبَرا

 َ َكاةَ َوأَِطْعَن هللاا اَلةَ َوآَتِيَن الزا اأْلُولَى َوأَقِْمَن الصا

ْجَس  ُ لِيُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ َوَرُسولَهُ إِناَما يُِريُد هللاا

 أَْهَل اْلبَْيِت َويُطَهَِّرُكْم تَْطِهيًرا

90/33:34هـ
5
ۡتَّلَٰ   ۡرَن َما ي  َ  0َوٱۡذك  ِ َوٱۡۡلِۡكَمةِِۚ إِنذ ٱَّللذ نذ ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّللذ ِِف ب ي وتِك 

 ََكَن لَِطيًفا َخبًِۡيا 
 ِ َواْذُكْرَن َما يُْتلَى فِي بُيُوتُِكنا ِمْن آَيَاِت هللاا

َ َكاَن لَِطيفًا َخبِيًرا  َواْلِحْكَمِة إِنا هللاا

ۡسلَِمَٰ  90/33:35هـ ۡسلِِمَي َوٱلۡم  ۡؤِمَنَِٰت َوٱۡلَقَٰنِتَِي إِنذ ٱلۡم  ۡؤِمنَِي َوٱلۡم  ِت َوٱلۡم 
َِٰت  َٰبَِر َِٰبِيَن َوٱلصذ َِٰت َوٱلصذ َِٰدَق َِٰدقَِي َوٱلصذ َوٱۡلَقَٰنَِتَِٰت َوٱلصذ
ئِِمَي  ى َِٰت َوٱلصذ َق ِ َتَصد  قَِي َوٱلۡم  ِ َتَصد  َوٱۡلَخَِٰشعَِي َوٱۡلَخَِٰشَعَِٰت َوٱلۡم 

ئَِمَِٰت َوٱۡلَحَٰفِِظيَ  ى َ  َوٱلصذ َٰكِرِيَن ٱَّللذ ۡم َوٱۡلَحَٰفَِظَِٰت َوٱلذذ وَجه  ف ر 
ۡجًرا َعِظيٗما

َ
ۡغفَِرٗة َوأ م مذ َعدذ ٱَّللذ  لَه 

َ
َِٰت أ َٰكَِر  َكثِۡٗيا َوٱلذذ

إِنا اْلُمْسلِِميَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت 

اِدقِيَن َوالصا  اِدقَاِت َواْلقَانِتِيَن َواْلقَانِتَاِت َوالصا

ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن  ابِِريَن َوالصا َوالصا

قَاِت  قِيَن َواْلُمتََصدِّ َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمتََصدِّ

اهَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجهُْم  اهِِميَن َوالصا َوالصا

اِكَراِت  َ َكثِيًرا َوالذا اِكِريَن هللاا َواْلَحافِظَاِت َوالذا

 ُ  لَهُْم َمْغفَِرةً َوأَْجًرا َعِظيًماأََعدا هللاا

90/33:36هـ
6
ن  

َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ وَل   ۡؤِمَنة  إَِذا قَََض ٱَّللذ  َورَس  ۡؤِمٖن َوََل م  َوَما ََكَن لِم 

ونَ  م  ٱۡۡلَِۡيَة   0يَك  وََل ۥ َفَقۡد  9لَه  َ َورَس  ۡمرِهِۡمۗۡ َوَمن َيۡعِص ٱَّللذ
َ
ِمۡن أ

بِيٗنا   َضلذ َضَلََٰٗل مُّ

ُ َوَما  َكاَن لُِمْؤِمنإ َواَل ُمْؤِمنَةإ إَِذا قََضى هللاا

َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَهُُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم 

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلا َضاَلاًل ُمبِينًا  َوَمْن يَْعِص هللاا

90/33:37هـ
7
ۡنَعَم ٱَّللذ  َعلَۡيهِ  

َ
ِٓي أ ول  لَِّلذ ۡنَعۡمَت ِإَوۡذ َتق 

َ
ۡمِسۡك َعلَۡيَك  0َوأ

َ
َعلَۡيهِ أ

ۡبِديهِ َوََتَۡش ٱنلذاَس  ِۡف ِِف َنۡفِسَك َما ٱَّللذ  م  َ َوَت  َزۡوَجَك َوٱتذِق ٱَّللذ
ِۡنَها َوَطٗرا َزوذۡجَنََٰكَها ا قَََضَٰ َزۡيد  م  ُۖ فَلَمذ َٰه  ن ََتَۡشى

َ
َحقُّ أ

َ
لَِِكۡ  9َوٱَّللذ  أ

ۡؤمِ  وَن لََعَ ٱلۡم  نذ ََل يَك  ۡدِعَيآئِِهۡم إَِذا قََضۡواْ ِمۡنه 
َ
ۡزَوَِٰج أ

َ
نَِي َحَرج  ِِفٓ أ

وَٗل  ِ َمۡفع  ۡمر  ٱَّللذ
َ
 َوَطٗرا  َوََكَن أ

ُ َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه  َوإِْذ تَقُوُل لِلاِذي أَْنَعَم هللاا

َ َوتُْخفِي فِي نَْفِسَك  أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواتاِق هللاا

ُ أََحقُّ أَْن تَْخَشاهُ  َما ُ ُمْبِديِه َوتَْخَشى النااَس َوهللاا هللاا

ْجنَاَكهَا لَِكْي اَل  ا قََضى َزْيٌد ِمْنهَا َوطًَرا َزوا فَلَما

يَُكوَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َحَرٌج فِي أَْزَواِج أَْدِعيَاهِِهْم 

 ِ  َمْفُعواًل  إَِذا قََضْوا ِمْنهُنا َوطًَرا َوَكاَن أَْمُر هللاا

                                                           
1

ْف، نَُضاِعْف، يَُضاِعْف، نُْضِعْف ( 7 يَُضعافُ ( 7 ُمبَيانَةإ ( 9 تَأْتِ ( 0   اْلَعَذابَ  -نَُضعِّ
2

 يُْؤتِهَا( 7 ْعَملْ َويَ ( 9 تَْقنُتْ ( 0 
3

 فَيَْطِمَع، فَيَْطَمِع، فَيُْطِمعَ ( 0 
4

ْجَن ( 9 َوقِْرَن، َواْقِرْرنَ ( 0  قارن: "وكذلك ليكن على النساء لباس فيه حشمة، ولتكن زينتهن بحياء ورزانة، ال بشعر مجدول وذهب ( 0م♦ تُبَرا

 (.01-8:  9هدن تقوى هللا" )تيموثاوس االولى : بل بأعمال صالحة تليق بنساء تعا01-9-تم0ولؤلؤ وثياب فاخرة،
5

 تُْتلَى( 0 
6

 الِْخْيَرةُ ( 9 تَُكونَ ( 0 
7

ْجنََكهَا( 9 َوأَْنَعْمتُ ( 0  ْجتَُكهَا، َزوا  َزوا
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ِيَن  90/33:38هـ ِ ِِف ٱَّلذ نذَة ٱَّللذ ۖۥُ س  ِ ِمۡن َحَرٖج فِيَما َفَرَض ٱَّللذ  ََل   ٱنلذِب 
ا ََكَن لََعَ مذ

وًرا ۡقد  ِ قََدٗرا مذ ۡمر  ٱَّللذ
َ
 َخلَۡواْ ِمن َقۡبل   َوََكَن أ

ُ لَهُ  َما َكاَن َعلَى النابِيِّ ِمْن َحَرجإ فِيَما فََرَض هللاا

ِ ُسنا  ِ فِي الاِذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َوَكاَن أَْمُر هللاا ةَ هللاا

 قََدًرا َمْقُدوًرا

90/33:39هـ
1
ونَ   َبل ِغ  ِيَن ي  َحًدا إَِلذ  9رَِسََٰلَِٰت  0ٱَّلذ

َ
ۥ َوََل ََيَۡشۡوَن أ ِ َويَۡخَشۡونَه  ٱَّللذ

 ۡۗ َ ِ َحِسيٗبا  ]...[ٱَّللذ  َوَكَفَٰ بِٱَّللذ
ِ َويَْخَشْونَهُ َواَل الاِذيَن  يُبَلُِّغوَن ِرَسااَلِت هللاا

ِ َحِسيبًا َ َوَكفَى بِاَّللا  يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلا هللاا

90/33:40هـ
2
دٌ   َمذ ا ََكَن َم  وَل  0تمذ ۡم َوَلَِٰكن رذس  ِن ر َِجالِك  َحٖد م 

َ
ٓ أ بَا
َ
ِ  0أ ٱَّللذ

ِ  9وََخاَتمَ  ء  َعلِيٗما  7َنۗۡ   ٱنلذبِي  ِ ََشۡ
ل   َوََكَن ٱَّللذ  بِك 

ٌد أَبَا أََحدإ ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسوَل  َما َكاَن ُمَحما

ُ بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيًما ِ َوَخاتََم النابِيِّيَن َوَكاَن هللاا  هللاا

َ ذِۡكٗرا  90/33:41هـ واْ ٱَّللذ ر  ِيَن َءاَمن واْ ٱۡذك  َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َ ِذْكًرا َكثِيًرا َكثِۡٗياَيى  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اْذُكُروا هللاا

ِصيًَل  90/33:42هـ
َ
وه  ب ۡكَرٗة َوأ  َوَسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصياًل  َوَسب ِح 

ل َمَِٰت  90/33:43هـ َِن ٱلظُّ م م  ۥ َِل ۡخرَِجك  ۡم َوَمَلىئَِكت ه  ِ َعلَۡيك 
ِي ي َصّل  َو ٱَّلذ ه 

ۡؤِمنَِي رَِحيٗماإََِل  ِۚ َوََكَن بِٱلۡم   ٱنلُّورِ
هَُو الاِذي يَُصلِّي َعلَْيُكْم َوَماَلهَِكتُهُ لِيُْخِرَجُكْم ِمَن 

 الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيًما

ۡجٗرا  90/33:44هـ
َ
ۡم أ َعدذ لَه 

َ
َٰم   َوأ ۥ َسَل ۡم يَۡوَم يَۡلَقۡونَه   تَِحياتُهُْم يَْوَم يَْلقَْونَهُ َساَلٌم َوأََعدا لَهُْم أَْجًرا َكِريًما َكرِيٗماََتِيذت ه 

ا َونَِذيٗرا 90/33:45هـ ٗ ِ بَُش  رَۡسۡلَنََٰك َشَٰهِٗدا َوم 
َ
َها ٱنلذِبُّ إِنذآ أ يُّ

َ
أ ًرا َونَِذيًرا َيى  يَا أَيُّهَا النابِيُّ إِناا أَْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمبَشِّ

ـه 90/33:46
3
نِۡٗيا  اٗجا مُّ ِ بِإِۡذنِهِۦ َوِِسَ ِ بِإِْذنِِه َوِسَراًجا ُمنِيًرا  0َوَداِعًيا إََِل ٱَّللذ  َوَداِعيًا إِلَى هللاا

ِ فَۡضَٗل َكبِۡٗيا 90/33:47هـ َِن ٱَّللذ م م  نذ لَه 
َ
ۡؤِمنَِي بِأ ِ ٱلۡم  ِ ِر اْلُمْؤِمنِيَن بِأَنا لَهُْم ِمَن  َوبَُش  ِ فَْضاًل َكبِيًراَوبَشِّ  هللاا

90/33:48هـ
4
   ِ ۡ لََعَ ٱَّللذ ۡم َوتََوُكذ َٰه  َذى

َ
َنَٰفِقَِي َوَدۡع أ َٰفِِريَن َوٱلۡم  َوَكَفَٰ  0َوََل ت ِطِع ٱۡلَك

ِ َوكِيَٗل   بِٱَّللذ
ْل  َواَل تُِطِع اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِقِيَن َوَدْع أََذاهُْم َوتََوكا

ِ َوَكفَى بِ  ِ َوِكياًل َعلَى هللاا  اَّللا

90/33:49هـ
5
نذ ِمن   وه  ۡؤِمَنَِٰت ث مذ َطلذۡقت م  ْ إَِذا نََكۡحت م  ٱلۡم  ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

نذ  وه  ن َتَمسُّ
َ
ُۖ  0َقۡبِل أ وَنَها ةٖ َتۡعَتدُّ ۡم َعلَۡيِهنذ ِمۡن ِعدذ َفَما لَك 

اٗحا ََجِيَٗل  نذ َِسَ وه  نذ َوَِس ِح  وه   َفَمت ِع 

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُما 

وهُنا فََما لَُكْم َعلَْيِهنا  طَلاْقتُُموهُنا ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّ

ُحوهُنا َسَراًحا  ونَهَا فََمتُِّعوهُنا َوَسرِّ ةإ تَْعتَدُّ ِمْن ِعدا

 َجِمياًل 

90/33:50هـ
6
َها   يُّ

َ
أ نذ َوَما َيى ورَه  ج 

 
ََِّٰتٓ َءاَتۡيَت أ ۡزَوََٰجَك ٱلذ

َ
ۡحلَۡلَنا لََك أ

َ
ٓ أ ا ٱنلذِبُّ إِنذ

َٰتَِك  َِك َوَبَناِت َعمذ فَآَء ٱَّللذ  َعلَۡيَك َوَبَناِت َعم 
َ
آ أ َملََكۡت يَِمين َك ِممذ

ََِّٰت  ةٗ  0َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت َخََٰلَٰتَِك ٱلذ
َ
ۡؤِمَنةً  َهاَجۡرَن َمَعَك َوٱۡمَرأ  9مُّ

ن يَۡستَنِكَحَها َخالَِصةٗ  7إِن َوَهَبۡت 
َ
َراَد ٱنلذِبُّ أ

َ
ِ إِۡن أ  7َنۡفَسَها لِلنذِب 

ۡزَوَِٰجهِۡم 
َ
ۡؤِمنَِيۗۡ قَۡد َعلِۡمَنا َما فََرۡضَنا َعلَۡيِهۡم ِِفٓ أ لذَك ِمن د وِن ٱلۡم 

 ۡۗ وَن َعلَۡيَك َحَرج  ۡم لَِكۡيََل يَك  يَۡمَٰن ه 
َ
وٗرا  َوَما َملََكۡت أ َوََكَن ٱَّللذ  َغف 

 رذِحيٗما 

تِي آَتَْيَت  يَا أَيُّهَا النابِيُّ إِناا أَْحلَْلنَا لََك أَْزَواَجَك الالا

ُ َعلَيَْك  ا أَفَاَء هللاا أُُجوَرهُنا َوَما َملََكْت يَِمينَُك ِمما

اتَِك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت  َك َوبَنَاِت َعما َوبَنَاِت َعمِّ

تِي هَاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأَةً ُمْؤِمنَةً إِْن  َخااَلتَِك الالا

َوهَبَْت نَْفَسهَا لِلنابِيِّ إِْن أََراَد النابِيُّ أَْن يَْستَْنِكَحهَا 

َخالَِصةً لََك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن قَْد َعلِْمنَا َما 

أَْيَمانُهُْم فََرْضنَا َعلَْيِهْم فِي أَْزَواِجِهْم َوَما َملََكْت 

ُ َغفُوًرا َرِحيًما  لَِكْياَل يَُكوَن َعلَْيَك َحَرٌج َوَكاَن هللاا

                                                           
1
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90/33:51هـ
1
نذ َوت   0۞ت ۡرِِج   ُۖ َوَمِن ٱۡبَتَغۡيَت  9وِيٓ   ۡ َمن تََشآء  ِمۡنه  إََِلَۡك َمن تََشآء 

 
َ
ن َتَقرذ أ

َ
ۡدََنى أ

َ
َٰلَِك أ َناَح َعلَۡيَك  َذ ۡن َعَزۡلَت فَََل ج  نذ ِممذ َوََل  7ۡعي ن ه 

نذ   ُّه  نذ ُك  ٓ َءاتَۡيَته  ۡم   3 7ََيَۡزنذ َوَيۡرَضۡيَ بَِما َوٱَّللذ  َيۡعلَم  َما ِِف ق ل وبِك 
 َوََكَن ٱَّللذ  َعلِيًما َحلِيٗما 

تُْرِجي َمْن تََشاُء ِمْنهُنا َوتُْؤِوي إِلَْيَك َمْن تََشاُء 

ْن َعَزْلَت فاََل   ُجنَاَح َعلَْيَك َذلَِك َوَمِن اْبتََغْيَت ِمما

أَْدنَى أَْن تَقَرا أَْعيُنُهُنا َواَل يَْحَزنا َويَْرَضْيَن بَِما 

 ُ ُ يَْعلَُم َما فِي قُلُوبُِكْم َوَكاَن هللاا آَتَْيتَهُنا ُكلُّهُنا َوهللاا

 َعلِيًما َحلِيًما

90/33:52هـ
2
ۡزَوَٰٖج  ِمنَۢ َبۡعد   ]...[لََك ٱلن َِسآء   0َلذ ََيِلُّ  

َ
َل بِِهنذ ِمۡن أ ن َتَبدذ

َ
َوََلٓ أ

نذ  ۡسن ه  ۡعَجَبَك ح 
َ
ِ  0نَولَۡو أ

َٰ ُك   إَِلذ َما َمَلَكۡت يَِمين َكۗۡ َوََكَن ٱَّللذ  لََعَ
ءٖ رذقِيٗبا   ََشۡ

َل بِِهنا ِمْن  اَل يَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن بَْعُد َواَل أَْن تَبَدا

ُحْسنُهُنا إاِلا َما َملََكْت يَِمينَُك  أَْزَواجإ َولَْو أَْعَجبَكَ 

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ َرقِيبًا  َوَكاَن هللاا

90/33:53هـ
3
ۡم إََِلَٰ   ن ي ۡؤَذَن لَك 

َ
ٓ أ ِ إَِلذ واْ ب ي وَت ٱنلذِب 

ل  ِيَن َءاَمن واْ ََل تَۡدخ  َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيى

َٰه   0َطَعا   َغۡۡيَ  ل واْ فَإَِذا َطعِۡمت ۡم  َوَلَِٰكۡن إَِذا 9َنَِٰظرِيَن إِنَى ِعيت ۡم فَٱۡدخ  د 
ۡسَت  ْ َوََل م  وا ۡم ََكَن ي ۡؤذِي ٱنلذِبذ   ۡ فَٱنتَُِش  َٰلِك  ِۚ إِنذ َذ نِِسَي ِۡلَِديث 

ۦ ۦ 7فَيَۡسَتىۡحِ ۡمُۖ َوٱَّللذ  ََل يَۡسَتىۡحِ وه نذ  7ِمنك  تۡل م 
َ
ِۚ ِإَوَذا َسأ ِ ِمَن ٱۡۡلَق 

نذ   َ َمَتَٰٗعا فَۡس  ]...[ ۡم مِ  3ل وه  ل وبِك  ۡطَهر  لِق 
َ
ۡم أ َٰلِك  ن َوَرآءِ ِحَجاٖبِۚ َذ

ٓواْ  ن تَنِكح 
َ
ِ َوََلٓ أ وَل ٱَّللذ ْ رَس  ن ت ۡؤذ وا

َ
ۡم أ َوق ل وبِِهنذ  َوَما ََكَن لَك 

 ِ ۡم ََكَن ِعنَد ٱَّللذ َٰلِك  بًَدا  إِنذ َذ
َ
ۥ ِمنَۢ َبۡعِدهِۦٓ أ ۡزَوََٰجه 

َ
 َعِظيًما  ]...[أ

آََمنُوا اَل تَْدُخلُوا بُيُوَت النابِيِّ إاِلا أَْن يَا أَيُّهَا الاِذيَن 

يُْؤَذَن لَُكْم إِلَى طََعامإ َغْيَر نَاِظِريَن إِنَاهُ َولَِكْن إَِذا 

ُدِعيتُْم فَاْدُخلُوا فَإَِذا طَِعْمتُْم فَاْنتَِشُروا َواَل 

ُمْستَأْنِِسيَن لَِحِديثإ إِنا َذلُِكْم َكاَن يُْؤِذي النابِيا 

ُ اَل يَْستَْحيِي ِمَن اْلَحقِّ َوإَِذا فَيَ  ْستَْحيِي ِمْنُكْم َوهللاا

َسأَْلتُُموهُنا َمتَاًعا فَاْسأَلُوهُنا ِمْن َوَراِء ِحَجابإ 

َذلُِكْم أَْطهَُر لِقُلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنا َوَما َكاَن لَُكْم أَْن 

ِ َواَل أَْن تَْنِكُحوا أَْزَوا َجهُ ِمْن تُْؤُذوا َرُسوَل هللاا

ِ َعِظيًما  بَْعِدِه أَبًَدا إِنا َذلُِكْم َكاَن ِعْنَد هللاا

واْ َشۡي  90/33:54هـ ء  َعلِيٗما  ً إِن ت ۡبد  ِ ََشۡ
ل  َ ََكَن بِك  وه  فَإِنذ ٱَّللذ ۡف  ۡو َت 

َ
َ َكاَن بُِكلِّ َشْيءإ  ا أ إِْن تُْبُدوا َشْيئًا أَْو تُْخفُوهُ فَإِنا هللاا

 َعلِيًما

ۡبَنآءِ  90/33:55هـ
َ
َٰنِِهنذ َوََلٓ أ ۡبَنآئِِهنذ َوََلٓ إِۡخَو

َ
َناَح َعلَۡيِهنذ ِِفٓ َءابَآئِِهنذ َوََلٓ أ َلذ ج 

 ۡۗ نذ يَۡمَٰن ه 
َ
َٰتِِهنذ َوََل نَِسآئِِهنذ َوََل َما َمَلَكۡت أ َخَو

َ
ۡبَنآءِ أ

َ
َٰنِِهنذ َوََلٓ أ إِۡخَو

َ َكَ  َ  إِنذ ٱَّللذ ءٖ َشِهيًداَوٱتذقَِي ٱَّللذ ِ ََشۡ
َٰ ُك    َن لََعَ

اَل ُجنَاَح َعلَْيِهنا فِي آَبَاهِِهنا َواَل أَْبنَاهِِهنا َواَل 

إِْخَوانِِهنا َواَل أَْبنَاِء إِْخَوانِِهنا َواَل أَْبنَاِء أََخَواتِِهنا 

َ إِنا   َواَل نَِساهِِهنا َواَل َما َملََكْت أَْيَمانُهُنا َواتاقِيَن هللاا

َ َكاَن َعلَى ُكلِّ َشْيءإ َشِهيًدا  هللاا

90/33:56هـ
4
ۥ  ئَِكَته  َ َوَمَلى ْ  0إِنذ ٱَّللذ ِيَن َءاَمن واْ َصلُّوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ِ  َيى  ٱنلذِب 

 9ي َصلُّوَن لََعَ
واْ تَۡسلِيًما   َعلَۡيهِ َوَسل ِم 

َ َوَماَلهَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النابِيِّ  يَا أَيُّهَا إِنا هللاا

 الاِذيَن آََمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا تَْسلِيًما

َعدذ  90/33:57هـ
َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوأ م  ٱَّللذ  ِِف ٱَلُّ وََل ۥ لََعَنه  َ َورَس  ِيَن ي ۡؤذ وَن ٱَّللذ إِنذ ٱَّلذ

ِهيٗنا ۡم َعَذاٗبا مُّ  لَه 
 َ ْنيَا إِنا الاِذيَن يُْؤُذوَن هللاا ُ فِي الدُّ َوَرُسولَهُ لََعنَهُُم هللاا

 َواآْلَِخَرِة َوأََعدا لَهُْم َعَذابًا ُمِهينًا

ْ َفَقِد  90/33:58هـ ۡؤمَِنَِٰت بَِغۡۡيِ َما ٱۡكتََسب وا ۡؤِمنَِي َوٱلۡم  ِيَن ي ۡؤذ وَن ٱلۡم 
َوٱَّلذ

بِيٗنا  ٱۡحَتَمل واْ ب ۡهَتَٰٗنا ِإَوثٗۡما مُّ
وَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغْيِر َما َوالاِذيَن يُْؤذُ 

 اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَانًا َوإِْثًما ُمبِينًا

ۡؤِمنَِي ي ۡدنَِي َعلَۡيِهنذ  90/33:59هـ ۡزَوَِٰجَك َوَبَناتَِك َونَِسآءِ ٱلۡم 
َ
ِ َها ٱنلذِبُّ ق ل ۡل  يُّ

َ
أ َيى

 
َ
َٰلَِك أ َٰبِيبِِهنذ  َذ وٗرا ِمن َجَل ۡعَرۡفَن فَََل ي ۡؤذَۡيَنۗۡ َوََكَن ٱَّللذ  َغف  ن ي 

َ
ۡدََنى أ

 رذِحيٗما

يَا أَيُّهَا النابِيُّ قُْل أِلَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء 

اْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَْيِهنا ِمْن َجاَلبِيبِِهنا َذلَِك أَْدنَى 

 ُ   َغفُوًرا َرِحيًماأَْن يُْعَرْفَن فاََل يُْؤَذْيَن َوَكاَن هللاا

وَن ِِف  90/33:60هـ ۡرِجف  َرض  َوٱلۡم  ِيَن ِِف ق ل وبِِهم مذ وَن َوٱَّلذ َنَٰفِق  ۞لذئِن لذۡم يَنَتهِ ٱلۡم 
ونََك فِيَهآ إَِلذ قَلِيَٗل  َاوِر 

 ٱلَۡمِديَنةِ نَل ۡغرَِينذَك بِِهۡم ث مذ ََل َي 
لاِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض لَئِْن لَْم يَْنتَِه اْلُمنَافِقُوَن َوا

َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدينَِة لَنُْغِريَناَك بِِهْم ثُما اَل 

 يَُجاِوُرونََك فِيهَا إاِلا قَلِياًل 

ْ  .90/33:61هـ ت ِل وا واْ َوق  ِخذ 
 
ٓواْ أ ۡيَنَما ث قِف 

َ
ونَِيُۖ أ ۡلع   أُِخُذوا َوقُتِّلُوا تَْقتِياًل َمْلُعونِيَن أَْينََما ثُقِفُوا  َتۡقتِيَٗل  0مذ

                                                           
1

ي( 9 تُْرِجيء( 0  ، تُقَرا أَْعيُنُهُنا ( 7 َوتُوِوي، َوتُوِّ  ُكلاهُنا ( 3 تَهُنا َويَْرَضْيَن ُكلُّهُنا بَِما آَتَيْ (7تُقِرا أَْعيُنَهُنا
2

 31:  77\81منسوخة باآلية ( 0ن♦  T1) les esclaves♦ تَِحلُّ ( 0 
3

 فََسلُوهُنا ( 3 يَْستَِحي( 7 فَيَْستَِحي( 7 إِنَاءه( 9 َغْيرِ ( 0 
4

 فَصلُّوا( 9 َوَماَلهَِكتُهُ ( 0 
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ِ َتۡبِديَٗل  90/33:62هـ نذةِ ٱَّللذ ُۖ َوَلن ََتَِد لِس  ِيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبل 
ِ ِِف ٱَّلذ نذَة ٱَّللذ ِ فِي الاِذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َولَْن تَِجَد لُِسناِة  س  ُسناةَ هللاا

ِ تَْبِدياًل   هللاا

ِ  َوَما ي ۡدرِيَك ل َك   َ يَۡس  90/33:63هـ َها ِعنَد ٱَّللذ اَعةِِۖ ق ۡل إِنذَما ِعۡلم  ٱنلذاس  َعِن ٱلسذ
ون  قَرِيًبا اَعَة تَك   لََعلذ ٱلسذ

 ِ اَعِة قُْل إِناَما ِعْلُمهَا ِعْنَد هللاا يَْسأَلَُك النااُس َعِن السا

اَعةَ تَُكوُن قَِريبًا  َوَما يُْدِريَك لََعلا السا

ۡم َسعًِۡيا 90/33:64هـ َعدذ لَه 
َ
َِٰفرِيَن َوأ َ لََعَن ٱۡلَك َ لََعَن اْلَكافِِريَن َوأََعدا لَهُْم َسِعيًرا إِنذ ٱَّللذ  إِنا هللاا

وَن َوَِل ٗا َوََل نَِصۡٗيا 90/33:65هـ  ََيِد 
بَٗداُۖ َلذ

َ
 نَِصيًراَخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا اَل يَِجُدوَن َولِيًّا َواَل  َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ

90/33:66هـ
1
مۡ  0يَۡوَم ت َقلذب    ه  وه  َطۡعنَا  9و ج 

َ
َ َوأ َطۡعَنا ٱَّللذ

َ
ٓ أ َٰلَۡيتََنا ول وَن َي ِِف ٱنلذارِ َيق 

وََل۠   ٱلرذس 
يَْوَم تُقَلاُب ُوُجوهُهُْم فِي النااِر يَقُولُوَن يَا لَْيتَنَا 

ُسواَل  َ َوأَطَْعنَا الرا  أَطَْعنَا هللاا

90/33:67هـ
2
َطۡعَنا َساَدَتَنا 

َ
بِيََل۠  0َوقَال واْ َربذَنآ إِنذآ أ َضلُّونَا ٱلسذ

َ
آَءنَا فَأ َبَ َوقَالُوا َربانَا إِناا أَطَْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَأََضلُّونَا   9َوك 

بِياَل   السا

90/33:68هـ
3
ۡم لَۡعٗنا َكبِۡٗياَربذَنآ َءاتِِهۡم ِضۡعَفۡيِ ِمَن ٱۡلَعَذاِب   َربانَا آَتِِهْم ِضْعفَْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنهُْم لَْعنًا   0َوٱلَۡعۡنه 

 َكبِيًرا

90/33:69هـ
4
ه  ٱَّللذ   

َ
أ وََسَٰ َفَبذ ْ م  ِيَن َءاَذۡوا ْ َكٱَّلذ ون وا ْ ََل تَك  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

 ِ ْ  َوََكَن ِعنَد ٱَّللذ ا قَال وا  وَِجيٗها  0ِممذ
يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَُكونُوا َكالاِذيَن آََذْوا ُموَسى 

ِ َوِجيهًا ا قَالُوا َوَكاَن ِعْنَد هللاا ُ ِمما أَهُ هللاا  فَبَرا

َ َوق ول واْ قَۡوَٗل َسِديٗدا 90/33:70هـ واْ ٱَّللذ ِيَن َءاَمن واْ ٱتذق  َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َ َوقُولُوا قَْواًل َسِديًدايَا  َيى  أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اتاقُوا هللاا

َ  90/33:71هـ ۡمۗۡ َوَمن ي ِطِع ٱَّللذ ۡم ذ ن وَبك  ۡم َوَيۡغفِۡر َلك  ۡعَمَٰلَك 
َ
ۡم أ ي ۡصلِۡح لَك 

وََل ۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  َورَس 
ُذنُوبَُكْم َوَمْن يُِطِع  يُْصلِْ  لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغفِْر لَُكمْ 

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما  هللاا

ن  90/33:72هـ
َ
َبۡيَ أ

َ
َباِل فَأ ۡرِض َوٱۡۡلِ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َمانََة لََعَ ٱلسذ

َ
إِنذا َعَرۡضَنا ٱۡۡل

ۥ ََكَن ظَ  ُۖ إِنذه  نَسَٰن  َها ٱۡۡلِ
ۡشَفۡقَن ِمۡنَها وََُحَلَ

َ
وَٗل ََيِۡمۡلَنَها َوأ  ل وٗما َجه 

َماَواِت َواأْلَْرِض  إِناا َعَرْضنَا اأْلََمانَةَ َعلَى السا

َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَْن يَْحِمْلنَهَا َوأَْشفَْقَن ِمْنهَا َوَحَملَهَا 

ْنَساُن إِناهُ َكاَن ظَلُوًما َجهُواًل   اإْلِ

َنَٰ  90/33:73هـ َنَٰفِقَِي َوٱلۡم  َب ٱَّللذ  ٱلۡم  ِ ِ َعذ  ُۡشَِكَِٰت َل  ُۡشِكَِي َوٱلۡم  فَِقَِٰت َوٱلۡم 
وٗرا رذِحيَمَۢا 0َوَيت وَب  ۡؤِمَنَِٰتِۗ َوََكَن ٱَّللذ  َغف  ۡؤِمنَِي َوٱلۡم   ٱلۡم 

 ٱَّللذ  لََعَ
ُ اْلُمنَافِقِيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن  لِيَُعذَِّب هللاا

ُ َعلَى اْلُمؤْ  ِمنِيَن َواْلُمْشِرَكاِت َويَتُوَب هللاا

ُ َغفُوًرا َرِحيًما  َواْلُمْؤِمنَاِت َوَكاَن هللاا

 

 سورة الممتحنة 91\61
 5هجرية 13 – عدد اآليات 

6
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

91/60:1هـ
7
  ْ وا ْ ََل َتتذِخذ  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ وَن َيى ۡوَِلَآَء ت ۡلق 

َ
ۡم أ وذك  ِي وََعد  و  َعد 

ْ بَِما وا ةِ َوقَۡد َكَفر  وَن  0إََِلِۡهم بِٱلَۡمَودذ ۡرِج  ِ َي  َِن ٱۡۡلَق  م م  َجآَءك 
نت ۡم َخرَۡجت ۡم ِجَهَٰٗدا  ۡم إِن ك  ِ َرب ِك  ن ت ۡؤِمن واْ بِٱَّللذ

َ
ۡم أ وَل ِإَويذاك  ٱلرذس 

ۡعلَم  بَِمآ 
َ
۠ أ نَا
َ
ةِ َوأ وَن إََِلِۡهم بِٱلَۡمَودذ ِۚ ت َِّسُّ ِِف َسبِيِّل َوٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت

ۡعلَ 
َ
ۡخَفۡيت ۡم َوَمآ أ

َ
بِيِل أ ۡم َفَقۡد َضلذ َسَوآَء ٱلسذ  نت ۡم  َوَمن َيۡفَعۡله  ِمنك 

ُكْم  ي َوَعُدوا يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَتاِخُذوا َعُدوِّ

ِة َوقَْد َكفَُروا بَِما  أَْولِيَاَء تُْلقُوَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودا

ُسوَل  َوإِيااُكْم أَْن َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ يُْخِرُجوَن الرا

ِ َربُِّكْم إِْن ُكْنتُْم َخَرْجتُْم ِجهَاًدا فِي  تُْؤِمنُوا بِاَّللا

ِة  وَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودا َسبِيلِي َواْبتَِغاَء َمْرَضاتِي تُِسرُّ

َوأَنَا أَْعلَُم بَِما أَْخفَْيتُْم َوَما أَْعلَْنتُْم َوَمْن يَْفَعْلهُ ِمْنُكْم 

بِيلِ فَقَْد َضلا َسوَ   اَء السا

                                                           
1

 ُوُجوهَهُمْ تُقَلُِّب ُوُجوهَهُْم، نُقَلُِّب ( 9 تَقَلاُب، تَتَقَلابُ ( 0 
2

بِيلَ ( 9 َساَداتَنَا( 0   السا
3

 َكثِيًرا( 0 
4

 0 ) ِ ِ، َعْبَداً َّللا  َعْبُد هللاا
5

 المرأة. –االمتحان عناوين اخرى:  . 01عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
6

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
7

 لَِما( 0 
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ۡم  91/60:2هـ يِۡدَيه 
َ
ۡم أ ْ إََِلۡك  ٓوا ط  ۡعَداٗٓء َوَيۡبس 

َ
ۡم أ ْ لَك  ون وا ۡم يَك  وك  إِن َيۡثَقف 

ونَ  ر  واْ لَۡو تَۡكف  وٓءِ َوَودُّ م بِٱلسُّ لِۡسنََته 
َ
 َوأ

إِْن يَْثقَفُوُكْم يَُكونُوا لَُكْم أَْعَداًء َويَْبُسطُوا إِلَْيُكْم 

وا لَْو تَْكفُُرونَ أَْيِديَهُْم َوأَلْ  وِء َوَودُّ  ِسنَتَهُْم بِالسُّ

91/60:3هـ
1
ۡم  يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ َيۡفِصل    ك  ۡوَلَٰد 

َ
ۡم َوََلٓ أ رَۡحام ك 

َ
ۡم أ  0لَن تَنَفَعك 

ۡم  َوٱَّللذ  بَِما َتۡعَمل وَن بَِصۡي    بَۡيَنك 
يَاَمِة لَْن تَْنفََعُكْم أَْرَحاُمُكْم َواَل أَْواَلُدُكْم يَْوَم اْلقِ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ   يَْفِصُل بَْينَُكْم َوهللاا

91/60:4هـ
2
ۡسَوةٌ  

 
ۡم أ ۥٓ إِۡذ َقال واْ  0قَۡد ََكنَۡت لَك  ِيَن َمَعه  َٰهِيَم َوٱَّلذ َحَسَنة  ِِفٓ إِبَۡر

ِ َكَفۡرنَ  وَن ِمن د وِن ٱَّللذ ا َتۡعب د  ۡم َوِممذ ْ ِمنك  ا ا لَِقۡوِمِهۡم إِنذا ب َرَٰٓءؤ 
َٰ ت ۡؤِمن واْ  بًَدا َحَّتذ

َ
م  ٱۡلَعَدََٰوة  َوٱۡۡلَۡغَضآء  أ ۡم َوَبَدا بَۡيَنَنا َوَبۡيَنك  بِك 

ۡملِك  لََك 
َ
ٓ أ ۡسَتۡغفَِرنذ لََك َوَما

َ
بِيهِ َۡل

َ
َٰهِيَم ِۡل ۥٓ إَِلذ قَۡوَل إِبَۡر ِ وَۡحَده  بِٱَّللذ

َۡنا بذَنا َعَلۡيَك تََوُكذ ءِٖۖ رذ ِ ِمن ََشۡ نَۡبَنا ِإَوََلَۡك ٱلَۡمِصۡي   ِمَن ٱَّللذ
َ
 ِإَوََلَۡك أ

قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبَراِهيَم َوالاِذيَن 

ا تَْعبُُدوَن  َمَعهُ إِْذ قَالُوا لِقَْوِمِهْم إِناا بَُرآَُء ِمْنُكْم َوِمما

ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَُكمُ  اْلَعَداَوةُ  ِمْن ُدوِن هللاا

ِ َوْحَدهُ إاِلا قَْوَل  َواْلبَْغَضاُء أَبًَدا َحتاى تُْؤِمنُوا بِاَّللا

إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه أَلَْستَْغفَِرنا لََك َوَما أَْملُِك لََك ِمَن 

ْلنَا َوإِلَْيَك أَنَْبنَا  ِ ِمْن َشْيءإ َربانَا َعلَْيَك تََوكا هللاا

 َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ 

نَت  91/60:5هـ
َ
ُٓۖ إِنذَك أ ْ َوٱۡغفِۡر نَلَا َربذَنا وا ِيَن َكَفر  َربذَنا ََل ََتَۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ل َِّلذ

 ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم  
َربانَا اَل تَْجَعْلنَا فِْتنَةً لِلاِذيَن َكفَُروا َواْغفِْر لَنَا َربانَا 

 إِناَك أَْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

91/60:6هـ
3
ۡسَوةٌ  

 
ۡم فِيِهۡم أ َ َوٱَۡلَۡوَم  0لََقۡد ََكَن لَك  ْ ٱَّللذ وا َحَسَنة  ل َِمن ََكَن يَۡرج 

َو ٱۡلَغَِنُّ ٱۡۡلَِميد   ]...[ٱٓأۡلِخَر  َوَمن َيَتَولذ  َ ه   فَإِنذ ٱَّللذ
لَقَْد َكاَن لَُكْم فِيِهْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْن َكاَن يَْرُجو 

َ َواْليَْوَم  َ هَُو اْلَغنِيُّ هللاا اآْلَِخَر َوَمْن يَتََولا فَإِنا هللاا

 اْلَحِميدُ 

ٗة   91/60:7هـ َودذ م مذ ِۡنه  ِيَن ََعَدۡيت م م  ۡم َوَبۡيَ ٱَّلذ ن ََيَۡعَل بَۡيَنك 
َ
۞َعََس ٱَّللذ  أ

ور  رذِحيم    َوٱَّللذ  قَِدير   َوٱَّللذ  َغف 
ُ أَْن يَْجَعَل بَْينَُكْم  َوبَْيَن الاِذيَن َعاَدْيتُْم َعَسى هللاا

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ُ قَِديٌر َوهللاا  ِمْنهُْم َمَوداةً َوهللاا

91/60:8هـ
4
م   وك  ۡرِج  ِيِن َولَۡم َي  ۡم ِِف ٱَل  ِيَن لَۡم ي َقَٰتِل وك  م  ٱَّللذ  َعِن ٱَّلذ َلذ َيۡنَهىَٰك 

ٓواْ إََِلۡهِ  ۡم َوت ۡقِسط  وه  ن َتَبُّ
َ
ۡم أ ِن دَِيَٰرِك  ۡقِسِطَي  0نۡم  م  ِبُّ ٱلۡم  َ َي   إِنذ ٱَّللذ

يِن َولَْم  ُ َعِن الاِذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ اَل يَْنهَاُكُم هللاا

وهُْم َوتُْقِسطُوا  يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ   إِلَْيِهْم إِنا هللاا

ِن إِنذَما  91/60:9هـ م م  وك  ۡخرَج 
َ
ِيِن َوأ ۡم ِِف ٱَل  ََٰتل وك  ِيَن َق م  ٱَّللذ  َعِن ٱَّلذ َيۡنَهىَٰك 

ْوَلىئَِك 
 
ۡم فَأ ذه  ۡم  َوَمن َيَتَول ن تََولذوۡه 

َ
ۡم أ ى إِۡخَراِجك  واْ لََعَ ۡم َوَظََٰهر  دَِيَٰرِك 

ونَ  َٰلِم  م  ٱلظذ  ه 

ُ َعِن الاِذيَن قَاتَلُوكُ  يِن إِناَما يَْنهَاُكُم هللاا ْم فِي الدِّ

َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم َوَظاهَُروا َعلَى 

إِْخَراِجُكْم أَْن تََولاْوهُْم َوَمْن يَتََولاهُْم فَأُولَئَِك هُُم 

 الظاالُِمونَ 

91/60:10هـ
5
َهَِٰجَرَٰتٖ   ۡؤِمَنَٰت  م  م  ٱلۡم  ْ إَِذا َجآَءك  ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ  0َيى

ۡؤِمَنَٰٖت فَََل فَٱۡمَتِحن   نذ م  وه  ُۖ فَإِۡن َعلِۡمت م  ۡعلَم  بِإِيَمَٰنِِهنذ
َ
ُۖ ٱَّللذ  أ نذ وه 

نذ ِحل    ارِِۖ ََل ه  فذ نذ إََِل ٱۡلك  وه  ُۖ  9تَۡرِجع  نذ ۡم ََيِلُّوَن لَه  ۡم َوََل ه  ذه  ل
نذ إَِذآ  وه  ن تَنِكح 

َ
ۡم أ َناَح َعلَۡيك  ْ  َوََل ج  وا نَفق 

َ
ٓ أ ا م مذ َوَءات وه 

ْ ءَ  وا نذ  َوََل ت ۡمِسك  ورَه  ج 
 
نذ أ وه  ْ   َ بِعَِصِم ٱۡلَكَوافِرِ َوۡس  7اتَۡيت م  َمآ  7ل وا

نَفۡقت مۡ 
َ
ۡمُۖ   َ َوۡليَۡس  0نأ م  بَۡيَنك  ِ ََيۡك  ۡكم  ٱَّللذ ۡم ح  َٰلِك  ْ  َذ وا نَفق 

َ
ل واْ َمآ أ

 َوٱَّللذ  َعلِيٌم َحِكيم  

ُم اْلُمْؤِمنَاُت يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إَِذا َجاَءكُ 

ُ أَْعلَُم بِإِيَمانِِهنا فَإِْن  ُمهَاِجَراتإ فَاْمتَِحنُوهُنا هللاا

َعلِْمتُُموهُنا ُمْؤِمنَاتإ فاََل تَْرِجُعوهُنا إِلَى اْلُكفااِر 

اَل هُنا ِحل  لَهُْم َواَل هُْم يَِحلُّوَن لَهُنا َوآَتُوهُْم َما 

ْيُكْم أَْن تَْنِكُحوهُنا إَِذا أَْنفَقُوا َواَل ُجنَاَح َعلَ 

آَتَْيتُُموهُنا أُُجوَرهُنا َواَل تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر 

َواْسأَلُوا َما أَْنفَْقتُْم َوْليَْسأَلُوا َما أَْنفَقُوا َذلُِكْم ُحْكُم 

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ِ يَْحُكُم بَْينَُكْم َوهللاا  هللاا
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91/60:11هـ
1
ارِ َفَعاَقۡبت ۡم َف ِإَون فَاتَك    فذ

ۡم إََِل ٱۡلك  ۡزَوَِٰجك 
َ
ِۡن أ ء  م  ات واْ   َ ۡم ََشۡ

  ْ وا نَفق 
َ
ِۡثَل َمآ أ م م  ه  ۡزَوَٰج 

َ
ِيَن َذَهَبۡت أ نت م بِهِۦ  0نٱَّلذ

َ
ِٓي أ َ ٱَّلذ واْ ٱَّللذ َوٱتذق 

ۡؤِمن وَن   م 

ْبتُْم َوإِْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أَْزَواِجُكْم إِلَى اْلُكفااِر فََعاقَ 

فَآَتُوا الاِذيَن َذهَبَْت أَْزَواُجهُْم ِمْثَل َما أَْنفَقُوا َواتاقُوا 

َ الاِذي أَْنتُْم بِِه ُمْؤِمنُونَ   هللاا

91/60:12هـ
2
  ِ  ي ُۡشِۡكَن بِٱَّللذ

ن َلذ
َ
ى أ َبايِۡعَنَك لََعَ ۡؤِمَنَٰت  ي  َها ٱنلذِبُّ إَِذا َجآَءَك ٱلۡم  يُّ

َ
أ َيى
نذ  0َوََل يََّۡسِۡقَن َوََل يَۡزنَِي َوََل َيۡقت ۡلنَ ا   ٗ َشۡي  ۡوَلََٰده 

َ
تَِي  0مأ

ۡ
َوََل يَأ

وٖف  لِِهنذ َوََل َيۡعِصيَنَك ِِف َمۡعر  رۡج 
َ
يِۡديِهنذ َوأ

َ
ۥ َبۡيَ أ بِب ۡهَتَٰٖن َيۡفََتِيَنه 

نذ  ور  رذِحيم   0نَفَبايِۡعه  َ َغف  َ  إِنذ ٱَّللذ نذ ٱَّللذ   َوٱۡسَتۡغفِۡر لَه 

يَا أَيُّهَا النابِيُّ إَِذا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََك َعلَى 

ِ َشْيئًا َواَل يَْسِرْقَن َواَل يَْزنِيَن  أَْن اَل يُْشِرْكَن بِاَّللا

َواَل يَْقتُْلَن أَْواَلَدهُنا َواَل يَأْتِيَن بِبُْهتَانإ يَْفتَِرينَهُ بَْيَن 

َواَل يَْعِصينََك فِي َمْعُروفإ  أَْيِديِهنا َوأَْرُجلِِهنا 

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  َ إِنا هللاا  فَبَايِْعهُنا َواْستَْغفِْر لَهُنا هللاا

91/60:13هـ
3
واْ   ْ قَۡوًما َغِضَب ٱَّللذ  َعَلۡيِهۡم قَۡد يَئِس  ْ ََل َتَتَولذۡوا ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

ب ورِ ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِ َكَما يَئَِس ٱۡلك   ۡصَحَِٰب ٱۡلق 
َ
ار  ِمۡن أ  فذ

 ُ يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَتََولاْوا قَْوًما َغِضَب هللاا

َعلَْيِهْم قَْد يَئُِسوا ِمَن اآْلَِخَرِة َكَما يَئَِس اْلُكفااُر ِمْن 

 أَْصَحاِب اْلقُبُورِ 
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5
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب   ِحيمِ  ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

92/4:1هـ
6
ِن نذۡفٖس َوَِٰحَدةٖ   م م  ِي َخلََقك  م  ٱَّلذ ْ َربذك  وا َها ٱنلذاس  ٱتذق  يُّ

َ
أ  0م0َيى

َ  7ِمۡنَها َزۡوَجَها َوَبثذ  9وََخلَقَ  ْ ٱَّللذ وا َما رَِجاَٗل َكثِۡٗيا َونَِساٗٓء  َوٱتذق  ِمۡنه 
ِي تََسآَءل ونَ  رَۡحاَم   7ٱَّلذ

َ
ۡم َرقِيٗبا  3بِهِۦ َوٱۡۡل َ ََكَن َعلَۡيك   إِنذ ٱَّللذ

يَا أَيُّهَا النااُس اتاقُوا َرباُكُم الاِذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفسإ 

َوبَثا ِمْنهَُما ِرَجااًل  َواِحَدةإ َوَخلََق ِمْنهَا َزْوَجهَا

َ الاِذي تََساَءلُوَن بِِه  َكثِيًرا َونَِساًء َواتاقُوا هللاا

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا  َواأْلَْرَحاَم إِنا هللاا

92/4:2هـ
7
  ْ ل وا ۡمُۖ َوََل تَتََبدذ َٰلَه  ۡمَو

َ
ْ  0َوَءات واْ ٱَۡلََتَََٰمى أ ل ٓوا ك 

ۡ
ي ِِبِۖ َوََل تَأ  9ٱۡۡلَبِيَث بِٱلطذ

ۡم   َٰلِك  ۡمَو
َ
ۡم إََِلى أ َٰلَه  ۡمَو

َ
وٗبا 0نأ ۥ ََكَن ح   َكبِۡٗيا  0م7إِنذه 
لُوا اْلَخبِيَث  َوآَتُوا اْليَتَاَمى أَْمَوالَهُْم َواَل تَتَبَدا

َكاَن  بِالطايِِّب َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَهُْم إِلَى أَْمَوالُِكْم إِناهُ 

 ُحوبًا َكبِيًرا

92/4:3هـ
ْ  ر8 وا َلذ ت ۡقِسط 

َ
ْ َما 0ِإَوۡن ِخۡفت ۡم أ وا م  7َطاَب  9ِِف ٱَۡلََتَََٰمَٰ فَٱنِكح  لَك 

َِن ٱلن َِسآِء َمۡثََنَٰ  ََٰعُۖ  3َوث َلََٰث  7م  َب َلذ َتۡعِدل واْ  0م0ن6َور 
َ
فَإِۡن ِخۡفت ۡم أ

َِٰحَدةً  ۡو َما 7فََو
َ
ۡم   9أ يَۡمَٰن ك 

َ
ْ  9مَملََكۡت أ ول وا َلذ َتع 

َ
ۡدََنى أ

َ
َٰلَِك أ   9َذ

َوإِْن ِخْفتُْم أاَلا تُْقِسطُوا فِي اْليَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما 

طَاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع فَإِْن 

ِخْفتُْم أاَلا تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم َذلَِك 

 أاَلا تَُعولُوا أَْدنَى

92/4:4هـ
1
َٰتِِهنذ   َق ْ ٱلن َِسآَء َصد  ِۡنه   0تَِنۡلَٗة   0َوَءات وا ءٖ م  ۡم َعن ََشۡ فَإِن ِطَۡبَ لَك 

رِٓي  9ا  ٗ َنۡفٗسا فَۡك  وه  َهنِٓي    7ا  ٗ مذ
َوآَتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنا نِْحلَةً فَإِْن ِطْبَن لَُكْم َعْن 

 ُكلُوهُ هَنِيئًا َمِريئًاَشْيءإ ِمْنهُ نَْفًسا فَ 
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7

لُوا( 0  كريم: اثما. ونجد نفس اللفظة بالعبرية في فسرها معجم القرآن ال( 0م ♦  991:  9\97منسوخة باآلية ( 0ن♦ َحْوبًا، َحابًا ( 7 تَاُكلُوا( 9 تَبَدا

 بنفس المعنى 01:  0دانيال 
8

تنسخ العرف الجاهلي الذي كان ( 0ن♦ تَِعيلُوا، تُِعيلُوا ( 9 فََواِحَدةٌ ( 7 َوُربَعَ ( 6 َوثُلَثَ ( 3 ثُنَى( 7 ِطْيبَ ( 7 َمنْ ( 9 تَْقِسطُوا، تَْقُسطُوا، تَِعْيلُوا( 0 

. حول تعدد الزوجات في اليهودية نشير الى أن 098:  7\89و  7:  77\81يجب قراءة هذه اآلية مع اآليتين ( 0م♦ يسم  بأكثر من اربع نساء 

(. ويتكلم سفر التثنية 8و 7:  71( وخادمتهما زلفة وبلهة )تكوين 99و 97:  98يعقوب كان متزوجا مع اربع نساء هي ليئة واختها راحيل )تكوين 

:  9( وهوشع )3:  69(. ويعتبر أشعيا )7:  00. وكان لسليمان سبع مئة زوجة وثالث مئة سرية )ملوك األول (03:  90عن رجل مع زوجتين )

 70:  3وأفسس  9-7:  01ومرقس  03:  08( الزواج بواحدة رمزا عن وحدة هللا مع شعبه. وقد فرضت المسيحية الزواج بواحدة: متى 09-97

بخصوص الزواج من السبايا في اليهودية ( 9مالرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فيصيران جسدا واحدا". : "ولذلك يترك 97:  9اعتمادا على تكوين 

 .081:  9\97أنظر هامش اآلية 
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92/4:5هـ
2
  ْ َفَهآءَ  9َوََل ت ۡؤت وا م  ٱلذَِّت  9ٱلسُّ َٰلَك  ۡمَو

َ
ۡم قَِيَٰٗما 7أ  7َجَعَل ٱَّللذ  لَك 

وٗفا  ۡعر  ۡم قَۡوَٗل مذ ۡم َوق ول واْ لَه  وه  ۡم فِيَها َوٱۡكس   َوٱۡرز ق وه 
فَهَاَء أَْمَوالَُكُم الاتِي َجَعَل  ُ لَُكْم َواَل تُْؤتُوا السُّ هللاا

قِيَاًما َواْرُزقُوهُْم فِيهَا َواْكُسوهُْم َوقُولُوا لَهُْم قَْواًل 

 َمْعُروفًا

92/4:6هـ
3
ْ ٱنل اَِكَح فَإِۡن َءانَۡست م  وا ى إَِذا بَلَغ  ْ ٱَۡلََتَََٰمَٰ َحَّتذ ۡم ر ۡشٗدا 0َوٱۡبَتل وا ِۡنه   9م 

 
ۡ
ۡمُۖ َوََل تَأ َٰلَه  ۡمَو

َ
ْ إََِلِۡهۡم أ ٓوا ٓ فَٱۡدَفع  ل وَها ْ   7ك  وا ن يَۡكَب 

َ
اٗفا َوبَِداًرا أ إِِۡسَ

ۡل  ك 
ۡ
ا فَۡليَۡسَتۡعفِۡفُۖ َوَمن ََكَن فَقِۡٗيا فَۡلَيأ  7َوَمن ََكَن َغنِي ٗ

وِفِۚ  ْ َعلَۡيِهۡم  َوَكَفَٰ  0نبِٱلَۡمۡعر  وا ۡشِهد 
َ
ۡم فَأ َٰلَه  ۡمَو

َ
فَإَِذا َدَفۡعت ۡم إََِلِۡهۡم أ

ِ َحِسيٗبا   بِٱَّللذ

يَتَاَمى َحتاى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاَح فَإِْن آَنَْستُْم َواْبتَلُوا الْ 

ِمْنهُْم ُرْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُْم َواَل تَأُْكلُوهَا 

إِْسَرافًا َوبَِداًرا أَْن يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنِيًّا 

وِف فَْليَْستَْعفِْف َوَمْن َكاَن فَقِيًرا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعرُ 

فَإَِذا َدفَْعتُْم إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُْم فَأَْشِهُدوا َعلَْيِهْم َوَكفَى 

ِ َحِسيبًا  بِاَّللا

92/4:7هـ
4
ا   ِمذ ۡقَرب وَن َولِلن َِسآءِ نَِصيب  م 

َ
اِن َوٱۡۡل ََِٰلَ ا تََرَك ٱۡلَو ِمذ ل ِلر َِجاِل نَِصيب  م 

ۡقَرب ونَ 
َ
اِن َوٱۡۡل ََِٰلَ ا 0م0نتََرَك ٱۡلَو وٗضا  ِممذ ۡفر  َ  نَِصيٗبا مذ ۡو َكث 

َ
 قَلذ ِمۡنه  أ

ا تََرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَْقَربُوَن  َجاِل نَِصيٌب ِمما لِلرِّ

ا تََرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَْقَربُوَن  َولِلنَِّساِء نَِصيٌب ِمما

ا قَلا ِمْنهُ أَْو َكثَُر نَِصيبًا َمْفُروًضا  ِمما

92/4:8هـ
5
ۡرَّبَٰ َوٱَۡلََتَََٰمَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكي  فَٱۡرز ق وه م ِإَوَذا   ْ ٱۡلق  ْول وا

 
َحَۡضَ ٱۡلقِۡسَمَة أ

ِۡنه   وٗفا  ]...[ 0نم  ۡعر  ۡم قَۡوَٗل مذ  َوق ول واْ لَه 
َوإَِذا َحَضَر اْلقِْسَمةَ أُولُو اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى 

ْواًل َواْلَمَساِكيُن فَاْرُزقُوهُْم ِمْنهُ َوقُولُوا لَهُْم قَ 

 َمْعُروفًا

92/4:9هـ
6
ِيذٗة ِضَعًَٰفا  ْ ِمۡن َخلۡفِِهۡم ذ ر  وا ِيَن لَۡو تََرك  ْ َعلَۡيِهۡم  0َوَۡلَۡخَش ٱَّلذ َخاف وا

 ْ وا ْ  9فَۡلَيتذق  ول وا َ َوَۡلَق    0نقَۡوَٗل َسِديًدا 7ٱَّللذ
ياةً  َوْليَْخَش الاِذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلفِِهْم ُذرِّ

َ َوْليَقُولُوا قَْواًل ِضَعافًا  َخافُوا َعلَْيِهْم فَْليَتاقُوا هللاا

 َسِديًدا

92/4:10هـ
7
ونِِهۡم   ل وَن ِِف ب ط  ك 

ۡ
ۡلًما إِنذَما يَأ ََٰل ٱَۡلََتَََٰمَٰ ظ  ۡمَو

َ
ل وَن أ ك 

ۡ
ِيَن يَأ إِنذ ٱَّلذ

 َسعِۡٗيا  0َوَسَيۡصلَۡونَ  0ننَاٗراُۖ 
اْليَتَاَمى ظُْلًما إِناَما إِنا الاِذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل 

 يَأُْكلُوَن فِي بُطُونِِهْم نَاًرا َوَسيَْصلَْوَن َسِعيًرا

92/4:11هـ
8
م    نذ  0ي وِصيك  ِۚ فَإِن ك  نثََيۡيِ

 
ِ ٱۡۡل َكرِ ِمۡثل  َحظ  ۡمُۖ لَِّلذ

ۡوَلَِٰدك 
َ
ٱَّللذ  ِِفٓ أ

نذ ث ل َثا فَلََها  7ََكنَۡت َوَِٰحَدةٗ  َما تََرَكُۖ ِإَون 9نَِساٗٓء فَۡوَق ٱثۡنََتۡيِ فَلَه 
س   7ٱنل ِۡصف    د  َما ٱلسُّ ِۡنه  ِ َوَِٰحٖد م 

بََوۡيهِ لِك  
َ
ا تََرَك إِن ََكَن ََل ۥ  3َوِۡل ِممذ

ِهِ  م 
 
بََواه  فََِل

َ
ۥٓ أ ن َلذ ۥ َوََل  َوَورِثَه  فَإِن ََكَن  7ٱثلُّل ث    6َوََل   فَإِن لذۡم يَك 

ِهِ  م 
 
ۥٓ إِۡخَوة  فََِل س   ٱلسُّ  6ََل  ۡو  9َوِصيذةٖ ي وَِّص  ]...[ِمنَۢ َبۡعِد  3د 

َ
ٓ أ بَِها
ۡم َنۡفٗعا   ۡقَرب  لَك 

َ
ۡم أ ه  يُّ

َ
وَن أ ۡم ََل تَۡدر  ۡبَنآؤ ك 

َ
ۡم َوأ ِۗ َءابَآؤ ك  َديۡن 

َ ََكَن َعلِيًما َحِكيٗما  ِۗۡ إِنذ ٱَّللذ َِن ٱَّللذ  فَرِيَضٗة م 

َكِر  ُ فِي أَْواَلِدُكْم لِلذا ِمْثُل َحظِّ يُوِصيُكُم هللاا

اأْلُْنثَيَْيِن فَإِْن ُكنا نَِساًء فَْوَق اْثنَتَْيِن فَلَهُنا ثُلُثَا َما 

تََرَك َوإِْن َكانَْت َواِحَدةً فَلَهَا النِّْصُف َوأِلَبََوْيِه 

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ  ُدُس ِمما لُِكلِّ َواِحدإ ِمْنهَُما السُّ

ِه الثُّلُُث َولٌَد فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُ َولَ  ٌد َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فأَِلُمِّ

ُدُس ِمْن بَْعِد َوِصياةإ  ِه السُّ فَإِْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فأَِلُمِّ

يُوِصي بِهَا أَْو َدْينإ آَبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم اَل تَْدُروَن 

 َ ِ إِنا هللاا َكاَن أَيُّهُْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفًعا فَِريَضةً ِمَن هللاا

 َعلِيًما َحِكيًما

                                                                                                                                                                                                            
1

، ُصُدقَتَهُنا ( 0  ، ُصُدقَاتِِهنا ، َصْدقَاتِِهنا فريضة. ومن بين المعاني التي يفسر معجم القرآن الكريم كلمة نحلة: عطية أو ♦ َمِريااً ( 7 هَنِيااً ( 9 ُصْدقَاتِِهنا

ن ذكرها الطبري في تفسيره لعبارة صدقاتهن نحلة: مهورهن عطية واجبة، وفريضة مسماة. ونجد نفس الكلمة بالعبرية ولكن بمعنى الميراث فيكو

 .08:  91؛صموهيل الثاني 09:  9؛زكريا 08-09:  7؛ارميا 79:  0المعنى اعطوا النساء ما يحق لهن من الميراث. انظر هذه الكلمة في تثنية 
2

فَهَا( 9 تُْوتُوا( 0   قِيًَما، قَِواًما، قََواًما، قَِوًما( 7 الالتِي، اللواتِي( 7 السُّ
3

  98:  7\89منسوخة باآلية ( 0ن♦ فَْليَاُكْل ( 7 تَاُكلُوهَا( 7 َرَشًدا، ُرُشًدا( 9 أََحْستُم، أحسيتُم، أنستم( 0 
4

التوراة ال تورث النساء إال في حالة عدم وجود ذكر: "قل لبني إسراهيل: أي رجل مات وال ابن له، فانقلوا ( 0م♦  00:  7\89منسوخة باآلية ( 0ن 

ه األقرب فإن كان ال أعمام له، فأعطوه لنسيب .فإن كان ال إخوة له، فأعطوه ألعمامه .فإن كان ال بنت له، فأعطوا ميراثه إلخوته .ميراثه إلى ابنته

 ,De même dans la Mishnah .(.00-9:  97إليه في عشيرته، وليكن ذلك لبني إسراهيل فريضة شرعية، كما أمر الرب موسى" )عدد 

Baba Bathra 8:2**. 
5

 00:  7\89منسوخة باآلية ( 0ن 
6

 099 : 9\97منسوخة باآلية ( 0ن♦ َولِيَقُولُوا ( 7 فَلِيَتاقُوا( 9 ُضُعفًا، ُضَعفَاءَ ( 0 
7

 6:  7\89منسوخة باآلية  (0ن♦ َوَسيُْصلَْوَن، َوَسيَُصلاْوَن ( 0 
8

يُكمُ ( 0  ْدسُ ( 3 النُّْصفُ ( 7 َواِحَدةٌ ( 7 ثُْلثَا( 9 يَُوصِّ هِ ( 6 السُّ مِّ ي، يُوَصى ( 9 الثُّْلثُ ( 7 فأَِلِ  يَُوصِّ
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92/4:12هـ
1
نذ َوََل   فَإِن   ذه  ن ل ۡم إِن لذۡم يَك  ك  ۡزَوَٰج 

َ
ۡم نِۡصف  َما تََرَك أ ۞َولَك 
ب ع   م  ٱلرُّ نذ َوََل  فَلَك  ا تََرۡكَن  ِمنَۢ َبۡعِد  0ََكَن لَه  َوِصيذةٖ  ]...[ِممذ
ب ع   نذ ٱلرُّ ۡو َديٖۡنِۚ َولَه 

َ
ۡم َوََل    0ي وِصَي بَِهآ أ ن لذك  ا تََرۡكت ۡم إِن لذۡم يَك  ِممذ

ن   نذ ٱثلُّم  ۡم َوََل  فَلَه  ِنَۢ َبۡعِد  9فَإِن ََكَن لَك  ا تََرۡكت مِۚ م  َوِصيذةٖ  ]...[ِممذ
ل  ي وَرث   ۡو َديٖۡنِۗ ِإَون ََكَن رَج 

َ
وَن بَِهآ أ َٰلَةً  7ت وص  ٌخ  7َكَل

َ
ۥٓ أ ة  َوََل 

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
أ

ۡخت  
 
ۡو أ
َ
س    3أ د  َما ٱلسُّ ِۡنه  ِ َوَِٰحٖد م 

َٰلَِك  6فَلِك   ۡكَثَ ِمن َذ
َ
ْ أ فَإِن ََكن ٓوا

ََكٓء  ِِف ٱثلُّل ِثِۚ  َ ۡم ُش  ۡو َديۡن   9َوِصيذةٖ ي وََّصَٰ  ]...[ِمنَۢ َبۡعِد  7َفه 
َ
ٓ أ بَِها

ٖ  َوِصيذةٗ  َضآر  ِۗۡ َوٱَّللذ  َعلِيٌم َحلِيم   8َغۡۡيَ م  َِن ٱَّللذ  م 

َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَهُنا َولَُكْم نِْصُف 

ا تََرْكَن ِمْن  بُُع ِمما َولٌَد فَإِْن َكاَن لَهُنا َولٌَد فَلَُكُم الرُّ

ا  بُُع ِمما بَْعِد َوِصياةإ يُوِصيَن بِهَا أَْو َدْينإ َولَهُنا الرُّ

َولٌَد فَلَهُنا  تََرْكتُْم إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم َولٌَد فَإِْن َكاَن لَُكمْ 

ا تََرْكتُْم ِمْن بَْعِد َوِصياةإ تُوُصوَن بِهَا أَْو  الثُُّمُن ِمما

َدْينإ َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللَةً أَِو اْمَرأَةٌ َولَهُ 

ُدُس فَإِْن َكانُوا  أٌَخ أَْو أُْخٌت فَلُِكلِّ َواِحدإ ِمْنهَُما السُّ

َرَكاُء فِي الثُّلُِث ِمْن بَْعِد أَْكثََر ِمْن َذلَِك فَهُْم شُ 

َوِصياةإ يُوَصى بِهَا أَْو َدْينإ َغْيَر ُمَضارٍّ َوِصياةً 

ُ َعلِيٌم َحلِيمٌ  ِ َوهللاا  ِمَن هللاا

92/4:13هـ
2
وََل ۥ ي ۡدِخۡله    َ َورَس  ِ  َوَمن ي ِطِع ٱَّللذ ود  ٱَّللذ د  َٰٖت ََتۡرِي  0تِۡلَك ح  َجنذ

نَۡهَٰ 
َ
َٰلَِك ٱۡلَفۡوز  ٱۡلَعِظيم  ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل  ر  َخَِِٰلِيَن فِيَها  َوَذ

َ َوَرُسولَهُ يُْدِخلْهُ  ِ َوَمْن يُِطِع هللاا تِْلَك ُحُدوُد هللاا

َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا 

 َوَذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ 

92/4:14هـ
3
  َ وَدهۥ  ي ۡدِخۡله  َوَمن َيۡعِص ٱَّللذ د  وََل ۥ َوَيَتَعدذ ح  ا فِيَها  0َورَس  نَاًرا َخَِِٰلٗ

ِهي    َوََل ۥ َعَذاب  مُّ
َ َوَرُسولَهُ َويَتََعدا ُحُدوَدهُ يُْدِخْلهُ  َوَمْن يَْعِص هللاا

 نَاًرا َخالًِدا فِيهَا َولَهُ َعَذاٌب ُمِهينٌ 

92/4:15هـ
4
ََِّٰت   تَِي ٱۡلَفَِٰحَشةَ  0َوٱلذ

ۡ
ْ َعلَۡيهِنذ  0م9يَأ وا ۡم فَٱۡستَۡشِهد  ِمن ن َِسآئِك 

َٰه نذ  َٰ َيَتَوفذى نذ ِِف ٱۡۡل ي وِت َحَّتذ وه  ۡمِسك 
َ
ْ فَأ وا ۡمُۖ فَإِن َشِهد  ِنك  ۡرَبَعٗة م 

َ
أ

نذ َسبِيَٗل  ۡو ََيَۡعَل ٱَّللذ  لَه 
َ
  0نٱلَۡمۡوت  أ

تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِساهُِكْم فَاْستَ  ْشِهُدوا َوالالا

َعلَْيِهنا أَْربََعةً ِمْنُكْم فَإِْن َشِهُدوا فَأَْمِسُكوهُنا فِي 

ُ لَهُنا  اْلبُيُوِت َحتاى يَتََوفااهُنا اْلَمْوُت أَْو يَْجَعَل هللاا

 َسبِياًل 

92/4:16هـ
5
انِ   َ تَِيَٰنَِها 0َوٱَّلذ

ۡ
ۡم َف  9يَأ ُۖ   َ ِمنك  َما واْ  0ن7اذ وه  ۡعرِض 

َ
ۡصلََحا فَأ

َ
فَإِن تَابَا َوأ

اٗبا رذِحيًما  َ ََكَن تَوذ ۗۡ إِنذ ٱَّللذ ٓ َما  َعۡنه 
َواللاَذاِن يَأْتِيَانِهَا ِمْنُكْم فَآَُذوهَُما فَإِْن تَابَا َوأَْصلََحا 

ابًا َرِحيًما َ َكاَن تَوا  فَأَْعِرُضوا َعْنهَُما إِنا هللاا

92/4:17هـ
6
وَٓء ِِبََهَٰلَةٖ ث مذ َيت وب وَن ِمن إِنذَما   ِيَن َيۡعَمل وَن ٱلسُّ ِ لَِّلذ ٱتلذۡوَبة  لََعَ ٱَّللذ

ْوَلىئَِك َيت وب  ٱَّللذ  َعلَۡيِهۡمۗۡ َوََكَن ٱَّللذ  َعلِيًما َحِكيٗما  0نقَرِيبٖ 
 
 فَأ

وَء بَِجهَالَ  ِ لِلاِذيَن يَْعَملُوَن السُّ ةإ إِناَما التاْوبَةُ َعلَى هللاا

ُ َعلَْيِهْم  ثُما يَتُوبُوَن ِمْن قَِريبإ فَأُولَئَِك يَتُوُب هللاا

ُ َعلِيًما َحِكيًما  َوَكاَن هللاا

ِ  92/4:18هـ ي  ِيَن َيۡعَمل وَن ٱلسذ
م    َ َولَۡيَسِت ٱتلذۡوَبة  لَِّلذ َحَده 

َ
ى إَِذا َحَۡضَ أ اِت َحَّتذ

ْوَلىئَِك  ٱلَۡمۡوت  قَاَل إَِن ِ ت ۡبت  ٱۡلَٰٔـَن َوََل 
 
اٌر  أ فذ ۡم ك  وت وَن َوه  ِيَن َيم  ٱَّلذ

َِلٗما
َ
ۡم َعَذابًا أ ۡعَتۡدنَا لَه 

َ
 أ

يِّئَاِت َحتاى إَِذا  َولَْيَسِت التاْوبَةُ لِلاِذيَن يَْعَملُوَن السا

َحَضَر أََحَدهُُم اْلَمْوُت قَاَل إِنِّي تُْبُت اآْلََن َواَل 

اٌر أُولَئَِك أَْعتَْدنَا لَهُْم الاِذيَن يَُموتُوَن َوهُْم ُكفا 

 َعَذابًا أَلِيًما

92/4:19هـ
7
ِيَن َءاَمن واْ ََل ََيِلُّ   َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ُۖ  0َيى ن تَرِث واْ ٱلن َِسآَء َكۡرٗها

َ
ۡم أ َوََل  0م9لَك 

نذ  ل وه  ْ  ]...[ 7َتۡعض  تِيَ  7تِلَۡذَهب وا
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ نذ إَِلذ وه  ٓ َءاتَۡيت م   3بَِبۡعِض َما

َبي َِنةِٖۚ  نذ  6بَِفَِٰحَشةٖ مُّ وه  نذ َفَعََسى  7وَََعُِش  وه  وِفِۚ فَإِن َكرِۡهت م  بِٱلَۡمۡعر 
واْ َشۡي  ن تَۡكَره 

َ
ا َكثِۡٗيا  9ا َوَيۡجَعَل   ٗ أ  ٱَّللذ  فِيهِ َخۡۡيٗ

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَِرثُوا النَِّساَء 

ُضلُوهُنا لِتَْذهَبُوا بِبَْعِض َما َكْرهًا َواَل تَعْ 

آَتَْيتُُموهُنا إاِلا أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشةإ ُمبَيِّنَةإ 

َوَعاِشُروهُنا بِاْلَمْعُروِف فَإِْن َكِرْهتُُموهُنا فََعَسى 

ُ فِيِه َخْيًرا َكثِيًرا  أَْن تَْكَرهُوا َشْيئًا َويَْجَعَل هللاا

                                                           
1

ْبعُ ( 0  ثُ ( 7 الثُّْمنُ ( 9 الرُّ ْدسُ ( 6 أُْخٌت من األم، أُْخٌت من أم( 3 َكاَللَةٌ ( 7 يُوِرُث، يُورِّ ي( 9 الثُّْلثِ ( 7 السُّ  ُمَضارِّ َوِصياةإ ( 8 يُوِصي، يَُوصِّ
2

 نُْدِخْلهُ ( 0 
3

 نُْدِخْلهُ ( 0 
4

ب عام؛والثيب منسوخة بالحديث النبوي : خذوا عني: قد جعل هللا لهن سبيال، البكر بالبكر ماهة جلدة وتغري( 0ن♦ بِاْلفَاِحَشِة ( 9 َواللَّواتِي( 0 

يظن أن هذه اآلية تخص العالقة الجنسية المثلية. وفي التوراة عقوبة هذه العالقة الموت: "أي رجل ضاجع ذكرا مضاجعة ( 0م♦ بالثيب الرجم 

 91:  08ويين (. وبخصوص العالقات الجنسية غير المشروعة أنظر ال07:  91النساء، فقد صنعا كالهما قبيحة، فليقتال: دمهما عليهما" )الويين 

 الخ. 3:  9؛يوحنا 97و 99-90:  99؛تثنية 8:  90و 07و 01:  91و
5

، َواللاَذأنّ ( 0   9:  97\019منسوخة باآلية ( 0ن♦ فَاُذوهَُما ( 7 يَاتِيَانِهَا، والذين يفعلونه( 9 َواللاَذانِّ
6

 09:  7\89منسوخة باآلية ( 0ن 
7

إاِلا أَْن يَأْتِيَن ... َوَعاِشُروهُنا = إال أن يَْفَحشَن عليكم، أال ان ( 7 ُمبَيانَةإ، ُمبِينَةإ، بَيِّنَةإ ( 6 يَاتِينَ ( 3 لِتُْذِهبُوا( 7 تَْعُضلُوهُنا وال أن ( 7 ُكْرهًا( 9 تَِحلُّ ( 0 
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92/4:20هـ
1
َردتُّ  

َ
نذ قِنَطاٗراِإَوۡن أ َٰه  اَكَن َزۡوٖج َوَءاتَۡيت ۡم إِۡحَدى  0م  ٱۡستِۡبَداَل َزۡوٖج مذ

 ْ وا ذ  خ 
ۡ
بِيٗنا  7ا    ً ِمۡنه  َشۡي  9فَََل تَأ ۥ ب ۡهَتَٰٗنا ِإَوثٗۡما مُّ ونَه  ذ  خ 

ۡ
تَأ
َ
 أ

َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجإ َمَكاَن َزْوجإ َوآَتَْيتُْم 

فاََل تَأُْخُذوا ِمْنهُ َشْيئًا أَتَأُْخُذونَهُ إِْحَداهُنا قِْنطَاًرا 

 بُْهتَانًا َوإِْثًما ُمبِينًا

92/4:21هـ
2
ۥ  ونَه  ذ  خ 

ۡ
َخۡذَن  0َوَكۡيَف تَأ

َ
ۡم إََِلَٰ َبۡعٖض َوأ ك  ۡفََضَٰ َبۡعض 

َ
َوقَۡد أ

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا  م م   ِمنك 
 َوَكْيَف تَأُْخُذونَهُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعضإ 

 َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغلِيظًا

92/4:22هـ
3
م  واْ َما نََكَح َءابَآؤ ك   َما قَۡد َسلََف   0نَوََل تَنِكح 

َِن ٱلن َِسآءِ إَِلذ  0مم 
َِٰحَشٗة َوَمۡقٗتا َوَسآَء َسبِيًَل  ۥ ََكَن َف  إِنذه 

َما قَْد َواَل تَْنِكُحوا َما نََكَ  آَبَاُؤُكْم ِمَن النَِّساِء إاِلا 

 َسلََف إِناهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَمْقتًا َوَساَء َسبِياًل 

92/4:23هـ
4
مۡ   َِمۡت َعلَۡيك  ر  ۡم  0مح  َٰت ك  ۡم وََعمذ َٰت ك  َخَو

َ
ۡم َوأ ۡم َوَبَنات ك  َهَٰت ك  مذ

 
أ

ََِّٰتٓ  م  ٱلذ َهَٰت ك  مذ
 
ۡخِت َوأ

 
ِخ َوَبَنات  ٱۡۡل

َ
ۡم َوَبَنات  ٱۡۡل  0َوَخََٰلَٰت ك 

َضََٰعةِ َِن ٱلرذ م م  َٰت ك  َخَو
َ
ۡم َوأ ۡرَضۡعَنك 

َ
ۡم  9أ َهَٰت  نَِسآئِك  مذ

 
َوأ

ََِّٰت َدَخۡلت م بِهِنذ  م  ٱلذ ِن ن َِسآئِك  م م  ورِك  ج  ََِّٰت ِِف ح  م  ٱلذ ئِب ك  َوَرَبى
ۡم وََحَلىئِل   َناَح َعلَۡيك  ْ َدَخۡلت م بِِهنذ فَََل ج  ون وا فَإِن لذۡم تَك 

م   ۡبَنآئِك 
َ
ۡخَتۡيِ  أ

 
ْ َبۡيَ ٱۡۡل وا ن ََتَۡمع 

َ
ۡم َوأ ۡصَلَٰبِك 

َ
ِيَن ِمۡن أ إَِلذ َما  9مٱَّلذ

وٗرا رذِحيٗما  َ ََكَن َغف   قَۡد َسلََفۗۡ إِنذ ٱَّللذ

هَاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم  َمْت َعلَْيُكْم أُما ُحرِّ

اتُُكْم َوَخااَلتُُكْم َوبَنَاُت اأْلَِخ َوبَنَ  اُت اأْلُْخِت َوَعما

تِي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكْم ِمَن  هَاتُُكُم الالا َوأُما

تِي فِي  هَاُت نَِساهُِكْم َوَربَاهِبُُكُم الالا َضاَعِة َوأُما الرا

تِي َدَخْلتُْم بِِهنا فَإِْن لَْم  ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِساهُِكُم الالا

َعلَْيُكْم َوَحاَلهُِل  تَُكونُوا َدَخْلتُْم بِِهنا فاََل ُجنَاحَ 

أَْبنَاهُِكُم الاِذيَن ِمْن أَْصاَلبُِكْم َوأَْن تَْجَمُعوا بَْيَن 

َ َكاَن َغفُوًرا  اأْلُْختَْيِن إاِلا َما قَْد َسلََف إِنا هللاا

 َرِحيًما

                                                                                                                                                                                                            
معا، ثم مات أحدهما وليس له ابن، قد يكون هذا إشارة الى ما يسمى شريعة أخى الزوج: "إذا أقام أخوان ( 0م♦ َويَْجَعُل ( 9 يفحشن وعاشروهن

ويكون   .فال تصر امرأة الميت إلى خارج، لرجل غريب، بل أخو رجلها يدخل عليها ويتخذها امرأة له، وهو يقوم نحوها بواجبه كأخي الرجل

ذ امرأة أخيه، فلتصعد امرأة أخيه فإن لم يرض الرجل أن يتخ   .البكر الذي تلده منه هو الذي يحمل اسم أخيه الميت، فال يمحى اسمه من إسراهيل

فيستدعيه شيوخ مدينته ويكلمونه في   .إلى باب المدينة إلى الشيوخ، وتقل: قد أبى أخو زوجي أن يقيم ألخيه اسما في إسراهيل، ولم يرضني زوجة

له، وتبصق في وجهه وتجيبه قاهلة: هكذا ذلك. فإن أصر وقال: إني ال أرضى أن أتخذها،  تتقدم إليه امرأة أخيه حضرة الشيوخ وتخلع نعله من رج

 (.01-3:  93فيدعى في إسراهيل بيت المخلوع النعل" )تثنية   .يصنع بالرجل الذي ال يبني بيت أخيه
1

 َشيًّا( 7 تَاُخُذوا( 9 قِْنطَاًرا من ذهب( 0 
2

 تَاُخُذونَهُ ( 0 
3

هذه العالقة الموت: "أي رجل ضاجع زوجة أبيه، فقد كشف عورة أبيه،  وفي التوراة عقوبة( 0م♦ فقرة منسوخة جزهيا بالفقرة الالحقة ( 0ن 

(. قارن أيضا: " لقد شاع خبر ما يجري عندكم من فاحشة، ومثل هذه الفاحشة ال يوجد وال عند 07:  91فليقتال كالهما: دمهما عليهما" )الويين 

من الكبرياء! أليس األولى بكم أن تحزنوا حتى يزال من بينكم فاعل ذلك  ومع ذلك فأنتم منتفخون .الوثنيين، فإن رجال منكم يساكن امرأة أبيه

 (.9-0:  3العمل؟" )كورنثوس األولى 
4

ي، الاتِي( 0  َضاَعِة ( 9 الالا عورة أبيك وعورة أمك ال تكشف. إنها  ."ال يقترب أي رجل من ذات قرابته لكشف عورتها: أنا الرب( قارن: 0م♦ الرِّ

وعورة أختك، ابنة أبيك كانت أو آبنة أمك، مولودة في البيت كانت أو  .وعورة زوجة أبيك ال تكشف، فإنها عورة أبيك .تهاأمك، فال تكشف عور

وعورة بنت زوجة أبيك المولودة من أبيك ال تكشف، إنها أختك،  .وعورة بنت آبنك أو بنت آبنتك ال تكشف، فإنها عورتك .في خارجه، ال تكشف

وعورة عمك ال  .وعورة أخت أمك ال تكشف، فإنها ذات قرابة ألمك .ورة أخت أبيك ال تكشف، فإنها ذات قرابة ألبيكوع .فال تكشف عورتها

وعورة زوجة أخيك ال تكشف، فإنها  .وعورة كنتك ال تكشف، إنها زوجة آبنك فال تكشف عورتها .تكشف وإلى آمرأته ال تقترب، فإنها عمتك

وآمرأة مع  .وآبنتها ال تكشف، وال تتخذ ابنة آبنها وال آبنة آبنتها لتكشف عورتها، فهن ذوات قرابتك: إنها فاحشةوعورة امرأة أبيك  .عورة أخيك

(؛"وأي رجل ضاجع زوجة أبيه، فقد كشف عورة أبيه، فليقتال 09-6:  09أختها ال تتخذ لتكون ضرتها فتكشف عورتها معها وهي حية " )الويين 

وأي رجل ضاجع ذكرا مضاجعة النساء، فقد  .رجل ضاجع كنته، فليقتال كالهما: إنهما صنعا فاحشة، فدمهما عليهما وأي .كالهما: دمهما عليهما

وأي  .وأي رجل آتخذ آمرأة وأمها، فتلك فاحشة، فليحرق هو وهما بالنار. فال تكن فاحشة في وسطكم .صنعا كالهما قبيحة، فليقتال: دمهما عليهما

 .وأية آمرأة تقدمت إلى بهيمة لتسفدها، فآقتل المرأة والبهيمة: إنهما تقتالن قتال، فدمهما عليهما .تال، وآقتلوا البهيمة أيضارجل جامع بهيمة فليقتل ق
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عورة  .وأي رجل ضاجع آمرأة طامثا، فكشف عورتها: فقد عرى منبعها وهي كشفت منبع دمها، فليفصال كالهما من بين شعبهما .رهفقد حمل وز

وأي رجل ضاجع زوجة عمه، فقد كشف عورة عمه: إنهما  .خالتك وعمتك ال تكشف، فمن صنع ذلك عرى ذات قرابته، فحمال كالهما وزرهما

-00:  91وأي رجل آتخذ زوجة أخيه، آرتكب نجاسة، فقد كشف عورة أخيه، فليموتا عقيمين" )الويين  .مينيحمالن وزرهما، فليموتا عقي
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92/4:24هـ
1
ۡحَصَنَٰت    ۡمُۖ  0۞َوٱلۡم  يَۡمَٰن ك 

َ
كَِتََٰب  0مِمَن ٱلن َِسآءِ إَِلذ َما َملََكۡت أ

 ِ ۡم   9ٱَّللذ ِحلذ  ]...[َعلَۡيك 
 
واْ  7َوأ ن تَۡبَتغ 

َ
ۡم أ َٰلِك  ا َوَرآَء َذ م مذ لَك 
َسَٰفِِحَي  َفَما ٱۡسَتۡمَتۡعت م بِهِۦ ِۡصنَِي َغۡۡيَ م  م َمُّ َٰلِك  ۡمَو

َ
نذ  0نبِأ ِمۡنه 
نذ   َ َف  َٰ  7ات وه  ۡم فِيَما تََر َناَح َعلَۡيك  نذ فَرِيَضٗة  َوََل ج  ورَه  ج 

 
َضۡيت م بِهِۦ أ
َ ََكَن َعلِيًما َحِكيٗما  ]...[ِمنَۢ َبۡعِد   ٱۡلَفرِيَضةِِۚ إِنذ ٱَّللذ

َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إاِلا َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم 

ِ َعلَْيُكْم َوأُِحلا لَُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم أَْن  ِكتَاَب هللاا

نِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن فََما تَْبتَُغوا بِأَْمَوالُِكْم ُمْحصِ 

اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنهُنا فَآَتُوهُنا أُُجوَرهُنا فَِريَضةً َواَل 

ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما تََراَضْيتُْم بِِه ِمْن بَْعِد اْلفَِريَضِة 

َ َكاَن َعلِيًما َحِكيًما  إِنا هللاا

92/4:25هـ
2
مۡ   ۡحَصَنَِٰت  َوَمن لذۡم يَۡسَتِطۡع ِمنك  ن يَنِكَح ٱلۡم 

َ
ۡؤِمَنَِٰت  0َطۡوًَل أ ٱلۡم 

ۡعلَم  
َ
ۡؤِمَنَِٰتِۚ َوٱَّللذ  أ م  ٱلۡم  ِن َفَتَيَٰتِك  م م  يَۡمَٰن ك 

َ
ا َملََكۡت أ فَِمن مذ

ۡهلِِهنذ 
َ
نذ بِإِۡذِن أ وه  ِنَۢ َبۡعٖضِۚ فَٱنِكح  م م  ك  مِۚ َبۡعض  بِإِيَمَٰنِك 

وِف  نذ بِٱلَۡمۡعر  ورَه  ج 
 
نذ أ َۡصَنَٰت  َوَءات وه  َسَٰفَِحَٰٖت َوََل  9َم  َغۡۡيَ م 

ۡحِصنذ 
 
ٓ أ ۡخَداٖنِۚ فَإَِذا

َ
تذِخَذَِٰت أ َتۡيَ بَِفَِٰحَشةٖ َفَعلَۡيِهنذ نِۡصف   0م 

َ
فَإِۡن أ

ۡحَصَنَِٰت  ۡم   0َما لََعَ ٱلۡم  َٰلَِك لَِمۡن َخِشَ ٱۡلَعَنَت ِمنك  ِمَن ٱۡلَعَذاِبِۚ َذ
ۡمۗۡ َوٱَّللذ   واْ َخۡۡي  لذك  ن تَۡصِب 

َ
ور  رذِحيم  َوأ   َغف 

َوَمْن لَْم يَْستَِطْع ِمْنُكْم طَْواًل أَْن يَْنِكَ  اْلُمْحَصنَاِت 

اْلُمْؤِمنَاِت فَِمْن َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ِمْن فَتَيَاتُِكُم 

ُ أَْعلَُم بِإِيَمانُِكْم بَْعُضُكْم ِمْن بَْعضإ  اْلُمْؤِمنَاِت َوهللاا

أَْهلِِهنا َوآَتُوهُنا أُُجوَرهُنا فَاْنِكُحوهُنا بِإِْذِن 

بِاْلَمْعُروِف ُمْحَصنَاتإ َغْيَر ُمَسافَِحاتإ َواَل 

ُمتاِخَذاِت أَْخَدانإ فَإَِذا أُْحِصنا فَإِْن أَتَْيَن بِفَاِحَشةإ 

فََعلَْيِهنا نِْصُف َما َعلَى اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلَعَذاِب 

ُكْم َوأَْن تَْصبُِروا َخْيٌر َذلَِك لَِمْن َخِشَي اْلَعنََت ِمنْ 

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ   لَُكْم َوهللاا

92/4:26هـ
3
مۡ   ۡم َوَيۡهِديَك  َ لَك  ِ ۡم  0مي رِيد  ٱَّللذ  َِل بَي  ِيَن ِمن َقۡبلِك  َنَ ٱَّلذ س 

ۡمۗۡ َوٱَّللذ  َعلِيٌم َحِكيم    َوَيت وَب َعلَۡيك 
ُ لِيُبَيَِّن لَُكْم  َويَْهِديَُكْم ُسنََن الاِذيَن ِمْن قَْبلُِكْم يُِريُد هللاا

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ   َويَتُوَب َعلَْيُكْم َوهللاا

92/4:27هـ
4
َهَوَٰتِ   وَن ٱلشذ ِيَن يَتذبِع  ۡم َوي ِريد  ٱَّلذ ن َيت وَب َعَلۡيك 

َ
ن  0َوٱَّللذ  ي رِيد  أ

َ
أ

 ْ  َعِظيٗما  7َمۡيًَل  9تَِميل وا
ُ يُِريُد أَْن يَتُ  وَب َعلَْيُكْم َويُِريُد الاِذيَن يَتابُِعوَن َوهللاا

 الشاهََواِت أَْن تَِميلُوا َمْياًل َعِظيًما

92/4:28هـ
5
ۡم    َِف َعنك  َف  ن َي 

َ
نَسَٰن   ]...[ي رِيد  ٱَّللذ  أ لَِق ٱۡۡلِ ْنَساُن َضِعيفًا َضعِيٗفا  0وَخ  ُ أَْن يَُخفَِّف َعْنُكْم َوُخلَِق اإْلِ  يُِريُد هللاا

92/4:29هـ
6
  ْ ل ٓوا ك 

ۡ
ْ ََل تَأ ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ٓ  0َيى م بِٱۡلَبَِٰطِل إَِلذ م بَۡيَنك  َٰلَك  ۡمَو

َ
أ

وَن تَِجََٰرةً  ن تَك 
َ
ۡم   9أ ِنك  ْ  0نَعن تََراٖض م  ۡم   7َوََل َتۡقت ل ٓوا َسك  نف 

َ
أ

ۡم رَِحيٗما  َ ََكَن بِك   إِنذ ٱَّللذ

اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا 

بِاْلبَاِطِل إاِلا أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراضإ ِمْنُكْم 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنا هللاا

92/4:30هـ
7
ۡدَوَٰٗنا  َٰلَِك ع  ۡلٗما فََسۡوَف ن ۡصلِيهِ  0َوَمن َيۡفَعۡل َذ َٰلَِك  9َوظ  نَاٗرا  َوََكَن َذ

ِ يَِسًۡيا   لََعَ ٱَّللذ
َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك ُعْدَوانًا َوظُْلًما فََسْوَف نُْصلِيِه 

ِ يَِسيًرا  نَاًرا َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللاا

92/4:31هـ
8
ْ َكَبآئِرَ   ِرۡ  0إِن ََتَۡتنِب وا ِ  9َما ت ۡنَهۡوَن َعۡنه  ن َكف  ۡم َسي  مۡ   َ َعنك   7اتِك 

م ۡدَخَٗل  7َون ۡدِخلۡك   َكرِيٗما  3مُّ
إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَاهَِر َما تُْنهَْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعْنُكْم 

 َسيِّئَاتُِكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِريًما

                                                           
1

بخصوص الزواج من ( 0م♦ ِمْنهُنا فَآَتُوهُنا = منهن إلى أجل مسمى فآتوهن ( 7 َوأََحلا ( 7 َكتََب هللاُ، ُكتُُب هللاِ ( 9 َوالُْمْحِصنَاُت، َواْلُمْحُصنَاتُ ( 0 

 .7-3:  97\77منسوخة باآلية ( 0ن. ♦ 081:  9\97السبايا في اليهودية أنظر هامش اآلية 
2

 أَْحَصنا ( 7 نَاتُمْحِصنَات، ُمْحصُ ( 9 َواْلُمْحِصنَاِت، َوالُْمْحُصنَاتِ ( 0 
3

 .31:  7\98أنظر هامش اآلية ( 0م 
4

 َمياًَل ( 7 يَِميلُوا( 9 بأن( 0 
5

 َوَخلََق اإلنسانَ ( 0 
6

 60:  97\019منسوخة جزهياً باآلية ( 0ن♦ تُقَتِّلُوا ( 7 تَِجاَرةٌ ( 9 تَاُكلُوا( 0 
7

 نَْصلِيِه، نَُصلِّيِه، يَْصلِيهِ ( 9 ِعْدَوانًا( 0 
8

 َمْدَخاًل ( 3 َويُْدِخْلُكمْ ( 7 من َسيِّئَاتُِكمْ ( 7 يَُكفِّرْ ( 9 َكبِيرَ ( 0 
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92/4:32هـ
1
َٰ َبۡعٖضِۚ   ۡم لََعَ َل ٱَّللذ  بِهِۦ َبۡعَضك  ْ َما فَضذ ل ِلر َِجاِل  0مَوََل َتَتَمنذۡوا

ا ٱۡكتََسَۡبَ  َوۡس نَ  ِمذ ُْۖ َولِلن َِسآءِ نَِصيب  م  ا ٱۡكتََسب وا ِمذ ْ   َ ِصيب  م   0ل وا
ء  َعلِيٗما  ِ ََشۡ

ل  َ ََكَن بِك  َ ِمن فَۡضلِهِۦٓ  إِنذ ٱَّللذ  ٱَّللذ

ُ بِِه بَْعَضُكْم َعلَى بَْعضإ  َل هللاا َواَل تَتََمناْوا َما فَضا

ا اْكتَ  َجاِل نَِصيٌب ِمما َسبُوا َولِلنَِّساِء نَِصيٌب لِلرِّ

َ َكاَن  َ ِمْن فَْضلِِه إِنا هللاا ا اْكتََسْبَن َواْسأَلُوا هللاا ِمما

 بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيًما

92/4:33هـ
2
ََِٰلَ   ٖ َجَعۡلَنا َمَو

ِيَن  ]...[ 0َولِك   ۡقَرب وَن  َوٱَّلذ
َ
اِن َوٱۡۡل ََِٰلَ ا تََرَك ٱۡلَو ِممذ

ۡم  يَۡمَٰن ك 
َ
ۡم    َ َف َعَقَدۡت أ ۡم نَِصيَبه  ءٖ  0نات وه  ِ ََشۡ

َٰ ُك   َ ََكَن لََعَ إِنذ ٱَّللذ
 َشِهيًدا 

ا تََرَك اْلَوالَِداِن  َولُِكلٍّ َجَعْلنَا َمَوالَِي ِمما

َواأْلَْقَربُوَن َوالاِذيَن َعقََدْت أَيَْمانُُكْم فَآَتُوهُْم 

َ َكاَن َعلَى ُكلِّ َشْيءإ َشهِ   يًدانَِصيبَهُْم إِنا هللاا

92/4:34هـ
3
وَن لََعَ ٱلن َِسآءِ   َٰم  َٰ َبۡعٖض  0مٱلر َِجال  قَوذ ۡم لََعَ َل ٱَّللذ  َبۡعَضه  بَِما فَضذ

َٰنَِتٌَٰت َحَٰفَِظَٰت   َٰلَِحَٰت  َق َٰلِِهۡم  فَٱلصذ ۡمَو
َ
واْ ِمۡن أ نَفق 

َ
ل ِۡلَغۡيِب بَِما  0َوبَِمآ أ

نذ ِِف  7 9َحفَِظ ٱَّللذ    وه  ر  نذ َوٱۡهج  وه  نذ فَعِظ  وزَه  ََِّٰت ََتَاف وَن ن ش  َوٱلذ
ۗۡ إِنذ  7ٱلَۡمَضاِجعِ  واْ َعلَۡيِهنذ َسبِيًَل ۡم فَََل َتۡبغ  َطۡعنَك 

َ
ُۖ فَإِۡن أ نذ َوٱِۡضِب وه 

َ ََكَن َعلِي ٗا َكبِۡٗيا   ٱَّللذ

 ُ َل هللاا اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضا َجاُل قَوا  الرِّ

بَْعَضهُْم َعلَى بَْعضإ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِهْم 

 ُ الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِْلَغْيِب بَِما َحفَِظ هللاا فَالصا

تِي تََخافُوَن نُُشوَزهُنا فَِعظُوهُنا  َوالالا

َواْهُجُروهُنا فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِربُوهُنا فَإِْن 

َ َكاَن َعلِيًّا أَطَْعنَُكْم فاََل   تَْبُغوا َعلَْيِهنا َسبِياًل إِنا هللاا

 َكبِيًرا

ِۡن  92/4:35هـ ۡهلِهِۦ وََحَكٗما م 
َ
ِۡن أ ْ َحَكٗما م  ِإَوۡن ِخۡفت ۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعث وا

َ َكَ  ۗۡ إِنذ ٱَّللذ ٓ َما ِِق ٱَّللذ  بَۡيَنه  ٓ إِۡصَلَٰٗحا ي وَف  ٓ إِن ي رِيَدا ۡهلَِها
َ
َن َعلِيًما أ

 َخبِۡٗيا

َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْن أَْهلِِه 

 ُ َوَحَكًما ِمْن أَْهلِهَا إِْن يُِريَدا إِْصاَلًحا يَُوفِِّق هللاا

َ َكاَن َعلِيًما َخبِيًرا  بَْينَهَُما إِنا هللاا

92/4:36هـ
4
ُۡشِك   

َ َوََل ت  واْ ٱَّللذ يۡنِ   ٗ واْ بِهِۦ َشۡي ۞َوٱۡعب د  ََِٰلَ ُۖ َوبِٱۡلَو َوبِِذي  0إِۡحَسَٰٗنا 0ما
ۡرَّبَٰ َوٱَۡلََتَََٰمَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكِي َوٱۡۡلَارِ ذِي ۡرَّبَٰ َوٱۡۡلَارِ ٱۡۡل ن بِ  9ٱۡلق   7ٱۡلق 

َ ََل  ۡمۗۡ إِنذ ٱَّللذ يَۡمَٰن ك 
َ
بِيِل َوَما َمَلَكۡت أ اِحِب بِٱۡۡلَۢنِب َوٱبِۡن ٱلسذ َوٱلصذ

ِبُّ مَ  وًرا َي  َۡتاَٗل فَخ   ن ََكَن ُم 

َ َواَل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن  َواْعبُُدوا هللاا

إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن 

اِحِب  َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َوالَْجاِر اْلُجنُِب َوالصا

بِيِل َوَما  َ بِاْلَجْنِب َواْبِن السا َملََكْت أَْيَمانُُكْم إِنا هللاا

 اَل يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَااًل فَُخوًرا

92/4:37هـ
5
ونَ   ر  م 

ۡ
ِيَن َيۡبَخل وَن َوَيأ م   9ٱنلذاَس بِٱۡۡل ۡخلِ  0ٱَّلذ َٰه  ٓ َءاتَى وَن َما َوَيۡكت م 

ِهيٗنا  َٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ ۡعَتۡدنَا لِۡلَك
َ
ۗۦۡ َوأ  ٱَّللذ  ِمن فَۡضلِهِ

الاِذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النااَس بِاْلبُْخِل َويَْكتُُموَن 

ُ ِمْن فَْضلِِه َوأَْعتَْدنَا لِلَْكافِِريَن َعَذابًا  َما آَتَاهُُم هللاا

 ُمِهينًا

                                                           
1

 .Cf. Ex 20:17( 0م♦ َواَسلُوا ( 0 
2

 6:  77\81منسوخة باآلية ( 0ن♦ َعاقََدْت، َعقاَدْت ( 9 َمَوالإ ( 0 
3

 0 ) ٌُ والُِ  قَوانٌِت َحوافِظَ َ ( 9 فَالصا ُ فأصلحوا اليهن( 7 هللاا أيتها النساء،   ."ليخضع بعضكم لبعض بتقوى المسي ( قارن. 0م♦  اْلَمْضَجعِ ( 7 هللاا

اخضعن ألزواجكن خضوعكن للرب،  الرجل رأس المرأة كما أن المسي  رأس الكنيسة التي هي جسده وهو مخلصها  وكما تخضع الكنيسة 

  الكنيسة وجاد بنفسه من أجلها  ليقدسها مطهرا إياها أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسي  .للمسي  فلتخضع النساء ألزواجهن في كل شيء

وكذلك يجب على الرجال   .بغسل الماء وكلمة تصحبه،  فيزفها إلى نفسه كنيسة سنية ال دنس فيها وال تغضن وال ما أشبه ذلك، بل مقدسة بال عيب

ريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسي  ورأس (؛"أ99-90:  3" )أفسس  .أن يحبوا نساءهم حبهم ألجسادهم. من أحب امرأته أحب نفس

فكل رجل يصلي أو يتنبأ وهو مغطى الرأس يشين رأسه، كل امرأة تصلي أو تتنبأ وهي مكشوفة الرأس  .المرأة هو الرجل ورأس المسي  هو هللا

ا كان من العار على المرأة أن تكون وإذا كانت المرأة ال تغطي رأسها فلتقص شعرها، ولكن إذ .تشين رأسها كما لو كانت محلوقة الشعر

 .أما الرجل فما عليه أن يغطي رأسه، ألنه صورة هللا ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل   .مقصوصة الشعر أو محلوقته فعليها أن تغطي رأسها

لذلك يجب على المرأة أن    .ل الرجلفليس الرجل من المرأة، بل المرأة من الرجل، ولم يخلق الرجل من أجل المرأة، بل خلقت المرأة من أج

فكما أن المرأة استلت من الرجل،  إال أنه ال تكون المرأة بال الرجل عند الرب وال الرجل بال المرأة،     .يكون سلطة على رأسها من أجل المالهكة

النساء لباس فيه حشمة، ولتكن زينتهن بحياء (؛"ليكن على 09-9:  00فكذلك الرجل تلده المرأة، وكل شيء يأتي من هللا" )كورنثوس األولى 

وعلى المرأة أن تتلقى التعليم وهي صامتة   .ورزانة، ال بشعر مجدول وذهب ولؤلؤ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء تعاهدن تقوى هللا

ولم يغو    .آدم هو الذي جبل أوال وبعده حواء فإن  .وال أجيز للمرأة أن تعلم وال أن تتسلط على الرجل، بل تحافظ على السكوت  .بكل خضوع

غير أن الخالص يأتيها من األمومة إذا ثبتت على اإليمان والمحبة والقداسة مع الرزانة"    .آدم، بل المرأة هي التي أغويت فوقعت في المعصية

 (.03-8:  9)تيموثاوس األولى 
4

 .07:  08\77نظر هامش اآلية ا( 0م ♦الَْجْنِب ( 7 َوالَْجاَر َذا( 9 إِْحَسانٌ ( 0 
5

 بِاْلبََخِل، بِاْلبَْخِل، بِاْلبِْخِل، بِاْلبُُخلِ ( 9 َويَاُمُرونَ ( 0 
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92/4:38هـ
1
مۡ   َٰلَه  ۡمَو

َ
وَن أ ِيَن ي نفِق  ِ َوََل  0َوٱَّلذ بِٱَۡلَۡوِم رِئَآَء ٱنلذاِس َوََل ي ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ

ۡيَطَٰن  ََل ۥ قَرِيٗنا فََسآَء قَرِيٗنا ]...[ٱٓأۡلِخرِِۗ  ِن ٱلشذ   0مَوَمن يَك 
َوالاِذيَن يُْنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم ِرهَاَء النااِس َواَل يُْؤِمنُوَن 

ْيطَاُن لَهُ  ِ َواَل بِاْليَْوِم اآْلَِخِر َوَمْن يَُكِن الشا بِاَّللا

 نًاقَِرينًا فََساَء قَِري

م  ٱَّللذ    92/4:39هـ ا َرزََقه  واْ ِممذ نَفق 
َ
ِ َوٱَۡلَوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َوأ َوَماَذا َعلَۡيِهۡم لَۡو َءاَمن واْ بِٱَّللذ

 َوََكَن ٱَّللذ  بِِهۡم َعلِيًما
ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر َوأَْنفَقُوا  َوَماَذا َعلَْيِهْم لَْو آََمنُوا بِاَّللا

ا َرَزقَهُُم  ُ بِِهْم َعلِيًماِمما ُ َوَكاَن هللاا  هللاا

92/4:40هـ
2
ةِٖۖ   َ ََل َيۡظلِم  ِمۡثَقاَل َذرذ  7ي َضَٰعِۡفَها 9ِإَون تَك  َحَسَنةٗ  0م0إِنذ ٱَّللذ

نۡه   7َوي ۡؤتِ  ۡجًرا َعِظيٗما  3ِمن َلذ 
َ
 أ

ةإ َوإِْن تَُك َحَسنَةً  َ اَل يَْظلُِم ِمْثقَاَل َذرا إِنا هللاا

 يَُضاِعْفهَا َويُْؤِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجًرا َعِظيًما

92/4:41هـ
3
ِۢ بَِشِهيٖد وَِجۡئَنا 0فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا  ة مذ

 
ِ أ
ََلِٓء  0ِمن ُك   ؤ  َٰ َهى بَِك لََعَ

 َشِهيٗدا 
ةإ بَِشِهيدإ َوِجْئنَا بَِك  فََكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ أُما

 َعلَى هَُؤاَلِء َشِهيًدا

92/4:42هـ
4
  ْ ا واْ وََعَصو  ِيَن َكَفر  ىَٰ  0يَۡوَمئِٖذ يََودُّ ٱَّلذ وَل لَۡو ت َسوذ ۡرض   7بِِهم   9ٱلرذس 

َ
ٱۡۡل

َ َحِديٗثا  وَن ٱَّللذ  َوََل يَۡكت م 
ُسوَل لَْو  يَْوَمئِذإ يََودُّ الاِذيَن َكفَُروا َوَعَصُوا الرا

 َ ى بِِهُم اأْلَْرُض َواَل يَْكتُُموَن هللاا   َحِديثًاتَُسوا

92/4:43هـ
5
ََٰرىَٰ   َك نت ۡم س 

َ
ةَ َوأ لَوَٰ ْ ٱلصذ ْ ََل َتۡقَرب وا ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َٰ  0م0َيى َحَّتذ

ول ونَ  ْ َما َتق  وا ن ًبا 0نَتۡعلَم  ْ   9َوََل ج  َٰ َتۡغتَِسل وا  ََعبِرِي َسبِيل  َحَّتذ
إَِلذ
وۡ 
َ
َٰ َسَفر  أ

ۡو لََعَ
َ
ۡرََضى أ نت م مذ َِن ٱۡلَغآئِِط  7َجآءَ  ِإَون ك  م م  ِنك  َحد  م 

َ
 7أ

ۡو َلََٰمۡست م  
َ
ْ  3أ وا م  ْ َماٗٓء َفَتَيمذ وا  9مَصعِيٗدا َطي ِٗبا 6ٱلن َِسآَء فَلَۡم ََتِد 

مۡ  وهِك  واْ بِو ج  ۡمۗۡ  7فَٱۡمَسح  يِۡديك 
َ
وًرا  ]...[َوأ ا َغف  وًّ َ ََكَن َعف   إِنذ ٱَّللذ

اَلةَ َوأَْنتُْم  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل  تَْقَربُوا الصا

ُسَكاَرى َحتاى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن َواَل ُجنُبًا إاِلا 

َعابِِري َسبِيلإ َحتاى تَْغتَِسلُوا َوإِْن ُكْنتُْم َمْرَضى 

أَْو َعلَى َسفَرإ أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاهِِط أَْو 

ُموا َصِعيًدا اَلَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَ  ِجُدوا َماًء فَتَيَما

َ َكاَن  طَيِّبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم إِنا هللاا

ا َغفُوًرا  َعفُّوً

92/4:44هـ
6
َٰلََة   َل وَن ٱلضذ َِن ٱۡلِكَتَِٰب يَۡشََت  ْ نَِصيٗبا م  وت وا

 
ِيَن أ لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ

َ
 ]...[أ

 ْ ن تَِضلُّوا
َ
وَن أ بِيَل  0َوي رِيد   ٱلسذ

أَلَْم تََر إِلَى الاِذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب 

بِيلَ  اَللَةَ َويُِريُدوَن أَْن تَِضلُّوا السا  يَْشتَُروَن الضا

92/4:45هـ
7
ۡم    ۡعَدآئِك 

َ
ۡعلَم  بِأ

َ
ِ نَِصۡٗيا  0َوٱَّللذ  أ ِ َوَِل ٗا َوَكَفَٰ بِٱَّللذ ُ  َوَكَفَٰ بِٱَّللذ ِ َوهللاا ِ َولِيًّا َوَكفَى بِاَّللا أَْعلَُم بِأَْعَداهُِكْم َوَكفَى بِاَّللا

 نَِصيًرا

92/4:46هـ
8
ِف وَن ٱۡلَۡكِمَ   َر  ْ َي  وا ِيَن َهاد  َِن ٱَّلذ ول وَن َسِمۡعنَا  0م  َواِضعِهِۦ َوَيق  َعن مذ

ۡسَمٖع َوَرَِٰعَنا لِۡسنَتِِهۡم  9وََعَصۡيَنا َوٱۡسَمۡع َغۡۡيَ م 
َ
َۢا بِأ ِيِنِۚ ََلذ َوَطۡعٗنا ِِف ٱَل 

ۡرنَا َطۡعَنا َوٱۡسَمۡع َوٱنظ 
َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ ۡم قَال وا نذه 

َ
ۡم  7َولَۡو أ ذه  ا ل لاََكَن َخۡۡيٗ

ۡفرِهِۡم فَََل ي ۡؤِمن وَن إَِلذ قَلِيَٗل  م  ٱَّللذ  بِك  ۡقَوَم َوَلَِٰكن لذَعَنه 
َ
 َوأ

فُوَن اْلَكلَِم َعنْ  َمَواِضِعِه  ِمَن الاِذيَن هَاُدوا يَُحرِّ

َويَقُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعإ 

يِن َولَْو أَناهُْم  َوَراِعنَا لَيًّا بِأَْلِسنَتِِهْم َوطَْعنًا فِي الدِّ

قَالُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َواْسَمْع َواْنظُْرنَا لََكاَن َخْيًرا 

ُ بُِكْفِرِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن  لَهُْم َوأَْقَوَم َولَِكْن لََعنَهُمُ  هللاا

 إاِلا قَلِياًل 

92/4:47هـ
9
ٗقا  ِ َصد  نۡلَا م  وت واْ ٱۡلِكَتََٰب َءاِمن واْ بَِما نَزذ

 
ِيَن أ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ م  0مَيى ل َِما َمَعك 

ن نذۡطِمَس 
َ
ِن َقۡبِل أ ۡم َكَما  0م  ۡو نَۡلَعَنه 

َ
ٓ أ ۡدبَارَِها

َ
ى أ َها لََعَ وٗها َفََن دذ و ج 

ۡبِتِۚ  ۡصَحََٰب ٱلسذ
َ
وًَل  9ملََعنذآ أ ِ َمۡفع  ۡمر  ٱَّللذ

َ
 َوََكَن أ

ْلنَا  يَا أَيُّهَا الاِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آَِمنُوا بَِما نَزا

قًا لَِما َمَعُكْم ِمْن قَْبِل أَْن نَْطِمسَ  ُوُجوهًا  ُمَصدِّ

فَنَُرداهَا َعلَى أَْدبَاِرهَا أَْو نَْلَعنَهُْم َكَما لََعناا 

ِ َمْفُعواًل  ْبِت َوَكاَن أَْمُر هللاا  أَْصَحاَب السا

                                                           
1

 ِريَاَء ( 0 
2

فُهَا، نَُضاِعْفهَا( 7 َحَسنَةٌ ( 9 نمله( 0   .60:  01\30أنظر هامش اآلية ( 0م♦ لَُدنِِّه، لَْدنِِه ( 3 َويُْوتِ ( 7 يُْضِعفُهَا، يَُضعِّ
3

 نَاِجيْ ( 0 
4

ى، تَُساَوى( 9 َوَعَصِوا( 0  ى، تََسوا  بِِهِم، بِهُمُ ( 7 تَساوا
5

وا( 6 لََمْستُمُ ( 3 اْلَغْيِط، َغْيطإ ( 7 َجا( 7 ُجْنبًا( 9 َسَكاَرى، َسْكَرى، ُسْكَرى( 0  ( 0م ♦  80-81:  3\009منسوخة باآليتين ( 0ن♦ بِأَوُجِهُكْم ( 7 فَأُمُّ

 منسوخة بحديث يعفي من الوضاء إذا لم يقضي الشخص حاجته الطبيعية.( 9م. 908:  9\97أنظر هامش اآلية 
6

 يُِضلُّوا، تَُضلُّوا، يَِضلُّوا، يََضلُّوا، تََضلُّوا( 0 
7

 بِأَْعَدايُِكمْ ( 0 
8

ا( 9 اْلِكْلَم، اْلَكاَلمَ ( 0  ًُ  َوأَْنِظْرنَا( 7 َوَراِعَن
9

 077:  7\78بخصوص السبت أنظر هامش اآلية ( 9م 70:  73\77 اآلية هامش أنظر (0م ♦نَْطُمَس ( 0 
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َٰلَِك لَِمن يََشآء   َوَمن  92/4:48هـ َك بِهِۦ َوَيۡغِفر  َما د وَن َذ ن ي ُۡشَ
َ
َ ََل َيۡغفِر  أ إِنذ ٱَّللذ

 ِ ىى إِۡثًما َعِظيًماي ُۡشِۡك بِٱَّللذ  َفَقِد ٱۡفََتَ
َ اَل يَْغفُِر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك  إِنا هللاا

ِ فَقَِد اْفتََرى إِْثًما  لَِمْن يََشاُء َوَمْن يُْشِرْك بِاَّللا

 َعِظيًما

92/4:49هـ
1
لَۡم تَرَ  

َ
مِۚ بَِل ٱَّللذ   0أ َسه  نف 

َ
وَن أ ِيَن ي َزكُّ ِ َمن يََشآء  َوََل إََِل ٱَّلذ

 ي َزّك 
ونَ  ۡظلَم    7فَتِيًَل  9ي 

ُ يَُزكِّي  وَن أَْنفَُسهُْم بَِل هللاا أَلَْم تََر إِلَى الاِذيَن يَُزكُّ

 َمْن يََشاُء َواَل يُْظلَُموَن فَتِياًل 

ِ ٱۡلَكِذَبُۖ َوَكَفَٰ بِهِۦٓ إِثٗۡما  92/4:50هـ وَن لََعَ ٱَّللذ ۡر َكۡيَف َيۡفََت  بِيًناٱنظ  ِ الَْكِذَب َوَكفَى بِِه  مُّ اْنظُْر َكْيَف يَْفتَُروَن َعلَى هللاا

 إِْثًما ُمبِينًا

92/4:51هـ
2
ۡبِت   َِن ٱۡلِكَتَِٰب ي ۡؤِمن وَن بِٱۡۡلِ  نَِصيٗبا م 

ْ وت وا
 
ِيَن أ لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ

َ
أ

ۡهدَ 
َ
ََلٓءِ أ ؤ  ْ َهى وا ِيَن َكَفر  ول وَن لَِّلذ وِت َوَيق  َٰغ  ِيَن َوٱلطذ ىَٰ ِمَن ٱَّلذ

 َءاَمن واْ َسبِيًَل 

أَلَْم تََر إِلَى الاِذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب 

يُْؤِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطااُغوِت َويَقُولُوَن لِلاِذيَن 

 َكفَُروا هَُؤاَلِء أَْهَدى ِمَن الاِذيَن آََمنُوا َسبِياًل 

ِينَ  92/4:52هـ ْوَلىئَِك ٱَّلذ
 
ُۖ َوَمن يَۡلَعِن ٱَّللذ  فَلَن ََتَِد ََل ۥ نَِصًۡيا أ م  ٱَّللذ  ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ  لََعَنه  ُ َوَمْن يَْلَعِن هللاا أُولَئَِك الاِذيَن لََعنَهُُم هللاا

 نَِصيًرا

92/4:53هـ
3
ۡلِك فَإِٗذا َلذ ي ۡؤت ونَ   َِن ٱلۡم  ۡم نَِصيب  م  ۡم لَه 

َ
أَْم لَهُْم نَِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك فَإًِذا اَل يُْؤتُوَن النااَس  ٱنلذاَس نَقًِۡيا  0أ

 نَقِيًرا

92/4:54هـ
4
ونَ   د  ۡم ََيۡس 

َ
م  ٱَّللذ  ِمن فَۡضلِهِۖۦُ َفَقۡد َءاتَۡينَآ  0أ َٰه  ٓ َءاتَى َٰ َما

ٱنلذاَس لََعَ
ۡلاًك َعِظيمٗ  م مُّ َٰهِيَم ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة َوَءاَتۡيَنَٰه   ا َءاَل إِبَۡر

ُ ِمْن فَْضلِِه  أَْم يَْحُسُدوَن النااَس َعلَى َما آَتَاهُُم هللاا

فَقَْد آَتَْينَا آََل إِْبَراِهيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآَتَْينَاهُْم 

 ُمْلًكا َعِظيًما

92/4:55هـ
5
ن َصدذ   م مذ ۡن َءاَمَن بِهِۦ َوِمۡنه  م مذ فَِمْنهُْم َمْن آََمَن بِِه َوِمْنهُْم َمْن َصدا َعْنهُ َوَكفَى  َسعًِۡيا  َعۡنه   َوَكَفَٰ ِِبََهنذمَ  0فَِمۡنه 

 بَِجهَناَم َسِعيًرا

92/4:56هـ
6
ْ أَِب  وا ِيَن َكَفر  َٰتَِنا َسۡوَف ن ۡصلِيِهمۡ إِنذ ٱَّلذ ذَما نَِضَجۡت  0َي نَاٗرا ُك 

ْ ٱلۡ  وق وا ل وًدا َغۡۡيََها َِلَذ  ۡم ج  ۡلَنَٰه  م بَدذ ل ود ه  َ ََكَن ج  َعَذاَبۗۡ إِنذ ٱَّللذ
 َعزِيًزا َحِكيٗما 

إِنا الاِذيَن َكفَُروا بِآَيَاتِنَا َسْوَف نُْصلِيِهْم نَاًرا ُكلاَما 

ْلنَاهُْم ُجلُوًدا َغْيَرهَا لِيَُذوقُوا  نَِضَجْت ُجلُوُدهُْم بَدا

َ َكاَن َعِزيًزا َحِكيًما  اْلَعَذاَب إِنا هللاا

92/4:57هـ
7
مۡ   َٰلَِحَِٰت َسن ۡدِخل ه  ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا َٰٖت ََتۡرِي ِمن  0َوٱَّلذ َجنذ

مۡ  َرة ُۖ َون ۡدِخل ه  َطهذ ۡزَوَٰج  مُّ
َ
ۡم فِيَهآ أ ذه  بَٗداُۖ ل

َ
نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ

َ
 9ََتۡتَِها ٱۡۡل

 ِظَل ٗ َظلِيًَل 

الَِحاِت  َسنُْدِخلُهُْم َوالاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا 

 لَهُْم فِيهَا أَْزَواٌج ُمطَهاَرةٌ َونُْدِخلُهُْم ِظاّلً ظَلِياًل 

92/4:58هـ
8
مۡ   ر ك  م 

ۡ
َ يَأ ْ  0۞إِنذ ٱَّللذ وا ن ت َؤدُّ

َ
َمََٰنَِٰت  9أ

َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكمۡ  7ٱۡۡل

َ
ت م إََِلى أ
ا َ نِعِمذ واْ بِٱۡلَعۡدِلِۚ إِنذ ٱَّللذ م  ن ََتۡك 

َ
َ  7َبۡيَ ٱنلذاِس أ م بِهِۦٓۗۡ إِنذ ٱَّللذ ك  يَعِظ 

َۢا بَِصۡٗيا   ََكَن َسِميَع

وا اأْلََمانَاِت إِلَى أَْهلِهَا َوإَِذا  َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ إِنا هللاا

َ َحَكْمتُْم بَْيَن النااِس أَْن تَْحُكُموا بِ  اْلَعْدِل إِنا هللاا

َ َكاَن َسِميًعا بَِصيًرا ا يَِعظُُكْم بِِه إِنا هللاا  نِِعما

92/4:59هـ
9
ۡمرِ  

َ
ْوِّل ٱۡۡل

 
وَل َوأ ْ ٱلرذس  وا ِطيع 

َ
َ َوأ ْ ٱَّللذ وا ِطيع 

َ
ْ أ ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

وه  إََِل ٱ دُّ ءٖ فَر  ۡمُۖ فَإِن تََنَٰزَۡعت ۡم ِِف ََشۡ ولِ ِمنك  ِ َوٱلرذس  نت ۡم  0مَّللذ إِن ك 
وِيًَل 

ۡ
ۡحَسن  تَأ

َ
َٰلَِك َخۡۡي  َوأ ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َذ   0ت ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ

ُسوَل  َ َوأَِطيُعوا الرا يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا أَِطيُعوا هللاا

وهُ َوأُولِي اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيءإ فَُردُّ 

ِ َواْليَْوِم  ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللا ِ َوالرا إِلَى هللاا

 اآْلَِخِر َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل 

                                                           
1

 فَتِيلَِن، فَتِيلَنُ ( 7 تُْظلَُمونَ ( 9 تَرْ ( 0 
2

 T1) à la magie (gibt) et au taghout (Hamidullah); aux idoles et au Tagut (Abdelaziz); au malin et à l'idole 

(Berque); aux Jibt et aux Taghout (Blachère.) 
3

 ايُْؤتُو( 0 
4

 يَْحِسُدونَ ( 0 
5

 ُصدا، ِصدا ( 0 
6

 نُْصلِيهُْم، نَْصلِيِهمْ ( 0 
7

 َويُْدِخلُهُمْ ( 9 َسيُْدِخلُهُمْ ( 0 
8

وا( 9 يَاُمُرُكمْ ( 0  ا( 7 اأْلََمانَةِ ( 7 تَُودُّ ا، نِْعما  نَِعما
9

 ( قد شغال منصب القاضي.99-06:  7)ملوك األول ( وسليمان 9:  07وتثنية  96-07:  09نشير ان كل من موسى )خروج ( 0م♦ تَاِوياًل ( 0 
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92/4:60هـ
1
نزَِل  

 
ٓ أ ْ بَِما ۡم َءاَمن وا نذه 

َ
وَن أ م  ِيَن يَزۡع  لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ

َ
نزَِل  0أ

 
ٓ أ  0إََِلَۡك َوَما

ن 
َ
ْ أ ٓوا ِمر 

 
وِت َوقَۡد أ َٰغ  ْ إََِل ٱلطذ ٓوا ن َيَتَحاَكم 

َ
وَن أ ِمن َقۡبلَِك ي رِيد 

واْ بِهِۖۦُ  ر  َََٰلَۢ بَعِيٗدا  9يَۡكف  ۡم َضَل ن ي ِضلذه 
َ
ۡيَطَٰن  أ  َوي رِيد  ٱلشذ

أَلَْم تََر إِلَى الاِذيَن يَْزُعُموَن أَناهُْم آََمنُوا بَِما أُْنِزَل 

ِزَل ِمْن قَْبلَِك يُِريُدوَن أَْن يَتََحاَكُموا إِلَْيَك َوَما أُنْ 

إِلَى الطااُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَْن يَْكفُُروا بِِه َويُِريُد 

ْيطَاُن أَْن يُِضلاهُْم َضاَلاًل بَِعيًدا  الشا

92/4:61هـ
2
  ْ ۡم َتَعالَۡوا وِل  0ِإَوَذا قِيَل لَه  نَزَل ٱَّللذ  ِإَوََل ٱلرذس 

َ
ٓ أ يَۡت إََِلَٰ َما

َ
َرأ

ونَ  دُّ َنَٰفِقَِي يَص  وٗدا  9ٱلۡم  د   َعنَك ص 
ُ َوإِلَى  َوإَِذا قِيَل لَهُْم تََعالَْوا إِلَى َما أَْنَزَل هللاا

وَن َعْنَك ُصُدوًدا ُسوِل َرأَْيَت اْلُمنَافِقِيَن يَُصدُّ  الرا

يۡدِ  92/4:62هـ
َ
َمۡت أ ِصيَبُۢة بَِما قَدذ م مُّ َصََٰبۡته 

َ
ٓ أ يِهۡم ث مذ َجآء وَك فََكۡيَف إَِذا

ٗنا َوتَۡوفِيًقا ٓ إِۡحَسَٰ َرۡدنَآ إَِلذ
َ
ِ إِۡن أ وَن بِٱَّللذ  ََيۡلِف 

فََكْيَف إَِذا أََصابَْتهُْم ُمِصيبَةٌ بَِما قَداَمْت أَْيِديِهْم ثُما 

ِ إِْن أََرْدنَا إاِلا إِْحَسانًا  َجاُؤوَك يَْحلِفُوَن بِاَّللا

 َوتَْوفِيقًا

92/4:63هـ
3
مۡ   ۡعرِۡض َعۡنه 

َ
ِيَن َيۡعلَم  ٱَّللذ  َما ِِف ق ل وبِِهۡم فَأ ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
ۡم  0نأ وَِعۡظه 

ِسِهۡم قَۡوََلَۢ بَلِيٗغا  نف 
َ
ۡم ِِفٓ أ ذه   َوق ل ل

ُ َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَْعِرْض  أُولَئَِك الاِذيَن يَْعلَُم هللاا

 ِهْم قَْواًل بَلِيًغاَعْنهُْم َوِعْظهُْم َوقُْل لَهُْم فِي أَْنفُسِ 

92/4:64هـ
4
ٓواْ   لَم  ۡم إِذ ظذ نذه 

َ
ِ  َولَۡو أ ول  إَِلذ َِل َطاَع بِإِۡذِن ٱَّللذ رَۡسۡلَنا ِمن رذس 

َ
ٓ أ َوَما

 َ واْ ٱَّللذ ول  لَوََجد  م  ٱلرذس  َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَه  واْ ٱَّللذ ۡم َجآء وَك فَٱۡسَتۡغَفر  َسه  نف 
َ
أ

اٗبا رذِحيٗما   0نتَوذ

ِ َولَْو  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسولإ إاِلا لِيُطَاَع بِإِْذِن هللاا

 َ أَناهُْم إِْذ ظَلَُموا أَْنفَُسهُْم َجاُؤوَك فَاْستَْغفَُروا هللاا

ابًا َرِحيًما َ تَوا ُسوُل لََوَجُدوا هللاا  َواْستَْغفََر لَهُُم الرا

92/4:65هـ
5
وَك فِيَما َشَجرَ  فَََل َوَرب َِك ََل ي ۡؤِمن ونَ   ِم  َك  َٰ َي  ۡم ث مذ ََل  0َحَّتذ بَۡيَنه 

واْ تَۡسلِيٗما  ا قََضۡيَت َوي َسل ِم  ِمذ ِسِهۡم َحرَٗجا م  نف 
َ
واْ ِِفٓ أ  ََيِد 

ُموَك فِيَما َشَجَر  فاََل َوَربَِّك اَل يُْؤِمنُوَن َحتاى يَُحكِّ

ا قََضْيَت بَْينَهُْم ثُما اَل يَِجُدوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرجً  ا ِمما

 َويَُسلُِّموا تَْسلِيًما

92/4:66هـ
6
م   ْ ِمن دَِيَٰرِك  وا وِ ٱۡخر ج 

َ
ۡم أ َسك  نف 

َ
ْ أ ِن ٱۡقت ل ٓوا

َ
نذا َكَتۡبَنا َعَلۡيِهۡم أ

َ
َولَۡو أ

ا َفَعل وه  إَِلذ قَلِيل   وَن بِهِۦ لاََكَن  0مذ ْ َما ي وَعظ  ۡم َفَعل وا ه  نذ
َ
ۡمُۖ َولَۡو أ ِۡنه  م 

ا  َشدذ تَۡثبِيٗتا َخۡۡيٗ
َ
ۡم َوأ ذه   ل

َولَْو أَناا َكتَْبنَا َعلَْيِهْم أَِن اْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم أَِو اْخُرُجوا 

ِمْن ِديَاِرُكْم َما فََعلُوهُ إاِلا قَلِيٌل ِمْنهُْم َولَْو أَناهُْم 

 فََعلُوا َما يُوَعظُوَن بِِه لََكاَن َخْيًرا لَهُْم َوأََشدا تَْثبِيتًا

ۡجًرا َعِظيٗما 92/4:67هـ
َ
نذآ أ ِن َلذ  م م   َوإًِذا آَلَتَْينَاهُْم ِمْن لَُدناا أَْجًرا َعِظيًما ِإَوٗذا ٓأَّلَتۡيَنَٰه 

ۡسَتِقيٗما 92/4:68هـ ۡم ِصَرَٰٗطا مُّ  َولَهََدْينَاهُْم ِصَراطًا ُمْستَقِيًما َولََهَديَۡنَٰه 

92/4:69هـ
7
  َ َِن َوَمن ي ِطِع ٱَّللذ ۡنَعَم ٱَّللذ  َعلَۡيِهم م 

َ
ِيَن أ ْوَلىئَِك َمَع ٱَّلذ

 
وَل فَأ َوٱلرذس 

 ِ نَ   ٱنلذبِي  َٰلِِحَي  وََحس  َهَدآءِ َوٱلصذ يقَِي َوٱلشُّ ِ د  ِ ْوَلىئَِك َرفِيٗقا  0َن َوٱلص 
 
 أ

ُسوَل فَأُولَئَِك َمَع الاِذيَن أَْنَعَم  َ َوالرا َوَمْن يُِطِع هللاا

ُ َعلَ  هََداِء هللاا يقِيَن َوالشُّ دِّ ْيِهْم ِمَن النابِيِّيَن َوالصِّ

الِِحيَن َوَحُسَن أُولَئَِك َرفِيقًا  َوالصا

ِ َعلِيٗما 92/4:70هـ ِ  َوَكَفَٰ بِٱَّللذ َٰلَِك ٱۡلَفۡضل  ِمَن ٱَّللذ ِ َعلِيًما َذ ِ َوَكفَى بِاَّللا  َذلَِك اْلفَْضُل ِمَن هللاا

92/4:71هـ
8
َها   يُّ

َ
أ ْ َيى وا ۡم فَٱنفِر  ْ ِحۡذَرك  وا ذ  ْ خ  ِيَن َءاَمن وا ْ  9ث َبات   0ٱَّلذ وا وِ ٱنفِر 

َ
 7أ

  0نََجِيٗعا
يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم فَاْنفُِروا ثُبَاتإ 

 أَِو اْنفُِروا َجِميًعا

92/4:72هـ
9
ََئذ   ِ ۡم لََمن َلذ َبط  م مُّ  0ِإَونذ ِمنك  َصََٰبۡتك 

َ
ۡنَعَم فَإِۡن أ

َ
ِصيَبة  قَاَل قَۡد أ

ۡم َشِهيٗدا  َعه  ن مذ ك 
َ
ذ إِۡذ لَۡم أ  ٱَّللذ  لََعَ

َوإِنا ِمْنُكْم لََمْن لَيُبَطِّئَنا فَإِْن أََصابَْتُكْم ُمِصيبَةٌ قَاَل 

ُ َعلَيا إِْذ لَْم أَُكْن َمَعهُْم َشِهيًدا  قَْد أَْنَعَم هللاا

                                                           
1

 بها( 9 أنَزل( 0 
2

ونَ ( 9 تََعالُْوا( 0   يَِصدُّ
3

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
4

 91:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن 
5

 َشْجرَ ( 0 
6

 قليالً ( 0 
7

 َوَحْسنَ ( 0 
8

  099:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦ اْنفُُروا  (7ثُبَاتاً ( 9 فَاْنفُُروا( 0 
9

، لَيُْبِطيَنا ( 0   لَيُْبِطئَنا
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92/4:73هـ
1
ۡم   َصََٰبك 

َ
ولَنذ َولَئِۡن أ ِ ََلَق  َِن ٱَّللذ نَۢ  0فَۡضل  م  ن لذۡم تَك 

َ
ۡم  9َكأ بَۡيَنك 

ف وَز فَۡوًزا َعِظيٗما 
َ
ۡم فَأ نت  َمَعه  ة  َيَٰلَۡيتََِن ك  ۥ َمَودذ  َوَبۡيَنه 

ِ لَيَقُولَنا َكأَْن لَْم تَُكْن  َولَئِْن أََصابَُكْم فَْضٌل ِمَن هللاا

ةٌ يَا لَيْ  تَنِي ُكْنُت َمَعهُْم فَأَفُوَز بَْينَُكْم َوبَْينَهُ َمَودا

 فَْوًزا َعِظيًما

92/4:74هـ
2
ِِۚ َوَمن  0۞فَۡلي َقَٰتِۡل   ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرة ةَ ٱَلُّ وَن ٱۡۡلََيوَٰ ِيَن يَُۡش  ِ ٱَّلذ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ

ۡو َيۡغلِۡب فََسۡوَف ن ۡؤتِيهِ  9ي َقَٰتِۡل 
َ
ِ َفي ۡقَتۡل أ ۡجًرا َعِظيٗما  7ِِف َسبِيِل ٱَّللذ

َ
 أ

ْنيَا  ِ الاِذيَن يَْشُروَن اْلَحيَاةَ الدُّ فَْليُقَاتِْل فِي َسبِيِل هللاا

ِ فَيُْقتَْل أَْو يَْغلِْب  بِاآْلَِخَرِة َوَمْن يُقَاتِْل فِي َسبِيِل هللاا

 فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما

92/4:75هـ
3
ِ َوٱلۡم    ۡم ََل ت َقَٰتِل وَن ِِف َسبِيِل ٱَّللذ ِمَن ٱلر َِجاِل  0ۡسَتۡضَعفِيَ َوَما لَك 

ِ ٱۡلَقۡرَيةِ  ۡخرِۡجَنا ِمۡن َهَِٰذه
َ
ٓ أ ول وَن َربذَنا ِيَن َيق  َوٱلن َِسآءِ َوٱلۡوِۡلَدَِٰن ٱَّلذ

ۡهل َها
َ
الِِم أ نَك  9ٱلظذ َا ِمن َلذ  نَك َوَِل ٗا َوٱۡجَعل نلذ َا ِمن َلذ  َوٱۡجَعل نلذ
 نَِصًۡيا 

ِ َواْلُمْستَْضَعفِيَن  َوَما لَُكْم اَل تُقَاتِلُونَ  فِي َسبِيِل هللاا

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِولَْداِن الاِذيَن يَقُولُوَن  ِمَن الرِّ

َربانَا أَْخِرْجنَا ِمْن هَِذِه اْلقَْريَِة الظاالِِم أَْهلُهَا 

َواْجَعل لَنَا ِمْن لَُدْنَك َولِيًّا َواْجَعل لَنَا ِمْن لَُدنَْك 

 نَِصيًرا

ْ ي َقَٰتِل وَن ِِف  92/4:76هـ وا ِيَن َكَفر  ُِۖ َوٱَّلذ ْ ي َقَٰتِل وَن ِِف َسبِيِل ٱَّللذ ِيَن َءاَمن وا ٱَّلذ
ۡيَطَِٰن ََكَن  ۡيَطَِٰنِۖ إِنذ َكۡيَد ٱلشذ ۡوَِلَآَء ٱلشذ

َ
ْ أ وِت فََقَٰتِل ٓوا َٰغ  َسبِيِل ٱلطذ

 َضعِيًفا

ِ َوا لاِذيَن َكفَُروا الاِذيَن آََمنُوا يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل هللاا

يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل الطااُغوِت فَقَاتِلُوا أَْولِيَاَء 

ْيطَاِن َكاَن َضِعيفًا ْيطَاِن إِنا َكْيَد الشا  الشا

92/4:77هـ
4
ةَ وََءات واْ   لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قِيم 

َ
ۡم َوأ يِۡديَك 

َ
ْ أ ٓوا فُّ ۡم ك  ِيَن قِيَل لَه  لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ

َ
أ

ةَ  َكوَٰ ۡم ََيَۡشۡوَن ٱنلذاَس  ٱلزذ ِۡنه  تَِب َعَلۡيِهم  ٱۡلقَِتال  إَِذا فَرِيق  م  ا ك  فَلَمذ
ْ َربذَنا لِمَ  َشدذ َخۡشَيٗة  َوقَال وا

َ
ۡو أ
َ
ِ أ َكَتۡبَت َعلَۡيَنا ٱۡلِقَتاَل  0َكَخۡشَيةِ ٱَّللذ

َجٖل قَرِيٖبِۗ 
َ
ٓ إََِلى أ ۡرَتَنا خذ

َ
ۡنَيا قَلِ  9لَۡوََلٓ أ يل  َوٱٓأۡلِخَرة  َخۡۡي  ق ۡل َمَتَٰع  ٱَلُّ

ونَ   فَتِيًَل  7ل َِمِن ٱتذَِقَٰ َوََل ت ۡظلَم 

أَلَْم تََر إِلَى الاِذيَن قِيَل لَهُْم ُكفُّوا أَْيِديَُكْم َوأَقِيُموا 

ا ُكتَِب َعلَْيِهُم اْلقِتَاُل إَِذا  َكاةَ فَلَما اَلةَ َوآَتُوا الزا الصا

ِ أَْو أََشدا  فَِريٌق ِمْنهُْم يَْخَشْوَن النااسَ  َكَخْشيَِة هللاا

َخْشيَةً َوقَالُوا َربانَا لَِم َكتَْبَت َعلَْينَا اْلقِتَاَل لَْواَل 

ْنيَا قَلِيٌل  ْرتَنَا إِلَى أََجلإ قَِريبإ قُْل َمتَاُع الدُّ أَخا

 َواآْلَِخَرةُ َخْيٌر لَِمِن اتاقَى َواَل تُْظلَُموَن فَتِياًل 

92/4:78هـ
5
ۡيَنَما  

َ
م  أ ون واْ ي ۡدرِككُّ َشيذَدةِٖۗ  0تَك  وٖج مُّ نت ۡم ِِف ب ر  ِإَون  9ٱلَۡمۡوت  َولَۡو ك 

ۡم َسي ِئَة   ُِۖ ِإَون ت ِصۡبه  ْ َهَِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِد ٱَّللذ ول وا ۡم َحَسَنة  َيق  ت ِصۡبه 
ََلٓءِ  ؤ  ُِۖ َفَماِل َهى ِۡن ِعنِد ٱَّللذ  م 

ول واْ َهَِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِدَك  ق ۡل ُك    ٱۡلَقۡوِم  َيق 
ونَ   َحِديٗثا  7ََل يََكاد وَن َيۡفَقه 

ُم اْلَمْوُت َولَْو ُكْنتُْم فِي بُُروجإ  أَْينََما تَُكونُوا يُْدِرككُّ

ُمَشياَدةإ َوإِْن تُِصْبهُْم َحَسنَةٌ يَقُولُوا هَِذِه ِمْن ِعْنِد 

ِ َوإِْن تُِصْبهُْم َسيِّئَةٌ يَقُولُوا هَِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُ  ْل هللاا

ِ فََماِل هَُؤاَلِء اْلقَْوِم اَل يََكاُدوَن  ُكل  ِمْن ِعْنِد هللاا

 يَْفقَهُوَن َحِديثًا

92/4:79هـ
6
َصابََك ِمن َسي َِئةٖ فَِمن  

َ
ٓ أ ُِۖ َوَما َصابََك ِمۡن َحَسَنةٖ فَِمَن ٱَّللذ

َ
ٓ أ ا مذ

ِ  9 0نذۡفِسَك   وَٗل  َوَكَفَٰ بِٱَّللذ رَۡسلَۡنََٰك لِلنذاِس رَس 
َ
 َشِهيٗدا  َوأ

ِ َوَما أََصابََك ِمْن  َما أََصابََك ِمْن َحَسنَةإ فَِمَن هللاا

َسيِّئَةإ فَِمْن نَْفِسَك َوأَْرَسْلنَاَك لِلنااِس َرُسواًل َوَكفَى 

ِ َشِهيًدا  بِاَّللا

92/4:80هـ
7
  َٰ ُۖ َوَمن تََوّلذ َ َطاَع ٱَّللذ

َ
وَل َفَقۡد أ ن ي ِطِع ٱلرذس  ٓ  ]...[مذ رَۡسلَۡنََٰك َفَما

َ
أ

  0نَعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا
َ َوَمْن تََولاى فََما  ُسوَل فَقَْد أَطَاَع هللاا َمْن يُِطِع الرا

 أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحفِيظًا

92/4:81هـ
8
ول وَن َطاَعة    مۡ  0َوَيق  ِۡنه  ْ ِمۡن ِعنِدَك َبيذَت َطآئَِفة  م  وا َغۡۡيَ  9فَإَِذا بََرز 

 ُۖ ول  ِي َتق  مۡ  7ٱَّلذ ۡعرِۡض َعۡنه 
َ
ۡ  0نَوٱَّللذ  يَۡكت ب  َما ي بَي ِت وَنُۖ فَأ َوتََوُكذ

ِ َوكِيًَل  ِ  َوَكَفَٰ بِٱَّللذ  لََعَ ٱَّللذ

َويَقُولُوَن طَاَعةٌ فَإَِذا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك بَياَت 

ُ يَكْ  تُُب َما طَاهِفَةٌ ِمْنهُْم َغْيَر الاِذي تَقُوُل َوهللاا

ِ َوَكفَى  ْل َعلَى هللاا يُبَيِّتُوَن فَأَْعِرْض َعْنهُْم َوتََوكا

ِ َوِكياًل   بِاَّللا

                                                           
1

 فَأَفُوزُ ( 7 يَُكنْ ( 9 لَيَقُولُنا ( 0 
2

 يُْؤتِيهِ ( 7 فَيَْقتُلْ ( 9 فَلِيُقَاتِلْ ( 0 
3

 أَْخِرْجنَا ِمْن اْلقَْريَِة التي كانت ظالِمة( 9 اْلُمْستَْضَعفِينَ ( 0 
4

 يُْظلَُمونَ ( 7 فنا وال نُْقتَل فَتَُسّر بذلك األعداءقَِريبإ فنموت حتف أن( 9 لَِمه( 0 
5

 يُْفقَهُوَن.( 7 ُمَشيَِّدةإ، َمِشيَدةإ ( 9 يُْدِرُكُكمُ ( 0 
6

 فَِمْن نَْفِسَك وأنا كتبتها عليك، فَِمْن نَْفِسَك وإنما قضيتها عليك، فَِمْن نَْفِسَك وأنا قدرتها عليك( 9 فََمْن نَْفُسكَ ( 0 
7

 .Cf. Lc 10:16( 0م     3:  8\007السيف  منسوخة بآية( 0ن 
8

 منسوخة باآلية الالحقة( 0ن♦ يَقُوُل ( 7 بَياَت ُمبَيٌِّت ِمْنهُْم يا محمد( 9 طَاَعةً ( 0 
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92/4:82هـ
1
ونَ   فَََل َيَتَدبذر 

َ
ْ فِيهِ  0أ وا ِ لَوََجد  ۡرَءاَن  َولَۡو ََكَن ِمۡن ِعنِد َغۡۡيِ ٱَّللذ ٱۡلق 

َٰٗفا َكثِۡٗيا   ٱۡختَِل
ِ أَفاََل يَتََدباُروَن  اْلقُْرآََن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر هللاا

 لََوَجُدوا فِيِه اْختاَِلفًا َكثِيًرا

92/4:83هـ
2
وه  إََِل   ْ بِهِۖۦُ َولَۡو َردُّ وا َذاع 

َ
وِ ٱۡۡلَۡوِف أ

َ
ۡمِن أ

َ
َِن ٱۡۡل ۡمر  م 

َ
ۡم أ ِإَوَذا َجآَءه 

ۡم لََعلَِمه   ۡمرِ ِمۡنه 
َ
ْوِّل ٱۡۡل

 
وِل ِإَوََلى أ ۡمۗۡ  0ٱلرذس  ۥ ِمۡنه  ونَه  ِيَن يَۡسَتۢنبِط  ٱَّلذ

ۡيَطََٰن إَِلذ قَلِيَٗل  ۥ ََلتذَبۡعت م  ٱلشذ ۡم َورَُۡحَت ه  ِ َعلَۡيك   َولَۡوََل فَۡضل  ٱَّللذ

َوإَِذا َجاَءهُْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أََذاُعوا بِِه 

ُسوِل َوإِلَى أُولِي ا وهُ إِلَى الرا أْلَْمِر ِمْنهُْم َولَْو َردُّ

 ِ لََعلَِمهُ الاِذيَن يَْستَْنبِطُونَهُ ِمْنهُْم َولَْواَل فَْضُل هللاا

ْيطَاَن إاِلا قَلِياًل   َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ اَلتابَْعتُُم الشا

92/4:84هـ
3
ِ ََل ت َكلذف    ۡؤِمنِ  0نإَِلذ َنۡفَسَك   0فََقَٰتِۡل ِِف َسبِيِل ٱَّللذ ِِض ٱلۡم  َيُۖ وََحر 

ٗسا  ]...[
ۡ
َشدُّ بَأ

َ
ْ  َوٱَّللذ  أ وا ِيَن َكَفر  َس ٱَّلذ

ۡ
فذ بَأ ن يَك 

َ
َعََس ٱَّللذ  أ
َشدُّ تَنِكيَٗل 

َ
 َوأ

ِض  ِ اَل تَُكلاُف إاِلا نَْفَسَك َوَحرِّ فَقَاتِْل فِي َسبِيِل هللاا

ُ أَْن يَُكفا بَأَْس الاِذيَن َكفَُروا  اْلُمْؤِمنِيَن َعَسى هللاا

ُ أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَْنِكياًل   َوهللاا

92/4:85هـ
4
ُۖ َوَمن يَۡشَفعۡ   ِۡنَها ن َلذ ۥ نَِصيب  م  ن يَۡشَفۡع َشَفََٰعًة َحَسَنٗة يَك   0مذ

 ۡۗ ِۡنَها ن َلذ ۥ كِۡفل  م  ءٖ  0تَشَفََٰعٗة َسي َِئٗة يَك  ِ ََشۡ
َٰ ُك   َوََكَن ٱَّللذ  لََعَ

قِيٗتا   مُّ

َشفَاَعةً َحَسنَةً يَُكْن لَهُ نَِصيٌب ِمْنهَا َمْن يَْشفَْع 

َوَمْن يَْشفَْع َشفَاَعةً َسيِّئَةً يَُكْن لَهُ ِكْفٌل ِمْنهَا َوَكاَن 

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ ُمقِيتًا  هللاا

َ  92/4:86هـ ۗۡ إِنذ ٱَّللذ ٓ وَها ۡو ر دُّ
َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
ي ِيت م بَِتِحيذةٖ فََحيُّواْ بِأ َٰ  ِإَوَذا ح  ََكَن لََعَ

ء  َحِسيًبا ِ ََشۡ
 ُك  

وهَا  َوإَِذا ُحيِّيتُْم بِتَِحياةإ فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنهَا أَْو ُردُّ

َ َكاَن َعلَى ُكلِّ َشْيءإ َحِسيبًا  إِنا هللاا

92/4:87هـ
5
ۡم إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ ََل   َو  ََلَۡجَمَعنذك   ه 

َرۡيَب فِيهِِۗ َوَمۡن ٱَّللذ  ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ
ۡصَدق  

َ
ِ َحِديٗثا 0أ   0مِمَن ٱَّللذ
ُ اَل إِلَهَ إاِلا هَُو لَيَْجَمَعناُكْم إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة اَل  هللاا

ِ َحِديثًا  َرْيَب فِيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن هللاا

92/4:88هـ
6
َنَٰفِقَِي فَِئتَۡيِ   ۡم ِِف ٱلۡم  م 0۞َفَما لَك  ۡرَكَسه 

َ
ْ   9َوٱَّللذ  أ بَِما َكَسب ٓوا

 ُۖ َضلذ ٱَّللذ 
َ
واْ َمۡن أ ن َتۡهد 

َ
وَن أ ت رِيد 

َ
َوَمن ي ۡضلِِل ٱَّللذ  فَلَن ََتَِد ََل ۥ  0نأ

 َسبِيَٗل 

ُ أَْرَكَسهُْم بَِما  فََما لَُكْم فِي اْلُمنَافِقِيَن فِئَتَْيِن َوهللاا

ُ َوَمْن َكَسبُوا أَتُِريُدوَن أَْن تَْهُدوا مَ  ْن أََضلا هللاا

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبِياًل   يُْضلِِل هللاا

92/4:89هـ
7
ۡم   واْ ِمۡنه  ُۖ فَََل َتتذِخذ  ون وَن َسَواٗٓء واْ َفَتك  وَن َكَما َكَفر  ر  واْ لَۡو تَۡكف  َودُّ

و ذ  ْ فَخ  ِ  فَإِن تََولذۡوا ْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ وا َهاِجر  َٰ ي  ۡوَِلَآَء َحَّتذ
َ
ۡم أ ۡم َوٱۡقت ل وه  ه 

ۡمُۖ  وه  ۡم َوَِل ٗا َوََل نَِصًۡيا  0مَحۡيث  وََجدتُّم  واْ ِمۡنه   َوََل َتتذِخذ 

وا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن َسَواًء فاََل  َودُّ

 ِ تَتاِخُذوا ِمْنهُْم أَْولِيَاَء َحتاى يُهَاِجُروا فِي َسبِيِل هللاا

فَُخُذوهُْم َواْقتُلُوهُْم َحيُْث َوَجْدتُُموهُْم فَإِْن تََولاْوا 

 َواَل تَتاِخُذوا ِمْنهُْم َولِيًّا َواَل نَِصيًرا

92/4:90هـ
8
مۡ   ۡو َجآء وك 

َ
ِيَثٌَٰق أ م م  ۡم َوَبۡيَنه  ِيَن يَِصل وَن إََِلَٰ قَۡوِۢم بَۡيَنك   0إَِلذ ٱَّلذ

ۡم  َولَۡو َشآَء ٱَّللذ   9َحِِصَۡت  ْ قَۡوَمه  ۡو ي َقَٰتِل وا
َ
ۡم أ ن ي َقَٰتِل وك 

َ
ۡم أ ور ه  د  ص 

ۡم   ۡم فَلََقََٰتل وك  ۡم َعلَۡيك  ۡلَقۡواْ  7لََسلذَطه 
َ
ۡم َوأ ۡم فَلَۡم ي َقَٰتِل وك  ل وك  فَإِِن ٱۡعََتَ

لَمَ  م  ٱلسذ ۡم َعلَۡيِهۡم َسبِيَٗل  7إََِلۡك    0نَفَما َجَعَل ٱَّللذ  لَك 

إاِلا الاِذيَن يَِصلُوَن إِلَى قَْومإ بَْينَُكْم َوبَْينَهُْم ِميثَاٌق أَْو 

َجاُؤوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرهُْم أَْن يُقَاتِلُوُكْم أَْو 

ُ لََسلاطَهُْم َعلَْيُكْم  يُقَاتِلُوا قَْوَمهُْم َولَْو َشاَء هللاا

اتِلُوُكْم َوأَْلقَْوا إِلَْيُكُم فَلَقَاتَلُوُكْم فَإِِن اْعتََزلُوُكْم فَلَْم يُقَ 

ُ لَُكْم َعلَْيِهْم َسبِياًل  لََم فََما َجَعَل هللاا  السا

                                                           
1

باُرونَ ( 0   يَدا
2

 لََعْلَمهُ ( 0 
3

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ يكفي ( 9 تَُكلاْف، يَُكلاْف، نَُكلِّفُ ( 0 
4
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92/4:91هـ
1
ذ َما   ۡم ُك  ْ قَۡوَمه  َمن وا

ۡ
ۡم َوَيأ َمن وك 

ۡ
ن يَأ

َ
وَن أ وَن َءاَخرِيَن ي رِيد  َسَتِجد 

 ْ ٓوا ْ  0ر دُّ وا ۡركِس 
 
م  فِيَها  فَإِن لذۡم َيعۡ  9إََِل ٱۡلفِۡتَنةِ أ ْ إََِلۡك  ٓوا ۡم َوي ۡلق  ََتِل وك 

لَمَ  ۡم   0م7ٱلسذ وه  ۡم َحۡيث  ثَقِۡفت م  ۡم َوٱۡقت ل وه  وه  ذ  ۡم فَخ  يِۡدَيه 
َ
ْ أ ٓوا فُّ َوَيك 

بِيٗنا  ۡلَطَٰٗنا مُّ ۡم َعلَۡيِهۡم س  ۡم َجَعۡلَنا لَك  ْوَلىئِك 
 
 َوأ

وا َستَِجُدوَن آََخِريَن يُِريُدوَن أَْن يَأَْمنُوُكْم َويَأَْمنُ 

وا إِلَى اْلفِْتنَِة أُْرِكُسوا فِيهَا فَإِْن  قَْوَمهُْم ُكلا َما ُردُّ

لََم َويَُكفُّوا أَْيِديَهُْم  لَْم يَْعتَِزلُوُكْم َويُْلقُوا إِلَْيُكُم السا

فَُخُذوهُْم َواْقتُلُوهُْم َحْيُث ثَقِْفتُُموهُْم َوأُولَئُِكْم َجَعْلنَا 

 ُمبِينًا لَُكْم َعلَْيِهْم ُسْلطَانًا

92/4:92هـ
2
ۡؤِمًنا إَِلذ َخَط   ن َيۡقت َل م 

َ
ۡؤِمن  أ ۡؤِمًنا 0ا    ٗ َوَما ََكَن لِم   0نَوَمن َقَتَل م 

ن  0ا  ٗ َخَط 
َ
ٓ أ ۡهلِهِۦٓ إَِلذ

َ
َسلذَمٌة إََِلى أ ۡؤِمَنةٖ َودِيَة  مُّ َفَتۡحرِير  َرَقَبةٖ مُّ

  ْ ق وا دذ مۡ  9يَصذ ٖ لذك  و  ۡو   َعد 
ۡؤِمن  َفَتۡحرِير   9نفَإِن ََكَن ِمن قَ َو م  وَه 

ِيَثَٰق   م م  ۡم َوَبۡيَنه  ۡؤِمَنةِٖۖ ِإَون ََكَن ِمن قَۡوِۢم بَۡيَنك  فَِديَة   7َرَقَبةٖ مُّ
ۡؤِمَنةِٖۖ َفَمن لذۡم ََيِۡد فَِصَيام   ۡهلِهِۦ َوََتۡرِير  َرَقَبةٖ مُّ

َ
َسلذَمٌة إََِلى أ مُّ

ِۗۡ َوََكَن ٱَّللذ  َعلِيًما َحِكيٗما  َِن ٱَّللذ َتَتابَِعۡيِ تَۡوَبٗة م   َشۡهَرۡيِن م 

 َوَما َكاَن لُِمْؤِمنإ أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمنًا إاِلا َخطَأً َوَمنْ 

قَتََل ُمْؤِمنًا َخطَأً فَتَْحِريُر َرقَبَةإ ُمْؤِمنَةإ َوِديَةٌ 

قُوا فَإِْن َكاَن ِمْن  دا ُمَسلاَمةٌ إِلَى أَْهلِِه إاِلا أَْن يَصا

قَْومإ َعُدوٍّ لَُكْم َوهَُو ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرقَبَةإ ُمْؤِمنَةإ 

ِميثَاٌق فَِديَةٌ َوإِْن َكاَن ِمْن قَْومإ بَْينَُكْم َوبَْينَهُْم 

ُمَسلاَمةٌ إِلَى أَْهلِِه َوتَْحِريُر َرقَبَةإ ُمْؤِمنَةإ فََمْن لَْم 

ِ َوَكاَن  يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن تَْوبَةً ِمَن هللاا

ُ َعلِيًما َحِكيًما  هللاا

92/4:93هـ
3
ٗدا  ِ َتَعم  ۡؤِمٗنا مُّ ا فِيَها وََغِضَب فََجَزآؤ هۥ  جَ  0َوَمن َيۡقت ۡل م  َهنذم  َخَِِٰلٗ

َعدذ ََل ۥ َعَذابًا َعِظيٗما
َ
ۥ َوأ   0نٱَّللذ  َعلَۡيهِ َولََعَنه 

ًدا فََجَزاُؤهُ َجهَناُم َخالًِدا  َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتََعمِّ

ُ َعلَْيِه َولََعنَهُ َوأََعدا لَهُ َعَذابًا  فِيهَا َوَغِضَب هللاا

 َعِظيًما

92/4:94هـ
4
  ْ ِ َفَتبَيذن وا ۡبت ۡم ِِف َسبِيِل ٱَّللذ ْ إَِذا َِضَ ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ول واْ  0َيى َوََل َتق 

َلَٰمَ  م  ٱلسذ ۡلَِقى إََِلۡك 
َ
ۡؤِمٗنا 9لَِمۡن أ ةِ  7لَۡسَت م  وَن َعَرَض ٱۡۡلََيوَٰ تَۡبَتغ 

ِ َمَغانِم  َكثَِۡية   َكَذَٰلَِك ك   ۡنَيا فَعِنَد ٱَّللذ ِن َقۡبل  َفَمنذ ٱَّللذ  ٱَلُّ نت م م 
  ْ ۡم َفَتبَيذن ٓوا َ ََكَن بَِما َتۡعَمل وَن َخبِۡٗيا  7إِنذ  0َعلَۡيك   ٱَّللذ

 ِ يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إَِذا َضَرْبتُْم فِي َسبِيِل هللاا

اَلَم لَْسَت  فَتَبَيانُوا َواَل تَقُولُوا لَِمْن أَْلقَى إِلَْيُكُم السا

ِ مُ  ْنيَا فَِعْنَد هللاا ْؤِمنًا تَْبتَُغوَن َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ

ُ َعلَْيُكْم  َمَغانُِم َكثِيَرةٌ َكَذلَِك ُكْنتُْم ِمْن قَْبُل فََمنا هللاا

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا  فَتَبَيانُوا إِنا هللاا

92/4:95هـ
5
وَن ِمَن   ۡؤِمنَِي َغۡۡي  َلذ يَۡسَتوِي ٱۡلَقَٰعِد  رِ  0ٱلۡم  َ ْوِّل ٱلۡضذ

 
 9أ

َل ٱَّللذ   ِسِهۡم  فَضذ نف 
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ِ بِأ وَن ِِف َسبِيِل ٱَّللذ َجَِٰهد  َوٱلۡم 

 
ِسِهۡم لََعَ ٱۡلَقَٰعِِديَن َدرََجٗة  َولُك  ٗ نف 

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
َجَِٰهِديَن بِأ وََعَد ٱَّللذ   7ٱلۡم 

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
َجَِٰهِديَن لََعَ ٱۡلَقَٰعِِديَن أ َل ٱَّللذ  ٱلۡم  ِۚ َوفَضذ  ٱۡۡل ۡسََنَٰ

اَل يَْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر أُولِي 

ِ بِأَْمَوالِِهْم  َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل هللاا الضا

 ُ َل هللاا اْلُمَجاِهِديَن بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم  َوأَْنفُِسِهْم فَضا

ُ اْلُحْسنَى  َعلَى اْلقَاِعِديَن َدَرَجةً َوُكاّلً َوَعَد هللاا

ُ اْلُمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِديَن أَْجًرا  َل هللاا َوفَضا

 َعِظيًما

ِۡنه  َوَمۡغفَِرٗة َورَُۡحَٗة  َوََكَن ٱَّللذ   ]...[ 92/4:96هـ وٗرا رذِحيًماَدَرَجَٰٖت م  ُ َغفُوًرا   َغف  َدَرَجاتإ ِمْنهُ َوَمْغفَِرةً َوَرْحَمةً َوَكاَن هللاا

 َرِحيًما

92/4:97هـ
6
م    َٰه  ِيَن تََوفذى ِسِهۡم قَال واْ  0إِنذ ٱَّلذ نف 

َ
نت ۡمُۖ  9فِيمَ  ]...[ٱلَۡمَلىئَِكة  َظالَِِمٓ أ ك 

ِ َوَِٰسَعٗة  ۡرض  ٱَّللذ
َ
ۡن أ لَۡم تَك 

َ
ۡرِضِۚ قَال ٓواْ أ

َ
ۡسَتۡضَعفَِي ِِف ٱۡۡل نذا م  قَال واْ ك 

مۡ  َٰه  َوى
ۡ
ْوَلىئَِك َمأ

 
واْ فِيَها  فَأ ُۖ َوَسآَءۡت َمِصًۡيا  7َفت َهاِجر   َجَهنذم 

قَالُوا إِنا الاِذيَن تََوفااهُُم اْلَماَلهَِكةُ ظَالِِمي أَْنفُِسِهْم 

فِيَم ُكْنتُْم قَالُوا ُكناا ُمْستَْضَعفِيَن فِي اأْلَْرِض قَالُوا 

ِ َواِسَعةً فَتُهَاِجُروا فِيهَا فَأُولَئَِك  أَلَْم تَُكْن أَْرُض هللاا

 َمأَْواهُْم َجهَناُم َوَساَءْت َمِصيًرا

ۡسَتۡضَعفَِي ِمَن ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآءِ  92/4:98هـ وَن إَِلذ ٱلۡم  َوٱلۡوِۡلَدَِٰن ََل يَۡسَتِطيع 
وَن َسبِيَٗل   ِحيلَٗة َوََل َيۡهَتد 

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن  إاِلا اْلُمْستَْضَعفِيَن ِمَن الرِّ

 اَل يَْستَِطيُعوَن ِحيلَةً َواَل يَْهتَُدوَن َسبِياًل 

ۡم   92/4:99هـ َو َعۡنه  ن َيۡعف 
َ
ْوَلىئَِك َعََس ٱَّللذ  أ

 
وٗرافَأ ا َغف  وًّ ا  َوََكَن ٱَّللذ  َعف  ُ َعفُّوً ُ أَْن يَْعفَُو َعْنهُْم َوَكاَن هللاا فَأُولَئَِك َعَسى هللاا

 َغفُوًرا

                                                           
1

وا( 0  ْلَم ( 7 ُرِكُسوا، ركُِّسوا( 9 ِردُّ لَْم، السِّ  . 919:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ السا
2

قُوا، تَتََصداقُوا( 9 َخْطئاً َخطَاًء، َخطَاً، ( 0  قُوا، يَتََصدا داقُوا، تََصدا منسوخة باآلية ( 9ن  87:  7\89منسوخة باآلية  (0ن♦ ِميثَاٌق وهو مؤمن ( 7 تَصا

007\8  :0 
3

ًدا ( 0   87و  89:  7\89منسوخة باآليتين ( 0ن♦ ُمْتَعمِّ
4

ْلمَ ( 9 فتثبتوا( 0  ْلَم، السا لََم، السِّ  أَنا ( 7 َمنًاُمؤْ ( 7 السا
5

ِريرِ ( 9 َغْيَر، َغْيرِ ( 0   َوُكل  ( 7 الضا
6

 َماَواهُمْ ( 7 فِيَمه( 9 تَُوفاْتهُُم، تَُوفااهُمُ ( 0 



413 

 

92/4:100هـ
1
ََٰغٗما  َر ۡرِض م 

َ
ِ ََيِۡد ِِف ٱۡۡل َهاِجۡر ِِف َسبِيِل ٱَّللذ َكثِۡٗيا َوَسَعٗة   0۞َوَمن ي 

َهاجِ  ۡج ِمنَۢ بَۡيتِهِۦ م  وَِلِۦ ث مذ ي ۡدرِۡكه  َوَمن ََيۡر  ِ َورَس  ٱلَۡموۡت   9ًرا إََِل ٱَّللذ
وٗرا رذِحيٗما  ِۗۡ َوََكَن ٱَّللذ  َغف  هۥ  لََعَ ٱَّللذ ۡجر 

َ
 َفَقۡد َوَقَع أ

ِ يَِجْد فِي اأْلَْرِض  َوَمْن يُهَاِجْر فِي َسبِيِل هللاا

ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسَعةً َوَمْن يَْخُرْج ِمْن بَْيتِِه 

ِ َوَرُسولِِه ثُما يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَقَْد ُمهَا ِجًرا إِلَى هللاا

ُ َغفُوًرا َرِحيًما ِ َوَكاَن هللاا  َوقََع أَْجُرهُ َعلَى هللاا

92/4:101هـ
2
  ْ وا ن َتۡقِص  

َ
َناٌح أ ۡم ج  ۡرِض فَلَۡيَس َعلَۡيك 

َ
ۡبت ۡم ِِف ٱۡۡل ِمَن  0ِإَوَذا َِضَ

ةِ  لَوَٰ   9إِۡن ِخۡفت مۡ  0مٱلصذ
َ
َٰفِرِيَن أ ْ  إِنذ ٱۡلَك ٓوا ِيَن َكَفر  م  ٱَّلذ ن َيۡفتَِنك 
بِيٗنا  ا مُّ و ٗ ۡم َعد   ََكن واْ لَك 

َوإَِذا َضَرْبتُْم فِي اأْلَْرِض فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن 

اَلِة إِْن ِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَُكُم الاِذيَن  تَْقُصُروا ِمَن الصا

ا ُمبِينًا َكفَُروا إِنا اْلَكافِِرينَ   َكانُوا لَُكْم َعُدّوً

92/4:102هـ
3
مۡ   ةَ فَۡلَتق  لَوَٰ م  ٱلصذ َقۡمَت لَه 

َ
نَت فِيِهۡم فَأ َعَك  0ِإَوَذا ك  م مذ ِۡنه  َطآئَِفة  م 

تِ 
ۡ
ۡم َوتۡلَأ ْ ِمن َوَرآئِك  ون وا ْ فَۡلَيك  وا ۡمُۖ فَإَِذا َسَجد  ۡسلَِحَته 

َ
ْ أ ٓوا ذ  خ 

ۡ
 9َوَۡلَأ
ۡم  7َطآئَِفةٌ  ْ ِحۡذرَه  وا ذ  خ 

ۡ
ْ َمَعَك َوَۡلَأ ْ فَۡلي َصلُّوا ۡخَرىَٰ لَۡم ي َصلُّوا

 
أ

ۡم  ۡسلَِحتِك 
َ
ل وَن َعۡن أ ْ لَۡو َتۡغف  وا ِيَن َكَفر  ۡمۗۡ َودذ ٱَّلذ ۡسلَِحَته 

َ
َوأ

مۡ  ۡمتَِعتِك 
َ
ۡم  3َفَيِميل ونَ  7َوأ َناَح َعلَۡيك  ۡيلَٗة َوَِٰحَدٗة  َوََل ج  م مذ َعلَۡيك 

 ِ ٓواْ إِن ََكَن ب ن تََضع 
َ
ۡرََضى أ نت م مذ ۡو ك 

َ
َطر  أ ِن مذ ٗذى م 

َ
ۡم أ ك 

ِهيٗنا  َٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ َعدذ لِۡلَك
َ
َ أ ۡمۗۡ إِنذ ٱَّللذ واْ ِحۡذَرك  ذ  ۡمُۖ وَخ  ۡسلَِحَتك 

َ
 أ

اَلةَ فَْلتَقُْم طَاهِفَةٌ  َوإَِذا ُكْنَت فِيِهْم فَأَقَْمَت لَهُُم الصا

ُذوا أَْسلَِحتَهُْم فَإَِذا َسَجُدوا ِمْنهُْم َمَعَك َوْليَأْخُ 

فَْليَُكونُوا ِمْن َوَراهُِكْم َوْلتَأِْت طَاهِفَةٌ أُْخَرى لَْم 

يَُصلُّوا فَْليَُصلُّوا َمَعَك َوْليَأُْخُذوا ِحْذَرهُْم 

َوأَْسلَِحتَهُْم َودا الاِذيَن َكفَُروا لَْو تَْغفُلُوَن َعْن 

يَِميلُوَن َعلَْيُكْم َمْيلَةً َواِحَدةً أَْسلَِحتُِكْم َوأَْمتَِعتُِكْم فَ 

َواَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َكاَن بُِكْم أًَذى ِمْن َمطَرإ أَْو 

ُكْنتُْم َمْرَضى أَْن تََضُعوا أَْسلَِحتَُكْم َوُخُذوا 

َ أََعدا لِْلَكافِِريَن َعَذابًا ُمِهينًا  ِحْذَرُكْم إِنا هللاا

92/4:103هـ
4
ۡم  فَإَِذا قََضيۡ   ن وبِك  َٰ ج  وٗدا َولََعَ ع  َ قَِيَٰٗما َوق  ْ ٱَّللذ وا ر  ةَ فَٱۡذك  لَوَٰ ت م  ٱلصذ

نَنت مۡ 
ۡ
ۡؤِمنَِي  0فَإَِذا ٱۡطَمأ ةَ ََكنَۡت لََعَ ٱلۡم  لَوَٰ ةَ  إِنذ ٱلصذ لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قِيم 

َ
فَأ

ۡوق وٗتا   كَِتَٰٗبا مذ

َ قِيَامً  اَلةَ فَاْذُكُروا هللاا ا َوقُُعوًدا فَإَِذا قََضْيتُُم الصا

اَلةَ إِنا  َوَعلَى ُجنُوبُِكْم فَإَِذا اْطَمأْنَْنتُْم فَأَقِيُموا الصا

اَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا َمْوقُوتًا  الصا

92/4:104هـ
5
  ْ ونَ  9ِِف ٱبۡتَِغآءِ ٱۡلَقۡوِمِۖ إِن 0َوََل تَِهن وا لَم 

ۡ
ْ تَأ ون وا ونَ  7تَك  لَم 

ۡ
ۡم يَأ  7فَإِنذه 

وَنُۖ  لَم 
ۡ
وَنۗۡ َوََكَن ٱَّللذ  َعلِيًما  7َكَما تَأ ِ َما ََل يَۡرج  وَن ِمَن ٱَّللذ َوتَۡرج 
 َحِكيًما 

َواَل تَِهنُوا فِي اْبتَِغاِء اْلقَْوِم إِْن تَُكونُوا تَأْلَُموَن 

ِ َما اَل  فَإِناهُْم يَأْلَُموَن َكَما تَأْلَُموَن َوتَْرُجوَن ِمَن هللاا

ُ َعلِيًما َحِكيًمايَْرُجوَن   َوَكاَن هللاا

ََٰك ٱَّللذ    92/4:105هـ َرى
َ
َم َبۡيَ ٱنلذاِس بَِمآ أ ِ تِلَۡحك  نَزنۡلَآ إََِلَۡك ٱۡلِكَتََٰب بِٱۡۡلَق 

َ
إِنذآ أ

ن ل ِۡلَخآئِنَِي َخِصيٗما  َوََل تَك 
لنااِس إِناا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ لِتَْحُكَم بَْيَن ا

ُ َواَل تَُكْن لِْلَخاهِنِيَن َخِصيًما  بَِما أََراَك هللاا

وٗرا رذِحيٗما 92/4:106هـ َ ََكَن َغف  ُۖ إِنذ ٱَّللذ َ َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما َوٱۡسَتۡغفِرِ ٱَّللذ َ إِنا هللاا  َواْستَْغفِِر هللاا

ِيَن ََيَۡتان ونَ  92/4:107هـ ِبُّ َمن ََكَن  َوََل ت َجَِٰدۡل َعِن ٱَّلذ َ ََل َي  ۡم  إِنذ ٱَّللذ َسه  نف 
َ
أ

ثِيٗما
َ
انًا أ  َخوذ

َ اَل  َواَل تَُجاِدْل َعِن الاِذيَن يَْختَانُوَن أَْنفَُسهُْم إِنا هللاا

انًا أَثِيًما  يُِحبُّ َمْن َكاَن َخوا

ِ وَ  92/4:108هـ وَن ِمَن ٱَّللذ وَن ِمَن ٱنلذاِس َوََل يَۡسَتۡخف  ۡم إِۡذ يَۡسَتۡخف  َو َمَعه  ه 
ِيًطا  ي بَي ِت وَن َما ََل يَۡرََضَٰ ِمَن ٱۡلَقۡوِلِۚ َوََكَن ٱَّللذ  بَِما َيۡعَمل وَن َم 

ِ َوهَُو  يَْستَْخفُوَن ِمَن النااِس َواَل يَْستَْخفُوَن ِمَن هللاا

َمَعهُْم إِْذ يُبَيِّتُوَن َما اَل يَْرَضى ِمَن اْلقَْوِل َوَكاَن 

ُ بَِما  يَْعَملُوَن ُمِحيطًا هللاا

92/4:109هـ
6
مۡ   ََلٓءِ َجََٰدتۡل ۡم َعۡنه  ؤ  نت ۡم َهى

َ
أ َ  0َهى ۡنَيا َفَمن ي َجَِٰدل  ٱَّللذ ةِ ٱَلُّ ِِف ٱۡۡلََيوَٰ

مۡ  ون  َعلَۡيِهۡم َوكِيَٗل  0َعۡنه  ن يَك  م مذ
َ
 يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ أ

ْنيَا فََمْن هَا أَْنتُْم هَُؤاَلِء َجاَدْلتُْم َعْنهُْم فِي  اْلَحيَاِة الدُّ

َ َعْنهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَْم َمْن يَُكوُن َعلَْيِهْم  يَُجاِدُل هللاا

 َوِكياًل 

                                                           
1

ُُ ( 9 َمْرَغًما( 0   يُْدِرُكهُ، يُْدِرَكهُ
2

ُروا، تُْفِصُروا( 0   .Cf. Mishnah Berakot 4:4**( 0م♦ إسقاط: إِْن ِخْفتُْم ( 9 تُْقِصُروا، تُقَصِّ
3

 فَيَِميلُوا( 3 َوأَْمتَِعاتُِكمْ ( 7 طَايِفَةٌ ( 7 َوْليَأْتِ ( 9 فَْليَقُمْ ( 0 
4

 اْطَمانَْنتُمْ ( 0 
5

 يِئلَُموَن، يِيلَُمونَ ( 7 تِئلَُموَن، تِيلَُمونَ ( 7 أن( 9 تُهَانُوا، تَهَنُوا( 0 
6

 عنه( 0 
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وٗرا  .92/4:110هـ َ َغف  َ ََيِِد ٱَّللذ مذ يَۡسَتۡغفِرِ ٱَّللذ
ۥ ث  ۡو َيۡظلِۡم َنۡفَسه 

َ
وًٓءا أ َوَمن َيۡعَمۡل س 

 رذِحيٗما
َ َوَمْن يَْعَمْل ُسوءً  ا أَْو يَْظلِْم نَْفَسهُ ثُما يَْستَْغفِِر هللاا

َ َغفُوًرا َرِحيًما  يَِجِد هللاا

92/4:111هـ
1
َٰ َنۡفِسهۦِ  َوََكَن ٱَّللذ  َعلِيًما  0َوَمن يَۡكِسۡب  

ۥ لََعَ إِثٗۡما فَإِنذَما يَۡكِسب ه 
 َحِكيٗما 

ِه َوَكاَن َوَمْن يَْكِسْب إِْثًما فَإِناَما يَْكِسبُهُ َعلَى نَْفسِ 

ُ َعلِيًما َحِكيًما  هللاا

92/4:112هـ
2
مذ يَۡرِم بِهِۦ بَرِٓي  9ةً   َ َخِطٓي  0َوَمن يَۡكِسۡب  

ۡو إِثٗۡما ث 
َ
َفَقِد ٱۡحَتَمَل  7ا  ٗ أ

بِيٗنا   ب ۡهَتَٰٗنا ِإَوثۡٗما مُّ
َوَمْن يَْكِسْب َخِطيئَةً أَْو إِْثًما ثُما يَْرِم بِِه بَِريئًا فَقَِد 

 بُْهتَانًا َوإِْثًما ُمبِينًااْحتََمَل 

ن ي ِضلُّوَك  92/4:113هـ
َ
ۡم أ ِۡنه  آئَِفة  م  ۥ لََهمذت طذ ِ َعلَۡيَك َورَُۡحَت ه  َولَۡوََل فَۡضل  ٱَّللذ

نَزَل ٱَّللذ  َعلَۡيَك 
َ
ِۚ َوأ ءٖ ونََك ِمن ََشۡ ُّ ۡمُۖ َوَما يَۡض  َسه  نف 

َ
ٓ أ َوَما ي ِضلُّوَن إَِلذ
ِ  ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمةَ  ن َتۡعلَم   َوََكَن فَۡضل  ٱَّللذ وََعلذَمَك َما لَۡم تَك 

 َعلَۡيَك َعِظيٗما

ْت طَاهِفَةٌ  ِ َعلَْيَك َوَرْحَمتُهُ لَهَما َولَْواَل فَْضُل هللاا

ِمْنهُْم أَْن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إاِلا أَْنفَُسهُْم َوَما 

 ُ ونََك ِمْن َشْيءإ َوأَْنَزَل هللاا َعلَْيَك اْلِكتَاَب  يَُضرُّ

َواْلِحْكَمةَ َوَعلاَمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل 

ِ َعلَْيَك َعِظيًما  هللاا

92/4:114هـ
3
ۡو  

َ
وف  أ ۡو َمۡعر 

َ
َمَر بَِصَدقَة  أ

َ
ۡم إَِلذ َمۡن أ َٰه  َۡوى ِن َّنذ  َخۡۡيَ ِِف َكثِۡيٖ م 

۞َلذ
َٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاتِ إِۡصَلَِٰۢح َبۡيَ ٱنلذاِسِۚ َوَمن يَ  ِ فََسۡوَف  0ۡفَعۡل َذ ٱَّللذ

ۡجًرا َعِظيٗما  9ن ۡؤتِيهِ 
َ
 أ

اَل َخْيَر فِي َكثِيرإ ِمْن نَْجَواهُْم إاِلا َمْن أََمَر بَِصَدقَةإ 

أَْو َمْعُروفإ أَْو إِْصاَلحإ بَْيَن النااِس َوَمْن يَْفَعْل 

ِ فَسَ  ْوَف نُْؤتِيِه أَْجًرا َذلَِك اْبتَِغاَء َمْرَضاِة هللاا

 َعِظيًما

92/4:115هـ
4
َدىَٰ َوَيتذبِۡع َغۡۡيَ َسبِيِل   َ ََل  ٱلۡه  وَل ِمنَۢ َبۡعِد َما تََبيذ َوَمن ي َشاقِِق ٱلرذس 

ِۦ ِ ۡؤِمنَِي ن َوَل  َٰ َون ۡصلِهِۦ 0ٱلۡم   َجَهنذَمُۖ َوَسآَءۡت َمِصًۡيا  9َما تََوّلذ
ُسوَل  ِمْن بَْعِد َما تَبَياَن لَهُ اْلهَُدى َوَمْن يَُشاقِِق الرا

َويَتابِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُولِِّه َما تََولاى َونُْصلِِه 

 َجهَناَم َوَساَءْت َمِصيًرا

َٰلَِك لَِمن يََشآء   َوَمن  92/4:116هـ َك بِهِۦ َوَيۡغِفر  َما د وَن َذ ن ي ُۡشَ
َ
َ ََل َيۡغفِر  أ إِنذ ٱَّللذ

َََٰلَۢ بَعِيًدا ِ َفَقۡد َضلذ َضَل  ي ُۡشِۡك بِٱَّللذ
َ اَل يَْغفُِر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك  إِنا هللاا

ِ فَقَْد َضلا َضاَلاًل  لَِمْن يََشاُء َوَمْن يُْشِرْك بِاَّللا

 بَِعيًدا

92/4:117هـ
5
ونَ   ٓ إَِنَٰٗثا 0إِن يَۡدع  ونَ  9ِمن د ونِهِۦٓ إَِلذ ِريٗدا  0ِإَون يَۡدع  إِْن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه إاِلا إِنَاثًا َوإِْن يَْدُعوَن إاِلا  إَِلذ َشۡيَطَٰٗنا مذ

 َشْيطَانًا َمِريًدا

وٗضا 92/4:118هـ ۡفر  َِذنذ ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيٗبا مذ َتذ
َ
ُ َوقَاَل أَلَتا  لذَعَنه  ٱَّللذ   َوقَاَل َۡل ِخَذنا ِمْن ِعبَاِدَك نَِصيبًا لََعنَهُ هللاا

 َمْفُروًضا

92/4:119هـ
6
مۡ   َرنذه  ۡم َوٓأَلم  ِيَنذه  َمن 

 
ۡم َوَۡل ِضلذنذه 

 
نَۡعَِٰم  0َوَۡل

َ
نذ َءاَذاَن ٱۡۡل فَلَي بَت ِك 

ِن د وِن  ۡيَطََٰن َوَِل ٗا م  ِ  َوَمن َيتذِخِذ ٱلشذ نذ َخۡلَق ٱَّللذ  ِ ۡم فَلَي َغۡي  َرنذه  َوٓأَلم 
بِيٗنا  اٗنا مُّ َّۡسَ ِ َفَقۡد َخَِّسَ خ   ٱَّللذ

آََذاَن  َوأَلُِضلاناهُْم َوأَلَُمنِّيَناهُْم َوآَلَُمَرناهُْم فَلَيُبَتُِّكنا 

ِ َوَمْن يَتاِخِذ  اأْلَْنَعاِم َوآَلَُمَرناهُْم فَلَيَُغيُِّرنا َخْلَق هللاا

ِ فَقَْد َخِسَر ُخْسَرانًا  ْيطَاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن هللاا الشا

 ُمبِينًا

92/4:120هـ
7
مۡ   ه  وًرا  0يَعِد  ر  ۡيَطَٰن  إَِلذ غ  م  ٱلشذ ه  ْيطَاُن إاِلا ُغُروًرا َوي َمن ِيِهۡمُۖ َوَما يَعِد   يَِعُدهُْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدهُُم الشا

وَن َعۡنَها ََمِيٗصا 92/4:121هـ ۡم َجَهنذم  َوََل ََيِد  َٰه  َوى
ۡ
ْوَلىئَِك َمأ

 
 أُولَئَِك َمأَْواهُْم َجهَناُم َواَل يَِجُدوَن َعْنهَا َمِحيًصا أ

92/4:122هـ
1
  ْ ِيَن َءاَمن وا مۡ َوٱَّلذ َٰلَِحَِٰت َسن ۡدِخل ه  ْ ٱلصذ َٰٖت ََتۡرِي ِمن  0وََعِمل وا َجنذ

ۡصَدق  ِمَن 
َ
ا  َوَمۡن أ ِ َحق ٗ بَٗداُۖ وَۡعَد ٱَّللذ

َ
ٓ أ نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن فِيَها

َ
ََتۡتَِها ٱۡۡل
ِ قِيَٗل   ٱَّللذ

الَِحاِت َسنُْدِخلُهُْم  َوالاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا  َجنااتإ تَْجِري ِمنْ 

ِ قِياًل  ِ َحقًّا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن هللاا  َوْعَد هللاا

                                                           
1

 يَِكسِّبْ ( 0 
2

ً ( 7 َخِطياةً ( 9 يَْكسِّبْ ( 0   بَِريّا
3

 يُْؤتِيِه، يُْؤتِيِهي( 9 َضاهْ َمرْ ( 0 
4

 نُْصلِِه، يُْصلِهِ ( 9 نُْولِِه، يُْولِهِ ( 0 
5

 أوثاناً، أُنثى، أُنثاً، َوثَناً، ُوثُناً، أُثُناً، أُْثناً، ُوْثثًا( 9 تَْدُعونَ ( 0 
6

 َوأُِضلاناهُْم َوأَُمنِّيَناهُْم َوآَُمَرناهُمْ ( 0 
7

 يَِعْدهُمْ ( 0 



415 

 

92/4:123هـ
2
َماَِن ِ  

َ
ۡم َوََلٓ أ َمانِي ِك 

َ
َۡز بِهِۦ  0لذۡيَس بِأ وٗٓءا َي  ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰبِۗ َمن َيۡعَمۡل س 

َ
أ

ِ َوَِل ٗا َوََل نَِصۡٗيا   َوََل ََيِۡد ََل ۥ ِمن د وِن ٱَّللذ
لَْيَس بِأََمانِيُِّكْم َواَل أََمانِيِّ أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن يَْعَمْل 

ِ َولِيًّا وَ  اَل ُسوًءا يُْجَز بِِه َواَل يَِجْد لَهُ ِمْن ُدوِن هللاا

 نَِصيًرا

92/4:124هـ
3
ْوَلىئَِك  

 
ۡؤِمن  فَأ َو م  نَثَٰ َوه 

 
ۡو أ
َ
َٰلَِحَِٰت ِمن َذَكر  أ َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصذ

ل ونَ  وَن نَقِۡٗيا  0يَۡدخ  ۡظلَم   ٱۡۡلَنذَة َوََل ي 
الَِحاِت ِمْن َذَكرإ أَْو أُْنثَى  َوَمْن يَْعَمْل ِمَن الصا

ْدُخلُوَن اْلَجناةَ َواَل يُْظلَُموَن َوهَُو ُمْؤِمٌن فَأُولَئَِك يَ 

 نَقِيًرا

92/4:125هـ
4
ِۡسن  َوٱتذَبَع ِملذَة   َو َم  ِ َوه  ۥ َّلِلذ ۡسلََم وَۡجَهه 

َ
ۡن أ ِمذ ۡحَسن  دِيٗنا م 

َ
َوَمۡن أ

َٰهِيَم َخلِيَٗل  ََذ ٱَّللذ  إِبَۡر ۗۡ َوٱَتذ َٰهِيَم َحنِيٗفا   0مإِبَۡر
ْن أَ  ِ َوهَُو َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا ِمما ْسلََم َوْجهَهُ َّلِلا

 ُ ُمْحِسٌن َواتابََع ِملاةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َواتاَخَذ هللاا

 إِْبَراِهيَم َخلِياًل 

ِيٗطا 92/4:126هـ ءٖ َمُّ ِ ََشۡ
ل  ۡرِضِۚ َوََكَن ٱَّللذ  بِك 

َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ ِ َما فِي  َوَّلِلذ ُ َوَّلِلا َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوَكاَن هللاا السا

 بُِكلِّ َشْيءإ ُمِحيطًا

92/4:127هـ
5
ۡم   ۡتَّلَٰ َعلَۡيك  ۡم فِيِهنذ َوَما ي  ۡفتِيك  َويَۡسَتۡفت ونََك ِِف ٱلن َِسآءِِۖ ق ِل ٱَّللذ  ي 

نذ  0ِِف ٱۡلِكَتَِٰب ِِف يََتَََٰم  ََِّٰت ََل ت ۡؤت وَنه  نذ  9ٱلن َِسآءِ ٱلذ تَِب لَه   7َما ك 
واْ  وم  ن َتق 

َ
ۡسَتۡضَعفَِي ِمَن ٱلۡوِۡلَدَِٰن َوأ نذ َوٱلۡم  وه  ن تَنِكح 

َ
َوتَرَۡغب وَن أ

َ ََكَن بِهِۦ َعلِيٗما  واْ ِمۡن َخۡۡيٖ فَإِنذ ٱَّللذ
 لِۡلَيَتَََٰمَٰ بِٱۡلقِۡسِطِۚ َوَما َتۡفَعل 

ُ يُْفتِ  يُكْم فِيِهنا َوَما َويَْستَْفتُونََك فِي النَِّساِء قُِل هللاا

تِي  يُْتلَى َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب فِي يَتَاَمى النَِّساِء الالا

اَل تُْؤتُونَهُنا َما ُكتَِب لَهُنا َوتَْرَغبُوَن أَْن 

تَْنِكُحوهُنا َواْلُمْستَْضَعفِيَن ِمَن اْلِوْلَداِن َوأَْن 

وا ِمْن َخْيرإ فَإِنا تَقُوُموا لِْليَتَاَمى بِاْلقِْسِط َوَما تَْفَعلُ 

َ َكاَن بِِه َعلِيًما  هللاا

92/4:128هـ
6
َناَح َعلَۡيِهَمآ   ۡو إِۡعَراٗضا فَََل ج 

َ
وًزا أ ةٌ َخافَۡت ِمنَۢ َبۡعلَِها ن ش 

َ
ِإَوِن ٱۡمَرأ

ن ي ۡصلَِحا
َ
ۡلٗحا   0أ َما ص  س   9بَۡيَنه  نف 

َ
ۡحِۡضَِت ٱۡۡل

 
ۗۡ َوأ ۡلح  َخۡۡي  َوٱلصُّ

 ۡ حذ  ِإَون َت  َ ََكَن بَِما َتۡعَمل وَن َخبِۡٗيا ٱلشُّ واْ فَإِنذ ٱَّللذ  ِسن واْ َوَتتذق 

َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعلِهَا نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا 

فاََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يُْصلَِحا بَْينَهَُما ُصْلًحا 

ْلُ  َخْيٌر َوأُْحِضَرِت اأْلَْنفُُس الشُّ ا َوإِنْ   َوالصُّ

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا  تُْحِسنُوا َوتَتاقُوا فَإِنا هللاا

92/4:129هـ
7
ذ   ْ َبۡيَ ٱلن َِسآءِ َولَۡو َحَرۡصت ۡمُۖ فَََل تَِميل واْ ُك  ن َتۡعِدل وا

َ
ْ أ ٓوا َولَن تَۡسَتِطيع 

َعلذَقةِِۚ  ]...[ٱلَۡمۡيِل  وَها َكٱلۡم  َ  0َفَتَذر  ْ فَإِنذ ٱَّللذ وا ْ َوَتتذق  وا ِإَون ت ۡصلِح 
وٗرا رذِحيٗما   ََكَن َغف 

َولَْن تَْستَِطيُعوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن النَِّساِء َولَْو 

َحَرْصتُْم فاََل تَِميلُوا ُكلا اْلَمْيِل فَتََذُروهَا َكاْلُمَعلاقَِة 

َ كَ   اَن َغفُوًرا َرِحيًماَوإِْن تُْصلُِحوا َوتَتاقُوا فَإِنا هللاا

92/4:130هـ
8
قَا  ِن َسَعتِهۦِ  َوََكَن ٱَّللذ  َوَِٰسًعا َحِكيٗما  0ِإَون َيَتَفرذ  م 

ۡغِن ٱَّللذ  ّلَك  ٗ ُ  ي  ُ ُكاّلً ِمْن َسَعتِِه َوَكاَن هللاا قَا يُْغِن هللاا َوإِْن يَتَفَرا

 َواِسًعا َحِكيًما

وت واْ  92/4:131هـ
 
ِيَن أ ۡيَنا ٱَّلذ ۡرِضِۗ َولََقۡد َوصذ

َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ َوَّلِلذ

 ْ وا ر  َ  ِإَون تَۡكف  ْ ٱَّللذ وا ِن ٱتذق 
َ
ۡم أ ۡم ِإَويذاك   ]...[ٱۡلِكَتََٰب ِمن َقۡبلِك 

ۡرِضِۚ َوََكَن ٱَّللذ  غَ 
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ  نِيًّا َُحِيٗدافَإِنذ َّلِلذ

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َولَقَْد  ِ َما فِي السا َوَّلِلا

ْينَا الاِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم َوإِيااُكْم أَِن  َوصا

َماَواِت  ِ َما فِي السا َ َوإِْن تَْكفُُروا فَإِنا َّلِلا اتاقُوا هللاا

 ُ   َغنِيًّا َحِميًداَوَما فِي اأْلَْرِض َوَكاَن هللاا

ِ َوكِيًَل  92/4:132هـ ۡرِضِۚ َوَكَفَٰ بِٱَّللذ
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوَكفَى  َوَّلِلذ ِ َما فِي السا َوَّلِلا

ِ َوِكياًل   بِاَّللا

تِ  92/4:133هـ
ۡ
َها ٱنلذاس  َوَيأ يُّ

َ
ۡم أ  ي ۡذهِۡبك 

ۡ
َٰلَِك أَِب إِن يََشأ َٰ َذ َخرِيَن  َوََكَن ٱَّللذ  لََعَ
 قَِديٗرا

إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم أَيُّهَا النااُس َويَأِْت بِآََخِريَن َوَكاَن 

ُ َعلَى َذلَِك قَِديًرا  هللاا

ۡنَيا  92/4:134هـ ن ََكَن ي رِيد  ثََواَب ٱَلُّ ۡنَيا  ]...[مذ ِ ثََواب  ٱَلُّ ِِۚ فَعِنَد ٱَّللذ َوٱٓأۡلِخَرة
َۢا بَِصۡٗيا  َوََكَن ٱَّللذ  َسِميَع

ْنيَا  ِ ثََواُب الدُّ ْنيَا فَِعْنَد هللاا َمْن َكاَن يُِريُد ثََواَب الدُّ

ُ َسِميًعا بَِصيًرا  َواآْلَِخَرِة َوَكاَن هللاا

                                                                                                                                                                                                            
1

 َسيُْدِخلُهُمْ ( 0 
2

 بِأََمانِْيُكْم َواَل أََمانِيْ ( 0 
3

 يُْدَخلُونَ ( 0 
4

 .97:  9؛يعقوب 9:  70؛أشعيا 7:  91نجد عبارة ابراهيم الخليل فيأخبار الثاني ( 0م 
5

 َكتََب هللاُ لَهُنا ( 7 تُْوتُونَهُنا ( 9 يَيَاَمى( 0 
6

الََحا( 0  لَِحا، اصا الََحا، يَُصالَِحا، يَْصطَلَِحا، يَصا  إصالحاً ( 9 يَصا
7

 كالمسجونة، كأنها معلقة( 0 
8

 يَتَفَاَرقَا( 0 
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92/4:135هـ
1
َِٰمَي بِٱۡلقِۡسِط   ْ قَوذ ون وا ْ ك  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ى ۞َيى ِ َولَۡو لََعَ َهَدآَء َّلِلذ ش 

ۡو فَقِۡٗيا
َ
ۡن َغنِيًّا أ ۡقَربَِي  إِن يَك 

َ
يِۡن َوٱۡۡل ََِٰلَ وِ ٱۡلَو

َ
ۡم أ ِسك  نف 

َ
فَٱَّللذ   0أ

 ُۖ ۡوَّلَٰ بِِهَما
َ
ْ  9أ ا ۥٓ ْ  ِإَون تَۡلو  ن َتۡعِدل وا

َ
ْ ٱلَۡهَوىى أ وا واْ  7فَََل تَتذبِع  ۡو ت ۡعرِض 

َ
أ

َ ََكنَ  ]...[  بَِما َتۡعَمل وَن َخبِۡٗيا  فَإِنذ ٱَّللذ

اِميَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا ُكونُوا قَوا

ِ َولَْو َعلَى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِيَن إِْن  َّلِلا

ُ أَْولَى بِِهَما فاََل تَتابُِعوا  يَُكْن َغنِيًّا أَْو فَقِيًرا فَاَّللا

هََوى أَْن تَْعِدلُوا َوإِْن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَإِنا الْ 

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا  هللاا

92/4:136هـ
2
وَِلِۦ  ِ َورَس  ْ َءاِمن واْ بِٱَّللذ ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َل  0مَيى ِي نَزذ  0َوٱۡلِكَتَِٰب ٱَّلذ

ِيٓ  وَِلِۦ َوٱۡلِكَتَِٰب ٱَّلذ َٰ رَس  نَزَل  لََعَ
َ
ِ  9أ ۡر بِٱَّللذ ِمن َقۡبل   َوَمن يَۡكف 

ت بِهِۦ َََٰلَۢ بَعِيًدا  7َوَمَلىئَِكتِهِۦ َوك  لِهِۦ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد َضلذ َضَل  َور س 

ِ َوَرُسولِِه َواْلِكتَاِب  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا آَِمنُوا بِاَّللا

َل َعلَى َرُسولِِه  َواْلِكتَاِب الاِذي أَْنَزَل ِمْن الاِذي نَزا

ِ َوَماَلهَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه  قَْبُل َوَمْن يَْكفُْر بِاَّللا

 َواْليَْوِم اآْلَِخِر فَقَْد َضلا َضاَلاًل بَِعيًدا

ْ ث مذ  92/4:137هـ وا ْ ث مذ َكَفر  ْ ث مذ َءاَمن وا وا ْ ث مذ َكَفر  ِيَن َءاَمن وا ٱۡزَداد واْ إِنذ ٱَّلذ
ۡم َسبِيََلَۢ  ۡم َوََل َِلَۡهِدَيه  ِن ٱَّللذ  َِلَۡغفَِر لَه  ۡفٗرا لذۡم يَك   ك 

إِنا الاِذيَن آََمنُوا ثُما َكفَُروا ثُما آََمنُوا ثُما َكفَُروا ثُما 

ُ لِيَْغفَِر لَهُْم َواَل لِيَْهِديَهُْم  اْزَداُدوا ُكْفًرا لَْم يَُكِن هللاا

 َسبِياًل 

َِلًما 92/4:138هـ
َ
ۡم َعَذابًا أ نذ لَه 

َ
َنَٰفِقَِي بِأ ِ ٱلۡم  ِ ِر اْلُمنَافِقِيَن بِأَنا لَهُْم َعَذابًا أَلِيًما بَُش   بَشِّ

وَن  92/4:139هـ يَۡبَتغ 
َ
ۡؤِمنَِي  أ ۡوَِلَآَء ِمن د وِن ٱلۡم 

َ
َٰفِرِيَن أ وَن ٱۡلَك ِيَن َيتذِخذ  ٱَّلذ

ةَ فَإِنذ ٱلۡ  م  ٱۡلعِزذ ِ ََجِيٗعاِعنَده  ةَ َّلِلذ  عِزذ
الاِذيَن يَتاِخُذوَن اْلَكافِِريَن أَْولِيَاَء ِمْن ُدوِن 

 ِ ةَ َّلِلا ةَ فَإِنا اْلِعزا اْلُمْؤِمنِيَن أَيَْبتَُغوَن ِعْنَدهُُم اْلِعزا

 َجِميًعا

92/4:140هـ
3
َل   َٰ  0َوقَۡد نَزذ ۡن إَِذا َسِمۡعت ۡم َءاَي

َ
ۡم ِِف ٱۡلِكَتَِٰب أ ِ ي ۡكَفر  َعلَۡيك  ِت ٱَّللذ

واْ ِِف َحِديث  َغۡۡيِهِۦٓ  َٰ ََي وض  ۡم َحَّتذ واْ َمَعه  د   بَِها فَََل َتۡقع 
 
بَِها َوي ۡسَتۡهَزأ

ۡمۗۡ  ِۡثل ه  ۡم إِٗذا م  َٰفِرِيَن ِِف َجَهنذَم  9إِنذك  َنَٰفِقَِي َوٱۡلَك َ َجاِمع  ٱلۡم  إِنذ ٱَّللذ
 ََجِيًعا 

َل َعلَْيُكْم فِي  اْلِكتَاِب أَْن إَِذا َسِمْعتُْم آَيَاِت َوقَْد نَزا

ِ يُْكفَُر بِهَا َويُْستَْهَزأُ بِهَا فاََل تَْقُعُدوا َمَعهُْم َحتاى  هللاا

 َ يَُخوُضوا فِي َحِديثإ َغْيِرِه إِناُكْم إًِذا ِمْثلُهُْم إِنا هللاا

 َجاِمُع اْلُمنَافِقِيَن َواْلَكافِِريَن فِي َجهَناَم َجِميًعا

92/4:141هـ
4
لَۡم  

َ
ْ أ ِ قَال ٓوا َِن ٱَّللذ ۡم َفۡتح  م  ۡم فَإِن ََكَن لَك  وَن بِك  بذص  ِيَن َيََتَ ٱَّلذ

لَۡم نَۡسَتۡحوِۡذ 
َ
ْ أ َٰفِرِيَن نَِصيب  قَال ٓوا ۡم ِإَون ََكَن لِۡلَك َعك  ن مذ نَك 

م ۡم َوَنۡمَنۡعك  مۡ  0َعلَۡيك  م  بَۡيَنك  ۡؤِمنَِي  فَٱَّللذ  ََيۡك  َِن ٱلۡم  يَۡوَم  م 
ۡؤِمنَِي َسبِيًَل  َٰفِِريَن لََعَ ٱلۡم   ٱۡلقَِيََٰمةِِۗ َولَن ََيَۡعَل ٱَّللذ  لِۡلَك

 ِ الاِذيَن يَتََرباُصوَن بُِكْم فَإِْن َكاَن لَُكْم فَْتٌ  ِمَن هللاا

قَالُوا أَلَْم نَُكْن َمَعُكْم َوإِْن َكاَن لِلَْكافِِريَن نَِصيٌب 

ْذ َعلَْيُكْم َونَْمنَْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن قَالُوا أَلَْم نَْستَْحوِ 

 ُ ُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َولَْن يَْجَعَل هللاا فَاَّللا

 لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِياًل 

92/4:142هـ
5
مۡ   ه  َو َخَِٰدع  َ َوه  وَن ٱَّللذ َنَٰفِقَِي ي َخَِٰدع  ةِ ِإَوَذا قَام   0إِنذ ٱلۡم  لَوَٰ ٓواْ إََِل ٱلصذ

َساََلَٰ ي َرآء وَن ٱنلذاَس  واْ ك  َ إَِلذ قَلِيَٗل  0مقَام  وَن ٱَّللذ ر   َوََل يَۡذك 
َ َوهَُو َخاِدُعهُْم َوإَِذا  إِنا اْلُمنَافِقِيَن يَُخاِدُعوَن هللاا

اَلِة قَاُموا ُكَسالَى يَُراُؤوَن النااَس  قَاُموا إِلَى الصا

َ إاِلا قَلِياًل َواَل يَْذُكُرو  َن هللاا

92/4:143هـ
6
َذبَۡذبِيَ   ِۚ َوَمن ي ۡضلِِل  0مُّ ََلٓءِ ؤ  ََلٓءِ َوََلٓ إََِلَٰ َهى ؤ  َٰلَِك ََلٓ إََِلَٰ َهى َبۡيَ َذ

 ٱَّللذ  فَلَن ََتَِد ََل ۥ َسبِيَٗل 
ُمَذْبَذبِيَن بَْيَن َذلَِك اَل إِلَى هَُؤاَلِء َواَل إِلَى هَُؤاَلِء 

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبِياًل َوَمْن يُضْ   لِِل هللاا

ۡوَِلَآَء ِمن د وِن  92/4:144هـ
َ
َٰفِرِيَن أ ْ ٱۡلَك وا ْ ََل َتتذِخذ  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

بِيًنا ۡلَطَٰٗنا مُّ ۡم س  ِ َعلَۡيك  ن ََتَۡعل واْ َّلِلذ
َ
وَن أ ت رِيد 

َ
ۡؤِمنَِي  أ  ٱلۡم 

آََمنُوا اَل تَتاِخُذوا اْلَكافِِريَن أَْولِيَاَء يَا أَيُّهَا الاِذيَن 

ِ َعلَْيُكْم  ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن أَتُِريُدوَن أَْن تَْجَعلُوا َّلِلا

 ُسْلطَانًا ُمبِينًا

92/4:145هـ
1
ۡركِ   َنَٰفِقَِي ِِف ٱَلذ ۡم نَِصًۡيا 0إِنذ ٱلۡم  ۡسَفِل ِمَن ٱنلذارِ َولَن ََتَِد لَه 

َ
ْرِك اأْلَْسفَِل ِمَن النااِر َولَْن  إِنا   0نٱۡۡل اْلُمنَافِقِيَن فِي الدا

 تَِجَد لَهُْم نَِصيًرا

                                                           
1

 تَلُوا( 7 بِِهم( 9 َغنِي  أَْو فَقِيرٌ ( 0 
2

ل( 0   . 79:  7\98أنظر هامش اآلية ( 0م♦ وكتابه ( 7 أُْنِزل( 9 نُزِّ
3

ل، نََزل، أنَزل( 0   ِمْثلَهُمْ ( 9 نُزِّ
4

 َوَمنَْعناُكْم، َونَْمنََعُكمْ ( 0 
5

وَن، يَُرُؤونَهم ( 7 َكَسالَى، َكْسلَى( 9 َخاِدْعهُمْ ( 0  قارن: "وإذا صليتم،فال تكونوا كالمراهين،فإنهم يحبون الصالة قاهمين في المجامع ( 0م♦ يَُرءُّ

إلى أبيك الذي .أما أنت، فإذا صليت فادخل حجرتك وأغلق عليك بابها وصل .وملتقى الشوارع، ليراهم الناس. الحق أقول لكم إنهم أخذوا أجرهم

 (.6-3:  6في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك" )متى 
6

 ُمَذْبِذبِيَن، َمَذْبَذبِيَن، ُمتَذْبَذبِيَن، ُمَدْبَدبِينَ ( 0 
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92/4:146هـ
2
  ِ ۡم َّلِلذ ْ دِيَنه  وا ۡخلَص 

َ
ِ َوأ ْ بِٱَّللذ وا ْ َوٱۡعَتَصم  وا ۡصلَح 

َ
ْ َوأ ِيَن تَاب وا إَِلذ ٱَّلذ

ۡؤِمنَِيُۖ َوَسۡوَف ي ۡؤتِ  ْوَلىئَِك َمَع ٱلۡم 
 
ۡجًرا َعِظيٗما ٱَّللذ   0فَأ

َ
ۡؤِمنَِي أ   ٱلۡم 

 ِ إاِلا الاِذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا بِاَّللا

ِ فَأُولَئَِك َمَع اْلُمْؤِمنِيَن َوَسْوَف  َوأَْخلَُصوا ِدينَهُْم َّلِلا

ُ اْلُمْؤِمنِيَن أَْجًرا َعِظيًما  يُْؤِت هللاا

ا َيۡفَعل  ٱَّللذ  بِعَ  92/4:147هـ ۡم إِن َشَكۡرت ۡم َوَءاَمنت ۡم  َوََكَن ٱَّللذ  َشاكًِرا مذ َذابِك 
 َعلِيٗما

 ُ ُ بَِعَذابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم َوَكاَن هللاا َما يَْفَعُل هللاا

 َشاِكًرا َعلِيًما

92/4:148هـ
3
وٓءِ ِمَن ٱۡلَقۡوِل إَِلذ َمن   ِبُّ ٱَّللذ  ٱۡۡلَۡهَر بِٱلسُّ لَِم  ۞َلذ َي  َوََكَن ٱَّللذ   0ظ 

 َسِميًعا َعلِيًما 
وِء ِمَن اْلقَْوِل إاِلا َمْن  ُ اْلَجْهَر بِالسُّ اَل يُِحبُّ هللاا

ُ َسِميًعا َعلِيًما  ظُلَِم َوَكاَن هللاا

وٓءٖ  .92/4:149هـ ْ َعن س  وا ۡو َتۡعف 
َ
وه  أ ۡف  ۡو َت 

َ
ْ َخۡۡيًا أ وا َ ََكنَ  ]...[إِن ت ۡبد   فَإِنذ ٱَّللذ

ا قَِديًرا و ٗ  َعف 
إِْن تُْبُدوا َخْيًرا أَْو تُْخفُوهُ أَْو تَْعفُوا َعْن ُسوءإ فَإِنا 

ا قَِديًرا َ َكاَن َعفُّوً  هللاا

ِ  92/4:150هـ ْ َبۡيَ ٱَّللذ ِق وا َفر  ن ي 
َ
وَن أ لِهِۦ َوي رِيد  ِ َور س  وَن بِٱَّللذ ر  ِيَن يَۡكف  إِنذ ٱَّلذ

ول وَن ن ؤۡ  لِهِۦ َوَيق  ن َور س 
َ
وَن أ ر  بَِبۡعٖض َوي رِيد  مِن  بَِبۡعٖض َونَۡكف 

َٰلَِك َسبِيًَل  واْ َبۡيَ َذ  َيتذِخذ 

ِ َوُرُسلِِه َويُِريُدوَن أَْن  إِنا الاِذيَن يَْكفُُروَن بِاَّللا

ِ َوُرُسلِِه َويَقُولُوَن نُْؤِمُن بِبَْعضإ  قُوا بَْيَن هللاا يُفَرِّ

أَْن يَتاِخُذوا بَْيَن َذلَِك  َونَْكفُُر بِبَْعضإ َويُِريُدونَ 

 َسبِياًل 

ِهيٗنا 92/4:151هـ َٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ ۡعَتۡدنَا لِۡلَك
َ
ا  َوأ وَن َحق ٗ َٰفِر  م  ٱۡلَك ْوَلىئَِك ه 

 
أُولَئَِك هُُم اْلَكافُِروَن َحقًّا َوأَْعتَْدنَا لِْلَكافِِريَن َعَذابًا  أ

 ُمِهينًا

92/4:152هـ
4
ِيَن   ْوَلىئَِك َوٱَّلذ

 
ۡم أ ِۡنه  َحٖد م 

َ
ْ َبۡيَ أ ِق وا َفر  لِهِۦ َولَۡم ي  ِ َور س  ْ بِٱَّللذ َءاَمن وا

وٗرا رذِحيٗما  0َسۡوَف ي ۡؤتِيِهمۡ  ۡم  َوََكَن ٱَّللذ  َغف  ورَه  ج 
 
 أ

قُوا بَْيَن أََحدإ  ِ َوُرُسلِِه َولَْم يُفَرِّ َوالاِذيَن آََمنُوا بِاَّللا

ُ ِمْنهُْم أُولَئَِك  َسْوَف يُْؤتِيِهْم أُُجوَرهُْم َوَكاَن هللاا

 َغفُوًرا َرِحيًما

92/4:153هـ
5
َِل  0ل َك   َ يَۡس   ن ت ََن 

َ
ۡهل  ٱۡلِكَتَِٰب أ

َ
ِۚ َفَقۡد  9أ َمآءِ َِن ٱلسذ َعلَۡيِهۡم كَِتَٰٗبا م 

ۡكَبَ 
َ
وََسى أ ل واْ م 

َ
رِنَا 7َسأ

َ
َٰلَِك َفَقال ٓواْ أ َ َجۡهَرةٗ  7ِمن َذ خَ  0مٱَّللذ

َ
م  فَأ َذۡته 

َٰعَِقة   ْ ٱۡلعِۡجَل  3ٱلصذ وا َذ  ۡلِمِهۡم  ث مذ ٱَتذ م   9مبِظ  ِمنَۢ َبۡعِد َما َجآَءۡته 
بِيٗنا  ۡلَطَٰٗنا مُّ وََسَٰ س  َٰلَِك  َوَءاتَۡيَنا م   ٱۡۡلَي َِنَٰت  َفَعَفۡونَا َعن َذ

َل َعلَْيِهْم ِكتَابًا ِمَن  يَْسأَلَُك أَْهُل اْلِكتَاِب أَْن تُنَزِّ

َما ِء فَقَْد َسأَلُوا ُموَسى أَْكبََر ِمْن َذلَِك فَقَالُوا السا

اِعقَةُ بِظُْلِمِهْم ثُما  َ َجْهَرةً فَأََخَذْتهُُم الصا أَِرنَا هللاا

اتاَخُذوا اْلِعْجَل ِمْن بَْعِد َما َجاَءْتهُُم اْلبَيِّنَاُت فََعفَْونَا 

 َعْن َذلَِك َوآَتَْينَا ُموَسى ُسْلطَانًا ُمبِينًا

92/4:154هـ
6
ٗدا   جذ ْ ٱۡۡلَاَب س  ل وا م  ٱۡدخ  وَر بِِميَثَٰقِِهۡم َوق ۡلَنا لَه  م  ٱلطُّ َوَرَفۡعَنا فَۡوَقه 

 ْ وا ۡم ََل َتۡعد  ۡبِت  0َوق ۡلَنا لَه  ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا  0مِِف ٱلسذ م م  َخۡذنَا ِمۡنه 
َ
 َوأ

اْدُخلُوا  َوَرفَْعنَا فَْوقَهُُم الطُّوَر بِِميثَاقِِهْم َوقُْلنَا لَهُمُ 

بِْت  ًدا َوقُْلنَا لَهُْم اَل تَْعُدوا فِي السا اْلبَاَب ُسجا

 َوأََخْذنَا ِمْنهُْم ِميثَاقًا َغلِيظًا

92/4:155هـ
7
ۡفرِهِم أَِب ]...[  ۡم َوك  ِيَثََٰقه  ۢنبَِيآءَ فَبَِما َنۡقِضِهم م 

َ
ِ َوَقۡتلِِهم  ٱۡۡل  0َيَِٰت ٱَّللذ

 ۗ َۢ ۡلف  ٖ َوقَۡولِِهۡم ق ل وب َنا غ  ۡفرِهِۡم  0م9بَِغۡۡيِ َحق  بَۡل َطَبَع ٱَّللذ  َعَلۡيَها بِك 
 فَََل ي ۡؤِمن وَن إَِلذ قَلِيَٗل 

ِ َوقَْتلِِهُم  فَبَِما نَْقِضِهْم ِميثَاقَهُْم َوُكْفِرِهْم بِآَيَاِت هللاا

نَا ُغْلٌف بَْل طَبََع اأْلَْنبِيَاَء بَِغْيِر َحقٍّ َوقَْولِِهْم قُلُوبُ 

ُ َعلَْيهَا بُِكْفِرِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن إاِلا قَلِياًل   هللاا

َٰ َمۡرَيَم ب ۡهَتًَٰنا َعِظيٗما ]...[ 92/4:156هـ ۡفرِهِۡم َوقَۡولِِهۡم لََعَ  َوبُِكْفِرِهْم َوقَْولِِهْم َعلَى َمْريََم بُْهتَانًا َعِظيًما َوبِك 

92/4:157هـ
1
ِ َوَما  ]...[  وَل ٱَّللذ َوقَۡولِِهۡم إِنذا َقَتۡلَنا ٱلَۡمِسيَح ِعيََس ٱۡبَن َمۡرَيَم رَس 

ب ِهَ  ْ فِيهِ  0م0َقَتل وه  َوَما َصلَب وه  َوَلَِٰكن ش  وا ِيَن ٱۡخَتلَف  ۡم  ِإَونذ ٱَّلذ لَه 
م بِهِۦ ِمۡن ِعۡلم  إَِلذ ٱت َِباعَ  ِۡنه   َما لَه  ٖ م  ِ  َومَ  9لَِف َشك  ن  ا َقَتل وه  ٱلظذ

َۢا   يَقِيَن

َوقَْولِِهْم إِناا قَتَْلنَا اْلَمِسيَ  ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرُسوَل 

ِ َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكْن ُشبِّهَ لَهُْم َوإِنا  هللاا

الاِذيَن اْختَلَفُوا فِيِه لَفِي َشكٍّ ِمْنهُ َما لَهُْم بِِه ِمْن 

 َع الظانِّ َوَما قَتَلُوهُ يَقِينًاِعْلمإ إاِلا اتِّبَا

                                                                                                                                                                                                            
1

َرِك ( 0   076:  7\89منسوخة جزهياً باآلية ( 0ن♦ الدا
2

 يُْؤتِي( 0 
3

 0 ).  َمْن ظَلََم، ِمْن ظُْلمإ
4

 نُْؤتِيِهمْ ( 0 
5
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7
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ُ َعِزيًزا َحِكيًما بَل رذَفَعه  ٱَّللذ  إََِلۡهِِۚ َوََكَن ٱَّللذ  َعزِيًزا َحِكيٗما 92/4:158هـ ُ إِلَْيِه َوَكاَن هللاا  بَْل َرفََعهُ هللاا

92/4:159هـ
2
ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب إَِلذ ََل ۡؤِمَنذ  

َ
ِۡن أ َوَيۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ  9بِهِۦ َقۡبَل َمۡوتِهِۖۦُ  0ِإَون م 
ون    َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا  7يَك 

َوإِْن ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب إاِلا لَيُْؤِمنَنا بِِه قَْبَل َمْوتِِه 

 َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيًدا

92/4:160هـ
3
مۡ   ْ َحرذ وا ِيَن َهاد  َِن ٱَّلذ ۡلٖم م  ِحلذۡت فَبِظ 

 
ۡم  0َنا َعلَۡيِهۡم َطي َِبَٰت  أ لَه 

ِ َكثِۡٗيا  هِۡم َعن َسبِيِل ٱَّللذ ِ  َوبَِصد 
ْمنَا َعلَْيِهْم طَيِّبَاتإ  فَبِظُْلمإ ِمَن الاِذيَن هَاُدوا َحرا

ِ َكثِيًرا ِهْم َعْن َسبِيِل هللاا  أُِحلاْت لَهُْم َوبَِصدِّ

92/4:161هـ
4
  ْ ا َِبوَٰ ۡخِذهِم  ٱلر 

َ
ََٰل ٱنلذاِس بِٱۡلَبَِٰطِلِۚ  0مَوأ ۡمَو

َ
ۡكلِِهۡم أ

َ
ْ َعۡنه  َوأ وا َوقَۡد ن ه 
َِلٗما 

َ
ۡم َعَذابًا أ َٰفِرِيَن ِمۡنه  ۡعَتۡدنَا لِۡلَك

َ
 َوأ

بَا َوقَْد نُهُوا َعْنهُ َوأَْكلِِهْم أَْمَواَل  َوأَْخِذِهُم الرِّ

ابًا النااِس بِاْلبَاِطِل َوأَْعتَْدنَا لِْلَكافِِريَن ِمْنهُْم َعذَ 

 أَلِيًما

92/4:162هـ
5
نزَِل  

 
ٓ أ ۡؤِمن وَن ي ۡؤِمن وَن بَِما ۡم َوٱلۡم  وَن ِِف ٱۡلعِۡلِم ِمۡنه  َِٰسخ  َِٰكِن ٱلرذ لذ

قِيِميَ  نزَِل ِمن َقۡبلَِك  َوٱلۡم 
 
ٓ أ ةَ  0إََِلَۡك َوَما َكوَٰ ۡؤت وَن ٱلزذ ةَ  َوٱلۡم  لَوَٰ ٱلصذ

ْوَلىئَِك َسن ۡؤتِيِهمۡ 
 
ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ أ ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ ۡجًرا َعِظيًما  9َوٱلۡم 

َ
 أ

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم ِمْنهُْم َواْلُمْؤِمنُوَن  لَِكِن الرا

لَِك يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَبْ 

َكاةَ َواْلُمْؤِمنُوَن  اَلةَ َواْلُمْؤتُوَن الزا َواْلُمقِيِميَن الصا

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر أُولَئَِك َسنُْؤتِيِهْم أَْجًرا َعِظيًما  بِاَّللا

92/4:163هـ
6
  ِ ٓ إََِلَٰ ن وٖح َوٱنلذبِي  ۡوَحۡيَنا

َ
ٓ أ ٓ إََِلَۡك َكَما ۡوَحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ِ   ۞إِنذ ۦ  َن ِمنَۢ َبۡعِده

ۡسَباِط 
َ
وَب َوٱۡۡل َٰهِيَم ِإَوۡسَمَٰعِيَل ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعق  ٓ إََِلى إِبَۡر ۡوَحۡيَنا

َ
َوأ

َد َزب وٗرا لَۡيَمََٰن  َوَءاتَۡيَنا َداوۥ  وَن وَس  يُّوَب َوي ون َس َوَهَٰر 
َ
  0وَِعيََسَٰ َوأ

ِمْن  إِناا أَْوَحْينَا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إِلَى نُوحإ َوالنابِيِّينَ 

بَْعِدِه َوأَْوَحْينَا إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق 

َويَْعقُوَب َواأْلَْسبَاِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُونَُس 

 َوهَاُروَن َوُسلَْيَماَن َوآَتَْينَا َداُووَد َزبُوًرا

92/4:164هـ
7
َٗل  ]...[  َٗل  0َور س  ۡم َعلَۡيَك ِمن َقۡبل  َور س  لذۡم  0قَۡد قََصۡصَنَٰه 

وََسَٰ تَۡكلِيٗما ۡم َعلَۡيَك  َوَُكذَم ٱَّللذ  م  ۡصه    0مَنۡقص 
َوُرُساًل قَْد قََصْصنَاهُْم َعلَْيَك ِمْن قَْبُل َوُرُساًل لَْم 

ُ ُموَسى تَْكلِيًما  نَْقُصْصهُْم َعلَْيَك َوَكلاَم هللاا

ُۢة  ]...[ 92/4:165هـ جذ ِ ح  وَن لِلنذاِس لََعَ ٱَّللذ نِذرِيَن ِِلََلذ يَك  ِيَن َوم  ِ بَُش  َٗل مُّ رُّس 
ِلِۚ َوََكَن ٱَّللذ  َعزِيًزا َحِكيٗما  َبۡعَد ٱلرُّس 

ِريَن َوُمْنِذِريَن لِئاَلا يَُكوَن لِلنااِس َعلَى  ُرُساًل ُمبَشِّ

 ُ ُسِل َوَكاَن هللاا ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجا   َعِزيًزا َحِكيًماهللاا

92/4:166هـ
8
َِٰكنِ   نَزَل  0لذ

َ
ٓ أ نَزََل ۥ 9ٱَّللذ  يَۡشَهد  بَِما

َ
بِعِۡلِمهِۖۦُ َوٱلَۡمَلىئَِكة   7إََِلَۡكُۖ أ

ِ َشِهيًدا  وَن  َوَكَفَٰ بِٱَّللذ  يَۡشَهد 
ُ يَْشهَُد بَِما أَْنَزَل إِلَْيَك أَْنَزلَهُ بِِعْلِمِه  لَِكِن هللاا

ِ َشِهيًدا  َواْلَماَلهَِكةُ يَْشهَُدوَن َوَكفَى بِاَّللا

92/4:167هـ
9
  ْ وا واْ َوَصدُّ ِيَن َكَفر  َََٰلَۢ بَعِيًدا  0إِنذ ٱَّلذ ِ قَۡد َضلُّواْ َضَل ِ قَْد َضلُّوا  َعن َسبِيِل ٱَّللذ وا َعْن َسبِيِل هللاا إِنا الاِذيَن َكفَُروا َوَصدُّ

 َضاَلاًل بَِعيًدا

ۡم  92/4:168هـ ۡم َوََل َِلَۡهِدَيه  ِن ٱَّللذ  َِلَۡغفَِر لَه  ْ لَۡم يَك  وا ْ َوَظلَم  وا ِيَن َكَفر  إِنذ ٱَّلذ
 َطرِيًقا

ُ لِيَْغفَِر لَهُْم  إِنا الاِذيَن َكفَُروا َوظَلَُموا لَْم يَُكِن هللاا

 َواَل لِيَْهِديَهُْم طَِريقًا

                                                                                                                                                                                                            
1

 Dans AJ 90, Jésus dit: "Je ne suis pas non plus celui qui est sur la croix". Des écrits des**( 0م♦ اتِّبَاُع ( 9 َشباهَ ( 0 

premiers siècles indiquent que Simon de Cyrène aurait été crucifié à la place de Jésus (voir la note de Masson, 

p. 819.) 
2

 تَُكونُ ( 7 َمْوتِِهم( 9 لَيُْؤِمنُنا ( 0 
3

 كانت أُِحلاتْ ( 0 
4

 . 060:  7\89أنظر هامش اآلية ( 0م 
5

 َسيُْؤتِيِهمْ ( 9 والمقيمون( 0 
6

 ُزبُوًرا( 0 
7

ترى التوراة ان هللا كلم موسى: "ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل. ونادى الرب موسى إلى رأس الجبل، ( 0م♦ هللاَ ( 9 ورسلٌ ( 0 

(؛"اسمعا كالمي إن يكن فيكم نبي 00:  77(؛"ويكلم الرب موسى وجها إلى وجه، كما يكلم المرء صديقه" )خروج 91:  08فصعد" )خروج 

فما إلى فم أخاطبه وعيانا ال بألغاز  .وأما عبدي موسى فليس هكذا بل هو على كل بيتي مؤتمن أخاطبه.  فبالرؤيا أتعرف إليه، أنا الرب وفي حلم

 (.9-6:  09فلماذا تهابا أن تتكلما في عبدي موسى؟" )عدد  . وصورة الرب يعاين
8

لَهُ ( 7 أُْنِزلَ ( 9 لَِكنا ( 0   نَزا
9

وا( 0   َوُصدُّ
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ِ يَِسۡٗياإَِلذ َطرِيَق َجَهنذَم  92/4:169هـ َٰلَِك لََعَ ٱَّللذ بَٗدا  َوََكَن َذ
َ
إاِلا طَِريَق َجهَناَم َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا َوَكاَن َذلَِك  َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ

ِ يَِسيًرا  َعلَى هللاا

ۡم َف  92/4:170هـ ب ِك  ِ ِمن رذ  بِٱۡۡلَق 
ول  م  ٱلرذس  َها ٱنلذاس  قَۡد َجآَءك  يُّ

َ
أ اِمن واْ   َ َيى

 ْ وا ر  ۡم  ِإَون تَۡكف  ا لذك  ۡرِضِۚ  ]...[َخۡۡيٗ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ فَإِنذ َّلِلذ

 َوََكَن ٱَّللذ  َعلِيًما َحِكيٗما

ُسوُل بِاْلَحقِّ ِمْن يَا أَيُّهَا النااُس قَْد َجاَءُكُم الرا 

ِ َما فِي  َربُِّكْم فَآَِمنُوا َخْيًرا لَُكْم َوإِْن تَْكفُُروا فَإِنا َّلِلا

ُ َعلِيًما َحِكيًما َماَواِت َواأْلَْرِض َوَكاَن هللاا  السا

92/4:171هـ
1
ِ إِ   ول واْ لََعَ ٱَّللذ ۡم َوََل َتق  ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب ََل َتۡغل واْ ِِف دِينِك 

َ
أ َلذ ٱۡۡلَقذ  َيى

ٓ إََِلَٰ  0إِنذَما ٱلَۡمِسيح   ََٰها ۡلَقى
َ
ۥٓ أ ِ َوَُكَِمت ه  ول  ٱَّللذ ِعيََس ٱۡبن  َمۡرَيَم رَس 

ُۖ َف  ِۡنه  وح  م  واْ   َ َمۡرَيَم َور  ََٰثٌة  ٱنَته  ْ ثََل ول وا لِهِۖۦُ َوََل َتق  ِ َور س  ْ بِٱَّللذ اِمن وا
وَن ََل   ن يَك 

َ
ۥٓ أ ۡبَحََٰنه  ُۖ س  ۡم  إِنذَما ٱَّللذ  إَِلَٰه  َوَِٰحد  ا لذك  ۥ َوََل   َلذ ۥ َما َخۡۡيٗ

ِ َوكِيَٗل  ۡرِضِۗ َوَكَفَٰ بِٱَّللذ
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو  ِِف ٱلسذ

يَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َواَل تَقُولُوا 

ِ إاِلا اْلَحقا إِناَما اْلَمِسيُ  ِعيَسى اْبُن َمْريََم  َعلَى هللاا

ِ َوَكلَِمتُهُ أَ  ْلقَاهَا إِلَى َمْريََم َوُروٌح ِمْنهُ َرُسوُل هللاا

ِ َوُرُسلِِه َواَل تَقُولُوا ثاََلثَةٌ اْنتَهُوا َخْيًرا  فَآَِمنُوا بِاَّللا

ُ إِلَهٌ َواِحٌد ُسْبَحانَهُ أَْن يَُكوَن لَهُ َولٌَد لَهُ  لَُكْم إِناَما هللاا

 ِ َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوَكفَى بِاَّللا  َما فِي السا

 َوِكياًل 

92/4:172هـ
2
ونَ   ن يَك 

َ
ِ  9َعۡبٗدا 0لذن يَۡستَنِكَف ٱلَۡمِسيح  أ ذ ِ َوََل ٱلَۡمَلىئَِكة   0مَّلل 

مۡ  ب وَن  َوَمن يَۡستَنِكۡف َعۡن ِعَباَدتِهِۦ َويَۡسَتۡكِبۡ فََسَيۡحُش  ه  َقرذ  7ٱلۡم 
 إََِلۡهِ ََجِيٗعا 

ِ َواَل لَْن يَْستَْنِكَف اْلَمِسيُ  أَْن يَُكوَن  َعْبًدا َّلِلا

بُوَن َوَمْن يَْستَْنِكْف َعْن ِعبَاَدتِِه  اْلَماَلهَِكةُ اْلُمقَرا

 َويَْستَْكبِْر فََسيَْحُشُرهُْم إِلَْيِه َجِميًعا

ه م  92/4:173هـ ۡم َوَيزِيد  ورَه  ج 
 
َٰلَِحَِٰت َفي َوف ِيِهۡم أ ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا ا ٱَّلذ مذ

َ
فَأ

ِن فَۡض  َِلٗما م 
َ
ۡم َعَذابًا أ ب ه  ِ واْ َفي َعذ  واْ َوٱۡسَتۡكَب  ِيَن ٱۡستَنَكف  ا ٱَّلذ مذ

َ
لِهِۖۦُ َوأ

ِ َوَِل ٗا َوََل نَِصۡٗيا ِن د وِن ٱَّللذ م م  وَن لَه   َوََل ََيِد 

الَِحاِت فَيَُوفِّيِهْم  ا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا فَأَما

ا الاِذيَن أُُجوَرهُْم َويَِزيُدهُْم ِمْن  فَْضلِِه َوأَما

بُهُْم َعَذابًا أَلِيًما َواَل  اْستَْنَكفُوا َواْستَْكبَُروا فَيَُعذِّ

ِ َولِيًّا َواَل نَِصيًرا  يَِجُدوَن لَهُْم ِمْن ُدوِن هللاا

92/4:174هـ
3
نَزنۡلَآ إََِلۡك   

َ
ۡم َوأ ب ِك  ِن رذ م ب ۡرَهَٰن  م  َها ٱنلذاس  قَۡد َجآَءك  يُّ

َ
أ ۡم ن وٗرا َيى
بِيٗنا   0ممُّ

يَا أَيُّهَا النااُس قَْد َجاَءُكْم بُْرهَاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَْنَزْلنَا 

 إِلَْيُكْم نُوًرا ُمبِينًا

ِۡنه   92/4:175هـ ۡم ِِف رَُۡحَةٖ م  ْ بِهِۦ فََسي ۡدِخل ه  وا ِ َوٱۡعَتَصم  ْ بِٱَّللذ ِيَن َءاَمن وا ا ٱَّلذ مذ
َ
فَأ

ۡسَتقِيٗماَوفَۡضٖل   َوَيۡهِديِهۡم إََِلۡهِ ِصَرَٰٗطا مُّ
ِ َواْعتََصُموا بِِه فََسيُْدِخلُهُْم  ا الاِذيَن آََمنُوا بِاَّللا فَأَما

فِي َرْحَمةإ ِمْنهُ َوفَْضلإ َويَْهِديِهْم إِلَْيِه ِصَراطًا 

 ُمْستَقِيًما

92/4:176هـ
4
ۡم ِِف   ۡفتِيك  ٌؤاْ َهلََك لَۡيَس ََل ۥ يَۡسَتۡفت ونََك ق ِل ٱَّللذ  ي  َٰلَةِِۚ إِِن ٱۡمر  ٱۡلَكَل

ذَها َوََل    ن ل َو يَرِث َهآ إِن لذۡم يَك  َها نِۡصف  َما تََرَك  َوه 
ۡخت  فَلَ

 
ۥٓ أ َوََل  َوََل 

ْ إِۡخَوٗة ر َِجاَٗل  ا تََرَك  ِإَون ََكن ٓوا َما ٱثلُّل َثاِن ِممذ فَإِن ََكَنَتا ٱثۡنََتۡيِ فَلَه 
 ٓ َكِر ِمۡثل  َونَِسا ْۗۡ  0ٗء فَلَِّلذ ن تَِضلُّوا

َ
ۡم أ ِ  ٱَّللذ  لَك  ِۗ ي بَي  نثََيۡيِ

 
ِ ٱۡۡل َحظ 

 َۢ ء  َعلِيم  ِ ََشۡ
ل   َوٱَّللذ  بِك 

ُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاَللَِة إِِن اْمُرٌؤ  يَْستَْفتُونََك قُِل هللاا

َك هَلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلَهَا نِْصُف َما تَرَ 

َوهَُو يَِرثُهَا إِْن لَْم يَُكْن لَهَا َولٌَد فَإِْن َكانَتَا اْثنَتَْيِن 

ا تََرَك َوإِْن َكانُوا إِْخَوةً ِرَجااًل  فَلَهَُما الثُّلُثَاِن ِمما

ُ لَُكْم أَْن  َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنثَيَْيِن يُبَيُِّن هللاا َونَِساًء فَلِلذا

ُ بُِكلِّ   َشْيءإ َعلِيمٌ  تَِضلُّوا َوهللاا

 

                                                           
1

ي ُ ( 0   اْلِمسِّ
2

"فعلم يسوع فانصرف من هناك، وتبعه خلق كثير فشفاهم جميعا ( قارن: 0م♦ فََسنَْحُشُرهُْم، فََسيَْحِشُرهُْم، فََسيَْحُشْرهُْم ( 7 بَْيًداعُ ( 9 يَُكونُ ( 0 

( هوذا عبدي الذي اخترته حبيبي الذي عنه رضيت. سأجعل روحي عليه 7-0:  79) :ونهاهم عن كشف أمره ليتم ما قيل على لسان النبي أشعيا

القصبة المرضوضة لن يكسرها والفتيلة المدخنة لن يطفئها حتى  .لن يخاصم ولن يصي  ولن يسمع أحد صوته في الساحات .بشر األمم بالحقفي

(؛"إن الذي أرسلني هو معي لم يتركني وحدي ألني أعمل داهما أبدا ما 90-03:  09وفي اسمه تجعل األمم رجاءها )متى  .يسير بالحق إلى النصر

 (.99:  9يرضيه" )يوحنا 
3

يا (؛"هلموا 01:  76عدة نصوص في العهد القديم والجديد تقارن الوحي بالنور: "ألن ينبوع الحياة عندك ونعاين النور بنورك" )مزامير ( 0م 

(؛"الشعب الساهر في الظلمة أبصر نورا عظيما والمقيمون في بقعة الظالم أشرق عليهم النور" 3:  9بيت يعقوب لنسر في نور الرب" )أشعيا 

الم" (؛"تلك رحمة من حنان إلهنا بها افتقدنا الشارق من العلى. فقد ظهر للمقيمين في الظلمة وظالل الـموت ليسدد خطانا لسبيل الس0:  8)أشعيا 

 ( الخ.09:  9(؛"وكلمهم أيضا يسوع قال: أنا نور العالم من يتبعني ال يمش في الظالم بل يكون له نور الحياة" )يوحنا 78-79:  0)لوقا 
4

 فإن للذكر مثلَ ( 0 
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 سورة الزلزلة  66\63
 1هجرية 8 – عدد اآليات

2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

93/99:1هـ
3
ۡرض  زِلَۡزالََها 

َ
لۡزِلَِت ٱۡۡل  إَِذا ُزْلِزلَِت اأْلَْرُض ِزْلَزالَهَا  0إَِذا ز 

ۡثَقالََها 93/99:2هـ
َ
ۡرض  أ

َ
ۡخرََجِت ٱۡۡل

َ
 َوأَْخَرَجِت اأْلَْرُض أَْثقَالَهَا َوأ

نَسَٰن  َما لََها 93/99:3هـ ْنَساُن َما لَهَا َوقَاَل ٱۡۡلِ  َوقَاَل اإْلِ

93/99:4هـ
4
ِث    َد  ۡخَبارََها  0يَۡوَمئِٖذ َت 

َ
ُث أَْخبَاَرهَا أ  يَْوَمئِذإ تَُحدِّ

نذ َربذَك  93/99:5هـ
َ
ۡوَۡحَٰ لََهابِأ

َ
 بِأَنا َرباَك أَْوَحى لَهَا أ

93/99:6هـ
5
  ْ ۡوا َ ۡشَتاٗتا ل ِۡي 

َ
ر  ٱنلذاس  أ ۡم  0يَۡوَمئِٖذ يَۡصد  ۡعَمَٰلَه 

َ
 يَْوَمئِذإ يَْصُدُر النااُس أَْشتَاتًا لِيَُرْوا أَْعَمالَهُمْ  أ

93/99:7هـ
6
ا يََرهۥ   ة  َخۡۡيٗ ةإ َخْيًرا يََرهُ   9 0َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرذ  فََمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرا

93/99:8هـ
7
ا يََره ۥ  ةٖ َُش ٗ ا يََرهُ   0م9 0َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرذ ةإ َشّرً  َوَمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرا

 

 سورة اۡلديد 53\64
 8هجرية 29 – عدد اآليات

9
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  بِاْسمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  هللاا

َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم   94/57:1هـ ۡرِضِۖ وَه 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ َماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو اْلَعِزيُز  َسبذَح َّلِلذ ِ َما فِي السا َسباَ  َّلِلا

 اْلَحِكيمُ 

94/57:2هـ
10

ۡرِضِۖ  
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ُۖ ََل ۥ م  ۦ َوي ِميت  ءٖ  0مي ىۡحِ ِ ََشۡ

َٰ ُك   َو لََعَ َوه 
 قَِديٌر 

َماَواِت َواأْلَْرِض يُْحيِي َويُِميُت َوهَُو  لَهُ ُمْلُك السا

 َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ 

94/57:3هـ
11

  ُۖ َِٰهر  َوٱۡۡلَاِطن  ل  َوٱٓأۡلِخر  َوٱلظذ وذ
َ
َو ٱۡۡل ء  َعلِيٌم  0مه  ِ ََشۡ

ل  َو بِك  ُل َواآْلَِخُر َوالظااِهُر َواْلبَاِطُن َوهَُو بُِكلِّ هَُو  وَه  اأْلَوا

 َشْيءإ َعلِيمٌ 

                                                           
1

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 َزْلَزالَهَا( 0 
4

 ئُ تُنَبُِّئ، تُْنبِ ( 0 
5

 لِيََرْوا( 0 
6

ا يََرهُ ( 0   يَُرهُ، يََراهُ ( 9 َشّرً
7

(؛" فما من خفي 96:  01قارن: "ال تخافوهم إذا ! فما من مستور إال سيكشف، وال من مكتوم إال سيعلم" )متى  ( 0م♦ يَُرهُ، يََراهُ ( 9 َخْيًرا يََرهُ ( 0 

فكل ما قلتموه في الظلمات  ." فما من مستور إال سيكشف، وال من مكتوم إال سيعلم(؛07:  9إال سيظهر، وال من مكتوم إال سيعلم ويعلن" )لوقا 

(؛"ألنه البد لنا جميعا من أن يكشف 7-9:  09سيسمع في وض  النهار، وما قلتموه في المخابئ همسا في األذن سينادى به على السطوح" )لوقا 

 (.01:  3في الجسد، أخيرا كان أم شرا" )كورنثوس الثانية  أمرنا أمام محكمة المسي  لينال كل واحد جزاء ما عمل و هو
8

 .93عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
9

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
10

 .77:  31\77أنظر هامش اآلية ( 0م 
11

(؛"إسمع لي يا يعقوب ويا 6:  77أنا األول وأنا اآلخر وال إله غيري" )اشعيا   :قارن: "هكذا قال الرب ملك إسراهيل وفاديه رب القوات( 0م 

(؛" 07:  0(؛"وضع يده اليمنى علي وقال: ال تخف، أنا األول واآلخر" )رؤيا 09:  79إسراهيل الذي دعوته أنا هو، أنا األول وأنا اآلخر" )اشعيا 

 ( الخ.07:  99أنا األلف والياء، واألول واآلخر، والبداية والنهاية" )رؤيا 
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94/57:4هـ
1
يذا ٖ  

َ
ۡرَض ِِف ِستذةِ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َخلََق ٱلسذ َو ٱَّلذ ث مذ ٱۡسَتَوىَٰ لََعَ  0مه 

ج  ِمۡنَها َومَ  9مٱۡلَعۡرِشِۖ  ۡرِض َوَما ََيۡر 
َ
ِمَن  0ا يََنِل  َيۡعلَم  َما يَلِج  ِِف ٱۡۡل

نت ۡم  َوٱَّللذ  بَِما  ۡيَن َما ك 
َ
ۡم أ َو َمَعك  ُۖ َوه  ج  فِيَها َمآءِ َوَما َيۡعر  ٱلسذ

 َتۡعَمل وَن بَِصۡي  

َماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستاِة أَياامإ  هَُو الاِذي َخلََق السا

ثُما اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش يَْعلَُم َما يَلُِج فِي اأْلَْرِض 

َماِء َوَما  َوَما يَْخُرُج ِمْنهَا َوَما يَْنِزُل ِمَن السا

ُ بَِما  يَْعُرُج فِيهَا َوهَُو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنتُْم َوهللاا

 تَْعَملُوَن بَِصيرٌ 

94/57:5هـ
2
ِ ت ۡرَجع    ۡرِضِۚ ِإَوََل ٱَّللذ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ور   0َلذ ۥ م  م 

 
ِ تُْرَجُع لَهُ ُمْلُك السا  ٱۡۡل َماَواِت َواأْلَْرِض َوإِلَى هللاا

 اأْلُُمورُ 

َۢ بَِذاِت  94/57:6هـ َو َعلِيم  ِۡلِۚ َوه  َۡل ِِف ٱنلذَهارِ َوي ولِج  ٱنلذَهاَر ِِف ٱَلذ
ي ولِج  ٱَلذ
ورِ  د   ٱلصُّ

يُولُِج اللاْيَل فِي الناهَاِر َويُولُِج الناهَاَر فِي اللاْيِل 

ُدورِ َوهَُو َعلِيٌم   بَِذاِت الصُّ

ۡسَتۡخَلفَِي فِيهِِۖ  94/57:7هـ م مُّ ا َجَعلَك  ْ ِممذ وا نفِق 
َ
وَِلِۦ َوأ ِ َورَس  ْ بِٱَّللذ َءاِمن وا

ۡجر  َكبِۡي  
َ
ۡم أ واْ لَه  نَفق 

َ
ۡم َوأ ِيَن َءاَمن واْ ِمنك   فَٱَّلذ

ا َجَعلَُكْم  ِ َوَرُسولِِه َوأَْنفِقُوا ِمما آَِمنُوا بِاَّللا

فِيَن فِيِه فَالاِذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوأَْنفَقُوا لَهُْم ُمْستَْخلَ 

 أَْجٌر َكبِيرٌ 

94/57:8هـ
3
ۡم َوقَۡد   ۡم تِل ۡؤِمن واْ بَِرب ِك  وك  ول  يَۡدع  ِ َوٱلرذس  ۡم ََل ت ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ َوَما لَك 

مۡ  َخَذ ِميَثََٰقك 
َ
ۡؤِمنَِي  0أ نت م مُّ  إِن ك 

ُسوُل يَْدُعوُكْم َوَما لَُكْم اَل  ِ َوالرا تُْؤِمنُوَن بِاَّللا

 لِتُْؤِمنُوا بَِربُِّكْم َوقَْد أََخَذ ِميثَاقَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

94/57:9هـ
4
ِل    ََن  ِي ي  َو ٱَّلذ َِن  0ه  م م  ِ ۡخرَِجك  َٰ َعۡبِدهِۦٓ َءاَيَٰتِۢ َبي َِنَٰٖت َل  لََعَ

َمَِٰت إََِل ٱنلُّورِِۚ ِإَونذ 
ل  ۡم لََرء وف  رذِحيم   ٱلظُّ َ بِك   ٱَّللذ

ُل َعلَى َعْبِدِه آَيَاتإ بَيِّنَاتإ لِيُْخِرَجُكْم  هَُو الاِذي يُنَزِّ

َ بُِكْم لََرُؤوٌف  ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوإِنا هللاا

 َرِحيمٌ 

94/57:10هـ
5
  ِ ِ َوَّلِلذ واْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ َلذ ت نفِق 

َ
ۡم أ ۡرِضِۚ  َوَما لَك 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِميَرَٰث  ٱلسذ

نَفَق ِمن َقۡبلِ 
َ
ۡن أ م مذ ۡعَظم   0ََل يَۡسَتوِي ِمنك 

َ
ْوَلىئَِك أ

 
ََٰتَل  أ ٱۡلَفۡتِح َوَق

 
ْ  َولُك  ٗ ََٰتل وا ْ ِمنَۢ َبۡعد  َوَق وا نَفق 

َ
ِيَن أ َِن ٱَّلذ ِۚ  9َدرََجٗة م  وََعَد ٱَّللذ  ٱۡۡل ۡسََنَٰ
 بِۡي  َوٱَّللذ  بَِما َتۡعَمل وَن خَ 

ِ ِميَراُث  ِ َوَّلِلا َوَما لَُكْم أاَلا تُْنفِقُوا فِي َسبِيِل هللاا

َماَواِت َواأْلَْرِض اَل يَْستَِوي ِمْنُكْم َمْن أَْنفََق  السا

ِمْن قَْبِل اْلفَْتِ  َوقَاتََل أُولَئَِك أَْعظَُم َدَرَجةً ِمَن 

ُ الاِذيَن أَْنفَقُوا ِمْن بَْعُد َوقَاتَلُوا َوُكاّلً   َوَعَد هللاا

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ   اْلُحْسنَى َوهللاا

94/57:11هـ
6
ۥ  َ قَۡرًضا َحَسٗنا َفي َضَٰعَِفه  ۡقرِض  ٱَّللذ ِي ي  ن َذا ٱَّلذ ۡجر   0مذ

َ
ۥٓ أ ََل ۥ َوََل 

 َكرِيم  
َ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ  َمْن َذا الاِذي يُْقِرُض هللاا

 أَْجٌر َكِريمٌ لَهُ َولَهُ 

94/57:12هـ
7
يِۡديهِۡم  

َ
م َبۡيَ أ ۡؤِمَنَِٰت يَۡسَعَٰ ن ور ه  ۡؤِمنَِي َوٱلۡم  يَۡوَم تََرى ٱلۡم 

يَۡمَٰنِِهمِۖ 
َ
نَۡهَٰر   0َوبِأ

َ
َٰت  ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل م  ٱَۡلَۡوَم َجنذ َٰك  ى ب ُۡشَ

َو ٱۡلَفۡوز   َٰلَِك ه   ٱۡلَعِظيم   9َخَِِٰلِيَن فِيَها  َذ

تََرى اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت يَْسَعى نُوُرهُْم  يَْومَ 

بَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم بُْشَراُكُم اْليَْوَم َجنااٌت 

تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َذلَِك هَُو 

 اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ 

94/57:13هـ
8
ونَ   َنَٰفِق  ول  ٱلۡم  ونَا يَۡوَم َيق  ر  ْ ٱنظ  ِيَن َءاَمن وا َنَٰفَِقَٰت  لَِّلذ َنۡقَتبِۡس  0َوٱلۡم 

مۡ  َِب  0مِمن نُّورِك  ْ ن وٗراُۖ فَۡض  وا ۡم فَٱتۡلَِمس  واْ َوَرآَءك  م  9قِيَل ٱرِۡجع  بَۡيَنه 
هۥ  ِمن قَِبلِهِ  ۥ فِيهِ ٱلرذُۡحَة  َوَظَِٰهر  َۢ بَاِطن ه  ورٖ َلذ ۥ بَاب   ٱۡلَعَذاب   7بِس 

يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت لِلاِذيَن آََمنُوا يَْوَم 

اْنظُُرونَا نَْقتَبِْس ِمْن نُوِرُكْم قِيَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم 

فَاْلتَِمُسوا نُوًرا فَُضِرَب بَْينَهُْم بُِسورإ لَهُ بَاٌب 

ْحَمةُ َوظَاِهُرهُ ِمْن قِبَلِِه اْلَعَذابُ   بَاِطنُهُ فِيِه الرا

                                                           
1

ُل ( 0   .37:  7\78أنظر هامش اآلية  ( 9م. 79:  31\77نظر هامش اآلية ( 0م♦ يُنَزا
2

 تَْرِجعُ ( 0 
3

 أُِخَذ ِميثَاقُُكمْ ( 0 
4

 يُْنِزُل، أَْنَزلَ ( 0 
5

 َوُكل  ( 9 أَْنفََق قَْبلَ ( 0 
6

فَهُ ( 0  فُهُ، فَيَُضعِّ  فَيَُضاِعفُهُ، فَيَُضعِّ
7

 َذلَِك اْلفَْوزُ ( 9 َوبِإِْيَمانِِهمْ ( 0 
8

تذكرنا هذه اآلية بمثل العشر عذارى. قارن: "عندهذ يكون مثل ملكوت السموات كمثل عشر عذارى ( 0م♦ تلقاهه ( 7 فََضَربَ ( 9 ُرونَاأَْنظِ ( 0 

وأما  .فأخذت الجاهالت مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا .أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، خمس منهن جاهالت، وخمس عاقالت

وعند نصف الليل، عال الصياح: هوذا العريس! فاخرجن  .وأبطأ العريس، فنعسن جميعا ونمن .صابيحهن زيتا في آنيةالعاقالت، فأخذن مع م

فأجابت العاقالت:  . فقالت الجاهالت للعاقالت: أعطيننا من زيتكن، فإن مصابيحنا تنطفئ .فقام أولئك العذارى جميعا وهيأن مصابيحهن !للقاهه
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94/57:14هـ
1
ۡم   َسك  نف 

َ
ۡم َفَتنت ۡم أ ۡمُۖ قَال واْ بََّلَٰ َوَلَِٰكنذك  َعك  ن مذ لَۡم نَك 

َ
ۡم أ وَنه  َناد  ي 

َماَِنُّ 
َ
م  ٱۡۡل تۡك  م  0َوتََربذۡصت ۡم َوٱۡرتَۡبت ۡم وََغرذ ِ وََغرذك  ۡمر  ٱَّللذ

َ
َٰ َجآَء أ َحَّتذ

ور   ِ ٱۡلَغر    9بِٱَّللذ

َعُكْم قَالُوا بَلَى َولَِكناُكْم فَتَْنتُْم يُنَاُدونَهُْم أَلَْم نَُكْن مَ 

ْتُكُم اأْلََمانِيُّ َحتاى  أَْنفَُسُكْم َوتََرباْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَغرا

ِ اْلَغُرورُ  ُكْم بِاَّللا ِ َوَغرا  َجاَء أَْمُر هللاا

94/57:15هـ
2
م   0فَٱَۡلَۡوَم ََل ي ۡؤَخذ    َٰك  َوى

ۡ
ْ  َمأ وا ِيَن َكَفر  ۡم فِۡديَة  َوََل ِمَن ٱَّلذ  9ِمنك 

ۡمُۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصۡي   َٰك  ُۖ ِِهَ َمۡولَى  ٱنلذار 
فَاْليَْوَم اَل يُْؤَخُذ ِمْنُكْم فِْديَةٌ َواَل ِمَن الاِذيَن َكفَُروا 

 َمأَْواُكُم النااُر ِهَي َمْواَلُكْم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 

94/57:16هـ
3
لَمۡ  

َ
نِ  0۞أ

ۡ
ِ َوَما نََزَل  9يَأ ۡم َِّلِۡكرِ ٱَّللذ وب ه 

ن ََتَۡشَع ق ل 
َ
ْ أ ِيَن َءاَمن ٓوا  7لَِّلذ
 ْ ون وا ِ َوََل يَك  ْ ٱۡلِكَتََٰب ِمن َقۡبل  َفَطاَل  7ِمَن ٱۡۡلَق  وت وا

 
ِيَن أ َكٱَّلذ

َمد  
َ
وَن  3َعلَۡيِهم  ٱۡۡل َِٰسق  ۡم َف ِۡنه  ۡمُۖ َوَكثِۡي  م   َفَقَسۡت ق ل وب ه 

 ِ أَلَْم يَأِْن لِلاِذيَن آََمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُهُْم لِِذْكِر هللاا

َوَما نََزَل ِمَن اْلَحقِّ َواَل يَُكونُوا َكالاِذيَن أُوتُوا 

اْلِكتَاَب ِمْن قَْبُل فَطَاَل َعلَْيِهُم اأْلََمُد فَقََسْت قُلُوبُهُْم 

 َوَكثِيٌر ِمْنهُْم فَاِسقُونَ 

م  ٱٓأۡلَيَِٰت  94/57:17هـ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها  قَۡد بَيذنذا لَك 
َ
َ ي ىۡحِ ٱۡۡل نذ ٱَّللذ

َ
ْ أ ٓوا ٱۡعلَم 

ۡم َتۡعقِل ونَ   لََعلذك 
َ يُْحيِي اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتِهَا قَْد بَياناا  اْعلَُموا أَنا هللاا

 لَُكُم اآْلَيَاِت لََعلاُكْم تَْعقِلُونَ 

94/57:18هـ
4
  ۡ َٰتِ إِنذ ٱل َق ِ د  قَِي َوٱلۡم صذ ِ د  صذ َ قَۡرًضا َحَسٗنا ي َضََٰعف   0م  ْ ٱَّللذ وا قۡرَض 

َ
 9َوأ

ۡجر  َكرِيم  
َ
ۡم أ ۡم َولَه   لَه 

َ قَْرًضا  قَاِت َوأَْقَرُضوا هللاا دِّ قِيَن َواْلُمصا دِّ إِنا اْلُمصا

 َحَسنًا يَُضاَعُف لَهُْم َولَهُْم أَْجٌر َكِريمٌ 

َهَدآء   94/57:19هـ وَنُۖ َوٱلشُّ يق  ِ د  ِ م  ٱلص  ْوَلىئَِك ه 
 
لِهِۦٓ أ ِ َور س  ْ بِٱَّللذ ِيَن َءاَمن وا َوٱَّلذ

ْ أَِب ب وا ْ َوَكذذ وا ِيَن َكَفر  ۡمُۖ َوٱَّلذ ۡم َون ور ه  ۡجر ه 
َ
ۡم أ َٰتَِنآ ِعنَد َرب ِِهۡم لَه  َي

ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَِحيمِ 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
 أ

 ِ يقُوَن َوالاِذيَن آََمنُوا بِاَّللا دِّ  َوُرُسلِِه أُولَئَِك هُُم الصِّ

هََداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَهُْم أَْجُرهُْم َونُوُرهُْم َوالاِذيَن  َوالشُّ

بُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجِحيمِ   َكفَُروا َوَكذا

94/57:20هـ
5
ۡنَيا لَعِب  َولَۡهو    ة  ٱَلُّ نذَما ٱۡۡلََيوَٰ

َ
ْ أ ٓوا َۢ ٱۡعلَم  ر  ۡم  0َوزِيَنة  َوَتَفاخ  بَۡيَنك 

ۥ  اَر َنَبات ه  فذ ۡعَجَب ٱۡلك 
َ
ۡوَلَٰدِِۖ َكَمَثِل َغۡيث  أ

َ
َِٰل َوٱۡۡل ۡمَو

َ
َوتََكاث ر  ِِف ٱۡۡل

ا ۡصَفر ٗ َٰه  م  ى ُۖ َوِّف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاب   9ث مذ يَِهيج  َفََتَ َطَٰٗما ون  ح  ث مذ يَك 
ِ َورِۡض  َِن ٱَّللذ ورِ َشِديد  َوَمۡغفَِرة  م  ر   َمَتَٰع  ٱۡلغ 

ۡنَيآ إَِلذ ة  ٱَلُّ َٰن   َوَما ٱۡۡلََيوَٰ  َو

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ  اْعلَُموا أَناَما اْلَحيَاةُ الدُّ

َوتَفَاُخٌر بَْينَُكْم َوتََكاثٌُر فِي اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد 

ُج فَتََراهُ َكَمثَِل َغْيثإ أَْعَجَب اْلُكفااَر نَبَاتُهُ ثُما يَِهي

ا ثُما يَُكوُن ُحطَاًما َوفِي اآْلَِخَرِة َعَذاٌب  ُمْصفَّرً

ِ َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحيَاةُ  َشِديٌد َوَمْغفَِرةٌ ِمَن هللاا

ْنيَا إاِلا َمتَاُع اْلُغُرورِ   الدُّ

َها َكعَ  .94/57:21هـ ۡم َوَجنذة  َعۡرض  ب ِك  ِن رذ ْ إََِلَٰ َمۡغِفَرةٖ م  ٓوا َمآءِ َسابِق  ۡرِض ٱلسذ
ِ ي ۡؤتِيهِ  َٰلَِك فَۡضل  ٱَّللذ لِهۦِ  َذ ِ َور س  ِيَن َءاَمن واْ بِٱَّللذ

ۡت لَِّلذ ِعدذ
 
ۡرِض أ

َ
َوٱۡۡل

 َمن يََشآء   َوٱَّللذ  ذ و ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيمِ 

َسابِقُوا إِلَى َمْغفَِرةإ ِمْن َربُِّكْم َوَجناةإ َعْرُضهَا 

َماِء َواأْلَرْ  ِض أُِعداْت لِلاِذيَن آََمنُوا َكَعْرِض السا

 ُ ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوهللاا ِ َوُرُسلِِه َذلَِك فَْضُل هللاا بِاَّللا

 ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظيمِ 

ۡم إَِلذ ِِف كَِتَٰٖب  94/57:22هـ ِسك  نف 
َ
ۡرِض َوََل ِِفٓ أ

َ
ِصيَبةٖ ِِف ٱۡۡل َصاَب ِمن مُّ

َ
ٓ أ َما

ن 
َ
ِن َقۡبِل أ ِ يَِسۡي  م  َٰلَِك لََعَ ٱَّللذ ٓ  إِنذ َذ َها

َ
أ ۡبَ  نذ

َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبَةإ فِي اأْلَْرِض َواَل فِي 

أَْنفُِسُكْم إاِلا فِي ِكتَابإ ِمْن قَْبِل أَْن نَْبَرأَهَا إِنا َذلَِك 

ِ يَِسيرٌ   َعلَى هللاا

94/57:23هـ
6
ۡم   َٰ َما فَاتَك  ْ لََعَ َسۡوا

ۡ
ۡمۗۡ ل َِكۡيََل تَأ َٰك  ٓ َءاتَى ْ بَِما وا َوٱَّللذ  ََل  0َوََل َتۡفرَح 

ور   َتاٖل فَخ 
ۡ ذ ُم  ِبُّ ُك   َي 

لَِكْي اَل تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَُكْم َواَل تَْفَرُحوا بَِما 

ُ اَل يُِحبُّ ُكلا ُمْختَالإ فَُخورإ   آَتَاُكْم َوهللاا

                                                                                                                                                                                                            
وبينما هن ذاهبات ليشترين، وصل العريس، فدخلت معه المستعدات إلى  . األولى أن تذهبن إلى الباعة وتشترين لكنلعله غير كاف لنا ولكن، ف

فاسهروا  !فأجاب: الحق أقول لكن: إني ال أعرفكن . وجاءت آخر األمر ساهر العذراى فقلن: يا رب، يا رب، افت  لنا .ردهة العرس وأغلق الباب

 (.07-0:  93إذا، ألنكم ال تعلمون اليوم وال الساعة" )متى 
1

 اْلُغُرورُ ( 9 اأْلََمانِيْ ( 0 
2

 َماَواُكمُ ( 9 تُْؤَخذُ ( 0 
3

ا( 0  َل، أَْنَزلَ ( 7 يَئِِن، يَأْنَ ( 9 أَلَما َل، نُزِّ  اأْلََمدُّ ( 3 تَُكونُوا( 7 نَزا
4

قَاِت، الْ ( 0  قِيَن َواْلُمَصدِّ قَاتِ اْلُمَصدِّ قِيَن َواْلُمتََصدِّ ُف، يَُضاِعفُهُ ( 9 ُمتََصدِّ  يَُضعا
5

ا( 9 َوتَفَاُخرُ ( 0   ُمْصفَاّرً
6

 أَتَاُكْم، أُتِْيتُمْ ( 0 
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94/57:24هـ
1
وَن ٱ  ر  م 

ۡ
ِيَن َيۡبَخل وَن َوَيأ  ]...[َوَمن َيَتَولذ  ]...[ 0نلذاَس بِٱۡۡل ۡخِلِۗ ٱَّلذ
َو ٱۡلَغَِنُّ  َ ه   ٱۡۡلَِميد   9فَإِنذ ٱَّللذ

الاِذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النااَس بِاْلبُْخِل َوَمْن 

َ هَُو اْلَغنِيُّ اْلَحِميدُ   يَتََولا فَإِنا هللاا

لََنا  94/57:25هـ رَۡسۡلَنا ر س 
َ
وَم لََقۡد أ م  ٱۡلِكَتََٰب َوٱلِۡمَُياَن َِلَق  نَزنۡلَا َمَعه 

َ
بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوأ

س  َشِديد  َوَمَنَٰفِع  لِلنذاِس 
ۡ
نَزنۡلَا ٱۡۡلَِديَد فِيهِ بَأ

َ
ٱنلذاس  بِٱۡلقِۡسِطِۖ َوأ

َ قَوِيٌّ َعزِيز   ۥ بِٱۡلَغۡيِبِۚ إِنذ ٱَّللذ لَه  هۥ  َور س   َوَِلَۡعلََم ٱَّللذ  َمن يَنِص  

لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمَعهُُم اْلِكتَاَب 

َواْلِميَزاَن لِيَقُوَم النااُس بِاْلقِْسِط َوأَْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِه 

ُ َمْن يَْنُصُرهُ  بَأٌْس َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلنااِس َولِيَْعلََم هللاا

َ قَِوي  َعِزيزٌ  َوُرُسلَهُ بِاْلَغْيِب إِنا   هللاا

94/57:26هـ
2
ِيذتِِهَما ٱنلُّب وذةَ   َٰهِيَم وََجَعلۡنَا ِِف ذ ر  رَۡسۡلَنا ن وٗحا ِإَوبَۡر

َ
َوٱۡلِكَتََٰبُۖ  0َولََقۡد أ

وَن  َِٰسق  ۡم َف ِۡنه  ۡهَتدِٖۖ َوَكثِۡي  م  م مُّ  فَِمۡنه 
ياتِِهَما َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا َوإِْبَراِهيَم َوَجَعْلنَا فِي ذُ  رِّ

ةَ َواْلِكتَاَب فَِمْنهُْم ُمْهتَدإ َوَكثِيٌر ِمْنهُْم فَاِسقُونَ   النُّبُوا

94/57:27هـ
3
ۡيَنا بِعِيََس ٱبِۡن َمۡرَيَم َوَءاَتۡيَنَٰه    لَِنا َوَقفذ ى َءاَثَٰرِهِم بِر س  ۡيَنا لََعَ ث مذ َقفذ

ِيَن ٱتذبَ  ُۖ وََجَعۡلَنا ِِف ق ل وِب ٱَّلذ َِّنيَل فَةٗ ٱۡۡلِ
ۡ
وه  َرأ  9َورَُۡحَٗة  َورَۡهَبانِيذةً  0ع 

وَها َما َكَتۡبَنََٰها ِ َفَما رََعوَۡها  7ٱۡبَتَدع  َِٰن ٱَّللذ َعلَۡيِهۡم إَِلذ ٱبۡتَِغآَء رِۡضَو
ُۖ َف  ۡم   َ َحقذ رََِعيَتَِها ِۡنه  ۡمُۖ َوَكثِۡي  م  ۡجَره 

َ
ۡم أ ْ ِمۡنه  ِيَن َءاَمن وا اتَۡيَنا ٱَّلذ

وَن  َِٰسق   َف

قَفاْينَا َعلَى آَثَاِرِهْم بُِرُسلِنَا َوقَفاْينَا بِِعيَسى اْبِن  ثُما 

ْنِجيَل َوَجَعْلنَا فِي قُلُوِب الاِذيَن  َمْريََم َوآَتَْينَاهُ اإْلِ

اتابَُعوهُ َرْأفَةً َوَرْحَمةً َوَرْهبَانِياةً اْبتََدُعوهَا َما 

ِ فََما َكتَْبنَاهَا َعلَْيِهْم إاِلا اْبتَِغاَء ِرْضَوا ِن هللاا

َرَعْوهَا َحقا ِرَعايَتِهَا فَآَتَْينَا الاِذيَن آََمنُوا ِمْنهُْم 

 أَْجَرهُْم َوَكثِيٌر ِمْنهُْم فَاِسقُونَ 

ۡم كِۡفلَۡيِ  94/57:28هـ وَِلِۦ ي ۡؤتِك  ْ بَِرس  َ َوَءاِمن وا ْ ٱَّللذ وا ْ ٱتذق  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيى

ۡم  َوٱَّللذ  ِمن رذُۡحَتِهِۦ  وَن بِهِۦ َوَيۡغفِۡر لَك  ۡم ن وٗرا َتۡمش  َوَيۡجَعل لذك 
ور  رذِحيم    َغف 

َ َوآَِمنُوا بَِرُسولِِه  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اتاقُوا هللاا

يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه َويَْجَعْل لَُكْم نُوًرا 

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ تَْمُشوَن بِِه َويَْغفِْر لَُكْم وَ   هللاا

94/57:29هـ
4
ََلذ َيۡعلَمَ   ِ ونَ  0ِل  َلذ َيۡقِدر 

َ
ۡهل  ٱۡلِكَتَِٰب أ

َ
ِ  9أ ِن فَۡضِل ٱَّللذ ءٖ م  َٰ ََشۡ لََعَ

ِ ي ۡؤتِيهِ َمن يََشآء   َوٱَّللذ  ذ و ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيِم  نذ ٱۡلَفۡضَل بَِيِد ٱَّللذ
َ
 َوأ

اْلِكتَاِب أاَلا يَْقِدُروَن َعلَى َشْيءإ ِمْن لِئاَلا يَْعلََم أَْهُل 

ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء  ِ َوأَنا اْلفَْضَل بِيَِد هللاا فَْضِل هللاا

ُ ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظيمِ   َوهللاا
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6
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ِحيمِ بِاْسِم هللاا ْحَماِن الرا  الرا

مۡ  95/47:1هـ ۡعَمَٰلَه 
َ
َضلذ أ

َ
ِ أ واْ َعن َسبِيِل ٱَّللذ واْ َوَصدُّ ِيَن َكَفر  ِ أََضلا  ٱَّلذ وا َعْن َسبِيِل هللاا الاِذيَن َكفَُروا َوَصدُّ

 أَْعَمالَهُمْ 

95/47:2هـ
7
  ْ َٰلَِحَِٰت َوَءاَمن وا ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ِيَن َءاَمن وا َِل َوٱَّلذ دٖ  0بَِما ن ز  َمذ َٰ َم   0تلََعَ

 ِ ۡم َسي  َر َعۡنه  ب ِهِۡم َكفذ َو ٱۡۡلَقُّ ِمن رذ ۡم   َ َوه  ۡصلََح بَالَه 
َ
 اتِِهۡم َوأ

الَِحاِت َوآََمنُوا بَِما  َوالاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

دإ َوهَُو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َكفاَر َعْنهُْم  َل َعلَى ُمَحما نُزِّ

 يِّئَاتِِهْم َوأَْصلََ  بَالَهُمْ سَ 

واْ  95/47:3هـ ْ ٱتذَبع  ِيَن َءاَمن وا نذ ٱَّلذ
َ
ْ ٱۡلَبَِٰطَل َوأ وا ْ ٱتذَبع  وا ِيَن َكَفر  نذ ٱَّلذ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

مۡ  ۡمَثَٰلَه 
َ
ب ِِهۡم  َكَذَٰلَِك يَۡۡضِب  ٱَّللذ  لِلنذاِس أ  ٱۡۡلَقذ ِمن رذ

اتابَُعوا اْلبَاِطَل َوأَنا الاِذيَن َذلَِك بِأَنا الاِذيَن َكفَُروا 

 ُ آََمنُوا اتابَُعوا اْلَحقا ِمْن َربِِّهْم َكَذلَِك يَْضِرُب هللاا

 لِلنااِس أَْمثَالَهُمْ 

                                                           
1

َ الَْغنِيُّ ( 9 بِاْلبََخِل، بِاْلبَْخِل، بِاْلبُُخلِ ( 0   هللاا
2

 النُّبُوَءةَ، النُّبياةَ ( 0 
3

 َكتَبتهَا( 7 َوُرْهبَانِياةً ( 9 َرآفَةً، َرافَةً ( 0 
4

أن ال يَْقِدُرون، أنهم ال ( 9 يَْعلَُم، َكي يَْعلََم، لَِكْي يَْعلََم، لَِكْيال يَْعلَمَ  لِياَلا يَْعلََم، أِلن ال يَْعلََم، لِيَْعلََم، لِيَْن يَْعلََم، أِلن يَْعلََم، لَْياَل يَْعلَُم، لِْياَل يَْعلَُم، لِئاَلا ( 0 

 يَْقِدُرون، أاَلا يَْقِدُروا
5

 القتال.عنوان آخر:  . 9عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
6

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
7

َل، أُْنِزَل، أَْنَزَل، نََزَل ( 0   .077:  7\98أنظر هامش اآلية ( 0ت♦ نَزا
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95/47:4هـ
1
ۡم   وه  ۡۡثَنت م 

َ
ٓ أ ى إَِذا ِقَاِب َحَّتذ َب ٱلر  ْ فََۡضۡ وا ِيَن َكَفر  فَإَِذا لَِقيت م  ٱَّلذ

 ْ وا دُّ ا فَِدآءً ٱلَۡوثَ  0فَش  َۢا َبۡعد  ِإَومذ ا َمنذ َٰ تََضَع ٱۡۡلَۡرب   9اَق فَإِمذ َحَّتذ
َٰلَِكُۖ  ۡوَزارََها  َذ

َ
مۡ  ]...[أ َۡبل َواْ  0نَولَۡو يََشآء  ٱَّللذ  ََلنَتَِصَ ِمۡنه  ِ َوَلَِٰكن َل 

 ْ ِيَن ق تِل وا م بَِبۡعٖضِۗ َوٱَّلذ مۡ  7َبۡعَضك  ۡعَمَٰلَه 
َ
ِ فَلَن ي ِضلذ أ   7ِِف َسبِيِل ٱَّللذ

قَاِب َحتاى إَِذا  فَإِذا لَقِيتُُم الاِذيَن َكفَُروا فََضْرَب الرِّ

ا فَِداًء  ا َمنًّا بَْعُد َوإِما وا اْلَوثَاَق فَإِما أَْثَخْنتُُموهُْم فَُشدُّ

ُ  َحتاى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرهَا َذلَِك َولَْو يََشاءُ  هللاا

اَلْنتََصَر ِمْنهُْم َولَِكْن لِيَْبلَُو بَْعَضُكْم بِبَْعضإ 

ِ فَلَْن يُِضلا أَْعَمالَهُمْ   َوالاِذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاا

مۡ  95/47:5هـ  َسيَْهِديِهْم َويُْصلُِ  بَالَهُمْ  َسَيۡهِديِهۡم َوي ۡصلِح  بَالَه 

95/47:6هـ
2
م    َفَها 0َوي ۡدِخل ه  ۡم  9ٱۡۡلَنذَة َعرذ فَهَا لَهُمْ  لَه   َويُْدِخلُهُُم اْلَجناةَ َعرا

95/47:7هـ
3
ۡم َوي ثَب ِۡت   ۡك  َ يَنِص  واْ ٱَّللذ ِيَن َءاَمن ٓواْ إِن تَنِص   َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡم  0َيى قَۡداَمك 

َ
َ يَْنُصْرُكْم  أ يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إِْن تَْنُصُروا هللاا

 َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ 

مۡ  95/47:8هـ ۡعَمَٰلَه 
َ
َضلذ أ

َ
ۡم َوأ ذه  واْ َفَتۡعٗسا ل ِيَن َكَفر   َوالاِذيَن َكفَُروا فَتَْعًسا لَهُْم َوأََضلا أَْعَمالَهُمْ  َوٱَّلذ

مۡ  95/47:9هـ ۡعَمَٰلَه 
َ
ۡحَبَط أ

َ
نَزَل ٱَّللذ  فَأ

َ
واْ َمآ أ ۡم َكرِه  نذه 

َ
َٰلَِك بِأ ُ فَأَْحبَطَ أَْعَمالَهُمْ  َذلِكَ  َذ  بِأَناهُْم َكِرهُوا َما أَْنَزَل هللاا

ِيَن ِمن  95/47:10هـ َٰقَِبة  ٱَّلذ ْ َكۡيَف ََكَن َع وا ر  ۡرِض َفَينظ 
َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا فَلَۡم يَِسۡي 

َ
۞أ

ۡمَثَٰل َها
َ
َٰفِرِيَن أ َر ٱَّللذ  َعلَۡيِهۡمُۖ َولِۡلَك  َقۡبلِِهۡمُۖ َدمذ

فِي اأْلَْرِض فَيَْنظُُروا َكْيَف َكاَن أَفَلَْم يَِسيُروا 

ُ َعلَْيِهْم َولِْلَكافِِريَن  َر هللاا َعاقِبَةُ الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َدما

 أَْمثَالُهَا

95/47:11هـ
4
َ َمۡوَّل   نذ ٱَّللذ

َ
َٰلَِك بِأ ۡم  0َذ َٰفِرِيَن ََل َمۡوَّلَٰ لَه  نذ ٱۡلَك

َ
ِيَن َءاَمن واْ َوأ َ َمْولَى الاِذيَن آََمنُوا َوأَنا اْلَكافِِريَن اَل  َذلَِك بِأَنا  ٱَّلذ هللاا

 َمْولَى لَهُمْ 

َٰٖت ََتۡرِي ِمن  95/47:12هـ َٰلَِحَِٰت َجنذ واْ ٱلصذ
ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل  َ ي ۡدِخل  ٱَّلذ إِنذ ٱَّللذ

ل وَن  ك 
ۡ
وَن َوَيأ ْ َيَتَمتذع  وا ِيَن َكَفر  ُۖ َوٱَّلذ نَۡهَٰر 

َ
ل  ََتۡتَِها ٱۡۡل ك 

ۡ
َكَما تَأ

مۡ  ذه  نَۡعَٰم  َوٱنلذار  َمۡثٗوى ل
َ
 ٱۡۡل

الَِحاِت  َ يُْدِخُل الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا إِنا هللاا

َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َوالاِذيَن َكفَُروا 

يَتََمتاُعوَن َويَأُْكلُوَن َكَما تَأُْكُل اأْلَْنَعاُم َوالنااُر 

 َمْثًوى لَهُمْ 

95/47:13هـ
5
ي ِن 

َ
ۡخرََجۡتَك  0َوَكأ

َ
ِن قَۡرَيتَِك ٱلذَِّتٓ أ َشدُّ ق وذٗة م 

َ
ِن قَۡرَية  ِِهَ أ م 
ۡم  ۡم فَََل نَاِصَ لَه  ۡهلَۡكَنَٰه 

َ
 أ

ةً ِمْن قَْريَتَِك الاتِي  َوَكأَيِّْن ِمْن قَْريَةإ ِهَي أََشدُّ قُوا

 نَاِصَر لَهُمْ  أَْخَرَجْتَك أَْهلَْكنَاهُْم فاََل 

95/47:14هـ
6
َفَمن 

َ
وٓاْ  0أ وٓء  َعَملِهِۦ َوٱتذَبع  ي َِن ََل ۥ س  ب ِهِۦ َكَمن ز  ِن رذ َٰ بَي َِنةٖ م  ََكَن لََعَ

م  ۡهَوآَءه 
َ
 أ
أَفََمْن َكاَن َعلَى بَيِّنَةإ ِمْن َربِِّه َكَمْن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء 

 َعَملِِه َواتابَُعوا أَْهَواَءهُمْ 

95/47:15هـ
7
َثل    آء  َغۡۡيِ َءاِسنٖ  0مذ ِن مذ نَۡهَٰر  م 

َ
ٓ أ وَنُۖ فِيَها تذق   9ٱۡۡلَنذةِ ٱلذَِّت و ِعَد ٱلۡم 

ِۡن ََخۡرٖ  نَۡهَٰر  م 
َ
ۥ َوأ ه  ۡ َطۡعم  ََبٖ لذۡم َيَتَغۡيذ

ِن لذ نَۡهَٰر  م 
َ
ةٖ  7َوأ ذ َٰرِبَِي  7َّلذ ل ِلشذ

 ِۖ َصف ٗ ِۡن َعَسٖل مُّ نَۡهَٰر  م 
َ
ۡم فِ  0مَوأ ِن َولَه  ِ ٱثلذَمَرَِٰت َوَمۡغفَِرة  م 

يَها ِمن ُك  
ب ِِهۡمُۖ  َع  ]...[رذ ْ َمآًء َُحِيٗما َفَقطذ وا ق  َو َخَِِٰل  ِِف ٱنلذارِ َوس  َكَمۡن ه 

ۡم  ۡمَعآَءه 
َ
 أ

َمثَُل اْلَجناِة الاتِي ُوِعَد اْلُمتاقُوَن فِيهَا أَْنهَاٌر ِمْن َماءإ 

لَبَنإ لَْم يَتََغياْر َطْعُمهُ َغْيِر آَِسنإ َوأَْنهَاٌر ِمْن 

اِربِيَن َوأَْنهَاٌر ِمْن َعَسلإ  ةإ لِلشا َوأَْنهَاٌر ِمْن َخْمرإ لَذا

ُمَصفًّى َولَهُْم فِيهَا ِمْن ُكلِّ الثاَمَراِت َوَمْغفَِرةٌ ِمْن 

َربِِّهْم َكَمْن هَُو َخالٌِد فِي النااِر َوُسقُوا َماًء َحِميًما 

 هُمْ فَقَطاَع أَْمَعاءَ 

                                                           
1

وا( 0  ، تَُضلا ( 7 ، قَتَلُواقَتالُوا، قَاتَلُوا، قُتِّلُوا( 7 فِدًى، فَدىً ( 9 فَِشدُّ ، يَِضلا  3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ أَْعَمالُهُْم  -يَُضلا
2

 َعَرفَهَا( 9 َويُْدِخْلهُمُ ( 0 
3

 َويُْثبِتْ ( 0 
4

 َولِيُّ ( 0 
5

، َوَكايْن، َوَكيَ ( 0  ، َوَكيإ ، َوَكأَْن، َوَكأَيإ  يِّنْ َوَكاهِْن، َوَكأَْي، َوَكأَْيْن، َوَكْيئْن، َوَكئِنا
6

 أََمنْ ( 0 
7

، يَاِسنإ ( 9 ِمثَاُل، أْمثَالُ ( 0  ، أَِسنإ ةً ( 7 َخَمرإ ( 7 أَْسنإ ةٌ، لَذا قارن مع انهار جنة عدن في سفر التكوين: "وكان نهر يخرج من عدن فيسقي ( 0م ♦لَذا

وذهب تلك األرض جيد. هناك   .الذهب الجنة ومن هناك يتشعب فيصير أربعة فروع،  اسم أحدها فيشون وهو المحيط بكل أرض الحويلة حيث

واسم النهر الثالث دجلة وهو الجاري في شرقي أشور. والنهر    .واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بكل أرض الحبشة   .المقل وحجر الجزع

 (.07-01:  9الرابع هو الفرات" )تكوين 
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95/47:16هـ
1
ِيَن   ْ لَِّلذ ْ ِمۡن ِعنِدَك قَال وا وا ى إَِذا َخرَج  ن يَۡسَتِمع  إََِلَۡك َحَّتذ م مذ َوِمۡنه 

ْ ٱۡلعِۡلَم َماَذا قَاَل َءانًِفا   وت وا
 
َٰ ق ل وبِهِۡم  0أ ِيَن َطَبَع ٱَّللذ  لََعَ ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
أ

ۡم  ۡهَوآَءه 
َ
ٓواْ أ  َوٱتذَبع 

ْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َحتاى إَِذا َخَرُجوا ِمْن َوِمْنهُْم مَ 

ِعْنِدَك قَالُوا لِلاِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َماَذا قَاَل آَنِفًا أُولَئَِك 

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم َواتابَُعوا أَْهَواَءهُمْ   الاِذيَن طَبََع هللاا

95/47:17هـ
2
ٗدى   ۡم ه  ِيَن ٱۡهَتَدۡواْ َزاَده  مۡ َوٱَّلذ َٰه  ۡم  0َوَءاتَى َٰه   َوالاِذيَن اْهتََدْوا َزاَدهُْم هًُدى َوآَتَاهُْم تَْقَواهُمْ  َتۡقَوى

95/47:18هـ
3
م  تَِيه 

ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ وَن إَِلذ ٱلسذ ر  ُۖ  0َفَهۡل يَنظ  َها   9َبۡغَتٗة اط  ُۡشَ

َ
َفَقۡد َجآَء أ

ۡم  َٰه  ۡم ذِۡكَرى ۡم إَِذا َجآَءۡته  َٰ لَه  َنذ
َ
 فَأ

اَعةَ أَْن تَأْتِيَهُْم بَْغتَةً فَقَْد َجاَء فَهَْل  يَْنظُُروَن إاِلا السا

 أَْشَراطُهَا فَأَناى لَهُْم إَِذا َجاَءْتهُْم ِذْكَراهُمْ 

ۡؤِمنَِي  95/47:19هـ ۢنبَِك َولِۡلم  ۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ٱَّللذ  َوٱۡسَتۡغفِۡر َِّلَ نذه 
َ
فَٱۡعلَۡم أ

ۡؤِمَنَِٰتِۗ َوٱَّللذ   مۡ َوٱلۡم  َٰك  ۡم َوَمۡثَوى َتَقلذَبك    َيۡعلَم  م 
ُ َواْستَْغفِْر لَِذْنبَِك  فَاْعلَْم أَناهُ اَل إِلَهَ إاِلا هللاا

ُ يَْعلَُم ُمتَقَلابَُكْم  َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوهللاا

 َوَمْثَواُكمْ 

95/47:20هـ
4
ِلَۡت   ْ لَۡوََل ن ز  ِيَن َءاَمن وا ول  ٱَّلذ َۡكَمة   0َوَيق  وَرة  َمُّ نزِلَۡت س 

 
ٓ أ وَرة ُۖ فَإَِذا  9س 

وَن إََِلَۡك  7َوذ كَِر فِيَها ٱۡلقَِتال   ر  َرض  يَنظ  ِيَن ِِف ق ل وبِِهم مذ يَۡت ٱَّلذ
َ
َرأ

ۡم  7َنَظَر ٱلَۡمۡغِش ِ  ۡوَّلَٰ لَه 
َ
 َعلَۡيهِ ِمَن ٱلَۡمۡوِتِۖ فَأ

لَْت  ُسوَرةٌ فَإَِذا أُْنِزلَْت َويَقُوُل الاِذيَن آََمنُوا لَْواَل نُزِّ

ُسوَرةٌ ُمْحَكَمةٌ َوُذِكَر فِيهَا اْلقِتَاُل َرأَْيَت الاِذيَن فِي 

قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَْنظُُروَن إِلَْيَك نَظََر اْلَمْغِشيِّ َعلَْيِه 

 ِمَن اْلَمْوِت فَأَْولَى لَهُمْ 

95/47:21هـ
5
ا  0َطاَعة    َ لاََكَن َخۡۡيٗ ۡمر  فَلَۡو َصَدق واْ ٱَّللذ

َ
وف   فَإَِذا َعَزَم ٱۡۡل ۡعر  َوقَۡول  مذ

ۡم  ذه   ل
طَاَعةٌ َوقَْوٌل َمْعُروٌف فَإَِذا َعَزَم اأْلَْمُر فَلَْو 

َ لََكاَن َخْيًرا لَهُمْ   َصَدقُوا هللاا

95/47:22هـ
6
ۡت مۡ  0َفَهۡل َعَسۡيت مۡ   ن ت ۡفسِ  9إِن تََوَلذ

َ
ْ أ ٓوا ع  ِ ۡرِض َوت َقط 

َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا  7د 

ۡم  رَۡحاَمك 
َ
 أ

فَهَْل َعَسْيتُْم إِْن تََولاْيتُْم أَْن تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض 

 َوتُقَطُِّعوا أَْرَحاَمُكمْ 

مۡ  95/47:23هـ بَۡصََٰره 
َ
ۡعََمى أ

َ
ۡم َوأ ه  َصمذ

َ
م  ٱَّللذ  فَأ ِيَن لََعَنه  ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
هُْم َوأَْعَمى أُولَئَِك الا  أ ُ فَأََصما ِذيَن لََعنَهُُم هللاا

 أَْبَصاَرهُمْ 

95/47:24هـ
7
  ٓ ۡقَفال َها

َ
وب  أ

َٰ ق ل  ۡم لََعَ
َ
ۡرَءاَن أ وَن ٱۡلق  فَََل َيَتَدبذر 

َ
 أَفاََل يَتََدباُروَن اْلقُْرآََن أَْم َعلَى قُلُوبإ أَْقفَالُهَا  0أ

95/47:25هـ
8
  ْ وا ِيَن ٱۡرتَدُّ َدى إِنذ ٱَّلذ م  ٱلۡه  َ لَه  ِنَۢ َبۡعِد َما تَبَيذ ۡدَبَٰرِهِم م 

َ
ى أ لََعَ

َل  ۡيَطَٰن  َسوذ ۡمَّلَٰ  0ٱلشذ
َ
ۡم َوأ ۡم  ]...[ 9لَه   لَه 

وا َعلَى أَْدبَاِرِهْم ِمْن بَْعِد َما تَبَياَن  إِنا الاِذيَن اْرتَدُّ

َل لَهُْم َوأَْملَى لَهُمْ  ْيطَاُن َسوا  لَهُُم اْلهَُدى الشا

95/47:26هـ
9
ۡم ِِف َبۡعِض   َل ٱَّللذ  َسن ِطيع ك  ْ َما نَزذ وا ِيَن َكرِه  ْ لَِّلذ ۡم قَال وا نذه 

َ
َٰلَِك بِأ َذ

مۡ  ارَه  ۡمرِِۖ َوٱَّللذ  َيۡعلَم  إِِۡسَ
َ
  0ٱۡۡل

 ُ َل هللاا َذلَِك بِأَناهُْم قَالُوا لِلاِذيَن َكِرهُوا َما نَزا

ُ يَْعلَُم إِْسَراَرهُمْ َسنُِطيُعُكْم فِي بَْعِض اأْلَْمِر   َوهللاا

95/47:27هـ
10

م    ۡته  ۡم  0فََكۡيَف إَِذا تََوفذ ََٰره  ۡدَب
َ
ۡم َوأ وَهه  فََكْيَف إَِذا تََوفاْتهُُم اْلَماَلهَِكةُ يَْضِربُوَن ُوُجوهَهُْم  ٱلَۡمَلىئَِكة  يَۡۡضِب وَن و ج 

 َوأَْدبَاَرهُمْ 

م   95/47:28هـ نذه 
َ
َٰلَِك بِأ ۡحَبَط َذ

َ
ۥ فَأ َٰنَه  ْ رِۡضَو وا َ َوَكرِه  ۡسَخَط ٱَّللذ

َ
ٓ أ ْ َما وا ٱتذَبع 

مۡ  ۡعَمَٰلَه 
َ
 أ
َ َوَكِرهُوا  َذلَِك بِأَناهُُم اتابَُعوا َما أَْسَخَط هللاا

 ِرْضَوانَهُ فَأَْحبَطَ أَْعَمالَهُمْ 

ۡرِجَ  95/47:29هـ ن لذن َي 
َ
َرٌض أ ِيَن ِِف ق ل وبِِهم مذ ۡم َحِسَب ٱَّلذ

َ
مۡ  أ ۡضَغََٰنه 

َ
أَْم َحِسَب الاِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض أَْن لَْن يُْخِرَج  ٱَّللذ  أ

ُ أَْضَغانَهُمْ   هللاا

                                                           
1

 أَنِفًا( 0 
2

 َوأَْعطااهُْم، َوأَْنطاهُمْ ( 0 
3

 بََغتَةً، بََغتاةً ( 9 أْتِهُمْ إِْن تَ ( 0 
4

لَْت، نََزلَتْ ( 0   اْلُمْغَشى( 7 َوَذَكَر فِيهَا اْلقِتَالَ ( 7 ُسوَرةً ُمْحَكَمةً، ُسوَرةٌ ُمْحَدثَةٌ ( 9 نُزِّ
5

 يقولون طَاَعةٌ ( 0 
6

 َوتَقَطاُعوا، َوتَْقطَُعوا( 7 تُُولِّْيتُْم، ُولِّْيتُمْ ( 9 َعِسْيتُمْ ( 0 
7

 إِْقفَالُهَا، أَْقفُلُهَا( 0 
8

لَ ( 0  لَ ( 9 ُسوِّ  َوأُْملَِي، َوَسوا
9

 أَْسَراَرهُمْ ( 0 
10

 تََوفااهُمُ ( 0 
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95/47:30هـ
1
ۡم    م بِِسيَمَٰه  ۡم فَلََعَرۡفَته  َرۡيَنََٰكه 

َ
مۡ  0َولَۡو نََشآء  َۡل ِِف َۡلِۡن  9َوتَلَۡعرَِفنذه 

ۡم  ۡعَمَٰلَك 
َ
 ٱۡلَقۡوِلِۚ َوٱَّللذ  َيۡعلَم  أ

َولَْو نََشاُء أَلََرْينَاَكهُْم فَلََعَرْفتَهُْم بِِسيَماهُْم 

ُ يَْعلَُم أَْعَمالَُكمْ   َولَتَْعِرفَناهُْم فِي لَْحِن اْلقَْوِل َوهللاا

95/47:31هـ
2
َٰ َنۡعلَمَ   ۡم َحَّتذ ْ  0َونَلَۡبل َونذك  َِٰبِيَن َوَنۡبل َوا ۡم َوٱلصذ َجَِٰهِديَن ِمنك   9ٱلۡم 

ۡم  ۡخَباَرك 
َ
 أ
َولَنَْبلَُوناُكْم َحتاى نَْعلََم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم 

ابِِريَن َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكمْ   َوالصا

ِ َوَشٓاقُّواْ ٱل 95/47:32هـ واْ َعن َسبِيِل ٱَّللذ واْ َوَصدُّ ِيَن َكَفر  وَل ِمنَۢ َبۡعِد إِنذ ٱَّلذ رذس 
َ َشۡي  واْ ٱَّللذ ُّ َدىَٰ لَن يَۡض  م  ٱلۡه  َ لَه  مۡ   ٗ َما تَبَيذ ۡعَمَٰلَه 

َ
 ا َوَسي ۡحبِط  أ

ِ َوَشاقُّوا  وا َعْن َسبِيِل هللاا إِنا الاِذيَن َكفَُروا َوَصدُّ

وا  ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَياَن لَهُُم اْلهَُدى لَْن يَُضرُّ الرا

َ شَ   ْيئًا َوَسيُْحبِطُ أَْعَمالَهُمْ هللاا

وَل َوََل ت ۡبِطل وٓاْ  95/47:33هـ ْ ٱلرذس  وا ِطيع 
َ
َ َوأ ْ ٱَّللذ وا ِطيع 

َ
ْ أ ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۞َيى

مۡ  ۡعَمَٰلَك 
َ
 أ

ُسوَل  َ َوأَِطيُعوا الرا يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا أَِطيُعوا هللاا

 ُكمْ َواَل تُْبِطلُوا أَْعَمالَ 

ار  فَلَن  95/47:34هـ فذ ۡم ك  ِ ث مذ َمات واْ َوه  واْ َعن َسبِيِل ٱَّللذ واْ َوَصدُّ ِيَن َكَفر  إِنذ ٱَّلذ
مۡ   َيۡغفَِر ٱَّللذ  لَه 

ِ ثُما َماتُوا  وا َعْن َسبِيِل هللاا إِنا الاِذيَن َكفَُروا َوَصدُّ

ُ لَهُمْ   َوهُْم ُكفااٌر فَلَْن يَْغفَِر هللاا

95/47:35هـ
3
  ْ ٓوا ْ َوتَۡدع  ۡلمِ  0فَََل تَِهن وا ۡم َولَن  9إََِل ٱلسذ ۡعلَۡوَن َوٱَّللذ  َمَعك 

َ
نت م  ٱۡۡل

َ
َوأ

ۡم  ۡعَمَٰلَك 
َ
ۡم أ ك   يََِتَ

 ُ لِْم َوأَْنتُُم اأْلَْعلَْوَن َوهللاا فاََل تَِهنُوا َوتَْدُعوا إِلَى السا

 َمَعُكْم َولَْن يَتَِرُكْم أَْعَمالَُكمْ 

95/47:36هـ
4
ۡم   وَرك  ج 

 
ۡم أ ْ ي ۡؤتِك  وا ْ َوَتتذق  ۡنَيا لَعِب  َولَۡهو   ِإَون ت ۡؤِمن وا ة  ٱَلُّ إِنذَما ٱۡۡلََيوَٰ

مۡ   َ َوََل يَۡس  َٰلَك  ۡمَو
َ
ۡم أ   0نۡلك 

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتاقُوا  إِناَما اْلَحيَاةُ الدُّ

 أَْلُكْم أَْمَوالَُكمْ يُْؤتُِكْم أُُجوَرُكْم َواَل يَسْ 

95/47:37هـ
5
مۡ   َ إِن يَۡس   ۡضَغََٰنك 

َ
ۡم َتۡبَخل واْ َوي ۡخرِۡج أ وَها َفي ۡحفِك  م   إِْن يَْسأَْلُكُموهَا فَيُْحفُِكْم تَْبَخلُوا َويُْخِرْج أَْضَغانَُكمْ   0ن0ۡلك 

واْ ِِف َسبِيلِ  95/47:38هـ ََلِٓء ت ۡدَعۡوَن تِل نفِق  ؤ  نت ۡم َهى
َ
أ ُۖ  َهى ن َيۡبَخل  م مذ ِ فَِمنك  ٱَّللذ

َقَرآء    نت م  ٱۡلف 
َ
َوَمن َيۡبَخۡل فَإِنذَما َيۡبَخل  َعن نذۡفِسهۦِ  َوٱَّللذ  ٱۡلَغَِنُّ َوأ

م ۡمَثَٰلَك 
َ
ون ٓواْ أ ۡم ث مذ ََل يَك  ك   ِإَون َتَتَولذۡواْ يَۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َغۡۡيَ

ِ فَِمْنُكْم هَاأَْنتُْم هَُؤاَلِء تُْدَعْوَن لِتُنْ  فِقُوا فِي َسبِيِل هللاا

 ُ َمْن يَْبَخُل َوَمْن يَْبَخْل فَإِناَما يَْبَخُل َعْن نَْفِسِه َوهللاا

اْلَغنِيُّ َوأَْنتُُم اْلفُقََراُء َوإِْن تَتََولاْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما 

 َغْيَرُكْم ثُما اَل يَُكونُوا أَْمثَالَُكمْ 

 

 سورة الرعد 13\69
 6هجرية 43 – اآلياتعدد 

7
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

96/13:1هـ
8
ب َِك ٱۡۡلَقُّ  0تالٓٓمرِۚ   نزَِل إََِلَۡك ِمن رذ

 
ِٓي أ تِۡلَك َءاَيَٰت  ٱۡلِكَتَِٰبِۗ َوٱَّلذ

ۡكَثَ ٱنلذاِس ََل ي ۡؤِمن وَن 
َ
 َوَلَِٰكنذ أ

تِْلَك آَيَاُت اْلِكتَاِب َوالاِذي أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن المر 

 َربَِّك اْلَحقُّ َولَِكنا أَْكثََر النااِس اَل يُْؤِمنُونَ 

                                                           
1

 َولَنَْعِرفَناهُمْ ( 9 بِِسيَماههم، بِِسيميَاهم( 0 
2

 َويَْبلُوَ ( 9 َولَيَْبلَُوناُكْم َحتاى يَْعلَمَ ( 0 
3

لْمِ ( 9 َوتَداُعوا( 0  لَِم، السِّ  السا
4

 79:  77\83منسوخة باآلية ( 0ن 
5

 79:  77\83منسوخة باآلية ( 0ن♦ أَْضَغانََكْم  -أَْضَغانَُكْم؛َوتَْخُرْج، َويَْخُرْج، َوتَْخُرُج  -َويُْخِرُج، َونُْخِرُج، َونُْخِرَج ( 0 
6

 .07عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
7

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
8

 .0:  69\9انظر هامش اآلية ( 0ت 
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96/13:2هـ
1
َِٰت بَِغۡۡيِ َعَمدٖ   َمََٰو ِي َرَفَع ٱلسذ

ُۖ  0م0ٱَّللذ  ٱَّلذ ث مذ ٱۡسَتَوىَٰ لََعَ  9تََرۡوَنَها
ۡمَس  9مٱۡلَعۡرِشِۖ  َر ٱلشذ ِۚ ي َدب ِر   َوَسخذ َسَم ٗ َجٖل مُّ

َ
 ََيۡرِي ِۡل

ُۖ ُك    َوٱۡلَقَمَر
ل   ِ َفص  ۡمَر ي 

َ
ۡم ت وقِن وَن  7ٱۡۡل م بِلَِقآءِ َرب ِك   ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلذك 

َماَواِت بَِغْيِر َعَمدإ تََرْونَهَا ثُما  ُ الاِذي َرفََع السا هللاا

َر الشاْمَس َواْلقَ  َمَر ُكل  اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش َوَسخا

ُل اآْلَيَاِت  ى يَُدبُِّر اأْلَْمَر يُفَصِّ يَْجِري أِلََجلإ ُمَسّمً

 لََعلاُكْم بِلِقَاِء َربُِّكْم تُوقِنُونَ 

96/13:3هـ
2
ِ ٱثلذَمَرَِٰت  

نَۡهَٰٗراُۖ َوِمن ُك  
َ
ۡرَض وََجَعَل فِيَها َرَوََِٰسَ َوأ

َ
ِي َمدذ ٱۡۡل َو ٱَّلذ َوه 

ۡغِش َجَعَل فِيَها َزۡوَجۡيِ  ِۖ ي  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت  0ٱثۡنَۡيِ َۡل ٱنلذَهاَر  إِنذ ِِف َذ ٱَلذ
وَن  ر   ل َِقۡوٖ  َيَتَفكذ

َوهَُو الاِذي َمدا اأْلَْرَض َوَجَعَل فِيهَا َرَواِسَي 

َوأَْنهَاًرا َوِمْن ُكلِّ الثاَمَراِت َجَعَل فِيهَا َزْوَجْيِن 

نا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لِقَْومإ اْثنَْيِن يُْغِشي اللاْيَل الناهَاَر إِ 

 يَتَفَكاُرونَ 

96/13:4هـ
3
َتَجَٰوَِرَٰت    ۡرِض قَِطع  مُّ

َ
َٰت   0َوِّف ٱۡۡل ۡعَنَٰٖب َوَزۡرع  َوََنِيل   9وََجنذ

َ
ِۡن أ م 

ل  َبۡعَضَها 3ِصۡنَواٖن ي ۡسَِقَٰ  7وََغۡۡي   7ِصۡنَوان   َٰ  6بَِمآءٖ َوَِٰحٖد َون َفض ِ لََعَ
ِلِۚ  ك 

 
َٰٖت ل َِقۡوٖ  َيۡعقِل وَن  7َبۡعٖض ِِف ٱۡۡل َٰلَِك ٓأَلَي  إِنذ ِِف َذ

َوفِي اأْلَْرِض قِطٌَع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنااٌت ِمْن 

أَْعنَابإ َوَزْرٌع َونَِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَوانإ 

ُل بَْعَضهَا َعلَى بَْعضإ  يُْسقَى بَِماءإ َواِحدإ َونُفَضِّ

 اأْلُُكِل إِنا فِي َذلَِك آَلَيَاتإ لِقَْومإ يَْعقِلُونَ  فِي

96/13:5هـ
4
ءَِذا 

َ
ۡم أ ءِنذا 0۞ِإَون َتۡعَجۡب َفَعَجب  قَۡول ه 

َ
َٰبًا أ نذا ت َر ِۗ  9ك  َلِف َخۡلٖق َجِديد 

ۡعَناقِِهۡمُۖ 
َ
ۡغَلَٰل  ِِفٓ أ

َ
ْوَلىئَِك ٱۡۡل

 
ْ بَِرب ِِهۡمُۖ َوأ وا ِيَن َكَفر  ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
 أ

وَن  ۡم فِيَها َخَِِٰل  ۡصَحَٰب  ٱنلذارِِۖ ه 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
 َوأ

َوإِْن تَْعَجْب فََعَجٌب قَْولُهُْم أَهَِذا ُكناا تَُرابًا أَهِناا لَفِي 

َخْلقإ َجِديدإ أُولَئَِك الاِذيَن َكفَُروا بَِربِِّهْم َوأُولَئَِك 

النااِر هُْم  اأْلَْغاَلُل فِي أَْعنَاقِِهْم َوأُولَئَِك أَْصَحابُ 

 فِيهَا َخالُِدونَ 

96/13:6هـ
5
ي َِئةِ َقۡبَل ٱۡۡلََسَنةِ َوقَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِِهم    َويَۡسَتۡعِجل ونََك بِٱلسذ

 ۡۗ و َمۡغفَِرةٖ ل ِلنذاِس  0ٱلَۡمث َلَٰت  ۡلِمِهۡمُۖ ِإَونذ َربذَك  0نِإَونذ َربذَك ََّل  َٰ ظ  لََعَ
 لََشِديد  ٱۡلعَِقاِب 

يِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة َوقَْد َخلَْت ِمْن  َويَْستَْعِجلُونََك بِالسا

قَْبلِِهُم اْلَمثاَُلُت َوإِنا َرباَك لَُذو َمْغفَِرةإ لِلنااِس َعلَى 

 ظُْلِمِهْم َوإِنا َرباَك لََشِديُد اْلِعقَابِ 

96/13:7هـ
6
نزَِل َعلَ  

 
ْ لَۡوََلٓ أ وا ِيَن َكَفر  ول  ٱَّلذ نَت َوَيق 

َ
ٓ أ َما ِهِۦٓۗۡ إِنذ ب  ِن رذ ۡيهِ َءايَة  م 

ِ قَۡو   َهاد  
ُۖ َولِك   نِذر    0م 

َويَقُوُل الاِذيَن َكفَُروا لَْواَل أُْنِزَل َعلَْيِه آَيَةٌ ِمْن َربِِّه 

 إِناَما أَْنَت ُمْنِذٌر َولُِكلِّ قَْومإ هَادإ 

96/13:8هـ
7
  ُّ نَثَٰ ٱَّللذ  َيۡعلَم  َما ََتِۡمل  ُك 

 
ُّ  0أ رَۡحام  َوَما تَۡزَداد   َوُك 

َ
َوَما تَغِيض  ٱۡۡل

ء  ِعنَدهۥ  بِِمۡقَدار    ََشۡ
ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُْنثَى َوَما تَِغيُض اأْلَْرَحاُم  هللاا

 َوَما تَْزَداُد َوُكلُّ َشْيءإ ِعْنَدهُ بِِمْقَدارإ 

96/13:9هـ
8
َٰلِم    َهَٰدَ  0َع َتَعالِ ٱۡلَغۡيِب َوٱلشذ  َعالُِم اْلَغْيِب َوالشاهَاَدِة اْلَكبِيُر اْلُمتََعالِ   9ةِ ٱۡلَكبِۡي  ٱلۡم 

َو  ]...[َسَوآء   96/13:10هـ َِسذ ٱۡلَقۡوَل َوَمن َجَهَر بِهِۦ َوَمۡن ه 
َ
ۡن أ م مذ ِنك  م 

َۢ بِٱنلذَهارِ  ِۡل َوَسارِب 
ۡسَتۡخفِۢ بِٱَلذ  م 

اْلقَْوَل َوَمْن َجهََر بِِه َوَمْن َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن أََسرا 

 هَُو ُمْستَْخفإ بِاللاْيِل َوَساِرٌب بِالناهَارِ 

96/13:11هـ
9
َِبَٰت   ]...[  َعق  ِنَۢ َبۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ 0ََل ۥ م  ۥ ِمۡن  9م  ونَه  ََيَۡفظ 

ۡمرِ 
َ
غَ  7أ َٰ ي  ِ  َما بَِقۡو   َحَّتذ َغۡي  َ ََل ي  ِۗۡ إِنذ ٱَّللذ ِسِهۡمۗۡ ِإَوَذآ ٱَّللذ نف 

َ
ْ َما بِأ وا  ِ ۡي 

ِن د ونِهِۦ ِمن َوال   م م  ۥ  َوَما لَه  وٗٓءا فَََل َمَردذ ََل  َراَد ٱَّللذ  بَِقۡوٖ  س 
َ
  7أ

لَهُ ُمَعقِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلفِِه يَْحفَظُونَهُ 

َ اَل يَُغيُِّر َما بِقَوْ  ِ إِنا هللاا مإ َحتاى يَُغيُِّروا ِمْن أَْمِر هللاا

ُ بِقَْومإ ُسوًءا فاََل َمَردا لَهُ  َما بِأَْنفُِسِهْم َوإَِذا أََراَد هللاا

 َوَما لَهُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالإ 

                                                           
1

ُل ( 7 تََرْونَه( 9 ُعُمدإ ( 0  ( انظر هامش اآلية 9(  م00:  96قارن: " أعمدة السماء تتزعزع وتفزع من زجره" )ايوب ( 0م♦ نَُدبُِّر اأْلَْمَر نُفَصِّ

78\7  :37 . 
2

 يَُغشِّي( 0 
3

ُل بَْعَضهَا( 6 تُْسقَى، تُْسقِي( 3 َونَِخيلإ ِصْنَوانإ َوَغْيرِ َوَزْرعإ ( 7 َصْنَواٌن، ُصْنَوانٌ ( 7 َوَجنااتإ ( 9 قِطَعاً ُمتََجاِوَراتإ ( 0  ُل بَْعُضهَا، َويُفَضِّ ( 7 َويُفَضا

 اأْلُْكلِ 
4

 إِناا( 9 إَِذا( 0 
5

 التي تقول بأن هللا يغفر لمن يشاء 79:  7\89منسوخة باآلية ( 0ن♦ اْلَمثاََلُت، اْلُمثاَُلُت، اْلُمْثاَلُت، اْلَمْثاَلُت ( 0 
6

 هَادي( 0 
7

 أُْنثَى وما تضع( 0 
8

 اْلُمتََعالِي( 9 َعالِمَ ( 0 
9

 َوالي( 7 بِأَْمرِ ( 7 َوِمْن َخْلفِِه = ورقيب ِمْن َخْلفِِه، ورقباء ِمْن َخْلفِهِ ( 9 الَمَعاقُِب، َمَعاقِيب، ُمْعتَقِبَاتٌ ( 0 
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َحاَب ٱثل َِقاَل  .96/13:12هـ َق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوي نِشئ  ٱلسذ م  ٱۡلَبۡ ِي ي رِيك  َو ٱَّلذ اْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويُْنِشُئ هَُو الاِذي يُِريُكُم  ه 

َحاَب الثِّقَالَ   السا

96/13:13هـ
1
َِٰعَق   َو َوي َسب ِح  ٱلرذۡعد  ِِبَۡمِدهِۦ َوٱلَۡمَلىئَِكة  ِمۡن ِخيَفتِهِۦ َوي ۡرِسل  ٱلصذ

َو َشِديد  ٱلِۡمَحالِ  ِ َوه  ۡم ي َجَِٰدل وَن ِِف ٱَّللذ   0َفي ِصيب  بَِها َمن يََشآء  َوه 
ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَماَلهَِكةُ ِمْن ِخيفَتِِه  َويَُسبُِّ  الرا

َواِعَق فَيُِصيُب بِهَا َمْن يََشاُء َوهُْم  َويُْرِسُل الصا

ِ َوهَُو َشِديُد اْلِمَحالِ   يَُجاِدلُوَن فِي هللاا

96/13:14هـ
2
ونَ   ِيَن يَۡدع  ِۚ َوٱَّلذ ِ َ  0ََل ۥ َدۡعَوة  ٱۡۡلَق  م ِمن د ونِهِۦ ََل ي ۡسَتِجيب وَن لَه 

َو بَِبَٰلِغِهۦِ  َوَما  ۡيهِ إََِل ٱلَۡمآِء َِلَۡبل َغ فَاه  َوَما ه   َكَبَِٰسِط َكفذ
ء  إَِلذ بَِشۡ

َٰٖل  َٰفِِريَن إَِلذ ِِف َضَل ََعٓء  ٱۡلَك  د 

لَهُ َدْعَوةُ اْلَحقِّ َوالاِذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اَل 

الا َكبَاِسِط َكفاْيِه إِلَى اْلَماِء يَْستَِجيبُوَن لَهُْم بَِشْيءإ إِ 

لِيَْبلَُغ فَاهُ َوَما هَُو بِبَالِِغِه َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إاِلا 

 فِي َضاَللإ 

96/13:15هـ
3
م   َٰل ه  ۡرِض َطوَٗۡع َوَكۡرٗها َوِظَل

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َمن ِِف ٱلسذ

ِ َوٱٓأۡلَصالِ  و  د    ۩0م0بِٱۡلغ 
َماَواِت َواأْلَْرِض طَْوًعا  ِ يَْسُجُد َمْن فِي السا َوَّلِلا

 َوَكْرهًا َوِظاَللُهُْم بِاْلُغُدوِّ َواآْلََصالِ 

96/13:16هـ
4
ِن د ونِهِۦٓ   َۡذت م م  فَٱَتذ

َ
ۡرِض ق ِل ٱَّللذ   ق ۡل أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ق ۡل َمن رذبُّ ٱلسذ

وَن  ۡوَِلَآَء ََل َيۡملِك 
َ
ا  ق ۡل َهۡل يَۡسَتوِيأ ِسِهۡم َنۡفٗعا َوََل َِض ٗ نف 

َ
 0ِۡل

 ِ ْ َّلِلذ ۡم َجَعل وا
َ
ۗۡ أ ل َمَٰت  َوٱنلُّور  ۡم َهۡل تَۡسَتوِي ٱلظُّ

َ
ۡعََمَٰ َوٱۡۡلَِصۡي  أ

َ
ٱۡۡل

 ِ
ْ َكَخۡلقِهِۦ فَتََشََٰبَه ٱۡۡلَۡلق  َعلَۡيِهۡم  ق ِل ٱَّللذ  َخَٰلِق  ُك   وا ََكَٓء َخلَق  َ ُش 

وَ  ءٖ َوه  َٰر   ََشۡ َِٰحد  ٱۡلَقهذ  ٱۡلَو

ُ قُْل  َماَواِت َواأْلَْرِض قُِل هللاا قُْل َمْن َربُّ السا

أَفَاتاَخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولِيَاَء اَل يَْملُِكوَن أِلَْنفُِسِهْم 

ا قُْل هَْل يَْستَِوي اأْلَْعَمى َواْلبَِصيُر  نَْفًعا َواَل َضّرً

ِ  أَْم هَْل تَْستَِوي الظُّلَُماتُ  َوالنُّوُر أَْم َجَعلُوا َّلِلا

 ُ ُشَرَكاَء َخلَقُوا َكَخْلقِِه فَتََشابَهَ اْلَخْلُق َعلَْيِهْم قُِل هللاا

 َخالُِق ُكلِّ َشْيءإ َوهَُو اْلَواِحُد اْلقَهاارُ 

96/13:17هـ
5
ۡودِيَُۢة بَِقَدرَِها 

َ
َمآءِ َماٗٓء فََسالَۡت أ نَزَل ِمَن ٱلسذ

َ
ۡيل  َزَبٗدا  0أ فَٱۡحَتَمَل ٱلسذ

ونَ  ا ي وقِد  ُۖ َوِممذ ابِٗيا ۡو َمَتَٰٖع َزَبد   9رذ
َ
َعلَۡيهِ ِِف ٱنلذارِ ٱبۡتَِغآَء ِحۡلَية  أ

ۥ  َكَذَٰلَِك يَۡۡضِب  ٱَّللذ   ِۡثل ه  َبد  َفَيۡذَهب   ]...[م  ا ٱلزذ مذ
َ
ٱۡۡلَقذ َوٱۡلَبَِٰطَل  فَأ

 ُۖ َفاٗٓء ا َما يَنَفع   7ج  مذ
َ
ۡرِضِۚ َكَذَٰلَِك يَۡۡضِب  ٱَّللذ  َوأ

َ
ث  ِِف ٱۡۡل ٱنلذاَس َفَيۡمك 

ۡمَثاَل 
َ
 ٱۡۡل

َماِء َماًء فََسالَْت أَْوِديَةٌ بِقََدِرهَا  أَْنَزَل ِمَن السا

ا يُوقُِدوَن َعلَْيِه فِي  ْيُل َزبًَدا َرابِيًا َوِمما فَاْحتََمَل السا

َزبٌَد ِمْثلُهُ َكَذلَِك النااِر اْبتَِغاَء ِحْليَةإ أَْو َمتَاعإ 

بَُد فَيَْذهَُب  ا الزا ُ اْلَحقا َواْلبَاِطَل فَأَما يَْضِرُب هللاا

ا َما يَْنفَُع النااَس فَيَْمُكُث فِي اأْلَْرِض  ُجفَاًء َوأَما

ُ اأْلَْمثَالَ   َكَذلَِك يَْضِرُب هللاا

96/13:18هـ
6
  ِۚ ِيَن ٱۡسَتَجاب واْ لَِرب ِِهم  ٱۡۡل ۡسََنَٰ م لَِّلذ نذ لَه 

َ
ِيَن لَۡم يَۡسَتِجيب واْ ََل ۥ لَۡو أ  َوٱَّلذ

وٓء   ۡم س  ْوَلىئَِك لَه 
 
 بِهِۦٓ  أ

ْ ۥ ََلۡفَتَدۡوا ۥ َمَعه  ۡرِض ََجِيٗعا َوِمۡثلَه 
َ
ا ِِف ٱۡۡل مذ

مۡ  َٰه  َوى
ۡ
ُۖ َوبِۡئَس ٱلِۡمَهاد   0ٱۡۡلَِساِب َوَمأ  َجَهنذم 

ْسنَى َوالاِذيَن لَْم لِلاِذيَن اْستََجابُوا لَِربِِّهُم اْلحُ 

يَْستَِجيبُوا لَهُ لَْو أَنا لَهُْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا 

َوِمْثلَهُ َمَعهُ اَلْفتََدْوا بِِه أُولَئَِك لَهُْم ُسوُء اْلِحَساِب 

 َوَمأَْواهُْم َجهَناُم َوبِْئَس اْلِمهَادُ 

96/13:19هـ
7
َفَمن 

َ
نزَِل  0۞أ

 
ٓ أ َما نذ

َ
ۡعََمى  إََِلۡ  9َيۡعلَم  أ

َ
َو أ ب َِك ٱۡۡلَقُّ َكَمۡن ه  َك مِن رذ

ۡلَبَِٰب 
َ
ْول واْ ٱۡۡل

 
ر  أ  إِنذَما َيَتَذكذ

أَفََمْن يَْعلَُم أَناَما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن 

ُر أُولُو اأْلَْلبَابِ   هَُو أَْعَمى إِناَما يَتََذكا

                                                           
1

 اْلُمَحالِ ( 0 
2

 َكبَاِسطإ ( 9 تَْدُعونَ ( 0 
3

سبحيه أيتها  .سبحوا الرب من السموات سبحوه في األعالي سبحوه يا جميع مالهكته سبحيه يا جميع قواته !قارن: "هللويا( 0م ♦َواإْليَصاِل ( 0 

فلتسب  اسم الرب فإنه هو أمر فخلقت  .سبحيه يا سماء السموات ويا أيتها المياه التي فوق السموات .الشمس والقمر سبحيه يا جميع كواكب النور

سبحي الرب من األرض أيتها التنانين وجميع الغمار النار والبرد، والثلج والضباب الري   .ر وإلى األبد سن سنة لن تزولوأقامها إلى الده

ملوك  .الجبال وجميع التالل الشجر المثمر وجميع األرز الوحوش وجميع البهاهم الحيوانات الدابة والطيور المجنحة .العاصفة المنفذة لكلمته

ليسبحوا اسم الرب فإن اسمه عال دون سواه  .وب الرؤساء وجميع قضاة األرض والشبان والعذارى والشيوخ واألحداثاألرض وجميع الشع

:  079فالتسبي  في أفواه جميع أصفياهه بني إسراهيل الشعب المقرب إليه. هللويا" )مزامير  .وجالله فوق األرض والسموات وقد عظم قوة شعبه

0-07.) 
4

 تَْستَِوي( 0 
5

 ُجفَاالً ( 7 تُوقُِدونَ ( 9 بِقَْدِرهَا (0 
6

 َوَماَواهُمْ ( 0 
7

 أَْنَزلَ ( 9 أَو َمنْ ( 0 
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ِ  96/13:20هـ ِيَن ي وف وَن ب
وَن ٱلِۡميَثََٰق ٱَّلذ ض  ِ َوََل يَنق  ِ َواَل يَْنقُُضوَن اْلِميثَاقَ  َعۡهِد ٱَّللذ  الاِذيَن يُوفُوَن بَِعْهِد هللاا

ۡم  96/13:21هـ ن ي وَصَل َوَيۡخَشۡوَن َربذه 
َ
َمَر ٱَّللذ  بِهِۦٓ أ

َ
ٓ أ ِيَن يَِصل وَن َما َوٱَّلذ
وَٓء ٱۡۡلَِساِب   َوَيَخاف وَن س 

ُ بِِه أَْن يُوَصَل َوالاِذيَن  يَِصلُوَن َما أََمَر هللاا

 َويَْخَشْوَن َرباهُْم َويََخافُوَن ُسوَء اْلِحَسابِ 

ا  96/13:22هـ ْ ِممذ وا نَفق 
َ
ةَ َوأ لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قَام 

َ
ْ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِِهۡم َوأ وا ِيَن َصَب  َوٱَّلذ

ا وََعََلنَِيٗة َوَيۡدرَء ونَ  ۡم ِِس ٗ ۡم  َرزَۡقَنَٰه  ْوَلىئَِك لَه 
 
ي َِئَة أ بِٱۡۡلََسَنةِ ٱلسذ

ارِ  ۡقَب ٱَلذ  ع 

َوالاِذيَن َصبَُروا اْبتَِغاَء َوْجِه َربِِّهْم َوأَقَاُموا 

ا َوَعاَلنِيَةً  ا َرَزْقنَاهُْم ِسّرً اَلةَ َوأَْنفَقُوا ِمما الصا

يِّئَةَ أُولَئَِك لَهُْم ُعْقبَ  ارِ َويَْدَرُؤوَن بِاْلَحَسنَِة السا  ى الدا

96/13:23هـ
1
َٰت    ل وَنَها 0َجنذ ۡزَوَِٰجهِۡم  7َوَمن َصلَحَ  9َعۡدٖن يَۡدخ 

َ
ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأ

َٰتِِهۡمُۖ  ِيذ ل ونَ  7َوذ ر  ِ بَاٖب  3َوٱلَۡمَلىئَِكة  يَۡدخ 
ِن ُك     0مَعلَۡيِهم م 

َجنااُت َعْدنإ يَْدُخلُونَهَا َوَمْن َصلََ  ِمْن آَبَاهِِهْم 

يااتِِهْم َواْلَماَلهَِكةُ يَْدُخلُوَن َعلَْيِهْم  َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّ

 ِمْن ُكلِّ بَابإ 

96/13:24هـ
2
ت ۡم  فَنِۡعمَ   م بَِما َصَبۡ ٌَٰم َعلَۡيك  ارِ  0َسَل ۡقَب ٱَلذ ارِ  ع   َساَلٌم َعلَْيُكْم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَى الدا

ِيَن  96/13:25هـ َمَر ٱَّللذ  َوٱَّلذ
َ
وَن َمآ أ ِ ِمنَۢ َبۡعِد ِميَثَٰقِهِۦ َوَيۡقَطع  وَن َعۡهَد ٱَّللذ ض  يَنق 

وٓء   ۡم س  م  ٱللذۡعَنة  َولَه  ْوَلىئَِك لَه 
 
ۡرِض أ

َ
وَن ِِف ٱۡۡل ن ي وَصَل َوي ۡفِسد 

َ
بِهِۦٓ أ
ارِ   ٱَلذ

ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه  َوالاِذيَن يَْنقُُضوَن َعْهَد هللاا

ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن َويَقْ  طَُعوَن َما أََمَر هللاا

ارِ   فِي اأْلَْرِض أُولَئَِك لَهُُم اللاْعنَةُ َولَهُْم ُسوُء الدا

96/13:26هـ
3
ِۡزَق لَِمن يََشآء  َوَيۡقِدر     ط  ٱلر  ۡنَيا  ]...[ 0ٱَّللذ  يَۡبس  ةِ ٱَلُّ ْ بِٱۡۡلََيوَٰ وا َوفَرِح 

ۡنَيا  ة  ٱَلُّ   م0ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِلذ َمَتَٰع م ]...[َوَما ٱۡۡلََيوَٰ
ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر َوفَِرُحوا  ُ يَْبُسطُ الرِّ هللاا

ْنيَا فِي اآْلَِخَرِة إاِلا  ْنيَا َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ بِاْلَحيَاِة الدُّ

 َمتَاعٌ 

ـه 96/13:27
4
  َ ب ِهۦِ  ق ۡل إِنذ ٱَّللذ ِن رذ نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  م 

 
ْ لَۡوََلٓ أ وا ِيَن َكَفر  ول  ٱَّلذ َوَيق 

نَاَب  0مي ِضلُّ َمن يََشآء  
َ
 َوَيۡهِدٓي إََِلۡهِ َمۡن أ

َويَقُوُل الاِذيَن َكفَُروا لَْواَل أُْنِزَل َعلَْيِه آَيَةٌ ِمْن َربِِّه 

َ يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن أَنَابَ قُْل إِنا   هللاا

ِ َتۡطَمئِنُّ  96/13:28هـ ََل بِِذۡكرِ ٱَّللذ
َ
ِۗۡ أ م بِِذۡكرِ ٱَّللذ وب ه 

ْ َوَتۡطَمئِنُّ ق ل  ِيَن َءاَمن وا ٱَّلذ
ل وب    ٱۡلق 

ِ أاََل  بِِذْكِر الاِذيَن آََمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُهُْم بِِذْكِر هللاا

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ   هللاا

96/13:29هـ
5
وَّبَٰ   َٰلَِحَِٰت ط  ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ ۡسن  َم  0ٱَّلذ ۡم وَح  الَِحاِت طُوبَى لَهُْم   9اٖب   َ لَه  الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 َوُحْسُن َمآَبإ 

مذ  96/13:30هـ
 
رَۡسۡلَنََٰك ِِفٓ أ

َ
ْ َعَلۡيِهم  َكَذَٰلَِك أ َۡتل َوا ِ َمم  تل 

 
ٓ أ ةٖ قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلَِها

ِ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ  َو َرّب  ۡل ه 
ِنَٰمۡح  ق  وَن بِٱلرذ ر  ۡم يَۡكف  ۡوَحۡيَنآ إََِلَۡك َوه 

َ
ِٓي أ ٱَّلذ

ۡت  ِإَوََلۡهِ َمَتاِب  َو َعلَۡيهِ تََوُكذ  ه 

ةإ قَْد َخلَتْ  ِمْن قَْبلِهَا أَُمٌم  َكَذلَِك أَْرَسْلنَاَك فِي أُما

لِتَْتلَُو َعلَْيِهُم الاِذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوهُْم يَْكفُُروَن 

ْحَماِن قُْل هَُو َربِّي اَل إِلَهَ إاِلا هَُو َعلَْيِه  بِالرا

ْلُت َوإِلَْيِه َمتَابِ   تََوكا

                                                           
1

ياتِِهمْ ( 7 َصلُ َ ( 7 يُْدَخلُونَهَا( 9 َجنااتِ ( 0  قارن: "وجاء أحد المالهكة السبعة، أصحاب األكواب السبعة الممتلئة بالنكبات ( 0م♦ يُْدَخلُوَن ( 3 َوُذرِّ

فحملني بالروح إلى جبل عظيم عال وأراني المدينة المقدسة أورشليم نازلة من  .فخاطبني قال: تعال أرك العروس امرأة الحملالسبع األخيرة، 

بابا،  السماء من عند هللا، وعليها مجد هللا. وألالؤها أشبه بألالء أكرم الحجارة، كأنها حجر يشب بلوري، ولها سور عظيم عال، ولها اثنا عشر

 Ces portes sont** .(.09-8:  90ب اثنا عشر مالكا، وفيها أسماء مكتوبة هي أسماء أسباط بني إسراهيل االثني عشر" )رؤيا وعلى األبوا

mentionnées dans 1 H 104:2; TL 18:10. 
2

 فَنَِعَم، فَنَْعمَ ( 0 
3

ُر ( 0   **Cf. Mishnah, Abot 4:17( 0م♦ َويَْقُدُر، َويُقَدِّ
4

 (.09-00:  03الرب جعلني أحيد فإنه ال يعمل ما يمقته. ال تقل: هو أضلني فإنه ال حاجة له في الرجل الخاطئ" )سيراخ قارن: "ال تقل:  (0م 
5

 َوُحْسُن َمآَبي، َوُحْسَن َمآَبٌ ( 9 ِطيبَى( 0 
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96/13:31هـ
1
ۡو  

َ
َبال  أ َۡت بِهِ ٱۡۡلِ ِ ۡي  نذ ق ۡرَءاٗنا س 

َ
ۡو ُك  َِم بِهِ َولَۡو أ

َ
ۡرض  أ

َ
َعۡت بِهِ ٱۡۡل ِ ط  ق 

فَلَۡم يَاْۡي 
َ
ۗۡ أ ۡمر  ََجِيًعا

َ
ِ ٱۡۡل ذ ِ ِۗ بَل َّلل  ن لذۡو يََشآء   0ِس   َ ٱلَۡمۡوََتَٰ

َ
ِيَن َءاَمن ٓواْ أ ٱَّلذ

م بَِما  ْ ت ِصيب ه  وا ِيَن َكَفر  ۗۡ َوََل يََزال  ٱَّلذ ٱَّللذ  لََهَدى ٱنلذاَس ََجِيٗعا
ْ قَارَِعةٌ  وا ۡو ََت لُّ  َصَنع 
َ
ِن َدارِهِمۡ  9أ ِ  إِنذ  7قَرِيٗبا م  ِتَ وَۡعد  ٱَّللذ

ۡ
َٰ يَأ َحَّتذ

ۡلِف  ٱلِۡميَعاَد  َ ََل َي   ٱَّللذ

َولَْو أَنا قُْرآَنًا ُسيَِّرْت بِِه اْلِجبَاُل أَْو قُطَِّعْت بِِه 

ِ اأْلَْمُر َجِميًعا  اأْلَْرُض أَْو ُكلَِّم بِِه اْلَمْوتَى بَْل َّلِلا

ُ لَهََدى  أَفَلَْم يَْيئَِس الاِذيَن آََمنُوا أَْن لَْو يََشاُء هللاا

النااَس َجِميًعا َواَل يََزاُل الاِذيَن َكفَُروا تُِصيبُهُْم بَِما 

َصنَُعوا قَاِرَعةٌ أَْو تَُحلُّ قَِريبًا ِمْن َداِرِهْم َحتاى 

َ اَل يُْخلُِف الْ  ِ إِنا هللاا  ِميَعادَ يَأْتَِي َوْعُد هللاا

96/13:32هـ
2
ْ ث مذ  0َولََقدِ   وا ِيَن َكَفر  ۡملَۡيت  لَِّلذ

َ
ِن َقۡبلَِك فَأ ٖل م  ٱۡست ۡهزَِئ بِر س 

ۡمُۖ فََكۡيَف ََكَن ِعَقاِب  َخۡذت ه 
َ
  9أ

َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسلإ ِمْن قَْبلَِك فَأَْملَْيُت لِلاِذيَن 

 ِعقَابِ  َكفَُروا ثُما أََخْذتُهُْم فََكْيَف َكانَ 

96/13:33هـ
3
ََكَٓء ق ۡل   َ ِ ُش  ْ َّلِلذ ِ َنۡفِۢس بَِما َكَسَبۡتۗۡ وََجَعل وا

َٰ ُك   َو قَآئٌِم لََعَ َفَمۡن ه 
َ
أ

 ِ ۡم ت َنب 
َ
ۡم  أ وه  ۥ    َسمُّ َِن ٱۡلَقۡوِلِۗ  0ونَه  م بَِظَِٰهرٖ م 

َ
ۡرِض أ

َ
بَِما ََل َيۡعلَم  ِِف ٱۡۡل

واْ َمكۡ  ِيَن َكَفر  ي َِن لَِّلذ مۡ بَۡل ز  ْ  9ر ه  وا دُّ بِيِلِۗ َوَمن ي ۡضلِِل  7وَص  َعِن ٱلسذ
  7ٱَّللذ  َفَما ََل ۥ ِمۡن َهادٖ 

أَفََمْن هَُو قَاهٌِم َعلَى ُكلِّ نَْفسإ بَِما َكَسبَْت َوَجَعلُوا 

وهُْم أَْم تُنَبِّئُونَهُ بَِما اَل يَْعلَُم فِي  ِ ُشَرَكاَء قُْل َسمُّ َّلِلا

َن اْلقَْوِل بَْل ُزيَِّن لِلاِذيَن اأْلَْرِض أَْم بِظَاِهرإ مِ 

بِيِل َوَمْن يُْضلِِل  وا َعِن السا َكفَُروا َمْكُرهُْم َوُصدُّ

ُ فََما لَهُ ِمْن هَادإ   هللاا

96/13:34هـ
4
  ِ َِن ٱَّللذ م م  ُۖ َوَما لَه  َشقُّ

َ
ُۖ َولََعَذاب  ٱٓأۡلِخَرةِ أ ۡنَيا ةِ ٱَلُّ ۡم َعَذاب  ِِف ٱۡۡلََيوَٰ ذه  ل

  0ِمن َواقٖ 
ْنيَا َولََعَذاُب اآْلَِخَرِة أََشقُّ  لَهُْم َعَذاٌب فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ِ ِمْن َواقإ   َوَما لَهُْم ِمَن هللاا

96/13:35هـ
5
َثل    ل َها 0۞مذ ك 

 
ُۖ أ نَۡهَٰر 

َ
وَنُۖ ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل تذق  َِّت و ِعَد ٱلۡم 

 9ٱۡۡلَنذةِ ٱلذ
َٰفِرِيَن ٱنلذار   ۡقَب ٱۡلَك ْ  وذع  ِيَن ٱتذَقوا ۡقَب ٱَّلذ  َدآئِم  َوِظلَُّها  تِۡلَك ع 

َمثَُل اْلَجناِة الاتِي ُوِعَد اْلُمتاقُوَن تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا 

اأْلَْنهَاُر أُُكلُهَا َداهٌِم َوِظلُّهَا تِْلَك ُعْقبَى الاِذيَن اتاقَْوا 

 فِِريَن الناارُ َوُعْقبَى اْلَكا

96/13:36هـ
6
ۡحَزاِب  

َ
نزَِل إََِلَۡكُۖ َوِمَن ٱۡۡل

 
ٓ أ وَن بَِما م  ٱۡلِكَتََٰب َيۡفرَح  ِيَن َءاَتۡيَنَٰه  َوٱَّلذ

ُۡشِكَ 
 
َ َوََلٓ أ ۡعب َد ٱَّللذ

َ
ۡن أ
َ
ِمۡرت  أ

 
ٓ أ َما ۥ  ق ۡل إِنذ بِهِۦٓ   0َمن ي نِكر  َبۡعَضه 

واْ ِإَوََلۡهِ َم  ۡدع 
َ
  9اِب   َ إََِلۡهِ أ

َوالاِذيَن آَتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْفَرُحوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك 

َوِمَن اأْلَْحَزاِب َمْن يُْنِكُر بَْعَضهُ قُْل إِناَما أُِمْرُت 

َ َواَل أُْشِرَك بِِه إِلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآَبِ   أَْن أَْعبَُد هللاا

96/13:37هـ
7
نَزۡلَنَٰه   

َ
م َبۡعَد َما َجآَءَك  َوَكَذَٰلَِك أ ۡهَوآَءه 

َ
ا  َولَئِِن ٱتذَبۡعَت أ ۡكًما َعَربِي ٗ ح 
ٖ َوََل َواقٖ  ِ ِمن َوِّل    0ِمَن ٱۡلعِۡلِم َما لََك ِمَن ٱَّللذ

َوَكَذلَِك أَْنَزْلنَاهُ ُحْكًما َعَربِيًّا َولَئِِن اتابَْعَت 

ِ أَْهَواَءهُْم بَْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لَ  َك ِمَن هللاا

 ِمْن َولِيٍّ َواَل َواقإ 

ٗة  َوَما ََكَن  96/13:38هـ ِيذ ۡزَوَٰٗجا َوذ ر 
َ
ۡم أ ِن َقۡبلَِك وََجَعۡلَنا لَه  َٗل م  رَۡسۡلَنا ر س 

َ
َولََقۡد أ

ِتَ أَِب
ۡ
ن يَأ
َ
ول  أ َجٖل كَِتاب  لَِرس 

َ
ِ أ
ِۗۡ لِك    يَة  إَِلذ بِإِۡذِن ٱَّللذ

ُرُساًل ِمْن قَْبلَِك َوَجَعْلنَا لَهُْم أَْزَواًجا َولَقَْد أَْرَسْلنَا 

ياةً َوَما َكاَن لَِرُسولإ أَْن يَأْتَِي بِآَيَةإ إاِلا بِإِْذِن  َوُذرِّ

ِ لُِكلِّ أََجلإ ِكتَابٌ   هللاا

96/13:39هـ
8
  ُۖ واْ ٱَّللذ  َما يََشآء  َوي ۡثبِت  مُّ ٱۡلِكَتَٰبِ  0َيۡمح 

 
ۥٓ أ ُ   0موَِعنَده    َما يََشاُء َويُْثبُِت َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَابِ يَْمُحوا هللاا

96/13:40هـ
9
َينذَك فَإِنذَما َعلَۡيَك   ۡو َنَتوَفذ

َ
ۡم أ ه  ِي نَعِد  ا ن رَِينذَك َبۡعَض ٱَّلذ ِإَون مذ

َٰغ    وََعلَۡيَنا ٱۡۡلَِساب   0نٱۡۡلََل
َوفايَناَك َوإِْن َما نُِريَناَك بَْعَض الاِذي نَِعُدهُْم أَْو نَتَ 

 فَإِناَما َعلَْيَك اْلباََلُغ َوَعلَْينَا اْلِحَسابُ 

                                                           
1

 ِدياِرِهمْ ( 7 يَُحلُّ ( 9 يأس، يايس، يتبين( 0 
2

 ِعقَابِي( 9 َولَقَدُ ( 0 
3

وا، َوَصد  ( 7 َزياَن ... َمْكَرهُمْ ( 9 تُْنبِئُونَهُ ( 0  وا، َوِصدُّ  هَادي( 7 َوَصدُّ
4

 َواقي( 0 
5

 أُْكلُهَا( 9 أْمثَاُل، ِمثَالُ ( 0 
6

 َمآَبي( 9 أُْشِركُ ( 0 
7

 َواقي( 0 
8

 .7:  77\67انظر هامش اآلية ( 0م♦ َويُثَبُِّت ( 0 
9

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
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96/13:41هـ
1
َها  ص  ۡرَض نَنق 

َ
ِت ٱۡۡل

ۡ
نذا نَأ

َ
ْ أ َو لَۡم يََرۡوا

َ
م  ََل  0أ ۡطَرافَِها  َوٱَّللذ  ََيۡك 

َ
ِمۡن أ

َو َِسِيع  ٱۡۡلَِساِب  َِب ِۡل ۡكِمهۦِ  َوه  َعق   م 
نَأْتِي اأْلَْرَض نَْنقُُصهَا ِمْن أَْطَرافِهَا أََولَْم يََرْوا أَناا 

ُ يَْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه َوهَُو َسِريُع اْلِحَسابِ   َوهللاا

96/13:42هـ
2
ُۖ َيۡعلَم  َما تَۡكِسب    ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَلِلذهِ ٱلَۡمۡكر  ََجِيٗعا َوقَۡد َمَكَر ٱَّلذ

ُّ َنۡفٖسِۗ َوَسَيۡعلَم   َٰ  0ُك  فذ ارِ  9ر  ٱۡلك  ۡقَب ٱَلذ  لَِمۡن ع 
َوقَْد َمَكَر الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فَلِلاِه اْلَمْكُر َجِميًعا يَْعلَُم 

َما تَْكِسُب ُكلُّ نَْفسإ َوَسيَْعلَُم اْلُكفااُر لَِمْن ُعْقبَى 

ارِ   الدا

96/13:43هـ
3
ۡرَسَٗل  ق ۡل َكَفَٰ   ْ لَۡسَت م  وا ِيَن َكَفر  ول  ٱَّلذ ِ َشِهيَدَۢا بَيَِۡن  َوَيق  بِٱَّللذ

ۡم َوَمنۡ    9ِعنَدهۥ  ِعۡلم  ٱۡلِكَتَٰبِ  0َوَبۡيَنك 
 ِ َويَقُوُل الاِذيَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَساًل قُْل َكفَى بِاَّللا

 َشِهيًدا بَْينِي َوبَْينَُكْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِكتَابِ 

 

 سورة الرُحن 55\63
 4هجرية 78 – عدد اآليات

5
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ْحَمانُ  ٱلرذۡحَمَٰن   97/55:1هـ  الرا

ۡرَءانَ  97/55:2هـ  َعلاَم اْلقُْرآَنَ  َعلذَم ٱۡلق 

نَسَٰنَ  97/55:3هـ ْنَسانَ  َخلََق ٱۡۡلِ  َخلََق اإْلِ

 َعلاَمهُ اْلبَيَانَ  َعلذَمه  ٱۡۡلََيانَ  97/55:4هـ

97/55:5هـ
6
ۡمس  َوٱۡلَقَمر     الشاْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانإ  ِِب ۡسَباٖن  ]...[ 0م0ٱلشذ

َدانِ  97/55:6هـ َجر  يَۡسج  َجُر يَْسُجَدانِ  َوٱنلذۡجم  َوٱلشذ  َوالناْجُم َوالشا

97/55:7هـ
7
َمآءَ   َماَء َرفََعهَا َوَوَضَع اْلِميَزانَ   0َرَفَعَها َوَوَضَع ٱلِۡمَُيانَ  0َوٱلسذ  َوالسا

97/55:8هـ
8
َلذ  

َ
 أاَلا تَْطَغْوا فِي اْلِميَزانِ   0مَتۡطَغۡواْ ِِف ٱلِۡمَُيانِ  0أ

97/55:9هـ
9
واْ ٱلَۡوۡزنَ   قِيم 

َ
ْ  0َوأ وا َِّۡس   تُْخِسُروا اْلِميَزانَ َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلقِْسِط َواَل  ٱلِۡمَُياَن  0بِٱۡلقِۡسِط َوََل َت 

97/55:10هـ
10

ۡرَض  
َ
نَاِم  0َوٱۡۡل

َ
 َواأْلَْرَض َوَضَعهَا لأِْلَنَامِ  َوَضَعَها لَِۡل

ۡكَمامِ  97/55:11هـ
َ
َِٰكَهة  َوٱنلذۡخل  َذات  ٱۡۡل  فِيهَا فَاِكهَةٌ َوالناْخُل َذاُت اأْلَْكَمامِ  فِيَها َف

97/55:12هـ
11

ۡيَحان  َوٱۡۡلَبُّ ذ و ٱۡلَعۡصِف   ْيَحانُ   0َوٱلرذ  َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرا

بَانِ  97/55:13هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

                                                           
1

 نُنَقُِّصهَا( 0 
2

 اْلَكافُِر، الكافرون، الذين كفروا، الُكْفرُ ( 9 َوَسيُْعلَمُ ( 0 
3

  اْلِكتَاِب َوِمْن ِعْنِدِه ِعْلُم اْلِكتَاِب، َوِمْن ِعْنِدِه ُعلَِم اْلِكتَاُب، َوِمْن ِعْنِدِه ُعلَِّم اْلِكتَاُب، َوِمْن ِعْنِدِه أمُّ ( 9 َوبَِمنْ ( 0 
4

 عروس القرآن.ان آخر:  عنو. 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
5

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
6

 (.06:  0" )تكوين النير األكبر لحكم النهار والنير األصغر لحكم الليل والكواكب فصنع هللا النيرين العظيمين قارن: "( 0م ♦الشاْمَس َواْلقََمَر ( 0 
7

َماءُ ( 0   اْلِميَزاَن، َوَخْفَض اْلِميَزانِ َوُوِضَع اْلِميَزاُن، َوَخفََض ( 9 َوالسا
8

 .93:   7\78أنظر هامش اآلية  (0م♦ ال ( 0 
9

 تَْخِسُروا، تَْخَسُروا، تَْخُسُروا( 9 اللسانَ ( 0 
10

 َواأْلَْرضُ ( 0 
11

ْيَحانِ ( 0  ْيَحاَن، َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرا  َوالَْحبُّ ذا الَْعْصِف َوالرا
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97/55:14هـ
1
ارِ   نَسََٰن ِمن َصۡلَصَٰٖل َكٱۡلَفخذ ْنَساَن ِمْن َصْلَصالإ   0مَخلََق ٱۡۡلِ ارِ َخلََق اإْلِ  َكاْلفَخا

97/55:15هـ
2
ارٖ  0وََخلََق ٱۡۡلَآنذ  

ِن نذ ارِٖج م   َوَخلََق اْلَجانا ِمْن َماِرجإ ِمْن نَارإ   0مِمن مذ

بَانِ  97/55:16هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:17هـ
3
 َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْينِ  ٱلَۡمۡغرَِبۡيِ  0َوَربُّ َربُّ ٱلَۡمُۡشَِقۡيِ  

بَانِ  97/55:18هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

 َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَقِيَانِ  َمَرَج ٱۡۡلَۡحَرۡيِن يَۡلَتِقَيانِ  97/55:19هـ

َما بَۡرَزخ  َلذ َيۡبِغَيانِ  97/55:20هـ  بَْينَهَُما بَْرَزٌخ اَل يَْبِغيَانِ  بَۡيَنه 

بَانِ  97/55:21هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:22هـ
4
ج    َما ٱللُّۡؤل ؤ   0ََيۡر   ِمْنهَُما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجانُ يَْخُرُج   7َوٱلَۡمۡرَجان   9ِمۡنه 

بَانِ  97/55:23هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:24هـ
5
نَ   0َوََل  ٱۡۡلََوارِ   َِٰم  9ات    َ ٱلۡم  ۡعَل

َ
 ِر َكاأْلَْعاَلمِ َولَهُ اْلَجَواِر اْلُمْنَشآَُت فِي اْلبَحْ  ِِف ٱۡۡلَۡحرِ َكٱۡۡل

بَانِ  97/55:25هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:26هـ
6
ُّ َمۡن َعلَۡيَها فَانٖ    ُكلُّ َمْن َعلَْيهَا فَانإ   0ُك 

97/55:27هـ
7
ۡكَراِم  0َوَيۡبَِقَٰ وَۡجه  َرب َِك ذ و  َِٰل َوٱۡۡلِ ْكَرامِ  ٱۡۡلََل  َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِ

بَانِ  97/55:28هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

نٖ   َ يَۡس  97/55:29هـ
ۡ
َو ِِف َشأ ذ يَۡو   ه  ۡرِضِۚ ُك 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۥ َمن ِِف ٱلسذ َماَواِت َواأْلَْرِض ُكلا يَْومإ هَُو يَْسأَلُهُ  ل ه  َمْن فِي السا

 فِي َشأْنإ 

بَانِ  97/55:30هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:31هـ
8
غ    مۡ  0َسَنۡفر  يُّهَ  9لَك 

َ
 َسنَْفُرُغ لَُكْم أَيُّهَا الثاقاََلنِ  ٱثلذَقََلِن  7أ

بَانِ  97/55:32هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:33هـ
9
نِس إِِن ٱۡسَتَطۡعت مۡ   ِ َوٱۡۡلِ ن  ََٰمۡعَُشَ ٱۡۡلِ ۡقَطارِ  0َي

َ
ْ ِمۡن أ وا ذ  ن تَنف 

َ
أ

ۡلَطَٰٖن  وَن إَِلذ بِس  ذ  ْ  ََل تَنف  وا ذ  ۡرِض فَٱنف 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  ٱلسذ

ْنِس إِِن اْستَطَْعتُْم أَْن تَْنفُُذوا  يَا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِ

َماَواِت َواأْلَْرِض فَاْنفُُذوا اَل  ِمْن أَْقطَاِر السا

 طَانإ تَْنفُُذوَن إاِلا بُِسلْ 

بَانِ  97/55:34هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:35هـ
1
َواظ    َما ش  َاس   0ي ۡرَسل  َعلَۡيك  ِن نذارٖ َوَن  اِن  7 0م  يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواظٌ ِمْن نَارإ َونَُحاٌس فاََل  فَََل تَنَتِِصَ

 َرانِ تَْنتَصِ 

                                                           
1

 .96:  03\37أنظر هامش اآلية ( 0م 
2

 .76:  79\79أنظر هامش اآلية ( 0م♦ اْلَجأَنا ( 0 
3

 َربِّ .. َوَربِّ ( 0 
4

 اللُّْؤلَُؤ َواْلَمْرَجانَ  -يُْخِرُج، نُْخِرُج ( 7 اللُّْولُُؤ، اللُّْولُوُ ( 9 يُْخَرجُ ( 0 
5

آَُت، اْلُمْنَشأَةُ، ( 9 اْلَجَواُر، اْلَجَواِري( 0   اْلُمْنَشيَاتُ اْلُمْنِشآَُت، اْلُمنَشا
6

 فَانِي( 0 
7

 ذي( 0 
8

 أَيُّهُ، أَيُّهَ، أَيُّهْ ( 7 إليكم( 9 َسيَْفُرُغ، َسنَْفَرُغ، َسنِْفَرُغ، َسيُْفَرُغ، َسنَْفِرُغ، َسيَْفَرغُ ( 0 
9

 اْستَطَْعتُما( 0 
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بَانِ  97/55:36هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:37هـ
2
َمآء  فاََكنَۡت َوۡرَدةٗ   ِت ٱلسذ َِهانِ  0فَإَِذا ٱنَشقذ َماُء فََكانَْت َوْرَدةً َكالدِّهَانِ   0مَكٱَل   فَإَِذا اْنَشقاِت السا

بَانِ  97/55:38هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:39هـ
3
 فَيَْوَمئِذإ اَل يُْسأَُل َعْن َذْنبِِه إِْنٌس َواَل َجان    0ل  َعن َذۢنبِهِۦٓ إِنس  َوََل َجآن     َ َفَيۡوَمئِٖذ َلذ ي ۡس  

ي ِ َءاََلٓءِ  97/55:40هـ
َ
بَانِ  فَبِأ ِ َما ت َكذ  بَانِ  َرب ِك   فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:41هـ
4
مۡ   وَن بِِسيَمَٰه  ۡجرِم  ۡعَرف  ٱلۡم  ۡقَداِم  0ي 

َ
يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماهُْم فَيُْؤَخُذ بِالناَواِصي  َفي ۡؤَخذ  بِٱنلذَوََِّٰص َوٱۡۡل

 َواأْلَْقَدامِ 

ي ِ  97/55:42هـ
َ
بَانِ  فَبِأ ِ َما ت َكذ  بَانِ  َءاََلٓءِ َرب ِك   فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:43هـ
5
ونَ   ۡجرِم  ِب  بَِها ٱلۡم  ُب بِهَا اْلُمْجِرُمونَ   0َهَِٰذهِۦ َجَهنذم  ٱلذَِّت ي َكذ   هَِذِه َجهَناُم الاتِي يَُكذِّ

97/55:44هـ
6
وف ونَ    يَطُوفُوَن بَْينَهَا َوبَْيَن َحِميمإ آَنإ  َوَبۡيَ َُحِيم  َءاٖن  9بَۡيَنَها 0َيط 

بَانِ  97/55:45هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

 تَانِ َولَِمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنا  َولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َجنذَتانِ  97/55:46هـ

بَانِ  97/55:47هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

ۡفَنانٖ  97/55:48هـ
َ
 َذَواتَا أَْفنَانإ  َذَواتَآ أ

بَانِ  97/55:49هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

 فِيِهَما َعْينَاِن تَْجِريَانِ  فِيِهَما َعۡيَناِن ََتۡرَِيانِ  97/55:50هـ

بَانِ  97/55:51هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

َِٰكَهةٖ َزۡوَجانِ  97/55:52هـ ِ َف
 َزْوَجانِ فِيِهَما ِمْن ُكلِّ فَاِكهَةإ  فِيِهَما ِمن ُك  

بَانِ  97/55:53هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:54هـ
7
تذِك   ِۢش 0يَ   ِم  َٰ ف ر  ٖقِۚ  9لََعَ ِمْن إِْستَْبَرقإ َوَجنَى ُمتاِكئِيَن َعلَى فُُرشإ بَطَاهِنُهَا  ٱۡۡلَنذتَۡيِ َداٖن  7وََجََن  7َبَطآئِن َها ِمۡن إِۡستَۡبَ

 اْلَجناتَْيِن َدانإ 

بَانِ  97/55:55هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:56هـ
8
نذ   ۡرِف لَۡم َيۡطِمۡثه  َِٰصَرَٰت  ٱلطذ ۡم َوََل َجآن    0فِيِهنذ َق اُت الطاْرِف لَْم يَْطِمْثهُنا إِْنٌس قَْبلَهُْم فِيِهنا قَاِصرَ   9إِنس  َقۡبلَه 

 َواَل َجان  

بَانِ  97/55:57هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

                                                                                                                                                                                                            
1

 َونَحاساً، َونَُحسإ، َونَْحٌس، ونََحسإ َونَُحاسإ، َونَِحاسإ، ( 7 ُشَواظاً .. َونَُحاساً  -نُْرِسُل، يُْرِسُل ( 9 ِشَواظ( 0 
2

(؛"فتنقلب الشمس ظالما والقمر 7:  7( قارن: "فتنقلب الشمس ظالما والقمر دما قبل أن يأتي يوم الرب العظيم الرهيب" )يوهيل 0م♦ َوْرَدةٌ ( 0 

حمل يفض الختم السادس، فحدث زلزال شديد (؛"وتوالت رؤياي فرأيت ال91:  9دما قبل أن يأتي يوم الرب اليوم العظيم المجيد" )اعمال 

 (.09:  6واسودت الشمس كمس  من شعر، والقمر قد صار كله مثل الدم" )رؤيا 
3

 َجأَن  ( 0 
4

 بِِسيَماههم، بِِسيميَاهم( 0 
5

بان أصلياها فال تموتان ( 0  بان تصليان ال تموتان فيها وال تحييان، التي كنتما بها تكذِّ  فيها وال تحييانالتي كنتما بها تكذِّ
6

، تَطُوفَانِ ( 0  فَانِّ فُوَن، يُطَوا فُوَن، يُطافُوَن، يُطَوِّ  بَْينَهُما( 9 يَطاوا
7

 َوَجنِِي، َوَجنِيَ ( 7 إِْستَْبَرقَ ( 7 فُْرشإ ( 9 ُمتاِكينَ ( 0 
8

، يَْطَمْثهُنا ( 0   َجأَن  ( 9 يَْطُمْثهُنا
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نذ ٱَۡلَاق وت  َوٱلَۡمۡرَجان   97/55:58هـ نذه 
َ
 َكأَناهُنا اْليَاقُوُت َواْلَمْرَجانُ  َكأ

بَانِ  97/55:59هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:60هـ
1
 ٱۡۡلِۡحَسَٰن   

ْحَسانُ   0َهۡل َجَزآء  ٱۡۡلِۡحَسَِٰن إَِلذ ْحَساِن إاِلا اإْلِ  هَْل َجَزاُء اإْلِ

َما  97/55:61هـ ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ فَبِأ ِ بَانِ  ت َكذ   فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

 َوِمْن ُدونِِهَما َجناتَانِ  َوِمن د ونِِهَما َجنذَتانِ  97/55:62هـ

بَانِ  97/55:63هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

َتانِ  97/55:64هـ ۡدَهآمذ تَانِ  م   ُمْدهَاما

بَانِ  97/55:65هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

اَخَتانِ  97/55:66هـ اَختَانِ  فِيِهَما َعۡيَناِن نَضذ  فِيِهَما َعْينَاِن نَضا

بَانِ  97/55:67هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأَيِّ  فَبِأ  آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

ان   97/55:68هـ َِٰكَهة  َوََنۡل  َور مذ انٌ  فِيِهَما َف  فِيِهَما فَاِكهَةٌ َونَْخٌل َوُرما

بَانِ  97/55:69هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:70هـ
2
 فِيِهنا َخْيَراٌت ِحَسانٌ  ِحَسان   0فِيِهنذ َخۡيَرٌَٰت  

بَانِ  97/55:71هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:72هـ
3
وَرَٰت  ِِف ٱۡۡلَِيامِ   ۡقص  ور  مذ  ُحوٌر َمْقُصوَراٌت فِي اْلِخيَامِ   0مح 

ي ِ َءاََلٓءِ  97/55:73هـ
َ
بَانِ فَبِأ ِ َما ت َكذ  بَانِ  َرب ِك   فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:74هـ
4
نذ   ۡم َوََل َجآن    0لَۡم َيۡطِمۡثه   لَْم يَْطِمْثهُنا إِْنٌس قَْبلَهُْم َواَل َجان    9إِنس  َقۡبلَه 

بَانِ  97/55:75هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ فَبِأَيِّ آاََلِء  فَبِأ  َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:76هـ
5
تذِك   َٰ َرۡفَرف    ِم  ۡۡضٖ  0َي لََعَ  ُمتاِكئِيَن َعلَى َرْفَرفإ ُخْضرإ َوَعْبقَِريٍّ ِحَسانإ  ِحَساٖن  7وََعۡبَقرِي    9خ 

بَانِ  97/55:77هـ ِ َما ت َكذ  ي ِ َءاََلٓءِ َرب ِك 
َ
بَانِ  فَبِأ  فَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

97/55:78هـ
6
ۡكَراِم  0تََبََٰرَك ٱۡسم  َرب َِك ذِي  َِٰل َوٱۡۡلِ ْكَرامِ  ٱۡۡلََل  تَبَاَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجاَلِل َواإْلِ

 

 سورة اَلنسان 39\66
 7هجرية 31 – عدد اآليات

1
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

                                                           
1

 اْلِحَسانُ ( 0 
2

 َخيَِّراٌت، َخيََراتٌ ( 0 
3

 .99:  36\76أنظر هامش اآلية ( 0م 
4

، يَْطَمْثهُنا ( 0   َجأَن  ( 9 يَْطُمْثهُنا
5

، ِرفاِرفاً ( 0  ، َوَعبَاقِرَ ( 7 ُخُضرإ، َخَضارإ، ُخُضراً ( 9 رفاِرَف، ِرفرافإ ، َوَعبَاقِِري  ، َوَعبَاقِِريٍّ ، َوَعبَاقَِريا  َوَعبَاقِِريا
6

 ذو( 0 
7

 .0ية عنوان هذه السورة مأخوذ من اآل 
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98/76:1هـ
2
ن َشۡي   ۡهرِ لَۡم يَك  َِن ٱَلذ نَسَِٰن ِحي  م   ٱۡۡلِ

َتَٰ لََعَ
َ
وًرا  ٗ َهۡل أ ۡذك  ْهِر لَْم يَُكْن   0ما مذ ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدا هَْل أَتَى َعلَى اإْلِ

 َشْيئًا َمْذُكوًرا

ۡمَشاٖج نذۡبَتلِيهِ فَ  98/76:2هـ
َ
نَسََٰن ِمن نُّۡطَفة  أ َۢا إِنذا َخلَۡقَنا ٱۡۡلِ َجَعۡلَنَٰه  َسِميَع

 بَِصًۡيا
ْنَساَن ِمْن نُْطفَةإ أَْمَشاجإ نَْبتَلِيِه فََجَعْلنَاهُ  إِناا َخلَْقنَا اإْلِ

 َسِميًعا بَِصيًرا

98/76:3هـ
3
ا  ا َشاكِٗرا ِإَومذ بِيَل إِمذ وًرا  0إِنذا َهَديَۡنَٰه  ٱلسذ ا َشاِكًرا  َكف  بِيَل إِما ا َكفُوًراإِناا هََدْينَاهُ السا  َوإِما

98/76:4هـ
4
َٰفِرِيَن َسَلَِٰسََلْ   ۡعَتۡدنَا لِۡلَك

َ
ۡغَلََٰٗل َوَسعًِۡيا  0إِنذآ أ

َ
 إِناا أَْعتَْدنَا لِْلَكافِِريَن َساَلِسَل َوأَْغاَلاًل َوَسِعيًرا َوأ

98/76:5هـ
5
ٖس  

ۡ
ب وَن ِمن َكأ بَۡراَر يَُۡشَ

َ
َها ََكف وًرا 0إِنذ ٱۡۡل نا اأْلَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأْسإ َكاَن ِمَزاُجهَا إِ   9ََكَن ِمَزاج 

 َكافُوًرا

98/76:6هـ
6
وَنَها َتۡفِجۡٗيا  0َعۡيٗنا يَُۡشَب  بَِها  ر  ِ َفج  ِ ي  ُرونَهَا تَْفِجيًرا ِعَباد  ٱَّللذ ِ يُفَجِّ  َعْينًا يَْشَرُب بِهَا ِعبَاُد هللاا

ۡسَتِطۡٗياي وف وَن بِٱنلذۡذرِ  98/76:7هـ هۥ  م  هُ ُمْستَِطيًرا َوَيَخاف وَن يَۡوٗما ََكَن َُشُّ  يُوفُوَن بِالناْذِر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّ

98/76:8هـ
7
ب ِهِۦ   َٰ ح  َعاَم لََعَ وَن ٱلطذ ِسًۡيا ]...[َوي ۡطعِم 

َ
ِكينًا َويَتِيًما َويُْطِعُموَن الطاَعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمسْ   0نِمۡسِكيٗنا َوَيتِيٗما َوأ

 َوأَِسيًرا

98/76:9هـ
8
مۡ   وًرا  0إِنذَما ن ۡطعِم ك  ك  ۡم َجَزاٗٓء َوََل ش  ِ ََل ن رِيد  ِمنك  ِ اَل نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل  لِوَۡجهِ ٱَّللذ إِناَما نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاا

 ُشُكوًرا

ب َِنا  98/76:10هـ  إِناا نََخاُف ِمْن َربِّنَا يَْوًما َعبُوًسا قَْمطَِريًرا يَۡوًما َعب وٗسا َقۡمَطرِيٗراإِنذا ََنَاف  ِمن رذ

98/76:11هـ
9
م    َٰه  وٗرا  0فََوقَى ٗة َوِس   ۡم نَۡۡضَ َٰه  ى َٰلَِك ٱَۡلَۡوِم َولَقذ ُ َشرا َذلَِك اْليَْوِم َولَقااهُْم نَْضَرةً  ٱَّللذ  َُشذ َذ فََوقَاهُُم هللاا

 اَوُسُرورً 

98/76:12هـ
10

َٰه م  واْ َجنذٗة وََحرِيٗرا  0وََجَزى  َوَجَزاهُْم بَِما َصبَُروا َجناةً َوَحِريًرا بَِما َصَب 

98/76:13هـ
11

تذِك   َرآئِِكِۖ ََل يََرۡوَن فِيَها َشۡمٗسا 0يَ   ِمُّ
َ
اَل يََرْوَن فِيهَا َشْمًسا  ُمتاِكئِيَن فِيهَا َعلَى اأْلََراهِكِ  َوََل َزۡمَهرِيٗرا  0مفِيَها لََعَ ٱۡۡل

 َواَل َزْمهَِريًرا

98/76:14هـ
12

َها تَۡذَِلَٗل   وف  َٰل َها َوذ ل ِلَۡت ق ط   َوَدانِيَةً َعلَْيِهْم ِظاَللُهَا َوُذلِّلَْت قُطُوفُهَا تَْذلِياًل  َوَدانَِيًة َعلَۡيِهۡم ِظَل

98/76:15هـ
13

ةٖ َوي َطاف  َعلَۡيِهم أَِب  ِن فِضذ ۠  نَِيةٖ م  ۡكَواٖب ََكنَۡت قََوارِيَرا
َ
ةإ َوأَْكَوابإ َكانَْت   0َوأ َويُطَاُف َعلَْيِهْم بِآَنِيَةإ ِمْن فِضا

 قََواِريرَ 

98/76:16هـ
14

  ْ وَها 0قََوارِيَرا ر  ةٖ قَدذ ةإ قَداُروهَا تَْقِديًرا َتۡقِديٗرا  9ِمن فِضذ  قََواِريَر ِمْن فِضا

98/76:17هـ
15

ٗساَوي ۡسَقۡوَن فِيَها  
ۡ
َها َزَّنَبِيًَل  0َكأ  َويُْسقَْوَن فِيهَا َكأًْسا َكاَن ِمَزاُجهَا َزْنَجبِياًل  ََكَن ِمَزاج 

                                                                                                                                                                                                            
1

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
2

 (.07:  7قارن: "ما اإلنسان حتى تستعظمه وتميل إليه قلبك" )ايوب ( 0م 
3

ا( 0  ا .. َوأما  أَما
4

 َساَلِسالً، َساَلِساَل، َساَلِسلْ ( 0 
5

 قَافُوًرا( 9 َكاسإ ( 0 
6

 يَْشَربُهَا( 0 
7

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
8

 نُْطِعْمُكمْ ( 0 
9

 فََوقااهُمُ ( 0 
10

 َوَجاَزاهُمْ ( 0 
11

:  78( قارن: "ا يجوعون وال يعطشون وال تلفحهم السموم وال الشمس ألن راحمهم يهديهم وإلى ينابيع المياه يوردهم" )اشعيا 0م♦ ُمتاِكيَن ( 0 

 (.06:  7(؛"فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تلفحهم الشمس وال الحر" )رؤيا 01
12

 َوَدانِيَةٌ، َوَدانِياً، َوَدانإ ( 0 
13

 قََواِريراً، قََواِريرُ ( 0 
14

ُروهَا، قََدُروهَا( 9 قََواِريراً، قََواِريرُ ( 0   قُدِّ
15

 َكاًسا( 0 
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98/76:18هـ
1
َٰ َسۡلَسبِيَٗل   ى َسْلَسبِياًل   0َعۡيٗنا فِيَها ت َسَمذ  َعْينًا فِيهَا تَُسما

98/76:19هـ
2
  

َ
وَن إَِذا َرأ َِلذ  وف  َعلَۡيِهۡم وِۡلَدَٰن  ُمُّ ۡم ل ۡؤل ٗؤا ۞َوَيط  ۡم َحِسۡبَته  ۡيَته 

نث وٗرا   مذ
َويَطُوُف َعلَْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلاُدوَن إَِذا َرأَْيتَهُْم 

 َحِسْبتَهُْم لُْؤلًُؤا َمْنثُوًرا

98/76:20هـ
3
يَۡت َثمذ  

َ
ۡلاٗك َكبًِۡيا  0ِإَوَذا َرأ يَۡت نَعِيٗما َوم 

َ
 َوُمْلًكا َكبِيًرا َوإَِذا َرأَْيَت ثَما َرأَْيَت نَِعيًما َرأ

98/76:21هـ
4
مۡ   َٰلَِيه  س   0َع ند  ۡۡض   9ثَِياب  س  ُۖ  7خ  ق  َساوِرَ  7ِإَوۡستَۡبَ

َ
ْ أ لُّٓوا ِمن  3وَح 

وًرا  اٗبا َطه  ۡم َُشَ ۡم َربُّه  َٰه  ةٖ َوَسَقى  فِضذ
َعالِيَهُْم ثِيَاُب ُسْنُدسإ ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق َوُحلُّوا 

ةإ   َوَسقَاهُْم َربُّهُْم َشَرابًا طَهُوًراأََساِوَر ِمْن فِضا

وًرا 98/76:22هـ ۡشك  م مذ ۡم َجَزاٗٓء َوََكَن َسۡعي ك   إِنا هََذا َكاَن لَُكْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعيُُكْم َمْشُكوًرا إِنذ َهََٰذا ََكَن لَك 

ۡرَءاَن تََنِيَٗل  98/76:23هـ نۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلق  ْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآََن تَْنِزياًل إِناا  إِنذا ََنۡن  نَزذ  نَْحُن نَزا

98/76:24هـ
5
وٗرا  0نفَٱۡصِبۡ   ۡو َكف 

َ
ۡم َءاثًِما أ  فَاْصبِْر لُِحْكِم َربَِّك َواَل تُِطْع ِمْنهُْم آَثًِما أَْو َكفُوًرا ِۡل ۡكِم َرب َِك َوََل ت ِطۡع ِمۡنه 

رِ ٱۡسَم َرب َِك ب ۡكَرٗة  98/76:25هـ
ِصيَٗل َوٱۡذك 

َ
 َواْذُكِر اْسَم َربَِّك بُْكَرةً َوأَِصياًل  َوأ

ۡد ََل ۥ َوَسب ِۡحه  ََلَۡٗل َطوِيًَل  98/76:26هـ ِۡل فَٱۡسج   َوِمَن اللاْيِل فَاْسُجْد لَهُ َوَسبِّْحهُ لَْياًل طَِوياًل  َوِمَن ٱَلذ

وَن  98/76:27هـ ِبُّوَن ٱۡلَعاِجلََة َوَيَذر  ََلٓءِ َي  ؤ  ۡم يَۡوٗما ثَقِيَٗل إِنذ َهى إِنا هَُؤاَلِء يُِحبُّوَن اْلَعاِجلَةَ َويََذُروَن َوَراَءهُْم  َوَرآَءه 

 يَْوًما ثَقِياًل 

ۡم َتۡبِديًَل  98/76:28هـ ۡمَثَٰلَه 
َ
نۡلَآ أ ۡمُۖ ِإَوَذا ِشۡئَنا بَدذ ِۡسَه 

َ
ۡم َوَشَدۡدنَآ أ ۡن  َخلَۡقَنَٰه  ْلنَا نَْحُن َخلَْقنَاهُْم َوَشَدْدنَا  َنذ أَْسَرهُْم َوإَِذا ِشْئنَا بَدا

 أَْمثَالَهُْم تَْبِدياًل 

98/76:29هـ
6
ََذ إََِلَٰ َرب ِهِۦ َسبِيَٗل    إِنا هَِذِه تَْذِكَرةٌ فََمْن َشاَء اتاَخَذ إِلَى َربِِّه َسبِياًل   0نإِنذ َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ُۖ َفَمن َشآَء ٱَتذ

98/76:30هـ
7
نإِ  0َوَما تََشآء ونَ  

َ
ٓ أ َ ََكَن َعلِيًما َحِكيٗما  7يََشآءَ  9َلذ َ َكاَن َعلِيًما  ٱَّللذ   إِنذ ٱَّللذ ُ إِنا هللاا َوَما تََشاُؤوَن إاِلا أَْن يََشاَء هللاا

 َحِكيًما

98/76:31هـ
8
َٰلِِميَ   َِلَمَۢا  0ي ۡدِخل  َمن يََشآء  ِِف رَُۡحَتِهۦِ  َوٱلظذ

َ
ۡم َعَذابًا أ َعدذ لَه 

َ
يُْدِخُل َمْن يََشاُء فِي َرْحَمتِِه َوالظاالِِميَن أََعدا لَهُْم  أ

 َعَذابًا أَلِيًما

 

 سورة الطَلق 95\66
 9هجرية 12 – عدد اآليات

10
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

                                                           
1

 َسْلَسبِيلَ ( 0 
2

 لُْولًُؤا، لُْولًُوا( 0 
3

هْ ( 0  ، ثَما  ثُما
4

 أََساِويرَ ( 3 َوإِْستَْبَرَق، َوإِْستَْبَرقإ ( 7 ُخْضرإ ( 7 ثِيَاٌب ُسْنُدسٌ ( 9 َعلَْيهُْم، َعلَْتهُْم، َعالِيَتُهُْم، َعالِيَتُهُنْ ( 0 
5

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
6

 98:  90\7و  76\89منسوخة باآليتين ( 0ن 
7

 َشاءَ ( 7 َما( 9 يََشاُؤونَ ( 0 
8

 َوالظاالِموَن، َوللظاالِِمينَ ( 0 
9

 النساء القصرى.عنوان آخر:  . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
10

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
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99/65:1هـ
1
َها ٱنلذِبُّ إَِذا   يُّ

َ
أ تِِهنذ َيى نذ لِعِدذ وه  واْ  0َطلذۡقت م  ٱلن َِسآَء َفَطل ِق  ۡحص 

َ
َوأ

 ٓ نذ ِمنَۢ ب ي وتِِهنذ َوََل ََيۡر ۡجَن إَِلذ وه  ۡرِج  ۡمُۖ ََل َت  َ َربذك  واْ ٱَّللذ ُۖ َوٱتذق  ةَ ٱۡلعِدذ
تَِي بَِفَِٰحَشةٖ 

ۡ
ن يَأ

َ
َبي َِنةِٖۚ  9أ وَد  7مُّ د  ِ  َوَمن َيَتَعدذ ح  ود  ٱَّللذ د  َوتِۡلَك ح 

ۡمٗرا 
َ
َٰلَِك أ ِۡدث  َبۡعَد َذ َ َي  ۥ  ََل تَۡدرِي لََعلذ ٱَّللذ ِ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسه   ٱَّللذ

تِِهنا  يَا أَيُّهَا النابِيُّ إَِذا طَلاْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوهُنا لِِعدا

ةَ َواتا  َ َرباُكْم اَل تُْخِرُجوهُنا َوأَْحُصوا اْلِعدا قُوا هللاا

ِمْن بُيُوتِِهنا َواَل يَْخُرْجَن إاِلا أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشةإ 

ِ فَقَْد  ِ َوَمْن يَتََعدا ُحُدوَد هللاا ُمبَيِّنَةإ َوتِْلَك ُحُدوُد هللاا

َ يُْحِدُث بَْعَد َذلَِك   أَْمًراظَلََم نَْفَسهُ اَل تَْدِري لََعلا هللاا

99/65:2هـ
2
نذ   َجلَه 

َ
وٖف  0فَإَِذا بَلَۡغَن أ نذ بَِمۡعر  ۡو فَارِق وه 

َ
وف  أ نذ بَِمۡعر  وه  ۡمِسك 

َ
فَأ

ۡم ي وَعظ   َٰلِك  ِ  َذ َهََٰدةَ َّلِلذ ْ ٱلشذ وا قِيم 
َ
ۡم َوأ ِنك  ْ َذَوۡي َعۡدٖل م  وا ۡشِهد 

َ
َوأ

ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ  َ ََيَۡعل َلذ ۥ  بِهِۦ َمن ََكَن ي ۡؤِمن  بِٱَّللذ َوَمن َيتذِق ٱَّللذ
 َُمۡرَٗجا 

فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَهُنا فَأَْمِسُكوهُنا بَِمْعُروفإ أَْو 

فَاِرقُوهُنا بَِمْعُروفإ َوأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدلإ ِمْنُكْم 

ِ َذلُِكْم يُوَعظُ بِِه َمْن َكاَن  َوأَقِيُموا الشاهَاَدةَ َّلِلا

 ِ َ يَْجَعْل لَهُ يُْؤِمُن بِاَّللا  َواْليَْوِم اآْلَِخِر َوَمْن يَتاِق هللاا

 َمْخَرًجا

99/65:3هـ
3
ۥٓ  إِنذ   َو َحۡسب ه  ِ َفه  ۡ لََعَ ٱَّللذ َوَيۡرز ۡقه  ِمۡن َحۡيث  ََل ََيۡتَِسب   َوَمن َيَتَوُكذ

ِۦ   ۡمرِه
َ
َ َبَٰلِغ  أ ءٖ قَۡدٗرا 0ٱَّللذ ِ ََشۡ

  9قَۡد َجَعَل ٱَّللذ  لِك  
ْل َعلَى  َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث اَل يَْحتَِسُب َوَمْن يَتََوكا

ُ لُِكلِّ  َ بَالُِغ أَْمِرِه قَْد َجَعَل هللاا ِ فَهَُو َحْسبُهُ إِنا هللاا هللاا

 َشْيءإ قَْدًرا

99/65:4هـ
4
ىـ ِى  ۡم إِِن ٱۡرتَۡبت ۡم فَعِدذ  9يَئِۡسنَ  0َوٱلذ ت ه نذ ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن ن َِسآئِك 

نذ  َجل ه 
َ
ُۡحَاِل أ

َ
ْوَلَٰت  ٱۡۡل

 
ىـ ِى لَۡم ََيِۡضَن  َوأ رٖ َوٱلذ ۡشه 

َ
ََٰثة  أ ن يََضۡعَن  7ثََل

َ
أ

نذ   ا 7َُحۡلَه  ۡمرِهِۦ ي َّۡسٗ
َ
َ ََيَۡعل َلذ ۥ ِمۡن أ   3َوَمن َيتذِق ٱَّللذ

هِي يَئِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن نَِساهُِكْم إِِن  َوالالا

هِي لَْم يَِحْضَن اْرتَْبتُْم  تُهُنا ثاََلثَةُ أَْشهُرإ َوالالا فَِعدا

َوأُواَلُت اأْلَْحَماِل أََجلُهُنا أَْن يََضْعَن َحْملَهُنا َوَمْن 

َ يَْجَعْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه يُْسًرا  يَتاِق هللاا

99/65:5هـ
5
  َ ۡم  َوَمن َيتذِق ٱَّللذ ۥٓ إََِلۡك  نَزََل 

َ
ِ أ ۡمر  ٱَّللذ

َ
َٰلَِك أ ِرۡ َذ ِ  0 ي َكف  اتِهِۦ   َ َعۡنه  َسي 
ۡجًرا  9َوي ۡعِظمۡ 

َ
ۥٓ أ  ََل 

َ يَُكفِّْر َعْنهُ  ِ أَْنَزلَهُ إِلَْيُكْم َوَمْن يَتاِق هللاا َذلَِك أَْمُر هللاا

 َسيِّئَاتِِه َويُْعِظْم لَهُ أَْجًرا

99/65:6هـ
6
ِن  نذ ِمۡن َحۡيث  َسَكنت م م  ۡسِكن وه 

َ
مۡ  0أ وه نذ وَ  9و ۡجِدك  ََل ت َضٓارُّ

 َٰ ْ َعلَۡيِهنذ َحَّتذ وا نفِق 
َ
ْوَلَِٰت َُحٖۡل فَأ

 
نذ أ ْ َعلَۡيِهنذ  ِإَون ك  وا تِل َضي ِق 

نذ   ۡم َف  7يََضۡعَن َُحۡلَه  ۡرَضۡعَن لَك 
َ
واْ   َ فَإِۡن أ تَِمر 

ۡ
نذ َوأ ورَه  ج 

 
نذ أ ات وه 

ِۡضع   ت ۡم فََسَت  وٖفِۖ ِإَون َتَعاَِسۡ م بَِمۡعر  ۡخَرىَٰ بَۡيَنك 
 
ۥٓ أ  ََل 

أَْسِكنُوهُنا ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل 

وهُنا لِتَُضيِّقُوا َعلَْيِهنا َوإِْن ُكنا أُواَلِت  تَُضارُّ

َحْملإ فَأَْنفِقُوا َعلَْيِهنا َحتاى يََضْعَن َحْملَهُنا فَإِْن 

ِمُروا بَْينَُكْم أَْرَضْعَن لَُكْم فَآَتُوهُنا أُُجوَرهُنا َوْأتَ 

 بَِمْعُروفإ َوإِْن تََعاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرى

99/65:7هـ
7
ِن َسَعتِهِۖۦُ َوَمن ق ِدرَ  0َِل نفِۡق   آ  9ذ و َسَعةٖ م  ۥ فَۡلي نفِۡق ِممذ َعلَۡيهِ رِۡزق ه 

ََٰها  َسَيۡجَعل  ٱَّللذ  َبۡعَد  ٓ َءاتَى َٰه  ٱَّللذ   ََل ي َكل ِف  ٱَّللذ  َنۡفًسا إَِلذ َما َءاتَى
ا َّۡسٖ ي َّۡسٗ   7ع 

لِيُْنفِْق ُذو َسَعةإ ِمْن َسَعتِِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ 

 ُ ا آَتَاهُ هللاا ُ نَْفًسا إاِلا َما آَتَاهَا فَْليُْنفِْق ِمما  اَل يَُكلُِّف هللاا

ُ بَْعَد ُعْسرإ يُْسًرا  َسيَْجَعُل هللاا

99/65:8هـ
8
ي ِن 

َ
لِهِۦ فََحاَسۡبَنََٰها ِحَساٗبا  0َوَكأ ۡمرِ َرب َِها َور س 

َ
ِن قَۡرَية  َعَتۡت َعۡن أ م 
بَۡنََٰها َعَذاٗبا نُّۡكٗرا   9َشِديٗدا وََعذذ

ْن قَْريَةإ َعتَْت َعْن أَْمِر َربِّهَا َوُرُسلِِه َوَكأَيِّْن مِ 

ْبنَاهَا َعَذابًا نُْكًرا  فََحاَسْبنَاهَا ِحَسابًا َشِديًدا َوَعذا

99/65:9هـ
9
ا  َّۡسً ۡمرَِها خ 

َ
َٰقَِبة  أ ۡمرَِها َوََكَن َع

َ
 ًرافََذاقَْت َوبَاَل أَْمِرهَا َوَكاَن َعاقِبَةُ أَْمِرهَا ُخسْ   0فََذاقَۡت َوَباَل أ

                                                           
1

 ُمبَيانَةإ ( 7 يفحشن عليكم، يفحشن( 9 لقبِل عدتهن، في قبل عدتهن( 0 
2

 آَجالَهُنا ( 0 
3

 قََدًرا( 9 بَالٌِغ أَْمَرهُ، بَالٌِغ أَْمُرهُ، بَالَِغاً أَْمُرهُ، بَالَِغاً أَْمَرهُ ( 0 
4

ْي، ( 0  ءِ الالا  يُُسًرا( 3 أَْحَمالَهُنا ( 7 آَجالَهُنا ( 7 يَْيأْسنَ ( 9 الالا
5

 َونُْعِظْم، َويَُعظِّمْ ( 9 نَُكفِّرْ ( 0 
6

 أَْحَمالَهُنا ( 7 ِوْجِدُكْم، َوْجِدُكمْ ( 9 وانفقوا عليهن من( 0 
7

رَ ( 9 لِيُْنفِقَ ( 0   ُعُسرإ يُُسًرا( 7 قُدِّ
8

، َوَكايْن، َوَكيَيِّنْ  َوَكاهِْن، َوَكأَْي، َوَكأَْيْن،( 0  ، َوَكيإ ، َوَكأَْن، َوَكأَيإ  نُُكًرا( 9 َوَكْيئْن، َوَكئِنا
9

 ُخُسًرا( 0 
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ِيَن  99/65:10هـ ۡلَبَِٰب ٱَّلذ
َ
ْوِّل ٱۡۡل

 
أ َ َيى ْ ٱَّللذ وا ق  ۡم َعَذاٗبا َشِديٗداُۖ فَٱتذ َعدذ ٱَّللذ  لَه 

َ
أ

ۡم ذِۡكٗرا نَزَل ٱَّللذ  إََِلۡك 
َ
ْ  قَۡد أ  َءاَمن وا

َ يَا أُولِي  ُ لَهُْم َعَذابًا َشِديًدا فَاتاقُوا هللاا أََعدا هللاا

ُ إِلَيُْكْم ِذْكًرااأْلَْلبَاِب   الاِذيَن آََمنُوا قَْد أَْنَزَل هللاا

99/65:11هـ
1
وَٗل   َبي َِنَٰٖت  0رذس  ِ م  ۡم َءاَيَِٰت ٱَّللذ ِيَن َءاَمن واْ  9َيۡتل واْ َعلَۡيك  ِ ۡخرَِج ٱَّلذ َل 

 ِ ِۚ َوَمن ي ۡؤِمنَۢ بِٱَّللذ َمَِٰت إََِل ٱنلُّورِ
ل  َٰلَِحَِٰت ِمَن ٱلظُّ ْ ٱلصذ وََعِمل وا

نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن  7َيۡعَمۡل َصَٰلِٗحا ي ۡدِخۡله  وَ 
َ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل َجنذ

ۡحَسَن ٱَّللذ  ََل ۥ رِۡزقًا 
َ
بَٗداُۖ قَۡد أ

َ
 فِيَهآ أ

ِ ُمبَيِّنَاتإ لِيُْخِرَج  َرُسواًل يَْتلُو َعلَْيُكْم آَيَاِت هللاا

الَِحاِت ِمَن  الظُّلَُماِت الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

ِ َويَْعَمْل َصالًِحا يُْدِخْلهُ  إِلَى النُّوِر َوَمْن يُْؤِمْن بِاَّللا

َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا 

ُ لَهُ ِرْزقًا  قَْد أَْحَسَن هللاا

99/65:12هـ
2
  

َ
َٰٖت َوِمَن ٱۡۡل ِي َخلََق َسۡبَع َسَمََٰو ُۖ ٱَّللذ  ٱَّلذ نذ ۡمر   0ۡرِض ِمۡثلَه 

َ
ل  ٱۡۡل  9يَتَََنذ

 ْ ٓوا نذ تِلَۡعلَم  َحاَط  7بَۡيَنه 
َ
َ قَۡد أ نذ ٱَّللذ

َ
ءٖ قَِدير  َوأ ِ ََشۡ

َٰ ُك   َ لََعَ نذ ٱَّللذ
َ
أ
ء  ِعۡلَمَۢا  ِ ََشۡ

ل   بِك 

ُ الاِذي َخلََق َسْبَع َسَمَواتإ َوِمَن اأْلَْرِض ِمْثلَهُنا  هللاا

ُل اأْلَْمرُ  َ َعلَى ُكلِّ  يَتَنَزا بَْينَهُنا لِتَْعلَُموا أَنا هللاا

َ قَْد أََحاطَ بُِكلِّ َشْيءإ ِعْلًما  َشْيءإ قَِديٌر َوأَنا هللاا

 

 سورة اۡلينة 66\111
 3هجرية 8 – عدد اآليات

4
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

100/98:1هـ
5
ُۡشِكِيَ   ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب َوٱلۡم 

َ
ْ ِمۡن أ وا ِيَن َكَفر  ِن ٱَّلذ  9 00لَۡم يَك 

م  ٱۡۡلَي َِنة   تَِيه 
ۡ
َٰ تَأ َِي َحَّتذ نَفك   م 

لَْم يَُكِن الاِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب 

يَن َحتاى تَأْتِيَهُُم اْلبَيِّنَةُ   َواْلُمْشِرِكيَن ُمْنفَكِّ

100/98:2هـ
6
ول    َرٗة  0رَس  َطهذ ٗفا مُّ ح  ِ َيۡتل واْ ص  َِن ٱَّللذ ِ يَْتلُو ُصُحفًا ُمَطهاَرةً  م   َرُسوٌل ِمَن هللاا

ت ب  َقي َِمة   100/98:3هـ  فِيهَا ُكتٌُب قَيَِّمةٌ  فِيَها ك 

م   100/98:4هـ وت واْ ٱۡلِكَتََٰب إَِلذ ِمنَۢ َبۡعِد َما َجآَءۡته 
 
ِيَن أ َق ٱَّلذ َق الاِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إاِلا ِمْن بَْعِد َما  ٱۡۡلَي َِنة   َوَما َتَفرذ َوَما تَفَرا

 َجاَءْتهُُم اْلبَيِّنَةُ 

100/98:5هـ
7
  ْ وا ْ إَِلذ َِلَۡعب د  ٓوا ِمر 

 
ٓ أ ۡلِِصيَ  0َوَما َ ُم  واْ  9ٱَّللذ َنَفآَء َوي قِيم  ِيَن ح  ََل  ٱَل 

َٰلَِك دِين  ٱۡلَقي َِمةِ ةَ  َوَذ َكوَٰ ةَ َوي ۡؤت واْ ٱلزذ لَوَٰ   7ٱلصذ
يَن  َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ َوَما أُِمُروا إاِلا لِيَْعبُُدوا هللاا

َكاةَ َوَذلَِك ِديُن  اَلةَ َويُْؤتُوا الزا ُحنَفَاَء َويُقِيُموا الصا

 ةِ اْلقَيِّمَ 

100/98:6هـ
8
ُۡشِكَِي ِِف نَارِ َجَهنذَم   ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب َوٱلۡم 

َ
ْ ِمۡن أ وا ِيَن َكَفر  إِنذ ٱَّلذ

ِة  ۡم َُشُّ ٱۡلَبِيذ ْوَلىئَِك ه 
 
ٓ  أ  َخَِِٰلِيَن فِيَها

إِنا الاِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن فِي 

 فِيهَا أُولَئَِك هُْم َشرُّ اْلبَِرياةِ نَاِر َجهَناَم َخالِِديَن 

100/98:7هـ
9
ۡم َخۡۡي    ْوَلىئَِك ه 

 
َٰلَِحَِٰت أ ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ الَِحاِت أُولَئَِك هُْم   9ٱۡلَبِيذةِ 0إِنذ ٱَّلذ إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 َخْيُر اْلبَِرياةِ 

نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن  100/98:8هـ
َ
َٰت  َعۡدٖن ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل ۡم ِعنَد َرب ِهِۡم َجنذ َجَزآؤ ه 

ۥ َٰلَِك لَِمۡن َخِشَ َربذه  واْ َعۡنه   َذ ۡم َورَض  بَٗداُۖ رذَِضَ ٱَّللذ  َعۡنه 
َ
 فِيَهآ أ

َجَزاُؤهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َجنااُت َعْدنإ تَْجِري ِمْن 

ُ َعْنهُْم تَْحتِهَا اأْلَنْ  هَاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا َرِضَي هللاا

 َوَرُضوا َعْنهُ َذلَِك لَِمْن َخِشَي َرباهُ 

 

                                                           
1

 نُْدِخلْهُ ( 7 ُمبَيانَاتإ ( 9 َرُسولٌ ( 0 
2

ُل اأْلَْمرَ ( 9 ِمْثلُهُنا ( 0   لِيَْعلَُموا( 7 يُنَزا
3

 االنفكاك. –البرية  -القيامة  -البينة  -أهل الكتاب  -لم يكن عناوين اخرى:  . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
4

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
5

 لم يكن المشركون وأهل الكتاب، فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون( 9 َواْلُمْشِرُكونَ ( 0 
6

 َرُسوالً ( 0 
7

 الِديُن اْلقَيَِّمةُ، الِديُن اْلقَيُِّم ( 7 ُمْخلَِصينَ ( 9 أَن يَْعبُُدوا( 0 
8

 اْلبَِريئَةِ ( 0 
9

 اْلبَِريئَةِ ( 9 ِخيَارُ ( 0 
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 سورة اۡلُش 56\111
 1هجرية 24 – عدد اآليات

2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ِ  101/59:1هـ َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم  َسبذَح َّلِلذ ۡرِضِۖ َوه 
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوهَُو  َما ِِف ٱلسذ ِ َما فِي السا َسباَ  َّلِلا

 اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

101/59:2هـ
3
  

َ
ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب ِمن دَِيَٰرِهِۡم ِۡل

َ
واْ ِمۡن أ ِيَن َكَفر  ۡخَرَج ٱَّلذ

َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ ِل ه  وذ

َِن  م م  ون ه  ص  ۡم ح  انَِعت ه  م مذ نذه 
َ
ْ أ ٓوا ُْۖ َوَظنُّ وا ن ََيۡر ج 

َ
ٱۡۡلَُۡشِِۚ َما َظَننت ۡم أ

م   َٰه  تَى
َ
ِ فَأ ُْۖ َوقََذَف ِِف ق ل وبِِهم  ٱلرُّۡعَب   0ٱَّللذ  9ٱَّللذ  ِمۡن َحۡيث  لَۡم ََيَۡتِسب وا
ۡرِب ونَ  ْوِّل  7َي 

 
أ ْ َيى وا ۡؤِمنَِي فَٱۡعَتِب  يِۡدي ٱلۡم 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
م بِأ ب ي وَته 

بَۡصَٰرِ 
َ
 ٱۡۡل

هَُو الاِذي أَْخَرَج الاِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب 

ِل اْلَحْشِر َما ظَنَْنتُْم أَْن يَْخُرُجوا  ِمْن ِديَاِرِهْم أِلَوا

ُ  َوظَنُّوا أَناهُْم َمانَِعتُهُمْ  ِ فَأَتَاهُُم هللاا ُحُصونُهُْم ِمَن هللاا

ْعَب  ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُوا َوقََذَف فِي قُلُوبِِهُم الرُّ

يُْخِربُوَن بُيُوتَهُْم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمنِيَن 

 فَاْعتَبُِروا يَا أُولِي اأْلَْبَصارِ 

101/59:3هـ
4
ن َكَتَب ٱَّللذ   

َ
ۡم ِِف  0َعلَۡيِهم  ٱۡۡلَََلٓءَ َولَۡوََلٓ أ ُۖ َولَه  ۡنَيا ۡم ِِف ٱَلُّ َبه  لََعذذ

  0نٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاب  ٱنلذارِ 

بَهُْم فِي  ُ َعلَْيِهُم اْلَجاَلَء لََعذا َولَْواَل أَْن َكتََب هللاا

ْنيَا َولَهُْم فِي اآْلَِخَرِة َعَذاُب الناارِ   الدُّ

101/59:4هـ
5
ۡم شَ   نذه 

َ
َٰلَِك بِأ ۖۥُ َوَمن ي َشآق ِ َذ وََل  َ َورَس  ْ ٱَّللذ َ  0ٓاقُّوا َ  ]...[ٱَّللذ فَإِنذ ٱَّللذ

 َشِديد  ٱۡلعَِقاِب 

 َ َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاقِّ هللاا َذلَِك بِأَناهُْم َشاقُّوا هللاا

َ َشِديُد اْلِعقَابِ   فَإِنا هللاا

101/59:5هـ
6
وۡ  

َ
َنة  أ ِ ِن َل  وَها 0َما َقَطۡعت م م  ولَِها 7قَآئَِمةً  9تََرۡكت م  ص 

 
ى أ  3فَبِإِۡذنِ  7لََعَ

ِ َوَِل ۡخزَِي ٱۡلَفَِٰسقَِي   ٱَّللذ

َما قَطَْعتُْم ِمْن لِينَةإ أَْو تََرْكتُُموهَا قَاهَِمةً َعلَى 

ِ َولِيُْخِزَي اْلفَاِسقِينَ   أُُصولِهَا فَبِإِْذِن هللاا

فَآَء ٱَّللذ   101/59:6هـ
َ
ٓ أ ۡوَجۡفت ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن َخۡيٖل َوََل َوَما

َ
ٓ أ ۡم َفَما وَِلِۦ ِمۡنه  َٰ رَس  لََعَ

ءٖ  ِ ََشۡ
َٰ ُك   َٰ َمن يََشآء   َوٱَّللذ  لََعَ ۥ لََعَ لَه  َ ي َسل ِط  ر س  رََِكٖب َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ

 قَِدير  

ُ َعلَى َرُسولِِه ِمْنهُْم فََما أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه  َوَما أَفَاَء هللاا

َ يَُسلِّطُ ُرُسلَهُ َعلَى  ِمْن َخْيلإ َواَل ِرَكابإ َولَِكنا هللاا

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ   َمْن يََشاُء َوهللاا

101/59:7هـ
7
وِل َوَِّلِي   َرىَٰ فَلِلذهِ َولِلرذس  ۡهِل ٱۡلق 

َ
وَِلِۦ ِمۡن أ َٰ رَس  فَآَء ٱَّللذ  لََعَ

َ
ٓ أ ا مذ

ۡرَّبَٰ َوٱَۡلََتَََٰمَٰ وَ  ونَ ٱۡلق  بِيِل ََكۡ ََل يَك   9د ولََۢة 0ٱلَۡمَسَِٰكِي َوٱبِۡن ٱلسذ
ۡم  وه  َوَما َنَهىَٰك  ذ  ول  فَخ  م  ٱلرذس  َٰك  ٓ َءاتَى ۡم  َوَما ۡغنَِيآِء ِمنك 

َ
َبۡيَ ٱۡۡل

َ َشِديد  ٱۡلعَِقاِب  ُۖ إِنذ ٱَّللذ َ واْ ٱَّللذ ْ  َوٱتذق  وا   0نَعۡنه  فَٱنَته 

ُ َعلَى َرسُ  ولِِه ِمْن أَهِْل اْلقَُرى فَلِلاِه َما أَفَاَء هللاا

ُسوِل َولِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن  َولِلرا

بِيِل َكْي اَل يَُكوَن ُدولَةً بَْيَن اأْلَْغنِيَاِء  َواْبِن السا

ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نَهَاُكْم َعْنهُ  ِمْنُكْم َوَما آَتَاُكُم الرا

َ َشِديُد اْلِعقَابِ فَاْنتَهُوا َواتاقُ  َ إِنا هللاا  وا هللاا

                                                           
1

 بني النضير.عنوان آخر:  . 9عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

ُعبَ ( 9 فَآتَاهُمُ ( 0  بُونَ ( 7 الرُّ  يَُخرِّ
4

 98:  8\007منسوخة باآلية  (0ن♦.اْلَجاَل ( 0 
5

 يَُشاقِقِ ( 0 
6

ماً، قَْوماء، قَاهَِماً ( 7 تََرْكتُم( 9 وال( 0   إاِلا بِإِْذنِ ( 3 أُُصلِهَا، أُُصولِه( 7 قُوا
7

 70:  9\99منسوخة باآلية ( 0ن♦ ُدولَةٌ، َدْولَةً ( 9 تَُكونَ ( 0 
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َٰلِِهۡم  ]...[ 101/59:8هـ ۡمَو
َ
ْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم َوأ وا ۡخرِج 

 
ِيَن أ َهَِٰجرِيَن ٱَّلذ َقَرآءِ ٱلۡم  لِۡلف 

ْوَلىئَِك 
 
ۥٓ  أ وََل  َ َورَس  وَن ٱَّللذ َٰٗنا َوَينِص   ِ َورِۡضَو َِن ٱَّللذ وَن فَۡضَٗل م  يَۡبَتغ 

م   َِٰدق ونَ ه   ٱلصذ

لِْلفُقََراِء اْلُمهَاِجِريَن الاِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم 

ِ َوِرْضَوانًا  َوأَْمَوالِِهْم يَْبتَُغوَن فَْضاًل ِمَن هللاا

اِدقُونَ  َ َوَرُسولَهُ أُولَئَِك هُُم الصا  َويَْنُصُروَن هللاا

101/59:9هـ
1
اَر َوٱۡۡلِ   ِيَن َتَبوذء و ٱَلذ ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إََِلِۡهۡم َوٱَّلذ يَمََٰن ِمن َقۡبلِِهۡم َي 

وَن  ْ َوي ۡؤثِر  وت وا
 
ٓ أ ا ِمذ ورِهِۡم َحاَجٗة م  د  وَن ِِف ص  ى  ]...[َوََل ََيِد  لََعَ
ِسِهۡم َولَۡو ََكَن بِِهۡم َخَصاَصة   َوَمن ي وَق  نف 

َ
حذ  0أ ْوَلىئَِك  9ش 

 
َنۡفِسهِۦ فَأ

وَن  ۡفلِح  م  ٱلۡم   ه 

يَماَن ِمْن قَْبلِِهْم يُِحبُّوَن وَ  اَر َواإْلِ ُؤوا الدا الاِذيَن تَبَوا

َمْن هَاَجَر إِلَْيِهْم َواَل يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً 

ا أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم  ِمما

ُم َخَصاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُش ا نَْفِسِه فَأُولَئَِك هُ 

 اْلُمْفلُِحونَ 

101/59:10هـ
2
ِيَن   َٰنَِنا ٱَّلذ وَن َربذَنا ٱۡغفِۡر نَلَا َوِۡلِۡخَو

ول  ِيَن َجآء و ِمنَۢ َبۡعِدهِۡم َيق  َوٱَّلذ
يَمَِٰن َوََل ََتَۡعۡل ِِف ق ل وبَِنا ِغَل ٗ  ونَا بِٱۡۡلِ ِيَن َءاَمن واْ َربذَنآ إِنذَك  0َسَبق  ل َِّلذ

 رَء وف  رذِحيٌم 

َوالاِذيَن َجاُؤوا ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربانَا اْغفِْر لَنَا 

يَماِن َواَل تَْجَعْل فِي  ْخَوانِنَا الاِذيَن َسبَقُونَا بِاإْلِ َوإِلِ

 قُلُوبِنَا ِغاّلً لِلاِذيَن آََمنُوا َربانَا إِناَك َرُؤوٌف َرِحيمٌ 

ِيَن نَ  101/59:11هـ لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ
َ
ۡهِل ۞أ

َ
واْ ِمۡن أ ِيَن َكَفر  َٰنِِهم  ٱَّلذ وَن ِۡلِۡخَو

ول  واْ َيق  اَفق 
َحًدا 

َ
ۡم أ ۡم َوََل ن ِطيع  فِيك  ۡخرِۡجت ۡم نَلَۡخر َجنذ َمَعك 

 
ٱۡلِكَتَِٰب لَئِۡن أ

َِٰذب ونَ  ۡم لََك ۡم َوٱَّللذ  يَۡشَهد  إِنذه  نذك  َ بَٗدا ِإَون ق وتِۡلت ۡم نَلَنِص 
َ
 أ

ْخَوانِِهُم الاِذيَن أَلَْم تَر إِلَى الا  ِذيَن نَافَقُوا يَقُولُوَن إِلِ

َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَئِْن أُْخِرْجتُْم لَنَْخُرَجنا 

َمَعُكْم َواَل نُِطيُع فِيُكْم أََحًدا أَبًَدا َوإِْن قُوتِْلتُْم 

ُ يَْشهَُد إِناهُْم لََكاِذبُونَ   لَنَْنُصَرناُكْم َوهللاا

ۡم َولَئِن  101/59:12هـ وَنه  ْ ََل يَنِص   ۡم َولَئِن ق وتِل وا وَن َمَعه  ْ ََل ََيۡر ج  وا ۡخرِج 
 
لَئِۡن أ

ونَ  ََٰر ث مذ ََل ي نَِص  ۡدَب
َ
ۡم ََل َولُّنذ ٱۡۡل وه   نذَِص 

لَئِْن أُْخِرُجوا اَل يَْخُرُجوَن َمَعهُْم َولَئِْن قُوتِلُوا اَل 

لَيَُولُّنا اأْلَْدبَاَر ثُما اَل  يَْنُصُرونَهُْم َولَئِْن نََصُروهُمْ 

 يُْنَصُرونَ 

ونَ  101/59:13هـ ۡم قَۡوم  َلذ َيۡفَقه  نذه 
َ
َٰلَِك بِأ ِ  َذ َِن ٱَّللذ ورِهِم م  د  َشدُّ رَۡهَبٗة ِِف ص 

َ
نت ۡم أ

َ
ِ َذلَِك بِأَناهُْم  َۡل أَلَْنتُْم أََشدُّ َرْهبَةً فِي ُصُدوِرِهْم ِمَن هللاا

 يَْفقَهُونَ قَْوٌم اَل 

101/59:14هـ
3
  ِۗۢ ر د  ۡو ِمن َوَرآءِ ج 

َ
َنة  أ َصذ ۡم ََجِيًعا إَِلذ ِِف ق ٗرى َمُّ  0ََل ي َقَٰتِل ونَك 

مۡ  ۡم َشِديد   ََتَۡسب ه  م بَۡيَنه  ه  س 
ۡ
ِۚ  9بَأ َٰ ۡم َشَّتذ ۡم  7ََجِيٗعا َوق ل وب ه  نذه 

َ
َٰلَِك بِأ َذ

 قَۡوم  َلذ َيۡعقِل وَن 

نَةإ أَْو ِمْن  اَل يُقَاتِلُونَُكمْ  َجِميًعا إاِلا فِي قًُرى ُمَحصا

َوَراِء ُجُدرإ بَأُْسهُْم بَْينَهُْم َشِديٌد تَْحَسبُهُْم َجِميًعا 

 َوقُلُوبُهُْم َشتاى َذلَِك بِأَناهُْم قَْوٌم اَل يَْعقِلُونَ 

ُۖ َذاق واْ َوَبا ]...[ 101/59:15هـ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم قَرِيٗبا ۡم َعَذاٌب َكَمَثِل ٱَّلذ ۡمرِهِۡم َولَه 
َ
َل أ

َِلم  
َ
 أ

َكَمثَِل الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم قَِريبًا َذاقُوا َوبَاَل أَْمِرِهْم 

 َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

101/59:16هـ
4
ا َكَفَر قَاَل إَِن ِ  ]...[  ۡر فَلَمذ ِن ٱۡكف  نَسَٰ ۡيَطَِٰن إِۡذ قَاَل لِۡۡلِ  0َكَمَثِل ٱلشذ

َ َربذ ٱۡلَعَٰلَِمَي  9بَرِٓيء   َخاف  ٱَّللذ
َ
ٓ أ ِنَك إَِن ِ  م 

ا َكفََر  ْنَساِن اْكفُْر فَلَما ْيطَاِن إِْذ قَاَل لإِْلِ َكَمثَِل الشا

َ َربا  قَاَل إِنِّي بَِريٌء ِمْنَك إِنِّي أََخاُف هللاا

 اْلَعالَِمينَ 

101/59:17هـ
5
  ٓ َما َٰقَِبَته  يۡنِ  0فاََكَن َع َما ِِف ٱنلذارِ َخَِِٰلَ نذه 

َ
َٰلَِك َجَزىؤ اْ  7فِيَها   9أ َوَذ

َٰلِِمَي   ٱلظذ

فََكاَن َعاقِبَتَهَُما أَناهَُما فِي النااِر َخالَِدْيِن فِيهَا َوَذلَِك 

 َجَزاُء الظاالِِمينَ 

                                                           
1

.( 9 يَُوقا ( 0   ِش ا
2

 ِغْمًرا( 0 
3

، َشتًّى( 7 تَْحِسبُهُمْ ( 9 َجْدرإ، ُجْدرإ، ُجُدورإ ِجَدارإ، ( 0   أََشتُّ
4

 بَِريٌ ( 9 أَنَا( 0 
5

 في النار( 7 َخالَِدانِ ( 9 َعاقِبَتُهَُما( 0 
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رۡ  101/59:18هـ َ َوتۡلَنظ  واْ ٱَّللذ ِيَن َءاَمن واْ ٱتذق  َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ واْ  َيى َمۡت لَِغدِٖۖ َوٱتذق  ا قَدذ َنۡفس  مذ

َۢ بَِما َتۡعَمل ونَ  َ َخبِۡي  َ  إِنذ ٱَّللذ  ٱَّللذ

َ َولْتَْنظُْر نَْفٌس َما  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اتاقُوا هللاا

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  َ إِنا هللاا  قَداَمْت لَِغدإ َواتاقُوا هللاا

101/59:19هـ
1
  ْ ون وا م   0َوََل تَك  ْوَلىئَِك ه 

 
ۡم  أ َسه  نف 

َ
ۡم أ َٰه  نَسى

َ
َ فَأ ْ ٱَّللذ وا ِيَن نَس  َكٱَّلذ

وَن   ٱۡلَفَِٰسق 

َ فَأَْنَساهُْم أَْنفَُسهُْم  َواَل تَُكونُوا َكالاِذيَن نَُسوا هللاا

 أُولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ 

101/59:20هـ
2
ۡصَحَٰب   

َ
م  ٱنلذارِ وَ  0ََل يَۡسَتوِٓي أ ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَنذةِ ه 

َ
ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَنذةِِۚ أ

َ
أ

وَن   ٱۡلَفآئِز 

اَل يَْستَِوي أَْصَحاُب النااِر َوأَْصَحاُب اْلَجناِة 

 أَْصَحاُب اْلَجناِة هُُم اْلفَاهُِزونَ 

101/59:21هـ
3
ۥ َخَِٰشٗعا   ۡيَته 

َ
َٰ َجَبٖل لذَرأ ۡرَءاَن لََعَ نَزنۡلَا َهََٰذا ٱۡلق 

َ
َٗع لَۡو أ ِ َتَصد  ِۡن  0مُّ م 

وَن  ر  ۡم َيَتَفكذ ۡمَثَٰل  نَۡۡضِب َها لِلنذاِس لََعلذه 
َ
ِ  َوتِۡلَك ٱۡۡل  َخۡشَيةِ ٱَّللذ

لَْو أَْنَزْلنَا هََذا اْلقُْرآََن َعلَى َجبَلإ لََرأَْيتَهُ َخاِشًعا 

ِ َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل نَْضِربُهَا  ًعا ِمْن َخْشيَِة هللاا ُمتََصدِّ

ُرونَ   لِلنااِس لََعلاهُْم يَتَفَكا

َو ٱلرذۡحَمَٰن   101/59:22هـ َهََٰدةِِۖ ه  َٰلِم  ٱۡلَغۡيِب َوٱلشذ َوُۖ َع ِي ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه  َو ٱَّللذ  ٱَّلذ ه 
 ٱلرذِحيم  

ُ الاِذي اَل إِلَهَ إاِلا هَُو َعالُِم اْلَغْيِب َوالشاهَاَدِة  هَُو هللاا

ْحَماُن ا ِحيمُ هَُو الرا  لرا

101/59:23هـ
4
َو ٱلَۡملِك    ِي ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه  َو ٱَّللذ  ٱَّلذ وس   0مه  دُّ َلَٰم   9م0ٱۡلق   7مٱلسذ

ۡؤِمن   ا  9ٱلۡم  ِ َعمذ ۡبَحََٰن ٱَّللذ ِ   س  َتَكب  َهۡيِمن  ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَبذار  ٱلۡم  ٱلۡم 
وَن   ي ُۡشِك 

ُ الاِذي اَل إِلَهَ إاِلا هُوَ  وُس السااَلُم  هَُو هللاا اْلَملُِك اْلقُدُّ

اْلُمْؤِمُن اْلُمهَْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبااُر اْلُمتََكبُِّر ُسْبَحاَن 

ا يُْشِرُكونَ  ِ َعما  هللاا

101/59:24هـ
5
َو ٱَّللذ  ٱۡلَخَٰلِق  ٱۡۡلَارِئ    ُۖ  0ه  ِر  َصو  ِۚ ي َسب ِح  ََل ۥ  9ٱلۡم  ۡسَمآء  ٱۡۡل ۡسََنَٰ

َ
ََل  ٱۡۡل

ۡرِضِۖ 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم   7َما ِِف ٱلسذ  َوه 

ُر لَهُ اأْلَْسَماُء  ُ اْلَخالُِق اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ هَُو هللاا

َماَواِت َواأْلَْرِض  اْلُحْسنَى يَُسبُِّ  لَهُ َما فِي السا

 ُز اْلَحِكيمُ َوهَُو اْلَعِزي

 

 سورة انلور 24\112
 6هجرية 64 – عدد اآليات

7
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

102/24:1هـ
8
نَزۡلَنََٰها َوفََرۡضَنََٰها 

َ
وَرةٌ أ ۡم  0س  ٓ َءاَيَٰتِۢ َبي َِنَٰٖت لذَعلذك  نَزنۡلَا فِيَها

َ
َوأ

ونَ  ر    9تََذكذ

ُسوَرةٌ أَْنَزْلنَاهَا َوفََرْضنَاهَا َوأَْنَزْلنَا فِيهَا آَيَاتإ 

 بَيِّنَاتإ لََعلاُكْم تََذكاُرونَ 

                                                           
1

 يَُكونُوا( 0 
2

 َوال أَْصَحابُ ( 0 
3

ًعا( 0  دِّ  ُمصا
4

وس قدوس، رب القوات، األرض كلها مملوءة من مجده" )اشعيا قارن: "قدوس قد( 9م. 9:  007\90أنظر هامش ( 0م♦ اْلُمْؤَمُن ( 9 اْلقَدُّوسُ ( 0 

 Un des noms de **(7( الخ م00:  03(؛"من مثلك يا رب في اآللهة؟ من مثلك جليل القداسة مهيب المآثر صانع العجاهب؟" )خروج 7:  6

Dieu dans le Talmud (Shabbat 10b) est shalom. 
5

َر، ( 9 اْلبَاِريُ ( 0  رَ اْلُمَصوا  وما في األرضِ ( 7 اْلُمَصوِّ
6

 .73عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
7

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
8

ْضنَاهَا( 0   تَذاكاُرونَ ( 9 َوفَرا
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102/24:2هـ
1
اَِن   انَِية  َوٱلزذ ةِٖۖ  0ٱلزذ َما ِماْئََة َجِۡلَ ِۡنه  ذ َوَِٰحٖد م  ْ ُك  وا َوََل  0نفَٱۡجِِل 

م ۡذك  خ 
ۡ
فَة   9تَأ

ۡ
ِ َوٱَۡلَۡوِم  7بِِهَما َرأ نت ۡم ت ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ ِ إِن ك  ِِف دِيِن ٱَّللذ

ۡؤِمنِيَ  َِن ٱلۡم  َما َطآئَِفة  م    0مٱٓأۡلِخرِِۖ َوۡليَۡشَهۡد َعَذاَبه 

انِي فَاْجلُِدوا ُكلا َواِحدإ ِمْنهَُما ِمئَةَ  انِيَةُ َوالزا الزا

ِ إِْن ُكْنتُْم َجْلَدةإ َواَل تَأُْخْذُكْم بِِهَما َرْأفَةٌ فِي دِ  يِن هللاا

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر َوْليَْشهَْد َعَذابَهَُما  تُْؤِمنُوَن بِاَّللا

 طَاهِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ 

102/24:3هـ
2
اَِن ََل يَنِكح     َزان   0ٱلزذ

َهآ إَِلذ انَِية  ََل يَنِكح  ُۡشَِكٗة َوٱلزذ ۡو م 
َ
 9إَِلذ َزانَِيًة أ

ُۡشِك    ۡو م 
َ
ِمَ  0نأ ر  ۡؤِمنَِي  7وَح  َٰلَِك لََعَ ٱلۡم   َذ

انِيَةُ اَل  انِي اَل يَْنِكُ  إالا َزانِيَةً أَْو ُمْشِرَكةً َوالزا الزا

َم َذلَِك َعلَى  يَْنِكُحهَا إاِلا َزانإ أَْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ

 اْلُمْؤِمنِينَ 

102/24:4هـ
3
ۡحَصَنَِٰت   وَن ٱلۡم  ِيَن يَۡرم  ۡرَبَعةِ ث مذ  ]...[ 0َوٱَّلذ

َ
ْ بِأ ت وا

ۡ
َهَدآَء  9لَۡم يَأ ش 

ةٗ  ۡم ثََمَٰنَِي َجِۡلَ وه  بَٗدا   0مفَٱۡجِِل 
َ
ۡم َشَهََٰدةً أ ْ لَه  ْوَلىئَِك  0نَوََل َتۡقَبل وا

 
َوأ

وَن  م  ٱۡلَفَِٰسق   ه 

َوالاِذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُما لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة 

انِيَن َجْلَدةً َواَل تَْقبَلُوا لَهُْم ُشهََداَء فَاْجلُِدوهُْم ثَمَ 

 َشهَاَدةً أَبًَدا َوأُولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ 

ور  رذِحيم   102/24:5هـ َ َغف  واْ فَإِنذ ٱَّللذ ۡصلَح 
َ
َٰلَِك َوأ ِيَن تَاب واْ ِمنَۢ َبۡعِد َذ َ إاِلا الاِذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد َذلَِك َوأَْصلَُحوا فَإِ  إَِلذ ٱَّلذ نا هللاا

 َغفُوٌر َرِحيمٌ 

102/24:6هـ
4
ۡم   ۡزَوََٰجه 

َ
وَن أ ِيَن يَۡرم  ن ]...[َوٱَّلذ ۡم  0َولَۡم يَك  ه  س  نف 

َ
ٓ أ َهَدآء  إَِلذ ۡم ش  ذه  ل

ۡربَع  
َ
َحِدهِۡم أ

َ
َِٰدقِيَ  9فََشَهََٰدة  أ ۥ لَِمَن ٱلصذ ِ إِنذه    0مَشَهََٰدَٰتِۢ بِٱَّللذ

أَْزَواَجهُْم َولَْم يَُكْن لَهُْم ُشهََداُء إاِلا َوالاِذيَن يَْرُموَن 

ِ إِناهُ  أَْنفُُسهُْم فََشهَاَدةُ أََحِدِهْم أَْربَُع َشهَاَداتإ بِاَّللا

اِدقِينَ   لَِمَن الصا

                                                           
1

انِيَ ( 0  انِيَةَ َوالزا اِن، الزا انِيَةُ َوالزا وخة بآية رفعت ذكرها عمر تقول : الشيخ والشيخة إذا آية الجلد منس( 0ن♦ َرأَفَةٌ، َرافَةٌ، َرآفَةٌ ( 7 يَأُْخْذُكمْ ( 9 الزا

إذا اتخذ رجل امرأة ودخل عيها ثم أبغضها، فنسب إليها ما يحمل على الثرثرة، قارن: "( 0م ♦ زنيا فارجموهما البتة نكاالً من هللا وهللا عزيز حكيم

يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان عالمة بكارة الفتاة إلى  دها عذراء، وأذاع عنها سمعة سيئة فقال: إني اتخذت هذه المرأة، فلما دنوت منها، لم أج

وها هوذا قد نسب إليها ما يحمل على الثرثرة قاهال:  .ويقول أبوها للشيوخ: إني أعطيت ابنتي امرأة لهذا الرجل فأبغضها .شيوخ المدينة، إلى الباب

فيأخذ شيوخ المدينة ذلك الرجل ويؤدبونه، ويغرمونه مئة من  .لمنديل أمام شيوخ المدينةوهذه عالمة بكارة ابنتي. ويبسطان ا .لم أجد ابنتك عذراء

وإن  .الفضة يدفعونها إلى أبي الفتاة، ألن الرجل أذاع سمعة سيئة على عذراء من إسراهيل. وتكون له امرأة، وال يستطيع أن يطلقها طول أيامه

وإن أخذ رجل وا الفتاة إلى باب بيت أبيها، ويرجمها جميع أهل مدينتها بالحجارة حتى تموتكان األمر صحيحا ولم توجد الفتاة عذراء، فليخرج

يضاجع امرأة متزوجة، فليموتا كالهما، الرجل المضاجع للمرأة والمرأة، واقلع الشر من إسراهيل. وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، 

لى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. أما الفتاة، فألنها لم تصرخ وهي فصادفها رجل في المدينة فضاجعها، فأخرجوهما كليهما إ

(؛"وأي رجل زنى بآمرأة رجل ) الذي يزني 97-07:  99في مدينة، وأما الرجل، فألنه اغتصب امرأة قريبه، فاقلع الشر من وسطك" )تثنية 

وأي رجل ضاجع   .وجة أبيه، فقد كشف عورة أبيه، فليقتال كالهما: دمهما عليهماوأي رجل ضاجع ز  .بآمرأة قريبه(، فليقتل الزاني والزانية

وأي رجل ضاجع ذكرا مضاجعة النساء، فقد صنعا كالهما قبيحة، فليقتال: دمهما عليهما   .كنته، فليقتال كالهما: إنهما صنعا فاحشة، فدمهما عليهما

 Talmud, Sanh**(؛07-01:  91" )الويين  .هما بالنار. فال تكن فاحشة في وسطكموأي رجل آتخذ آمرأة وأمها، فتلك فاحشة، فليحرق هو و

2.1.) 
2

َم، َوَحُرَم ( 7 َزانِ ( 9 يَْنِك ْ ( 0   79:  97\019منسوخة باآلية ( 0ن♦ َوَحرا
3

 .9:  97\019أنظر هامش اآلية ( 0م♦  3:  97\019منسوخة جزهياً باآلية ( 0ن♦ بِأَْربََعةإ ( 9 َواْلُمْحِصنَاِت، َوالُْمْحُصنَاتِ ( 0 
4

بخصوص هذه اآلية واآليتين اللحقتين قارن: " أي رجل مالت زوجته إلى خيانته، فجامعها رجل وأخفي ذلك عن عيني ( 0م♦ أَْربََع ( 9 تَُكنْ ( 0 

جسة أو غير نجسة، يأتي بزوجته إلى زوجها، واستتر تنجسها، وال شاهد عليها، وما أفشي سرها، وداخلته روح الغيرة فغار على زوجته وهي ن

فيقدم  .وبالكاهن مع قربان لها قدره عشر قفة من دقيق الشعير، ال يصب عليه زيتا وال يجعل عليه لبانا ألنه تقدمة غيرة، قربان تذكار يذكر بالذن

ويكشف الكاهن رأسها ويجعل  .رض المسكنالكاهن المرأة وقوفا أمام الرب، ويأخذ ماء مقدسا في وعاء خزف ويلقي فيه من الغبار الذي في أ

ويحلفها ويقول لها: إن كان لم يضاجعك رجل ولم تميلي إلى نجاسة  .على راحتيها قربان التذكار، تقدمة الغيرة، وفي يده الماء المر الجالب اللعنة

وتنجست به وضاجعته فأنا الكاهن أحلفك بيمين  ولكن إن كنت ملت إلى غير زوجك .مع غير زوجك، فأنت بريئة من هذا الماء المر الجالب اللعنة

يم اللعنة وأقول لك: يجعلك الرب لعنة ومسة بين شعبك، بأن يجعل وركك ساقطة وبطنك وارما، ويدخل هذا الماء الجالب اللعنة في أمعاهك لتور

ا بالماء المر، ويسقي المرأة الماء المر الجالب فيكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب ويمحوه .البطن وإسقاط الورك. فتقول المرأة آمين آمين

ويتناول الكاهن من يدها تقدمة الغيرة ويحركها أمام الرب عالمة التكريس ويقدمها إلى  .اللعنة، فيدخل فيها الماء الجالب اللعنة لتشعر بمرارته

فإذا كانت تنجست وخانت زوجها يدخل فيها ماء اللعنة المر  .اءالمذب ، ويأخذ من التقدمة عينة تذكارية ويوقدها على المذب ، ثم يسقي المرأة الم

هذه شريعة  .وإن لم تكن المرأة تنجست، بل كانت طاهرة، تبرأ وتحمل بنين .فيتورم بطنها وتسقط وركها، وتكون المرأة لعنة فيما بين شعبها

فغار على زوجته وأوقفها الكاهن أمام الرب وعمل جميع ما في هذه الغيرة فيما إذا مالت المرأة إلى خيانة وتنجست، أو داخلت رجال روح الغيرة 

 (.70-09:  3" )عدد فيبرأ الرجل من اإلثم وأما المرأة فتتحمل عاقبة إثمها .الشريعة
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102/24:7هـ
1
نذ لَۡعَنَت  0َوٱۡلَخَِٰمَسة   

َ
َِٰذبَِي  9أ ِ َعلَۡيهِ إِن ََكَن ِمَن ٱۡلَك ِ َعلَْيِه إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِينَ َواْلَخاِمَسةُ أَ  ٱَّللذ  نا لَْعنَةَ هللاا

ۥ لَِمَن  102/24:8هـ ِ إِنذه  ۡرَبَع َشَهََٰدَٰتِۢ بِٱَّللذ
َ
ن تَۡشَهَد أ

َ
ْ َعۡنَها ٱۡلَعَذاَب أ ا َوَيۡدَرؤ 

َِٰذبِيَ   ٱۡلَك

 ِ َويَْدَرأُ َعْنهَا اْلَعَذاَب أَْن تَْشهََد أَْربََع َشهَاَداتإ بِاَّللا

 إِناهُ لَِمَن اْلَكاِذبِينَ 

102/24:9هـ
2
ِ  0َوٱۡلَخَِٰمَسةَ   نذ َغَضَب ٱَّللذ

َ
َِٰدقَِي  9أ ِ َعلَْيهَا إِْن َكاَن ِمَن  َعلَۡيَهآ إِن ََكَن ِمَن ٱلصذ َواْلَخاِمَسةَ أَنا َغَضَب هللاا

اِدقِينَ   الصا

ۥ  102/24:10هـ ۡم َورَُۡحَت ه  ِ َعلَۡيك  اٌب َحِكيمٌ  ]...[َولَۡوََل فَۡضل  ٱَّللذ َ تَوذ نذ ٱَّللذ
َ
اٌب  َوأ َ تَوا ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنا هللاا َولَْواَل فَْضُل هللاا

 َحِكيمٌ 

102/24:11هـ
3
ۡم  ََل ََتَۡسب وه    ِنك  ۡصَبة  م  ۡفِك ع  ِيَن َجآء و بِٱۡۡلِ

مِۖ بَۡل  0إِنذ ٱَّلذ ا لذك  َُش ٗ
ِي  ثِۡمِۚ َوٱَّلذ ا ٱۡكتََسَب ِمَن ٱۡۡلِ م مذ ِۡنه  ِ ٱۡمرِيٖٕ م 

ۡم  لِك   َو َخۡۡي  لذك  ه 
َٰ كِۡبَهۥ  ۡم ََل ۥ َعَذاٌب َعِظيم   9تََوّلذ  ِمۡنه 

ْفِك ُعْصبَةٌ ِمْنُكْم اَل تَْحَسبُوهُ  إِنا الاِذيَن َجاُؤوا بِاإْلِ

ا لَُكْم بَْل هَُو  َخْيٌر لَُكْم لُِكلِّ اْمِرئإ ِمْنهُْم َما َشّرً

ْثِم َوالاِذي تََولاى ِكْبَرهُ ِمْنهُْم لَهُ  اْكتََسَب ِمَن اإْلِ

 َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ا َوقَال واْ  102/24:12هـ ِسِهۡم َخۡۡيٗ نف 
َ
ۡؤِمَنَٰت  بِأ ۡؤِمن وَن َوٱلۡم  وه  َظنذ ٱلۡم  لذۡوََلٓ إِۡذ َسِمۡعت م 

 بِي  َهََٰذآ إِۡفك  مُّ 

لَْواَل إِْذ َسِمْعتُُموهُ ظَنا اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت 

 بِأَْنفُِسِهْم َخْيًرا َوقَالُوا هََذا إِْفٌك ُمبِينٌ 

ْوَلىئَِك  102/24:13هـ
 
َهَدآءِ فَأ ْ بِٱلشُّ ت وا

ۡ
َهَدآَء  فَإِۡذ لَۡم يَأ ۡرَبَعةِ ش 

َ
لذۡوََل َجآء و َعلَۡيهِ بِأ

 ِ َِٰذب ونَ  ِعنَد ٱَّللذ م  ٱۡلَك  ه 

لَْواَل َجاُؤوا َعلَْيِه بِأَْربََعِة ُشهََداَء فَإِْذ لَْم يَأْتُوا 

ِ هُُم اْلَكاِذبُونَ  هََداِء فَأُولَئَِك ِعْنَد هللاا  بِالشُّ

ۡم  102/24:14هـ ك  ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ لََمسذ ۥ ِِف ٱَلُّ ۡم َورَُۡحَت ه  ِ َعلَۡيك  ِِف َولَۡوََل فَۡضل  ٱَّللذ
فَۡضت ۡم فِيهِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َ
 َمآ أ

ْنيَا  ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ فِي الدُّ َولَْواَل فَْضُل هللاا

ُكْم فِي َما أَفَْضتُْم فِيِه َعَذاٌب َعِظيمٌ   َواآْلَِخَرِة لََمسا

102/24:15هـ
4
ۥ  ۡونَه  م مذ  0إِۡذ تَلَقذ ۡفَواهِك 

َ
ول وَن بِأ ۡم َوَتق  لِۡسنَتِك 

َ
م بِهِۦ بِأ ا لَۡيَس لَك 
ۥ ِ َعِظيم   9ِعۡلم  َوََتَۡسب ونَه  َو ِعنَد ٱَّللذ  َهي ِٗنا َوه 

إِْذ تَلَقاْونَهُ بِأَْلِسنَتُِكْم َوتَقُولُوَن بِأَْفَواِهُكْم َما لَْيَس 

ِ َعِظيمٌ   لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَهُ هَيِّنًا َوهَُو ِعْنَد هللاا

ۡبَحََٰنَك َولَۡوََلٓ  102/24:16هـ ن نذَتَۡكذَم بَِهََٰذا س 
َ
ٓ أ ون  نَلَا ا يَك  وه  ق ۡلت م مذ  إِۡذ َسِمۡعت م 

 َهََٰذا ب ۡهَتٌَٰن َعِظيم  

َولَْواَل إِْذ َسِمْعتُُموهُ قُْلتُْم َما يَُكوُن لَنَا أَْن نَتََكلاَم 

 بِهََذا ُسْبَحانََك هََذا بُْهتَاٌن َعِظيمٌ 

102/24:17هـ
5
م    ك  ۡؤِمنَِي  0يَعِظ  نت م مُّ بًَدا إِن ك 

َ
واْ لِِمۡثلِهِۦٓ أ ود  ن َتع 

َ
ُ أَْن تَُعوُدوا لِِمْثلِِه أَبًَدا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ  ٱَّللذ  أ  يَِعظُُكَم هللاا

م  ٱٓأۡلَيَِٰتِۚ َوٱَّللذ  َعلِيٌم َحِكيمٌ  102/24:18هـ ِ  ٱَّللذ  لَك  ُ لَُكُم اآْلَ  َوي بَي  ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ َويُبَيُِّن هللاا  يَاِت َوهللاا

ۡم َعَذاٌب  102/24:19هـ ْ لَه  ِيَن َءاَمن وا ن تَِشيَع ٱۡلَفَِٰحَشة  ِِف ٱَّلذ
َ
ِبُّوَن أ ِيَن َي  إِنذ ٱَّلذ

ونَ  نت ۡم ََل َتۡعلَم 
َ
ِِۚ َوٱَّللذ  َيۡعلَم  َوأ ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرة َِلم  ِِف ٱَلُّ

َ
 أ

ِشيَع اْلفَاِحَشةُ فِي الاِذيَن إِنا الاِذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَ 

 ُ ْنيَا َواآْلَِخَرِة َوهللاا آََمنُوا لَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم فِي الدُّ

 يَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ 

ۥ  102/24:20هـ ۡم َورَُۡحَت ه  ِ َعلَۡيك  َ رَء وف  رذِحيم   ]...[َولَۡوََل فَۡضل  ٱَّللذ نذ ٱَّللذ
َ
َ َرُؤوٌف َولَْواَل  َوأ ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنا هللاا فَْضُل هللاا

 َرِحيمٌ 

                                                           
1

 لَْعنَةُ ( 9 َوالَْخاِمَسةَ ( 0 
2

ِ ( 9 َوالَْخاِمَسةُ ( 0  ُ، أَْن َغَضُب هللاا  أَْن َغِضَب هللاا
3

 ُكْبَرهُ ( 9 تَْحِسبُوهُ ( 0 
4

 َوتَْحِسبُونَهُ ( 9 فاْونَهُ تُْلقُْونَهُ، تَلِقُْونَهُ، تَقَفاْونَهُ، تَتَلَقَْونَهُ، تَأْلِقُْونَهُ، تِْيلَقُْونَهُ، تَْثقَفْونَهُ، تَْلقَْونَهُ، تَتَقَ ( 0 
5

 يَِعْظُكمَ ( 0 
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102/24:21هـ
1
َوَٰتِ   ط  ْ خ  وا ْ ََل تَتذبِع  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡيَطَِٰنِۚ َوَمن يَتذبِۡع  0۞َيى ٱلشذ

َوَٰتِ  ط  ۡيَطَِٰن  0خ  نَكرِِۚ  ]...[ٱلشذ ر  بِٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلۡم  م 
ۡ
ۥ يَأ َولَۡوََل  فَإِنذه 

ۥ َما َزَّكَٰ  ۡم َورَُۡحَت ه  ِ َعلَۡيك  بَٗدا  9فَۡضل  ٱَّللذ
َ
َحد  أ

َ
ِۡن أ م م  ِمنك 

ۗۡ َوٱَّللذ  َسِميٌع َعلِيم   ِ َمن يََشآء 
َ ي َزّك   َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ

ْيطَاِن  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَتابُِعوا ُخطَُواِت الشا

ْيطَاِن فَإِناهُ يَأُْمُر بِاْلفَْحَشاِء َوَمْن يَتابِْع ُخطَُوا ِت الشا

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َما َزَكا  َواْلُمْنَكِر َولَْواَل فَْضُل هللاا

َ يَُزكِّي َمْن يََشاُء  ِمْنُكْم ِمْن أََحدإ أَبًَدا َولَِكنا هللاا

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   َوهللاا

102/24:22هـ
2
تَلِ  

ۡ
ْ ٱۡلَفۡضلِ  0َوََل يَأ ْول وا

 
ْ  9أ ن ي ۡؤت ٓوا

َ
َعةِ أ ۡم َوٱلسذ ۡرَّبَٰ  7ِمنك  ْوِّل ٱۡلق 

 
أ

 ْۡۗ ٓوا ْ َوَۡلَۡصَفح  وا ُِۖ َوَۡلَۡعف  َهَِٰجرِيَن ِِف َسبِيِل ٱَّللذ ََل  7َوٱلَۡمَسَِٰكَي َوٱلۡم 
َ
أ

ور  رذِحيٌم  ۡم  َوٱَّللذ  َغف  ن َيۡغفَِر ٱَّللذ  لَك 
َ
ِبُّوَن أ  َت 

َعِة أَْن يُْؤتُوا َواَل يَأْتَِل أُ  ولُو اْلفَْضِل ِمْنُكْم َوالسا

أُولِي اْلقُْربَى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمهَاِجِريَن فِي َسبِيِل 

 ُ ِ َوْليَْعفُوا َوْليَْصفَُحوا أاََل تُِحبُّوَن أَْن يَْغفَِر هللاا هللاا

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ   لَُكْم َوهللاا

102/24:23هـ
3
ِيَن يَرۡ   ۡحَصَنَِٰت إِنذ ٱَّلذ وَن ٱلۡم  ۡؤِمَنَِٰت ل عِن واْ ِِف  ]...[ 0م  َِٰت ٱلۡم  ٱۡلَغَٰفَِل

ۡم َعَذاٌب َعِظيم   ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َولَه   ٱَلُّ

إِنا الاِذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلَغافاَِلِت 

ْنيَا َواآْلَِخَرِة َولَهُْم َعَذاٌب  اْلُمْؤِمنَاِت لُِعنُوا فِي الدُّ

 َعِظيمٌ 

102/24:24هـ
4
م بَِما ََكن واْ َيۡعَمل ونَ  0يَۡوَم تَۡشَهد    ل ه  رۡج 

َ
يِۡديهِۡم َوأ

َ
ۡم َوأ لِۡسنَت ه 

َ
يَْوَم تَْشهَُد َعلَْيِهْم أَْلِسنَتُهُْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُهُْم بَِما   0مَعلَۡيِهۡم أ

 َكانُوا يَْعَملُونَ 

102/24:25هـ
5
م  ٱۡۡلَقذ  0يَۡوَمئِٖذ ي َوف ِيِهم    َو ٱۡۡلَقُّ  9ٱَّللذ  دِيَنه  َ ه  نذ ٱَّللذ

َ
وَن أ َوَيۡعلَم 

بِي    ٱلۡم 

 َ ُ ِدينَهُُم اْلَحقا َويَْعلَُموَن أَنا هللاا يَْوَمئِذإ يَُوفِّيِهُم هللاا

 هَُو اْلَحقُّ اْلُمبِينُ 

ي ِبَِي ٱۡۡلَبِيَثَٰت  لِۡلَخبِيثَِي َوٱۡۡلَبِيث وَن لِۡلَخبِيَثَٰ  102/24:26هـ ي َِبَٰت  لِلطذ ِتِۖ َوٱلطذ
ول وَنُۖ  ا َيق  َبذء وَن ِممذ ْوَلىئَِك م 

 
َِبَِٰتِۚ أ ي  ي ِب وَن لِلطذ ۡغفَِرة   ]...[َوٱلطذ م مذ لَه 

 َورِۡزق  َكرِيم  

اْلَخبِيثَاُت لِْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن لِْلَخبِيثَاِت 

َوالطايِّبُوَن لِلطايِّبَاِت أُولَئَِك َوالطايِّبَاُت لِلطايِّبِيَن 

ا يَقُولُوَن لَهُْم َمْغفَِرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ  ُؤوَن ِمما  ُمبَرا

102/24:27هـ
6
  َٰ ۡم َحَّتذ ْ ب ي وتًا َغۡۡيَ ب ي وتِك  ل وا ْ ََل تَۡدخ  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

 ْ وا نِس 
ۡ
ۡهلَِها   0تَۡسَتأ

َ
ى أ ْ لََعَ وا ۡم  0ن9َوت َسل ِم  ۡم لََعلذك  ۡم َخۡۡي  لذك  َٰلِك  َذ

ونَ  ر    7تََذكذ

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِكْم 

َحتاى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعلَى أَهْلِهَا َذلُِكْم َخْيٌر 

 لَُكْم لََعلاُكْم تََذكاُرونَ 

ۡمُۖ ِإَون قِيَل  فَإِن لذمۡ  102/24:28هـ َٰ ي ۡؤَذَن لَك  ل وَها َحَّتذ َحٗدا فَََل تَۡدخ 
َ
واْ فِيَهآ أ ََتِد 

ۡم  َوٱَّللذ  بَِما َتۡعَمل وَن َعلِيم   ۡزَّكَٰ لَك 
َ
َو أ ُْۖ ه  وا واْ فَٱرِۡجع  م  ٱرِۡجع   لَك 

فَإِْن لَْم تَِجُدوا فِيهَا أََحًدا فاََل تَْدُخلُوهَا َحتاى يُْؤَذَن 

قِيَل لَُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا هَُو أَْزَكى  لَُكْم َوإِنْ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َعلِيمٌ   لَُكْم َوهللاا

ونَةٖ فِيَها َمَتَٰع   102/24:29هـ ْ ب ي وتًا َغۡۡيَ َمۡسك  ل وا ن تَۡدخ 
َ
َناٌح أ ۡم ج  لذۡيَس َعلَۡيك 

ونَ  وَن َوَما تَۡكت م  ۡم  َوٱَّللذ  َيۡعلَم  َما ت ۡبد   لذك 

َس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر َمْسُكونَةإ لَيْ 

ُ يَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُمونَ   فِيهَا َمتَاٌع لَُكْم َوهللاا

ۡزَّكَٰ  102/24:30هـ
َ
َٰلَِك أ ۡم  َذ وَجه  ْ ف ر  وا بَۡصَٰرِهِۡم َوَيۡحَفظ 

َ
ْ ِمۡن أ وا ۡؤِمنَِي َيغ ضُّ ق ل ل ِۡلم 

ۡم  إِ  َۢ بَِما يَۡصَنع ونَ لَه  َ َخبِۡي   نذ ٱَّللذ

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَظُوا  قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

َ َخبِيٌر بَِما  فُُروَجهُْم َذلَِك أَْزَكى لَهُْم إِنا هللاا

 يَْصنَُعونَ 

                                                           
1

ا، زُ ( 9 ُخْطَواِت، َخْطَواِت، ُخطََواِت، ُخطَُؤاِت، َخطََواتِ ( 0   كِّيَ َزكا
2

، يَاتَلِ ( 0   َولِيَْعفُوا َولِيَْصفَُحوا، َوْلتَْعفُوا َوْلتَْصفَُحوا( 7 تُْؤتُوا( 7 اْلَعْقلِ ( 9 يَتَأَلا
3

 َواْلُمْحِصنَاِت، َوالُْمْحُصنَاتِ ( 0 
4

" أنتم شهودي، يقول الرب وعبدي الذي آخترته لكي تعلموا وتؤمنوا بي وتفهموا أني أنا هو لم يكون إله قبلي  Citant Is 43:10( 0م♦ يَْشهَُد ( 0 

 le Talmud (Hagiga 16; Taanit 11) dit que les membres mêmes de l'homme témoigneront contre ,وال يكون بعدي"

lui. 
5

ُ الَحقُّ ِدينَهُمُ ( 9 يَُوفِّيهُُم، يَُوفِّيِهِم، يَُوفِيِهمُ ( 0   هللاا
6

كاُروَن ( 7 َحتاى تَُسلُِّموا َعلَى أَْهلِهَا وتَْستَأِْذنُوا، َحتاى يَُسلُِّموا َعلَى أَْهلِهَا ويَْستَأِْذنُوا( 9 تَْستَأِْذنُوا، تَْستَانُِسوا( 0   98:  97\019منسوخة باآلية ( 0ن♦ تَذا
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102/24:31هـ
1
بَۡصَٰرِهِنذ  

َ
ۡضَن ِمۡن أ ۡؤِمَنَِٰت َيۡغض  نذ َوََل َوق ل ل ِۡلم  وَجه  َوَيۡحَفۡظَن ف ر 

ُۖ َوَۡلَۡۡضِۡبنَ  نذ إَِلذ َما َظَهَر ِمۡنَها ۡبِديَن زِينََته  رِهِنذ  0ي  َٰ  9َِب م  لََعَ
 ُۖ ي وبِِهنذ ۡو َءابَآءِ  0ت7ج 

َ
ۡو َءابَآئِِهنذ أ

َ
وتَلِِهنذ أ نذ إَِلذ ِۡل ع  ۡبِديَن زِينََته  َوََل ي 

ۡبَنآئِهِ 
َ
ۡو أ
َ
وتَلِِهنذ أ َٰنِهِنذ ب ع  ۡو بََِنٓ إِۡخَو

َ
َٰنِِهنذ أ ۡو إِۡخَو

َ
وتَلِِهنذ أ ۡبَنآءِ ب ع 

َ
ۡو أ
َ
نذ أ

َٰبِعَِي  وِ ٱلتذ
َ
نذ أ يَۡمَٰن ه 

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡو نَِسآئِِهنذ أ

َ
َٰتِِهنذ أ َخَو

َ
ۡو بََِنٓ أ

َ
أ

ۡفلِ  7َغۡۡيِ  ِ وِ ٱلط 
َ
ۡرَبةِ ِمَن ٱلر َِجاِل أ ْوِّل ٱۡۡلِ

 
َٰ  3أ ْ لََعَ وا ِيَن لَۡم َيۡظَهر  ٱَّلذ
ۡفِيَ  0نٱلن َِسآءِِۖ  6َعۡوَرَٰتِ  لِِهنذ َِل ۡعلََم َما َي  رۡج 

َ
مِن  7َوََل يَۡۡضِۡبَن بِأ

وَن  ۡم ت ۡفلِح  ۡؤِمن وَن لََعلذك  يَُّه ٱلۡم 
َ
ِ ََجِيًعا أ  زِينَتِِهنذ  َوت وب ٓواْ إََِل ٱَّللذ

ْن أَْبَصاِرِهنا َوقُْل لِْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن مِ 

َويَْحفَْظَن فُُروَجهُنا َواَل يُْبِديَن ِزينَتَهُنا إاِلا َما 

ظَهََر ِمْنهَا َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنا َعلَى ُجيُوبِِهنا 

َواَل يُْبِديَن ِزينَتَهُنا إاِلا لِبُُعولَتِِهنا أَْو آَبَاهِِهنا أَْو 

نَاهِِهنا أَْو أَْبنَاِء بُُعولَتِِهنا أَْو آَبَاِء بُُعولَتِِهنا أَْو أَبْ 

إِْخَوانِِهنا أَْو بَنِي إِْخَوانِِهنا أَْو بَنِي أََخَواتِِهنا أَْو 

نَِساهِِهنا أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُهُنا أَِو التاابِِعيَن َغْيِر 

َجاِل أَِو الطِّْفِل الاِذيَن لَْم  ْربَِة ِمَن الرِّ أُولِي اإْلِ

ْظهَُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء َواَل يَْضِرْبَن يَ 

بِأَْرُجلِِهنا لِيُْعلََم َما يُْخفِيَن ِمْن ِزينَتِِهنا َوتُوبُوا إِلَى 

ِ َجِميًعا أَيُّهَا اْلُمْؤِمنُوَن لََعلاُكْم تُْفلُِحونَ   هللاا

102/24:32هـ
2
َٰلِِحيَ   ۡم َوٱلصذ َيَََٰمَٰ ِمنك 

َ
ْ ٱۡۡل وا نِكح 

َ
مۡ  َوأ ۡم   0ِمۡن ِعَبادِك  ِإَوَمآئِك 

ۗۦۡ َوٱَّللذ  َوَِٰسٌع َعلِيم   ۡغنِِهم  ٱَّللذ  ِمن فَۡضلِهِ َقَرآَء ي  ون واْ ف   إِن يَك 

الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم  َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصا

ُ ِمْن فَضْ  لِِه َوإَِماهُِكْم إِْن يَُكونُوا فُقََراَء يُْغنِِهُم هللاا

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ   َوهللاا

102/24:33هـ
3
م  ٱَّللذ  ِمن   ۡغنَِيه  َٰ ي  وَن نَِكاًحا َحَّتذ ِيَن ََل ََيِد 

َوۡليَۡسَتۡعفِِف ٱَّلذ
ۡم  ۡم فاََكتِب وه  يَۡمَٰن ك 

َ
ا َملََكۡت أ وَن ٱۡلِكَتََٰب ِممذ ِيَن يَۡبَتغ  ۗۦۡ َوٱَّلذ فَۡضلِهِ

اُۖ َوءَ  ۡم  َوََل إِۡن َعلِۡمت ۡم فِيِهۡم َخۡۡيٗ َٰك  ِٓي َءاتَى ِ ٱَّلذ اِل ٱَّللذ ِن مذ م م  ات وه 
ْ َعَرَض  وا َۡبَتغ  ِ ٗنا تل  َرۡدَن ََتَصُّ

َ
ۡم لََعَ ٱۡۡلَِغآءِ إِۡن أ ْ َفَتَيَٰتِك  وا ت ۡكرِه 

ور   َ ِمنَۢ َبۡعِد إِۡكَرَٰهِِهنذ َغف  نذ فَإِنذ ٱَّللذ ۡنَيا  َوَمن ي ۡكرِههُّ ةِ ٱَلُّ  0ٱۡۡلََيوَٰ
 رذِحيم  

ْليَْستَْعفِِف الاِذيَن اَل يَِجُدوَن نَِكاًحا َحتاى يُْغنِيَهُُم وَ 

ا َملََكْت  ُ ِمْن فَْضلِِه َوالاِذيَن يَْبتَُغوَن اْلِكتَاَب ِمما هللاا

أَْيَمانُُكْم فََكاتِبُوهُْم إِْن َعلِْمتُْم فِيِهْم َخْيًرا َوآَتُوهُْم 

ِ الاِذي آَتَاُكْم َواَل  تُْكِرهُوا فَتَيَاتُِكْم َعلَى  ِمْن َماِل هللاا

نًا لِتَْبتَُغوا َعَرَض اْلَحيَاِة  اْلبَِغاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ

َ ِمْن بَْعِد إِْكَراِهِهنا  ْنيَا َوَمْن يُْكِرهُّنا فَإِنا هللاا الدُّ

 َغفُوٌر َرِحيمٌ 

102/24:34هـ
4
َبي َِنَٰٖت   ۡم َءاَيَٰٖت مُّ ٓ إََِلۡك  نَزنۡلَا

َ
ْ مِن  0َولََقۡد أ ِيَن َخلَۡوا َِن ٱَّلذ َوَمَثَٗل م 

تذقَِي  ۡم َوَموِۡعَظٗة ل ِۡلم   َقۡبلِك 

َولَقَْد أَْنَزْلنَا إِلَْيُكْم آَيَاتإ ُمبَيِّنَاتإ َوَمثاًَل ِمَن الاِذيَن 

 َخلَْوا ِمْن قَْبلُِكْم َوَمْوِعظَةً لِْلُمتاقِينَ 

                                                           
1

نجد كلمة الجيب بالمفرد في القرآن الكريم في آيتين  (0ت♦ ُسرا ( 7 َعَوَراتِ ( 6 األْطفَالِ ( 3 َغْيرُ ( 7 ِجيُوبِِهنا ( 7 بُِخْمِرِهنا ( 9 َولِيَْضِرْبنَ ( 0 

(، كما جاءت كلمة الجب في قصة يوسف بمعنى شق الصخرة أو البئر 79:  99\78؛09:  97\79تتعلقان بالنبي موسى بمعنى شق اللباس )

"َوَمْريََم اْبنََت ِعْمَراَن الاتِي  09:  66\017ستعمال رابع في القرآن لكلمة الجيب ليس في آية ولكن في قراءة مختلفة لْلية (. وهناك ا01:  09\37)

تِي أَْحَصنَْت فَْرَجهَا فَنَفَْخنَا في جيبها اَن الا أَْحَصنَْت فَْرَجهَا فَنَفَْخنَا فِيِه ِمْن ُروِحنَا". فقد تم قراءة هذه اآلية بصورة مختلفة كما يلي: "َوَمْريََم اْبنََت ِعْمرَ 

 ِمْن ُروِحنَا". ومن الواض  أن كلمة جيب في هذه القراءة جاءت مرادفة لكلمة فرج. وقد يكون صلة بين سورة النور وبين عادة جاهلية وهي

ِة طوفان النساء عاريات حول الكعبة وحك أعضاههن الجنسية بالحجر األسود تيمنا. فقد جاء في ص حي  البخاري: "بََعثَنِي أَبُو بَْكرإ فِي تِْلَك اْلَحجا

ُن بِِمنًى أَْن اَل يَُحجا بَْعَد اْلَعاِم ُمْشِرٌك َواَل يَطُوَف بِاْلبَْيِت ُعْريَ  نِيَن يَْوَم الناْحِر نَُؤذِّ اٌن". وكلمة الحج مأخوذة في األصل من كلمة "الحك". وقد فِي ُمَؤذِّ

"أنه كان يمارس في الحج طقس غريب وهو االحتكاك بالحجر األسود".  977والنحل ألبي القاسم الشهرستاني، صفحة جاء في كتاب الملل 

سر االحتكاك بالحجر األسود بقوله: وهناك رواية إسالمية: إن  067، صفحة 7ويفسر الدكتور سيد القمني في كتابه األسطورة والتراث، ط 

من مس الحيض في الجاهلية. أي أنه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر، وهو مس  الحجر األسود كان أبيض ولكنه اسود

 77\81الحجر األسود بدماء الحيض. وعليه فإن سورة النور تطلب من النساء تغطية فروجهن وليس رؤوسهن أو صدورهن. والبعض يذكر اآلية 

ايها النبي قل الزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن ذلك ادنى ان يعرفن  من سورة االحزاب لتبرير لبس الجلباب: "يا 38: 

ّن، وكان فال يؤذين" ونشير هنا الى أن تفسير الطبري يقول : كان نساء النبـّي صلى هللا عليه وسلم وغيرهّن إذا كان اللـيـل خرجن يقضين حواهجه

منسوخة جزهياً باآلية ( 0ن♦ يعني أن لبس الجلباب مطلوب عند قضاء الحاجة الطبيعية في الليل. رجال يجلسون علـى الطريق للغزل. مما 

019/97:61. 
2

 َعبِْيَدُكمْ ( 0 
3

 لهنا َغفُوٌر ( 0 
4

 ُمبَيانَاتإ ( 0 
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102/24:35هـ
1
َِٰت   َمََٰو ۡرِضِۚ ۞ٱَّللذ  ن ور  ٱلسذ

َ
ةٖ فِيَها  9َمَثل  ن ورِهِۦ 0م0َوٱۡۡل َكِمۡشَكوَٰ

ُۖ ٱلِۡمۡصَباح  ِِف ز َجاَجة ِۖ ٱلزَُّجاَجة   ِي    7ِمۡصَباٌح نذَها َكۡوَكب  د ر 
َ
 7َكأ

قِيذةٖ َوََل َغۡربِيذةٖ  3ي وقَد   َبََٰرَكةٖ َزۡيت ونَةٖ َلذ َُشۡ يََكاد   6ِمن َشَجَرةٖ مُّ
ء  َولَۡو لَمۡ  ِۚ َيۡهِدي ٱَّللذ  نِل ورِهِۦ  7َتۡمَسۡسه   َزۡيت َها ي َِضٓ َٰ ن ورٖ

نَار   نُّوٌر لََعَ
ء  َعلِيم   ِ ََشۡ

ل  ۡمَثََٰل لِلنذاِسِۗ َوٱَّللذ  بِك 
َ
 َمن يََشآء   َوَيۡۡضِب  ٱَّللذ  ٱۡۡل

َماَواِت َواأْلَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاةإ  ُ نُوُر السا هللاا

َجاَجةُ  فِيهَا ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاحُ  فِي ُزَجاَجةإ الزُّ

ي  يُوقَُد ِمْن َشَجَرةإ ُمبَاَرَكةإ  َكأَناهَا َكْوَكٌب ُدرِّ

َزْيتُونَةإ اَل َشْرقِياةإ َواَل َغْربِياةإ يََكاُد َزْيتُهَا يُِضيُء 

 ُ َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُوٌر َعلَى نُورإ يَْهِدي هللاا

ُ اأْلَْمثَاَل لِلنااِس لِنُوِرِه َمْن يََشاُء َويَْضرِ  ُب هللاا

ُ بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيمٌ   َوهللاا

102/24:36هـ
2
ۥ ي َسب ِح    ه  ن ت ۡرَفَع َوي ۡذَكَر فِيَها ٱۡسم 

َ
ذَِن ٱَّللذ  أ

َ
ََل ۥ فِيَها  0ِِف ب ي وت  أ

ِ َوٱٓأۡلَصالِ  و  د    9بِٱۡلغ 

ُ أَْن تُْرفََع َويُْذَكَر فِي هَا اْسُمهُ فِي بُيُوتإ أَِذَن هللاا

 يَُسبُِّ  لَهُ فِيهَا بِاْلُغُدوِّ َواآْلََصالِ 

102/24:37هـ
3
ةِ ِإَويَتآءِ   لَوَٰ ِ ِإَوقَاِم ٱلصذ  ت ۡلِهيِهۡم تَِجََٰرة  َوََل َبۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱَّللذ

رَِجال  َلذ
ةِ ََيَاف وَن يَۡوٗما َتَتَقلذب   َكوَٰ بَۡصَٰر   0ٱلزذ

َ
ل وب  َوٱۡۡل  فِيهِ ٱۡلق 

 ِ ِرَجاٌل اَل تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َواَل بَْيٌع َعْن ِذْكِر هللاا

َكاِة يََخافُوَن يَْوًما تَتَقَلاُب  اَلِة َوإِيتَاِء الزا َوإِقَاِم الصا

 فِيِه اْلقُلُوُب َواأْلَْبَصارُ 

ِن  102/24:38هـ م م  ْ َويَزِيَده  ۡحَسَن َما َعِمل وا
َ
م  ٱَّللذ  أ ق  َِلَۡجزَِيه  فَۡضلِهِۗۦۡ َوٱَّللذ  يَۡرز 

 َمن يََشآء  بَِغۡۡيِ ِحَساٖب 

ُ أَْحَسَن َما َعِملُوا َويَِزيَدهُْم ِمْن  لِيَْجِزيَهُُم هللاا

ُ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بَِغْيِر ِحَسابإ   فَْضلِِه َوهللاا

102/24:39هـ
4
ابِۢ بِقِيَعةٖ   ۡم َكََّسَ ۡعَمَٰل ه 

َ
ْ أ ٓوا ِيَن َكَفر  ۡم  9َسب ه  ََيۡ  0َوٱَّلذ َمآًء  7ان    َ ٱلظذ

ى إَِذا َجآَءهۥ  لَۡم ََيِۡده  َشۡي  ۗۥۡ   ٗ َحَّتذ َٰه  ِحَسابَه  َ ِعنَدهۥ  فََوفذى ا َووََجَد ٱَّللذ
 َوٱَّللذ  َِسِيع  ٱۡۡلَِساِب 

َوالاِذيَن َكفَُروا أَْعَمالُهُْم َكَسَرابإ بِقِيَعةإ يَْحَسبُهُ 

ا َجاَءهُ لَْم يَِجْدهُ َشْيئًا َوَوَجَد الظاْمآَُن َماًء َحتاى إِذَ 

ُ َسِريُع اْلِحَسابِ  َ ِعْنَدهُ فََوفااهُ ِحَسابَهُ َوهللاا  هللاا

102/24:40هـ
5
ِن فَۡوقِهِۦ   ِن فَۡوقِهِۦ َمۡوج  م  َٰه  َمۡوج  م  ِ ٖ َيۡغَشى ج 

َمَٰٖت ِِف َِبۡرٖ لُّ
ل  ۡو َكظ 

َ
أ

 َۢ ل َمَٰت  َها فَۡوَق َبعۡ  0َسَحاب   ظ  ۡخَرَج يََدهۥ  لَۡم يََكۡد َبۡعض 
َ
ٓ أ ض  إَِذا

ور  
ۗۡ َوَمن لذۡم ََيَۡعِل ٱَّللذ  ََل ۥ ن وٗرا َفَما ََل ۥ ِمن نُّ ََٰها  يََرى

يٍّ يَْغَشاهُ َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه  أَْو َكظُلَُماتإ فِي بَْحرإ لُجِّ

َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضهَا فَْوَق 

ْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراهَا َوَمْن لَْم يَْجَعِل بَْعضإ إَِذا أَ 

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمْن نُورإ   هللاا

102/24:41هـ
6
ۡۡي    ۡرِض َوٱلطذ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َ ي َسب ِح  ََل ۥ َمن ِِف ٱلسذ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم تََر أ

َ
 0أ

َٰٖتِۖ  فذ ۗۥۡ  9َصى ۥ َوتَۡسبِيَحه  َۢ بَِما  7ُك    قَۡد َعلَِم َصََلتَه  َوٱَّللذ  َعلِيم 
  7َيۡفَعل ونَ 

َماَواِت  َ يَُسبُِّ  لَهُ َمْن فِي السا أَلَْم تََر أَنا هللاا

َواأْلَْرِض َوالطاْيُر َصافااتإ ُكل  قَْد َعلَِم َصاَلتَهُ 

ُ َعلِيٌم بَِما   يَْفَعلُونَ َوتَْسبِيَحهُ َوهللاا

ِ ٱلَۡمِصۡي   102/24:42هـ ۡرِضِۖ ِإَوََل ٱَّللذ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ِ م  ِ اْلَمِصيرُ  َوَّلِلذ َماَواِت َواأْلَْرِض َوإِلَى هللاا ِ ُمْلُك السا  َوَّلِلا

                                                           
1

َماَواِت َواأْلَْرضَ ( 0  َر السا َجاَجةُ  َزَجاَجةإ ( 7 نُوِر المؤمن، نُوِر المؤمنين، نُوِر من آمَن به( 9 نَوا َجاَجةُ، ِزَجاَجةإ الزِّ يٌء، ( 7 الزا يٌء، َدرِّ يٌء، ُدرِّ ِدرِّ

يّْ  ، َدِرٌي، َدْرٌي، ُدرِّ ، َدِريي  ، ُدِري  ي  ، ِدرِّ ي  قارن: ( 0م♦ يَْمَسْسهُ ( 7 َشْرقِياةٌ َواَل َغْربِياةٌ ( 6 تََوقاَد، تُوقَُد، تََوقاُد، وقاَد، يََوقاُد، يَُوقاُد، تَُوقاُد، يُوقِدُ ( 3 ُدْءرِّ

(؛"أنا 8:  0(؛" كان النور الحق الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم" )يوحنا 98:  99"ألنك أنت يا رب سراجي والرب ينير ظالمي" )صموهيل 

إن هللا نور ال  :نه ونخبركم به(؛" إليكم البالغ الذي سمعناه م09:  9نور العالم من يتبعني ال يمش في الظالم بل يكون له نور الحياة" )يوحنا 

 (.3:  0ظالم فيه" )يوحنا االولى 
2

يَصالِ ( 9 يَُسباُ ، تَُسبُِّ ، تَُسبا ُ ( 0   َواإْلِ
3

 تَقَلاُب، يَتَقَلابُ ( 0 
4

 الظاَمانُ ( 7 يَْحِسبُهُ ( 9 بِقِيَعاتإ، بِقِيَعاةإ ( 0 
5

 َسَحاُب ظُلَُماتإ، َسَحاٌب ظُلَُماتإ ( 0 
6

 تَْفَعلُونَ ( 7 ُعلَِم َصاَلتُهُ َوتَْسبِيُحهُ، َعلاَم َصاَلتَهُ َوتَْسبِيَحهُ ( 7 َصافااتٌ ( 9 رَ َوالطايْ ( 0 
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102/24:43هـ
1
َ ي زِِۡج َسَحاٗبا ث مذ ي َؤل ِف    نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم تََر أ

َ
ۥ ث مذ  0أ ََكٗما بَۡيَنه  ۥ ر  ََيَۡعل ه 

ج  ِمۡن ِخَلَٰلِهِۦ ِل   9َفََتَى ٱلَۡوۡدَق ََيۡر  َمآءِ ِمن ِجَباٖل  7َوي ََن  ِمَن ٱلسذ
 ُۖ ن يََشآء  ۥ َعن مذ فِيَها ِمنَۢ بََرٖد َفي ِصيب  بِهِۦ َمن يََشآء  َوَيِۡصِف ه 

بَۡصَٰرِ  6يَۡذَهب   3بَۡرقِهِۦ 7يََكاد  َسَنا
َ
 بِٱۡۡل

َ يُْزِجي َسَحابًا ثُما يَُؤلُِّف بَْينَهُ ثُما أَلَْم تََر  أَنا هللاا

يَْجَعلُهُ ُرَكاًما فَتََرى اْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخاَللِِه 

َماِء ِمْن ِجبَالإ فِيهَا ِمْن بََردإ  ُل ِمَن السا َويُنَزِّ

فَيُِصيُب بِِه َمْن يََشاُء َويَْصِرفُهُ َعْن َمْن يََشاُء 

 بَْرقِِه يَْذهَُب بِاأْلَْبَصارِ  يََكاُد َسنَا

بَۡصَٰرِ  102/24:44هـ
َ
ْوِّل ٱۡۡل

 
ِ َٰلَِك لَعِۡبَٗة ۡل  َۡل َوٱنلذَهاَر  إِنذ ِِف َذ َقل ِب  ٱَّللذ  ٱَلذ ُ اللاْيَل َوالناهَاَر إِنا فِي َذلَِك لَِعْبَرةً أِلُولِي  ي  يُقَلُِّب هللاا

 اأْلَْبَصارِ 

102/24:45هـ
2
ذ َوٱَّللذ    آءِٖۖ  0َخلََق ُك  ِن مذ َٰ َبۡطنِهِۦ  0مَدآبذةٖ م  ن َيۡمِش لََعَ م مذ فَِمۡنه 

ۡرَبٖعِۚ 
َ
ى أ ن َيۡمِش لََعَ م مذ َٰ رِۡجلَۡيِ َوِمۡنه 

ن َيۡمِش لََعَ م مذ ََيۡل ق   7 9َوِمۡنه 
ءٖ َقِدير   ِ ََشۡ

َٰ ُك   َ لََعَ  ٱَّللذ  َما يََشآء   إِنذ ٱَّللذ

ُ َخلََق  ُكلا َداباةإ ِمْن َماءإ فَِمْنهُْم َمْن يَْمِشي َوهللاا

َعلَى بَْطنِِه َوِمْنهُْم َمْن يَْمِشي َعلَى ِرْجلَْيِن َوِمْنهُْم 

 َ ُ َما يََشاُء إِنا هللاا َمْن يَْمِشي َعلَى أَْربَعإ يَْخلُُق هللاا

 َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ 

102/24:46هـ
3
  ٓ نَزنۡلَا

َ
َِنَٰٖتِۚ لذَقۡد أ َبي  َوٱَّللذ  َيۡهِدي َمن يََشآء  إََِلَٰ ِصَرَٰٖط  0َءاَيَٰٖت مُّ

ۡسَتِقيٖم   مُّ

ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى  لَقَْد أَْنَزْلنَا آَيَاتإ ُمبَيِّنَاتإ َوهللاا

 ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ 

َطۡعَنا ث   102/24:47هـ
َ
وِل َوأ ِ َوبِٱلرذس  ول وَن َءاَمنذا بِٱَّللذ ِنَۢ َوَيق  م م  ِۡنه  َٰ فَرِيق  م  مذ َيَتَوّلذ
ۡؤِمنِيَ  ْوَلىئَِك بِٱلۡم 

 
َٰلَِك  َوَمآ أ  َبۡعِد َذ

ُسوِل َوأَطَْعنَا ثُما يَتََولاى  ِ َوبِالرا َويَقُولُوَن آََمناا بِاَّللا

 فَِريٌق ِمْنهُْم ِمْن بَْعِد َذلَِك َوَما أُولَئَِك بِاْلُمْؤِمنِينَ 

102/24:48هـ
4
مَ ِإَو  وَِلِۦ َِلَۡحك  ِ َورَس  ْ إََِل ٱَّللذ ٓوا م  0َذا د ع  ِۡنه  ۡم إَِذا فَرِيق  م  بَۡيَنه 

وَن  ۡعرِض   مُّ

ِ َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَْينَهُْم إَِذا  َوإَِذا ُدُعوا إِلَى هللاا

 فَِريٌق ِمْنهُْم ُمْعِرُضونَ 

ت ٓواْ  102/24:49هـ
ۡ
م  ٱۡۡلَقُّ يَأ ذه  ن ل ۡذِعنِيَ ِإَون يَك   َوإِْن يَُكْن لَهُُم اْلَحقُّ يَأْتُوا إِلَْيِه ُمْذِعنِينَ  إََِلۡهِ م 

ن ََيِيَف ٱَّللذ  َعلَۡيِهۡم  102/24:50هـ
َ
ۡم ََيَاف وَن أ

َ
ْ أ ِم ٱۡرتَاب ٓوا

َ
َرٌض أ ِِف ق ل وبِِهم مذ

َ
أ

ونَ  َٰلِم  م  ٱلظذ ْوَلىئَِك ه 
 
ۥ  بَۡل أ وَل    َورَس 

ٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم يََخافُوَن أَْن أَفِي قُلُوبِِهْم َمرَ 

ُ َعلَْيِهْم َوَرُسولُهُ بَْل أُولَئَِك هَُم  يَِحيَف هللاا

 الظاالُِمونَ 

102/24:51هـ
5
مَ  0إِنذَما ََكَن قَۡوَل   وَِلِۦ َِلَۡحك  ِ َورَس  ْ إََِل ٱَّللذ ٓوا ۡؤِمنَِي إَِذا د ع   9ٱلۡم 

ول واْ َسِمۡعَنا  ن َيق 
َ
ۡم أ وَن بَۡيَنه  ۡفلِح  م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 

 
َطۡعَنا  َوأ

َ
 َوأ

 ِ إِناَما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِيَن إَِذا ُدُعوا إِلَى هللاا

َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَْينَهُْم أَْن يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا 

 َوأُولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحونَ 

102/24:52هـ
6
  َ َ َوَيتذۡقهِ َوَمن ي ِطِع ٱَّللذ وََل ۥ َوَيۡخَش ٱَّللذ م   0َورَس  ْوَلىئَِك ه 

 
فَأ

وَن   ٱۡلَفآئِز 

َ َويَتاْقِه فَأُولَئَِك  َ َوَرُسولَهُ َويَْخَش هللاا َوَمْن يُِطِع هللاا

 هُُم اْلفَاهُِزونَ 

102/24:53هـ
7
  ُۖ نذ ۡم ََلَۡخر ج  َمۡرَته 

َ
يَۡمَٰنِِهۡم لَئِۡن أ

َ
ِ َجۡهَد أ ْ بِٱَّللذ وا ۡقَسم 

َ
ق ل َلذ  ]...[۞َوأ

وفٌَة   ۡعر  ُْۖ َطاَعة  مذ وا َۢ بَِما َتۡعَمل وَن  0ت ۡقِسم  َ َخبِۡي   إِنذ ٱَّللذ

ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَئِْن أََمْرتَهُْم لَيَْخُرُجنا  َوأَْقَسُموا بِاَّللا

َ َخبِيٌر بَِما  قُلْ  اَل تُْقِسُموا طَاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنا هللاا

 تَْعَملُونَ 

                                                           
1

 يُْذِهبُ ( 6 بَُرقِهِ ( 3 َسنَاءُ ( 7 َويُْنِزلُ ( 7 َخلَلِِه، َخاَللِهِ ( 9 يَُولِّفُ ( 0 
2

 .71:  90\77انظر هامش اآلية ( 0م♦ َعلَى أَْربَعإ ومنهم من يمشي على أكثر من أربع ( 7 أكثر( 9 َخالُِق ُكلِّ ( 0 
3

 ُمبَيانَاتإ ( 0 
4

 لِيُْحَكَم، لِيُْحِكَم، لِيَْحُكمْ ( 0 
5

 لِيُْحَكَم، لِيُْحِكَم، لِيَْحُكْم.( 9 قَْولُ ( 0 
6

 َويَتاقِْه، َويَتاقِهِ ( 0 
7

 طَاَعةً َمْعُروفَةً ( 0 
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102/24:54هـ
1
ْ فَإِنذَما َعلَۡيهِ َما ُح  َِل   ُۖ فَإِن تََولذۡوا وَل ْ ٱلرذس  وا ِطيع 

َ
َ َوأ ْ ٱَّللذ وا ِطيع 

َ
 0ق ۡل أ

ْ  َوَما  وا وه  َتۡهَتد  ِۡلت ۡمُۖ ِإَون ت ِطيع  ا ُح   م مذ َٰغ  وََعلَۡيك  وِل إَِلذ ٱۡۡلََل لََعَ ٱلرذس 
بِي     0نٱلۡم 

ُسوَل فَإِْن تََولاْوا فَإِناَما  َ َوأَِطيُعوا الرا قُْل أَِطيُعوا هللاا

ْلتُْم َوإِْن تُِطيُعوهُ  َل َوَعلَْيُكْم َما ُحمِّ َعلَْيِه َما ُحمِّ

ُسوِل إاِلا اْلباََلُغ اْلُمبِينُ   تَْهتَُدوا َوَما َعلَى الرا

102/24:55هـ
2
ۡم   َٰلَِحَِٰت لَيَۡسَتۡخلَِفنذه  ْ ٱلصذ ۡم وََعِمل وا ْ ِمنك  ِيَن َءاَمن وا وََعَد ٱَّللذ  ٱَّلذ

ۡرِض َكَما ٱۡسَتۡخلََف 
َ
م   0ِِف ٱۡۡل ۡم دِيَنه  َِنذ لَه  ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َوََل َمك  ٱَّلذ

م نَلذه  ِ ۡم َوََل َبد  ِي ٱۡرتَََضَٰ لَه  ِنَۢ َبۡعِد  9ٱَّلذ ۡمٗنا  م 
َ
 ]...[َخۡوفِِهۡم أ

وَن ِب َشۡي  ونََِن ََل ي ُۡشِك  م    ٗ َيۡعب د  ْوَلىئَِك ه 
 
َٰلَِك فَأ ا  َوَمن َكَفَر َبۡعَد َذ

وَن   ٱۡلَفَِٰسق 

الَِحاِت  ُ الاِذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصا َوَعَد هللاا

الاِذيَن ِمْن لَيَْستَْخلِفَناهُْم فِي اأْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف 

نَنا لَهُْم ِدينَهُُم الاِذي اْرتََضى لَهُْم  قَْبلِِهْم َولَيَُمكِّ

لَناهُْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا يَْعبُُدونَنِي اَل  َولَيُبَدِّ

يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمْن َكفََر بَْعَد َذلَِك فَأُولَئَِك هُُم 

 اْلفَاِسقُونَ 

ۡم ت رَُۡح ونَ  !102/24:56هـ وَل لََعلذك  واْ ٱلرذس  ِطيع 
َ
ةَ َوأ َكوَٰ ةَ َوَءات واْ ٱلزذ لَوَٰ واْ ٱلصذ قِيم 

َ
ُسوَل  َوأ َكاةَ َوأَِطيُعوا الرا اَلةَ َوآَتُوا الزا َوأَقِيُموا الصا

 لََعلاُكْم تُْرَحُمونَ 

102/24:57هـ
3
  0ََل ََتَۡسََبذ  

َ
ۡعِجزِيَن ِِف ٱۡۡل ْ م  وا ِيَن َكَفر  م  ٱَّلذ َٰه  َوى

ۡ
ُۖ  9ۡرِضِۚ َوَمأ ٱنلذار 

 َوَۡلِۡئَس ٱلَۡمِصۡي  

اَل تَْحَسبَنا الاِذيَن َكفَُروا ُمْعِجِزيَن فِي اأْلَْرِض 

 َوَمأَْواهُُم النااُر َولَبِْئَس اْلَمِصيرُ 

102/24:58هـ
4
ْ لِيَۡسَت   ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ م    ۡ َيى ِيَن َملََكۡت  ]...[ِذنك  ۡم ٱَّلذ يَۡمَٰن ك 

َ
أ

ْ ٱۡۡل ل مَ  وا ِيَن لَۡم َيۡبل غ  ةِ  0ن0َوٱَّلذ ِن َقۡبِل َصلَوَٰ َٰٖتِۚ م  ََٰث َمرذ ۡم ثََل ِمنك 
ِهَۡيةِ َوِمنَۢ َبۡعِد َصلَوَٰةِ  َِن ٱلظذ م م  وَن ثَِيابَك  ٱۡلَفۡجِر وَِحَي تََضع 

ِۚ ثََلَٰث   ۡم َوََل َعَليۡ  7َعۡوَرَٰتٖ  9ٱۡلعَِشآِء ۡم  لَۡيَس َعلَۡيك  َۢ لذك  َناح  ِهۡم ج 
َٰف ونَ  نذ  َطوذ ِ  ٱَّللذ   7َبۡعَده  َٰ َبۡعٖضِۚ َكَذَٰلَِك ي بَي  ۡم لََعَ ك  م َبۡعض  َعلَۡيك 

م  ٱٓأۡلَيَِٰتِۗ َوٱَّللذ  َعلِيٌم َحِكيم    لَك 

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا لِيَْستَأِْذْنُكُم الاِذيَن َملََكْت 

اتإ أَْيَمانُُكْم َوالاِذيَن لَْم يَْبلُ  ُغوا اْلُحلَُم ِمْنُكْم ثاََلَث َمرا

ِمْن قَْبِل َصاَلِة اْلفَْجِر َوِحيَن تََضُعوَن ثِيَابَُكْم ِمَن 

الظاِهيَرِة َوِمْن بَْعِد َصاَلِة اْلِعَشاِء ثاََلُث َعْوَراتإ 

لَُكْم لَْيَس َعلَْيُكْم َواَل َعلَْيِهْم ُجنَاٌح بَْعَدهُنا 

افُوَن َعلَْيُكْم  بَْعُضُكْم َعلَى بَْعضإ َكَذلَِك يُبَيُِّن طَوا

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُ لَُكُم اآْلَيَاِت َوهللاا  هللاا

102/24:59هـ
5
م  ٱۡۡل ل مَ   ۡطَفَٰل  ِمنك 

َ
ِيَن   ۡ ِذن واْ َكَما ٱۡسَت   ۡ فَۡليَۡسَت  0ِإَوَذا بَلََغ ٱۡۡل َذَن ٱَّلذ

ۗۦۡ َوٱَّللذ  َعلِيٌم َحِكيم   َٰتِهِ ۡم َءاَي ِ  ٱَّللذ  لَك   ِمن َقۡبلِِهۡم  َكَذَٰلَِك ي بَي 

َوإَِذا بَلََغ اأْلَْطفَاُل ِمْنُكُم اْلُحلَُم فَْليَْستَأِْذنُوا َكَما 

ُ لَُكْم آَيَاتِِه اْستَأَْذَن الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َكذَ  لَِك يُبَيُِّن هللاا

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ   َوهللاا

102/24:60هـ
6
وَن نَِكاٗحا فَلَۡيَس َعلَۡيهِنذ   ََِّٰت ََل يَۡرج  َِٰعد  ِمَن ٱلن َِسآءِ ٱلذ َوٱۡلَقَو

نذ  ن يََضۡعَن ثَِياَبه 
َ
َناٌح أ َِجَٰتِۢ  0ج  َتَب  ن يَۡسَتۡعفِۡفنَ  0مَغۡۡيَ م 

َ
 9بِزِيَنةِٖۖ َوأ

ۗۡ َوٱَّللذ  َسِميٌع َعلِيم   نذ ذه   َخۡۡي  ل

تِي اَل يَْرُجوَن نَِكاًحا  َواْلقََواِعُد ِمَن النَِّساِء الالا

فَلَْيَس َعلَْيِهنا ُجنَاٌح أَْن يََضْعَن ثِيَابَهُنا َغْيَر 

 ُ َجاتإ بِِزينَةإ َوأَْن يَْستَْعفِْفَن َخْيٌر لَهُنا َوهللاا ُمتَبَرِّ

 َعلِيمٌ َسِميٌع 

                                                           
1

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن♦ َحَمَل ( 0 
2

 َولَيُْبِدلَناهُمْ ( 9 اْستُْخلِفَ ( 0 
3

، يَْحِسبَنا ( 0   َوَماَواهُمُ ( 9 تَْحِسبَنا
4

افِيَن ( 7 َعَوَراتِ ( 7 ثاََلثَ ( 9 اْلُحْلمَ ( 0   38:  97\019منسوخة باآلية ( 0ن♦ طَوا
5

 اْلُحلْمَ ( 0 
6

، من ( 0   .77:  77\81أنظر هامش اآلية ( 0م♦ تَتََعفاْفَن. ( 9 جالليبِهن، جالليبَهنمن ثِيَابِِهنا
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102/24:61هـ
1
ۡعَرِج َحَرج  َوََل لََعَ ٱلَۡمرِيِض  

َ
ۡعََمَٰ َحَرج  َوََل لََعَ ٱۡۡل

َ
لذۡيَس لََعَ ٱۡۡل

ۡو ب ي وِت 
َ
ۡم أ ْ ِمنَۢ ب ي وتِك  ل وا ك 

ۡ
ن تَأ

َ
ۡم أ ِسك  نف 

َ
ى أ َحَرج  َوََل لََعَ

مۡ  َٰنِك  ۡو ب ي وِت إِۡخَو
َ
ۡم أ َهَٰتِك  مذ

 
ۡو ب ي وِت أ

َ
ۡم أ ۡو ب ي وِت  َءابَآئِك 

َ
أ

ۡو ب ي وِت 
َ
ۡم أ َٰتِك  ۡو ب ي وِت َعمذ

َ
ۡم أ ۡعَمَِٰمك 

َ
ۡو ب ي وِت أ

َ
ۡم أ َٰتِك  َخَو

َ
أ

ۡو َما َملَۡكت م
َ
ۡم أ ۡو ب ي وِت َخََٰلَٰتِك 

َ
ۡم أ َٰلِك  ۡخَو

َ
ۥٓ  0أ َفاَِتَه  ۡو  9مذ

َ
أ

ۡم   ۡشَتاٗتا   7َصِديقِك 
َ
ۡو أ
َ
ْ ََجِيًعا أ ل وا ك 

ۡ
ن تَأ

َ
َناٌح أ ۡم ج   لَۡيَس َعلَۡيك 

مۡ  ِسك  نف 
َ
ى أ ْ لََعَ وا ِ  0مفَإَِذا َدَخۡلت م ب ي وٗتا فََسل ِم  ِۡن ِعنِد ٱَّللذ ََتِيذٗة م 

ۡم َتۡعقِل وَن  م  ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلذك  ِ  ٱَّللذ  لَك  َبََٰرَكٗة َطي َِبٗة  َكَذَٰلَِك ي بَي   م 

لَْيَس َعلَى اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعلَى اأْلَْعَرجِ 

لَى اْلَمِريِض َحَرٌج َواَل َعلَى أَْنفُِسُكْم َحَرٌج َواَل عَ 

أَْن تَأُْكلُوا ِمْن بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت آَبَاهُِكْم أَْو بُيُوِت 

هَاتُِكْم أَْو بُيُوِت إِْخَوانُِكْم أَْو بُيُوِت أََخَواتُِكْم أَْو  أُما

اتُِكْم أَْو بُيُوِت  بُيُوِت أَْعَماِمُكْم أَْو بُيُوِت َعما

ْخَوالُِكْم أَْو بُيُوِت َخااَلتُِكْم أَْو َما َملَْكتُْم َمفَاتَِحهُ أَ 

أَْو َصِديقُِكْم لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَأُْكلُوا َجِميًعا 

أَْو أَْشتَاتًا فَإَِذا َدَخْلتُْم بُيُوتًا فََسلُِّموا َعلَى أَْنفُِسُكْم 

ِ ُمبَاَرَكةً طَ  ُ تَِحياةً ِمْن ِعْنِد هللاا يِّبَةً َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاا

 لَُكُم اآْلَيَاِت لََعلاُكْم تَْعقِلُونَ 

102/24:62هـ
2
ى   ۥ لََعَ ْ َمَعه  وَِلِۦ ِإَوَذا ََكن وا ِ َورَس  ْ بِٱَّللذ ِيَن َءاَمن وا ۡؤِمن وَن ٱَّلذ إِنذَما ٱلۡم 

ۡمرٖ َجاِمعٖ 
َ
َٰ يَۡسَت  0أ ْ َحَّتذ ِيَن يَۡسَت  ِذن وه   إِنذ   ۡ لذۡم يَۡذَهب وا ِذن ونََك   ۡ ٱَّلذ

وَِلِۦ  فَإَِذا ٱۡسَت  ِ َورَس  ِيَن ي ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ
ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
َذن وَك ِۡلَۡعِض   ۡ أ

ور   َ َغف  َ  إِنذ ٱَّللذ م  ٱَّللذ ۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَه  َذن ل َِمن ِشۡئَت ِمۡنه 
ۡ
نِِهۡم فَأ

ۡ
َشأ

 رذِحيم  

ِ َوَرُسولِِه َوإَِذا إِناَما اْلُمْؤِمنُوَن  الاِذيَن آََمنُوا بِاَّللا

َكانُوا َمَعهُ َعلَى أَْمرإ َجاِمعإ لَْم يَْذهَبُوا َحتاى 

يَْستَأِْذنُوهُ إِنا الاِذيَن يَْستَأِْذنُونََك أُولَئَِك الاِذيَن 

ِ َوَرُسولِِه فَإَِذا اْستَأَْذنُوَك لِبَْعِض  يُْؤِمنُوَن بِاَّللا

َ إِنا َشأْنِِهْم فَ  أَْذْن لَِمْن ِشْئَت ِمْنهُْم َواْستَْغفِْر لَهُُم هللاا

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   هللاا

102/24:63هـ
3
مۡ   وِل بَۡيَنك  م َبۡعٗضا  قَۡد َيۡعلَم   0َلذ ََتَۡعل واْ د ََعَٓء ٱلرذس  ََعٓءِ َبۡعِضك  َكد 

ۡم لَِواٗذا   ِيَن يَتََسلذل وَن ِمنك  ونَ فَۡلَيحۡ  9ٱَّللذ  ٱَّلذ َالِف  ِيَن َي  َعۡن  7َذرِ ٱَّلذ
َِلٌم 
َ
ۡم َعَذاٌب أ ۡو ي ِصيَبه 

َ
ۡم فِۡتَنٌة أ ن ت ِصيَبه 

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
 أ

ُسوِل بَْينَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم  اَل تَْجَعلُوا ُدَعاَء الرا

ُ الاِذيَن يَتََسلالُوَن ِمْنُكْم لَِواًذا  بَْعًضا قَْد يَْعلَُم هللاا

الاِذيَن يَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيبَهُْم  فَْليَْحَذرِ 

 فِْتنَةٌ أَْو يُِصيبَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

102/24:64هـ
4
نت ۡم َعلَۡيهِ َوَيۡوَم  

َ
ٓ أ ۡرِضِۖ قَۡد َيۡعلَم  َما

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ ََلٓ إِنذ َّلِلذ

َ
أ

م ]...[إََِلۡهِ  0ي ۡرَجع ونَ  َۢ  9َفي نَب ِئ ه  ء  َعلِيم  ِ ََشۡ
ل  ْۗۡ َوٱَّللذ  بِك   بَِما َعِمل وا

َماَواِت َواأْلَْرِض قَْد يَْعلَُم َما  ِ َما فِي السا أاََل إِنا َّلِلا

أَْنتُْم َعلَْيِه َويَْوَم يُْرَجُعوَن إِلَْيِه فَيُنَبِّئُهُْم بَِما َعِملُوا 

ُ بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيمٌ   َوهللاا

 

 سورة اۡلج 22\113
 5هجرية 78 – عدد اآليات

6
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

ٌء َعِظيم   103/22:1هـ اَعةِ ََشۡ ۡم  إِنذ َزلَۡزَلَة ٱلسذ واْ َربذك  َها ٱنلذاس  ٱتذق  يُّ
َ
أ اَعِة َشْيٌء يَا أَيُّهَا النااُس اتاقُوا َرباُكْم إِنا  َيى َزْلَزلَةَ السا

 َعِظيمٌ 

                                                           
1

فإن كان هذا البيت أهال، فليحل سالمكم فيه، وإن لم يكن  قارن: "وإذا دخلتم البيت فسلموا عليه.( 0م♦ ِصِديقُِكْم ( 7 َمفَاتِيَحهُ، ِمْفتَاَحهُ ( 9 ُملِّْكتُمْ ( 0 

 (.09:  01)متى أهال، فليعد سالمكم إليكم" 
2

 َجِمْيعإ ( 0 
3

 يَُخلِّفُونَ ( 7 لََواًذا( 9 نَبِيُِّكمْ ( 0 
4

 فَيُنَبِّيهُمْ ( 9 يَْرِجُعونَ ( 0 
5

 .97عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
6

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
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103/22:2هـ
1
  ُّ ۡرِضَعة   0يَۡوَم تََرۡوَنَها تَۡذَهل  ُك  ُّ َذاِت  0مم  ۡرَضَعۡت َوتََضع  ُك 

َ
ٓ أ ا َعمذ

ََٰرىَٰ  9َُحۡل  َُحۡلََها َوتََرى ٱنلذاَس  َك ََٰرىَٰ َوَلَِٰكنذ  7س  َك م بِس  َوَما ه 
ِ َشِديد    َعَذاَب ٱَّللذ

ا أَْرَضَعْت يَْوَم تََرْونَ  هَا تَْذهَُل ُكلُّ ُمْرِضَعةإ َعما

َوتََضُع ُكلُّ َذاِت َحْملإ َحْملَهَا َوتََرى النااَس 

ِ َشِديدٌ   ُسَكاَرى َوَما هُْم بُِسَكاَرى َولَِكنا َعَذاَب هللاا

103/22:3هـ
2
ذ   ِ بَِغۡۡيِ ِعۡلٖم َوَيتذبِع  ُك   ِِف ٱَّللذ

رِيٖد  َوِمَن ٱنلذاِس َمن ي َجَِٰدل  ِ بَِغْيِر ِعْلمإ َويَتابُِع  َشۡيَطَٰٖن مذ َوِمَن النااِس َمْن يَُجاِدُل فِي هللاا

 ُكلا َشْيطَانإ َمِريدإ 

103/22:4هـ
3
تَِب   ۥ 0ك  نذه 

َ
ۥ 9َعلَۡيهِ أ نذه 

َ
ه  فَأ ۥ َوَيۡهِديهِ إََِلَٰ َعَذاِب  7َمن تََوَلذ ي ِضلُّه 

عِۡيِ   ٱلسذ

هُ فَأَناهُ يُِضلُّهُ َويَْهِديِه إِلَى  ُكتَِب َعلَْيِه أَناهُ  َمْن تََوالا

 َعَذاِب الساِعيرِ 

103/22:5هـ
4
َِن ٱۡۡلَۡعِث   نت ۡم ِِف َرۡيٖب م  َها ٱنلذاس  إِن ك  يُّ

َ
أ ِن  0َيى م م  فَإِنذا َخلَۡقَنَٰك 

َقةٖ وََغۡۡيِ 
َلذ ۡضَغةٖ ُمُّ  9ت َراٖب ث مذ ِمن نُّۡطَفةٖ ث مذ ِمۡن َعلََقةٖ ث مذ ِمن مُّ

 َ ِ ِ بَي 
َلذَقةٖ نل  ۡم   7ُم  َجٖل  7َون قِرُّ  ]...[لَك 

َ
رَۡحاِم َما نََشآء  إََِلى أ

َ
ِِف ٱۡۡل

مۡ  ك  ۡرِج  َسَم ٗ ث مذ َن  ن  ِطۡفَٗل ث مذ  3مُّ م مذ ۡمُۖ َوِمنك  ك  دذ ش 
َ
ْ أ ٓوا تِلَۡبل غ 

 َٰ َتَوّفذ رِ  6ي  م  ۡرَذِل ٱۡلع 
َ
ن ي َردُّ إََِلى أ م مذ لَِكۡيََل َيۡعلََم ِمنَۢ َبۡعِد  7َوِمنك 

نَزنۡلَا َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهََتذۡت   ٗ ِعۡلٖم َشۡي 
َ
ٓ أ ۡرَض َهاِمَدٗة فَإَِذا

َ
ا  َوتََرى ٱۡۡل

ۢنَبَتۡت  9َوَرَبۡت 
َ
ِ  َوأ

  م0َزۡوِۢج بَِهيٖجم ]...[ِمن ُك  

يَا أَيُّهَا النااُس إِْن ُكْنتُْم فِي َرْيبإ ِمَن اْلبَْعِث فَإِناا 

َخلَْقنَاُكْم ِمْن تَُرابإ ثُما ِمْن نُْطفَةإ ثُما ِمْن َعلَقَةإ ثُما 

 ِمْن ُمْضَغةإ ُمَخلاقَةإ َوَغْيِر ُمَخلاقَةإ لِنُبَيَِّن لَُكْم َونُقِرُّ 

ى ثُما  فِي اأْلَْرَحاِم َما نََشاُء إِلَى أََجلإ ُمَسّمً

ُكْم َوِمْنُكْم َمْن  نُْخِرُجُكْم ِطْفاًل ثُما لِتَْبلُُغوا أَُشدا

يُتََوفاى َوِمْنُكْم َمْن يَُردُّ إِلَى أَْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْياَل 

َدةً يَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلمإ َشْيئًا َوتََرى اأْلَْرَض هَامِ 

ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت  فَإَِذا أَْنَزْلنَا َعلَْيهَا اْلَماَء اْهتَزا

 ِمْن ُكلِّ َزْوجإ بَِهيجإ 

ءٖ  103/22:6هـ ِ ََشۡ
َٰ ُك   ۥ لََعَ نذه 

َ
ۥ ي ىۡحِ ٱلَۡمۡوََتَٰ َوأ نذه 

َ
َو ٱۡۡلَقُّ َوأ َ ه  نذ ٱَّللذ

َ
َٰلَِك بِأ َذ
 قَِدير  

َ هَُو  اْلَحقُّ َوأَناهُ يُْحيِي اْلَمْوتَى َوأَناهُ َذلَِك بِأَنا هللاا

 َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ 

103/22:7هـ
5
َ َيۡبَعث    نذ ٱَّللذ

َ
اَعَة َءاتَِية  َلذ َرۡيَب فِيَها َوأ نذ ٱلسذ

َ
ب ورِ  0َوأ َ يَْبَعُث َمنْ  َمن ِِف ٱۡلق  اَعةَ آَتِيَةٌ اَل َرْيَب فِيهَا َوأَنا هللاا  َوأَنا السا

 فِي اْلقُبُورِ 

ٗدى َوََل كَِتَٰٖب  103/22:8هـ ِ بَِغۡۡيِ ِعۡلٖم َوََل ه   ِِف ٱَّللذ
َوِمَن ٱنلذاِس َمن ي َجَِٰدل 

نِۡيٖ   مُّ

ِ بَِغْيِر ِعْلمإ َواَل  َوِمَن النااِس َمْن يَُجاِدُل فِي هللاا

 هًُدى َواَل ِكتَابإ ُمنِيرإ 

103/22:9هـ
6
ۥ 9َِل ِضلذ  0ثَاَِنَ ِعۡطفِهِۦ  ه  ُۖ َون ِذيق  ۡنَيا ِخۡزي  ُِۖ ََل ۥ ِِف ٱَلُّ  7َعن َسبِيِل ٱَّللذ

 يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ َعَذاَب ٱۡۡلَرِيِق 

ْنيَا  ِ لَهُ فِي الدُّ ثَانَِي ِعْطفِِه لِيُِضلا َعْن َسبِيِل هللاا

 ِخْزٌي َونُِذيقُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َعَذاَب الَْحِريقِ 

َٰلَِك بِمَ  103/22:10هـ َٰٖم ل ِۡلَعبِيدِ َذ َ لَيَۡس بَِظلذ نذ ٱَّللذ
َ
َمۡت يََداَك َوأ مإ لِْلَعبِيدِ  ا قَدذ َ لَْيَس بِظاَلا  َذلَِك بَِما قَداَمْت يََداَك َوأَنا هللاا

                                                           
1

، تُْذِهُل ُكلا ( 0  قارن: "الويل ( 0م♦ َسْكَرى .. بَِسْكَرى، ُسْكَرى .. بُِسْكَرى، ُسَكاَرى .. بُِسَكاَرى، ( 7 َوتَُرى النااُس، َويَُرى النااسُ ( 9 تُْذهَُل ُكلُّ

 .97:  90و لوقا  07:  07(. ونجد نفس العبارة في مرقس 08:  97للحوامل والمرضعات في تلك األيام" )متى 
2

 َويَْتبَعُ ( 0 
3

 فَإِناهُ ( 7 إِناهُ ( 9 َكتَبَ ( 0 
4

، َويَقُرُّ ( 7 لِيُبَيِّنَ ( 7 َخلاقَةً َوَغْيرَ مُ ( 9 اْلبََعثِ ( 0  ، َويَقَرا ، َونَقُرا ، َويُقِرا ، َويَقِرُّ ، َونَقُرُّ ، َونُقِرا ومنكم ( 7 يَتََوفاى( 6 نُْخِرَجُكْم، يُْخِرُجُكْم، يُْخِرَجُكمْ ( 3 َويُقِرُّ

:  77في جميع أعمال العلي فهي تبدو اثنين اثنين الواحد بإزاء اآلخر" )سيراخ  قارن: " وهكذا تأمل( 0م♦ َوَربَأَْت، َوَربَيَْت ( 9 من يكون شيوخاً 

 (.97:  79(؛" كل األشياء جعلت اثنين اثنين كل واحد بإزاء اآلخر ولم يصنع شيئا ناقصا" )سيراخ 03
5

 َوأَناه باعث( 0 
6

 َوأُِذيقُهُ ( 7 لِيَِضلا ( 9 َعْطفِِه، ِعطِّفِهِ ( 0 
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103/22:11هـ
1
نذ بِهِۖۦُ  

َ
ۥ َخۡۡيٌ ٱۡطَمأ َصابَه 

َ
َٰ َحۡرٖفِۖ فَإِۡن أ َ لََعَ َوِمَن ٱنلذاِس َمن َيۡعب د  ٱَّللذ

َٰ وَۡجِههِۦ ِإَو َصاَبۡته  فِۡتَنٌة ٱنَقلََب لََعَ
َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةَ   ]...[ۡن أ  0َخَِّسَ ٱَلُّ

بِي   ان  ٱلۡم  َو ٱۡۡل َّۡسَ َٰلَِك ه   َذ

َ َعلَى َحْرفإ فَإِْن أََصابَهُ  َوِمَن النااِس َمْن يَْعبُُد هللاا

اْنقَلََب َعلَى َخْيٌر اْطَمأَنا بِِه َوإِْن أََصابَْتهُ فِْتنَةٌ 

ْنيَا َواآْلَِخَرةَ َذلَِك هَُو اْلُخْسَراُن  َوْجِهِه َخِسَر الدُّ

 اْلُمبِينُ 

َلَٰل   103/22:12هـ َو ٱلضذ َٰلَِك ه  ۥ  َذ ه  هۥ  َوَما ََل يَنَفع  ُّ ِ َما ََل يَۡض  واْ ِمن د وِن ٱَّللذ يَۡدع 
 ٱۡۡلَعِيد  

هُ  ِ َما اَل يَُضرُّ َوَما اَل يَْنفَُعهُ يَْدُعو ِمْن ُدوِن هللاا

اَلُل اْلبَِعيدُ   َذلَِك هَُو الضا

103/22:13هـ
2
واْ لََمن  ۡقَرب  ِمن نذۡفعِهۦِ  َۡلِۡئَس ٱلَۡمۡوَّلَٰ َوَۡلِۡئَس ٱۡلَعِشۡي   0يَۡدع 

َ
ۥٓ أ ه  هُ أَْقَرُب ِمْن نَْفِعِه لَبِْئَس اْلَمْولَى  َِضُّ يَْدُعو لََمْن َضرُّ

 َولَبِْئَس اْلَعِشيرُ 

َٰٖت ََتۡرِي ِمن  103/22:14هـ َٰلَِحَِٰت َجنذ واْ ٱلصذ
ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل  َ ي ۡدِخل  ٱَّلذ إِنذ ٱَّللذ
َ َيۡفَعل  َما ي رِيد   نَۡهَٰر   إِنذ ٱَّللذ

َ
 ََتۡتَِها ٱۡۡل

الَِحاِت  َ يُْدِخُل الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا إِنا هللاا

َ يَْفَعُل َما َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَ  ا اأْلَْنهَاُر إِنا هللاا

 يُِريدُ 

103/22:15هـ
3
دۡ   ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ فَۡلَيۡمد  ه  ٱَّللذ  ِِف ٱَلُّ َ ن لذن يَنِص 

َ
نُّ أ بَِسَبب   0َمن ََكَن َيظ 

َمآءِ ث مذ َۡلَۡقَطعۡ  رۡ  9إََِل ٱلسذ هۥ  َما يَِغيظ   7فَۡلَينظ   َهۡل ي ۡذهََِبذ َكۡيد 

ْنيَا َمْن  ُ فِي الدُّ َكاَن يَظُنُّ أَْن لَْن يَْنُصَرهُ هللاا

َماِء ثُما لِيَْقطَْع  َواآْلَِخَرِة فَْليَْمُدْد بَِسبَبإ إِلَى السا

 فَْليَْنظُْر هَْل يُْذِهبَنا َكْيُدهُ َما يَِغيظُ 

َ يَ  103/22:16هـ نذ ٱَّللذ
َ
نَزۡلَنَٰه  َءاَيَٰتِۢ َبي َِنَٰٖت َوأ

َ
َ يَْهِدي َمْن  ۡهِدي َمن ي رِيد  َوَكَذَٰلَِك أ َوَكَذلَِك أَْنَزْلنَاهُ آَيَاتإ بَيِّنَاتإ َوأَنا هللاا

 يُِريدُ 

103/22:17هـ
4
َِٰب   ْ َوٱلصذ وا ِيَن َهاد  ْ َوٱَّلذ ِيَن َءاَمن وا  0تَوٱنلذَصََٰرىَٰ  0يَ   ِإِنذ ٱَّلذ

ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۚ إِنذ  َ َيۡفِصل  بَۡيَنه  ْ إِنذ ٱَّللذ ٓوا ك  ُۡشَ
َ
ِيَن أ وَس َوٱَّلذ َوٱلَۡمج 

ءٖ َشِهيٌد  ِ ََشۡ
َٰ ُك   َ لََعَ  ٱَّللذ

ابِئِيَن  إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوالاِذيَن هَاُدوا َوالصا

 َ  َوالناَصاَرى َواْلَمُجوَس َوالاِذيَن أَْشَرُكوا إِنا هللاا

َ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ  يَْفِصُل بَْينَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِنا هللاا

 َشِهيدٌ 

103/22:18هـ
5
ۡرِض  

َ
َِٰت َوَمن ِِف ٱۡۡل َمََٰو َ ُۤدُجۡسَي ۤۥُهَل َمن ِِف ٱلسذ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

وَ  َجر  َوٱَلذ َبال  َوٱلشذ وم  َوٱۡۡلِ ۡمس  َوٱۡلَقَمر  َوٱنلُّج  َِن َوٱلشذ آبُّ َوَكثِۡي  م 
ۗۡ َوَمن ي ِهِن ٱَّللذ  َفَما ََل ۥ ِمن  9َحقذ  0ٱنلذاِسِۖ َوَكثِۡيٌ  َعلَۡيهِ ٱۡلَعَذاب 

 ِۚ ۡكرِ   َ َيۡفَعل  َما يََشآء ۩  7مُّ  إِنذ ٱَّللذ

َماَواِت َوَمْن  َ يَْسُجُد لَهُ َمْن فِي السا أَلَْم تََر أَنا هللاا

اْلقََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل فِي اأْلَْرِض َوالشاْمُس وَ 

َجُر َوالداَوابُّ َوَكثِيٌر ِمَن النااِس َوَكثِيٌر َحقا  َوالشا

ُ فََما لَهُ ِمْن ُمْكِرمإ إِنا  َعلَْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن يُِهِن هللاا

َ يَْفَعُل َما يََشاءُ   هللاا

103/22:19هـ
6
ْ  0۞َهََٰذاِن َخۡصَمانِ   وا َعۡت  9ٱۡخَتَصم  ِ ط  ْ ق  وا ِيَن َكَفر   7ِِف َرب ِِهۡمُۖ فَٱَّلذ

ِن نذارٖ ي َصبُّ ِمن فَۡوِق ر ء وِسِهم  ٱۡۡلَِميم   ۡم ثَِياب  م   لَه 

هََذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َربِِّهْم فَالاِذيَن 

َكفَُروا قُطَِّعْت لَهُْم ثِيَاٌب ِمْن نَارإ يَُصبُّ ِمْن فَْوِق 

 ِميمُ ُرُؤوِسِهُم اْلحَ 

103/22:20هـ
7
ونِِهۡم َوٱۡۡل ل ود   0ي ۡصَهر     يُْصهَُر بِِه َما فِي بُطُونِِهْم َواْلُجلُودُ  بِهِۦ َما ِِف ب ط 

َقَِٰمع  ِمۡن َحِديدٖ  103/22:21هـ م مذ  َولَهُْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديدإ  َولَه 

103/22:22هـ
1
ْ ِمۡنَها   وا ن ََيۡر ج 

َ
ْ أ ٓوا َراد 

َ
ذَمآ أ ْ ُك  وا ِعيد 

 
فِيَها َوذ وق واْ َعَذاَب  0ِمۡن َغم   أ

 ٱۡۡلَرِيِق 

ُكلاَما أََراُدوا أَْن يَْخُرُجوا ِمْنهَا ِمْن َغمٍّ أُِعيُدوا 

 فِيهَا َوُذوقُوا َعَذاَب اْلَحِريقِ 

                                                           
1

 َواآْلَِخَرِة، َخاِسَر .. َواآْلَِخَرةَ، َخاِسُر .. َواآْلَِخَرِة، َخاِسراً .. َواآْلَِخَرةَ َخاِسَر .. ( 0 
2

 َمنْ ( 0 
3

 ثُما ْليَْنظُْر ( 7 ثُما لِيَْقطَْعه، فلِيَقْطَْعه( 9 فَلِيَْمُددْ ( 0 
4

ابِيَن ( 0   .69:  9\97أنظر هامش اآلية ♦ َوالصا
5

،( 9 َوَكبِيرٌ ( 0  ، َحق   ُمْكَرمإ ( 7 َحقّاً  ُحقا
6

 قُِطَعتْ ( 7 اْختََصما( 9 ِخْصَمانِ ( 0 
7

 يَُصهارُ ( 0 
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103/22:23هـ
2
َٰٖت   َٰلَِحَِٰت َجنذ ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ َ ي ۡدِخل  ٱَّلذ ََتۡرِي ِمن إِنذ ٱَّللذ

َلذۡونَ  نَۡهَٰر  َي 
َ
َساوِرَ  0ََتۡتَِها ٱۡۡل

َ
ۡم  7ِمن َذَهٖب َول ۡؤل ٗؤاُۖ  9فِيَها ِمۡن أ ه  َوِۡلَاس 

 فِيَها َحرِير  

الَِحاِت  َ يُْدِخُل الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا إِنا هللاا

ِمْن  َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر يَُحلاْوَن فِيهَا

 أََساِوَر ِمْن َذهَبإ َولُْؤلًُؤا َولِبَاُسهُْم فِيهَا َحِريرٌ 

ٓواْ إََِلَٰ ِصَرَِٰط ٱۡۡلَِميدِ  103/22:24هـ د  ي ِِب ِمَن ٱۡلَقۡوِل َوه  ٓواْ إََِل ٱلطذ د  َوهُُدوا إِلَى الطايِِّب ِمَن اْلقَْوِل َوهُُدوا إِلَى ِصَراِط  َوه 

 اْلَحِميدِ 

103/22:25هـ
3
ِ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم  إِنذ   وَن َعن َسبِيِل ٱَّللذ دُّ ْ َوَيص  وا ِيَن َكَفر  ٱَّلذ

ِي َجَعۡلَنَٰه  لِلنذاِس َسَوآءً  ِۚ  9ٱۡلَعَِٰكف   0ٱَّلذ  7َوَمن ي رِدۡ  ]...[ 7فِيهِ َوٱۡۡلَادِ
 ِۢ َِلٖم  3فِيهِ بِإِۡۡلَاد

َ
ۡلٖم نُِّذۡقه  ِمۡن َعَذاب  أ  بِظ 

ِ إِنا الاِذيَن َكفَُروا  وَن َعْن َسبِيِل هللاا َويَُصدُّ

َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الاِذي َجَعْلنَاهُ لِلنااِس َسَواًء 

اْلَعاِكُف فِيِه َواْلبَاِد َوَمْن يُِرْد فِيِه بِإِْلَحادإ بِظُْلمإ 

 نُِذْقهُ ِمْن َعَذابإ أَلِيمإ 

103/22:26هـ
4
نَا 

ۡ
ن َلذ ت ُۡشِكۡ  0ِإَوۡذ بَوذأ

َ
َٰهِيَم َماَكَن ٱۡۡلَۡيِت أ بَۡر ِۡر بَۡيَِّتَ   ٗ ِب َشۡي  9ِۡلِ ا َوَطه 

ودِ  ج  ِع ٱلسُّ كذ آئِفَِي َوٱۡلَقآئِِمَي َوٱلرُّ  لِلطذ

ْبَراِهيَم َمَكاَن اْلبَْيِت أَْن اَل تُْشِرْك بِي  ْأنَا إِلِ َوإِْذ بَوا

ِع  َشْيئًا َوطَهِّْر بَْيتَِي لِلطااهِفِينَ  كا َواْلقَاهِِميَن َوالرُّ

ُجودِ   السُّ

103/22:27هـ
5
ذ ِن 

َ
ت وَك رَِجاَٗل  9ِِف ٱنلذاِس بِٱۡۡلَج ِ  0َوأ

ۡ
تِيَ  7يَأ

ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

َٰ ُك   ِمن  7َولََعَ
ِ فَج   َعِميقٖ 

  3ُك  

ْن فِي النااِس بِاْلَحجِّ يَأْتُوَك ِرَجااًل َوَعلَى ُكلِّ  َوأَذِّ

 ِمْن ُكلِّ فَجٍّ َعِميقإ َضاِمرإ يَأْتِيَن 

103/22:28هـ
6
َٰ َما   ۡعل وَمَٰت  لََعَ يذاٖ  مذ

َ
ِ ِِفٓ أ ْ ٱۡسَم ٱَّللذ وا ر  ۡم َوَيۡذك  ْ َمَنَٰفَِع لَه  وا ل ِيَۡشَهد 

نَۡعَِٰمِۖ 
َ
ِنَۢ بَِهيَمةِ ٱۡۡل م م  واْ ٱۡۡلَآئَِس ٱۡلَفقَِۡي  0نَرزََقه  ۡطعِم 

َ
 فَۡك  واْ مِۡنَها َوأ

ِ فِي أَياامإ لِيَْشهَُدوا َمنَافِ  َع لَهُْم َويَْذُكُروا اْسَم هللاا

َمْعلُوَماتإ َعلَى َما َرَزقَهُْم ِمْن بَِهيَمِة اأْلَْنَعاِم 

 فَُكلُوا ِمْنهَا َوأَْطِعُموا اْلبَاهَِس اْلفَقِيرَ 

103/22:29هـ
7
  ْ وا ْ  0ث مذ َۡلَۡقض  ۡم َوَۡل وف وا ْ  9َتَفَثه  وذف وا ۡم َوَۡلَطذ ورَه  فُوا  ۡۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق بِٱ 7ن ذ  ثُما ْليَْقُضوا تَفَثَهُْم َوْليُوفُوا نُُذوَرهُْم َوْليَطاوا

 بِاْلبَْيِت اْلَعتِيقِ 

ِحلذۡت  103/22:30هـ
 
ۗۦۡ َوأ ِهِ  ۥ ِعنَد َرب 

َو َخۡۡي  َلذ ِ َفه  َمَِٰت ٱَّللذ ر  ۡم ح  ِ َعظ  َٰلَِكُۖ َوَمن ي  َذ
ۡمُۖ  ۡتَّلَٰ َعلَۡيك  نَۡعَٰم  إَِلذ َما ي 

َ
م  ٱۡۡل ْ ٱلر ِۡجَس ِمَن  ]...[لَك  فَٱۡجَتنِب وا

ورِ  ۡوَثَِٰن َوٱۡجَتنِب واْ قَۡوَل ٱلزُّ
َ
 ٱۡۡل

ِ فَهَُو َخْيٌر لَهُ ِعْنَد َذلَِك َوَمْن يَُعظِّْم  ُحُرَماِت هللاا

َربِِّه َوأُِحلاْت لَُكُم اأْلَْنَعاُم إاِلا َما يُْتلَى َعلَْيُكْم 

ْجَس ِمَن اأْلَْوثَاِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل  فَاْجتَنِبُوا الرِّ

ورِ   الزُّ

103/22:31هـ
8
ُۡشِكَِي بِهۦِ  َوَمن ي ُۡشِ   ِ َغۡۡيَ م  َنَفآَء َّلِلذ نذَما َخرذ ِمَن ح 

َ
ِ فََكأ ۡك بِٱَّللذ

ه   َمآءِ َفَتۡخَطف  ِيح   0ٱلسذ ۡو َتۡهوِي بِهِ ٱلر 
َ
ۡۡي  أ  ِِف َماَكٖن َسِحيٖق  9ٱلطذ

 ِ ِ َغْيَر ُمْشِرِكيَن بِِه َوَمْن يُْشِرْك بِاَّللا ُحنَفَاَء َّلِلا

َماِء فَتَْخطَفُهُ الطاْيُر أَْو تَ  ْهِوي فََكأَناَما َخرا ِمَن السا

يُ  فِي َمَكانإ َسِحيقإ   بِِه الرِّ

103/22:32هـ
9
ل وِب   َها ِمن َتۡقَوى ٱۡلق  ِ فَإِنذ ۡم َشَعىئَِر ٱَّللذ ِ َعظ  َٰلَِكُۖ َوَمن ي  ِ فَإِناهَا ِمْن تَْقَوى   0َذ َذلَِك َوَمْن يَُعظِّْم َشَعاهَِر هللاا

 اْلقُلُوبِ 

ٓ  103/22:33هـ َسَم ٗ ث مذ ََمِلَُّها َجٖل مُّ
َ
ۡم فِيَها َمَنَٰفِع  إََِلى أ إََِل ٱۡۡلَۡيِت  ]...[لَك 

 ٱۡلَعتِيقِ 

ى ثُما َمِحلُّهَا إِلَى  لَُكْم فِيهَا َمنَافُِع إِلَى أََجلإ ُمَسّمً

 اْلبَْيِت اْلَعتِيقِ 

                                                                                                                                                                                                            
1

وا( 0   ُردُّ
2

، َولُْولًُوا، َولُْولُو( 7 أََساِويَر، أَْسَورَ ( 9 يُْحلَْوَن، يَْحلَْونَ ( 0   َولُْؤلُؤإ، َولُْولُؤإ، َولُْولًُؤا، َولُْؤلًُوا، َولُْولُيًا، َولِْيلِيًا، َولُْولإ
3

 إِْلَحاَده( 3 يَِردْ ( 7 َواْلبَاِدي( 7 اْلَعاِكفِ ( 9 َسَواءٌ ( 0 
4

انَا( 0   يُْشِركْ ( 9 بَوا
5

ااًل ( 7 بِاْلِحجِّ ( 9 َوأَِذَن، َوآِذنْ ( 0  الى، ِرجا ااًل، ُرَجالى، ُرجا  َمِعيقإ ( 3 يَأْتُونَ ( 7 ُرَجااًل، ُرجا
6

 األكل من األضحيةتنسخان تحريم  76:  99\017هذه اآلية واآلية ( 0ن 
7

فُوا( 7 َوْليَُوفُّوا، َولِيُوفُوا( 9 لِيَْقُضوا( 0   َولِيَطاوا
8

ياحُ ( 9 فَتََخطافُهُ، فَتَِخطِّفُهُ، فَتََخطِّفُهُ، فَتِِخطِّفُهُ، فَتِِخطافُهُ، تَْخطَفُهُ ( 0   الرِّ
9

 اْلقُلُوبُ ( 0 
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103/22:34هـ
1
ةٖ َجَعۡلَنا َمنَساٗك   مذ

 
ِ أ
ِنَۢ  0َولِك   م م  َٰ َما َرزََقه  ِ لََعَ ْ ٱۡسَم ٱَّللذ وا ر  َۡذك  ِ َل 

ۡخبِتَِي  ِ ٱلۡم  ِ ْۗۡ َوبَُش  وا ۡسلِم 
َ
ۥٓ أ ۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَلَه  نَۡعَِٰمِۗ فَإَِلَٰه ك 

َ
 بَِهيَمةِ ٱۡۡل

ِ َعلَى َما  ةإ َجَعْلنَا َمْنَسًكا لِيَْذُكُروا اْسَم هللاا َولُِكلِّ أُما

ِة اأْلَْنَعاِم فَإِلَهُُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فَلَهُ َرَزقَهُْم ِمْن بَِهيمَ 

ِر اْلُمْخبِتِينَ   أَْسلُِموا َوبَشِّ

103/22:35هـ
2
ۡم   َصاَبه 

َ
ٓ أ َٰ َما َِٰبِيَن لََعَ ۡم َوٱلصذ ِيَن إَِذا ذ كَِر ٱَّللذ  وَِجلَۡت ق ل وب ه  ٱَّلذ

ةِ  لَوَٰ قِيَِم ٱلصذ وَن  0َوٱلۡم  ۡم ي نفِق  ا َرزَۡقَنَٰه   َوِممذ

ابِِريَن  ُ َوِجلَْت قُلُوبُهُْم َوالصا الاِذيَن إَِذا ُذِكَر هللاا

ا  اَلِة َوِمما َعلَى َما أََصابَهُْم َواْلُمقِيِمي الصا

 َرَزْقنَاهُْم يُْنفِقُونَ 

103/22:36هـ
3
واْ  0َوٱۡۡل ۡدنَ   ر  ُۖ فَٱۡذك  ۡم فِيَها َخۡۡي  ِ لَك  ئِرِ ٱَّللذ ِن َشَعى م م  َجَعۡلَنََٰها لَك 

ُۖ ٱ ِ َعلَۡيَها َصَوآفذ ْ ِمۡنَها 9ۡسَم ٱَّللذ ن وب َها فَۡك  وا  0نفَإَِذا وََجَبۡت ج 
ْ ٱۡلَقانِعَ  وا ۡطعِم 

َ
ۡعََتذ   7َوأ ۡم  7َوٱلۡم  ۡم لََعلذك  ۡرَنََٰها لَك  َكَذَٰلَِك َسخذ

وَن  ر   تَۡشك 

ِ لَُكْم فِيهَا  َخْيٌر َواْلبُْدَن َجَعْلنَاهَا لَُكْم ِمْن َشَعاهِِر هللاا

ِ َعلَْيهَا َصَوافا فَإَِذا َوَجبَْت  فَاْذُكُروا اْسَم هللاا

ُجنُوبُهَا فَُكلُوا ِمْنهَا َوأَْطِعُموا اْلقَانَِع َواْلُمْعتَرا 

ْرنَاهَا لَُكْم لََعلاُكْم تَْشُكُرونَ   َكَذلَِك َسخا

103/22:37هـ
4
َها َوََل دَِمآؤ َها 0لَن َيَناَل   َ ۡل  وم  ٱتلذۡقَوىَٰ  7َلَِٰكن َيَناَل   وَ  9ٱَّللذ

ۡم   ۡمۗۡ  0مِمنك  َٰك  َٰ َما َهَدى َ لََعَ ْ ٱَّللذ وا  ِ ۡم تِل َكب  َرَها لَك  َكَذَٰلَِك َسخذ
ۡحِسنَِي  ِ ٱلۡم  ِ  َوبَُش 

َ لُُحوُمهَا َواَل ِدَماُؤهَا َولَِكْن يَنَالُهُ  لَْن يَنَاَل هللاا

َرهَا لَُكمْ  َ َعلَى  التاْقَوى ِمْنُكْم َكَذلَِك َسخا لِتَُكبُِّروا هللاا

ِر اْلُمْحِسنِينَ   َما هََداُكْم َوبَشِّ

103/22:38هـ
5
َ ي َدَٰفِع    اٖن  0۞إِنذ ٱَّللذ ذ َخوذ ِبُّ ُك  َ ََل َي  ْۗۡ إِنذ ٱَّللذ ِيَن َءاَمن ٓوا َعِن ٱَّلذ

ور  
 َكف 

َ اَل يُحِ  َ يَُدافُِع َعِن الاِذيَن آََمنُوا إِنا هللاا بُّ ُكلا إِنا هللاا

انإ َكفُورإ   َخوا

103/22:39هـ
6
ذِنَ  

 
ِيَن ي َقََٰتل ونَ  0أ َٰ نَِۡصِهِۡم  ]...[ 9لَِّلذ َ لََعَ ْ  ِإَونذ ٱَّللذ وا لِم  ۡم ظ  نذه 

َ
بِأ

 لََقِديٌر 

َ َعلَى  أُِذَن لِلاِذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَناهُْم ظُلُِموا َوإِنا هللاا

 نَْصِرِهْم لَقَِديرٌ 

103/22:40هـ
7
ۗۡ َولَۡوََل   ْ َربَُّنا ٱَّللذ  ول وا ن َيق 

َ
ٓ أ واْ ِمن دَِيَٰرِهِم بَِغۡۡيِ َحق   إَِلذ ۡخرِج 

 
ِيَن أ ٱَّلذ
َمۡت  0َدۡفع   ِ د  ذه  م بَِبۡعٖض ل ِ ٱنلذاَس َبۡعَضه  َِٰمع  َوبَِيع  َوَصلََوَٰت   9ٱَّللذ  7َصَو

 َ ِ َكثِۡٗياۗۡ َوََلَنِص  ۥٓ  َوَمَسَِٰجد  ي ۡذَكر  فِيَها ٱۡسم  ٱَّللذ ه  نذ ٱَّللذ  َمن يَنِص  
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز   إِنذ ٱَّللذ

الاِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بَِغْيِر َحقٍّ إاِلا أَْن 

ِ النااَس بَْعَضهُْم  ُ َولَْواَل َدْفُع هللاا يَقُولُوا َربُّنَا هللاا

َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع َوَصلََواٌت  بِبَْعضإ لَهُدِّ

ُ َومَ  ِ َكثِيًرا َولَيَْنُصَرنا هللاا َساِجُد يُْذَكُر فِيهَا اْسُم هللاا

َ لَقَِوي  َعِزيزٌ   َمْن يَْنُصُرهُ إِنا هللاا

واْ  103/22:41هـ َمر 
َ
َة َوأ َكوَٰ ْ ٱلزذ ا ةَ َوَءاتَو  لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قَام 

َ
ۡرِض أ

َ
ۡم ِِف ٱۡۡل َٰه  نذ كذ ِيَن إِن مذ ٱَّلذ

وِف َوَنَهوۡ  ورِ بِٱلَۡمۡعر  م 
 
َٰقَِبة  ٱۡۡل ِ َع نَكرِِۗ َوَّلِلذ  اْ َعِن ٱلۡم 

اَلةَ  نااهُْم فِي اأْلَْرِض أَقَاُموا الصا الاِذيَن إِْن َمكا

َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَهَْوا َعِن  َوآَتَُوا الزا

ِ َعاقِبَةُ اأْلُُمورِ   اْلُمْنَكِر َوَّلِلا

ب وَك  103/22:42هـ ِ ود  ِإَون ي َكذ  ۡم قَۡوم  ن وٖح وَََعد  َوَثم  بَۡت َقۡبلَه  بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُوحإ َوَعاٌد  َفَقۡد َكذذ
بُوَك فَقَْد َكذا َوإِْن يَُكذِّ

 َوثَُمودُ 

                                                           
1

 َمْنِسًكا( 0 
2

اَلةَ، َواْلمُ ( 0  اَلةِ َواْلُمقِيِمين الصا اَلةَ، َواْلُمقِيَم الصا  قِيِمي الصا
3

، َواْلبُْدنُ ( 0  ، َصَوافَِن، َصَوافي( 9 َواْلبُُدَن، َواْلبُُدنا  99\017أنظر هامش اآلية ( 0ن♦  َواْلُمْعتَِرَي، َواْلُمْعتَرِ ( 7 اْلقَنِعَ ( 7 َصَوافَِي، َصَوافِياً، َصَوافإ

 :99  
4

ُ لُُحوَمهَا َواَل ِدَماَءهَالَْن يَنَاَل ( 9 تَنَالَ ( 0  .إذا أصعدتم لي .قارن: "لقد أبغضت أعيادكم ونبذتها ولم تطب لي آحتفاالتكم( 0م♦ تَنَالُهُ، يُنَالُهُ ( 7 هللاا

 (.99-90:  3وتقادمكم ال أرتضي بها وال أتطلع إلى الذباه  السالمية من مسمناتكم" )عاموس  ...محرقات
5

 يَْدفَعُ ( 0 
6

 يُقَاتِلُونَ ( 9 أَِذنَ ( 0 
7

ُصلُوٌب، َوُصلَُواٌت، َوِصلَْواٌت، َوُصلََواٌت، َوَصلَْواٌت، َوُصلُوٌت، َوُصلُوتا، َوُصلَُوٌث، َوُصلُوثا، َوُصلََواٌث، َوِصلََواٌث، وَ ( 7 لَهُِدَمتْ ( 9 ِدفَاعُ ( 0 

 َوَصلُوٌت، َوُصلُولى
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َٰهِيَم َوقَۡوم  ل وٖط  103/22:43هـ  َوقَْوُم إِْبَراِهيَم َوقَْوُم لُوطإ  َوقَۡوم  إِبَۡر

103/22:44هـ
1
ۡصَحَٰب   

َ
ۡمُۖ َوأ َخۡذت ه 

َ
َِٰفرِيَن ث مذ أ ۡملَۡيت  لِۡلَك

َ
ِۖ فَأ وََسَٰ َب م  ِ ذ  َمۡدَيَنُۖ َوك 

  0فََكۡيَف ََكَن نَِكۡيِ 

َب ُموَسى فَأَْملَْيُت لِْلَكافِِريَن  َوأَْصَحاُب َمْديََن َوُكذِّ

 ثُما أََخْذتُهُْم فََكْيَف َكاَن نَِكيرِ 

103/22:45هـ
2
ي ِن 

َ
ۡهلَ  0فََكأ

َ
ِن قَۡرَية  أ وِشَها  9ۡكَنََٰهام  ر  َٰ ع  َوِِهَ َظالَِمة  فَِهَ َخاوَِيٌة لََعَ

لَةٖ  7َوبِۡئٖ  َعطذ ِشيد   7مُّ ِۡصٖ مذ
 َوقَ

فََكأَيِّْن ِمْن قَْريَةإ أَْهلَْكنَاهَا َوِهَي ظَالَِمةٌ فَِهَي 

 َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشهَا َوبِْئرإ ُمَعطالَةإ َوقَْصرإ َمِشيدإ 

103/22:46هـ
3
ونَ   ۡرِض َفَتك 

َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا فَلَۡم يَِسۡي 

َ
ۡو َءاَذان   0أ

َ
ٓ أ ۡم ق ل وب  َيۡعقِل وَن بَِها لَه 

 ُۖ وَن بَِها ل وب   9فَإِنذَها 0ميَۡسَمع  بَۡصَٰر  َوَلَِٰكن َتۡعََم ٱۡلق 
َ
ََل َتۡعََم ٱۡۡل

ورِ  د   ٱلذَِّت ِِف ٱلصُّ

وٌب أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَتَُكوَن لَهُْم قُلُ 

يَْعقِلُوَن بِهَا أَْو آََذاٌن يَْسَمُعوَن بِهَا فَإِناهَا اَل تَْعَمى 

ُدورِ   اأْلَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الاتِي فِي الصُّ

103/22:47هـ
4
ۥ  ِإَونذ يَۡوًما ِعنَد   ۡلَِف ٱَّللذ  وَۡعَده  َويَۡسَتۡعِجل ونََك بِٱۡلَعَذاِب َولَن َي 

ونَ َرب َِك  دُّ ا َتع  ِمذ ۡلِف َسَنةٖ م 
َ
  0م0َكأ

ُ َوْعَدهُ َوإِنا  َويَْستَْعِجلُونََك بِاْلَعَذاِب َولَْن يُْخلَِف هللاا

ا تَُعدُّونَ   يَْوًما ِعْنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنَةإ ِمما

103/22:48هـ
5
ي ِن 

َ
َخذۡ  0َوَكأ

َ
ۡملَۡيت  لََها َوِِهَ َظالَِمة  ث مذ أ

َ
ِن قَۡرَية  أ َوَكأَيِّْن ِمْن قَْريَةإ أَْملَْيُت لَهَا َوِهَي ظَالَِمةٌ ثُما  ت َها ِإَوََلذ ٱلَۡمِصۡي  م 

 أََخْذتُهَا َوإِلَيا اْلَمِصيرُ 

بِي   103/22:49هـ ۡم نَِذير  مُّ نَا۠ لَك 
َ
َمآ أ َها ٱنلذاس  إِنذ يُّ

َ
أ  نَِذيٌر ُمبِينٌ  قُْل يَا أَيُّهَا النااُس إِناَما أَنَا لَُكمْ  ق ۡل َيى

ۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم   103/22:50هـ م مذ َٰلَِحَِٰت لَه  ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ الَِحاِت لَهُْم َمْغفَِرةٌ  فَٱَّلذ فَالاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

 َوِرْزٌق َكِريمٌ 

103/22:51هـ
6
َٰتَِنا   ِيَن َسَعۡواْ ِِفٓ َءاَي َعَِٰجِزينَ َوٱَّلذ ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَِحيِم  0م 

َ
ْوَلىئَِك أ

 
َوالاِذيَن َسَعْوا فِي آَيَاتِنَا ُمَعاِجِزيَن أُولَئَِك  أ

 أَْصَحاُب اْلَجِحيمِ 

103/22:52هـ
7
وٖل َوََل نَِب     رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رذس 

َ
ٓ أ لَِۡق  0َوَما

َ
ى أ ٓ إَِذا َتَمَنذ إَِلذ

ۡمنِيذتِهِۦ
 
ۡيَطَٰن  ِِفٓ أ ۡيَطَٰن  ث مذ  ]...[ 9ٱلشذ َفَينَسخ  ٱَّللذ  َما ي ۡلِِق ٱلشذ

ۗۦۡ َوٱَّللذ  َعلِيٌم َحِكيم   َٰتِهِ ِۡكم  ٱَّللذ  َءاَي  َي 

َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َرُسولإ َواَل نَبِيٍّ إاِلا إَِذا 

ُ َما تَمَ  ْيطَاُن فِي أُْمنِياتِِه فَيَْنَسُخ هللاا ناى أَْلقَى الشا

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُ آَيَاتِِه َوهللاا ْيطَاُن ثُما يُْحِكُم هللاا  يُْلقِي الشا

َرض  َوٱۡلَقاِسَيةِ  103/22:53هـ ِيَن ِِف ق ل وبِِهم مذ ۡيَطَٰن  فِۡتَنٗة ل َِّلذ َۡجَعَل َما ي ۡلِِق ٱلشذ ِ َل 
َٰلِِمَي لَِف ِشَقاقِۢ بَِعيدٖ  ۡمۗۡ ِإَونذ ٱلظذ وب ه 

 ق ل 

ْيطَاُن فِْتنَةً لِلاِذيَن فِي قُلُوبِِهْم  لِيَْجَعَل َما يُْلقِي الشا

َمَرٌض َواْلقَاِسيَِة قُلُوبُهُْم َوإِنا الظاالِِميَن لَفِي 

 ِشقَاقإ بَِعيدإ 

103/22:54هـ
8
وت واْ  

 
ِيَن أ ب َِك َفي ۡؤِمن واْ بِهِۦ َفت ۡخبَِت َوَِلَۡعلََم ٱَّلذ نذه  ٱۡۡلَقُّ ِمن رذ

َ
ٱۡلعِۡلَم أ
َ لََهادِ  ۡمۗۡ ِإَونذ ٱَّللذ ۡسَتقِيٖم  0ََل ۥ ق ل وب ه  ِيَن َءاَمن ٓواْ إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ  ٱَّلذ

َولِيَْعلََم الاِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَناهُ الَْحقُّ ِمْن َربَِّك 

َ لَهَاِد الاِذيَن فَيُْؤِمنُوا بِِه فَ  تُْخبَِت لَهُ قُلُوبُهُْم َوإِنا هللاا

 آََمنُوا إِلَى ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ 

103/22:55هـ
9
ْ ِِف ِمۡرَيةٖ   وا ِيَن َكَفر  ِۡنه   0َوََل يََزال  ٱَّلذ اَعة   ]...[م  م  ٱلسذ تَِيه 

ۡ
َٰ تَأ َحَّتذ

ۡم َعَذاب  يَۡو   َعقِيم   9َبۡغَتةً  تَِيه 
ۡ
ۡو يَأ
َ
 أ

َواَل يََزاُل الاِذيَن َكفَُروا فِي ِمْريَةإ ِمْنهُ َحتاى تَأْتِيَهُُم 

اَعةُ بَْغتَةً أَْو يَأْتِيَهُْم َعَذاُب يَْومإ َعقِيمإ   السا

                                                           
1

 نَِكيِري( 0 
2

 ُمْعطَلَةإ ( 7 َوبِْيرإ ( 7 ْهلَْكتُهَاأَ ( 9 فََكاهِْن، فَكايِْن، فََكأَيْ ( 0 
3

 .078:  31\77أنظر هامش اآلية ( 0م♦ فَإِناهُ ( 9 فَيَُكونَ ( 0 
4

وَن ( 0   .Cf. Ps 90:4; 2 P 3:8-9( 0م♦ يَُعدُّ
5

، َوَكايْن، َوَكيَيِّنْ ( 0  ، َوَكيإ ، َوَكأَْن، َوَكأَيإ  َوَكاهِْن، َوَكأَْي، َوَكأَْيْن، َوَكْيئْن، َوَكئِنا
6

ِزيَن، ُمْعِجِزينَ ( 0   ُمَعجِّ
7

 أُْمنِيَتِهِ ( 9 َواَل نَبِيٍّ وال ُمَحدِّثإ ( 0 
8

 لَهَاِدي، لَهَادإ ( 0 
9

 بََغتَةً، بََغتاةً ( 9 ُمْريَةإ ( 0 
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َٰلَِحَِٰت  103/22:56هـ ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ ۡم  فَٱَّلذ م  بَۡيَنه  ِ ََيۡك  ذ ِ ۡلك  يَۡوَمئِٖذ َّلل  ٱلۡم 
َِٰت ٱنلذعِيمِ ِِف   َجنذ

ِ يَْحُكُم بَْينَهُْم فَالاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا  اْلُمْلُك يَْوَمئِذإ َّلِلا

الَِحاِت فِي َجنااِت الناِعيمِ   الصا

ب واْ أَِب 103/22:57هـ واْ َوَكذذ ِيَن َكَفر  ِهي  َوٱَّلذ ۡم َعَذاب  مُّ ْوَلىئَِك لَه 
 
َٰتَِنا فَأ بُوا بِآَيَاتِنَا فَأُولَئَِك لَهُْم َعَذاٌب َوالاِذيَن  َي َكفَُروا َوَكذا

 ُمِهينٌ 

103/22:58هـ
1
  ْ ِ ث مذ ق تِل ٓوا ْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ وا ِيَن َهاَجر  م  ٱَّللذ   0َوٱَّلذ ز َقنذه  ْ لََۡيۡ ۡو َمات وا

َ
أ

َٰزِقَِي  َو َخۡۡي  ٱلرذ َ لَه   رِۡزقًا َحَسٗنا  ِإَونذ ٱَّللذ

ِ ثُما قُتِلُوا أَْو َماتُوا  َوالاِذينَ  هَاَجُروا فِي َسبِيِل هللاا

َ لَهَُو َخْيُر  ُ ِرْزقًا َحَسنًا َوإِنا هللاا لَيَْرُزقَناهُُم هللاا

اِزقِينَ   الرا

103/22:59هـ
2
ۡدَخَٗل   م مُّ َ لََعلِيٌم َحلِيم   0ََل ۡدِخلَنذه  ۥ  ِإَونذ ٱَّللذ َ لََعلِيٌم َحلِيمٌ  لَيُْدِخلَناهُمْ  يَۡرَضۡونَه   ُمْدَخاًل يَْرَضْونَهُ َوإِنا هللاا

نذه   103/22:60هـ َ وقَِب بِهِۦ ث مذ ب ِغَ َعلَۡيهِ ََلَنِص  َٰلَِكُۖ َوَمۡن ََعقََب بِِمۡثِل َما ع  ۞َذ
ور   وٌّ َغف  َ لََعف   ٱَّللذ   إِنذ ٱَّللذ

بُِغَي َعلَْيِه َذلَِك َوَمْن َعاقََب بِِمْثِل َما ُعوقَِب بِِه ثُما 

َ لََعفُو  َغفُورٌ  ُ إِنا هللاا  لَيَْنُصَرناهُ هللاا

َ  103/22:61هـ نذ ٱَّللذ
َ
ِۡل َوأ َۡل ِِف ٱنلذَهارِ َوي ولِج  ٱنلذَهاَر ِِف ٱَلذ

َ ي ولِج  ٱَلذ نذ ٱَّللذ
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َۢ بَِصۡي    َسِميع 

َ يُولُِج اللاْيَل فِي  الناهَاِر َويُولُِج الناهَاَر َذلَِك بِأَنا هللاا

َ َسِميٌع بَِصيرٌ   فِي اللاْيِل َوأَنا هللاا

103/22:62هـ
3
نذ  

َ
َو ٱۡۡلَقُّ َوأ َ ه  نذ ٱَّللذ

َ
َٰلَِك بِأ ونَ  0َذ َو ٱۡلَبَِٰطل   9َما يَۡدع  ِمن د ونِهِۦ ه 

َو ٱۡلَعِّلُّ ٱۡلَكبِۡي   َ ه  نذ ٱَّللذ
َ
 َوأ

َ هَُو ا ْلَحقُّ َوأَنا َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َذلَِك بِأَنا هللاا

َ هَُو اْلَعلِيُّ اْلَكبِيرُ   هَُو اْلبَاِطُل َوأَنا هللاا

103/22:63هـ
4
ةً    َۡۡضذ ۡرض  ُم 

َ
َمآءِ َماٗٓء َفت ۡصبِح  ٱۡۡل نَزَل ِمَن ٱلسذ

َ
َ أ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم تََر أ

َ
إِنذ  0أ

َ لَِطيٌف َخبِۡي    ٱَّللذ

َماِء َماًء فَتُْصبُِ  أَلَْم تََر  َ أَْنَزَل ِمَن السا أَنا هللاا

َ لَِطيٌف َخبِيرٌ  ةً إِنا هللاا  اأْلَْرُض ُمْخَضرا

َو ٱۡلَغَِنُّ ٱۡۡلَِميد   103/22:64هـ َ لَه  ۡرِضِۚ ِإَونذ ٱَّللذ
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو َماَواِت َوَما فِي  َلذ ۥ َما ِِف ٱلسذ َ لَهُ َما فِي السا اأْلَْرِض َوإِنا هللاا

 لَهَُو اْلَغنِيُّ اْلَحِميدُ 

103/22:65هـ
5
ۡلَك   ۡرِض َوٱۡلف 

َ
ا ِِف ٱۡۡل م مذ َر لَك  َ َسخذ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم تََر أ

َ
ََتۡرِي ِِف ٱۡۡلَۡحرِ  0أ

 َ  بِإِۡذنِهِۦٓ  إِنذ ٱَّللذ
ۡرِض إَِلذ

َ
ن َتَقَع لََعَ ٱۡۡل

َ
َمآَء أ ۡمرِهِۦ َوي ۡمِسك  ٱلسذ

َ
 بِأ

 بِٱنلذاِس لََرء وف  رذِحيم  

َر لَُكْم َما فِي اأْلَْرِض َواْلفُلَْك  َ َسخا أَلَْم تََر أَنا هللاا

َماَء أَْن تَقََع  تَْجِري فِي اْلبَْحِر بِأَْمِرِه َويُْمِسُك السا

َ بِالنااِس لََرُؤوٌف  َعلَى اأْلَْرِض إاِلا بِإِْذنِِه إِنا هللاا

 َرِحيمٌ 

ور   103/22:66هـ نَسََٰن لََكف  ۡمۗۡ إِنذ ٱۡۡلِ ۡيِيك  ۡم ث مذ َي  ۡم ث مذ ي ِميت ك  ۡحَياك 
َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ َوهَُو الاِذي أَْحيَاُكْم ثُما يُِميتُُكْم ثُما يُْحيِيُكْم إِنا  َوه 

ْنَساَن لََكفُورٌ   اإْلِ

103/22:67هـ
6
ةٖ َجَعۡلَنا َمنَساكً   مذ

 
ِ أ
نذَك  0ل ِك   ُۖ فَََل ي َنَٰزِع  وه  ۡم نَاِسك  ۡمرِِۚ  9ه 

َ
ِِف ٱۡۡل

ۡسَتقِيٖم  ٗدى مُّ  َوٱۡدع  إََِلَٰ َرب َِكُۖ إِنذَك لََعَّلَٰ ه 

ةإ َجَعْلنَا َمْنَسًكا هُْم نَاِسُكوهُ فاََل يُنَاِزُعناَك  لُِكلِّ أُما

 مإ فِي اأْلَْمِر َواْدُع إِلَى َربَِّك إِناَك لََعلَى هًُدى ُمْستَقِي

103/22:68هـ
7
ۡعلَم  بَِما َتۡعَمل ونَ  

َ
ِل ٱَّللذ  أ ُ أَْعلَُم بَِما تَْعَملُونَ   0نِإَون َجََٰدل وَك َفق   َوإِْن َجاَدلُوَك فَقُِل هللاا

103/22:69هـ
8
ونَ   نت ۡم فِيهِ ََتَۡتلِف  ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ فِيَما ك  م  بَۡيَنك  ُ يَْحُكُم   0نٱَّللذ  ََيۡك  بَْينَُكْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فِيَما ُكْنتُْم فِيِه هللاا

 تَْختَلِفُونَ 

                                                           
1

 قُتِّلُوا( 0 
2

 َمْدَخاًل ( 0 
3

 تَْدُعوَن، يُْدَعونَ ( 9 َوإِنا ( 0 
4

 َمْخَضَرةً ( 0 
5

 َواْلفُلَُك، َواْلفُلْكُ ( 0 
6

 يُنَاِزُعْنَك، يَْنِزُعناَك، يَْنِزُعْنكَ ( 9 َمْنِسًكا( 0 
7

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
8

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
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ِۚ  103/22:70هـ َٰلَِك ِِف كَِتَٰب  ۡرِضِۚ إِنذ َذ
َ
َمآءِ َوٱۡۡل َ َيۡعلَم  َما ِِف ٱلسذ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ِ يَِسۡي   َٰلَِك لََعَ ٱَّللذ  إِنذ َذ

َ يَْعلَُم  َماِء َواأْلَْرِض إِنا أَلَْم تَْعلَْم أَنا هللاا َما فِي السا

ِ يَِسيرٌ   َذلَِك فِي ِكتَابإ إِنا َذلَِك َعلَى هللاا

103/22:71هـ
1
ِۡل بِهِۦ  ََن  ِ َما لَۡم ي  وَن ِمن د وِن ٱَّللذ م بِهِۦ  0َوَيۡعب د  ۡلَطَٰٗنا َوَما لَۡيَس لَه  س 

َٰلِِمَي ِمن نذِصۡيٖ  ۗۡ َوَما لِلظذ  ِعۡلم 

ْل بِِه ُسْلطَانًا َوَما َويَْعبُُدوَن  ِ َما لَْم يُنَزِّ ِمْن ُدوِن هللاا

 لَْيَس لَهُْم بِِه ِعْلٌم َوَما لِلظاالِِميَن ِمْن نَِصيرإ 

103/22:72هـ
2
واْ   ِيَن َكَفر  ِ ٱَّلذ وه َٰت َنا َبي َِنَٰٖت َتۡعرِف  ِِف و ج  ِإَوَذا ت ۡتَّلَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَي

 ُۖ نَكَر ۗۡ ق ۡل  9ونَ يََكاد وَن يَۡسط   0ٱلۡم  َٰتَِنا ِيَن َيۡتل وَن َعَلۡيِهۡم َءاَي بِٱَّلذ
 ُْۖ وا ِيَن َكَفر  م   ٱنلذار  وََعَدَها ٱَّللذ  ٱَّلذ َٰلِك  ِن َذ ٖ م  م بَُِش  نَب ِئ ك 

 
فَأ
َ
أ

 َوبِۡئَس ٱلَۡمِصۡي  

َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آَيَاتُنَا بَيِّنَاتإ تَْعِرُف فِي ُوُجوِه 

ْلُمْنَكَر يََكاُدوَن يَْسطُوَن بِالاِذيَن الاِذيَن َكفَُروا ا

يَْتلُوَن َعلَْيِهْم آَيَاتِنَا قُْل أَفَأُنَبِّئُُكْم بَِشرٍّ ِمْن َذلُِكُم 

ُ الاِذيَن َكفَُروا َوبِْئَس اْلَمِصيرُ   النااُر َوَعَدهَا هللاا

103/22:73هـ
3
ْ ََل    وا َِب َمَثل  فَٱۡسَتِمع  َها ٱنلذاس  ِض  يُّ

َ
أ ونَ َيى ِيَن تَۡدع  ِمن  0ۥٓ  إِنذ ٱَّلذ

بَاب   م  ٱَّلُّ ۖۥُ ِإَون يَۡسل ۡبه  ْ ََل  وا  ذ بَاٗبا َولَوِ ٱۡجَتَمع 
ْ وا ِ لَن ََيۡل ق  د وِن ٱَّللذ

الِب  َوٱلَۡمۡطل وب    ٗ َشۡي  وه  ِمۡنه   َضع َف ٱلطذ  ا َلذ يَۡستَنقِذ 

إِنا الاِذيَن  يَا أَيُّهَا النااُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمُعوا لَهُ 

ِ لَْن يَْخلُقُوا ُذبَابًا َولَِو  تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاا

بَاُب َشْيئًا اَل يَْستَْنقُِذوهُ  اْجتََمُعوا لَهُ َوإِْن يَْسلُْبهُُم الذُّ

 ِمْنهُ َضُعَف الطاالُِب َواْلَمْطلُوبُ 

َ  103/22:74هـ َ َحقذ قَۡدرِهِۦٓ  إِنذ ٱَّللذ واْ ٱَّللذ َ لَقَِوي  َعِزيزٌ   لََقوِيٌّ َعزِيزٌ َما قََدر  َ َحقا قَْدِرِه إِنا هللاا  َما قََدُروا هللاا

َۢ بَِصۡي   103/22:75هـ َ َسِميع  َٗل َوِمَن ٱنلذاِسِۚ إِنذ ٱَّللذ ُ يَْصطَفِي ِمَن اْلَماَلهَِكِة ُرُساًل َوِمَن  ٱَّللذ  يَۡصَطِف ِمَن ٱلَۡمَلىئَِكةِ ر س  النااِس إِنا هللاا

َ َسِميٌع بَِصيرٌ   هللاا

103/22:76هـ
4
ِ ت ۡرَجع    ۡم  ِإَوََل ٱَّللذ يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفه 

َ
ور   0َيۡعلَم  َما َبۡيَ أ م 

 
ِ تُْرَجُع  ٱۡۡل يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم َوإِلَى هللاا

 اأْلُُمورُ 

َها  103/22:77هـ يُّ
َ
أ ۡم َوٱۡفَعل واْ َيى ْ َربذك  وا ْ َوْۤاوُدُجۡسٱ َوٱۡعب د  وا ْ ٱۡرَكع  ِيَن َءاَمن وا ٱَّلذ

وَن۩ ۡم ت ۡفلِح   ٱۡۡلَۡۡيَ لََعلذك 

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا 

 َرباُكْم َواْفَعلُوا اْلَخْيَر لََعلاُكْم تُْفلُِحونَ 

103/22:78هـ
5
ِۦ  َوَجَٰ   ِ َحقذ ِجَهادِه واْ ِِف ٱَّللذ ۡم  0نِهد  ۡم َوَما َجَعَل َعَلۡيك  َٰك  َو ٱۡجَتبَى ه 

وَ  َٰهِيَم  ه  ۡم إِبَۡر بِيك 
َ
ِلذَة أ ِيِن ِمۡن َحَرٖجِۚ م  ۡسلِِمَي  0ِِف ٱَل  م  ٱلۡم  ىَٰك  َسمذ

ون   ]...[ِمن َقۡبل  َوِّف َهََٰذا  ۡم َوتَك  ول  َشِهيًدا َعلَۡيك  وَن ٱلرذس  واْ َِلَك 
 ِ ْ بِٱَّللذ وا ةَ َوٱۡعَتِصم  َكوَٰ ْ ٱلزذ َة َوَءات وا لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قِيم 

َ
 ٱنلذاِسِۚ فَأ

َهَدآَء لََعَ ش 
ۡمُۖ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡوَّلَٰ َونِۡعَم ٱنلذِصۡي   َٰك  َو َمۡولَى  ه 

ِ َحقا ِجهَاِدِه هَُو اْجتَبَاُكْم َوَما  َوَجاِهُدوا فِي هللاا

يِن ِمْن َحَرجإ ِملاةَ أَبِيُكْم َجَعَل َعلَْيُكْم فِي  الدِّ

اُكُم اْلُمْسلِِميَن ِمْن قَْبُل َوفِي هََذا  إِْبَراِهيَم هَُو َسما

ُسوُل َشِهيًدا َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا ُشهََداَء  لِيَُكوَن الرا

َكاةَ  اَلةَ َوآَتُوا الزا َعلَى النااِس فَأَقِيُموا الصا

ِ هُوَ  َمْواَلُكْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم  َواْعتَِصُموا بِاَّللا

 الناِصيرُ 

 

 سورة المنافقون 93\114
 6هجرية 11 – عدد اآليات

                                                           
1

 يُْنِزْل ( 0 
2

 يَْصطُونَ ( 9 يُْعَرُف .. اْلُمْنَكرُ ( 0 
3

 يَْدُعوَن، يُْدَعونَ ( 0 
4

 تَْرِجعُ ( 0 
5

 التي تقول "ما استطعتم" 06:  67\019منسوخة باآلية ( 0ن♦ هللاُ ( 0 
6

 .0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
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1
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

وَن قَال واْ نَۡشَهد  إِنذَك  104/63:1هـ َنَٰفِق  ِۗۡ َوٱَّللذ  َيۡعلَم  إِنذَك إَِذا َجآَءَك ٱلۡم  ول  ٱَّللذ لََرس 
َِٰذب ونَ  َنَٰفِقَِي َلَك وَل  ۥ َوٱَّللذ  يَۡشَهد  إِنذ ٱلۡم   لََرس 

 ِ إَِذا َجاَءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُوا نَْشهَُد إِناَك لََرُسوُل هللاا

ُ يَْشهَُد إِنا اْلُمنَ  ُ يَْعلَُم إِناَك لََرُسولُهُ َوهللاا افِقِيَن َوهللاا

 لََكاِذبُونَ 

104/63:2هـ
2
مۡ   يَۡمََٰنه 

َ
ْ أ ٓوا َذ  ۡم َسآَء َما ََكن واْ  0ٱَتذ ِ  إِنذه  ْ َعن َسبِيِل ٱَّللذ وا نذٗة فََصدُّ ج 
 َيۡعَمل وَن 

ِ إِناهُْم  وا َعْن َسبِيِل هللاا اتاَخُذوا أَْيَمانَهُْم ُجناةً فََصدُّ

 َساَء َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

104/63:3هـ
3
بِعَ   واْ َفط  ۡم َءاَمن واْ ث مذ َكَفر  نذه 

َ
َٰلَِك بِأ وَن  0َذ ۡم ََل َيۡفَقه  َٰ ق ل وبِِهۡم َفه  َذلَِك بِأَناهُْم آََمنُوا ثُما َكفَُروا فَطُبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَهُْم  لََعَ

 اَل يَْفقَهُونَ 

104/63:4هـ
4
ۡم ت ۡعِجب َك   ۡيَته 

َ
ْ تَۡسَمعۡ ۞ِإَوَذا َرأ ول وا ۡمُۖ ِإَون َيق  ه  ۡجَسام 

َ
لَِقۡولِِهۡمُۖ  0أ

ب   ش  ۡم خ  نذه 
َ
َسنذَدة ُۖ ََيَۡسب ونَ  9َكأ وُّ  7مُّ م  ٱۡلَعد  ذ َصۡيَحة  َعَلۡيِهۡم  ه  ُك 

وَن  َٰ ي ۡؤفَك  َنذ
َ
ُۖ أ م  ٱَّللذ  ََٰتلَه  ۡم  َق  فَٱۡحَذرۡه 

يَقُولُوا تَْسَمْع َوإَِذا َرأَْيتَهُْم تُْعِجبَُك أَْجَساُمهُْم َوإِْن 

لِقَْولِِهْم َكأَناهُْم ُخُشٌب ُمَسناَدةٌ يَْحَسبُوَن ُكلا َصْيَحةإ 

ُ أَناى  َعلَْيِهْم هُُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرهُْم قَاتَلَهُُم هللاا

 يُْؤفَُكونَ 

104/63:5هـ
5
ِ لَوذ   ول  ٱَّللذ ۡم رَس  ْ يَۡسَتۡغفِۡر َلك  ۡم َتَعالَۡوا ْ ِإَوَذا قِيَل لَه  ۡم  0ۡوا ر ء وَسه 

ونَ  دُّ ۡم يَص  ۡيَته 
َ
وَن  9َوَرأ ۡسَتۡكِب  م مُّ  وَه 

ْوا  ِ لَوا َوإَِذا قِيَل لَهُْم تََعالَْوا يَْستَْغفِْر لَُكْم َرُسوُل هللاا

وَن َوهُْم ُمْستَْكبُِرونَ   ُرُؤوَسهُْم َوَرأَْيتَهُْم يَُصدُّ

104/63:6هـ
6
ۡسَتۡغَفۡرَت  

َ
ۡم   0َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ ۡم لَن َيۡغفَِر ٱَّللذ  لَه  ۡم لَۡم تَۡسَتۡغفِۡر لَه 

َ
ۡم أ لَه 

َ ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَفَِٰسقَِي   إِنذ ٱَّللذ

َسَواٌء َعلَْيِهْم أَْستَْغفَْرَت لَهُْم أَْم لَْم تَْستَْغفِْر لَهُْم لَْن 

َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الْ  ُ لَهُْم إِنا هللاا  فَاِسقِينَ يَْغفَِر هللاا

104/63:7هـ
7
  َٰ ِ َحَّتذ وِل ٱَّللذ َٰ َمۡن ِعنَد رَس  ْ لََعَ وا ول وَن ََل ت نفِق  ِيَن َيق  م  ٱَّلذ ه 

 ْۡۗ وا َنَٰفِقَِي ََل  0يَنَفضُّ ۡرِض َوَلَِٰكنذ ٱلۡم 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ َخَزآئِن  ٱلسذ َوَّلِلذ

وَن   َيۡفَقه 

َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسوِل هُُم الاِذيَن يَقُولُوَن اَل تُْنفِقُوا 

َماَواِت  ِ َخَزاهُِن السا وا َوَّلِلا ِ َحتاى يَْنفَضُّ هللاا

 َواأْلَْرِض َولَِكنا اْلُمنَافِقِيَن اَل يَْفقَهُونَ 

104/63:8هـ
8
ول وَن لَئِن رذَجۡعَنآ إََِل ٱلَۡمِديَنةِ ََل ۡخرَِجنذ   َعزُّ  0َيق 

َ
ِ  9ٱۡۡل َذلذ  َوَّلِلذ

َ
 ِمۡنَها ٱۡۡل
وَن  َنَٰفِقَِي ََل َيۡعلَم  ۡؤِمنَِي َوَلَِٰكنذ ٱلۡم  وَِلِۦ َولِۡلم  ة  َولَِرس   ٱۡلعِزذ

يَقُولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى اْلَمِدينَِة لَيُْخِرَجنا اأْلََعزُّ 

ةُ َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنِيَن  ِ اْلِعزا ِمْنهَا اأْلََذلا َوَّلِلا

 يَن اَل يَْعلَُمونَ َولَِكنا اْلُمنَافِقِ 

ۡم َعن ذِۡكرِ  104/63:9هـ ك  ۡوَلَٰد 
َ
ۡم َوََلٓ أ َٰل ك  ۡمَو

َ
ۡم أ ِيَن َءاَمن واْ ََل ت ۡلِهك  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

ونَ  م  ٱۡلَخََِّٰس  ْوَلىئَِك ه 
 
َٰلَِك فَأ ِ  َوَمن َيۡفَعۡل َذ  ٱَّللذ

اَل أَْواَلُدُكْم يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تُْلِهُكْم أَْمَوالُُكْم وَ 

ِ َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك فَأُولَئَِك هُُم  َعْن ِذْكِر هللاا

 اْلَخاِسُرونَ 

104/63:10هـ
9
م  ٱلَۡموۡت    َحَدك 

َ
ِتَ أ

ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ م م  ا َرزَۡقَنَٰك  ْ ِمن مذ وا نفِق 

َ
َوأ

ۡرتََِنٓ  خذ
َ
ِ لَۡوََلٓ أ وَل َرب  َق  0َفَيق  دذ صذ

َ
َجٖل قَرِيٖب فَأ

َ
ن 9إََِلى أ ك 

َ
َِن  7َوأ م 

َٰلِِحيَ    7ٱلصذ

َوأَْنفِقُوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي أََحَدُكُم 

ْرتَنِي إِلَى أََجلإ قَِريبإ  اْلَمْوُت فَيَقُوَل َربِّ لَْواَل أَخا

الِِحينَ  داَق َوأَُكْن ِمَن الصا  فَأَصا

                                                           
1

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
2

ْيَمانَهُمْ ( 0  َُ  إِ
3

 0 ) ُُ  فَطَبََع، فَطَبََع هللاُ
4

 يَْحِسبُونَ ( 7 ُخْشٌب، َخَشبٌ ( 9 يُْسَمعْ ( 0 
5

 يَِصدُّونَ ( 9 لََوْوا( 0 
6

 آْستَْغفَْرتَ ( 0 
7

 يُْنفُِضوا( 0 
8

، لَيُْخَرَجنا ( 0  ، لَنَْخُرَجنا ( 9 لَيَْخُرَجنا  اأْلََعزا  -لَنُْخِرَجنا
9

ْرتَنِ ( 0  ادقِينَ ( 7 َوأَُكوَن، َوأَُكونُ ( 7 فَأَتََصداقَ ( 9 أَخا كاى َوأَُكوَن ِمَن الصا  فَأَزا
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104/63:11هـ
1
َۢ بَِما َتۡعَمل ونَ   َجل َها  َوٱَّللذ  َخبِۡي 

َ
َر ٱَّللذ  َنۡفًسا إَِذا َجآَء أ ِ ُ َخبِيٌر بَِما   0َولَن ي َؤخ  ُ نَْفًسا إَِذا َجاَء أََجلُهَا َوهللاا َر هللاا َولَْن يَُؤخِّ

 تَْعَملُونَ 

 

 سورة المجادلة 56\115
 2هجرية 22 – عدد اآليات

3
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب   ِحيمِ  ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

105/58:1هـ
4
ِ  9ٱَّللذ  قَۡوَل ٱلذَِّت ت َجَِٰدل َك  0قَۡد َسِمعَ   ِِف َزۡوِجَها َوتَۡشَتِِكٓ إََِل ٱَّللذ

َۢ بَِصٌۡي  َ َسِميع  ٓ  إِنذ ٱَّللذ َما َرك   َوٱَّللذ  يَۡسَمع  ََتَاو 

ُ قَْوَل الاتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجهَا قَْد َسِمَع  هللاا

 َ ُ يَْسَمُع تََحاُوَرُكَما إِنا هللاا ِ َوهللاا َوتَْشتَِكي إِلَى هللاا

 َسِميٌع بَِصيرٌ 

105/58:2هـ
5
ونَ   ِيَن ي َظَِٰهر  َهَٰتِِهۡمُۖ  0ٱَّلذ مذ

 
نذ أ ا ه  ِن ن َِسآئِِهم مذ م م  ۡم  9ِمنك  َهَٰت ه  مذ

 
إِۡن أ

ـ ِى ى وٗرا  ِإَونذ  7إَِلذ ٱلذ َِن ٱۡلَقۡوِل َوز  نَكٗرا م  ول وَن م  ۡم ََلَق  ۡم  ِإَونذه  َنه  َوََلۡ
ور   وٌّ َغف  َ لََعف   ٱَّللذ

الاِذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن نَِساهِِهْم َما هُنا 

هَاتُهُْم إاِلا الالا  هَاتِِهْم إِْن أُما هِي َولَْدنَهُْم َوإِناهُْم أُما

َ لََعفُو   لَيَقُولُوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلقَْوِل َوُزوًرا َوإِنا هللاا

 َغفُورٌ 

105/58:3هـ
6
ونَ   ِيَن ي َظَِٰهر  ْ َفَتۡحرِير  َرَقَبةٖ  0َوٱَّلذ ود وَن لَِما قَال وا ِمن ن َِسآئِِهۡم ث مذ َيع 

َٰلِك   ا  َذ ن َيَتَمآسذ
َ
ِن َقۡبِل أ وَن بِهۦِ  َوٱَّللذ  بَِما َتۡعَمل وَن َخبِۡي  م   ۡم ت وَعظ 

َوالاِذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن نَِساهِِهْم ثُما يَُعوُدوَن لَِما 

ا َذلُِكْم  قَالُوا فَتَْحِريُر َرقَبَةإ ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسا

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ   تُوَعظُوَن بِِه َوهللاا

ُۖ َفَمن لذۡم  105/58:4هـ ا ن َيَتَمآسذ
َ
َتَتابَِعۡيِ ِمن َقۡبِل أ َفَمن لذۡم ََيِۡد فَِصَيام  َشۡهَرۡيِن م 

وَِلِۦ  َوتِۡلَك  ِ َورَس  َٰلَِك تِل ۡؤِمن واْ بِٱَّللذ يَۡسَتِطۡع فَإِۡطَعام  ِست َِي ِمۡسِكيٗنا  َذ
َِلمٌ 
َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ِۗۡ َولِۡلَك ود  ٱَّللذ د   ح 

يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن ِمْن قَْبِل أَْن  فََمْن لَمْ 

ا فََمْن لَْم يَْستَِطْع فَإِْطَعاُم ِستِّيَن ِمْسِكينًا َذلَِك  يَتََماسا

ِ َولِْلَكافِِريَن  ِ َوَرُسولِِه َوتِْلَك ُحُدوُد هللاا لِتُْؤِمنُوا بِاَّللا

 َعَذاٌب أَلِيمٌ 

ِينَ  105/58:5هـ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم   إِنذ ٱَّلذ بَِت ٱَّلذ بِت واْ َكَما ك  وََل ۥ ك  َ َورَس  وَن ٱَّللذ َآدُّ َي 
ِهي   َٰفِرِيَن َعَذاب  مُّ نَزنۡلَآ َءاَيَٰتِۢ َبي َِنَٰٖتِۚ َولِۡلَك

َ
 َوقَۡد أ

َ َوَرُسولَهُ ُكبِتُوا َكَما ُكبَِت  وَن هللاا إِنا الاِذيَن يَُحادُّ

َوقَْد أَْنَزْلنَا آَيَاتإ بَيِّنَاتإ الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم 

 َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب ُمِهينٌ 

وه    105/58:6هـ َٰه  ٱَّللذ  َونَس  ۡحَصى
َ
ْ  أ م بَِما َعِمل ٓوا م  ٱَّللذ  ََجِيٗعا َفي نَب ِئ ه  يَۡوَم َيۡبَعث ه 

ءٖ َشِهيدٌ  ِ ََشۡ
َٰ ُك    َوٱَّللذ  لََعَ

ُ َجِميعً  ا فَيُنَبِّئُهُْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاهُ يَْوَم يَْبَعثُهُُم هللاا

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ َشِهيدٌ  ُ َونَُسوهُ َوهللاا  هللاا

105/58:7هـ
7
ون    ۡرِضِۖ َما يَك 

َ
َمََٰوَِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َ َيۡعلَم  َما ِِف ٱلسذ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم تََر أ

َ
 0أ

ََٰثة   َۡوىَٰ ثََل وَ  9ِمن َّنذ مۡ  7إَِلذ ه  ه  ۡم  7ََل ََخَۡسة  وَ  0مَرابِع  ه  َو َسادِس  إَِلذ ه 
ۡدََنَٰ 
َ
ۡكَثَ  3َوََلٓ أ

َ
َٰلَِك َوََلٓ أ وَ  6ِمن َذ ُْۖ  7إَِلذ ه  ۡيَن َما ََكن وا

َ
ۡم أ ث مذ  7َمَعه 

م ء  َعلِيٌم  9ي نَب ِئ ه  ِ ََشۡ
ل  َ بِك   بَِما َعِمل واْ يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۚ إِنذ ٱَّللذ

 َ َماَواِت َوَما فِي أَلَْم تََر أَنا هللاا يَْعلَُم َما فِي السا

اأْلَْرِض َما يَُكوُن ِمْن نَْجَوى ثاََلثَةإ إاِلا هَُو 

َرابُِعهُْم َواَل َخْمَسةإ إاِلا هَُو َساِدُسهُْم َواَل أَْدنَى ِمْن 

َذلَِك َواَل أَْكثََر إاِلا هَُو َمَعهُْم أَْيَن َما َكانُوا ثُما 

َ بُِكلِّ َشْيءإ يُنَبِّئُهُْم بَِما  َعِملُوا يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِنا هللاا

 َعلِيمٌ 

                                                           
1

 يَْعَملُونَ ( 0 
2

 الظهار. عنوان آخر: . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
3

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
4

 تَُحاِوُرك( 9 يَْسَمعُ ( 0 
5

هَاتِِهمْ ( 9 يَظاهاُروَن، يَظااهَُروَن، يَتَظَاهَُروَن، يَتَظَهاُرونَ ( 0  هَاتُِهْم، بِأُما ءِ ( 7 أُما ْي، الالا  الالا
6

 يَظاهاُروَن، يَظااهَُروَن، يَتَظَاهَُروَن، يَتَظَهاُرونَ ( 0 
7

قارن: "فحيثما اجتمع اثنان أو ثالثة ( 0م♦ يُْنبِْئهُْم ( 9 أَْيَن َما َكانُوا = إذا انتَجْوا( 7 أَْكثَُر، أَْكبَرُ ( 6 أقَل( 3 َخْمَسةً ( 7 هللا( 7 ثاََلثَةً ( 9 تَُكونُ ( 0 

 (.91:  09باسمي، كنت هناك بينهم" )متى 
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105/58:8هـ
1
ْ َعۡنه    وا ود وَن لَِما ن ه  ْ َعِن ٱنلذۡجَوىَٰ ث مذ َيع  وا ِيَن ن ه  لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ

َ
أ

ۡدَوَٰنِ  0َوَيَتَنََٰجۡونَ  ثِۡم َوٱۡلع  وِلِۖ ِإَوَذا َجآء و 7َوَمۡعِصَيِت  9بِٱۡۡلِ َك ٱلرذس 
ب َنا ٱَّللذ   ِ َعذ  ِسِهۡم لَۡوََل ي  نف 

َ
ول وَن ِِفٓ أ َي َِك بِهِ ٱَّللذ  َوَيق  َحيذۡوَك بَِما لَۡم َي 
ُۖ فَبِۡئَس  ۡم َجَهنذم  يَۡصلَۡوَنَها ول   َحۡسب ه   ٱلَۡمِصۡي   7بَِما َنق 

أَلَْم تََر إِلَى الاِذيَن نُهُوا َعِن الناْجَوى ثُما يَُعوُدوَن 

ْثِم َواْلُعْدَواِن لَِما نُهُ  وا َعْنهُ َويَتَنَاَجْوَن بِاإْلِ

ُسوِل َوإَِذا َجاُؤوَك َحياْوَك بَِما لَْم  َوَمْعِصيَِة الرا

 ُ بُنَا هللاا ُ َويَقُولُوَن فِي أَْنفُِسِهْم لَْواَل يَُعذِّ يَُحيَِّك بِِه هللاا

 اْلَمِصيرُ بَِما نَقُوُل َحْسبُهُْم َجهَناُم يَْصلَْونَهَا فَبِْئَس 

105/58:9هـ
2
ْ إَِذا تََنََٰجۡيت مۡ   ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ْ  0َيى ۡدَوَٰنِ  9فَََل َتَتَنََٰجۡوا ثِۡم َوٱۡلع   7بِٱۡۡلِ

ِٓي إََِلۡهِ  7َوَمۡعِصَيِت  َ ٱَّلذ ْ ٱَّللذ وا ُۖ َوٱتذق  ِ َوٱتلذۡقَوىَٰ  بِٱۡلِب 
ْ وِل َوتََنََٰجۡوا ٱلرذس 

وَن  َُۡش   َت 

ْثِم يَا  أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إَِذا تَنَاَجْيتُْم فاََل تَتَنَاَجْوا بِاإْلِ

ُسوِل َوتَنَاَجْوا بِاْلبِرِّ  َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصيَِة الرا

َ الاِذي إِلَْيِه تُْحَشُرونَ   َوالتاْقَوى َواتاقُوا هللاا

105/58:10هـ
3
ۡيَطَِٰن   نَ إِنذَما ٱنلذۡجَوىَٰ ِمَن ٱلشذ ْ َولَۡيَس بَِضآر ِهِۡم  0َِلَۡحز  ِيَن َءاَمن وا ٱَّلذ

ۡؤِمن وَن   ً َشۡي  ِ ٱلۡم 
ِ فَۡلَيَتَوُكذ ِ  َولََعَ ٱَّللذ  ا إَِلذ بِإِۡذِن ٱَّللذ

ْيطَاِن لِيَْحُزَن الاِذيَن آََمنُوا  إِناَما الناْجَوى ِمَن الشا

 ِ ِهْم َشْيئًا إاِلا بِإِْذِن هللاا ِ َولَْيَس بَِضارِّ  َوَعلَى هللاا

ِل اْلُمْؤِمنُونَ   فَْليَتََوكا

105/58:11هـ
4
  ْ وا ح  ۡم َتَفسذ ْ إَِذا قِيَل َلك  ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ  9ِِف ٱلَۡمَجَٰلِِس  0َيى

 ْ وا ْ فَٱنِش   وا ۡمُۖ ِإَوَذا قِيَل ٱنِش   ْ َيۡفَسِح ٱَّللذ  لَك  وا يَۡرفَِع ٱَّللذ   7فَٱۡفَسح 
ِيَن َءا ْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجَٰٖتِۚ َوٱَّللذ  بَِما ٱَّلذ وت وا

 
ِيَن أ ۡم َوٱَّلذ ْ ِمنك  َمن وا

 َخبِۡي   7َتۡعَمل ونَ 

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَساُحوا فِي 

ُ لَُكْم َوإَِذا قِيَل  اْلَمَجالِِس فَاْفَسُحوا يَْفَسِ  هللاا

ُ الاِذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم  اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَْرفَعِ  هللاا

ُ بَِما تَْعَملُوَن  َوالاِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتإ َوهللاا

 َخبِيرٌ 

105/58:12هـ
5
ْ َبۡيَ يََدۡي   وا م  ِ وَل َفَقد  ْ إَِذا َنََٰجۡيت م  ٱلرذس  ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

ۡم َصَدقَٗة   َٰك  َٰلَِك َخۡۡي   0ن0ََّنَۡوى ْ فَإِنذ َذ وا ۡطَهر   فَإِن لذۡم ََتِد 
َ
ۡم َوأ  لذك 

ور  رذِحيٌم  َ َغف   ٱَّللذ

ُموا  ُسوَل فَقَدِّ يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إَِذا نَاَجْيتُُم الرا

بَْيَن يََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَةً َذلَِك َخْيٌر لَُكْم َوأَْطهَُر 

 َ  َغفُوٌر َرِحيمٌ فَإِْن لَْم تَِجُدوا فَإِنا هللاا

105/58:13هـ
6
َٰٖتِۚ فَإِۡذ لَۡم َتۡفَعل واْ   ۡم َصَدَق َٰك  ْ َبۡيَ يََدۡي ََّنَۡوى وا م  ِ ن ت َقد 

َ
ۡشَفۡقت ۡم أ

َ
َءأ

 َ ْ ٱَّللذ وا ِطيع 
َ
ةَ َوأ َكوَٰ ْ ٱلزذ ةَ َوَءات وا لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قِيم 

َ
ۡم فَأ َوتَاَب ٱَّللذ  َعلَۡيك 
 َۢ ۥ  َوٱَّللذ  َخبِۡي  وََل    0بَِما َتۡعَمل ونَ َورَس 

ُموا بَْيَن يََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَاتإ فَإِْذ  أَأَْشفَْقتُْم أَْن تُقَدِّ

اَلةَ َوآَتُوا  ُ َعلَْيُكْم فَأَقِيُموا الصا لَْم تَْفَعلُوا َوتَاَب هللاا

ُ َخبِيٌر بَِما  َ َوَرُسولَهُ َوهللاا َكاةَ َوأَِطيُعوا هللاا الزا

 تَْعَملُونَ 

ۡم  105/58:14هـ ِنك  م م  ا ه  ْ قَۡوًما َغِضَب ٱَّللذ  َعَلۡيِهم مذ ِيَن تََولذۡوا لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ
َ
۞أ

ونَ  ۡم َيۡعلَم  وَن لََعَ ٱۡلَكِذِب َوه  ۡم َوَيۡحلِف   َوََل ِمۡنه 

ُ َعلَْيِهْم  أَلَْم تََر إِلَى الاِذيَن تََولاْوا قَْوًما َغِضَب هللاا

 ِمْنهُْم َويَْحلِفُوَن َعلَى اْلَكِذِب َوهُْم َما هُْم ِمْنُكْم َواَل 

 يَْعلَُمونَ 

ۡم َسآَء َما ََكن واْ َيۡعَمل ونَ  .105/58:15هـ ۡم َعَذاٗبا َشِديًداُۖ إِنذه  َعدذ ٱَّللذ  لَه 
َ
ُ لَهُْم َعَذابًا َشِديًدا إِناهُْم َساَء َما َكانُوا  أ أََعدا هللاا

 يَْعَملُونَ 

105/58:16هـ
7
مۡ   يَۡمََٰنه 

َ
ٓواْ أ َذ  ِهي   0ٱَتذ ۡم َعَذاب  مُّ ِ فَلَه  واْ َعن َسبِيِل ٱَّللذ نذٗة فََصدُّ ِ فَلَهُْم  ج  وا َعْن َسبِيِل هللاا اتاَخُذوا أَْيَمانَهُْم ُجناةً فََصدُّ

 َعَذاٌب ُمِهينٌ 

                                                           
1

 فَبِْيسَ ( 7 ن، وَمْعِصياتوِعَصيا( 7 َواْلِعْدَوانِ ( 9 َويَْنتَُجْونَ ( 0 
2

 وِعَصيان، وَمْعِصيات( 7 َواْلِعْدَوانِ ( 7 تانَاَجْوا، تَنَاَجْوا، تَْنتَُجْوا( 9 إْنتََجْيتُمْ ( 0 
3

 لِيُْحِزَن، لِيَْحَزنَ ( 0 
4

 يَْعَملُونَ ( 7 اْنِشُزوا فَاْنِشُزوا( 7 اْلَمْجلِِس، الَْمْجلَسِ ( 9 تَفَاَسُحوا، تَْفَسُحوا( 0 
5

 07:  39\013منسوخة باآلية ( 0ن♦ َصَدقَاتإ ( 0 
6

 يَْعَملُونَ ( 0 
7

 إِْيَمانَهُمْ ( 0 
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م  105/58:17هـ ه  ۡوَلَٰد 
َ
ۡم َوََلٓ أ َٰل ه  ۡمَو

َ
ۡم أ ِ َشۡي لذن ت ۡغَِنَ َعۡنه  َِن ٱَّللذ ْوَلىئَِك   ً م 

 
ا  أ

ونَ  ۡم فِيَها َخَِِٰل  ۡصَحَٰب  ٱنلذارِِۖ ه 
َ
 أ

ِ َشْيئًا  لَْن تُْغنَِي َعْنهُْم أَْمَوالُهُْم َواَل أَْواَلُدهُْم ِمَن هللاا

 أُولَئَِك أَْصَحاُب النااِر هُْم فِيهَا َخالُِدونَ 

105/58:18هـ
1
م  ٱَّللذ  ََجِ  ۡم يَۡوَم َيۡبَعث ه  وَن لَك  وَن ََل ۥ َكَما ََيۡلِف  يٗعا َفَيۡحلِف 

َِٰذب وَن  0َوَيۡحَسب ونَ  م  ٱۡلَك ۡم ه  ََلٓ إِنذه 
َ
ِۚ أ ء  َٰ ََشۡ ۡم لََعَ نذه 

َ
 أ

ُ َجِميًعا فَيَْحلِفُوَن لَهُ َكَما يَْحلِفُوَن  يَْوَم يَْبَعثُهُُم هللاا

هُْم هُُم لَُكْم َويَْحَسبُوَن أَناهُْم َعلَى َشْيءإ أاََل إِنا 

 اْلَكاِذبُونَ 

105/58:19هـ
2
ْوَلىئَِك ِحۡزب   0ٱۡسَتۡحَوذَ  

 
ِ  أ ۡم ذِۡكَر ٱَّللذ نَسىَٰه 

َ
ۡيَطَٰن  فَأ َعلَۡيِهم  ٱلشذ

وَن  م  ٱۡلَخََِّٰس  ۡيَطَِٰن ه  ََلٓ إِنذ ِحۡزَب ٱلشذ
َ
ۡيَطَِٰنِۚ أ  ٱلشذ

 ِ ْيطَاُن فَأَْنَساهُْم ِذْكَر هللاا أُولَئَِك  اْستَْحَوَذ َعلَْيِهُم الشا

ْيطَاِن أاََل إِنا ِحْزَب الشايْطَاِن هُُم  ِحْزُب الشا

 اْلَخاِسُرونَ 

َذل ِيَ  105/58:20هـ
َ
ْوَلىئَِك ِِف ٱۡۡل

 
ۥٓ أ وََل  َ َورَس  وَن ٱَّللذ َآدُّ ِيَن َي  َ َوَرُسولَهُ أُولَئَِك فِي اأْلََذلِّينَ  إِنذ ٱَّلذ وَن هللاا  إِنا الاِذيَن يَُحادُّ

َ قَوِيٌّ َعزِيز   105/58:21هـ ِۚ إِنذ ٱَّللذ ِّلٓ نَا۠ َور س 
َ
ۡغلََِبذ أ

َ
َ قَِوي  َعِزيزٌ  َكَتَب ٱَّللذ  َۡل ُ أَلَْغلِبَنا أَنَا َوُرُسلِي إِنا هللاا  َكتََب هللاا

105/58:22هـ
3
وَن   ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ ي َوآدُّ  ََتِد  قَۡوٗما ي ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ

َ َلذ َمۡن َحآدذ ٱَّللذ
ۡو 
َ
ۡم أ ََٰنه  ۡو إِۡخَو

َ
ۡم أ ۡبَنآَءه 

َ
ۡو أ

َ
ۡم أ ْ َءابَآَءه  وََل ۥ َولَۡو ََكن ٓوا َورَس 

ۡم   يَمَٰنَ  0م0َعِشَۡيَته  وبِِهم  ٱۡۡلِ
ْوَلىئَِك َكَتَب ِِف ق ل 

 
وٖح  9أ م بِر  يذَده 

َ
َوأ

نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن فِيَها  رََِضَ 
َ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل ۡم َجنذ ُۖ َوي ۡدِخل ه  ِۡنه  م 

م   ِ ه  ََلٓ إِنذ ِحۡزَب ٱَّللذ
َ
ِ  أ ْوَلىئَِك ِحۡزب  ٱَّللذ

 
ْ َعۡنه   أ وا ۡم َورَض  ٱَّللذ  َعۡنه 

وَن  ۡفلِح   ٱلۡم 

وَن اَل تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُ  ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر يَُوادُّ وَن بِاَّللا

َ َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آَبَاَءهُْم أَْو  َمْن َحادا هللاا

أَْبنَاَءهُْم أَْو إِْخَوانَهُْم أَْو َعِشيَرتَهُْم أُولَئَِك َكتََب فِي 

يَماَن َوأَياَدهُْم بُِروحإ ِمْنهُ َويُْدِخلُهُْم  قُلُوبِِهُم اإْلِ

اتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َجنا 

 ِ ُ َعْنهُْم َوَرُضوا َعْنهُ أُولَئَِك ِحْزُب هللاا َرِضَي هللاا

ِ هُُم اْلُمْفلُِحونَ   أاََل إِنا ِحْزَب هللاا
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5
ِ ٱلرذِنَٰمۡح   ِحيمِ  ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

106/49:1هـ
6
  ْ وا م  ِ ْ ََل ت َقد  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ واْ  0َيى وَِلۖۦُِ َوٱتذق  ِ َورَس  َبۡيَ يََدِي ٱَّللذ

َ َسِميٌع َعلِيم   َ  إِنذ ٱَّللذ  ٱَّللذ

ُموا  ِ يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تُقَدِّ بَْيَن يََدِي هللاا

َ َسِميٌع َعلِيمٌ  َ إِنا هللاا  َوَرُسولِِه َواتاقُوا هللاا

106/49:2هـ
7
  ْ ٓوا ِيَن َءاَمن واْ ََل تَۡرَفع  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ مۡ  0َيى َٰتَك  ۡصَو

َ
ِ َوََل  9أ ۡوَق َصۡوِت ٱنلذِب 

فَ
ن ََتَۡبَط 

َ
ۡم ِۡلَۡعض  أ ْ ََل ۥ بِٱۡلَقۡوِل َكَجۡهرِ َبۡعِضك  وا ۡم  7ََتَۡهر  ۡعَمَٰل ك 

َ
أ

وَن  ر  نت ۡم ََل تَۡشع 
َ
 َوأ

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَْرفَُعوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق 

اْلقَْوِل َكَجْهِر َصْوِت النابِيِّ َواَل تَْجهَُروا لَهُ بِ 

بَْعِضُكْم لِبَْعضإ أَْن تَْحبَطَ أَْعَمالُُكْم َوأَْنتُْم اَل 

 تَْشُعُرونَ 

                                                           
1

 َويَْحِسبُونَ ( 0 
2

 اْستَْحاذَ ( 0 
3

يَماُن ( 9 َعِشيَراتِهُمْ ( 0   .9:  98\93انظر هامش اآلية ( 0م♦ ُكتَِب .. اإْلِ
4

 .7عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
5

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
6

ُموا، تَْقِدُموا( 0   تَقَدا
7

 أَْن تَْحبَطَ = فَتَْحبَطَ ( 7 بِأَْصَواتُِكمْ ( 9 تَْرفاُعوا( 0 
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ِيَن ٱۡمَتَحَن  106/49:3هـ ْوَلىئَِك ٱَّلذ
 
ِ أ وِل ٱَّللذ ۡم ِعنَد رَس  ََٰته  ۡصَو

َ
وَن أ ِيَن َيغ ضُّ إِنذ ٱَّلذ

ۡغفَِرة  وَ  م مذ ۡم لِلتذۡقَوىَٰ  لَه  ۡجٌر َعِظيمٌ ٱَّللذ  ق ل وَبه 
َ
 أ

 ِ وَن أَْصَواتَهُْم ِعنَْد َرُسوِل هللاا إِنا الاِذيَن يَُغضُّ

ُ قُلُوبَهُْم لِلتاْقَوى لَهُْم  أُولَئَِك الاِذيَن اْمتََحَن هللاا

 َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َعِظيمٌ 

106/49:4هـ
1
َرَٰتِ   َناد ونََك ِمن َوَرآءِ ٱۡۡل ج  ِيَن ي  مۡ  0إِنذ ٱَّلذ ۡكَث ه 

َ
إِنا الاِذيَن يُنَاُدونََك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرهُْم  ََل َيۡعقِل وَن  9أ

 اَل يَْعقِلُونَ 

ور   106/49:5هـ ۡم  َوٱَّللذ  َغف  ذه  ا ل َج إََِلۡهِۡم لاََكَن َخۡۡيٗ َٰ ََتۡر   َحَّتذ
ْ وا ۡم َصَب  نذه 

َ
َولَۡو أ
 رذِحيم  

َصبَُروا َحتاى تَْخُرَج إِلَْيِهْم لََكاَن َخْيًرا َولَْو أَناهُْم 

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ   لَهُْم َوهللاا

106/49:6هـ
2
  ْ َۢ بِنََبإٖ َفَتبَيذن ٓوا ۡم فَاِسق  ْ إِن َجآَءك  ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ن ت ِصيب واْ  0َيى

َ
أ

َٰ َما َفَعۡلت ۡم َنَٰ  واْ لََعَ  ِدِمَي قَۡوَمَۢا ِِبََهَٰلَةٖ َفت ۡصبِح 

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأإ فَتَبَيانُوا 

أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجهَالَةإ فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم 

 نَاِدِمينَ 

ۡم ِِف َكثِۡيٖ  106/49:7هـ ِ  لَۡو ي ِطيع ك  وَل ٱَّللذ ۡم رَس  نذ فِيك 
َ
ْ أ ٓوا ۡمرِ َوٱۡعلَم 

َ
َِن ٱۡۡل م 

ۡم  ۥ ِِف ق ل وبِك  يَمََٰن َوَزيذَنه  م  ٱۡۡلِ َ َحبذَب إََِلۡك  لََعنِتُّۡم َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ
ونَ  َِٰشد  م  ٱلرذ ْوَلىئَِك ه 

 
وَق َوٱۡلعِۡصَياَن  أ س  ۡفَر َوٱۡلف  م  ٱۡلك  هَ إََِلۡك   َوَكرذ

ِ لَْو يُِطيُعُكمْ  فِي َكثِيرإ  َواْعلَُموا أَنا فِيُكْم َرُسوَل هللاا

يَماَن  َ َحباَب إِلَْيُكُم اإْلِ ِمَن اأْلَْمِر لََعنِتُّْم َولَِكنا هللاا

هَ إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق  َوَزيانَهُ فِي قُلُوبُِكْم َوَكرا

اِشُدونَ   َواْلِعْصيَاَن أُولَئَِك هُُم الرا

ِ َونِۡعَمٗة  َوٱَّللذ   106/49:8هـ َِن ٱَّللذ ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ   َعلِيٌم َحِكيم  فَۡضَٗل م  ِ َونِْعَمةً َوهللاا  فَْضاًل ِمَن هللاا

106/49:9هـ
3
  ْ ۡؤِمنَِي ٱۡقَتَتل وا ْ  0ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱلۡم  وا ۡصلِح 

َ
ُۖ  9فَأ َما فَإِنَۢ َبَغۡت  7بَۡيَنه 

ءَ  َٰ تَِفٓ ْ ٱلذَِّت َتۡبِغ َحَّتذ ۡخَرىَٰ فََقَٰتِل وا
 
َما لََعَ ٱۡۡل َٰه  ِ   7إِۡحَدى ۡمرِ ٱَّللذ

َ
إََِلى أ

 ُْۖ ٓوا ۡقِسط 
َ
َما بِٱۡلَعۡدِل َوأ ْ بَۡيَنه  وا ۡصلِح 

َ
ِبُّ  3فَإِن فَآَءۡت فَأ َ َي  إِنذ ٱَّللذ
ۡقِسِطَي   ٱلۡم 

ْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا َوإِْن طَاهِفَتَاِن ِمَن اْلمُ 

بَْينَهَُما فَإِْن بََغْت إِْحَداهَُما َعلَى اأْلُْخَرى فَقَاتِلُوا 

ِ فَإِْن فَاَءْت  الاتِي تَْبِغي َحتاى تَفِيَء إِلَى أَْمِر هللاا

َ يُِحبُّ  فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا إِنا هللاا

 اْلُمْقِسِطينَ 

106/49:10هـ
4
ۡم    َخَوۡيك 

َ
ْ َبۡيَ أ وا ۡصلِح 

َ
ۡؤِمن وَن إِۡخَوة  فَأ َ  0إِنذَما ٱلۡم  ْ ٱَّللذ وا َوٱتذق 

ۡم ت رَُۡح وَن   لََعلذك 

إِناَما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم 

َ لََعلاُكْم تُْرَحُمونَ   َواتاقُوا هللاا

106/49:11هـ
5
ِن قَۡو   َعََسى   ْ ََل يَۡسَخۡر قَۡوم  م  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ون واْ  0َيى ن يَك 

َ
أ

ِن ن َِسآء  َعََسى  ۡم َوََل نَِسآء  م  ِۡنه  ا م  ُۖ َوََل  9َخۡۡيٗ نذ ِۡنه  ا م  نذ َخۡۡيٗ ن يَك 
َ
أ

 ْ ٓوا ۡلَقَِٰبِۖ بِۡئَس ٱَِل  7تَۡلِمز 
َ
ْ بِٱۡۡل وا ۡم َوََل َتَنابَز  َسك  نف 

َ
وق  أ س   0مۡسم  ٱۡلف 

وَن  َٰلِم  م  ٱلظذ ْوَلىئَِك ه 
 
يَمَِٰنِۚ َوَمن لذۡم َيت ۡب فَأ  َبۡعَد ٱۡۡلِ

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل يَْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْومإ َعَسى 

أَْن يَُكونُوا َخْيًرا ِمْنهُْم َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساءإ َعَسى 

َواَل تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َواَل  أَْن يَُكنا َخْيًرا ِمْنهُنا 

تَنَابَُزوا بِاأْلَْلقَاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد 

يَماِن َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولَئَِك هُُم الظاالُِمونَ   اإْلِ

106/49:12هـ
1
ِ إِنذ   ن  َِن ٱلظذ ِيَن َءاَمن واْ ٱۡجَتنِب واْ َكثِۡٗيا م 

َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ِ إِثۡم ُۖ َو َيى ن  َبۡعَض ٱلظذ

 ْ وا س  ن  0ََل ََتَسذ
َ
ۡم أ ك  َحد 

َ
ِبُّ أ َي 

َ
م َبۡعًضا  أ ك  َوََل َيۡغَتب بذۡعض 

ِخيهِ َمۡيٗتا
َ
َم أ َل َۡلۡ ك 

ۡ
وه    9يَأ َ تَوذاب   7فََكرِۡهت م  َ  إِنذ ٱَّللذ ْ ٱَّللذ وا َوٱتذق 

 رذِحيم  

يًرا ِمَن الظانِّ إِنا يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِ 

بَْعَض الظانِّ إِْثٌم َواَل تََجساُسوا َواَل يَْغتَْب بَْعُضُكْم 

بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا 

اٌب َرِحيمٌ  َ تَوا َ إِنا هللاا  فََكِرْهتُُموهُ َواتاقُوا هللاا

                                                           
1

 أَْكثَُرهُْم بنو تميم( 9 اْلُحَجَراِت، الُْحْجَراتِ ( 0 
2

 فَتَثَباتُوا( 0 
3

 فَاَءْت فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا = فإن فاءوا فخذوا بينهم بالقسطفَإِْن ( 3 تَفَِي، يفيئوا( 7 بينهم( 7 فخذوا( 9 اْقتَتاََل، اْقتَتَلَتَا( 0 
4

 إِْخَوتُِكْم، إِْخَوانُِكمْ ( 0 
5

قارن: "من غضب على أخيه استوجب حكم القضاء، ومن قال ألخيه: ))يا أحمق ((استوجب حكم المجلس، ( 0م♦ تَْلُمُزوا ( 7 َعَسْينَ ( 9 َعَسْوا( 0 

 (.99:  3من قال له: ))يا جاهل ((استوجب نار جهنم" )متى و
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106/49:13هـ
2
َها ٱنلذ   يُّ

َ
أ وٗبا َيى ع  ۡم ش  نَثَٰ وََجَعۡلَنَٰك 

 
ِن َذَكرٖ َوأ م م  اس  إِنذا َخلَۡقَنَٰك 

  ْ ۡم ِعندَ  9إِنذ  0َوَقَبآئَِل تِلََعاَرف ٓوا ۡكَرَمك 
َ
َ  7أ ۡم  إِنذ ٱَّللذ ۡتَقىَٰك 

َ
ِ أ ٱَّللذ

 َعلِيٌم َخبِۡي  

يَا أَيُّهَا النااُس إِناا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكرإ َوأُْنثَى 

نَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَاهَِل لِتََعاَرفُوا إِنا أَْكَرَمُكْم َوَجَعلْ 

َ َعلِيٌم َخبِيرٌ  ِ أَْتقَاُكْم إِنا هللاا  ِعْنَد هللاا

106/49:14هـ
3
ا   ۡسلَۡمَنا َولَمذ

َ
ْ أ ْ َوَلَِٰكن ق ول ٓوا ُۖ ق ل لذۡم ت ۡؤِمن وا ۡعَراب  َءاَمنذا

َ
۞قَالَِت ٱۡۡل

يَمَٰن  ِِف ق ل   ِل ٱۡۡلِ ميَۡدخ  وََل ۥ ََل يَلِۡتك  َ َورَس  واْ ٱَّللذ ۡمُۖ ِإَون ت ِطيع   0وبِك 
ۡم َشۡي  ۡعَمَٰلِك 

َ
ِۡن أ ور  رذِحيٌم   ً م  َ َغف   ا  إِنذ ٱَّللذ

قَالَِت اأْلَْعَراُب آََمناا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا 

يَماُن فِي قُلُوبُِكْم َوإِنْ  ا يَْدُخِل اإْلِ  أَْسلَْمنَا َولَما

َ َوَرُسولَهُ اَل يَلِْتُكْم ِمْن أَْعَمالُِكْم َشْيئًا  تُِطيُعوا هللاا

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   إِنا هللاا

واْ  106/49:15هـ وَِلِۦ ث مذ لَۡم يَۡرتَاب واْ َوَجََٰهد  ِ َورَس  ِيَن َءاَمن واْ بِٱَّللذ ۡؤِمن وَن ٱَّلذ إِنذَما ٱلۡم 
ِسِهۡم ِِف  نف 

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
َِٰدق ونَ بِأ م  ٱلصذ ْوَلىئَِك ه 

 
ِ  أ  َسبِيِل ٱَّللذ

ِ َوَرُسولِِه ثُما لَْم  إِناَما اْلُمْؤِمنُوَن الاِذيَن آََمنُوا بِاَّللا

 ِ يَْرتَابُوا َوَجاهَُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيِل هللاا

اِدقُونَ   أُولَئَِك هُُم الصا

ِ  106/49:16هـ ت َعل 
َ
َِٰت َوَما ِِف ق ۡل أ َمََٰو ۡم َوٱَّللذ  َيۡعلَم  َما ِِف ٱلسذ َ بِِدينِك  وَن ٱَّللذ م 

ء  َعلِيم   ِ ََشۡ
ل  ۡرِضِۚ َوٱَّللذ  بِك 

َ
 ٱۡۡل

ُ يَْعلَُم َما فِي  َ بِِدينُِكْم َوهللاا قُْل أَتَُعلُِّموَن هللاا

ُ بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيمٌ  َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوهللاا  السا

106/49:17هـ
4
  ُْۖ وا ۡسلَم 

َ
ۡن أ
َ
نُّوَن َعلَۡيَك أ مِۖ بَِل ٱَّللذ   0َيم  ذ إِۡسَلََٰمك  ْ لََعَ نُّوا ق ل َلذ َتم 
نۡ 
َ
ۡم أ نُّ َعلَۡيك  مۡ  9َيم  َٰك  نت ۡم َصَِٰدقَِي  7َهَدى يَمَِٰن إِن ك   لِۡۡلِ

يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا قُْل اَل تَُمنُّوا َعلَيا 

يَماِن  إِْساَلَمُكمْ  ُ يَُمنُّ َعلَْيُكْم أَْن هََداُكْم لإِْلِ بَِل هللاا

 إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

106/49:18هـ
5
َۢ بَِما َتۡعَمل ونَ   ۡرِضِۚ َوٱَّللذ  بَِصۡي 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َ َيۡعلَم  َغۡيَب ٱلسذ َماَواِت َواأْلَْرِض   0إِنذ ٱَّللذ َ يَْعلَُم َغْيَب السا ُ إِنا هللاا َوهللاا

 بَِصيٌر بَِما تَْعَملُونَ 

 

 سورة اتلحريم 99\113
 6هجرية 12 – عدد اآليات

7
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

107/66:1هـ
8
َها ٱنلذِبُّ لِمَ   يُّ

َ
أ َحلذ ٱَّللذ  لََكُۖ تَۡبَتِغ َمۡرَضاَت  0َيى

َ
ٓ أ ِم  َما َر  ۡزَوَِٰجَك   9َت 

َ
أ

ور  رذِحيم    َوٱَّللذ  َغف 

ُ لََك تَْبتَِغي  ُم َما أََحلا هللاا يَا أَيُّهَا النابِيُّ لَِم تَُحرِّ

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ   َمْرَضاةَ أَْزَواِجَك َوهللاا

107/66:2هـ
9
ۡم ََتِلذةَ قَۡد فََرَض ٱَّللذ    َو ٱۡلَعلِيم   0لَك  ۡمُۖ َوه  َٰك  ۡم  َوٱَّللذ  َمۡولَى يَۡمَٰنِك 

َ
أ

 ٱۡۡلَِكيم  

ُ َمْواَلُكْم َوهَُو  ُ لَُكْم تَِحلاةَ أَْيَمانُِكْم َوهللاا قَْد فََرَض هللاا

 اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ 

                                                                                                                                                                                                            
1

ْهتُُموهُ ( 7 َميِّتًا( 9 تََحساُسوا( 0   فَُكرِّ
2

فُوا( 0   لِتََعاَرفُوا بينكم وخيرُكْم ِعْندَ ( 7 أَنا ( 9 لِتاَعاَرفُوا، لِتَتََعاَرفُوا، لِتَْعِرفُوا، لِتَتََعرا
3

 يَأْلِْتُكْم، يَالِْتُكمْ ( 0 
4

 هَاَدُكمْ ( 7 إِْن، إِذ( 9 ْن أَْسلَُموا، إِسالمهمإِ ( 0 
5

 يَْعَملُونَ ( 0 
6

 المتحرم لم تحرم.عناوين اخرى:  . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
7

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
8

 َمْرَضاهْ ( 9 لَِمهْ ( 0 
9

 َكفاارة( 0 
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107/66:3هـ
1
ۡزَوَِٰجهِۦ  

َ
َِسذ ٱنلذِبُّ إََِلَٰ َبۡعِض أ

َ
ۡت ِإَوۡذ أ

َ
ا َنبذأ ۡظَهَره   0َحِديٗثا فَلَمذ

َ
بِهِۦ َوأ

َها بِهِۦ  9ٱَّللذ  َعلَۡيهِ َعرذَف 
َ
ا َنبذأ ۡعَرَض َعنَۢ َبۡعٖضِۖ فَلَمذ

َ
ۥ َوأ َبۡعَضه 

َِنَ ٱۡلَعلِيم  ٱۡۡلَبِۡي  
َ
َك َهََٰذاُۖ قَاَل َنبذأ

َ
ۢنَبأ
َ
 قَالَۡت َمۡن أ

ا  َوإِْذ أََسرا النابِيُّ إِلَى بَْعِض أَْزَواِجهِ  َحِديثًا فَلَما

َف بَْعَضهُ  ُ َعلَْيِه َعرا نَباأَْت بِِه َوأَْظهََرهُ هللاا

ا نَباأَهَا بِِه قَالَْت َمْن  َوأَْعَرَض َعْن بَْعضإ فَلَما

 أَْنبَأََك هََذا قَاَل نَباأَنَِي اْلَعلِيُم اْلَخبِيرُ 

107/66:4هـ
2
ِ َفَقۡد َصَغۡت   ُۖ ِإَون تََظََٰهَرا 0إِن َتت وَبآ إََِل ٱَّللذ َما َعلَۡيهِ فَإِنذ  9ق ل وب ك 

َٰلَِك  ۡؤِمنَِيُۖ َوٱلَۡمَلىئَِكة  َبۡعَد َذ َٰه  وَِجۡبِيل  َوَصَٰلِح  ٱلۡم  َو َمۡولَى َ ه  ٱَّللذ
  ]...[َظِهٌۡي 

ِ فَقَْد َصَغْت قُلُوبُُكَما َوإِْن  إِْن تَتُوبَا إِلَى هللاا

 َ هَُو َمْواَلهُ َوِجْبِريُل  تَظَاهََرا َعلَْيِه فَإِنا هللاا

 َوَصالُِ  اْلُمْؤِمنِيَن َواْلَماَلهَِكةُ بَْعَد َذلَِك ظَِهيرٌ 

107/66:5هـ
3
ۥٓ   ۡبِدََل  ن ي 

َ
نذ أ ۥٓ إِن َطلذَقك  نذ  0َعََسَٰ َربُّه  ِنك  ا م  ۡزَوًَٰجا َخۡۡيٗ

َ
أ

ئَِحَٰٖت  َٰٖت َسى َٰبَِد ئَِبَٰت  َع َٰنَِتَٰٖت َتى ۡؤِمَنَٰٖت َق ۡسلَِمَٰٖت مُّ َثي َِبَٰٖت  9م 
بَۡكاٗرا 

َ
 َوأ

َعَسى َربُّهُ إِْن طَلاقَُكنا أَْن يُْبِدلَهُ أَْزَواًجا َخْيًرا 

ِمْنُكنا ُمْسلَِماتإ ُمْؤِمنَاتإ قَانِتَاتإ تَاهِبَاتإ َعابَِداتإ 

 َساهَِحاتإ ثَيِّبَاتإ َوأَْبَكاًرا

107/66:6هـ
4
سَ   نف 

َ
ْ أ ْ ق ٓوا ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ مۡ َيى ۡهلِيك 

َ
ۡم َوأ َها 0ك   9نَاٗرا َوق ود 

َ َمآ  وَن ٱَّللذ ٱنلذاس  َوٱۡۡلَِجاَرة  َعلَۡيَها َمَلىئَِكٌة ِغََلظ  ِشَداد  َلذ َيۡعص 
وَن  ۡم َوَيۡفَعل وَن َما ي ۡؤَمر  َمَره 

َ
 أ

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا 

لنااُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيهَا َماَلهَِكةٌ ِغاَلظٌ َوقُوُدهَا ا

َ َما أََمَرهُْم َويَْفَعلُوَن َما  ِشَداٌد اَل يَْعُصوَن هللاا

 يُْؤَمُرونَ 

نت ۡم  107/66:7هـ َۡزۡوَن َما ك  ُۖ إِنذَما َت  ْ ٱَۡلَۡوَم وا ْ ََل َتۡعَتِذر  وا ِيَن َكَفر  َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيى

 َتۡعَمل ونَ 

أَيُّهَا الاِذيَن َكفَُروا اَل تَْعتَِذُروا اْليَْوَم إِناَما يَا 

 تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

107/66:8هـ
5
ِ تَۡوَبةٗ   ِيَن َءاَمن واْ ت وب ٓواْ إََِل ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ وًحا 0َيى ن  9نذص 

َ
ۡم أ َعََسَٰ َربُّك 

 ِ ۡم َسي  َِر َعنك  ۡم َوي ۡدِخلَ   َ ي َكف  مۡ اتِك  َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها  7ك  َجنذ
ۡم يَۡسَعَٰ  ۖۥُ ن ور ه  ْ َمَعه  ِيَن َءاَمن وا ۡزِي ٱَّللذ  ٱنلذِبذ َوٱَّلذ نَۡهَٰر  يَۡوَم ََل َي 

َ
ٱۡۡل

يَۡمَٰنِِهمۡ 
َ
يِۡديِهۡم َوبِأ

َ
ُٓۖ إِنذَك  7َبۡيَ أ تِۡمۡم نَلَا ن وَرنَا َوٱۡغفِۡر نَلَا

َ
ول وَن َربذنَآ أ َيق 

 َٰ ءٖ قَِدير  لََعَ ِ ََشۡ
 ُك  

ِ تَْوبَةً نَُصوًحا  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا تُوبُوا إِلَى هللاا

َعَسى َربُُّكْم أَْن يَُكفَِّر َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َويُْدِخلَُكْم 

َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر يَْوَم اَل يُْخِزي 

ُ النابِيا َوالاِذي َن آََمنُوا َمَعهُ نُوُرهُْم يَْسَعى بَْيَن هللاا

أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يَقُولُوَن َربانَا أَْتِمْم لَنَا نُوَرنَا 

 َواْغفِْر لَنَا إِناَك َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ 

107/66:9هـ
6
َنَٰفِقِيَ   اَر َوٱلۡم  فذ َها ٱنلذِبُّ َجَٰهِِد ٱۡلك  يُّ

َ
أ مۡ  9َوٱۡغل ۡظ  0َيى َٰه  َوى

ۡ
 9َعلَۡيِهۡم  َوَمأ

ُۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصۡي    َجَهنذم 

يَا أَيُّهَا النابِيُّ َجاِهِد اْلُكفااَر َوالُْمنَافِقِيَن َواْغلُْظ 

 َعلَْيِهْم َوَمأَْواهُْم َجهَناُم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 

107/66:10هـ
7
َت  

َ
ْ ٱۡمَرأ وا ِيَن َكَفر  َت  0من وحٖ  0َِضََب ٱَّللذ  َمَثَٗل ل َِّلذ

َ
ل وٖطِۖ  9َوٱۡمَرأ
َما فَلَمۡ  ۡغنَِيا 7ََكَنَتا ََتَۡت َعۡبَديِۡن ِمۡن ِعَبادِنَا َصَٰلَِحۡيِ فََخاَنَتاه   7ي 

ِ َشۡي  َما ِمَن ٱَّللذ َِٰخلَِي  ]...[ا َوقِيَل   ٗ َعۡنه  ََل ٱنلذاَر َمَع ٱلدذ  ٱۡدخ 

ُ َمثاًَل لِلاِذيَن َكفَُروا اِْمَرأَةَ  نُوحإ َواْمَرأَةَ  َضَرَب هللاا

لُوطإ َكانَتَا تَْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا َصالَِحْيِن 

ِ َشْيئًا َوقِيَل  فََخانَتَاهَُما فَلَْم يُْغنِيَا َعْنهَُما ِمَن هللاا

 اْدُخاَل النااَر َمَع الدااِخلِينَ 

                                                           
1

افَ ( 9 أَْنبَأَتْ ( 0   َعَرَف، َعرا
2

 تَظااهََرا، تَتَظَاهََرا، تَظاهاَرا( 9 َزاَغتْ ( 0 
3

لَهُ ( 0  َحاتإ ( 9 يُبَدِّ   َسايَِحاتإ، سِّ
4

 ُوقُوُدهَا( 9 َوأَْهلُوُكمْ ( 0 
5

 َوبِإِْيَمانِِهمْ ( 7 َويُْدِخْلُكمْ ( 7 نُُصوًحا( 9 تَْوبَاً ( 0 
6

 َوَماَواهُمْ ( 7 َواْغلِظْ ( 9 بِاْلُمنَافِقِينَ ( 0 
7

سفر التكوين الذي يذكر ان . هذه اآلية تخالف 39:  37\97بخصوص نوح أنظر هامش اآلية ( 0م ♦ تُْغنِيَا، يُْغنِي( 7 فَلَنْ ( 7 َواْمَرأَهْ ( 9 اْمَرأَهْ ( 0 

ة ثمانية أشخاص دخلوا السفينة ونجوا من الطوفان: "في ذلك اليوم نفسه دخل نوح السفينة هو وسام وحام ويافث بنوه، وآمرأة نوح وثالث نسو
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107/66:11هـ
1
ِيَن َءاَمن واْ   َت َوَِضََب ٱَّللذ  َمَثَٗل ل َِّلذ

َ
ِ ٱبِۡن  0ٱۡمَرأ ۡت َرب 

فِۡرَعۡوَن إِۡذ قَالَ
َِل ِعنَدَك بَۡيٗتا ِِف ٱۡۡلَنذةِ َوََّن َِِن ِمن فِۡرَعۡوَن وََعَملِهِۦ َوََّن َِِن مَِن 

َٰلِِمَي   ٱۡلَقۡوِم ٱلظذ

ُ َمثاًَل لِلاِذيَن آََمنُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْوَن إِْذ  َوَضَرَب هللاا

نِي  قَالَْت َربِّ اْبِن لِي ِعْنَدَك بَْيتًا فِي اْلَجناِة َونَجِّ

نِي ِمَن اْلقَْوِم الظاالِِمينَ   ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَملِِه َونَجِّ

107/66:12هـ
2
ۡحَصَنۡت فَۡرَجَها َفَنَفۡخَنا فِيهِ  0َوَمۡرَيَم ٱۡبَنَت  ]...[ 

َ
ََٰن ٱلذَِّتٓ أ  0م9ِعۡمَر

قَۡت  وِحَنا َوَصدذ ِ  7بَِكلَِمَِٰت  7ِمن رُّ ت بِهِۦَرب  َوََكنَۡت ِمَن  3َها َوك 
 ٱۡلَقَٰنِتَِي 

َوَمْريََم اْبنََت ِعْمَراَن الاتِي أَْحَصنَْت فَْرَجهَا 

قَْت بَِكلَِماِت َربِّهَا  فَنَفَْخنَا فِيِه ِمْن ُروِحنَا َوَصدا

 َوُكتُبِِه َوَكانَْت ِمَن اْلقَانِتِينَ 

 

 سورة اتلغابن 94\116
 3هجرية 18 – عدد اآليات

4
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

َو  108/64:1هـ ُۖ َوه  ۡلك  َوََل  ٱۡۡلَۡمد  ۡرِضِۖ ََل  ٱلۡم 
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ ي َسب ِح  َّلِلذ

ءٖ قَِديرٌ  ِ ََشۡ
َٰ ُك    لََعَ

ِ َما فِي  َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض لَهُ يَُسبُِّ  َّلِلا السا

 اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ 

ۡؤِمن   َوٱَّللذ  بَِما  .108/64:2هـ م مُّ ۡم ََكفِر  َوِمنك  ۡم فَِمنك  ِي َخلََقك  َو ٱَّلذ ه 
 َتۡعَمل وَن بَِصۡيٌ 

ُ هَُو الاِذي َخلَقَُكْم فَِمْنُكْم َكافٌِر وَ  ِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َوهللاا

 بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ 

108/64:3هـ
5
ۡمُۖ   َوَرك  ۡحَسَن ص 

َ
ۡم فَأ َرك  ِ وََصوذ ۡرَض بِٱۡۡلَق 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِإَوََلۡهِ  0َخلََق ٱلسذ

 ٱلَۡمِصۡي  

َرُكْم  َماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحقِّ َوَصوا َخلََق السا

 لَْيِه اْلَمِصيرُ فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوإِ 

108/64:4هـ
6
وَن َوَما ت ۡعلِن وَن    ۡرِض َوَيۡعلَم  َما ت َِّسُّ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  0َيۡعلَم  َما ِِف ٱلسذ
ورِ  د  َۢ بَِذاِت ٱلصُّ  َوٱَّللذ  َعلِيم 

َماَواِت َواأْلَْرِض َويَْعلَُم َما  يَْعلَُم َما فِي السا

 ُ وَن َوَما تُْعلِنُوَن َوهللاا ُدورِ تُِسرُّ  َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

                                                                                                                                                                                                            
وال يذكر العهد القديم اسم زوجة نوح. إال انه وفقا لألسطورة اليهودية كان اسمها نعمة بنت انوش، وكانت زوجة  .(07:  7بنيه معهم" )تكوين 

(. ولكن هناك اسطورة يهودية اخرى تتكلم عن امرأة تحمل نفس اإلسم منغمسة 69المجلد األول ص  Ginzbergتقية )أنظر هذه االسطورة في 

ما يابل لوثنية من ساللة قايين. تقول االسطور: "لقد ولد لكل من زوجتي المك )حفيد قايين( االثنتين، عادة وصلة، ولدين اثنين. لعادة ابنان، هفي ا

لموسيقى التي ويوبل، ولصلة ابن، هو توبال قايين, وابنة هي نعمة. كان توبال قايين أحد أواهل البشر الذين بنوا المعابد لألوثان، واخترع يوبال ا

ن أول تغنى وتعزف هناك. لقد كان توبال قايين اسما على مسمى، ألنه قد أكمل عمل سلفه قايين. لقد ارتكب قايين جريمة القتل، وكان توبال قايي

صوات من عرف كيف يصقل الحديد والنحاس, ليجهز المعدات المستخدمة في الحروب والمواجهات. لقد أخذت نعمة المحبوبة اسمها من األ

)أنظر هذه االسطورة في  الجميلة التي كانت تصدرها من الصنج النحاسي عندما كانت تدعو المتعبدين لكي ما يقدموا فروض العبادة لألوثان"

Ginzberg  ( وتضيف االسطورة: "على العكس من إستهَر )امرأة رفضت الوصال مع المالهكة(، قادت نعمة أخت توبال 77المجلد األول ص

قايين،  المحبوبة المالهكة إلى سبل الظالل، فمن اتصالها بشمدون )أحد المالهكة( نشأ الشيطان أَْشِمْديا. لقد كانت قليلة الحياء مثل كل ذريةقايين 

(. إذن ربما اختلط على مؤلف القرآن 59المجلد األول ص  Ginzbergومثلهم كانت ميالة لالنحرافات الحيوانية" )أنظر هذه االسطورة في 

خصية نعمة بنت آنوش زوجة نوح، مع نعمة بنت المك الموصوفة كفاجرة ومنحرفة ووثنية، مما أدى إلى اعتباره امرأة نوح كافرة خاهنة، ش

ْلية ير محتمل لوضمها إلى امرأة لوط. ولألمانة العلمية، نشير هنا الى اننا اقتبسنا هذا التفسير من كتاب الهاجادة وأبوكريفا العهد القديم، وهو تفس

 القرآنية المذكورة.
1

 اِْمَرأَهْ ( 0 
2

 .70:  97\019أنظر هامش اآلية ♦ َوِكتَابِِه، َوُكْتبِِه، َوَكْتبِِه ( 3 بَِكلَِمةِ ( 7 َوَصَدقَتْ ( 7 فِيها، فِي جيبها( 9 اْبنَهْ ( 0 
3

 .8عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
4

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
5

َرُكمْ ( 0   َوِصوا
6

وَن َوَما يُْعلِنُونَ ( 0   يُِسرُّ
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ۡم  108/64:5هـ ۡمرِهِۡم َولَه 
َ
واْ ِمن َقۡبل  فََذاق واْ َوَباَل أ ِيَن َكَفر  اْ ٱَّلذ ۡم َنَبؤ  تِك 

ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

َِلم  
َ
 َعَذاٌب أ

ُ الاِذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل فََذاقُوا َوبَاَل  أَلَْم يَأْتُِكْم نَبَأ

 أَلِيمٌ أَْمِرِهْم َولَهُْم َعَذاٌب 

وَنَنا  108/64:6هـ بََُش  َيۡهد 
َ
ْ أ م بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َفَقال ٓوا ل ه  تِيِهۡم ر س 

ۡ
ۥ ََكنَت تذأ نذه 

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ٱۡسَتۡغََن ٱَّللذ   َوٱَّللذ  َغَِنٌّ َُحِيد   ُْۖ وذ واْ َوتََولذوا  فََكَفر 

فَقَالُوا  َذلَِك بِأَناهُ َكانَْت تَأْتِيِهْم ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّنَاتِ 

 ُ ُ َوهللاا أَبََشٌر يَْهُدونَنَا فََكفَُروا َوتََولاْوا َواْستَْغنَى هللاا

 َغنِي  َحِميدٌ 

نذ  108/64:7هـ ذ ث مذ تَل نَبذؤ  ِ تَل ۡبَعَث  ۡل بََّلَٰ َوَرّب 
ْ  ق  ۡبَعث وا ن لذن ي 

َ
ٓواْ أ ِيَن َكَفر  زََعَم ٱَّلذ
َٰلَِك لََعَ  ِ يَِسۡي   بَِما َعِمۡلت ۡم  َوَذ  ٱَّللذ

َزَعَم الاِذيَن َكفَُروا أَْن لَْن يُْبَعثُوا قُْل بَلَى َوَربِّي 

ِ يَِسيرٌ   لَتُْبَعثُنا ثُما لَتُنَباُؤنا بَِما َعِمْلتُْم َوَذلَِك َعلَى هللاا

نَزنۡلَا  َوٱَّللذ    َ َف  108/64:8هـ
َ
ِٓي أ وَِلِۦ َوٱنلُّورِ ٱَّلذ ِ َورَس  ُ بَِما  بَِما َتۡعَمل وَن َخبِۡي   اِمن واْ بِٱَّللذ ِ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الاِذي أَْنَزْلنَا َوهللاا فَآَِمنُوا بِاَّللا

 تَْعَملُوَن َخبِيرٌ 

108/64:9هـ
1
مۡ   ِ  0يَۡوَم ََيَۡمع ك  َٰلَِك يَۡوم  ٱتلذَغاب ِنِۗ َوَمن ي ۡؤِمنَۢ بِٱَّللذ َِلَۡوِم ٱۡۡلَۡمِعِۖ َذ

ِرۡ  ِ  9َوَيۡعَمۡل َصَٰلِٗحا ي َكف  َٰٖت ََتۡرِي ِمن  7اتِهِۦ َوي ۡدِخۡله    َ َعۡنه  َسي  َجنذ
َٰلَِك ٱۡلَفۡوز  ٱۡلَعِظيم   بَٗدا  َذ

َ
نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ

َ
 ََتۡتَِها ٱۡۡل

ُعُكْم لِيَْوِم اْلَجْمِع َذلَِك يَْوُم التاَغابُِن َوَمْن يَْوَم يَْجمَ 

ِ َويَْعَمْل َصالًِحا يَُكفِّْر َعْنهُ َسيِّئَاتِِه  يُْؤِمْن بِاَّللا

َويُْدِخْلهُ َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن 

 فِيهَا أَبًَدا َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ 

ْ أَِبوَ  108/64:10هـ ب وا ْ َوَكذذ وا ِيَن َكَفر  ۡصَحَٰب  ٱنلذارِ َخَِِٰلِيَن ٱَّلذ
َ
ْوَلىئَِك أ

 
ٓ أ َٰتَِنا َي

ُۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصۡي    فِيَها

بُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئَِك أَْصَحاُب  َوالاِذيَن َكفَُروا َوَكذا

 النااِر َخالِِديَن فِيهَا َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 

108/64:11هـ
2
َص  

َ
ِ َيۡهدِ َمآ أ ِۗۡ َوَمن ي ۡؤِمنَۢ بِٱَّللذ ِصيَبة  إَِلذ بِإِۡذِن ٱَّللذ ۥ   0اَب ِمن مُّ  9قَۡلَبه 

ء  َعلِيم   ِ ََشۡ
ل   َوٱَّللذ  بِك 

ِ َوَمْن يُْؤِمْن  َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبَةإ إاِلا بِإِْذِن هللاا

ُ بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيمٌ  ِ يَْهِد قَْلبَهُ َوهللاا  بِاَّللا

َٰغ   108/64:12هـ ونِلَا ٱۡۡلََل َٰ رَس  ۡت ۡم فَإِنذَما لََعَ وَل  فَإِن تََوَلذ ْ ٱلرذس  وا ِطيع 
َ
َ َوأ ْ ٱَّللذ وا ِطيع 

َ
َوأ

بِي    ٱلۡم 

ُسوَل فَإِْن تََولاْيتُْم فَإِناَما  َ َوأَِطيُعوا الرا َوأَِطيُعوا هللاا

 َعلَى َرُسولِنَا اْلباََلُغ اْلُمبِينُ 

ۡؤِمن ونَ  108/64:13هـ ِ ٱلۡم 
ِ فَۡلَيَتَوُكذ َو  َولََعَ ٱَّللذ  ه 

ِل اْلُمْؤِمنُونَ  ٱَّللذ  ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ِ فَْليَتََوكا ُ اَل إِلَهَ إاِلا هَُو َوَعلَى هللاا  هللاا

108/64:14هـ
3
و ٗ   ۡم َعد  ۡوَلَِٰدك 

َ
ۡم َوأ ۡزَوَِٰجك 

َ
ْ إِنذ ِمۡن أ ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ مۡ َيى  0ما لذك 

 ْ وا ۡم  ِإَون َتۡعف  وه  ور  رذِحيٌم  0نفَٱۡحَذر  َ َغف  واْ فَإِنذ ٱَّللذ واْ َوَتۡغفِر   َوتَۡصَفح 

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إِنا ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْواَلِدُكْم 

ا لَُكْم فَاْحَذُروهُْم َوإِْن تَْعفُوا َوتَْصفَُحوا  َعُدّوً

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ َوتَْغفُِروا فَ   إِنا هللاا

ۡجٌر َعِظيم   108/64:15هـ
َ
ۥٓ أ ۡم فِۡتَنة   َوٱَّللذ  ِعنَده  ك  ۡوَلَٰد 

َ
ۡم َوأ َٰل ك  ۡمَو

َ
َمآ أ ُ ِعْنَدهُ أَْجٌر  إِنذ إِناَما أَْمَوالُُكْم َوأَْواَلُدُكْم فِْتنَةٌ َوهللاا

 َعِظيمٌ 

108/64:16هـ
4
َ َما   ْ ٱَّللذ وا ا فَٱتذق  ْ َخۡۡيٗ وا نفِق 

َ
ْ َوأ وا ِطيع 

َ
ْ َوأ وا ٱۡسَتَطۡعت ۡم َوٱۡسَمع 

حذ  ۡمۗۡ َوَمن ي وَق ش  ِسك  نف 
َ
ِ وَن  0ۡل  ۡفلِح  م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 

 
 َنۡفِسهِۦ فَأ

َ َما اْستََطْعتُْم َواْسَمُعوا َوأَِطيُعوا َوأَْنفِقُوا  فَاتاقُوا هللاا

نَْفِسِه فَأُولَئَِك هُُم  َخْيًرا أِلَْنفُِسُكْم َوَمْن يُوَق ُش ا 

 اْلُمْفلُِحونَ 

108/64:17هـ
5
َ قَۡرًضا َحَسٗنا ي َضَٰعِۡفه    واْ ٱَّللذ ۡم  َوٱَّللذ   0م0إِن ت ۡقرِض  ۡم َوَيۡغفِۡر لَك  لَك 

وٌر َحلِيٌم   َشك 

َ قَْرًضا َحَسنًا يَُضاِعْفهُ لَُكْم  إِْن تُْقِرُضوا هللاا

ُ َشكُ   وٌر َحلِيمٌ َويَْغفِْر لَُكْم َوهللاا

َهََٰدةِ ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم   108/64:18هـ َٰلِم  ٱۡلَغۡيِب َوٱلشذ  َعالُِم اْلَغْيِب َوالشاهَاَدِة اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  َع

 

                                                           
1

 َونُْدِخْلهُ ( 7 نَُكفِّرْ ( 9 يَْجَمْعُكْم، نَْجَمُعُكمْ ( 0 
2

 قَلْبُهُ  -يُْهَد، يَْهدْأ، يَْهَدا، يَْهَد ( 9 نَْهدِ ( 0 
3

 .9:  98\93انظر هامش اآلية ( 0م ♦  3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
4

 0 ).  ِش ا
5

ْفهُ، ( 0   .973:  9\97انظر هامش اآلية ( 0م ♦ يُْضِعْفهُ، نُْضِعفْهُ يَُضعِّ
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 سورة الصف 91\116
 1هجرية 14 – عدد اآليات

2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ْحَماِن  ِمۡسِب ٱَّللذ ِ الرا ِحيمِ بِاْسِم هللاا  الرا

َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم   109/61:1هـ ۡرِضِۖ َوه 
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوهَُو  َسبذَح َّلِلذ ِ َما فِي السا َسباَ  َّلِلا

 اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

ِيَن َءاَمن واْ لَِم  109/61:2هـ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ول وَن َما ََل َتۡفَعل ونَ َيى  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا لَِم تَقُولُوَن َما اَل تَْفَعلُونَ  َتق 

ول واْ َما ََل َتۡفَعل ونَ  109/61:3هـ ن َتق 
َ
ِ أ َ َمۡقًتا ِعنَد ٱَّللذ ِ أَْن تَقُولُوا َما اَل تَْفَعلُونَ  َكب   َكبَُر َمْقتًا ِعْنَد هللاا

109/61:4هـ
3
ِيَن ي َقَٰتِل ونَ  إِنذ   ِبُّ ٱَّلذ َ َي  م ب ۡنَيَٰن   0ٱَّللذ نذه 

َ
ا َكأ ِِف َسبِيلِهِۦ َصف ٗ

وص   ۡرص   مذ

َ يُِحبُّ الاِذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيلِِه َصفًّا َكأَناهُْم  إِنا هللاا

 بُْنيَاٌن َمْرُصوصٌ 

ََٰقۡوِم لَِم  109/61:5هـ وََسَٰ لَِقۡوِمهِۦ َي ول  ِإَوۡذ قَاَل م  َن ِ رَس 
َ
وَن أ ت ۡؤذ ونََِن َوقَد تذۡعلَم 

ۡم  َوٱَّللذ  ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم  َزاَغ ٱَّللذ  ق ل وَبه 
َ
ْ أ ٓوا ا َزاغ  ۡمُۖ فَلَمذ ِ إََِلۡك  ٱَّللذ

 ٱۡلَفَِٰسقِيَ 

َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه يَا قَْوِم لَِم تُْؤُذونَنِي َوقَْد 

 ِ ا َزاُغوا أََزاَغ تَْعلَُموَن أَنِّي َرُسوُل هللاا  إِلَْيُكْم فَلَما

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ  ُ قُلُوبَهُْم َوهللاا  هللاا

109/61:6هـ
4
م  ِ إََِلۡك  ول  ٱَّللذ ىءِيَل إَِن ِ رَس  ََٰبَِنٓ إِۡسَر  0مِإَوۡذ َقاَل ِعيََس ٱۡبن  َمۡرَيَم َي

ٗقا ِ َصد  ِت ِمنَۢ  0ممُّ
ۡ
وٖل يَأ َۢا بَِرس  َ ِ بَُش  َٰةِ َوم  ل َِما َبۡيَ يََديذ ِمَن ٱتلذۡوَرى

 ُۖ ُۡحَد 
َ
ۥٓ أ ه  ْ َهََٰذا ِسۡحر   9م0تَبۡعِدي ٱۡسم  م بِٱۡۡلَي َِنَِٰت قَال وا ا َجآَءه   0فَلَمذ

بِي    مُّ

َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَا بَنِي إِْسَراهِيَل إِنِّي 

 ِ قًا لَِما بَْيَن يََديا ِمَن َرُسوُل هللاا  إِلَْيُكْم ُمَصدِّ

ًرا بَِرُسولإ يَأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ  التاْوَراِة َوُمبَشِّ

ا َجاَءهُْم بِاْلبَيِّنَاِت قَالُوا هََذا ِسْحٌر ُمبِينٌ   أَْحَمُد فَلَما

109/61:7هـ
5
  ِ ىَٰ لََعَ ٱَّللذ ِن ٱۡفََتَ ۡظلَم  ِممذ

َ
َو ي ۡدَعى َوَمۡن أ َِٰمِۚ  0ٱۡلَكِذَب َوه  ۡسَل إََِل ٱۡۡلِ

َٰلِِمَي   َوٱَّللذ  ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظذ

ِ اْلَكِذَب َوهَُو  ِن اْفتََرى َعلَى هللاا َوَمْن أَْظلَُم ِمما

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظاالِِمينَ  ْساَلِم َوهللاا  يُْدَعى إِلَى اإْلِ

109/61:8هـ
6
وَن   ْ     َِل ۡطِف ي رِيد  تِمُّ ن ورِهِۦ 0وا َٰهِِهۡم َوٱَّللذ  م  ۡفَو

َ
ِ بِأ َولَۡو َكرِهَ  9ن وَر ٱَّللذ

وَن  َٰفِر   ٱۡلَك

ُ ُمتِمُّ  ِ بِأَْفَواِهِهْم َوهللاا يُِريُدوَن لِيُْطفِئُوا نُوَر هللاا

 نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ 

109/61:9هـ
7
رَۡسَل  

َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ وََل ۥه  ِيِن  0رَس  ِ َِل ۡظِهَره ۥ لََعَ ٱَل  َدىَٰ َودِيِن ٱۡۡلَق  بِٱلۡه 

وَن  ُۡشِك   ُك  ِهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلۡم 

هَُو الاِذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلهَُدى َوِديِن اْلَحقِّ 

يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرهَ الُْمْشِرُكونَ   لِيُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

                                                           
1

 الحواريين.عنوان آخر:  . 7عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

 يُقَاتَلُوَن، يَْقتُلُونَ ( 0 
4

: "وأنا سأسأل اآلب فيهب لكم 07-06:  07وبين يوحنا يربط المسلمون بين هذا النص ( 9م. 70:  73\77 اآلية هامش أنظر (0م ♦ َساِحرٌ ( 0 

 ♦ كون فيكم".مؤيدا آخر يكون معكم لألب: روح الحق الذي ال يستطيع العالم أن يتلقاه ألنه ال يراه وال يعرفه. أما أنتم فتعلمون أنه يقيم عندكم وي

 .077:  7\98أنظر هامش اآلية ( 0ت
5

 يُداَعى، يَداِعي( 0 
6

 نُوَرهُ ( 9 والِيُْطفُ ( 0 
7

 نبياهُ ( 0 
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109/61:10هـ
1
يُّ  

َ
أ مَيى َٰ تَِجََٰرةٖ ت نِجيك  ۡم لََعَ د لُّك 

َ
ْ َهۡل أ ِيَن َءاَمن وا ِۡن  0َها ٱَّلذ م 

َِلٖم 
َ
 َعَذاب  أ

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا هَْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرةإ تُْنِجيُكْم 

 ِمْن َعَذابإ أَلِيمإ 

109/61:11هـ
2
ونَ  0ت ۡؤِمن ونَ   وَِلِۦ َوت َجَِٰهد  ِ َورَس  ۡم  9بِٱَّللذ َٰلِك  ۡمَو

َ
ِ بِأ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ

وَن  نت ۡم َتۡعلَم  ۡم إِن ك  ۡم َخۡۡي  لذك  َٰلِك  ۡم  َذ ِسك  نف 
َ
 َوأ

 ِ ِ َوَرُسولِِه َوتَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل هللاا تُْؤِمنُوَن بِاَّللا

 بِأَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكْم َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 

نَۡهَٰر   109/61:12هـ
َ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل ۡم َجنذ ۡم َوي ۡدِخۡلك  ۡم ذ ن وَبك  َيۡغفِۡر لَك 

َٰلَِك ٱۡلَفۡوز  ٱۡلَعِظيم   َِٰت َعۡدٖنِۚ َذ  َوَمَسَِٰكَن َطي َِبٗة ِِف َجنذ

يَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنااتإ تَْجِري ِمْن 

َوَمَساِكَن طَيِّبَةً فِي َجنااِت َعْدنإ تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر 

 َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ 

109/61:13هـ
3
 ]...[  ۡۗ ِ َوَفۡتح  قَرِيب  َِن ٱَّللذ ُۖ نَِۡص  م  ِبُّوَنَها ۡخَرىَٰ َت 

 
ۡؤِمنَِي  0َوأ ِ ٱلۡم  ِ ِ َوفَْتٌ  قَِريٌب  َوبَُش  َوأُْخَرى تُِحبُّونَهَا نَْصٌر ِمَن هللاا

ِر الْ   ُمْؤِمنِينَ َوبَشِّ

109/61:14هـ
4
  ِ نَصاَر ٱَّللذ

َ
ون ٓواْ أ ِيَن َءاَمن واْ ك  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َكَما َقاَل ِعيََس ٱۡبن  َمۡرَيَم  0َيى

 ِ ُِۖ قَاَل ٱۡۡلََوارِيُّونَ   لِۡلَحَوارِي  نَصارِٓي إََِل ٱَّللذ
َ
نَصار   9َن َمۡن أ

َ
ََنۡن  أ

 ُِۖ يذۡدنَا  َ َف  0مٱَّللذ
َ
ُۖ فَأ آئَِفة  ىءِيَل َوَكَفَرت طذ ِنَۢ بََِنٓ إِۡسَر آئَِفة  م   7اَمَنت طذ

واْ َظَِٰهرِيَن  ۡصَبح 
َ
و ِهِۡم فَأ َٰ َعد  ِيَن َءاَمن واْ لََعَ  ٱَّلذ

ِ َكَما قَاَل  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا ُكونُوا أَْنَصاَر هللاا

ِريِّيَن َمْن أَْنَصاِري إِلَى ِعيَسى اْبُن َمْريََم لِْلَحَوا

ِ فَآََمنَْت  ِ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر هللاا هللاا

طَاهِفَةٌ ِمْن بَنِي إِْسَراهِيَل َوَكفََرْت طَاهِفَةٌ فَأَياْدنَا 

ِهْم فَأَْصبَُحوا ظَاِهِرينَ   الاِذيَن آََمنُوا َعلَى َعُدوِّ
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6
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

110/62:1هـ
7
ۡرِض ٱلَۡملِِك  

َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ وِس  0مي َسب ِح  َّلِلذ دُّ  0ٱۡلق 

  9ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَِكيمِ 

ِ َما فِي  َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض يَُسبُِّ  َّلِلا السا

وِس اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ   اْلَملِِك اْلقُدُّ

110/62:2هـ
8
  ِ ِي  م 

 
ِي َبَعَث ِِف ٱۡۡل َو ٱَّلذ ْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتِهِۦ  0ت0نَ   ه  ۡم َيۡتل وا ِۡنه  وَٗل م  رَس 

 ْ م  ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة ِإَون ََكن وا ه  ِيِهۡم َوي َعل ِم  ِمن َقۡبل  َلِف  َوي َزك 
بِٖي   َضَلَٰٖل مُّ

يِّيَن َرُسواًل ِمْنهُْم يَْتلُو  هَُو الاِذي بََعَث فِي اأْلُمِّ

يِهْم َويَُعلُِّمهُُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ  َعلَْيِهْم آَيَاتِِه َويَُزكِّ

 َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَفِي َضاَللإ ُمبِينإ 

َو ٱۡلَعزِيز  ٱۡۡلَِكيم  َوَءاَخرِيَن  110/62:3هـ واْ بِِهۡم  وَه  ا يَۡلَحق  ۡم لَمذ ا يَْلَحقُوا بِِهْم َوهَُو اْلَعِزيُز  ِمۡنه  َوآََخِريَن ِمْنهُْم لَما

 اْلَحِكيمُ 

ِ ي ۡؤتِيهِ َمن يََشآء   َوٱَّللذ  ذ و ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيمِ  110/62:4هـ َٰلَِك فَۡضل  ٱَّللذ ِ  َذ ُ ُذو اْلفَْضِل َذلَِك فَْضُل هللاا يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوهللاا

 اْلَعِظيمِ 

                                                           
1

يُكمْ ( 0   تُنَجِّ
2

 َوتَُجاِهُدوا، َوَجاِهُدوا( 9 تُْؤِمنُوا، آِمنُوا( 0 
3

 نَْصراً .. َوفَْتحاً قَِريباً ( 0 
4

 0 ) ِ ِ، ِمن أَْنَصاِر هللاا ِ، أَنتم أَْنَصاُر هللاا  .39:  7\98اآلية انظر هامش ( 0م ♦ فَآيَْدنَا( 7 الَْحَواِريُونَ ( 9 أَْنَصاراً َّللا
5

 .8عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
6

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
7

وُس اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ ( 9 اْلقَدُّوس( 0   .9:  007\90أنظر هامش ( 0م ♦ اْلَملُِك اْلقُدُّ
8

ينَ ( 0   .037:  7\78أنظر هامش اآلية  (T1 ♦ اأْلُمِّ
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110/62:5هـ
1
  ْ ِل وا ِيَن ُح   وَها َكَمَثِل ٱۡۡلَِمارِ  0َمَثل  ٱَّلذ

ََٰة ث مذ لَۡم ََيِۡمل   7ََيِۡمل   9ٱتلذۡوَرى
ۡسَفاَرَۢا  

َ
ب واْ أَِب 0مأ ِيَن َكذذ ِ  َوٱَّللذ  ََل َيۡهِدي بِۡئَس َمَثل  ٱۡلَقۡوِم ٱَّلذ َيَِٰت ٱَّللذ

َٰلِِمَي   ٱۡلَقۡوَم ٱلظذ

لُوا التاْوَراةَ ثُما لَْم يَْحِملُوهَا َكَمثَِل  َمثَُل الاِذيَن ُحمِّ

اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا بِْئَس َمثَُل اْلقَْوِم الاِذيَن 

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظاالِِمينَ َكذا  ِ َوهللاا  بُوا بِآَيَاِت هللاا

110/62:6هـ
2
ِ ِمن د وِن   ۡوَِلَآء  َّلِلذ

َ
ۡم أ نذك 

َ
ْ إِن زََعۡمت ۡم أ ٓوا ِيَن َهاد  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ق ۡل َيى

 ْ ا نت ۡم َصَِٰدقَِي  0ٱنلذاِس َفَتَمنذو   ٱلَۡمۡوَت إِن ك 

ِ قُْل يَا أَيُّهَا الا  ِذيَن هَاُدوا إِْن َزَعْمتُْم أَناُكْم أَْولِيَاُء َّلِلا

 ِمْن ُدوِن النااِس فَتََمناُوا اْلَمْوَت إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

َٰلِِميَ  110/62:7هـ َۢ بِٱلظذ يِۡديِهۡم  َوٱَّللذ  َعلِيم 
َ
َمۡت أ بََدَۢا بَِما قَدذ

َ
ۥٓ أ ُ َعلِيٌم َواَل  َوََل َيَتَمنذۡونَه  يَتََمناْونَهُ أَبًَدا بَِما قَداَمْت أَْيِديِهْم َوهللاا

 بِالظاالِِمينَ 

110/62:8هـ
3
ۡمُۖ   َلَِٰقيك  ۥ م  وَن ِمۡنه  َفإِنذه  ِي تَِفرُّ وَن إََِلَٰ  0ق ۡل إِنذ ٱلَۡمۡوَت ٱَّلذ ث مذ ت َردُّ

نت ۡم َتۡعَمل وَن  م بَِما ك  َهََٰدةِ َفي نَب ِئ ك  َٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشذ  َع

وَن ِمْنهُ فَإِناهُ ُماَلقِيُكْم ثُما  قُْل إِنا اْلَمْوَت الاِذي تَفِرُّ

وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشاهَاَدِة فَيُنَبِّئُُكْم بَِما  تَُردُّ

 تَْعَملُونَ  ُكْنتُمْ 

110/62:9هـ
4
َعةِ  ةِ ِمن يَۡوِم ٱۡۡل م  لَوَٰ ْ إَِذا ن ودَِي لِلصذ ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ْ  0َيى  9فَٱۡسَعۡوا

وَن  نت ۡم َتۡعلَم  ۡم إِن ك  ۡم َخۡۡي  لذك  َٰلِك  واْ ٱۡۡلَۡيَع  َذ ِ َوَذر   إََِلَٰ ذِۡكرِ ٱَّللذ

اَلِة ِمْن يَْوِم يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إَِذا  نُوِدَي لِلصا

ِ َوَذُروا اْلبَْيَع َذلُِكْم  اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر هللاا

 َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 

ِ  110/62:10هـ ْ ِمن فَۡضِل ٱَّللذ وا ۡرِض َوٱۡبَتغ 
َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا ة  فَٱنتَُِش  لَوَٰ فَإَِذا ق ِضَيِت ٱلصذ
ونَ  ۡم ت ۡفلِح  َ َكثِۡٗيا لذَعلذك  واْ ٱَّللذ ر   َوٱۡذك 

اَلةُ فَاْنتَِشُروا فِي اأْلَْرِض  فَإَِذا قُِضيَِت الصا

َ َكثِيًرا لََعلاُكْم  ِ َواْذُكُروا هللاا َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل هللاا

 تُْفلُِحونَ 

110/62:11هـ
5
ۡو لَۡهًوا 

َ
ْ تَِجََٰرةً أ ۡوا

َ
ْ إََِلَۡها 0ِإَوَذا َرأ ٓوا وَك قَآئِٗما  ق ۡل َما ِعنَد  9ٱنَفضُّ َوتََرك 

 ِِۚ َِن ٱللذۡهوِ َوِمَن ٱتل َِجََٰرة ِ َخۡۡي  م  َٰزِقِيَ  7ٱَّللذ   0مَوٱَّللذ  َخۡۡي  ٱلرذ

وا إِلَْيهَا َوتََرُكوَك  َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا اْنفَضُّ

ِ خَ  ْيٌر ِمَن اللاْهِو َوِمَن التَِّجاَرِة قَاهًِما قُْل َما ِعْنَد هللاا

اِزقِينَ  ُ َخْيُر الرا  َوهللاا

 

 سورة الفتح 46\111
 6هجرية 29 – عدد اآليات

7
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

بِيٗنا 111/48:1هـ  فَتَْحنَا لََك فَْتًحا ُمبِينًاإِناا  إِنذا َفَتۡحَنا لََك َفۡتٗحا مُّ

ۥ َعَلۡيَك  111/48:2هـ َر َوي تِمذ نِۡعَمَته  خذ
َ
َم ِمن َذۢنبَِك َوَما تَأ َۡغفَِر لََك ٱَّللذ  َما َتَقدذ ِ َل 

ۡسَتقِيٗما  َوَيۡهِديََك ِصَرَٰٗطا مُّ

َر َويُتِما  َم ِمْن َذْنبَِك َوَما تَأَخا ُ َما تَقَدا  لِيَْغفَِر لََك هللاا

 نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َويَْهِديََك ِصَراطًا ُمْستَقِيًما

ا َعزِيًزا 111/48:3هـ ََك ٱَّللذ  نَِۡصً ُ نَْصًرا َعِزيًزا َوَينِص   َويَْنُصَرَك هللاا

                                                           
1

 Expression provenant de l'hébreu (Geiger, p. 71); les arabes du temps de**( 0م ♦ يَُحمالُ ( 7 ِحَمارإ ( 9 َحَملُوا( 0 

Mahomet n'avaient pas de livres. 
2

 فَتََمناَوا، فَتََمناِوا، فَتََمناُؤوا( 0 
3

 إِناهُ ُماَلقِيُكْم، ُماَلقِيُكمْ ( 0 
4

 فَاْمُضْوا( 9 اْلُجْمَعِة، اْلُجَمَعةِ ( 0 
5

قارن: "أنظروا إلى طيور السماء كيف ال تزرع و ال تحصد وال ( 0م ♦ التَِّجاَرِة للذين آمنوا( 7 إِلَْيه، إِلَْيِهما( 9 التَِجاَرة واللَْهو، لَْهًوا أو تَِجاَرةً ( 0 

 (.96:  6تخزن في األهراء، وأبوكم السماوي يرزقها. أفلستم أنتم أثمن منها كثيرا؟" )متى 
6

 .0لسورة مأخوذ من اآلية عنوان هذه ا 
7

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
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111/48:4هـ
1
ِكيَنةَ   نَزَل ٱلسذ

َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ َع  0مه  ْ إِيَمَٰٗنا مذ ٓوا َداد  ۡؤِمنَِي لَُِيۡ ِِف ق ل وِب ٱلۡم 

ۡرِضِۚ َوََكَن ٱَّللذ  َعلِيًما َحِكيٗما إِيَمَٰ 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ن ود  ٱلسذ ِ ج   نِِهۡمۗۡ َوَّلِلذ

ِكينَةَ فِي قُلُوِب اْلُمْؤِمنِيَن  هَُو الاِذي أَْنَزَل السا

َماَواِت  ِ ُجنُوُد السا لِيَْزَداُدوا إِيَمانًا َمَع إِيَمانِِهْم َوَّلِلا

ُ عَ   لِيًما َحِكيًماَواأْلَْرِض َوَكاَن هللاا

نَۡهَٰر   111/48:5هـ
َ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل ۡؤِمَنَِٰت َجنذ ۡؤِمنَِي َوٱلۡم  ِ ۡدِخَل ٱلۡم 

َل 
 ِ ۡم َسي  َِر َعۡنه  ِ فَۡوًزا   َ َخَِِٰلِيَن فِيَها َوي َكف  َٰلَِك ِعنَد ٱَّللذ اتِِهۡم  َوََكَن َذ

 َعِظيٗما

َواْلُمْؤِمنَاِت َجنااتإ تَْجِري ِمْن لِيُْدِخَل اْلُمْؤِمنِيَن 

تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َويَُكفَِّر َعْنهُْم َسيِّئَاتِِهْم 

ِ فَْوًزا َعِظيًما  َوَكاَن َذلَِك ِعْنَد هللاا

111/48:6هـ
2
ُۡشَِكَِٰت   ُۡشِكَِي َوٱلۡم  َنَٰفَِقَِٰت َوٱلۡم  َنَٰفِقَِي َوٱلۡم  َب ٱلۡم  ِ ٓان َِي َوي َعذ  ٱلظذ

 ِۚ وۡءِ ِ َظنذ ٱلسذ وۡءِِۖ  0بِٱَّللذ وََغِضَب ٱَّللذ  َعلَۡيِهۡم  0َعلَۡيِهۡم َدآئَِرة  ٱلسذ
ۡم َجَهنذَمُۖ َوَسآَءۡت َمِصۡٗيا  َعدذ لَه 

َ
ۡم َوأ  َولََعَنه 

َب اْلُمنَافِقِيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن  َويَُعذِّ

ْوِء َعلَْيِهْم َواْلُمْشِرَكاِت  ِ ظَنا السا الظاانِّيَن بِاَّللا

ُ َعلَْيِهْم َولََعنَهُْم َوأََعدا  ْوِء َوَغِضَب هللاا َداهَِرةُ السا

 لَهُْم َجهَناَم َوَساَءْت َمِصيًرا

ۡرِضِۚ َوََكَن ٱَّللذ  َعزِيًزا َحِكيًما 111/48:7هـ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ن ود  ٱلسذ ِ ج  ِ  َوَّلِلذ ُ َعِزيًزا  َوَّلِلا َماَواِت َواأْلَْرِض َوَكاَن هللاا ُجنُوُد السا

 َحِكيًما

ا َونَِذيٗرا 111/48:8هـ ٗ ِ بَُش  رَۡسۡلَنََٰك َشَِٰهٗدا َوم 
َ
ًرا َونَِذيًرا إِنذآ أ  إِناا أَْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمبَشِّ

111/48:9هـ
3
  ْ ِ ۡؤِمن وا وه   0تل  ِر  وَِلِۦ َوت َعز  ِ َورَس  وه    9بِٱَّللذ وه   7َوت َوق ِر  ب ۡكَرٗة  7َوت َسب ِح 

ِصيًَل 
َ
 َوأ

ُروهُ َوتَُوقُِّروهُ  ِ َوَرُسولِِه َوتَُعزِّ لِتُْؤِمنُوا بِاَّللا

 َوتَُسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصياًل 

111/48:10هـ
4
ونََك إِنذَما   َبايِع  ِيَن ي  َ إِنذ ٱَّلذ وَن ٱَّللذ َبايِع  يِۡديِهۡم  َفَمن  0ي 

َ
ِ فَۡوَق أ يَد  ٱَّللذ

ََٰهدَ  9نذَكَث  ۡوَّفَٰ بَِما َع
َ
َٰ َنۡفِسهِۖۦُ َوَمۡن أ

ث  لََعَ َ  7فَإِنذَما يَنك  َعلَۡيه  ٱَّللذ
ۡجًرا َعِظيٗما  7فََسي ۡؤتِيهِ 

َ
 أ

 ِ َ يَُد هللاا  فَْوَق إِنا الاِذيَن يُبَايُِعونََك إِناَما يُبَايُِعوَن هللاا

أَْيِديِهْم فََمْن نََكَث فَإِناَما يَْنُكُث َعلَى نَْفِسِه َوَمْن 

َ فََسيُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما  أَْوفَى بَِما َعاهََد َعلَْيهُ هللاا

111/48:11هـ
5
  ٓ ۡعَراِب َشَغلَۡتَنا

َ
وَن ِمَن ٱۡۡل َخلذف  ول  لََك ٱلۡم  ۡهل ونَا  0َسَيق 

َ
َا َوأ َٰنل  ۡمَو

َ
أ

ا َلۡيَس ِِف ق ل وبِِهۡم  ق ۡل َفَمن َيۡملِك  فَ  لِۡسنَتِِهم مذ
َ
ول وَن بِأ ٱۡسَتۡغفِۡر نَلَا  َيق 
ِ َشۡي  َِن ٱَّللذ م م  ا  ً لَك  ۡم َِضًّ َراَد بِك 

َ
َۢا   9ا إِۡن أ ۡم َنۡفَع َراَد بِك 

َ
ۡو أ
َ
بَۡل  7أ

 ََكَن ٱَّللذ  بَِما َتۡعَمل وَن َخبَِۡيَۢا 

فُوَن ِمَن اأْلَْعَراِب َشَغلَْتنَا َسيَقُوُل لََك اْلُمَخلا 

أَْمَوالُنَا َوأَْهلُونَا فَاْستَْغفِْر لَنَا يَقُولُوَن بِأَْلِسنَتِِهْم َما 

ِ َشْيئًا  لَْيَس فِي قُلُوبِِهْم قُْل فََمْن يَْملُِك لَُكْم ِمَن هللاا

 ُ ا أَْو أََراَد بُِكْم نَْفًعا بَْل َكاَن هللاا  إِْن أََراَد بُِكْم َضّرً

 بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا

111/48:12هـ
6
ي َِن   بَٗدا َوز 

َ
ۡهلِيِهۡم أ

َ
ۡؤِمن وَن إََِلى أ ول  َوٱلۡم  ن لذن يَنَقلَِب ٱلرذس 

َ
بَۡل َظَننت ۡم أ

وۡءِ  ۡم َوَظَننت ۡم َظنذ ٱلسذ َٰلَِك ِِف ق ل وبِك  نت ۡم قَۡوَمَۢا ب وٗرا 0َذ   0تَوك 

ُسوُل َواْلُمْؤِمنُوَن إِلَى بَْل ظَنَْنتُْم أَْن لَْن  يَْنقَلَِب الرا

أَْهلِيِهْم أَبًَدا َوُزيَِّن َذلَِك فِي قُلُوبُِكْم َوظَنَْنتُْم ظَنا 

ْوِء َوُكْنتُْم قَْوًما بُوًرا  السا

وَِلِۦ  111/48:13هـ ِ َورَس  َٰفِرِيَن َسعِ  ]...[َوَمن لذۡم ي ۡؤِمنَۢ بِٱَّللذ ۡعَتۡدنَا لِۡلَك
َ
ِ َوَرُسولِِه فَإِناا أَْعتَْدنَا لِْلَكافِِريَن  ۡٗيافَإِنذآ أ َوَمْن لَْم يُْؤِمْن بِاَّللا

 َسِعيًرا

ِب  َمن يََشآء    111/48:14هـ ۡرِضِۚ َيۡغفِر  لَِمن يََشآء  َوي َعذ 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ِ م  َوَّلِلذ
وٗرا رذِحيٗما  َوََكَن ٱَّللذ  َغف 

ِ ُمْلُك السا  َماَواِت َواأْلَْرِض يَْغفُِر لَِمْن يََشاُء َوَّلِلا

ُ َغفُوًرا َرِحيًما ُب َمْن يََشاُء َوَكاَن هللاا  َويَُعذِّ

                                                           
1

 .979:  9\97انظر هامش اآلية ( 0م 
2

ْوءِ ( 0   السُّ
3

ُروهُ، َوتَْعُزُروهُ، َوتَْعِزُروهُ، َوتَُعِزُروهُ ( 9 لِيُْؤِمنُوا( 0   َويَُسبُِّحوهُ ( 7 َوتيَوقُِّروهُ، َوتُْوقُِروهُ ( 7 َويَُعزِّ
4

 0 ) ِ  فََسنُْؤتِيهِ ( 7 َعِهدَ ( 7 يَْنِكثُ ( 9 َّلِلا
5

لَْتنَا( 0  ا( 9 َشغا  َرْحَمةً ( 7 ُضّرً
6

ْوءِ ( 0   .09:  97\79أنظر هامش اآلية  (0ت♦  السُّ
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111/48:15هـ
1
ونَا   وَها َذر  ذ  خ 

ۡ
وَن إَِذا ٱنَطلَۡقت ۡم إََِلَٰ َمَغانَِم تِلَأ َخلذف  ول  ٱلۡم  َسَيق 

 ْ ل وا ِ َبد  ن ي 
َ
وَن أ ۡمُۖ ي رِيد  ۡم  9َكَلَٰمَ  0نَتذبِۡعك  ونَا َكَذَٰلِك  ِ  ق ل لذن تَتذبِع  ٱَّللذ

وَنَنا   د  ول وَن بَۡل ََتۡس  ُۖ فََسَيق  وَن  7قَاَل ٱَّللذ  ِمن َقۡبل  ْ ََل َيۡفَقه  بَۡل ََكن وا
 إَِلذ قَلِيَٗل 

َسيَقُوُل اْلُمَخلافُوَن إَِذا اْنطَلَْقتُْم إِلَى َمَغانَِم 

لُوا َكاَلَم لِتَأُْخُذوهَا َذُرونَا نَتابِ  ْعُكْم يُِريُدوَن أَْن يُبَدِّ

ُ ِمْن قَْبُل  ِ قُْل لَْن تَتابُِعونَا َكَذلُِكْم قَاَل هللاا هللاا

فََسيَقُولُوَن بَْل تَْحُسُدونَنَا بَْل َكانُوا اَل يَْفقَهُوَن إاِلا 

 قَلِياًل 

111/48:16هـ
2
ۡعَراِب  

َ
َخلذفَِي ِمَن ٱۡۡل ٖس َشِديٖد ق ل ل ِۡلم 

ۡ
ْوِّل بَأ

 
َست ۡدَعۡوَن إََِلَٰ قَۡو   أ

وَنُۖ  ۡو ي ۡسلِم 
َ
ۡم أ ُۖ ِإَون  0ت َقَٰتِل وَنه  ۡجًرا َحَسٗنا

َ
م  ٱَّللذ  أ ْ ي ۡؤتِك  وا فَإِن ت ِطيع 
َِلٗما 

َ
ۡم َعَذابًا أ بۡك  ِ َعذ  ِن َقۡبل  ي  ۡت م م   َتَتَولذۡواْ َكَما تََوَلذ

َراِب َستُْدَعْوَن إِلَى قَْومإ قُْل لِْلُمَخلافِيَن ِمَن اأْلَعْ 

أُولِي بَأْسإ َشِديدإ تُقَاتِلُونَهُْم أَْو يُْسلُِموَن فَإِْن 

ُ أَْجًرا َحَسنًا َوإِْن تَتََولاْوا َكَما  تُِطيُعوا يُْؤتُِكُم هللاا

ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما  تََولاْيتُْم ِمْن قَْبُل يَُعذِّ

111/48:17هـ
3
  

َ
ۡعَرِج َحَرج  َوََل لََعَ ٱلَۡمرِيِض لذۡيَس لََعَ ٱۡۡل

َ
ۡعََمَٰ َحَرج  َوََل لََعَ ٱۡۡل

وََل ۥ ي ۡدِخۡله   َ َورَس  ۗۡ َوَمن ي ِطِع ٱَّللذ َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها  0َحَرج  َجنذ
بۡه   ِ َعذ  ُۖ َوَمن َيَتَولذ ي  نَۡهَٰر 

َ
َِلٗما  9ٱۡۡل

َ
 َعَذابًا أ

لَى اأْلَْعَرِج لَْيَس َعلَى اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل عَ 

 َ َحَرٌج َواَل َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج َوَمْن يُِطِع هللاا

َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر 

ْبهُ َعَذابًا أَلِيًما  َوَمْن يَتََولا يَُعذِّ

111/48:18هـ
4
بَ   ۡؤِمنَِي إِۡذ ي  َجَرةِ َفَعلَِم ۞لذَقۡد رََِضَ ٱَّللذ  َعِن ٱلۡم  ونََك ََتَۡت ٱلشذ ايِع 

ِكيَنةَ  نَزَل ٱلسذ
َ
مۡ  0مَما ِِف ق ل وبِِهۡم فَأ َثََٰبه 

َ
 َفۡتٗحا قَرِيٗبا  0َعلَۡيِهۡم َوأ

ُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايُِعونََك تَْحَت  لَقَْد َرِضَي هللاا

َجَرِة فََعلَِم َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَْنَزَل  ِكينَةَ َعلَْيِهْم الشا السا

 َوأَثَابَهُْم فَْتًحا قَِريبًا

111/48:19هـ
5
  ۡۗ وَنَها ذ  خ 

ۡ
ُ َعِزيًزا َحِكيًما َوََكَن ٱَّللذ  َعزِيًزا َحِكيٗما  0َوَمَغانَِم َكثَِۡيٗة يَأ  َوَمَغانَِم َكثِيَرةً يَأُْخُذونَهَا َوَكاَن هللاا

م  ٱَّللذ  َمَغانَِم  111/48:20هـ ۡم َهَِٰذهِۦ َوَكفذ وََعَدك  َل لَك  وَنَها َفَعجذ ذ  خ 
ۡ
َكثَِۡيٗة تَأ

َٰٗطا  ۡم ِصَر ۡؤِمنَِي َوَيۡهِديَك  وَن َءايَٗة ل ِۡلم  ۡم َوتِلَك  يِۡدَي ٱنلذاِس َعنك 
َ
أ

ۡسَتِقيٗما  مُّ

َل لَُكْم هَِذِه  ُ َمَغانَِم َكثِيَرةً تَأُْخُذونَهَا فََعجا َوَعَدُكُم هللاا

لنااِس َعْنُكْم َولِتَُكوَن آَيَةً لِْلُمْؤِمنِيَن َوَكفا أَْيِدَي ا

 َويَْهِديَُكْم ِصَراطًا ُمْستَقِيًما

َٰ  ]...[ 111/48:21هـ َحاَط ٱَّللذ  بَِها  َوََكَن ٱَّللذ  لََعَ
َ
ْ َعلَۡيَها قَۡد أ وا ۡخَرىَٰ لَۡم َتۡقِدر 

 
َوأ

ءٖ قَِديٗرا ِ ََشۡ
 ُك  

ُ بِهَا َوَكاَن َوأُْخَرى لَْم تَْقِدُروا َعلَْيهَا  قَْد أََحاطَ هللاا

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديًرا  هللاا

وَن َوَِل ٗا َوََل  111/48:22هـ ََٰر ث مذ ََل ََيِد  ۡدَب
َ
ْ ٱۡۡل ا ْ لََولذو  وا ِيَن َكَفر  م  ٱَّلذ ََٰتلَك  َولَۡو َق

 نَِصۡٗيا

ما اَل َولَْو قَاتَلَُكُم الاِذيَن َكفَُروا لََولاُوا اأْلَْدبَاَر ثُ 

 يَِجُدوَن َولِيًّا َواَل نَِصيًرا

111/48:23هـ
6
نذةَ   نذةِ 0س  ُۖ َولَن ََتَِد لِس  ِ ٱلذَِّت قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبل  ِ َتۡبِديَٗل  9ٱَّللذ ِ  ٱَّللذ ِ الاتِي قَْد َخلَْت ِمْن قَْبُل َولَْن تَِجَد لُِسناِة هللاا ُسناةَ هللاا

 تَْبِدياًل 

111/48:24هـ
7
َة ِمنَۢ   م بَِبۡطِن َمكذ ۡم َعۡنه  يِۡديَك 

َ
ۡم َوأ ۡم َعنك  يِۡدَيه 

َ
ِي َكفذ أ َو ٱَّلذ َوه 

ۡم َعلَۡيِهۡم  َوََكَن ٱَّللذ  بَِما َتۡعَمل ونَ  ۡظَفَرك 
َ
ۡن أ
َ
 بَِصًۡيا  0َبۡعِد أ

َوهَُو الاِذي َكفا أَْيِديَهُْم َعْنُكْم َوأَْيِديَُكْم َعْنهُْم بِبَْطِن 

ةَ ِمنْ  ُ بَِما  َمكا بَْعِد أَْن أَْظفََرُكْم َعلَْيِهْم َوَكاَن هللاا

 تَْعَملُوَن بَِصيًرا

                                                           
1

لُوا( 0   تَْحِسُدونَنَا، يَْحِسُدونَنَا( 7 َكلِمَ ( 9 تُبَدِّ
2

  يُْسلُِموأ( 0 
3

ْبهُ ( 9 نُْدِخْلهُ ( 0   نَُعذِّ
4

 .979:  9\97انظر هامش اآلية ( 0م ♦ وآتَاهُمْ ( 0 
5

 تَأُْخُذونَهَا( 0 
6

 لُِسناه( 9 ُسناهْ ( 0 
7

 يَْعَملُونَ ( 0 
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111/48:25هـ
1
ۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم َوٱلَۡهۡديَ   وك  ْ َوَصدُّ وا ِيَن َكَفر  م  ٱَّلذ  0ه 

ۥ   ن َيۡبل َغ ََمِلذه 
َ
وفًا أ ۡؤِمن وَن َونَِسآء   ]...[َمۡعك   َولَۡوََل رَِجال  مُّ

ن تََط 
َ
ۡم أ وه  ۡؤِمَنَٰت  لذۡم َتۡعلَم  مۡ     مُّ م 9وه  َۢ بَِغۡۡيِ  7َفت ِصيَبك  ة  َعرذ م مذ ِۡنه  م 

ْ  ]...[ِعۡلمِٖۖ  ِ ۡدِخَل ٱَّللذ  ِِف رَُۡحَتِهِۦ َمن يََشآء   لَۡو تََزيذل وا ۡبَنا  7َل  لََعذذ
َِلًما 

َ
ۡم َعَذابًا أ واْ ِمۡنه  ِيَن َكَفر   ٱَّلذ

وُكْم َعِن الَْمْسِجِد اْلَحَراِم هُُم الاِذيَن  َكفَُروا َوَصدُّ

َواْلهَْدَي َمْعُكوفًا أَْن يَْبلَُغ َمِحلاهُ َولَْواَل ِرَجاٌل 

ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت لَْم تَْعلَُموهُْم أَْن تَطَئُوهُْم 

ُ فِي ةٌ بَِغْيِر ِعْلمإ لِيُْدِخَل هللاا  فَتُِصيبَُكْم ِمْنهُْم َمَعرا

ْبنَا الاِذيَن َكفَُروا  َرْحَمتِِه َمْن يََشاُء لَْو تََزيالُوا لََعذا

 ِمْنهُْم َعَذابًا أَلِيًما

111/48:26هـ
2
ْ ِِف ق ل وبِِهم  ٱۡۡلَِميذَة َُحِيذَة ٱۡلَجَِٰهلِيذةِ   وا ِيَن َكَفر   ]...[إِۡذ َجَعَل ٱَّلذ

ۥ نَزَل ٱَّللذ  َسِكينََته 
َ
وَِلِ  0تفَأ َٰ رَس  ۡم َُكَِمَة لََعَ لَۡزَمه 

َ
ۡؤِمنَِي َوأ ۦ َولََعَ ٱلۡم 

ۡهلََها  
َ
َحقذ بَِها َوأ

َ
ء  َعلِيٗما  0ٱتلذۡقَوىَٰ َوََكن ٓواْ أ ِ ََشۡ

ل   َوََكَن ٱَّللذ  بِك 

إِْذ َجَعَل الاِذيَن َكفَُروا فِي قُلُوبِِهُم اْلَحِمياةَ َحِمياةَ 

 ُ َسِكينَتَهُ َعلَى َرُسولِِه َوَعلَى اْلَجاِهلِياِة فَأَْنَزَل هللاا

اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْلَزَمهُْم َكلَِمةَ التاْقَوى َوَكانُوا أََحقا بِهَا 

ُ بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيًما  َوأَْهلَهَا َوَكاَن هللاا

111/48:27هـ
3
وََل  ٱلرُّۡءيَا  ل نذ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡۡلََراَم إِن  0لذَقۡد َصَدَق ٱَّللذ  رَس  ِۖ تَلَۡدخ  ِ بِٱۡۡلَق 

ِيَن ََل ََتَاف وَنُۖ َفَعلَِم  9َشآَء ٱَّللذ  َءاِمنِيَ  ِ َقِص  ۡم َوم  َل ِقَِي ر ء وَسك  َم 
َٰلَِك َفۡتٗحا قَرِيًبا  واْ فََجَعَل ِمن د وِن َذ م 

 َما لَۡم َتۡعلَ

ْؤيَا بِ  ُ َرُسولَهُ الرُّ اْلَحقِّ لَتَْدُخلُنا لَقَْد َصَدَق هللاا

ُ آَِمنِيَن ُمَحلِّقِيَن  اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِْن َشاَء هللاا

ِريَن اَل تََخافُوَن فََعلَِم َما لَْم  ُرُؤوَسُكْم َوُمقَصِّ

 تَْعلَُموا فََجَعَل ِمْن ُدوِن َذلَِك فَْتًحا قَِريبًا

ۡ  111/48:28هـ وََل ۥ بِٱل رَۡسَل رَس 
َ
ِٓي أ َو ٱَّلذ ِيِن ه  ِ َِل ۡظِهَرهۥ  لََعَ ٱَل  َدىَٰ َودِيِن ٱۡۡلَق  ه 

ِ َشِهيٗدا ِهۦِ  َوَكَفَٰ بِٱَّللذ
 ُك  

هَُو الاِذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلهَُدى َوِديِن اْلَحقِّ 

ِ َشِهيًدا يِن ُكلِِّه َوَكفَى بِاَّللا  لِيُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

111/48:29هـ
4
ول    د  رذس  َمذ ِ   0ت0َمُّ ارِ ر َُحَآء  ٱَّللذ فذ

آء  لََعَ ٱۡلك  ِشدذ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعه   9 َوٱَّلذ

 ُۖ َٰٗنا ِ َورِۡضَو َِن ٱَّللذ وَن فَۡضَٗل م  ٗدا يَۡبَتغ  جذ ٗعا س  كذ ۡم ر  َٰه  ۡمُۖ تََرى بَۡيَنه 
مۡ  ثَرِ  7ِسيَماه 

َ
ِۡن أ وهِِهم م  َٰةِِۚ  7ِِف و ج  ۡم ِِف ٱتلذۡوَرى َٰلَِك َمَثل ه  ِۚ َذ ودِ ج  ٱلسُّ

ۡخَرَج َشۡط َوَمَثل ه  
َ
َِّنيِل َكَزۡرع  أ ۥ  َ ۡم ِِف ٱۡۡلِ فَٱۡسَتۡغَلَظ  6اَزَرهۥ   َ َف  3ه 

وقِهِۦ َٰ س  اعَ  7فَٱۡسَتَوىَٰ لََعَ رذ ۡعِجب  ٱلزُّ ۗۡ وََعَد  0مي  اَر فذ َِلَغِيَظ بِِهم  ٱۡلك 
ۡجًرا َعِظيَمَۢا 

َ
ۡغفَِرٗة َوأ م مذ َٰلَِحَِٰت ِمۡنه  ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ  ٱَّللذ  ٱَّلذ

اُء َعلَى اْلُكفااِر  ِ َوالاِذيَن َمَعهُ أَِشدا ٌد َرُسوُل هللاا ُمَحما

ًدا ًعا ُسجا يَْبتَُغوَن فَْضاًل  ُرَحَماُء بَْينَهُْم تََراهُْم ُركا

ِ َوِرْضَوانًا ِسيَماهُْم فِي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر  ِمَن هللاا

ُجوِد َذلَِك َمثَلُهُْم فِي التاْوَراِة َوَمثَلُهُْم فِي  السُّ

ْنِجيِل َكَزْرعإ أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآََزَرهُ فَاْستَْغلََظ  اإْلِ

را  اَع لِيَِغيظَ بِِهُم فَاْستََوى َعلَى ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ

الَِحاِت  ُ الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا اْلُكفااَر َوَعَد هللاا

 ِمْنهُْم َمْغفَِرةً َوأَْجًرا َعِظيًما

 

 سورة المائدة 5\112
 5هجرية 120 - عدد اآليات

6
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

                                                           
1

، َواْلهَْدِي، َواْلهَْديُ ( 0   . تََزايَلُوا( 7 فَتَنَالكم( 7 تَطُوهُمْ ( 9 َواْلهَِديا
2

 .979:  9\97انظر هامش اآلية ( 0م ♦ َوَكانُوا َأَْهلَهَا وأََحقا بِهَا، َوَكانُوا َأَْهلَهَا أََحقا بِهَا( 0 
3

ْويَا( 0  ياا، الرُّ  . ال تخافون( 9 الرُّ
4

اَء .. ُرَحَماءَ ( 9 َرُسولَ ( 0  َرهُ ( 6 َشطَأَهُ، َشطَهُ، َشطَاهُ، َشطَاَءهُ، َشْطَوهُ ( 3 آثار، إْثر( 7 ِسيَماُؤهُْم، ِسيمياُؤهُمْ ( 7 أَِشدا  (0ت♦  ُسْؤقِِه، ُسُؤوقِهِ ( 7 فَآَزا

قارن: "وضرب لهم مثال آخر قال: مثل ملكوت السموات كمثل حبة خردل أخذها رجل فزرعها في حقله. ( 0م . ♦077:  7\98انظر هامش اآلية 

(. 79-70:  07هي أصغر البزور كلها، فإذا نمت كانت أكبر البقول، بل صارت شجرة حتى إن طيور السماء تأتي فتعشش في أغصانها" )متى 

 .08-09:  07ولوقا  79-70:  7ارة في مرقس ونجد نفس العب
5

 المنقذة. –العقود عناوين اخرى:   .009عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
6

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
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112/5:1هـ
1
ِحلذۡت  

 
ِۚ أ ودِ ق  ْ بِٱۡلع  ۡوف وا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ م بَِهيَمة   0مَيى نَۡعَِٰم  0لَك 

َ
ٱۡۡل

ۡم َغۡۡيَ  ۡتَّلَٰ َعلَۡيك  ۗۡ  9إَِلذ َما ي  ٌم ر  نت ۡم ح 
َ
ۡيِد َوأ ِ ٱلصذ

ِّل  َ  7َم  إِنذ ٱَّللذ
م  َما ي رِيد    ََيۡك 

آََمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد أُِحلاْت لَُكْم يَا أَيُّهَا الاِذيَن 

بَِهيَمةُ اأْلَْنَعاِم إاِلا َما يُْتلَى َعلَْيُكْم َغْيَر ُمِحلِّي 

َ يَْحُكُم َما يُِريدُ  ْيِد َوأَْنتُْم ُحُرٌم إِنا هللاا  الصا

112/5:2هـ
2
ئِرَ   ِلُّواْ َشَعى ِيَن َءاَمن واْ ََل َت  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡهَر ٱۡۡلََرامَ  0َيى ِ َوََل ٱلشذ َوََل  9ٱَّللذ

َِي ٱۡۡلَۡيَت ٱۡۡلََراَم يَۡبَتغ ونَ  0مٱلَۡهۡدَي َوََل ٱۡلَقَلىئِدَ  ِن  7َوََلٓ َءآم  فَۡضَٗل م 
ب ِِهمۡ  َٰٗنا  ِإَوَذا َحلَۡلت مۡ  7رذ ْ   3َورِۡضَو وا مۡ  6فَٱۡصَطاد   9ان    َ َشَن  7َوََل ََيۡرَِمنذك 

وك   ن َصدُّ
َ
ْ لََعَ  8مۡ قَۡو   أ ْ  َوَتَعاَون وا وا ن َتۡعَتد 

َ
َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم أ

 َ ُۖ إِنذ ٱَّللذ َ ْ ٱَّللذ وا ۡدَوَِٰنِۚ َوٱتذق  ثِۡم َوٱۡلع   ٱۡۡلِ
ْ لََعَ ُۖ َوََل َتَعاَون وا ِ َوٱتلذۡقَوىَٰ ٱۡلِب 

 َشِديد  ٱۡلعَِقاِب 

ِ َواَل يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تُِحلُّوا َشَعاهَِر  هللاا

يَن  ْهَر اْلَحَراَم َواَل اْلهَْدَي َواَل الْقاََلهَِد َواَل آَمِّ الشا

اْلبَْيَت اْلَحَراَم يَْبتَُغوَن فَْضاًل ِمْن َربِِّهْم َوِرْضَوانًا 

َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصطَاُدوا َواَل يَْجِرَمناُكْم َشنَآَُن قَْومإ 

وُكْم َعِن اْلَمْسِجدِ  اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا  أَْن َصدُّ

َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتاْقَوى َواَل تََعاَونُوا َعلَى 

َ َشِديُد اْلِعقَابِ  َ إِنا هللاا ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتاقُوا هللاا  اإْلِ
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3
َِمۡت   ر  م  ٱلَۡمۡيَتة   0مح  م   0َعلَۡيك  هِلذ لَِغۡۡيِ َوَۡلۡم  ٱۡۡلَِنِيرِ َومَ  0نَوٱَلذ

 
ٓ أ ا
ِيَة  َوٱنلذِطيَحة   ََتَد  ۡنَخنَِقة  َوٱلَۡمۡوق وَذة  َوٱلۡم  ِ بِهِۦ َوٱلۡم  َكَل  9ٱَّللذ

َ
ٓ أ َوَما

ب ع   بِ  7 7ٱلسذ ۡيت ۡم َوَما ذ بَِح لََعَ ٱنلُّص  واْ  9م3إَِلذ َما َذكذ ن تَۡسَتۡقِسم 
َ
َوأ

ۡزَلَِٰمِۚ 
َ
ۗۡ ٱَۡلَۡوَم يَئَِس  0ت7مبِٱۡۡل ۡم فِۡسٌق َٰلِك  ْ ِمن  6َذ وا ِيَن َكَفر  ٱَّلذ

ۡم َوٱۡخَشۡوِنِۚ  ۡم فَََل ََتَۡشوۡه  ۡم  7دِينِك  ۡم دِيَنك  ۡكَمۡلت  لَك 
َ
ٱَۡلَۡوَم أ

ََٰم دِيٗنا  َفَمِن  ۡسَل م  ٱۡۡلِ ۡم نِۡعَمَِّت َورَِضيت  لَك  ۡتَمۡمت  َعلَۡيك 
َ
َوأ

رذ  ور  رذِحيم   8َتَجانِٖف َغۡۡيَ م   9تِِف َُمَۡمَصة   9ٱۡضط  َ َغف  ثٖۡم فَإِنذ ٱَّللذ ِ ِ
 ۡل 

ُم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما  َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدا ُحرِّ

يَةُ  ِ بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوَذةُ َواْلُمتََردِّ أُِهلا لَِغْيِر هللاا

بُُع إاِلا  ْيتُْم َوَما ُذبَِ  َوالناِطيَحةُ َوَما أََكَل السا َما َذكا

َعلَى النُُّصِب َوأَْن تَْستَْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذلُِكْم فِْسٌق 

اْليَْوَم يَئَِس الاِذيَن َكفَُروا ِمْن ِدينُِكْم فاََل تَْخَشْوهُْم 

َواْخَشْوِن اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم 

ْساَلَم ِدينًا فََمِن اْضطُرا نِْعَمتِي َورَ  ِضيُت لَُكُم اإْلِ

َ َغفُوٌر  ْثمإ فَإِنا هللاا فِي َمْخَمَصةإ َغْيَر ُمتََجانِفإ إِلِ

 َرِحيمٌ 

112/5:4هـ
4
ِحلذ   َ يَۡس  

 
ۡمُۖ ق ۡل أ ِحلذ لَه 

 
ي َِبَٰت  ل ونََك َماَذآ أ م  ٱلطذ َِن  0َوَما َعلذۡمت ملَك  م 
َۡك ِبِيَ  آ  9ٱۡۡلََوارِِح م  ْ ِممذ ُۖ فَۡك  وا م  ٱَّللذ  ا َعلذَمك  نذ ِممذ وَنه  ت َعل ِم 

 َ َ  إِنذ ٱَّللذ ْ ٱَّللذ وا ِ َعلَۡيهِِۖ َوٱتذق  ْ ٱۡسَم ٱَّللذ وا ر  ۡم َوٱۡذك  ۡمَسۡكَن َعلَۡيك 
َ
أ

 َِسِيع  ٱۡۡلَِساِب 

يَْسأَلُونََك َماَذا أُِحلا لَهُْم قُْل أُِحلا لَُكُم الطايِّبَاُت 

ا  َوَما َعلاْمتُْم ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكلِّبِيَن تَُعلُِّمونَهُنا ِمما

ا أَْمَسْكَن َعلَْيُكْم َواْذُكُروا اْسَم  ُ فَُكلُوا ِمما َعلاَمُكُم هللاا

َ َسِريُع اْلِحَسابِ  َ إِنا هللاا ِ َعلَْيِه َواتاقُوا هللاا  هللاا

                                                           
1

 .073:  6\33أنظر موانع الطعام عند اليهود والمسيحيين هامش اآلية ( 0م ♦ ُحْرمٌ ( 7 َغْيرُ ( 9 بِِهيَمةُ ( 0 
2

ي اْلبَْيِت الَْحَرامِ ( 9 َشَعايِرَ ( 0  وُكْم  ( 8 َشنْآَنُ ( 9 يَْجِرَمْنُكْم، يُْجِرَمناُكمْ ( 7 فِاْصطَاُدوا( 6 أَْحلَْلتُمْ ( 3 َربِِّكمْ ( 7 تَْبتَُغونَ ( 7 آَمِّ منسوخة بآية ( 0ن♦ يَُصدُّ

كاهن صنم زاويش القاهم عند مدخل المدينة بثيران وأكاليل إلى قد تكون القالئد معلقة في رقاب األضاحي. قارن: " فجاء ( 0م♦ 3:  8\007السيف 

 (.07:  07األبواب، يريد تقريب ذبيحة مع الجموع" )اعمال 
3

بُعِ ( 7 َوالَمْنطُوَحةُ ( 9 اْلَميِّتَةُ  (0  بُِع، َوأَكيُل السا ْبع( 7 َوأَكيلَةُ السا ، اْضِطرا ( 9 ْخَشْونِيَوا( 7 يَيِسَ ( 6 الناَصِب، الناْصِب، النُّْصبِ ( 3 السا ( 8 اطُّرا

قارن: "وإن ( 9م.073:  6\33أنظر موانع الطعام عند اليهود والمسيحيين هامش اآلية ( 0م♦  073:  6\33أنظر هامش اآلية ( 0ن ♦ ُمتََجنِّفإ 

(؛" وتبني هناك مذبحا للرب 93:  91صنعت لي مذبحا من حجارة، فال تبنيه بالحجر المنحوت، فإنك إن رفعت حديدك عليها دنستها" )خروج 

-3:  97.من حجارة غير منحوتة تبني مذبحا للرب إلهك وتصعد عليه محرقات للرب إلهك" )تثنية .إلهك، مذبحا من الحجارة لم ترفع عليها حديدا

أنظر حول استعمال السهم في العراف: "فإن ملك بابل قد وقف عند المفترق في رأس الطريق ليقوم بالعرافة. فهز السهام وسأل الترافيم ( 7م  (.6

 ( وقد منعتها التوراة: "ال يكن فيك من يحرق ابنه أو ابنته بالنار، وال من يتعاطى عرافة )بالعبرية قسم قسميم(96:  90ونظر في الكبد" )حزقيال 

(. وهناك 00-01:  09وال منجم وال متكهن وال ساحر، وال من يشعوذ وال من يستحضر األشباح أو األرواح وال من يستشير الموتى" )تثنية 

الم: االز( 0ت(. ♦   96:  08اتصال بين موانع الطعام والعرافة في النص التالي: "ال تأكلوا شيئا بدم، وال تمارسوا العرافة وال التنجيم" )الويين 

دهم جمع الزلم وهو السهم ال ريش له وكان اهل الجاهلية يستفقسمون باالزالم ويكتبون عليها األمر والنهي ويضعونها في وعاء. فاذا اختار اح

الميسر أو منها فخرج له السهم وفيه األمر مضى في انجازه، واذا خرج له ما عليه النهي كف عن قصده. تستقسموا باالزالم: تطلبوا القسم بها في 

فسر معجم الفاظ  (9ت   01:  09تستفتونها في اموركم )معجم الفاظ القرآن الكريم(. وقد رأينا ان لفظة قسم قسميم قد جاءت بالعبرية في تثنية 

 بمعنى الظلم او العنف. 7:  70الكريم كلمة مخمصة: مجاعة وخالء بطن من الطعام. ونجد كلمة مماثلة بالعبرية في مزمزر 
4

 ُمْكلِبِينَ ( 9 ُعلِّْمتُمْ ( 0 
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112/5:5هـ
1
م    ِحلذ لَك 

 
ۡم ٱَۡلَۡوَم أ وت واْ ٱۡلِكَتََٰب ِحل   لذك 

 
ِيَن أ ُۖ َوَطَعام  ٱَّلذ ي َِبَٰت  ٱلطذ

ۡحَصَنَٰت   ۡمُۖ َوٱلۡم  ذه  ۡم ِحل   ل ۡحَصَنَٰت   0َوَطَعام ك  ۡؤِمَنَِٰت َوٱلۡم   0ِمَن ٱلۡم 
ورَه نذ  ج 

 
نذ أ وه  ٓ َءاتَۡيت م  ۡم إَِذا ْ ٱۡلِكَتََٰب ِمن َقۡبلِك  وت وا

 
ِيَن أ ِمَن ٱَّلذ
ِۡصنِيَ  ۡر غَ  9َم  ۡخَداٖنِۗ َوَمن يَۡكف 

َ
تذِخِذٓي أ َسَٰفِِحَي َوََل م  ۡۡيَ م 

يَمَِٰن َفَقۡد َحبَِط  َو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخََِّٰسِيَن  7بِٱۡۡلِ ۥ َوه   َعَمل ه 

اْليَْوَم أُِحلا لَُكُم الطايِّبَاُت َوطََعاُم الاِذيَن أُوتُوا 

لَهُْم َواْلُمْحَصنَاُت اْلِكتَاَب ِحل  لَُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحل  

ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الاِذيَن أُوتُوا 

اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم إَِذا آَتَْيتُُموهُنا أُُجوَرهُنا 

ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن َواَل ُمتاِخِذي أَْخَدانإ 

يَماِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُ  هُ َوهَُو فِي َوَمْن يَْكفُْر بِاإْلِ

 اآْلَِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

112/5:6هـ
2
  ْ ةِ فَٱۡغِسل وا لَوَٰ ۡمت ۡم إََِل ٱلصذ ْ إَِذا ق  ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡم  0نَيى وَهك  و ج 

ۡم إََِل ٱلَۡمَرافِقِ  يِۡديَك 
َ
مۡ  0مَوأ لَك  رۡج 

َ
ۡم َوأ ْ بِر ء وِسك  وا إََِل  0َوٱۡمَسح 

ِۚ ِإَو ْ  ٱۡلَكۡعَبۡيِ وا ر  هذ ن ٗبا فَٱطذ نت ۡم ج  َٰ َسَفر   9ن ك 
ۡو لََعَ

َ
ۡرََضى أ نت م مذ ِإَون ك 

َِن ٱۡلَغآئِِط  م م  ِنك  َحد  م 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ۡو َلََٰمۡست م   7أ

َ
واْ  0مٱلن َِسآءَ  7أ فَلَۡم ََتِد 

 ْ وا م  مۡ  7مَصعِيٗدا َطي ِٗبا 3َماٗٓء َفَتَيمذ وهِك  ْ بِو ج  وا م 6فَٱۡمَسح  يِۡديك 
َ
 َوأ

ِۡن َحَرٖج َوَلَِٰكن ي رِيد   م م  ِۡنه   َما ي رِيد  ٱَّللذ  َِلَۡجَعَل َعلَۡيك  م 
مۡ  َِرك  وَن  7َِل َطه  ر  ۡم تَۡشك  ۡم لََعلذك  ۥ َعلَۡيك   َوَِل تِمذ نِۡعَمَته 

اَلِة فَاْغِسلُوا  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصا

َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا ُوُجوهَُكْم 

بُِرُؤوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْيِن َوإِْن ُكْنتُْم ُجنُبًا 

فَاطاهاُروا َوإِْن ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفَرإ أَْو 

َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاهِِط أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم 

ُموا َصِعيًدا طَيِّبًا فَاْمَسُحوا تَجِ  ُدوا َماًء فَتَيَما

ُ لِيَْجَعَل َعلَْيُكْم  بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ َما يُِريُد هللاا

ِمْن َحَرجإ َولَِكْن يُِريُد لِيُطَهَِّرُكْم َولِيُتِما نِْعَمتَهُ 

 َعلَْيُكْم لََعلاُكْم تَْشُكُرونَ 

112/5:7هـ
3
ر    م بِهِۦٓ إِۡذ ق ۡلت ۡم َوٱۡذك  ِي َواَثَقك  ۡم َوِميَثََٰقه  ٱَّلذ ِ َعلَۡيك  ْ نِۡعَمَة ٱَّللذ وا

 ُۖ َطۡعَنا
َ
ورِ  0مَسِمۡعَنا َوأ د  َۢ بَِذاِت ٱلصُّ َ َعلِيم  َ  إِنذ ٱَّللذ واْ ٱَّللذ  َوٱتذق 

ِ َعلَْيُكْم َوِميثَاقَهُ الاِذي َواثَقَُكْم  َواْذُكُروا نِْعَمةَ هللاا

َ َعلِيٌم  بِِه إِذْ  َ إِنا هللاا قُْلتُْم َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َواتاقُوا هللاا

ُدورِ   بَِذاِت الصُّ

112/5:8هـ
4
َهَدآَء بِٱۡلقِۡسِطِۖ َوََل   ِ ش  َِٰمَي َّلِلذ ْ قَوذ ون وا ْ ك  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

مۡ  ُۖ  9ان    َ َشَن  0ََيۡرَِمنذك  ۡقَرب  لِلتذۡقَوىَٰ
َ
َو أ ْ  ٱۡعِدل واْ ه  َلذ َتۡعِدل وا

َ
ى أ قَۡو   لََعَ

َۢ بَِما َتۡعَمل وَن  َ َخبِۡي  َ  إِنذ ٱَّللذ واْ ٱَّللذ  َوٱتذق 

ِ ُشهََداَء  اِميَن َّلِلا يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا ُكونُوا قَوا

َعلَى أاَلا تَْعِدلُوا  بِاْلقِْسِط َواَل يَْجِرَمناُكْم َشنَآَُن قَْومإ 

َ َخبِيٌر  َ إِنا هللاا اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب لِلتاْقَوى َواتاقُوا هللاا

 بَِما تَْعَملُونَ 

ۡجٌر َعِظيم   112/5:9هـ
َ
ۡغفَِرة  َوأ م مذ َٰلَِحَِٰت لَه  ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ ُ الاِذيَن آَ  وََعَد ٱَّللذ  ٱَّلذ الَِحاِت لَهُْم َوَعَد هللاا َمنُوا َوَعِملُوا الصا

 َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َعِظيمٌ 

ب واْ أَِب 112/5:10هـ واْ َوَكذذ ِيَن َكَفر  ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَِحيمِ َوٱَّلذ
َ
ْوَلىئَِك أ

 
َٰتَِنآ أ بُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئَِك أَْصَحاُب  َي َوالاِذيَن َكفَُروا َوَكذا

 اْلَجِحيمِ 

112/5:11هـ
5
  ْ وا ر  ِيَن َءاَمن واْ ٱۡذك  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡم إِۡذ َهمذ  9نِۡعَمَت  0َيى ِ َعلَۡيك  ن  7ٱَّللذ

َ
قَۡوٌم أ

َ  َولََعَ  ْ ٱَّللذ وا ۡمُۖ َوٱتذق  ۡم َعنك  يِۡدَيه 
َ
ۡم فََكفذ أ يِۡدَيه 

َ
ۡم أ ْ إََِلۡك  ٓوا ط  يَۡبس 

ۡؤِمن وَن  ِ ٱلۡم 
ِ فَۡلَيَتَوُكذ  ٱَّللذ

ِ َعلَْيُكْم إِْذ هَما  يَا أَيُّهَا الاِذينَ  آََمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ هللاا

قَْوٌم أَْن يَْبُسطُوا إِلَْيُكْم أَْيِديَهُْم فََكفا أَْيِديَهُْم َعْنُكْم 

ِل اْلُمْؤِمنُونَ  ِ فَْليَتََوكا َ َوَعلَى هللاا  َواتاقُوا هللاا

                                                           
1

 َحبَطَ ( 7 ُمْحَصنِينَ ( 9 َواْلُمْحِصنَاُت، َوالُْمْحُصنَاتُ ( 0 
2

وا( 3 لََمْستُمُ ( 7 اْلَغيطِ ( 7 فَاْطِهُروا، فَاْطهَُروا، فَاطاهَُروا( 9 َوأَْرُجلُُكْم، َوأَْرُجلُِكمْ ( 0  :  7\89ش اآلية أنظر هام( 0ن ♦لِيُْطِهَرُكْم ( 7 بِأوجِهُكمْ ( 6 فَأُمُّ

فيغسل هارون وبنوه  إصنع مغسال من نحاس، قاعدته من نحاس للغسل، وضعه بين خيمة الموعد والمذب ، وآجعل فيه ماء،  ( قارن: "0م .♦79

فليغسلوا  إذا دخلوا خيمة الموعد، فليغتسلوا بماء لئال يموتوا، وإذا تقدموا إلى المذب  ليخدموا ويحرقوا ذبيحة بالنار للرب،     .منه أيديهم وأرجلهم

 Talmud, Yoma 30b et**( 90-09:  71أيديهم وأرجلهم لئال يموتوا. يكون ذلك لهم فريضة أبدية، له ولنسله مدى أجيالهم" )خروج 

Zebahim 19b .9م Cf. Mishnah, Berakot 3:4 .7م Cf. Talmud, Berakot 15a. 
3

 .78:  9\97انظر هامش اآلية ( 0م 
4

 َشْنآَنُ ( 9 يَْجِرَمْنُكْم، يُْجِرَمناُكمْ ( 0 
5

كاُروا( 0   هَماه( 7 نِْعَمهَ ( 9 اذا
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112/5:12هـ
1
َخَذ ٱَّللذ  ِميَثََٰق بََِنٓ  

َ
م  ٱۡثََنۡ َعَُشَ ۞َولََقۡد أ ىءِيَل َوَبَعۡثَنا ِمۡنه  إِۡسَر

 ُۖ ةَ  0منَقِيٗبا َكوَٰ ةَ َوَءاتَۡيت م  ٱلزذ لَوَٰ َقۡمت م  ٱلصذ
َ
ۡمُۖ َلئِۡن أ َوقَاَل ٱَّللذ  إَِن ِ َمَعك 

مۡ  وه  ۡرت م  ِّل وََعزذ َِرنذ  0َوَءاَمنت م بِر س  َكف 
َ قَۡرًضا َحَسٗنا ۡلذ  ۡقَرۡضت م  ٱَّللذ

َ
َوأ

ۡم  ِ َعنك  مۡ   َ َسي  نَۡهَٰر    9اتِك 
َ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل ۡم َجنذ ۡدِخلَنذك 

 
َوَۡل

بِيِل  ۡم َفَقۡد َضلذ َسَوآَء ٱلسذ َٰلَِك ِمنك   َفَمن َكَفَر َبۡعَد َذ

ُ ِميثَاَق بَنِي إِْسَراهِيَل َوبََعْثنَا ِمْنهُُم  َولَقَْد أََخَذ هللاا

ُ إِنِّي َمَعُكْم لَئِْن أَقَْمتُُم  اْثنَْي َعَشَر نَقِيبًا َوقَالَ  هللاا

َكاةَ َوآََمْنتُْم بُِرُسلِي  اَلةَ َوآَتَْيتُُم الزا الصا

َ قَْرًضا َحَسنًا أَلَُكفَِّرنا  ْرتُُموهُْم َوأَْقَرْضتُُم هللاا َوَعزا

َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َوأَلُْدِخلَناُكْم َجنااتإ تَْجِري ِمْن 

هَاُر فََمْن َكفََر بَْعَد َذلَِك ِمْنُكْم فَقَْد َضلا تَْحتِهَا اأْلَنْ 

 َسَواَء السابِيلِ 

112/5:13هـ
2
  ُۖ َِٰسَيٗة ۡم َق ۡم َوَجَعۡلَنا ق ل وَبه  َٰه  ۡم لََعنذ ِيَثََٰقه  ِف وَن  0فَبَِما َنۡقِضِهم م  َر  َي 

َواِضعِهِۦ 9ٱۡلَۡكِمَ  واْ بِهۦِ   7َعن مذ ِر 
ا ذ ك  ِمذ ا م  واْ َحظ ٗ لِع  َونَس  َوََل تََزال  َتطذ

َٰ َخآئَِنةٖ  مۡ  7لََعَ ۡمُۖ فَٱۡعف  َعۡنه  ِۡنه  ۡم إَِلذ قَلِيَٗل م  ِۡنه   ]...[َوٱۡصَفۡح   0نم 
ۡحِسنَِي  ِبُّ ٱلۡم  َ َي   إِنذ ٱَّللذ

فَبَِما نَْقِضِهْم ِميثَاقَهُْم لََعنااهُْم َوَجَعْلنَا قُلُوبَهُْم قَاِسيَةً 

فُوَن اْلَكلَِم  ا يَُحرِّ َعْن َمَواِضِعِه َونَُسوا َحظًّا ِمما

ُروا بِِه َواَل تََزاُل تَطالُِع َعلَى َخاهِنَةإ ِمْنهُْم إاِلا  ُذكِّ

َ يُِحبُّ  قَلِياًل ِمْنهُْم فَاْعُف َعْنهُْم َواْصفَْ  إِنا هللاا

 اْلُمْحِسنِينَ 

112/5:14هـ
3
ْ إِنذا نََصََٰرىى   ِيَن قَال ٓوا ا  0تَوِمَن ٱَّلذ ِمذ ا م  ْ َحظ ٗ وا ۡم فَنَس  َخۡذنَا ِميَثََٰقه 

َ
أ

م  ٱۡلَعَداَوةَ َوٱۡۡلَۡغَضآءَ  ۡغَرۡيَنا بَۡيَنه 
َ
ْ بِهِۦ فَأ وا ِر  إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِِۚ  0مذ ك 
م   وَن  0َوَسۡوَف ي نَب ِئ ه   ٱَّللذ  بَِما ََكن واْ يَۡصَنع 

نَا ِميثَاقَهُْم َوِمَن الاِذيَن قَالُوا إِناا نََصاَرى أََخذْ 

ُروا بِِه فَأَْغَرْينَا بَْينَهُُم اْلَعَداَوةَ  ا ُذكِّ فَنَُسوا َحظًّا ِمما

ُ بَِما  َواْلبَْغَضاَء إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة َوَسْوَف يُنَبِّئُهُُم هللاا

 َكانُوا يَْصنَُعونَ 

َا  112/5:15هـ ونل  ۡم رَس  ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب قَۡد َجآَءك 
َ
أ نت ۡم َيى ا ك  ِمذ ۡم َكثِۡٗيا م  ِ  لَك  ي بَي 

ِ ن ور   َِن ٱَّللذ م م  ِۚ قَۡد َجآَءك   َعن َكثِۡيٖ
ْ وا وَن ِمَن ٱۡلِكَتَِٰب َوَيۡعف  ۡف  َت 

بِي    َوكَِتَٰب  مُّ

يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيًرا 

ا ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلكِ  تَاِب َويَْعفُو َعْن َكثِيرإ قَْد ِمما

ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِينٌ   َجاَءُكْم ِمَن هللاا

112/5:16هـ
4
ب َل   ۥ س  َٰنَه  َلَٰمِ  0َيۡهِدي بِهِ ٱَّللذ  َمِن ٱتذَبَع رِۡضَو َِن  0تٱلسذ م م  ه  َوي ۡخرِج 

ل َمَِٰت إََِل ٱنلُّورِ بِإِۡذنِهِۦ َوَيۡهِديِهۡم إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ   ۡسَتقِيٖم ٱلظُّ
اَلِم  ُ َمِن اتابََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السا يَْهِدي بِِه هللاا

َويُْخِرُجهُْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذنِِه 

 َويَْهِديِهْم إِلَى ِصَراطإ ُمْستَقِيمإ 

َو ٱلَۡمِسيح   112/5:17هـ َ ه  ْ إِنذ ٱَّللذ ِيَن قَال ٓوا ٱۡبن  َمۡرَيَم  ق ۡل َفَمن لذَقۡد َكَفَر ٱَّلذ
ِ َشۡي  ۥ   ً َيۡملِك  ِمَن ٱَّللذ ه  مذ

 
ۡهلَِك ٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡرَيَم َوأ ن ي 

َ
َراَد أ

َ
ا إِۡن أ

َما   ۡرِض َوَما بَۡيَنه 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ِ م  ۗۡ َوَّلِلذ ۡرِض ََجِيٗعا

َ
َوَمن ِِف ٱۡۡل

َٰ ُك  ِ  ءٖ قَِدير   ََيۡل ق  َما يََشآء   َوٱَّللذ  لََعَ  ََشۡ

َ هَُو الَْمِسيُ  اْبُن َمْريََم  لَقَْد َكفََر الاِذيَن قَالُوا إِنا هللاا

ِ َشْيئًا إِْن أََراَد أَْن يُْهلَِك  قُْل فََمْن يَْملُِك ِمَن هللاا

هُ َوَمْن فِي اأْلَْرِض َجِميًعا  اْلَمِسيَ  اْبَن َمْريََم َوأُما

َماوَ  ِ ُمْلُك السا اِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما يْخلُُق َوَّلِلا

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ   َما يََشاُء َوهللاا

112/5:18هـ
5
ود  َوٱنلذَصََٰرىَٰ   ۥ  ق ۡل فَلَِم  0تَوقَالَِت ٱَۡلَه  ه  ؤ  ى ِحبذ

َ
ِ َوأ ْ ٱَّللذ ا ؤ  بَۡنى

َ
ََنۡن  أ

ۡن  ِمذ نت م بََُش  م 
َ
مِۖ بَۡل أ ن وبِك  م بِذ  ب ك  ِ َعذ  َخلََق  َيۡغفِر  لَِمن يََشآء  ي 

ُۖ ِإَوََلۡهِ  َما ۡرِض َوَما بَۡيَنه 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ِ م  ِب  َمن يََشآء   َوَّلِلذ َوي َعذ 

 ٱلَۡمِصۡي  

ِ َوأَِحبااُؤهُ  َوقَالَِت اْليَهُوُد َوالناَصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء هللاا

بُُكْم  ْن َخلََق قُْل فَلَِم يَُعذِّ بُِذنُوبُِكْم بَْل أَْنتُْم بََشٌر ِمما

ِ ُمْلُك  ُب َمْن يََشاُء َوَّلِلا يَْغفُِر لَِمْن يََشاُء َويَُعذِّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما َوإِلَْيِه اْلَمِصيرُ   السا

112/5:19هـ
6
ِ  لَ   َا ي بَي 

ونل  ۡم رَس  ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب قَۡد َجآَءك 
َ
أ ۡم َيى ةٖ  ]...[ك  َٰ َفَۡتَ لََعَ

لِ  َِن ٱلرُّس  م  0م  واْ َما َجآَءنَا ِمنَۢ بَِشۡيٖ َوََل نَِذيرِٖۖ َفَقۡد َجآَءك 
ول  ن َتق 

َ
أ

ءٖ قَِدير   ِ ََشۡ
َٰ ُك   ۗۡ َوٱَّللذ  لََعَ  بَِشۡي  َونَِذير 

يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َعلَى 

ُسِل أَْن تَقُولُوا َما َجاَءنَا ِمْن بَِشيرإ فَْتَرةإ  ِمَن الرُّ

ُ َعلَى ُكلِّ  َواَل نَِذيرإ فَقَْد َجاَءُكْم بَِشيٌر َونَِذيٌر َوهللاا

 َشْيءإ قَِديرٌ 

                                                           
1

 وجيه. وقد فسرها معجم الفاظ القرآن الكريم: رهيسبمعنى  0:  6نجد نفس اللفظة في عاموس ( 0م ♦َسيِّيَاتُِكْم ( 9 َوَعَزْرتُُموهُمْ ( 0 
2

  98:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن ♦ خيانة( 7 َمْوِضِعهِ ( 7 اْلَكالَم، اْلِكلْمَ ( 9 قَِسياةً، قِِسياةً، قَُسياةً ( 0 
3

ريين، فيقاتل اإلنسان أخاه والرجل صديقه، قارن: "ويثير الرب المصريين على المص( 0م. ♦ 69:  9\97انظر هامش اآلية  (0ت ♦ يُنَبِّيُهُمُ ( 0 

 (.9:  08وتقوم مدينة على مدينة ومملكة على مملكة" )أشعيا 
4

 .919:  9\97انظر هامش اآلية ( 0ت♦ ُسْبَل ( 0 
5

 .69:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0ت 
6

ْسلِ ( 0   الرُّ
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112/5:20هـ
1
ۡم إِۡذ َجَعَل   ِ َعلَۡيك  واْ نِۡعَمَة ٱَّللذ ر  ََٰقۡوِم ٱۡذك  وََسَٰ لَِقۡوِمهِۦ َي ِإَوۡذ قَاَل م 

مۡ  ۢنبَِيآءَ  فِيك 
َ
ا لَۡم ي ۡؤتِ  0أ م مذ َٰك  ل وَٗك وََءاتَى م مُّ َِن  9وََجَعلَك  َحٗدا م 

َ
أ

 ٱۡلَعَٰلَِمَي 

 ِ َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه يَا قَْوِم اْذُكُروا نِْعَمةَ هللاا

َعلَْيُكْم إِْذ َجَعَل فِيُكْم أَْنبِيَاَء َوَجَعلَُكْم ُملُوًكا َوآَتَاُكْم 

 ِت أََحًدا ِمَن اْلَعالَِمينَ َما لَْم يُؤْ 

112/5:21هـ
2
مۡ   َسَة ٱلذَِّت َكَتَب ٱَّللذ  لَك  َقدذ ۡرَض ٱلۡم 

َ
ل واْ ٱۡۡل ََٰقۡوِم ٱۡدخ  واْ  0مَي َوََل تَۡرتَدُّ

ۡم َفَتنَقلِب واْ َخََِّٰسِيَن 
ۡدبَارِك 

َ
ى أ  لََعَ

 ُ َسةَ الاتِي َكتََب هللاا  يَا قَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُمقَدا

وا َعلَى أَْدبَاِرُكْم فَتَْنقَلِبُوا َخاِسِرينَ   لَُكْم َواَل تَْرتَدُّ

112/5:22هـ
3
وََسى إِنذ فِيَها قَۡوٗما َجبذارِينَ   ْ َيَٰم  َٰ  0م0قَال وا لََها َحَّتذ ِإَونذا لَن نذۡدخ 

واْ ِمۡنَها فَإِنذا َدَِٰخل وَن  واْ ِمۡنَها َفإِن ََيۡر ج   ََيۡر ج 
ُموَسى إِنا فِيهَا قَْوًما َجبااِريَن َوإِناا لَْن قَالُوا يَا 

نَْدُخلَهَا َحتاى يَْخُرُجوا ِمْنهَا فَإِْن يَْخُرُجوا ِمْنهَا 

 فَإِناا َداِخلُونَ 

112/5:23هـ
4
ََلنِ   ِيَن ََيَاف ونَ  0مقَاَل رَج  ۡنَعَم ٱَّللذ  َعلَۡيِهَما 0ِمَن ٱَّلذ

َ
ل واْ  9أ ٱۡدخ 

ِ َفَتَوُكذ ٓواْ إِن  َعلَۡيِهم  ٱۡۡلَاَب  ۡم َغَٰلِب وَن  َولََعَ ٱَّللذ وه  فَإِنذك  فَإَِذا َدَخۡلت م 
ۡؤِمنَِي  نت م مُّ  ك 

ُ َعلَْيِهَما  قَاَل َرُجاَلِن ِمَن الاِذيَن يََخافُوَن أَْنَعَم هللاا

اْدُخلُوا َعلَْيِهُم اْلبَاَب فَإَِذا َدَخْلتُُموهُ فَإِناُكْم َغالِبُوَن 

لُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ َوَعلَ  ِ فَتََوكا  ى هللاا

نَت  112/5:24هـ
َ
ْ فِيَها فَٱۡذَهۡب أ وا ا َدام  بَٗدا مذ

َ
ٓ أ لََها وََسى إِنذا لَن نذۡدخ  ْ َيَٰم  قَال وا
ونَ  َٰعِد  َنا َق  َوَربَُّك فََقَٰتََِلٓ إِنذا َهَٰه 

َداُموا فِيهَا  قَالُوا يَا ُموَسى إِناا لَْن نَْدُخلَهَا أَبًَدا َما

 فَاْذهَْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاتاَِل إِناا هَاهُنَا قَاِعُدونَ 

112/5:25هـ
5
ۡق   ِِخِۖ فَٱۡفر 

َ
ۡملِك  إَِلذ َنۡفَِس َوأ

َ
ِ إَِن ِ ََلٓ أ بَۡيَنَنا َوَبۡيَ ٱۡلَقۡوِم  0قَاَل َرب 

 ٱۡلَفَِٰسقَِي 
َوأَِخي فَاْفُرْق قَاَل َربِّ إِنِّي اَل أَْملُِك إاِلا نَْفِسي 

 بَْينَنَا َوبَْيَن اْلقَْوِم اْلفَاِسقِينَ 

112/5:26هـ
6
َۛ  ]...[قَاَل فَإِنذَها   ۡربَعَِي َسَنٗة

َ
َمٌة َعلَۡيِهۡمَۛ أ َرذ ۡرِضِۚ  0مَم 

َ
وَن ِِف ٱۡۡل يَتِيه 

َس 
ۡ
 لََعَ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَفَِٰسقَِي  0فَََل تَأ

َمةٌ َعلَْيِهْم أَ  ْربَِعيَن َسنَةً يَتِيهُوَن فِي قَاَل فَإِناهَا ُمَحرا

 اأْلَْرِض فاََل تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم اْلفَاِسقِينَ 

112/5:27هـ
7
ب َِل   َبا ق ۡرَباٗنا َفت ق  ِ إِۡذ قَرذ  ٱۡبََنۡ َءاَدَم بِٱۡۡلَق 

َ
ِمۡن  0۞َوٱتۡل  َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ۡقت لَنذَكُۖ 
َ
َتَقبذۡل ِمَن ٱٓأۡلَخرِ َقاَل َۡل َحِدهَِما َولَۡم ي 

َ
َما َيَتَقبذل  ٱَّللذ   9أ قَاَل إِنذ

تذقِيَ    0مِمَن ٱلۡم 

بَا قُْربَانًا  َواْتُل َعلَْيِهْم نَبَأَ اْبنَْي آََدَم بِاْلَحقِّ إِْذ قَرا

ِمَن اآْلََخِر قَاَل  فَتُقُبَِّل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم يُتَقَبالْ 

ُ ِمَن اْلُمتاقِينَ   أَلَْقتُلَناَك قَاَل إِناَما يَتَقَباُل هللاا

112/5:28هـ
8
نَا۠ بَِباِسٖط  0لَئِنَۢ بََسطَت  

َ
ۡقت لََكُۖ  9إََِلذ يََدَك تِلَۡقت لََِن َمآ أ

َ
يَِدَي إََِلَۡك ِۡل

َ َربذ ٱۡلَعَٰلَِمَي  َخاف  ٱَّللذ
َ
ٓ أ  إَِن ِ

بََسْطَت إِلَيا يََدَك لِتَْقتُلَنِي َما أَنَا بِبَاِسطإ يَِدَي لَئِْن 

َ َربا اْلَعالَِمينَ   إِلَْيَك أِلَْقتُلََك إِنِّي أََخاُف هللاا

                                                           
1

 يُْوتِ ( 9 أَْنبِئَاءَ ( 0 
2

 .77-90:  07في سفر العدد اشارة الى استكشاف األرض كما جاء ( 0م 
3

( وهناك اشارة الى 99:  0؛تثنية 98:  07؛عدد 9:  07هناك ذكر للعمالقة كأعداء في زمن موسى )خروج ( 0م ♦ ُموَسى فِيهَا قَْوٌم َجبااُرونَ ( 0 

 .لإلشارة لهم ويستعمل القرآن كلمة جبراين . 09:  76انهم من ذرية عماليق حفيد عيسو )أخ يعقوب( وفقا لسفر التكوين 
4

. وقد جاء ذكر اسميهما 93:  6كلمة رجلين هنا قد تعني جسوسين من العبرية "رجل : تجسس" كما في يشوع  (0م♦ َعلَْيِهَما ويلكم ( 9 يَُخافُونَ ( 0 

 .6:  07في سفر العدد 
5

ق( 0   فَاْفِرْق، فَفَرِّ
6

يتيهون في البرية أربعين سنة، حتى انقرض كل الجيل الذي فعل الشر في عيني قارن: "وغضب الرب على إسراهيل، فجعلهم ( 0م ♦ تَاسَ ( 0 

 (.6:  3، ويشوع 7:  98و 9:  9، 7:  9تثنية ‘ 77:  07(. انظر هو هذه اللعنة عدد 07:  79الرب" )عدد 
7

كَ ( 9 فَتُقُبَُل، فَيُقُبَلُ ( 0  َُ ُْ األرض تقدمة للرب. وقدم هابيل أيضا شيئا من أبكار غنمه ومن  قارن. "وكان بعد أيام أن قدم قاين من ثمر( 0م ♦ أَلَْقتَُل

فقال الرب لقاين: لم غضبت ولم أطرقت  .فنظر الرب إلى هابيل وتقدمته، وإلى قاين وتقدمته لم ينظر. فغضب قاين وأطرق رأسه .دهنها

باب؟ إليك تنقاد أشواقها، فعليك أن تسودها. وقال قاين رأسك؟فإنك إن أحسنت أفال ترفع الرأس؟ وإن لم تحسن أفال تكون الخطيئة رابضة عند ال

فلما كانا في الحقل، وثب قاين على هابيل أخيه فقتله فقال الرب لقاين: أين هابيل أخوك؟ قال: ال أعلم. أحارس  لهابيل أخيه: لنخرج إلى الحقل

عون أنت من األرض التي فتحت فاها لتقبل دماء أخيك من فقال: ماذا صنعت؟ إن صوت دماء أخيك صارخ إلي من األرض واآلن فمل :ألخي أنا؟

 (.00-7:  7يدك" )تكوين 
8

 بِبَاِصطإ ( 9 بََصْطتَ ( 0 
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112/5:29هـ
1
  

َ
ن َتب ٓوأ

َ
رِيد  أ

 
ٓ أ َٰلَِك  0إَِن ِ ِۚ َوَذ ۡصَحَِٰب ٱنلذارِ

َ
وَن ِمۡن أ بِإِثَِۡم ِإَوثِۡمَك َفَتك 

َٰلِِمَي  اْ ٱلظذ  َجَزىؤ 
إِنِّي أُِريُد أَْن تَبُوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك فَتَُكوَن ِمْن 

 أَْصَحاِب النااِر َوَذلَِك َجَزاُء الظاالِِمينَ 

112/5:30هـ
2
ۡصَبَح ِمَن ٱۡلَخََِّٰسِيَن  0َفَطوذَعۡت  

َ
ۥ فَأ ِخيهِ َفَقَتلَه 

َ
ۥ َقۡتَل أ ه  َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَْتَل أَِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَْصبََ  ِمَن  ََل ۥ َنۡفس  فَطَوا

 اْلَخاِسِرينَ 

112/5:31هـ
3
َراٗبا  َٰرِي َسوَۡءةَ  0مَفَبَعَث ٱَّللذ  غ  ۥ َكۡيَف ي َو َِيه  ۡرِض لِۡي 

َ
 0َيۡبَحث  ِِف ٱۡۡل

ََٰوۡيلَََّتى  ِخيهِِۚ قَاَل َي
َ
َعَجۡزت   9أ

َ
َراِب  7أ وَن ِمۡثَل َهََٰذا ٱۡلغ  ك 

َ
ۡن أ
َ
أ

َوَٰرَِي َسوَۡءةَ 
 
َِٰدِمَي  0فَأ ۡصَبَح ِمَن ٱلنذ

َ
ِِخِۖ فَأ

َ
 أ

ُ ُغَرابًا يَْبَحُث فِي اأْلَْرِض لِيُِريَهُ َكْيَف  فَبََعَث هللاا

أََعَجْزُت أَْن  يَُواِري َسْوأَةَ أَِخيِه قَاَل يَا َوْيلَتَا

أَُكوَن ِمْثَل هََذا اْلُغَراِب فَأَُواِرَي َسْوأَةَ أَِخي 

 فَأَْصبََ  ِمَن النااِدِمينَ 

112/5:32هـ
4
ا  ]...[  ۥ َمن َقَتَل َنۡفَسَۢ نذه 

َ
ىءِيَل أ َٰ بََِنٓ إِۡسَر َٰلَِك َكَتۡبَنا لََعَ ۡجِل َذ

َ
ِمۡن أ

ۡو فََسادٖ 
َ
نذَما َقَتَل ٱنلذاَس ََجِيٗعا َوَمۡن  0بَِغۡۡيِ َنۡفس  أ

َ
ۡرِض فََكأ

َ
ِِف ٱۡۡل

ۡحَيا ٱنلذاَس ََجِيٗعا  
َ
ٓ أ َما نذ

َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
ل نَا  ]...[ 0مأ ۡم ر س  َولََقۡد َجآَءۡته 

َّۡسِف وَن  ۡرِض لَم 
َ
َٰلَِك ِِف ٱۡۡل م َبۡعَد َذ ِۡنه   بِٱۡۡلَي َِنَِٰت ث مذ إِنذ َكثِۡٗيا م 

َذلَِك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَراهِيَل أَناهُ َمْن ِمْن أَْجِل 

قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفسإ أَْو فََسادإ فِي اأْلَْرِض فََكأَناَما 

قَتََل النااَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاهَا فََكأَناَما أَْحيَا النااَس 

ما إِنا َكثِيًرا َجِميًعا َولَقَْد َجاَءْتهُْم ُرُسلُنَا بِاْلبَيِّنَاِت ثُ 

 ِمْنهُْم بَْعَد َذلَِك فِي اأْلَْرِض لَُمْسِرفُونَ 

112/5:33هـ
5
ۡرِض فََساًدا  

َ
وََل ۥ َويَۡسَعۡوَن ِِف ٱۡۡل َ َورَس  َارِب وَن ٱَّللذ ِيَن َي  اْ ٱَّلذ إِنذَما َجَزىؤ 

 ْ َقتذل ٓوا ن ي 
َ
ْ  0أ ۡو ي َصلذب ٓوا

َ
عَ  9أ ۡو ت َقطذ

َ
رۡ  7أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
ۡو أ

َ
ِۡن ِخَلَٰف  أ م م  ل ه  ج 

ۡرِضِۚ 
َ
ْ ِمَن ٱۡۡل ۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ  0ني نَفۡوا ُۖ َولَه  ۡنَيا ۡم ِخۡزي  ِِف ٱَلُّ َٰلَِك لَه  َذ
 َعَذاٌب َعِظيٌم 

َ َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن  إِناَما َجَزاُء الاِذيَن يَُحاِربُوَن هللاا

َصلابُوا أَْو تُقَطاَع فِي اأْلَْرِض فََساًدا أَْن يُقَتالُوا أَْو يُ 

أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُهُْم ِمْن ِخاَلفإ أَْو يُْنفَْوا ِمَن اأْلَْرِض 

ْنيَا َولَهُْم فِي اآْلَِخَرِة َعَذاٌب  َذلَِك لَهُْم ِخْزٌي فِي الدُّ

 َعِظيمٌ 

واْ َعلَۡيِهۡمُۖ  112/5:34هـ ن َتۡقِدر 
َ
ِيَن تَاب واْ ِمن َقۡبِل أ ور  إَِلذ ٱَّلذ َ َغف  نذ ٱَّللذ

َ
ٓواْ أ فَٱۡعلَم 

 رذِحيم  
إاِلا الاِذيَن تَابُوا ِمْن قَْبِل أَْن تَْقِدُروا َعلَْيِهْم فَاْعلَُموا 

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   أَنا هللاا

ْ إََِلۡهِ ٱلۡوَِسيلََة َوَجَٰ  112/5:35هـ ٓوا َ َوٱۡبَتغ  ْ ٱَّللذ وا ْ ٱتذق  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ْ ِِف َيى وا هِد 

ونَ  ۡم ت ۡفلِح   َسبِيلِهِۦ لََعلذك 
َ َواْبتَُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيلَةَ  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اتاقُوا هللاا

 َوَجاِهُدوا فِي َسبِيلِِه لََعلاُكْم تُْفلُِحونَ 

112/5:36هـ
6
ۡرِض  

َ
ا ِِف ٱۡۡل م مذ نذ لَه 

َ
ْ لَۡو أ وا ِيَن َكَفر  ۥ إِنذ ٱَّلذ ۥ َمَعه  ََجِيٗعا َوِمۡثلَه 

ب َِل  ْ بِهِۦ ِمۡن َعَذاِب يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ َما ت ق  وا ۡم َعَذاٌب  0َِلَۡفَتد  ۡمُۖ َولَه  ِمۡنه 
َِلم  
َ
 أ

إِنا الاِذيَن َكفَُروا لَْو أَنا لَهُْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا 

ِم اْلقِيَاَمِة َما َوِمْثلَهُ َمَعهُ لِيَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعَذاِب يَوْ 

 تُقُبَِّل ِمْنهُْم َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

112/5:37هـ
1
  ْ وا ن ََيۡر ج 

َ
وَن أ ۡم َعَذاب   0ي رِيد  ُۖ َولَه  م بَِخَٰرِِجَي ِمۡنَها ِمَن ٱنلذارِ َوَما ه 
قِيم    مُّ

يُِريُدوَن أَْن يَْخُرُجوا ِمَن النااِر َوَما هُْم بَِخاِرِجيَن 

 َولَهُْم َعَذاٌب ُمقِيمٌ ِمْنهَا 

                                                           
1

 تَبُوا ( 0 
2

 فَطَاَوَعْت، فَطَاَوَعْته( 0 
3

ةَ ( 0  ولكن نجدها في اسطورة يهودية مع بعض ال ذكر للغراب أو لدفن الجثة في سفر التكوين ( 0م ♦ أََعِجْزتُ ( 7 َوْيلَتي، َوْيلَتَاه( 9 َسَوةَ، َسوا

آدم وحّواء لم يعرفا ماذا يفعالن بها.جلسا بجانبها ينتحبان، وكان  االختالف جاء فيها: "لفترة طويلة ظلّت الجثة مكشوفة وممددة على األرض, ألن

غرابا نبش األرض في بقعة معيّنة  بان كيف أنيحمي الجثة ألال تصاب بأذى من الطيور والوحوش. وفجأة الحظ األبوان المنتح كلب هابيل الوفي

 Pirqé de Rabbi)أنظر هذه االسطورة في   آدم خطى الغراب ودفن جثمان هابيل" .ثم أنه دفن طاهرا ميتا من نوعه في األرض. فاتّبع

Eliézer, chap. 21   واسطورة اخرى تكاد تكون متشابهة فيMidrash Tanhuma, Beresit X.) 
4

ال نفهم صلة هذه اآلية بما سبقها إال إذا رجعنا الى نص التوراة السابق الذكر الذي يتكلم ليس عن دم هابيل بل عن دماء هابيل ( 0م ♦فساداً ( 0 

. فلم يقُل دم أ ماء خيك بل دبصيغة الجمع. وقد فسر التلمود هذه اآلية قاهال: "وجدنا قايين الذي قتل أخاه أنه قيل عنه صوت دماء أخيك صارٌخ إليا

عاً. وكل من أخيك يعني دمه ودم ذّريته، ولهذا السبب ُخلق آدم وحده ليعلّمك أن كل من أهلك نفساً من إسراهيل فالكتاب يحسبه كأنه أهلك العالم جمي

اآلية  . وهكذا يوضع معنى(Mishna, Sanhédrin 4:5; Talmud, Kiddushin par. 1)أحيا نفساً فالكتاب يحسبه كأنه أحيا العالم جميعاً"

 مع جزهها الثاني. 79التي نقلها القرآن عن التلمود بصورة ناقصة. هذا ونالحظ أن ال عالقة بين الجزء األول من اآلية 
5

  77:  3\009منسوخة باآلية ( 0ن ♦تُْقطََع ( 7 يُْصلَبُوا( 9 يُْقتَلُوا( 0 
6

 تَقَبالَ ( 0 
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112/5:38هـ
2
ارِقَة    ارِق  َوٱلسذ َما 0َوٱلسذ يِۡدَيه 

َ
ْ أ ٓوا ََٰٗل  0م9فَٱۡقَطع  َۢ بَِما َكَسَبا نََك َجَزآَء
ِۗۡ َوٱَّللذ  َعزِيٌز َحِكيم   َِن ٱَّللذ  م 

اِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْيِديَهَُما َجَزاًء بَِما  اِرُق َوالسا َوالسا

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ َكَسبَا نََكااًل  ِ َوهللاا   ِمَن هللاا

112/5:39هـ
3
َ َيت وب  َعَلۡيهِِۚ   ۡصلََح فَإِنذ ٱَّللذ

َ
ۡلِمهِۦ َوأ َ  0مَفَمن تَاَب ِمنَۢ َبۡعِد ظ  إِنذ ٱَّللذ

ور  رذِحيٌم   َغف 
َ يَتُوُب  فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ظُْلِمِه َوأَْصلََ  فَإِنا هللاا

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ َعلَْيِه إِنا   هللاا

ِب  َمن يََشآء   112/5:40هـ َعذ  ۡرِض ي 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ َ ََل ۥ م  نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ءٖ قَِدير   ِ ََشۡ
َٰ ُك   ۗۡ َوٱَّللذ  لََعَ  َوَيۡغفِر  لَِمن يََشآء 

َماَواِت  َ لَهُ ُملُْك السا َواأْلَْرِض أَلَْم تَْعلَْم أَنا هللاا

ُ َعلَى ُكلِّ  ُب َمْن يََشاُء َويَْغفُِر لَِمْن يََشاُء َوهللاا يَُعذِّ

 َشْيءإ قَِديرٌ 

112/5:41هـ
4
نَك   ول  ََل ََيۡز  َها ٱلرذس  يُّ

َ
أ ونَ  0۞َيى ِيَن ي َسَٰرِع  ۡفرِ ِمَن  9ٱَّلذ ِِف ٱۡلك 

َٰهِِهۡم َولَۡم ت ۡؤِمن ق   ۡفَو
َ
ْ َءاَمنذا بِأ ِيَن قَال ٓوا ۡمَۛ ٱَّلذ َْۛ  0مل وب ه  ِيَن َهاد وا َومَِن ٱَّلذ

َٰع ونَ  ِف وَن  7لِۡلَكِذبِ  7َسمذ َر  ت وَكُۖ َي 
ۡ
وَن لَِقۡو   َءاَخرِيَن لَۡم يَأ َٰع  َسمذ

وه  ِإَون لذۡم  3ٱۡلَۡكِمَ  ذ  وتِيت ۡم َهََٰذا فَخ 
 
ول وَن إِۡن أ ِمنَۢ َبۡعِد َمَواِضعِهِۖۦُ َيق 

ْ  َوَمن ي رِدِ  وا ِ َشۡي  ت ۡؤتَۡوه  فَٱۡحَذر  ۥ فَلَن َتۡملَِك ََل ۥ ِمَن ٱَّللذ ا    ً ٱَّللذ  فِۡتنََته 
 ُۖ ۡنَيا ِخۡزي  ۡم ِِف ٱَلُّ ۡم  لَه  َِر ق ل وَبه  َطه  ن ي 

َ
ِيَن لَۡم ي رِدِ ٱَّللذ  أ ْوَلىئَِك ٱَّلذ

 
أ

ۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيم    َولَه 

ُسوُل اَل يَْحُزْنَك الاِذينَ  يَُساِرُعوَن فِي  يَا أَيُّهَا الرا

اْلُكْفِر ِمَن الاِذيَن قَالُوا آََمناا بِأَْفَواِهِهْم َولَْم تُْؤِمْن 

اُعوَن لِْلَكِذِب  قُلُوبُهُْم َوِمَن الاِذيَن هَاُدوا َسما

فُوَن اْلَكلَِم  اُعوَن لِقَْومإ آََخِريَن لَْم يَأْتُوَك يَُحرِّ َسما

إِْن أُوتِيتُْم هََذا فَُخُذوهُ ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه يَقُولُوَن 

ُ فِْتنَتَهُ فَلَْن  َوإِْن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحَذُروا َوَمْن يُِرِد هللاا

ُ أَْن  ِ َشْيئًا أُولَئَِك الاِذيَن لَْم يُِرِد هللاا تَْملَِك لَهُ ِمَن هللاا

ْنيَا ِخْزٌي َولَهُْم فِي  يُطَهَِّر قُلُوبَهُْم لَهُْم فِي الدُّ

 ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ اآْلَ 

112/5:42هـ
5
ۡحِتِۚ   َٰل وَن لِلسُّ كذ

َ
وَن لِۡلَكِذِب أ َٰع  م  0م0َسمذ فَإِن َجآء وَك فَٱۡحك 

ۡمُۖ  ۡعرِۡض َعۡنه 
َ
ۡو أ
َ
ۡم أ وَك َشۡي  0نبَۡيَنه  ُّ ۡم فَلَن يَۡض  ُۖ   ٗ ِإَون ت ۡعرِۡض َعۡنه  ا

 َ م بِٱۡلقِۡسِطِۚ إِنذ ٱَّللذ م بَۡيَنه  ۡقِسِطَي ِإَوۡن َحَكۡمَت فَٱۡحك  ِبُّ ٱلۡم    َي 

ْحِت فَإِْن َجاُؤوَك  الُوَن لِلسُّ اُعوَن لِْلَكِذِب أَكا َسما

فَاْحُكْم بَْينَهُْم أَْو أَْعِرْض َعْنهُْم َوإِْن تُْعِرْض 

وَك َشْيئًا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم  َعْنهُْم فَلَْن يَُضرُّ

َ يُِحبُّ   اْلُمْقِسِطينَ  بَْينَهُْم بِاْلقِْسِط إِنا هللاا

ِ ث مذ َيَتَولذۡوَن  112/5:43هـ ۡكم  ٱَّللذ َٰة  فِيَها ح  م  ٱتلذۡوَرى ونََك وَِعنَده  ِم  َك  َوَكۡيَف َي 
ۡؤِمنِيَ  ْوَلىئَِك بِٱلۡم 

 
َٰلَِك  َوَمآ أ  ِمنَۢ َبۡعِد َذ

 ِ ُمونََك َوِعْنَدهُُم التاْوَراةُ فِيهَا ُحْكُم هللاا َوَكْيَف يَُحكِّ

 يَتََولاْوَن ِمْن بَْعِد َذلَِك َوَما أُولَئَِك بِاْلُمْؤِمنِينَ ثُما 

112/5:44هـ
6
ِيَن   م  بَِها ٱنلذبِيُّوَن ٱَّلذ ٗدى َون ور   ََيۡك  ََٰة فِيَها ه  نَزنۡلَا ٱتلذۡوَرى

َ
ٓ أ ا إِنذ

َٰنِيُّونَ  بذ واْ َوٱلرذ ِيَن َهاد  ْ لَِّلذ وا ۡسلَم 
َ
ۡحَبار   0تأ

َ
واْ ِمن بَِما ٱۡست حۡ  9تَوٱۡۡل فِظ 

ْ ٱنلذاَس َوٱۡخَشۡونِ  ا َهَدآَء  فَََل ََتَۡشو  ْ َعلَۡيهِ ش  ِ َوََكن وا َوََل  0كَِتَِٰب ٱَّللذ
ْ أَِب وا ْوَلىئَِك تَۡشََت 

 
نَزَل ٱَّللذ  فَأ

َ
ٓ أ م بَِما َيََِّٰت َثَمٗنا قَلِيَٗل  َوَمن لذۡم ََيۡك 

وَن  َٰفِر  م  ٱۡلَك  ه 

ةَ فِيهَا هًُدى َونُوٌر يَْحُكُم بِهَا إِناا أَْنَزْلنَا التاْوَرا

باانِيُّوَن  النابِيُّوَن الاِذيَن أَْسلَُموا لِلاِذيَن هَاُدوا َوالرا

ِ َوَكانُوا  َواأْلَْحبَاُر بَِما اْستُْحفِظُوا ِمْن ِكتَاِب هللاا

َعلَْيِه ُشهََداَء فاََل تَْخَشُوا النااَس َواْخَشْوِن َواَل 

يَاتِي ثََمنًا قَلِياًل َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل تَْشتَُروا بِآَ 

ُ فَأُولَئَِك هُُم اْلَكافُِرونَ   هللاا

                                                                                                                                                                                                            
1

 يُْخَرُجوا( 0 
2

ال تذكر التوراة عقوبة القطع للسارق ولكنها نصت عليها لذنب آخر: ( 0م ♦ أيمانهما، أيمانهم( 9 والسُّرقة والسارقون والسارقات، والسُّرق( 0 

ينك "إذا تخاصم رجالن الواحد مع اآلخر، فتقدمت امرأة أحدهما لتنقذ رجلها من يد ضاربه، فمدت يدها وأمسكت بعورته، فاقطع يدها وال تشفق ع

 (.09-00:  93عليها" )تثنية 
3

(؛" إرجعوا إلي أرجع إليكم، 7:  0قارن: " هكذا قال رب القوات: إرجعوا إلي، يقول رب القوات، فأرجع إليكم، قال رب القوات" )زكريا ( 0م 

 (. 7:  7قال رب القوات" )مالخي 
4

اِعينَ ( 7 يُْسِرُعونَ ( 9 يَْحِزْنكَ ( 0  قارن: "أن هذا الشعب يتقرب إلي بفمه ويكرمني بشفتيه وقلبه بعيد ( 0م ♦ اْلِكْلَم، اْلَكاَلمَ ( 3 لِْلِكْذِب، لِْلُكُذبِ ( 7 َسما

 (.6: 7ومرقس  9:  03(. وقد استشهد بها المسي  )متى 07:  98مني" )اشعيا 
5

ُحِت، لِلساْحِت، لِلساَحِت، لِلسِّْحتِ ( 0  السحت من سحته إذا استأصله، ويطلق على المال الحرام ألنه يذهب بالحالل ويمحقه )معجم القرآن  (0م♦  لِلسُّ

(؛"ال تحرف الحكم 9:  97الكريم(. وتشير الى رشوة القضاة. قارن. "ال تأخذ رشوة، فإن الرشوة تعمي البصراء وتفسد أقوال األبرار" )خروج 

(؛"ملعون من يأخذ رشوة ليقتل دما 08:  06ة تعمي أبصار الحكماء وتفسد قضايا األبرار" )تثنية وال تحاب الوجوه وال تأخذ رشوة، ألن الرشو

 التي تسن أن يحكم بما انزل على النبي. 78:  3\009منسوخة باآلية ( 0ن ♦ (..93:  97بريئا" )تثنية 
6

معجم الفاظ القرآن الكريم(. وهي كلمة عبرية تعني الرفاق وتشير ( األحبار هم العلماء )9. م78:  7\98( أنظر هامش اآلية 0ت♦  َواْخَشْونِي( 0 

 الى فرقة تفهم في الدين.
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112/5:45هـ
1
ٓ  0َوَكَتۡبَنا َعلَۡيِهمۡ   نَف  0مفِيَها

َ
نذ ٱنلذۡفَس بِٱنلذۡفِس َوٱۡلَعۡيَ بِٱۡلَعۡيِ َوٱۡۡل

َ
أ

نِف 
َ
نذ  0تبِٱۡۡل ِ ذ ِن َوٱلس 

 
ذ َن بِٱۡۡل

 
وحَ  َوٱۡۡل ِ َوٱۡۡل ر  ن  ِ قَِصاص    7 9بِٱلس 

وَ  َق بِهِۦ َفه  اَرة   7َفَمن تََصدذ ۥ   9مَكفذ نَزَل ٱَّللذ   3َلذ 
َ
م بَِمآ أ َوَمن لذۡم ََيۡك 

وَن  َٰلِم  م  ٱلظذ ْوَلىئَِك ه 
 
 فَأ

َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيهَا أَنا الناْفَس بِالناْفِس َواْلَعْيَن 

َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُُذِن َوالسِّنا بِاْلَعْيِن 

نِّ َواْلُجُروَح قَِصاٌص فََمْن تََصداَق بِِه فَهَُو  بِالسِّ

ُ فَأُولَئَِك هُُم  َكفااَرةٌ لَهُ َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل هللاا

 الظاالُِمونَ 

112/5:46هـ
2
ى َءاَثَٰرِهِم  ۡيَنا لََعَ ٗقا َوَقفذ ِ َصد  ل َِما َبۡيَ يََديۡهِ ِمَن  0مبِعِيََس ٱبِۡن َمۡرَيَم م 

ٗقا ل َِما َبۡيَ يََديۡهِ  ِ َصد  ٗدى َون ور  َوم  َِّنيَل فِيهِ ه  َٰةِِۖ وََءاَتۡيَنَٰه  ٱۡۡلِ ٱتلذۡوَرى
َٰةِ ٗدى َوَموِۡعَظةٗ  0تِمَن ٱتلذۡوَرى تذقَِي  0وَه   ل ِۡلم 

قًا لَِما َوقَفاْينَا َعلَى آَثَاِرِهْم  بِِعيَسى اْبِن َمْريََم ُمَصدِّ

ْنِجيَل فِيِه هًُدى  بَْيَن يََدْيِه ِمَن التاْوَراِة َوآَتَْينَاهُ اإْلِ

قًا لَِما بَْيَن يََدْيِه ِمَن التاْوَراِة َوهًُدى  َونُوٌر َوُمَصدِّ

 َوَمْوِعظَةً لِْلُمتاقِينَ 

112/5:47هـ
3
ۡهل   

َ
ۡم أ َِّنيلِ  0َوَۡلَۡحك  م بَِمآ  ٱۡۡلِ نَزَل ٱَّللذ  فِيهِِۚ َوَمن لذۡم ََيۡك 

َ
ٓ أ بَِما

وَن  م  ٱۡلَفَِٰسق  ْوَلىئَِك ه 
 
نَزَل ٱَّللذ  فَأ

َ
 أ

ُ فِيِه َوَمْن لَْم  ْنِجيِل بَِما أَْنَزَل هللاا َوْليَْحُكْم أَْهُل اإْلِ

ُ فَأُولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ   يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل هللاا

112/5:48هـ
4
ٗقا  ِ َصد  ِ م  ٓ إََِلَۡك ٱۡلِكَتََٰب بِٱۡۡلَق  نَزنۡلَا

َ
ل َِما َبۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتَِٰب  0مَوأ

َهۡيِمًنا ۡم  0َوم  ۡهَوآَءه 
َ
ُۖ َوََل تَتذبِۡع أ نَزَل ٱَّللذ 

َ
ٓ أ م بَِما م بَۡيَنه  َعلَۡيهِِۖ فَٱۡحك 

ۡم ُِشَۡعةٗ  ٖ َجَعۡلَنا ِمنك 
ِۚ لِك   ِ ا َجآَءَك ِمَن ٱۡۡلَق  َولَۡو  0تَوِمۡنَهاٗجا   9َعمذ

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن  مذ
 
ۡم أ ۡم ِِف  ]...[َشآَء ٱَّللذ  َۡلََعلَك  َۡبل َوك  ِ َمآ َل 

م  ۡم ََجِيٗعا َفي نَب ِئ ك  ِ َمۡرِجع ك  َِٰتِۚ إََِل ٱَّللذ ْ ٱۡۡلَۡيَر وا ۡمُۖ فَٱۡستَبِق  َٰك  َءاتَى
وَن  نت ۡم فِيهِ ََتَۡتلِف   بَِما ك 

قًا لَِما بَْيَن يََدْيِه  َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ

ْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل ِمَن اْلِكتَاِب َوُمهَْيِمنًا َعلَْيِه فَاْحكُ 

ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ لُِكلٍّ  ُ َواَل تَتابِْع أَْهَواَءهُْم َعما هللاا

ُ لََجَعلَُكْم  َجَعْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاًجا َولَْو َشاَء هللاا

ةً َواِحَدةً َولَِكْن لِيَْبلَُوُكْم فِي َما آَتَاُكْم فَاْستَبِقُوا  أُما

ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا فَيُنَبِّئُُكْم بَِما الْ  َخْيَراِت إِلَى هللاا

 ُكْنتُْم فِيِه تَْختَلِفُونَ 

ن  112/5:49هـ
َ
ۡم أ ۡم َوٱۡحَذرۡه  ۡهَوآَءه 

َ
نَزَل ٱَّللذ  َوََل تَتذبِۡع أ

َ
ٓ أ م بَِما م بَۡيَنه  ِن ٱۡحك 

َ
َوأ

نَزَل ٱَّللذ  
َ
نذَما ي رِيد  َيۡفتِن وَك َعنَۢ َبۡعِض َمآ أ

َ
إََِلَۡكُۖ فَإِن تََولذۡواْ فَٱۡعلَۡم أ

ونَ  َِن ٱنلذاِس لََفَِٰسق  م بَِبۡعِض ذ ن وبِِهۡمۗۡ ِإَونذ َكثِۡٗيا م  ن ي ِصيَبه 
َ
 ٱَّللذ  أ

ُ َواَل تَتابِْع أَْهَواَءهُْم  َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل هللاا

ُ َواْحَذْرهُْم أَْن يَْفتِنُوَك عَ  ْن بَْعِض َما أَْنَزَل هللاا

ُ أَْن يُِصيبَهُْم  إِلَْيَك فَإِْن تََولاْوا فَاْعلَْم أَناَما يُِريُد هللاا

 بِبَْعِض ُذنُوبِِهْم َوإِنا َكثِيًرا ِمَن النااِس لَفَاِسقُونَ 

112/5:50هـ
5
ۡكمَ   فَح 

َ
وَن   0أ ِ  9ٱۡلَجَِٰهلِيذةِ َيۡبغ  ۡحَسن  ِمَن ٱَّللذ

َ
ۡكٗما ل َِقۡو ٖ  َوَمۡن أ ح 

 ي وقِن وَن 
ِ ُحْكًما  أَفَُحْكَم اْلَجاِهلِياِة يَْبُغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللاا

 لِقَْومإ يُوقِنُونَ 

112/5:51هـ
6
وَد َوٱنلذَصََٰرىى   ْ ٱَۡلَه  وا ْ ََل َتتذِخذ  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡوَِلَآَء   0ت۞َيى

َ
أ

َ ََل  ۡمۗۡ إِنذ ٱَّللذ ۥ ِمۡنه  ۡم فَإِنذه  ِنك  م م  ذه  ۡوَِلَآء  َبۡعٖضِۚ َوَمن َيَتَول
َ
ۡم أ ه  َبۡعض 

َٰلِِمَي   َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظذ

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَتاِخُذوا اْليَهُوَد َوالناَصاَرى 

ْعضإ َوَمْن يَتََولاهُْم ِمْنُكْم أَْولِيَاَء بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَ 

َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظاالِِمينَ   فَإِناهُ ِمْنهُْم إِنا هللاا

112/5:52هـ
7
ونَ  0َفََتَى  َرض  ي َسَٰرِع  ِيَن ِِف ق ل وبِِهم مذ ن  9ٱَّلذ

َ
ول وَن ََنَۡشى أ فِيِهۡم َيق 

ن  ]...[ت ِصيبََنا َدآئَِرة   
َ
ِۡن ِعنِدهِۦ َفَعََس ٱَّللذ  أ ۡمرٖ م 

َ
ۡو أ
َ
ِتَ بِٱۡلَفۡتِح أ

ۡ
يَأ

 ْ وا ِسِهۡم َنَِٰدِميَ  7َفي ۡصبِح  نف 
َ
واْ ِِفٓ أ َِسُّ

َ
َٰ َمآ أ   7لََعَ

فَتََرى الاِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَُساِرُعوَن فِيِهْم 

ُ أَْن  يَقُولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصيبَنَا َداهَِرةٌ فََعَسى هللاا

ْلفَْتِ  أَْو أَْمرإ ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصبُِحوا َعلَى َما يَأْتَِي بِا

وا فِي أَْنفُِسِهْم نَاِدِمينَ   أََسرُّ

                                                           
1

نُّ بِ ( 9 َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم = وأنزل هللا على بني إسراهيل( 0  نِّ َواْلُجُروحُ أَِن الناْفُس بِالناْفِس َوالَْعْيُن بِاْلَعْيِن َواأْلَْنُف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذُن بِاأْلُُذِن َوالسِّ وأِن ( 7 السِّ

 90نجد نفس اللفظة بالعبرية )أنظر مثال خروج ( 9م .079:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0م ♦ َكفااَرته( 3 قَِصاٌص ومن يتصدق به فإنه( 7 الجروحُ 

 ( ال ذكر لألنف في القصاص في التوراة.0الخ(. ت 01:  71؛76و  77:  98و 71: 

2
َٰةِالحظ هنا تكرار عبارة  (0ت♦ . 70:  73\77 اآلية هامش أنظر (0م♦  َوَمْوِعظَةٌ ( 0  ٗقا ل َِما َبۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱتلذۡوَرى ِ َصد    َوم 

3
 َولِيَْحُكَم أَْهُل، َوْليَْحُكَم أَْهُل، َوأْن لِيَْحُكَم أَْهُل، َوأِن احُكْم أَْهلَ ( 0 

4
نجد لفظة منهاج في اآلية التالية يمعنى اسلوب السياقة: " فنَقََل الحارُس (  0ت ♦. 70:  73\77 اآلية هامش أنظر (0م♦ َشْرَعةً ( 9 َوُمهَْيَمنًا( 0 

 (.91:  8الخبَر وقاَل: وَصَل إليِهم ولم يَرجْع، وساهُِق الَمركبِة يَسوُق بُِعْنفإ كياهو بِن نَمشي" )ملوك الثاني 
5

  ونَ تَْبغُ ( 9 أَفَُحْكُم، أَفََحَكَم، أَبُِحْكمِ ( 0 
6

 .69:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0ت 
7

 نَِدمين( 7 فَتُصب  الفُّساُق، فَيُصب  الفُّساقُ ( 7 يُْسرعون( 9 فيرى( 0 
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112/5:53هـ
1
ول    يَۡمَٰنِِهۡم  0َوَيق 

َ
ِ َجۡهَد أ ْ بِٱَّللذ وا ۡقَسم 

َ
ِيَن أ ََلٓءِ ٱَّلذ ؤ  َهى

َ
ْ أ ِيَن َءاَمن ٓوا ٱَّلذ
ۡم  َحبَِطۡت  ۡم لََمَعك  ۡم  9إِنذه  ۡعَمَٰل ه 

َ
واْ َخََِّٰسِيَن أ ۡصَبح 

َ
 فَأ

 ِ َويَقُوُل الاِذيَن آََمنُوا أَهَُؤاَلِء الاِذيَن أَْقَسُموا بِاَّللا

َجْهَد أَْيَمانِِهْم إِناهُْم لََمَعُكْم َحبِطَْت أَْعَمالُهُْم 

 فَأَْصبَُحوا َخاِسِرينَ 

112/5:54هـ
2
ْ َمن يَۡرتَدذ   ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡم َعن دِينِهِۦ  0َيى فََسوَۡف  ]...[ِمنك 

ذِلذة  
َ
ۥٓ أ ۡم َوي ِحبُّونَه  ِبُّه  ِت ٱَّللذ  بَِقۡوٖ  َي 

ۡ
ة   9يَأ ِعزذ

َ
ۡؤِمنَِي أ لََعَ  7لََعَ ٱلۡم 

َٰلَِك  ِ َوََل ََيَاف وَن لَۡوَمَة ََلٓئِٖمِۚ َذ وَن ِِف َسبِيِل ٱَّللذ َٰفِرِيَن ي َجَِٰهد  ٱۡلَك
ِ ي ۡؤتِيهِ   َمن يََشآء   َوٱَّللذ  َوَِٰسٌع َعلِيٌم  7فَۡضل  ٱَّللذ

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا َمْن يَْرتَدا ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه 

ُ بِقَْومإ يُِحبُّهُْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلاةإ َعلَى  فََسْوَف يَأْتِي هللاا

ةإ َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي  اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزا

ِ  َسبِيلِ  ِ َواَل يََخافُوَن لَْوَمةَ اَلهِمإ َذلَِك فَْضُل هللاا هللاا

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ   يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوهللاا

112/5:55هـ
3
م    ِينَ  0إِنذَما َوَِلُّك  ِيَن َءاَمن واْ ٱَّلذ وَل  ۥ َوٱَّلذ لَوَٰةَ  9ٱَّللذ  َورَس  وَن ٱلصذ ي قِيم 

وَن  7َوي ۡؤت ونَ  ۡم َرَٰكِع  ةَ َوه  َكوَٰ  ٱلزذ
ُ َوَرُسولُهُ َوالاِذيَن آََمنُوا الاِذيَن  إِناَما َولِيُُّكُم هللاا

َكاةَ َوهُْم َراِكُعونَ  اَلةَ َويُْؤتُوَن الزا  يُقِيُموَن الصا

ْ  112/5:56هـ ِيَن َءاَمن وا وََل ۥ َوٱَّلذ َ َورَس  م  فَإِنذ ِحزۡ  ]...[َوَمن َيَتَولذ ٱَّللذ ِ ه  َب ٱَّللذ
 ٱۡلَغَٰلِب ونَ 

َ َوَرُسولَهُ َوالاِذيَن آََمنُوا فَإِنا ِحْزَب  َوَمْن يَتََولا هللاا

ِ هُُم اْلَغالِبُونَ   هللاا

112/5:57هـ
4
ٗوا  ز  ۡم ه  واْ دِيَنك  َذ  ِيَن ٱَتذ واْ ٱَّلذ ِيَن َءاَمن واْ ََل َتتذِخذ  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َولَعِٗبا  0َيى

ارَ  فذ ۡم َوٱۡلك  وت واْ ٱۡلِكَتََٰب ِمن َقۡبلِك 
 
ِيَن أ َِن ٱَّلذ َ  9م  واْ ٱَّللذ ۡوَِلَآَء  َوٱتذق 

َ
أ

ۡؤِمنَِي  نت م مُّ  إِن ك 

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَتاِخُذوا الاِذيَن اتاَخُذوا ِدينَُكْم 

اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم هُُزًوا َولَِعبًا ِمَن الاِذيَن أُوتُوا 

َ إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ   َواْلُكفااَر أَْولِيَاَء َواتاقُوا هللاا

112/5:58هـ
5
ٗوا  ز  وَها ه  َذ  ةِ ٱَتذ لَوَٰ ۡم قَۡوم  َلذ  9َولَعِٗبا   0ِإَوَذا نَاَدۡيت ۡم إََِل ٱلصذ نذه 

َ
َٰلَِك بِأ َذ

 َيۡعقِل وَن 
اَلِة اتاَخُذوهَا هُُزًوا َولِْعبًا َوإَِذا نَاَدْيتُْم إِلَى  الصا

 َذلَِك بِأَناهُْم قَْوٌم اَل يَْعقِلُونَ 

112/5:59هـ
6
ونَ   ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب َهۡل تَنقِم 

َ
أ نزَِل  0ق ۡل َيى

 
ِ َوَمآ أ ۡن َءاَمنذا بِٱَّللذ

َ
ٓ أ  9ِمنذآ إَِلذ

نزَِل 
 
ۡم  9إََِلَۡنا َوَمآ أ ك  ۡكَثَ

َ
نذ أ
َ
وَن ِمن َقۡبل  َوأ َِٰسق   َف

قُْل يَا أَهَْل اْلِكتَاِب هَْل تَْنقُِموَن ِمناا إاِلا أَْن آََمناا 

ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْينَا َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبُل َوأَنا  بِاَّللا

 أَْكثََرُكْم فَاِسقُونَ 

112/5:60هـ
7
م  نَب ِئ ك 

 
َٰلَِك َمث وَبةً  0ق ۡل َهۡل أ ِن َذ ٖ م  ِ  َمن لذَعَنه  ٱَّللذ   9بَُِش  ِعنَد ٱَّللذ

م  ٱۡلقَِرَدةَ َوٱۡۡلََنازِيرَ  وَت   7وََغِضَب َعلَۡيهِ وََجَعَل ِمۡنه  َٰغ   3 7وََعَبَد ٱلطذ
بِيِل  َضلُّ َعن َسَوآءِ ٱلسذ

َ
اَكٗنا َوأ ْوَلىئَِك َُش   مذ

 
 أ

 ِ  َمْن قُْل هَْل أُنَبِّئُُكْم بَِشرٍّ ِمْن َذلَِك َمثُوبَةً ِعْنَد هللاا

ُ َوَغِضَب َعلَْيِه َوَجَعَل ِمْنهُُم اْلقَِرَدةَ  لََعنَهُ هللاا

َواْلَخنَاِزيَر َوَعبََد الطااُغوَت أُولَئَِك َشر  َمَكانًا 

بِيلِ   َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السا

ۡفرِ  112/5:61هـ َخل واْ بِٱۡلك  ۡم قَال ٓواْ َءاَمنذا َوقَد دذ واْ بِهِۦ  ِإَوَذا َجآء وك  ۡم قَۡد َخرَج  َوه 
ونَ  ۡعلَم  بَِما ََكن واْ يَۡكت م 

َ
 َوٱَّللذ  أ

َوإَِذا َجاُؤوُكْم قَالُوا آََمناا َوقَْد َدَخلُوا بِاْلُكْفِر َوهُْم 

ُ أَْعلَُم بَِما َكانُوا يَْكتُُمونَ   قَْد َخَرُجوا بِِه َوهللاا

112/5:62هـ
8
ۡم ي َسَٰ   ِۡنه  ۡدَوَٰنِ َوتََرىَٰ َكثِۡٗيا م  ثِۡم َوٱۡلع  وَن ِِف ٱۡۡلِ ۡكلِهِم   0رِع 

َ
َوأ

ۡحَت    َۡلِۡئَس َما ََكن واْ َيۡعَمل وَن  0ت9ٱلسُّ
ْثِم َواْلُعْدَواِن  َوتََرى َكثِيًرا ِمْنهُْم يَُساِرُعوَن فِي اإْلِ

ْحَت لَبِْئَس َما َكانُوا يَْعَملُونَ   َوأَْكلِِهُم السُّ

112/5:63هـ
1
َٰنِيُّونَ لَۡوََل   بذ م  ٱلرذ َٰه  ۡحَبار   0ت0َيۡنَهى

َ
ۡثمَ  9تَوٱۡۡل  9َعن قَۡولِِهم  ٱۡۡلِ

ۡحَت   ۡكلِِهم  ٱلسُّ
َ
  7َۡلِۡئَس َما ََكن واْ يَۡصَنع ونَ  7َوأ

ْثَم  باانِيُّوَن َواأْلَْحبَاُر َعْن قَْولِِهُم اإْلِ لَْواَل يَْنهَاهُُم الرا

ْحَت لَبِْئَس َما َكا  نُوا يَْصنَُعونَ َوأَْكلِِهُم السُّ

                                                           
1

 َحبَطَتْ ( 9 يَقُوُل، َويَقُولَ ( 0 
2

ةً، ُغلظاَء، ُغلُظإ ( 7 أَِذلاةً ( 9 يَْرتَِددْ ( 0   يُْوتِيهِ ( 7 أَِعزا
3

 َويُوتُونَ ( 7 والاِذينَ ( 9 موالكم( 0 
4

ا( 0  ًُ  ِمْن قَْبلُِكْم َومن اْلُكفااِر، من قبلكم ومن الذين أشركوا( 9 هُُزًؤا، هُْزًءا، هُْزًوا، هُزا
5

ا( 0  ًُ  َولِْعبًا( 9 هُُزًؤا، هُْزًءا، هُْزًوا، هُزا
6

 أَنزل( 9 تَْنقَُمونَ ( 0 
7

وَعبَُد الطاغوِت، وعبدوا الطاغوت، ( 7 والخنازير = من غضب هللا عليهم وجعلهم قردة وخنازيرمن لعنه ... ( 7 َمْثَوبَةً ( 9 أُنَبِئُُكْم، أُنَبِّْيُكمْ ( 0 

( 3 وُعبِدت الطاغوت، وَمن عبد الطاغوت، وُعبااد الطاغوت، وعبيد الطاغوت، وأعبَُد الطاغوت، وعبدة الطاغوت، وعابدي الطاغوت

 الطواغيت، الشيطان
8

ُحَت،( 9 َواْلِعْدَوانِ ( 0  ُحَت  السُّ ُحَت، السا  .79:  3\009نظر هامش اآلية ( 0ت ♦السِّ
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112/5:64هـ
2
  ْ يِۡديِهۡم َول عِن وا

َ
لذۡت أ ِ َمۡغل ولٌَة  غ  ود  يَد  ٱَّللذ ْ  بَۡل  0َوقَالَِت ٱَۡلَه  بَِما قَال وا

وَطَتانِ  آ  0مي نفِق  َكۡيَف يََشآء    9يََداه  َمۡبس  م مذ ِۡنه  َولََُيِيَدنذ َكثِۡٗيا م 
ۡغَيَٰ  ب َِك ط  نزَِل إََِلَۡك ِمن رذ

 
م  ٱۡلَعَدََٰوةَ َوٱۡۡلَۡغَضآَء أ ۡلَقۡيَنا بَۡيَنه 

َ
ۡفٗرا  َوأ ٗنا َوك 

َها
َ
ۡطَفأ
َ
ْ نَاٗرا ل ِۡلَحۡرِب أ وا ۡوقَد 

َ
ٓ أ ذَما ٱَّللذ   َويَۡسَعۡوَن  7إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِِۚ ُك 

ۡفِسِديَن  ِبُّ ٱلۡم  ۡرِض فََساٗدا  َوٱَّللذ  ََل َي 
َ
 ِِف ٱۡۡل

ِ َمْغلُولَةٌ ُغلاْت أَْيِديِهْم َولُِعنُوا  َوقَالَِت اْليَهُودُ  يَُد هللاا

بَِما قَالُوا بَْل يََداهُ َمْبُسوَطتَاِن يُْنفُِق َكْيَف يََشاُء 

َولَيَِزيَدنا َكثِيًرا ِمْنهُْم َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك 

بَْغَضاَء طُْغيَانًا َوُكْفًرا َوأَْلقَْينَا بَْينَهُُم اْلَعَداَوةَ َوالْ 

إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة ُكلاَما أَْوقَُدوا نَاًرا لِْلَحْرِب أَْطفَأَهَا 

ُ اَل يُِحبُّ  ُ َويَْسَعْوَن فِي اأْلَْرِض فََساًدا َوهللاا هللاا

 اْلُمْفِسِدينَ 

112/5:65هـ
3
مۡ   ۡرنَا َعۡنه  ْ لََكفذ ْ َوٱتذَقۡوا ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب َءاَمن وا

َ
نذ أ
َ
ِ  َولَۡو أ  0اتِِهمۡ   َ َسي 

َِٰت ٱنلذعِيِم  ۡم َجنذ ۡدَخۡلَنَٰه 
َ
 َوَۡل

َولَْو أَنا أَهَْل اْلِكتَاِب آََمنُوا َواتاقَْوا لََكفاْرنَا َعْنهُْم 

 َسيِّئَاتِِهْم َوأَلَْدَخْلنَاهُْم َجنااِت الناِعيمِ 

َّنِيَل  112/5:66هـ ََٰة َوٱۡۡلِ  ٱتلذۡوَرى
ْ وا قَام 

َ
ۡم أ نذه 

َ
ب ِِهۡم َولَۡو أ ِن رذ نزَِل إََِلِۡهم م 

 
ٓ أ َوَما

ۡقَتِصَدة ُۖ َوَكثِۡي   ة  مُّ مذ
 
ۡم أ ِۡنه  لِِهمِۚ م  رۡج 

َ
ْ ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن ََتِۡت أ َكل وا

َ
َۡل

ۡم َسآَء َما َيۡعَمل ونَ  ِۡنه   م 

ْنِجيَل َوَما أُْنِزَل  َولَْو أَناهُْم أَقَاُموا التاْوَراةَ َواإْلِ

َربِِّهْم أَلََكلُوا ِمْن فَْوقِِهْم َوِمْن تَْحِت إِلَْيِهْم ِمْن 

ةٌ ُمْقتَِصَدةٌ َوَكثِيٌر ِمْنهُْم َساَء َما  أَْرُجلِِهْم ِمْنهُْم أُما

 يَْعَملُونَ 

112/5:67هـ
4
ب َِكُۖ ِإَون لذۡم َتۡفَعۡل َفَما   نزَِل إََِلَۡك ِمن رذ

 
ٓ أ ول  بَل ِۡغ َما َها ٱلرذس  يُّ

َ
أ ۞َيى

ۡغَت رِ 
ۥ  بَلذ َ ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم  0َساتَلَه  َك ِمَن ٱنلذاِسِۗ إِنذ ٱَّللذ َوٱَّللذ  َيۡعِصم 

َٰفِرِيَن   ٱۡلَك

ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن  يَا أَيُّهَا الرا

ُ يَْعِصُمَك ِمَن  لَْم تَْفَعْل فََما بَلاْغَت ِرَسالَتَهُ َوهللاا

َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ  النااِس إِنا   هللاا

112/5:68هـ
5
َِّنيَل   ََٰة َوٱۡۡلِ واْ ٱتلذۡوَرى َٰ ت قِيم  ء  َحَّتذ َٰ ََشۡ ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب لَۡست ۡم لََعَ

َ
أ ق ۡل َيى

نزَِل إََِلَۡك 
 
آ أ م مذ ِۡنه  ۡمۗۡ َولََُيِيَدنذ َكثِۡٗيا م  ب ِك  ِن رذ م م  نزَِل إََِلۡك 

 
َوَمآ أ
َس  ِمن

ۡ
ۡفٗراُۖ فَََل تَأ ۡغَيَٰٗنا َوك  ب َِك ط  َٰفِرِيَن  0رذ  لََعَ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَك

قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َشْيءإ َحتاى تُقِيُموا 

ْنِجيَل َوَما أُْنِزَل إِلَيُْكْم ِمْن َربُِّكْم  التاْوَراةَ َواإْلِ

إِلَْيَك ِمْن َربَِّك  َولَيَِزيَدنا َكثِيًرا ِمْنهُْم َما أُْنِزلَ 

 طُْغيَانًا َوُكْفًرا فاََل تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ 

112/5:69هـ
6
ِينَ   َِٰب  0إِنذ ٱَّلذ ْ َوٱلصذ ِيَن َهاد وا ْ َوٱَّلذ َوٱنلذَصََٰرىَٰ َمۡن  0ت9ونَ     َءاَمن وا

ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَََل َخوٌۡف  ۡم  7َءاَمَن بِٱَّللذ َعلَۡيِهۡم َوََل ه 
 ََيَۡزن وَن 

ابِئُوَن  إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوالاِذيَن هَاُدوا َوالصا

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر َوَعِمَل  َوالناَصاَرى َمْن آََمَن بِاَّللا

 َصالًِحا فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ 

112/5:70هـ
7
ۡم   ذَما َجآَءه  َٗلُۖ ُك  ٓ إََِلِۡهۡم ر س  رَۡسۡلَنا

َ
ىءِيَل َوأ َخۡذنَا ِميَثََٰق بََِنٓ إِۡسَر

َ
لََقۡد أ

 ْ ب وا ۡم فَرِيٗقا َكذذ ه  س  نف 
َ
َۢ بَِما ََل َتۡهَوىى أ ول    0مَوفَرِيٗقا َيۡقت ل ونَ  0رَس 

لَقَْد أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَراهِيَل َوأَْرَسْلنَا إِلَْيِهْم 

ُرُساًل ُكلاَما َجاَءهُْم َرُسوٌل بَِما اَل تَْهَوى أَْنفُُسهُْم 

بُوا َوفَِريقًا يَْقتُلُونَ   فَِريقًا َكذا

112/5:71هـ
8
ونَ   َلذ تَك 

َ
ْ أ ْ  9فِۡتَنة   0وََحِسب ٓوا وا ْ  7َفَعم  وا ث مذ تَاَب ٱَّللذ  َعَلۡيِهۡم  7َوَصمُّ
 ْ وا ْ  3ث مذ َعم  وا َۢ بَِما َيۡعَمل وَن  6َكثِۡي   7َوَصمُّ ۡم  َوٱَّللذ  بَِصۡي  ِۡنه   م 

وا ثُما تَاَب  َوَحِسبُوا أاَلا تَُكوَن فِْتنَةٌ فََعُموا َوَصمُّ

 ُ وا َكثِيٌر ِمْنهُْم َوهللاا ُ َعلَْيِهْم ثُما َعُموا َوَصمُّ هللاا

 ٌر بَِما يَْعَملُونَ بَِصي

                                                                                                                                                                                                            
1

يبِّيُّونَ ( 0  ُحَت، الساُحتَ ( 7 العدوان( 9 الرِّ ُحَت، السِّ  .77:  3\009أنظر هامش اآلية ( 9ت  78:  7\98أنظر هامش اآلية  (0ت ♦ يعملون( 7 السُّ
2

قارن: "الجميع يرجونك لتعطيهم طعامهم في أوانه تعطيهم ( 0م ♦ أَْطفَاهَا( 7 بَِسْيطَتاِن، َمْبُصوطَتَانِ بُْسطَاِن، بُُسطَاِن، بُْسطَتاِن، ( 9 َولُْعنُوا( 0 

(؛"عيون الجميع ترجوك لترزقهم طعامهم في أوانه تبسط يدك فتشبع كل حي 99-97:  017فيلتقطون تبسط يدك فخيرا يشبعون" )مزامير 

 (.06-03:  073رغبته" )مزامير 
3

 يَاتِِهمْ َسيِّ ( 0 
4

 رساالته( 0 
5

 تَسَ ( 0 
6

ابُونَ ( 9 يأيها الذين( 0  ابِيُوَن، َوالصا ابِئيَن، َوالصا  .69:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0ت♦ َخْوُف، َخْوِف ( 7 َوالصا
7

فلما  .الكرامين ثم سافر إسمعوا مثال آخر: غرس رب بيت كرما فسيجه، وحفر فيه معصرة وبنى برجا، وآجره بعض( قارن: "0م ♦َكذابُوهو ( 0 

فأرسل أيضا  .فأمسك الكرامون خدمه فضربوا أحدهم، وقتلوا غيره ورجموا اآلخر .حان وقت الثمر، أرسل خدمه إلى الكرامين، ليأخذوا ثمره

رأى الكرامون االبن، قال فأرسل إليهم ابنه آخر األمر وقال: سيهابون، ابني. فلما  .خدما آخرين أكثر عددا من األولين، ففعلوا بهم مثل ذلك

 (.78-77:  90فأمسكوه وألقوه في خارج الكرم وقتلوه" )متى  بعضهم لبعض: هوذا الوارث، هلم نقتله، ونأخذ ميراثه
8

وا( 7 فَُعُموا( 7 فِْتنَةً ( 9 تَُكونُ ( 0   َكثِيراً ( 6 ُعُموا( 3 َوُصمُّ
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112/5:72هـ
1
َو ٱلَۡمِسيح  ٱۡبن  َمۡرَيَمُۖ َوقَاَل ٱلَۡمِسيح    َ ه  ِيَن َقال ٓواْ إِنذ ٱَّللذ لََقۡد َكَفَر ٱَّلذ

ۡمُۖ  ِ َوَربذك  َ َرّب  واْ ٱَّللذ ىءِيَل ٱۡعب د  ََٰبَِنٓ إِۡسَر ِ  0مَي ۥ َمن ي ُۡشِۡك بِٱَّللذ  9مإِنذه 
َٰه   َوى
ۡ
َم ٱَّللذ  َعلَۡيهِ ٱۡۡلَنذَة َوَمأ نَصارٖ  0َفَقۡد َحرذ

َ
َٰلِِمَي ِمۡن أ ُۖ َوَما لِلظذ  ٱنلذار 

َ هَُو الَْمِسيُ  اْبُن َمْريََم  لَقَْد َكفََر الاِذيَن قَالُوا إِنا هللاا

َ َربِّي  َوقَاَل اْلَمِسيُ  يَا بَنِي إِْسَراهِيَل اْعبُُدوا هللاا

ُ َعلَْيِه َوَرباكُ  َم هللاا ِ فَقَْد َحرا ْم إِناهُ َمْن يُْشِرْك بِاَّللا

 اْلَجناةَ َوَمأَْواهُ النااُر َوَما لِلظاالِِميَن ِمْن أَْنَصارإ 

ٓ إَِلَٰه   112/5:73هـ ََٰثةٖ  َوَما ِمۡن إَِلَٰه  إَِلذ َ ثَالِث  ثََل ْ إِنذ ٱَّللذ ِيَن قَال ٓوا لذَقۡد َكَفَر ٱَّلذ
ۡم َوَٰحِ  ْ ِمۡنه  وا ِيَن َكَفر  نذ ٱَّلذ ول وَن ََلََمسذ ا َيق  ْ َعمذ وا د   ِإَون لذۡم يَنَته 

َِلمٌ 
َ
 َعَذاٌب أ

َ ثَالُِث ثاََلثَةإ َوَما ِمْن  لَقَْد َكفََر الاِذيَن قَالُوا إِنا هللاا

ا يَقُولُوَن  إِلَهإ إاِلا إِلَهٌ َواِحٌد َوإِْن لَْم يَْنتَهُوا َعما

 نا الاِذيَن َكفَُروا ِمْنهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ لَيََمسا 

ور  رذِحيم   112/5:74هـ ۥ  َوٱَّللذ  َغف  ونَه  ِ َويَۡسَتۡغفِر  فَََل َيت وب وَن إََِل ٱَّللذ
َ
ُ َغفُوٌر  أ ِ َويَْستَْغفُِرونَهُ َوهللاا أَفاََل يَتُوبُوَن إِلَى هللاا

 َرِحيمٌ 

112/5:75هـ
2
ا ٱلَۡمِسيح  ٱۡبن    ل   مذ ول  قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُّس  ۥ  0َمۡرَيَم إَِلذ رَس  ه  مُّ

 
َوأ

ََلنِ  ك 
ۡ
ُۖ ََكنَا يَأ يَقة  ِ م  ٱٓأۡلَيَِٰت ث مذ  9ِصد  ِ  لَه  ۡر َكۡيَف ن بَي  ۗۡ ٱنظ  َعاَم ٱلطذ

ونَ  َٰ ي ۡؤفَك  َنذ
َ
ۡر أ   7ٱنظ 

ْبلِِه َما اْلَمِسيُ  اْبُن َمْريََم إاِلا َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَ 

يقَةٌ َكانَا يَأُْكاَلِن الطاَعاَم اْنظُْر  هُ ِصدِّ ُسُل َوأُمُّ الرُّ

 َكْيَف نُبَيُِّن لَهُُم اآْلَيَاِت ثُما اْنظُْر أَناى يُْؤفَُكونَ 

112/5:76هـ
3
ا َوََل َنۡفٗعا    ۡم َِض ٗ ِ َما ََل َيۡملِك  لَك  وَن ِمن د وِن ٱَّللذ َتۡعب د 

َ
 0مق ۡل أ

وَ  ِميع  ٱۡلَعلِيم   َوٱَّللذ  ه   ٱلسذ
ا  ِ َما اَل يَْملُِك لَُكْم َضّرً قُْل أَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاا

ِميُع اْلَعلِيمُ  ُ هَُو السا  َواَل نَْفًعا َوهللاا

ٓواْ  112/5:77هـ ِ َوََل تَتذبِع  ۡم َغۡۡيَ ٱۡۡلَق  ْ ِِف دِينِك  ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب ََل َتۡغل وا
َ
أ ق ۡل َيى
 ٓ ۡهَوا
َ
ْ َعن َسَوآءِ أ ْ َكثِۡٗيا َوَضلُّوا َضلُّوا

َ
ْ ِمن َقۡبل  َوأ َء قَۡوٖ  قَۡد َضلُّوا

بِيلِ   ٱلسذ

قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َغْيَر اْلَحقِّ 

َواَل تَتابُِعوا أَْهَواَء قَْومإ قَْد َضلُّوا ِمْن قَْبُل َوأََضلُّوا 

بِيلِ  َكثِيًرا َوَضلُّوا َعنْ   َسَواِء السا

112/5:78هـ
4
دَ   َٰ لَِساِن َداوۥ  ىءِيَل لََعَ ْ ِمنَۢ بََِنٓ إِۡسَر وا ِيَن َكَفر  وَِعيََس  0مل عَِن ٱَّلذ

وَن  9مٱبِۡن َمۡرَيَم   ََكن واْ َيۡعَتد  َٰلَِك بَِما َعَصواْ وذ  َذ
لُِعَن الاِذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِي إِْسَراهِيَل َعلَى لَِساِن 

َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َذلَِك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا 

 يَْعتَُدونَ 

112/5:79هـ
5
نَكرٖ َفَعل وه   َۡلِۡئَس َما ََكن واْ َيۡفَعل وَن  0ََكن واْ ََل يَتََناَهۡونَ   َكانُوا اَل يَتَنَاهَْوَن َعْن ُمْنَكرإ فََعلُوهُ لَبِْئَس َما َكانُوا  َعن مُّ

 يَْفَعلُونَ 

ۡم  112/5:80هـ َمۡت لَه  ْ  َۡلِۡئَس َما قَدذ وا ِيَن َكَفر  ۡم َيَتَولذۡوَن ٱَّلذ ِۡنه  تََرىَٰ َكثِۡٗيا م 
ونَ  ۡم َخَِِٰل  ن َسِخَط ٱَّللذ  َعلَۡيِهۡم َوِّف ٱۡلَعَذاِب ه 

َ
ۡم أ ه  س  نف 

َ
 أ

َما تََرى َكثِيًرا ِمْنهُْم يَتََولاْوَن الاِذيَن َكفَُروا لَبِْئَس 

ُ َعلَْيِهْم َوفِي  قَداَمْت لَهُْم أَْنفُُسهُْم أَْن َسِخطَ هللاا

 اْلَعَذاِب هُْم َخالُِدونَ 

ۡوَِلَآَء  112/5:81هـ
َ
ۡم أ وه  َذ  نزَِل إََِلۡهِ َما ٱَتذ

 
ٓ أ ِ َوَما ِ َوٱنلذِب   ي ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ

ْ َولَۡو ََكن وا
ونَ  َِٰسق  ۡم َف ِۡنه   َوَلَِٰكنذ َكثِۡٗيا م 

ِ َوالنابِيِّ َوَما أُْنِزَل إِلَْيِه َما  َولَْو َكانُوا يُْؤِمنُوَن بِاَّللا

 اتاَخُذوهُْم أَْولِيَاَء َولَِكنا َكثِيًرا ِمْنهُْم فَاِسقُونَ 

112/5:82هـ
6
  ُْۖ وا ك  ُۡشَ

َ
ِيَن أ وَد َوٱَّلذ ْ ٱَۡلَه  ِيَن َءاَمن وا ََٰوٗة ل َِّلذ َشدذ ٱنلذاِس َعَد

َ
۞تَلَِجَدنذ أ

ِيَن قَال ٓواْ إِنذا نََصََٰرىَٰ   ِيَن َءاَمن واْ ٱَّلذ ٗة ل َِّلذ َودذ م مذ ۡقَرَبه 
َ
َٰلَِك  0تَوتَلَِجَدنذ أ َذ

وَن  ۡم ََل يَۡسَتۡكِب  نذه 
َ
يِسَي َور ۡهَباٗنا َوأ ِ ۡم قِس  نذ ِمۡنه 

َ
 بِأ

لَتَِجَدنا أََشدا النااِس َعَداَوةً لِلاِذيَن آََمنُوا اْليَهُوَد 

ةً لِلاِذيَن َوا لاِذيَن أَْشَرُكوا َولَتَِجَدنا أَْقَربَهُْم َمَودا

آََمنُوا الاِذيَن قَالُوا إِناا نََصاَرى َذلَِك بِأَنا ِمْنهُْم 

يِسيَن َوُرْهبَانًا َوأَناهُْم اَل يَْستَْكبُِرونَ   قِسِّ

                                                           
1

ن: " فأجاب يسوع)) الوصية األولى هي: اسمع يا إسراهيل: إن الرب إلهنا هو الرب قار (9م .30:  7\98أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َوَماَواهُ ( 0 

 (.71-98:  09فأحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك وكل قوتك" )مرقس .األحد
2

 7يُْوفَُكونَ ( 7 يَاُكاَلنِ ( 9 رسلٌ ( 0 
3

وإذا أساء أو أحسن إليها أحد،   .هذه اآللهة التي هي من الفضة والذهب والخشبقارن: "كيف تسمى آلهة؟ فالنساء هن اللواتي يقربن القرابين ل (0م 

ال   .وال تقدر أن تهب الغنى أو المال. وإن نذر أحد نذرا لها ولم يف به. فال تطالبه به فال تستطيع المكافأة، وال في وسعها أن تقيم ملكا أو تخلعه،  

 (.73-77و 98:  6يد القوي" )باروك تنجي إنسانا من الموت، وال تنقذ الضعيف من 
4

 الذي يعنف به المسي  الكتبة والفريسيين. 97قد يكون هذا اشارة الى متى الفصل ( 9م. 018قد يكون هذا اشارة الى المزمور ( 0م 
5

 يَنتَهَْونَ ( 0 
6

 .69:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0ت 



482 

 

112/5:83هـ
1
وِل تَرَ   نزَِل إََِل ٱلرذس 

 
ٓ أ ْ َما وا مۡ ِإَوَذا َسِمع  ۡعي َنه 

َ
ۡمِع  0ىى أ تَفِيض  ِمَن ٱَلذ

َِٰهِديَن  ول وَن َربذَنآ َءاَمنذا فَٱۡكت ۡبَنا َمَع ٱلشذ ِۖ َيق  ِ ا َعَرف واْ ِمَن ٱۡۡلَق   ِممذ
ُسوِل تََرى أَْعيُنَهُْم  َوإَِذا َسِمُعوا َما أُْنِزَل إِلَى الرا

ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحقِّ  ْمِع ِمما يَقُولُوَن  تَفِيُض ِمَن الدا

اِهِدينَ   َربانَا آََمناا فَاْكتُْبنَا َمَع الشا

112/5:84هـ
2
ِ َوَما َجآَءنَا ِمَن ٱۡۡلَق ِ   ن ي ۡدِخلََنا  0َوَما نَلَا ََل ن ۡؤِمن  بِٱَّللذ

َ
َوَنۡطَمع  أ

َٰلِِحَي   َربَُّنا َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱلصذ
ِ َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَحقِّ  َوَما لَنَا اَل نُْؤِمُن بِاَّللا

الِِحينَ   َونَْطَمُع أَْن يُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلقَْوِم الصا

112/5:85هـ
3
م    َثََٰبه 

َ
نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن  0فَأ

َ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل  َجنذ

ْ ٱَّللذ  بَِما قَال وا
ۡحِسنَِي  َٰلَِك َجَزآء  ٱلۡم   فِيَها  َوَذ

ُ بِمَ  ا قَالُوا َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا فَأَثَابَهُُم هللاا

 اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َوَذلَِك َجَزاُء اْلُمْحِسنِينَ 

ب واْ أَِب 112/5:86هـ واْ َوَكذذ ِيَن َكَفر  ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَِحيمِ َوٱَّلذ
َ
ْوَلىئَِك أ

 
َٰتَِنآ أ بُوا بِآَيَاتِنَا  َي أُولَئَِك أَْصَحاُب َوالاِذيَن َكفَُروا َوَكذا

 اْلَجِحيمِ 

ۡم َوََل  112/5:87هـ َحلذ ٱَّللذ  لَك 
َ
ٓ أ ْ َطي َِبَِٰت َما وا ِم  َر  ْ ََل َت  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيى

ۡعَتِدينَ  ِبُّ ٱلۡم  َ ََل َي  ْ  إِنذ ٱَّللذ ٓوا  َتۡعَتد 
ُموا َطيِّبَاِت َما أََحلا  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَُحرِّ

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ  ُ لَُكْم َواَل تَْعتَُدوا إِنا هللاا  هللاا

نت م بِهِۦ  112/5:88هـ
َ
ِٓي أ َ ٱَّلذ ْ ٱَّللذ وا م  ٱَّللذ  َحَلََٰٗل َطي ِٗبا  َوٱتذق  ا َرزَقَك  ْ ِممذ َوُك  وا

ۡؤِمن ونَ   م 
ُ َحاَلاًل طَيِّبًا  ا َرَزقَُكُم هللاا َ َوُكلُوا ِمما َواتاقُوا هللاا

 الاِذي أَْنتُْم بِِه ُمْؤِمنُونَ 

112/5:89هـ
4
م  ۡم َوَلَِٰكن ي َؤاِخذ ك  يَۡمَٰنِك 

َ
ۡغوِ ِِفٓ أ

م  ٱَّللذ  بِٱللذ ك  بَِما  0ََل ي َؤاِخذ 
دتُّم   يَۡمََٰنُۖ  9َعقذ

َ
ۡوَسِط َما  7ٱۡۡل

َ
ةِ َمَسَِٰكَي ِمۡن أ ۥٓ إِۡطَعام  َعَُشَ ََٰرت ه  فََكفذ

مۡ  ۡهلِيك 
َ
وَن أ مۡ  7ت ۡطعِم  ۡو كِۡسَوت ه 

َ
ۡو ََتۡرِير  َرَقَبةِٖۖ َفَمن لذۡم ََيِۡد  3أ

َ
أ

يذاٖ ِۚ  6فَِصَيام  
َ
ََٰثةِ أ ٓواْ  7ثََل ۡم إَِذا َحلَۡفت ۡم  َوٱۡحَفظ  يَۡمَٰنِك 

َ
ََٰرة  أ َٰلَِك َكفذ َذ

يَۡمَٰ 
َ
وَن أ ر  ۡم تَۡشك  َٰتِهِۦ لََعلذك  ۡم َءاَي ِ  ٱَّللذ  لَك  ۡم  َكَذَٰلَِك ي بَي   َنك 

ُ بِاللاْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم  اَل يَُؤاِخُذُكُم هللاا

بَِما َعقاْدتُُم اأْلَْيَماَن فََكفااَرتُهُ إِْطَعاُم َعَشَرِة 

ْطِعُموَن أَْهلِيُكْم أَْو َمَساِكيَن ِمْن أَْوَسِط َما تُ 

ِكْسَوتُهُْم أَْو تَْحِريُر َرقَبَةإ فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم 

ثاََلثَِة أَياامإ َذلَِك َكفااَرةُ أَْيَمانُِكْم إَِذا َحلَْفتُْم َواْحفَظُوا 

ُ لَُكْم آَيَاتِِه لََعلاُكْم تَْشُكُرونَ   أَْيَمانَُكْم َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاا

112/5:90هـ
5
ْ إِنذَما ٱۡۡلَۡمر  َوٱلَۡمۡيَِّس    ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡزَلَٰم   0مَيى

َ
نَصاب  َوٱۡۡل

َ
َوٱۡۡل

وَن  ۡم ت ۡفلِح  ۡيَطَِٰن فَٱۡجَتنِب وه  لََعلذك  ِۡن َعَمِل ٱلشذ  رِۡجس  م 
يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إِناَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر 

ْيطَاِن َواأْلَ  ْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشا

 فَاْجتَنِبُوهُ لََعلاُكْم تُْفلُِحونَ 

م  ٱۡلَعَدََٰوةَ َوٱۡۡلَۡغَضآَء ِِف ٱۡۡلَۡمرِ  112/5:91هـ ن ي وقَِع بَۡيَنك 
َ
ۡيَطَٰن  أ إِنذَما ي رِيد  ٱلشذ

ِ وََعنِ  ۡم َعن ذِۡكرِ ٱَّللذ ك  دذ ونَ  َوٱلَۡمۡيَِّسِ َوَيص  نَته  نت م مُّ
َ
ةِِۖ َفَهۡل أ لَوَٰ  ٱلصذ

ْيطَاُن أَْن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلَعَداَوةَ  إِناَما يُِريُد الشا

ُكْم َعْن  َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدا

اَلِة فَهَْل أَْنتُْم ُمْنتَهُونَ  ِ َوَعِن الصا  ِذْكِر هللاا

ْ  112/5:92هـ وا ِطيع 
َ
نذَما َوأ

َ
ْ أ ٓوا ۡت ۡم فَٱۡعلَم  ْ  فَإِن تََوَلذ وا وَل َوٱۡحَذر  ْ ٱلرذس  وا ِطيع 

َ
َ َوأ ٱَّللذ

بِي   َٰغ  ٱلۡم  ونِلَا ٱۡۡلََل َٰ رَس   لََعَ
ُسوَل َواْحَذُروا فَإِْن  َ َوأَِطيُعوا الرا َوأَِطيُعوا هللاا

 ُمبِينُ تََولاْيتُْم فَاْعلَُموا أَناَما َعلَى َرُسولِنَا اْلباََلُغ الْ 

ْ إَِذا  112/5:93هـ ٓوا َناح  فِيَما َطعِم  َٰلَِحَِٰت ج  ِيَن َءاَمن واْ وََعِمل واْ ٱلصذ لَۡيَس لََعَ ٱَّلذ
ْ ث مذ ٱتذَقواْ  ْ وذَءاَمن وا َٰلَِحَِٰت ث مذ ٱتذَقوا ْ ٱلصذ ْ وََعِمل وا ْ وذَءاَمن وا َما ٱتذَقوا

ِبُّ  ْ  َوٱَّللذ  َي  ۡحَسن وا
َ
أ ۡحِسنِيَ وذ  ٱلۡم 

الَِحاِت ُجنَاٌح  لَْيَس َعلَى الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا

فِيَما َطِعُموا إَِذا َما اتاقَْوا َوآََمنُوا َوَعِملُوا 

الَِحاِت ثُما اتاقَْوا َوآََمنُوا ثُما اتاقَْوا َوأَْحَسنُوا  الصا

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ   َوهللاا

112/5:94هـ
6
ۥٓ َيى   ۡيِد َتَناَل   َِن ٱلصذ ءٖ م  م  ٱَّللذ  بَِشۡ ْ ََلَۡبل َونذك  ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
 0أ

ۡم َِلَۡعلَمَ  ك  ۡم َورَِماح  يِۡديك 
َ
ۥ بِٱۡلَغۡيِبِۚ َفَمِن  9أ ٱَّللذ  َمن ََيَاف ه 

َِلم  
َ
ۥ َعَذاٌب أ َٰلَِك فَلَه   ٱۡعَتَدىَٰ َبۡعَد َذ

ْيِد يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُ  ُ بَِشْيءإ ِمَن الصا وا لَيَْبلَُوناُكُم هللاا

ُ َمْن يََخافُهُ  تَنَالُهُ أَْيِديُكْم َوِرَماُحُكْم لِيَْعلََم هللاا

 بِاْلَغْيِب فََمِن اْعتََدى بَْعَد َذلَِك فَلَهُ َعَذاٌب أَلِيمٌ 

                                                           
1

 تَُرى أَْعيُنُهُمْ ( 0 
2

 الحقوما أنزل علينا ربنا من ( 0 
3

 فآتاهم، فأتاهم( 0 
4

 أيام متتابعات( 7 فصوم( 6 ُكْسَوتُهُْم، كإِْسَوتِِهْم، كأُْسَوتِِهمْ ( 3 أهاليكم( 7 َعقَّدْت اإليمانُ ( 7 َعقَْدتُُم، عاقدتم( 9 يَُواِخُذُكمُ ( 0 
5

 ..908:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0م 
6

 لِيُْعلَمَ ( 9 يناله( 0 
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112/5:95هـ
1
ْ ٱلصذ   ْ ََل َتۡقت ل وا ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۥ َيى ر م   َوَمن َقَتلَه  نت ۡم ح 

َ
ۡيَد َوأ

ِۡثل   ٗدا فََجَزآء  م  ِ َتَعم  م مُّ م  بِهِۦ َذَوا 9َما َقَتَل ِمَن ٱنلذَعمِ  0ِمنك   7ََيۡك 
َۢا ۡم َهۡديَ ِنك  ََٰرة  َطَعام   7َعۡدٖل م  ۡو َكفذ

َ
ۡو  7َمَسَِٰكيَ  6 3َبَٰلَِغ ٱۡلَكۡعَبةِ أ

َ
أ

ا َسلََف  َوَمۡن  9َعۡدل   ۡمرِهۗۦِۡ َعَفا ٱَّللذ  َعمذ
َ
وَق َوَباَل أ َذ  ِ َٰلَِك ِصَياٗما َل  َذ

 ََعَد َفَينَتقِم  ٱَّللذ  ِمۡنه   َوٱَّللذ  َعزِيز  ذ و ٱنتَِقا   

ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم  يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَْقتُلُوا الصا

ًدا فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل ِمَن َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُكْم ُمتَعَ  مِّ

الناَعِم يَْحُكُم بِِه َذَوا َعْدلإ ِمْنُكْم هَْديًا بَالَِغ اْلَكْعبَِة 

أَْو َكفااَرةٌ طََعاُم َمَساِكيَن أَْو َعْدُل َذلَِك ِصيَاًما 

ا َسلََف َوَمْن َعاَد  ُ َعما لِيَُذوَق َوبَاَل أَْمِرِه َعفَا هللاا

ُ َعِزيٌز ُذو اْنتِقَامإ فَيَْنتَقِ  ُ ِمْنهُ َوهللاا  ُم هللاا

112/5:96هـ
2
ۥ  ه  ۡم َصۡيد  ٱۡۡلَۡحرِ َوَطَعام  ِحلذ لَك 

 
َِم  0أ ر  يذاَرةِِۖ وَح  ۡم َولِلسذ َمَتَٰٗعا لذك 

ۡم َصۡيد   ۡمت مۡ  9َعلَۡيك  ِ َما د  ۗۡ  7ٱۡلَب  ٗما ر  ِٓي إََِلۡهِ  7ح  َ ٱَّلذ ْ ٱَّللذ وا َوٱتذق 
وَن  َُۡش   َت 

أُِحلا لَُكْم َصْيُد اْلبَْحِر َوطََعاُمهُ َمتَاًعا لَُكْم 

َم َعلَْيُكْم َصْيُد اْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحُرًما  يااَرِة َوُحرِّ َولِلسا

َ الاِذي إِلَْيِه تُْحَشُرونَ   َواتاقُوا هللاا

112/5:97هـ
3
ۡهَر ٱۡۡلََراَم  0ٱَّللذ  ٱۡلَكۡعَبَة ٱۡۡلَۡيَت ٱۡۡلََراَم قَِيَٰٗما۞َجَعَل   ل ِلنذاِس َوٱلشذ

َِٰت  0مَوٱلَۡهۡدَي َوٱۡلَقَلىئَِد   َمََٰو َ َيۡعلَم  َما ِِف ٱلسذ نذ ٱَّللذ
َ
ْ أ ٓوا َٰلَِك تِلَۡعلَم  َذ

ء  َعلِيٌم  ِ ََشۡ
ل  َ بِك  نذ ٱَّللذ

َ
ۡرِض َوأ

َ
 َوَما ِِف ٱۡۡل

 ُ  اْلَكْعبَةَ اْلبَْيَت اْلَحَراَم قِيَاًما لِلنااِس َجَعَل هللاا

ْهَر اْلَحَراَم َواْلهَْدَي َواْلقاََلهَِد َذلَِك لِتَْعلَُموا أَنا  َوالشا

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوأَنا  َ يَْعلَُم َما فِي السا هللاا

َ بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيمٌ   هللاا

ٓواْ  112/5:98هـ ور  رذِحيم  ٱۡعلَم  َ َغف  نذ ٱَّللذ
َ
َ َشِديد  ٱۡلعَِقاِب َوأ نذ ٱَّللذ

َ
َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  أ َ َشِديُد اْلِعقَاِب َوأَنا هللاا  اْعلَُموا أَنا هللاا

112/5:99هـ
4
  ۡۗ وِل إَِلذ ٱۡۡلََلَٰغ  ا لََعَ ٱلرذس  وَن  0نمذ وَن َوَما تَۡكت م  ُ يَْعلَُم َما تُْبُدوَن َما َعلَ  َوٱَّللذ  َيۡعلَم  َما ت ۡبد  ُسوِل إاِلا اْلباََلُغ َوهللاا ى الرا

 َوَما تَْكتُُمونَ 

واْ  112/5:100هـ ۡعَجَبَك َكۡثَة  ٱۡۡلَبِيِثِۚ فَٱتذق 
َ
ي ِب  َولَۡو أ ق ل َلذ يَۡسَتوِي ٱۡۡلَبِيث  َوٱلطذ
ونَ  ۡم ت ۡفلِح  ۡلَبَِٰب لََعلذك 

َ
ْوِّل ٱۡۡل

 
أ َ َيى  ٱَّللذ

يَْستَِوي اْلَخبِيُث َوالطايُِّب َولَْو أَْعَجبََك قُْل اَل 

َ يَا أُولِي اأْلَْلبَاِب لََعلاُكْم  َكْثَرةُ اْلَخبِيِث فَاتاقُوا هللاا

 تُْفلُِحونَ 

112/5:101هـ
5
ْ ََل تَۡس   ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡشَيآَء إِن ت ۡبدَ   َ َيى

َ
ْ َعۡن أ ۡم  0ل وا لَك 

مۡ  ۡؤك  ل    َ ِإَون تَۡس  9تَس  ََنذ ْ َعۡنَها ِحَي ي  ۡم َعَفا  7ل وا ۡرَءان  ت ۡبَد لَك  ٱۡلق 
وٌر َحلِيم   ]...[ٱَّللذ   ۗۡ َوٱَّللذ  َغف   َعۡنَها

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَْسأَلُوا َعْن أَْشيَاَء إِْن تُْبَد 

ُل اْلقُْرآَُن لَُكْم تَُسْؤُكْم َوإِْن تَْسأَلُوا َعْنهَا ِحيَن يُنَ  زا

ُ َغفُوٌر َحلِيمٌ  ُ َعْنهَا َوهللاا  تُْبَد لَُكْم َعفَا هللاا

واْ بَِها َكَٰفِرِينَ  112/5:102هـ ۡصَبح 
َ
ۡم ث مذ أ ِن َقۡبلِك  لََها قَۡوم  م 

َ
 قَْد َسأَلَهَا قَْوٌم ِمْن قَْبلُِكْم ثُما أَْصبَُحوا بِهَا َكافِِرينَ  قَۡد َسأ

112/5:103هـ
6
 0ت9َوََل َوِصيلَةٖ َوََل َحا ٖ  0َجَعَل ٱَّللذ  ِمنَۢ َِبَِۡيةٖ َوََل َسآئَِبةٖ َما  

ۡم ََل  ۡكَث ه 
َ
ِ ٱۡلَكِذَبُۖ َوأ وَن لََعَ ٱَّللذ ْ َيۡفََت  وا ِيَن َكَفر  َوَلَِٰكنذ ٱَّلذ

  7َيۡعقِل ونَ 

ُ ِمْن بَِحيَرةإ َواَل َساهِبَةإ َواَل َوِصيلَةإ  َما َجَعَل هللاا

ِ  َواَل َحامإ  َولَِكنا الاِذيَن َكفَُروا يَْفتَُروَن َعلَى هللاا

 اْلَكِذَب َوأَْكثَُرهُْم اَل يَْعقِلُونَ 

وِل قَال واْ َحۡسب َنا َما  112/5:104هـ نَزَل ٱَّللذ  ِإَوََل ٱلرذس 
َ
ْ إََِلَٰ َمآ أ ۡم َتَعالَۡوا ِإَوَذا قِيَل لَه 
َولَوۡ 
َ
ٓ  أ وَن َشۡي  وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا ۡم ََل َيۡعلَم  ا َوََل   ٗ ََكَن َءابَآؤ ه 

ونَ   َيۡهَتد 

ُ َوإِلَى  َوإَِذا قِيَل لَهُْم تََعالَْوا إِلَى َما أَْنَزَل هللاا

ُسوِل قَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آَبَاَءنَا أََولَْو  الرا

 ُدونَ َكاَن آَبَاُؤهُْم اَل يَْعلَُموَن َشْيئًا َواَل يَْهتَ 

                                                           
1

 ِعْدُل ( 9 ِمْسِكينَ ( 7 طُْعمُ ( 6 َكفااَرةُ طََعامِ ( 3 هَِديًا( 7 َذو( 7 الناْعمِ ( 9 ُل، فجزاٌء مثَل، فجزاًء مثلَ فجزاُء مثِل، فجزاؤه مث( 0 
2

م عليكم صيدَ ( 9 َوطُْعُمهُ ( 0   َحَرًما، ُحْرًما( 7 ِدْمتُمْ ( 7 وحرا
3

 .9:  3\009انظر هامش اآلية ( 0م♦ قِيَماً، قَيِّماً ( 0 
4

 3:  8\007بآية السيف منسوخة ( 0ن 
5

 يُْنَزل( 7 يَُسْؤُكْم، تَُسْوُكمْ ( 9 تَْبُد، يَْبدُ ( 0 
6

الساهبة: فإنها الـمسيبة الـمخالة، وكانت الـجاهلـية يفعل ذلك ننقل عن الطبري تفسير لهذه الكلمات الثالث: وأما ♦ يفقهون ( 7 َحامي( 9 َسايِبَةإ ( 0 

به علـى نفسه، وأما الوصيـلة، فإن األنثى من نعمهم فـي الـجاهلـية كانت إذا أتأمت بطناً بذكر وأنثى،  أحدهم ببعض مواشيه، فـيحرم االنتفـاع

وأما الـحامي: فإنه الفحل من النعم يحمى ظهره من الركوب، واالنتفـاع بسبب  .قـيـل: قد وصلت األنثى أخاها، بدفعها عنه الذب ، فسموها وصيـلة

 .لَتهتتابع أوالد تـحدث من فِحْ 
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112/5:105هـ
1
ۡمُۖ   َسك  نف 

َ
ۡم أ ِيَن َءاَمن واْ َعلَۡيك  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ م 0ن0َيى ُّك  ن َضلذ  9ََل يَۡض  مذ

م ۡم ََجِيٗعا َفي نَب ِئ ك  ِ َمۡرِجع ك  نت ۡم  7إَِذا ٱۡهَتَدۡيت ۡم  إََِل ٱَّللذ بَِما ك 
 َتۡعَمل وَن 

ُكْم َمْن يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا َعلَْيُكْم أَنْ  فَُسُكْم اَل يَُضرُّ

ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا فَيُنَبِّئُُكْم  َضلا إَِذا اْهتََدْيتُْم إِلَى هللاا

 بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

112/5:106هـ
2
  ْ ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ م   0َشَهََٰدة   ]...[َيى َحَدك 

َ
ۡم إَِذا َحَۡضَ أ بَۡينِك 

ۡو َءاَخَراِن ِمۡن 
َ
ۡم أ ِنك  ٱلَۡمۡوت  ِحَي ٱلۡوَِصيذةِ ٱۡثَناِن َذَوا َعۡدٖل م 

مۡ  ِصيَبة  ٱلَۡمۡوِتِۚ  0نَغۡۡيِك  م مُّ َصََٰبۡتك 
َ
ۡرِض فَأ

َ
ۡبت ۡم ِِف ٱۡۡل نت ۡم َِضَ

َ
إِۡن أ

ةِ َفي ۡقِسمَ  لَوَٰ َما ِمنَۢ َبۡعِد ٱلصذ وَنه  ِ إِِن ٱۡرتَۡبت ۡم ََل نَۡشََتِي ََتۡبِس  اِن بِٱَّللذ
 ِ ذِمَن  9بِهِۦ َثَمٗنا َولَۡو ََكَن َذا ق ۡرَّبَٰ َوََل نَۡكت م  َشَهََٰدةَ ٱَّللذ ٓ إِٗذا ل إِنذا

 ٱٓأۡلثِِمَي 

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا َشهَاَدةُ بَْينُِكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم 

ِة اْثنَاِن َذَوا َعْدلإ ِمْنُكْم أَْو اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيا 

آََخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم إِْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم فِي اأْلَْرِض 

فَأََصابَْتُكْم ُمِصيبَةُ اْلَمْوِت تَْحبُِسونَهَُما ِمْن بَْعِد 

ِ إِِن اْرتَْبتُْم اَل نَْشتَِري بِِه  اَلِة فَيُْقِسَماِن بِاَّللا الصا

ِ إِناا إًِذا  ثََمنًا َولَوْ  َكاَن َذا قُْربَى َواَل نَْكتُُم َشهَاَدةَ هللاا

 لَِمَن اآْلَثِِمينَ 

112/5:107هـ
3
آ إِثۡٗما َف   َما ٱۡسَتَحقذ نذه 

َ
ى أ ِثَ لََعَ َما  َ فَإِۡن ع  وَماِن َمَقاَمه  ِمَن  0ناَخَراِن َيق 
ِيَن ٱۡسَتَحقذ  ۡولََيَٰنِ  0ٱَّلذ

َ
َحقُّ  9َعلَۡيِهم  ٱۡۡل

َ
ٓ أ َنا ِ لََشَهََٰدت  َفي ۡقِسَماِن بِٱَّللذ

َٰلِِميَ  ذِمَن ٱلظذ آ إِٗذا ل   0مِمن َشَهََٰدتِِهَما َوَما ٱۡعَتَدۡيَنآ إِنذ

فَإِْن ُعثَِر َعلَى أَناهَُما اْستََحقاا إِْثًما فَآََخَراِن يَقُوَماِن 

اأْلَْولَيَاِن َمقَاَمهَُما ِمَن الاِذيَن اْستََحقا َعلَْيِهُم 

ِ لََشهَاَدتُنَا أََحقُّ ِمْن َشهَاَدتِِهَما َوَما  فَيُْقِسَماِن بِاَّللا

 اْعتََدْينَا إِناا إًِذا لَِمَن الظاالِِمينَ 

112/5:108هـ
4
َهََٰدةِ   ت واْ بِٱلشذ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡدََنى أ

َ
َٰلَِك أ َۢ  0نَذ يَۡمَٰن 

َ
ن ت َردذ أ

َ
ۡو ََيَاف ٓواْ أ

َ
َٰ وَۡجِهَهآ أ لََعَ

ْۗۡ َوٱَّللذ  ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَفَِٰسقَِي  وا َ َوٱۡسَمع  واْ ٱَّللذ يَۡمَٰنِِهۡمۗۡ َوٱتذق 
َ
 َبۡعَد أ

َذلَِك أَْدنَى أَْن يَأْتُوا بِالشاهَاَدِة َعلَى َوْجِههَا أَْو 

 َ يََخافُوا أَْن تَُردا أَْيَماٌن بَْعَد أَْيَمانِِهْم َواتاقُوا هللاا

 ُ   اَل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ َواْسَمُعوا َوهللاا

112/5:109هـ
5
ِجۡبت ۡمُۖ  ]...[۞ 

 
ول  َماَذآ أ َل َفَيق  ُٓۖ  0يَۡوَم ََيَۡمع  ٱَّللذ  ٱلرُّس  قَال واْ ََل ِعۡلَم نَلَا

ي وِب  َٰم  ٱۡلغ  نَت َعلذ
َ
 إِنذَك أ

ُسَل فَيَقُوُل َماَذا أُِجْبتُْم  ُ الرُّ قَالُوا اَل يَْوَم يَْجَمُع هللاا

ُم اْلُغيُوبِ   ِعْلَم لَنَا إِناَك أَْنَت َعالا

112/5:110هـ
6
تَِك إِۡذ   َٰ َوََِٰلَ ۡر نِۡعَمَِّت َعلَۡيَك َولََعَ إِۡذ قَاَل ٱَّللذ  َيَٰعِيََس ٱۡبَن َمۡرَيَم ٱۡذك 

يذدتَُّك 
َ
ِس  0أ د  وِح ٱۡلق  ِإَوۡذ  9مت َكل ِم  ٱنلذاَس ِِف ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهَٗلُۖ  0م9بِر 

ُۖ ِإَوۡذ ََتۡل ق  ِمَن  َِّنيَل ََٰة َوٱۡۡلِ ۡمت َك ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة َوٱتلذۡوَرى
َعلذ

ِي َكَهۡي  ِ ۡۡيِ  7ةِ  َ ٱلط  خ  فِيَها 7مبِإِۡذَِن  7ٱلطذ ون   3َفَتنف  َۢا 6َفَتك  بِإِۡذَِنِۖ  7َطۡۡيَ
ۡكَمهَ 

َ
بَۡرَص  7مَوت ۡبِئ  ٱۡۡل

َ
ۡرِ  3مَوٱۡۡل

 ]...[ج  ٱلَۡمۡوََتَٰ بِإِۡذَِنِۖ ِإَوۡذ َت 
م بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َفَقاَل  6مبِإِۡذَِنِۖ  ىءِيَل َعنَك إِۡذ ِجۡئَته  ِإَوۡذ َكَفۡفت  بََِنٓ إِۡسَر

ۡم إِۡن َهََٰذآ إَِلذ ِسۡحر   واْ ِمۡنه  ِيَن َكَفر  بِي   9ٱَّلذ   7ممُّ

ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْذُكْر نِْعَمتِي  َعلَْيَك إِْذ قَاَل هللاا

َوَعلى َوالَِدتَِك إِْذ أَياْدتَُك بُِروِح اْلقُُدِس تَُكلُِّم النااَس 

فِي اْلَمْهِد َوَكْهاًل َوإِْذ َعلاْمتَُك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ 

ْنِجيَل َوإِْذ تَْخلُُق ِمَن الطِّيِن َكهَْيئَِة  َوالتاْوَراةَ َواإْلِ

ا فَتَُكوُن طَْيًرا بِإِْذنِي الطاْيِر بِإِْذنِي فَتَْنفُُخ فِيهَ 

َوتُْبِرُئ اأْلَْكَمهَ َواأْلَْبَرَص بِإِْذنِي َوإِْذ تُْخِرُج 

اْلَمْوتَى بِإِْذنِي َوإِْذ َكفَْفُت بَنِي إِْسَراهِيَل َعْنَك إِْذ 

ِجْئتَهُْم بِاْلبَيِّنَاِت فَقَاَل الاِذيَن َكفَُروا ِمْنهُْم إِْن هََذا 

 إاِلا ِسْحٌر ُمبِينٌ 

                                                           
1
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5
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112/5:111هـ
1
  ِ ۡوَحۡيت  إََِل ٱۡۡلََوارِي 

َ
وِّل   ِإَوۡذ أ ْ ِب َوبَِرس  ۡن َءاِمن وا

َ
ْ َءاَمنذا  0مَن أ قَال ٓوا

وَن  ۡسلِم  نذَنا م 
َ
 َوٱۡشَهۡد بِأ

َوإِْذ أَْوَحْيُت إِلَى اْلَحَواِريِّيَن أَْن آَِمنُوا بِي 

 ُمْسلُِمونَ  َوبَِرُسولِي قَالُوا آََمناا َواْشهَْد بِأَنانَا

112/5:112هـ
2
ن  0إِۡذ قَاَل ٱۡۡلََوارِيُّوَن َيَٰعِيََس ٱۡبَن َمۡرَيَم َهۡل يَۡسَتِطيع  َربَُّك  

َ
أ

َِل  ََن  ۡؤِمنَِي  0مَعلَۡيَنا َمآئَِدةٗ  9ي  نت م مُّ َ إِن ك  واْ ٱَّللذ َمآءِِۖ قَاَل ٱتذق  َِن ٱلسذ  م 
َمْريََم هَْل  إِْذ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن يَا ِعيَسى اْبنَ 

َماِء  َل َعلَْينَا َماهَِدةً ِمَن السا يَْستَِطيُع َربَُّك أَْن يُنَزِّ

َ إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ   قَاَل اتاقُوا هللاا

112/5:113هـ
3
َل ِمۡنَها َوَتۡطَمئِنذ ق ل وب َنا َوَنۡعلَمَ   ك 

ۡ
ن نذأ
َ
ن قَۡد َصَدۡقَتَنا  0قَال واْ ن رِيد  أ

َ
أ

ونَ  َِٰهِدينَ  9َونَك    0مَعلَۡيَها ِمَن ٱلشذ
قَالُوا نُِريُد أَْن نَأُْكَل ِمْنهَا َوتَْطَمئِنا قُلُوبُنَا َونَْعلََم 

اِهِدينَ   أَْن قَْد َصَدْقتَنَا َونَُكوَن َعلَْيهَا ِمَن الشا

112/5:114هـ
4
نزِۡل َعلَۡيَنا  

َ
ٓ أ َنا مذ َربذ َمآِء قَاَل ِعيََس ٱۡبن  َمۡرَيَم ٱللذه  َِن ٱلسذ َمآئَِدٗة م 

ون   نِلَا َوَءاِخرِنَا 0تنَلَا ِعيٗدا 0تَك  وذ
َ
ِ نَت  9ۡل 

َ
ِنَكُۖ َوٱۡرز ۡقَنا َوأ  7َوَءايَٗة م 

َٰزِقَِي   َخۡۡي  ٱلرذ

قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم اللاهُما َربانَا أَْنِزْل َعلَْينَا 

َماِء تَُكوُن لَنَا ِعيًدا لِنَا َوآَِخِرنَا  َماهَِدةً ِمَن السا أِلَوا

اِزقِينَ   َوآَيَةً ِمْنَك َواْرُزْقنَا َوأَْنَت َخيُر الرا

112/5:115هـ
5
ِل َها  ََن  ٓ  0قَاَل ٱَّللذ  إَِن ِ م  ۡم فَإَِن ِ ۡر َبۡعد  ِمنك  ۡمُۖ َفَمن يَۡكف  َعلَۡيك 

َِن ٱۡلَعَٰلَِمَي  َحٗدا م 
َ
ۥٓ أ ب ه  ِ َعذ 

 
ٓ أ ۥ َعَذاٗبا َلذ ب ه  ِ َعذ 

 
 أ

لُهَا َعلَْيُكْم فََمْن يَْكفُْر بَْعُد ِمْنُكْم  ُ إِنِّي ُمنَزِّ قَاَل هللاا

بُهُ أََحًدا ِمَن اْلَعالَِمينَ  بُهُ َعَذابًا اَل أَُعذِّ  فَإِنِّي أَُعذِّ

112/5:116هـ
6
وِن   ِذ  نَت ق ۡلَت لِلنذاِس ٱَتذ

َ
َ ِإَوۡذ قَاَل ٱَّللذ  َيَٰعِيََس ٱۡبَن َمۡرَيَم َءأ ِم ِ

 
َوأ

 ُِۖ ق وَل َما  0مإَِلََٰهۡيِ ِمن د وِن ٱَّللذ
َ
ۡن أ
َ
ون  َِلٓ أ ۡبَحََٰنَك َما يَك  قَاَل س 

 ِۚ ۥ  َتۡعلَم  َما ِِف  ]...[لَۡيَس َِل ِِبَق   ۥ َفَقۡد َعلِۡمَته  نت  ق ۡلت ه  إِن ك 
َٰم   نَت َعلذ

َ
ۡعلَم  َما ِِف َنۡفِسَك  إِنذَك أ

َ
ي وِب  0َنۡفَِس َوََلٓ أ   9ٱۡلغ 

ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم أَأَنَْت قُْلَت لِلنااِس  َوإِْذ قَاَل هللاا

ِ قَاَل ُسْبَحانََك  َي إِلَهَْيِن ِمْن ُدوِن هللاا اتاِخُذونِي َوأُمِّ

َما يَُكوُن لِي أَْن أَقُوَل َما لَْيَس لِي بَِحقٍّ إِْن ُكْنُت 

ِسي َواَل أَْعلَُم َما فِي قُْلتُهُ فَقَْد َعلِْمتَهُ تَْعلَُم َما فِي نَفْ 

ُم اْلُغيُوبِ   نَْفِسَك إِناَك أَْنَت َعالا

112/5:117هـ
7
ۡم    ِ َوَربذك  َ َرّب   ٱَّللذ

ْ وا ِن ٱۡعب د 
َ
َمۡرتََِن بِهِۦٓ أ

َ
ٓ أ ۡم إَِلذ َما َما ق ۡلت  لَه 

ۡيتََِن  ا تَوَفذ ا د ۡمت  فِيِهۡمُۖ فَلَمذ نت  َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مذ نَت َوك 
َ
نَت أ ك 

قِيَب  ءٖ َشِهيٌد  0ٱلرذ ِ ََشۡ
َٰ ُك   نَت لََعَ

َ
 َعلَۡيِهۡم  َوأ

َ َربِّي  َما قُْلُت لَهُْم إاِلا َما أََمْرتَنِي بِِه أَِن اْعبُُدوا هللاا

ا  َوَرباُكْم َوُكْنُت َعلَْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت فِيِهْم فَلَما

قِيبَ  َعلَْيِهْم َوأَْنَت َعلَى ُكلِّ  تََوفاْيتَنِي ُكْنَت أَْنَت الرا

 َشْيءإ َشِهيدٌ 

112/5:118هـ
8
َكُۖ   ۡم ِعَباد  ۡم فَإِنذه  ۡبه  ِ نَت ٱۡلَعزِيز   0إِن ت َعذ 

َ
ۡم فَإِنذَك أ ِإَون َتۡغفِۡر لَه 

  9ٱۡۡلَِكيم  
ْبهُْم فَإِناهُْم ِعبَاُدَك َوإِْن تَْغفِْر لَهُْم فَإِناَك أَْنَت  إِْن تَُعذِّ

 اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

112/5:119هـ
9
ۡم   0قَاَل ٱَّللذ  َهََٰذا يَۡوم    ه  َِٰدقَِي ِصۡدق  َٰت  ََتۡرِي  9يَنَفع  ٱلصذ ۡم َجنذ لَه 

ْ َعۡنه    وا ۡم َورَض  بَٗداُۖ رذَِضَ ٱَّللذ  َعۡنه 
َ
ٓ أ نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن فِيَها

َ
ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل

َٰلَِك ٱۡلَفۡوز  ٱۡلَعِظيم    َذ

اِدقِيَن ِصْدقُهُْم لَهُْم  قَالَ  ُ هََذا يَْوُم يَْنفَُع الصا هللاا

َجنااٌت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا 

ُ َعْنهُْم َوَرُضوا َعْنهُ َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ   َرِضَي هللاا

                                                           
1

 (.0:  07قارن: "ال تضطرب قلوبكم. إنكم تؤمنون باَّلل فآمنوا بي أيضا" )يوحنا ( 0م 
2

ز والسمك ال ذكر لهذه المعجزة في األناجيل وقد تكون اشارة الى تكثير الخب( 0م♦ يُْنِزَل ( 9 أي هل تستطيع أن تدعو ربك –تَْستَِطيُع َرباَك ( 0 

:  07؛مرقس 99-96:  96( أو العشاؤ األخير )متى 00-0:  9( أو معجزة الخمر في عرس قانا الجليل )يوحنا 78-79:  03؛90-07:  07)متى 

(. وهناك ذكر لطعام نزل من السماء في سفر 06-01:  01( أو حلم بطرس )اعمال 96-97:  00؛كورنثوس األولى 91-08:  99؛موقا 99-97

 .91:  06؛الحكمة 03:  8؛نحميا 93-97:  79؛مزامير 7:  9؛تثنية 7:  06الخروج 
3

 َوتَُكونَ ( 9 َونُْعلََم، َويَْعلََم، َويُْعلََم، َوتَْعلَمَ ( 0 
4

ر والفرح )معجم هذه المرة الوحيدة التي تظهر فيها هذه الكلمة في القرآن وتفسر بمعنى السرو( 0ت♦ وانه ( 7 ألوالنا وأُخرانا( 9 تَُكْن، يَُكنْ ( 0 

 .يرى ان أصلها عبري بمعنى الشهادة 976صفحة  7جزء  Bonnet-Eymardالقرآن الكريم( ولكن 
5

 ُمْنِزلُهَا، سأْنِزلها( 0 
6

مَ ( 0  و   collyridiensقد يكون هذا اشارة الى شيعتين كانت تعتبران مريم الهة، ويطلق على هاتين الشيعتين اسم (0م♦ اْلِغيُوِب، اْلَغيُوِب ( 9 َعالا

ophites. 
7

قِيبُ ( 0   الرا
8

 الغفور الرحيم( 9 فِعبَاُدكَ ( 0 
9

 ِصْدقَهُمْ ( 9 يوماً، يوَم، يومٌ ( 0 



486 

 

ۡرِض  112/5:120هـ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡلك  ٱلسذ ِ م  َۢ  َّلِلذ ءٖ قَِدير  ِ ََشۡ

َٰ ُك   َو لََعَ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما فِيِهنا َوهَُو  َوَما فِيِهنذ  َوه  ِ ُمْلُك السا َّلِلا

 َعلَى ُكلِّ َشْيءإ قَِديرٌ 

 

 سورة اتلوبة 6\113
 1هجرية 129 - عدد اآليات

113/9:1هـ
2
ُۡشِكِيَ  0بََرآَءة    َِن ٱلۡم  ََٰهدتُّم م  ِيَن َع وَِلِۦٓ إََِل ٱَّلذ ِ َورَس  َِن ٱَّللذ ِ َوَرُسولِِه إِلَى الاِذيَن َعاهَْدتُْم ِمَن   0نم  بََراَءةٌ ِمَن هللاا

 اْلُمْشِرِكينَ 

113/9:2هـ
3
رٖ   ۡشه 

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
ۡرِض أ

َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا ۡعِجزِي  0نفَِسيح  ۡم َغۡۡي  م  نذك 

َ
ْ أ ٓوا َوٱۡعلَم 

َِٰفرِيَن  ۡزِي ٱۡلَك
َ ُم  نذ ٱَّللذ

َ
ِ َوأ  ٱَّللذ

فَِسيُحوا فِي اأْلَْرِض أَْربََعةَ أَْشهُرإ َواْعلَُموا أَناُكْم 

َ ُمْخِزي اْلَكافِِرينَ  ِ َوأَنا هللاا  َغْيُر ُمْعِجِزي هللاا

113/9:3هـ
4
َٰن    َذ

َ
ِ وَ  0َوأ َِن ٱَّللذ نذ م 

َ
ۡكَبِ أ

َ
وَِلِۦٓ إََِل ٱنلذاِس يَۡوَم ٱۡۡلَج ِ ٱۡۡل َ  9رَس  ٱَّللذ

ۥ   7بَرِٓيء   وَل   ُۡشِكَِي َورَس  َِن ٱلۡم  ۡمُۖ ِإَون  7م  َو َخۡۡي  لذك  فَإِن ت ۡبت ۡم َفه 
 ِۡۗ ۡعِجزِي ٱَّللذ ۡم َغۡۡي  م  نذك 

َ
ْ أ ٓوا ۡت ۡم فَٱۡعلَم  واْ  3تََوَلذ ِيَن َكَفر  ِ ٱَّلذ ِ َوبَُش 

َِلم  
َ
 بَِعَذاب  أ

ِ َوَرُسولِِه إِلَى النااِس يَْوَم اْلَحجِّ  َوأََذاٌن ِمَن هللاا

َ بَِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُهُ  اأْلَْكبَِر أَنا هللاا

فَإِْن تُْبتُْم فَهَُو َخْيٌر لَُكْم َوإِْن تََولاْيتُْم فَاْعلَُموا أَناُكْم 

 ِ ِر الاِذيَن َكفَُروا بَِعَذابإ أَلِيمإ َغْيُر ُمْعِجِزي هللاا  َوبَشِّ

113/9:4هـ
5
مۡ   وك  ص  ُۡشِكَِي ث مذ لَۡم يَنق  َِن ٱلۡم  ََٰهدتُّم م  ِيَن َع ا َولَۡم   ٗ َشۡي  0إَِلذ ٱَّلذ

 َ تِِهۡم  إِنذ ٱَّللذ دذ ۡم إََِلَٰ م  ْ إََِلِۡهۡم َعۡهَده  ٓوا تِمُّ
َ
َحٗدا فَأ

َ
ۡم أ ْ َعلَۡيك  وا ي َظَِٰهر 

تذقَِي  ِبُّ ٱلۡم   َي 

إاِلا الاِذيَن َعاهَْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ثُما لَْم يَْنقُُصوُكْم 

وا إِلَْيِهْم َشْيئًا َولَْم يُظَاِهُروا َعلَْيُكْم أَ  َحًدا فَأَتِمُّ

َ يُِحبُّ اْلُمتاقِينَ  تِِهْم إِنا هللاا  َعْهَدهُْم إِلَى ُمدا

113/9:5هـ
6
ۡم   وه  ُۡشِكَِي َحۡيث  وََجدتُّم  ْ ٱلۡم  ر  ٱۡۡل ر م  فَٱۡقت ل وا ۡشه 

َ
فَإَِذا ٱنَسلََخ ٱۡۡل

مۡ  وه  ۡم َوٱۡحِص   وه  ذ  ذ َمۡرَص  0وَخ  ۡم ُك  واْ لَه  واْ  0نٖدِۚ َوٱۡقع د  قَام 
َ
فَإِن تَاب واْ َوأ
ور  رذِحيم   َ َغف  ۡم  إِنذ ٱَّللذ ةَ فََخلُّواْ َسبِيلَه  َكوَٰ اْ ٱلزذ ةَ َوَءاتَو  لَوَٰ  ٱلصذ

فَإَِذا اْنَسلََخ اأْلَْشهُُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن 

َحْيُث َوَجْدتُُموهُْم َوُخُذوهُْم َواْحُصُروهُْم َواْقُعُدوا 

اَلةَ َوآَتَُوا  لَهُْم ُكلا َمْرَصدإ فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصا

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  َكاةَ فََخلُّوا َسبِيلَهُْم إِنا هللاا  الزا

ِ ث مذ  113/9:6هـ َٰ يَۡسَمَع َكَلََٰم ٱَّللذ ِجۡره  َحَّتذ
َ
ُۡشِكَِي ٱۡسَتَجاَرَك فَأ َِن ٱلۡم  َحد  م 

َ
ِإَوۡن أ

 
ۡ
بۡلِۡغه  َمأ

َ
ونَ أ ۡم قَۡوم  َلذ َيۡعلَم  نذه 

َ
َٰلَِك بِأ ۥ  َذ  َمَنه 

َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتاى 

ِ ثُما أَْبلِْغهُ َمأَْمنَهُ َذلَِك بِأَناهُْم قَْوٌم اَل  يَْسَمَع َكاَلَم هللاا

 يَْعلَُمونَ 

113/9:7هـ
7
ُۡشِكِيَ   ون  لِۡلم  ِ  َكۡيَف يَك  ِيَن  0َعۡهٌد ِعنَد ٱَّللذ وَِلِۦٓ إَِلذ ٱَّلذ وَِعنَد رَس 

ََٰهدتُّمۡ  واْ  0نَع ۡم فَٱۡسَتقِيم  ْ لَك  وا ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِمِۖ َفَما ٱۡسَتَقَٰم 
تذقَِي  ِبُّ ٱلۡم  َ َي  ۡم  إِنذ ٱَّللذ  لَه 

ِ َوِعْنَد  َكْيَف يَُكوُن لِْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعْنَد هللاا

َرُسولِِه إاِلا الاِذيَن َعاهَْدتُْم ِعْنَد الَْمْسِجِد اْلَحَراِم 

َ يُِحبُّ  فََما اْستَقَاُموا لَُكْم فَاْستَقِيُموا لَهُْم إِنا هللاا

 اْلُمتاقِينَ 

113/9:8هـ
1
  ْ وا   0َكۡيَف ِإَون َيۡظَهر 

ۡم إَِل ٗ ْ فِيك  ب وا ۡم ََل يَۡرق  ٗة   9َعلَۡيك  َوََل ذِمذ
و وَن ي ۡرض  َِٰسق  ۡم َف ۡكَث ه 

َ
ۡم َوأ َبَٰ ق ل وب ه 

ۡ
َٰهِِهۡم َوتَأ ۡفَو

َ
م بِأ  نَك 

َكْيَف َوإِْن يَْظهَُروا َعلَْيُكْم اَل يَْرقُبُوا فِيُكْم إاِّلً َواَل 

ةً يُْرُضونَُكْم بِأَْفَواِهِهْم َوتَأْبَى قُلُوبُهُْم َوأَْكثَُرهُْم  ِذما

 فَاِسقُونَ 

                                                           
1

 -المخزية  -المبعثرة  -الحافرة  -المنقرة  -براءة  -المقشقشة  -العذاب  -الفاضحة  -عناوين اخرى:  . 009عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  

 المثيرة. –البحوث  –المدمدمة  –المشردة  -المتكلة 
2

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن ♦بََراَءةً  )0 
3

 3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن 
4

َ ( 3 َوَرُسولَهُ، َوَرُسولِهُ ( 7 بَِريٌ ( 7 إِنا ( 9 َوإْذنٌ ( 0   هللاا
5

 يَْنقُُضوُكمْ ( 0 
6

 لق عليها عامة إسم آية السيف والتي تنسخ عدد كبير من اآليات المتسامحة وقفا للفقهاء القداميهذه هي اآلية التي يط( 0ن♦ فحاِصُروهُْم ( 0 
7

ِ وال ِذّمة( 0   3:  8\007منسوخة بآية السيف ( 0ن ♦  هللاا
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ْ  113/9:9هـ ۡوا ۡم َسآَء َما أَِبٱۡشََتَ  َعن َسبِيلِهِۦٓ  إِنذه 
ْ وا ِ َثَمٗنا قَلِيَٗل فََصدُّ َيَِٰت ٱَّللذ

 ََكن واْ َيۡعَمل ونَ 

وا َعْن َسبِيلِِه  ِ ثََمنًا قَلِياًل فََصدُّ اْشتََرْوا بِآَيَاِت هللاا

 إِناهُْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

ۡؤمِ  113/9:10هـ ب وَن ِِف م  ونَ ََل يَۡرق  ۡعَتد  م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 
 
ٗة  َوأ  َوََل ذِمذ

ةً َوأُولَئَِك هُُم  ن  إَِل ٗ اَل يَْرقُبُوَن فِي ُمْؤِمنإ إاِّلً َواَل ِذما

 اْلُمْعتَُدونَ 

ِيِنِۗ  113/9:11هـ ۡم ِِف ٱَل  َٰن ك  ةَ فَإِۡخَو َكوَٰ ْ ٱلزذ ةَ َوَءاتَو ا لَوَٰ ْ ٱلصذ وا قَام 
َ
ْ َوأ فَإِن تَاب وا

ونَ  ل  ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖ  َيۡعلَم  ِ  َون َفص 

َكاةَ فَإِْخَوانُُكْم  اَلةَ َوآَتَُوا الزا فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصا

ُل اآْلَيَاِت لِقَْومإ يَْعلَُمونَ  يِن َونُفَصِّ  فِي الدِّ

113/9:12هـ
2
ِنَۢ   م م  يَۡمََٰنه 

َ
ْ  0ِإَون نذَكث ٓواْ أ ۡم فََقَٰتِل ٓواْ  َبۡعِد َعۡهِدهِۡم َوَطَعن وا ِِف دِينِك 

ةَ  ئِمذ
َ
يَۡمَٰنَ  9أ

َ
ۡم ََلٓ أ ۡفرِ إِنذه  وَن  7ٱۡلك  ۡم يَنَته  ۡم لََعلذه   لَه 

َوإِْن نََكثُوا أَْيَمانَهُْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعنُوا فِي 

ةَ اْلُكْفِر إِناهُْم اَل أَْيَماَن لَهُْم لََعلاهُ  ْم ِدينُِكْم فَقَاتِلُوا أَهِما

 يَْنتَهُونَ 

113/9:13هـ
3
وِل وَه م   ْ بِإِۡخَراِج ٱلرذس  وا ۡم َوَهمُّ يَۡمََٰنه 

َ
ْ أ ََل ت َقَٰتِل وَن قَۡوٗما نذَكث ٓوا

َ
أ

مۡ  نت م  0بََدء وك  ن ََتَۡشۡوه  إِن ك 
َ
َحقُّ أ

َ
ۡم  فَٱَّللذ  أ ََتَۡشۡوَنه 

َ
ِۚ أ ة  َل َمرذ وذ

َ
أ
ۡؤِمنَِي   مُّ

وا بِإِْخَراِج أاََل تُقَاتِلُوَن قَْوًما  نََكثُوا أَْيَمانَهُْم َوهَمُّ

 ُ ةإ أَتَْخَشْونَهُْم فَاَّللا َل َمرا ُسوِل َوهُْم بََدُؤوُكْم أَوا الرا

 أََحقُّ أَْن تَْخَشْوهُ إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

113/9:14هـ
4
مۡ   ۡك  ۡم َوي ۡخزِهِۡم َوَينِص  يِۡديك 

َ
م  ٱَّللذ  بِأ ۡبه  ِ َعذ  ۡم ي  َٰتِل وه  َعلَۡيِهۡم  َق

ۡؤِمنَِي  0َويَۡشِف  وَر قَۡوٖ  مُّ د   ص 

ُ بِأَْيِديُكْم َويُْخِزِهْم َويَْنُصْرُكْم  ْبهُُم هللاا قَاتِلُوهُْم يَُعذِّ

 َعلَْيِهْم َويَْشِف ُصُدوَر قَْومإ ُمْؤِمنِينَ 

113/9:15هـ
5
ٓ  9ق ل وبِِهۡمۗۡ َوَيت وب   0َوي ۡذهِۡب َغۡيَظ   َٰ َمن يََشا ۗۡ َوٱَّللذ  َعلِيٌم ٱَّللذ  لََعَ ء 

 َحِكيٌم 

ُ َعلَى َمْن يََشاُء  َويُْذِهْب َغْيَظ قُلُوبِِهْم َويَتُوُب هللاا

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ   َوهللاا

113/9:16هـ
6
ۡم َولَۡم   ْ ِمنك  وا ِيَن َجََٰهد  ا َيۡعلَِم ٱَّللذ  ٱَّلذ ْ َولَمذ وا ك  ن ت َۡتَ

َ
ۡم َحِسۡبت ۡم أ

َ
أ

 ِ واْ ِمن د وِن ٱَّللذ َۢ َيتذِخذ  ۡؤِمنَِي َوَِلَجٗة  َوٱَّللذ  َخبِۡي  وَِلِۦ َوََل ٱلۡم   َوََل رَس 
  0بَِما َتۡعَمل ونَ 

ُ الاِذيَن َجاهَُدوا  ا يَْعلَِم هللاا أَْم َحِسْبتُْم أَْن تُْتَرُكوا َولَما

ِ َواَل َرُسولِِه َواَل  ِمْنُكْم َولَْم يَتاِخُذوا ِمْن ُدوِن هللاا

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ اْلُمْؤِمنِيَن   َولِيَجةً َوهللاا

113/9:17هـ
7
  ْ وا ر  ن َيۡعم 

َ
ُۡشِكَِي أ ِ َشَِٰهِدينَ  9َمَسَِٰجدَ  0َما ََكَن لِۡلم  ى  7ٱَّللذ لََعَ

ِسِهم نف 
َ
ۡم  7أ ۡم َوِّف ٱنلذارِ ه  ه 

ۡعَمَٰل 
َ
ْوَلىئَِك َحبَِطۡت أ

 
ۡفرِِۚ أ بِٱۡلك 

ونَ    3َخَِِٰل 

ِ َما َكاَن  لِْلُمْشِرِكيَن أَْن يَْعُمُروا َمَساِجَد هللاا

َشاِهِديَن َعلَى أَْنفُِسِهْم بِاْلُكْفِر أُولَئَِك َحبَِطْت 

 أَْعَمالُهُْم َوفِي النااِر هُْم َخالُِدونَ 

113/9:18هـ
8
ر  َمَسَِٰجدَ   قَ  0إِنذَما َيۡعم 

َ
ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ ِ َمۡن َءاَمَن بِٱَّللذ اَم ٱَّللذ

ن 
َ
ْوَلىئَِك أ

 
ُۖ َفَعََسى أ َ ةَ َولَۡم ََيَۡش إَِلذ ٱَّللذ َكوَٰ ةَ َوَءاَت ٱلزذ لَوَٰ ٱلصذ

ۡهَتِديَن  ون واْ ِمَن ٱلۡم   يَك 

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر  ِ َمْن آََمَن بِاَّللا إِناَما يَْعُمُر َمَساِجَد هللاا

َكاةَ َولَْم يَ  اَلةَ َوآَتَى الزا َ َوأَقَاَم الصا ْخَش إاِلا هللاا

 فََعَسى أُولَئَِك أَْن يَُكونُوا ِمَن اْلُمْهتَِدينَ 

                                                                                                                                                                                                            
1

 أالً، إيالً ( 9 يُْظهَُروا( 0 
2

ةَ ( 9 إْيَمانَهُمْ ( 0   إْيَمانَ ( 7 أَيِما
3

 بََدْوُكمْ ( 0 
4

 َونَْشفِ ( 0 
5

 َويَتُوبَ ( 9 َويَْذهَْب َغْيظُ، َويَْذهَُب َغْيظُ ( 0 
6

 يَْعَملُوَن ( 0 
7

 َخالِِديَن ( 3 أَْنفَِسِهمْ ( 7 َشاِهِدونَ ( 7 َمْسِجدَ ( 9 يُْعِمُروا( 0 
8

 َمْسِجدَ ( 0 
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113/9:19هـ
1
َجَعۡلت ۡم ِسَقايَةَ  

َ
َكَمۡن َءاَمَن  0تٱۡۡلََرامِ  9ٱۡۡلَآج ِ وَِعَماَرةَ ٱلَۡمۡسِجدِ  0۞أ

َن عِ  ِ  ََل يَۡسَتوۥ  ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَجََٰهَد ِِف َسبِيِل ٱَّللذ ِۗۡ َوٱَّللذ  بِٱَّللذ نَد ٱَّللذ
َٰلِِمَي   ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظذ

أََجَعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسِجِد اْلَحَراِم 

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر َوَجاهََد فِي َسبِيِل  َكَمْن آََمَن بِاَّللا

ُ اَل يَْهِدي ِ َوهللاا ِ اَل يَْستَُووَن ِعْنَد هللاا اْلقَْوَم  هللاا

 الظاالِِمينَ 

ِسِهۡم  113/9:20هـ نف 
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ِ بِأ ْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ وا ْ َوَجََٰهد  وا ْ َوَهاَجر  ِيَن َءاَمن وا ٱَّلذ

ونَ  م  ٱۡلَفآئِز  ْوَلىئَِك ه 
 
ِ  َوأ ۡعَظم  َدرََجًة ِعنَد ٱَّللذ

َ
 أ

ِ  الاِذيَن آََمنُوا َوهَاَجُروا َوَجاهَُدوا فِي َسبِيلِ  هللاا

ِ َوأُولَئَِك  بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم أَْعظَُم َدَرَجةً ِعْنَد هللاا

 هُُم اْلفَاهُِزونَ 

113/9:21هـ
2
مۡ   ِ ه  قِيٌم  0ي بَُش  ۡم فِيَها نَعِيم  مُّ ذه  َٰٖت ل َٰٖن وََجنذ ِۡنه  َورِۡضَو م بِرَُۡحَةٖ م  ُرهُْم َربُّهُْم بَِرْحَمةإ ِمْنهُ  َربُّه  َوِرْضَوانإ َوَجنااتإ  يُبَشِّ

 لَهُْم فِيهَا نَِعيٌم ُمقِيمٌ 

ۡجٌر َعِظيم   113/9:22هـ
َ
ۥٓ أ َ ِعنَده  بًَدا  إِنذ ٱَّللذ

َ
َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيمٌ  َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ  َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا إِنا هللاا

113/9:23هـ
3
ْ ََل َتتذخِ   ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡوَِلَآَء إِنِ َيى

َ
ۡم أ َٰنَك  ۡم ِإَوۡخَو ْ َءابَآَءك  ٓوا  0ذ 

م   ْوَلىئَِك ه 
 
ۡم فَأ ِنك  م م  ذه  يَمَِٰنِۚ َوَمن َيَتَول  ٱۡۡلِ

ۡفَر لََعَ ْ ٱۡلك  ٱۡسَتَحبُّوا
وَن  َٰلِم   ٱلظذ

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل تَتاِخُذوا آَبَاَءُكْم َوإِْخَوانَُكْم 

يَماِن َوَمْن أَْولِيَاَء إِِن ا ْستََحبُّوا اْلُكْفَر َعلَى اإْلِ

 يَتََولاهُْم ِمْنُكْم فَأُولَئَِك هُُم الظاالُِمونَ 

113/9:24هـ
4
ۡم   ك  ۡزَوَٰج 

َ
ۡم َوأ َٰن ك  ۡم ِإَوۡخَو ۡبَنآؤ ك 

َ
ۡم َوأ ق ۡل إِن ََكَن َءابَآؤ ك 

مۡ  وَها َوتَِجََٰرة  ََتَۡشۡوَن َكَساَدَها  0وََعِشَۡيت ك  ٌَٰل ٱۡقََتَۡفت م  ۡمَو
َ
َوأ

َحبذ 
َ
ِ  9َوَمَسَِٰكن  تَۡرَضۡوَنَهآ أ َِن ٱَّللذ م م  وَِلِۦ وَِجَهادٖ ِِف  0مإََِلۡك  َورَس 

ۡمرِهۗۦِۡ َوٱَّللذ  ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم 
َ
ِتَ ٱَّللذ  بِأ

ۡ
َٰ يَأ ْ َحَّتذ وا بذص  َسبِيلِهِۦ َفََتَ

 ِسقَِي ٱۡلَفَٰ 

قُْل إِْن َكاَن آَبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم 

َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموهَا 

َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدهَا َوَمَساِكُن تَْرَضْونَهَا 

ِ َوَرُسولِِه َوِجهَادإ فِي َسبِيلِ  ِه أََحبا إِلَْيُكْم ِمَن هللاا

ُ اَل يَْهِدي  ُ بِأَْمِرِه َوهللاا فَتََرباُصوا َحتاى يَأْتَِي هللاا

 اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ 

113/9:25هـ
5
م  ٱَّللذ  ِِف َمَواِطَن َكثَِۡيةٖ   ك  ۡم  ]...[لََقۡد نََِصَ ۡعَجَبۡتك 

َ
َنۡي  إِۡذ أ َوَيۡوَم ح 

ۡم َشۡي  ۡم فَلَۡم ت ۡغِن َعنك  ت ك  ۡرض  بَِما ا َوَضاقَ   ٗ َكۡثَ
َ
م  ٱۡۡل ۡت َعلَۡيك 

َبۡت  ۡدبِرِيَن  0رَح  ۡت م مُّ  ث مذ َوَلذ

ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرةإ َويَْوَم ُحنَْينإ إِْذ  لَقَْد نََصَرُكُم هللاا

أَْعَجبَْتُكْم َكْثَرتُُكْم فَلَْم تُْغِن َعْنُكْم َشْيئًا َوَضاقَْت 

 لاْيتُْم ُمْدبِِرينَ َعلَْيُكُم اأْلَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُما وَ 

113/9:26هـ
6
ۥ  نَزَل ٱَّللذ  َسِكينََته 

َ
نَزَل  0م0ث مذ أ

َ
ۡؤِمنَِي َوأ وَِلِۦ َولََعَ ٱلۡم  َٰ رَس  لََعَ
َٰفِرِيَن  َٰلَِك َجَزآء  ٱۡلَك ْ  َوَذ وا ِيَن َكَفر  َب ٱَّلذ ن وٗدا لذۡم تََرۡوَها وََعذذ  ج 

ُ َسِكينَتَهُ َعلَى  َرُسولِِه َوَعلَى ثُما أَْنَزَل هللاا

اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْنَزَل ُجنُوًدا لَْم تََرْوهَا َوَعذاَب الاِذيَن 

 َكفَُروا َوَذلَِك َجَزاُء اْلَكافِِرينَ 

ور  رذِحيم   113/9:27هـ ۗۡ َوٱَّللذ  َغف  َٰ َمن يََشآء  َٰلَِك لََعَ ُ ِمنْ  ث مذ َيت وب  ٱَّللذ  ِمنَۢ َبۡعِد َذ ُ  ثُما يَتُوُب هللاا بَْعِد َذلَِك َعلَى َمْن يََشاُء َوهللاا

 َغفُوٌر َرِحيمٌ 

                                                           
1

 حول معنى الحج والعمرة. 039:  9\97أنظر هامش اآلية  (0ت♦ َوَعَمَرةَ الَْمْسِجِد، َوَعَمَرةَ اْلَمْسِجَد، وُعّماَر اْلَمْسِجِد ( 9 ُسقَاةَ، ُسقَايَةَ، ُسْقيَ ( 0 
2

 يَْبُشُرهُمْ ( 0 
3

 أَنِ ( 0 
4

ومن كان ابنه أو ابنته أحب إليه مني، قارن: "من كان أبوه أو أمه أحب إليه مني، فليس أهال لي. ( 0م♦ أََحبُّ ( 9 َوَعِشيَراتُُكْم، وعشاهركم( 0 

(؛"كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو بنين أو حقوال ألجل اسمي، ينال ماهة ضعف ويرث الحياة 77:  01فليس أهال لي" )متى 

بل على نفسه أيضا، ال يستطيع أن يكون لي (؛"من أتى إلي ولم يفضلني على أبيه وأمه وامرأته وبنيه وإخوته وأخواته، 98:  08األبدية" )متى 

 (.96:  07تلميذا" )لوقا 
5

 َرْحبَتْ ( 0 
6

ينَتَهُ ( 0  ُِ  .979:  9\97انظر هامش اآلية ( 0م♦ ِسكِّ
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113/9:28هـ
1
وَن ََّنَس    ُۡشِك  ْ إِنذَما ٱلۡم  ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ْ ٱلَۡمۡسِجَد  0َيى فَََل َيۡقَرب وا

م  ٱَّللذ   9ٱۡۡلََراَم َبۡعَد ََعِمِهۡم َهََٰذا  ِإَوۡن ِخۡفت ۡم َعۡيلَةٗ  ۡغنِيك  فََسۡوَف ي 
َ َعلِيٌم َحِكيم    ِمن فَۡضلِهِۦٓ إِن َشآَء  إِنذ ٱَّللذ

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إِناَما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فاََل 

يَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم هََذا َوإِْن ِخْفتُْم 

ُ ِمْن فَْضلِِه إِْن َشاَء إِنا َعْيلَةً فََسْوَف يُْغنِيكُ  ُم هللاا

َ َعلِيٌم َحِكيمٌ   هللاا

وَن َما  113/9:29هـ ِم  َر 
ِ َوََل بِٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوََل َي  ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ

ْ ٱَّلذ َٰتِل وا َق
وت واْ ٱۡلِكَتََٰب 

 
ِيَن أ ِ ِمَن ٱَّلذ  ۥ َوََل يَِدين وَن دِيَن ٱۡۡلَق 

وَل  َم ٱَّللذ  َورَس  َحرذ
ۡزَيَة َعن يَٖد  واْ ٱۡۡلِ ۡعط  َٰ ي  ونَ  ]...[َحَّتذ ۡم َصَٰغِر   وَه 

ِ َواَل بِاْليَْوِم اآْلَِخِر  قَاتِلُوا الاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاَّللا

ُ َوَرُسولُهُ َواَل يَِدينُوَن  َم هللاا ُموَن َما َحرا َواَل يَُحرِّ

ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الاِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتاى يُْعطُوا 

 اْلِجْزيَةَ َعْن يَدإ َوهُْم َصاِغُرونَ 

113/9:30هـ
2
  ِ َزۡيٌر ٱۡبن  ٱَّللذ ود  ع  ٱلَۡمِسيح  ٱۡبن   0تَوقَالَِت ٱنلذَصََٰرى 0مَوقَالَِت ٱَۡلَه 

 ُِۖ َٰهِِهۡمُۖ ي َضَِٰه  9مٱَّللذ ۡفَو
َ
م بِأ َٰلَِك قَۡول ه  ْ ِمن  0ونَ     َذ وا ِيَن َكَفر  قَۡوَل ٱَّلذ

ونَ  َٰ ي ۡؤفَك  َنذ
َ
ُۖ أ م  ٱَّللذ  ََٰتلَه    9َقۡبل   َق

ِ َوقَالَِت الناَصاَرى َوقَالَِت اْليَهُوُد  ُعَزْيٌر اْبُن هللاا

ِ َذلَِك قَْولُهُْم بِأَْفَواِهِهْم يَُضاِهئُوَن  اْلَمِسيُ  اْبُن هللاا

ُ أَناى يُْؤفَُكونَ   قَْوَل الاِذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل قَاتَلَهُُم هللاا

113/9:31هـ
3
مۡ   ۡحَبارَه 

َ
ْ أ ٓوا َذ  رۡ  0تٱَتذ

َ
ۡم أ ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َور ۡهَبََٰنه  ِن د وِن ٱَّللذ َباٗبا م 

ۥ  ۡبَحََٰنه  َو  س   ه 
ٓ إَِلََٰه إَِلذ ْ إَِلَٰٗها َوَِٰحٗداُۖ َلذ ٓوا ْ إَِلذ َِلَۡعب د  ٓوا ِمر 

 
ٓ أ َمۡرَيَم َوَما

وَن  ا ي ُۡشِك   َعمذ

 ِ اتاَخُذوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَهُْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن هللاا

اْبَن َمْريََم َوَما أُِمُروا إاِلا لِيَْعبُُدوا إِلَهًا  َواْلَمِسي َ 

ا يُْشِرُكونَ   َواِحًدا اَل إِلَهَ إاِلا هَُو ُسْبَحانَهُ َعما

113/9:32هـ
4
ۡطِف   ن ي 

َ
وَن أ ْ     ي رِيد  ن ي تِمذ ن وَرهۥ   0وا

َ
ٓ أ َب ٱَّللذ  إَِلذ

ۡ
ۡفَوَٰهِِهۡم َوَيأ

َ
ِ بِأ ن وَر ٱَّللذ

وَن  َٰفِر   َولَۡو َكرِهَ ٱۡلَك

 ُ ِ بِأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى هللاا يُِريُدوَن أَْن يُْطفِئُوا نُوَر هللاا

 إاِلا أَْن يُتِما نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ 

َو  113/9:33هـ ِيِن ه  ِ َِل ۡظِهَرهۥ  لََعَ ٱَل  َدىَٰ َودِيِن ٱۡۡلَق  وََل ۥ بِٱلۡه  رَۡسَل رَس 
َ
ِٓي أ ٱَّلذ

ونَ  ُۡشِك   ُك  ِهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلۡم 

هَُو الاِذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلهَُدى َوِديِن اْلَحقِّ 

يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرهَ الُْمْشِرُكونَ   لِيُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

113/9:34هـ
5
ۡحَبارِ  

َ
َِن ٱۡۡل ْ إِنذ َكثِۡٗيا م  ِيَن َءاَمن ٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َوٱلرُّۡهَباِن  0ت۞َيى

 ِۡۗ وَن َعن َسبِيِل ٱَّللذ دُّ ََٰل ٱنلذاِس بِٱۡلَبَِٰطِل َوَيص  ۡمَو
َ
ل وَن أ ك 

ۡ
ََلَأ

ِينَ  ونَ  0َوٱَّلذ وَنَها ِِف َسبِيلِ  0ن9يَۡكَِن  َة َوََل ي نفِق  َهَب َوٱلۡفِضذ ِ  ٱَّلذ ٱَّللذ
َِلٖم 
َ
م بَِعَذاب  أ ۡه  ِ  فَبَُش 

يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا إِنا َكثِيًرا ِمَن اأْلَْحبَاِر 

ْهبَاِن لَيَأُْكلُوَن أَْمَواَل النااِس بِاْلبَاِطِل  َوالرُّ

ِ َوالاِذيَن يَْكنُِزوَن الذاهََب  وَن َعْن َسبِيِل هللاا َويَُصدُّ

ةَ َواَل يُ  ْرهُْم َواْلفِضا ِ فَبَشِّ ْنفِقُونَهَا فِي َسبِيِل هللاا

 بَِعَذابإ أَلِيمإ 

113/9:35هـ
6
ََۡمَٰ   ۡم  9َعلَۡيَها ِِف نَارِ َجَهنذَم َفت ۡكَوىَٰ  0يَۡوَم َي  ن وب ه  ۡم وَج  ه  بَِها ِجَباه 

ۡمُۖ  ور ه  ه  مۡ  7َوظ  ِسك  نف 
َ
ت ۡم ِۡل نت ۡم  0مَهََٰذا َما َكََنۡ ْ َما ك  وق وا فَذ 

ونَ    تَۡكَِن 

يَْوَم يُْحَمى َعلَْيهَا فِي نَاِر َجهَناَم فَتُْكَوى بِهَا 

ِجبَاهُهُْم َوُجنُوبُهُْم َوظُهُوُرهُْم هََذا َما َكنَْزتُْم 

 أِلَْنفُِسُكْم فَُذوقُوا َما ُكْنتُْم تَْكنُِزونَ 

                                                           
1

 عاهلة .( 9 نِْجٌس، أنجاس( 0 
2

يهودي  3111وكاتب يهودي قاد قرابة  عزير والعبرية عزرا هو كاهن( 0م. ♦ 69:  9\97انظر هامش اآلية  (0ت♦ يُْوفَُكوَن ( 9 يَُضاهُونَ ( 0 

( قارن: "فقال لهم: 9قبل الميالد وهناك كتاب كامل في التوراة يحمل اسمه. وقد تكون شيعة سامرية قد الهته. م 738من بابل الى القدس عام 

 (.06-03:  06فأجاب سمعان بطرس: أنت المسي  ابن هللا الحي" )متى  ))ومن أنا في قولكم أنتم؟
3

 T1) Voir la note de 112/5:44. 
4

 يُْطفُوا( 0 
5

 التي تفرض الزكاة 017:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦  T1) Voir la note de 112/5:44♦ يُْكنُِزوَن ( 9 الاِذينَ ( 0 
6

 .Cf. Jc 5:3( 0م♦ وبطونهم ( 7 فَتُْكوى( 9 تُْحَمى( 0 
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113/9:36هـ
1
  ِ ِ ٱۡثَنا َعَُشَ َشۡهٗرا ِِف كَِتَِٰب ٱَّللذ ورِ ِعنَد ٱَّللذ ه  ةَ ٱلشُّ يَوَۡم  ]...[إِنذ ِعدذ

ِم   فَََل  ِين  ٱۡلَقي  َٰلَِك ٱَل  ر م   َذ ۡربََعٌة ح 
َ
ٓ أ ۡرَض ِمۡنَها

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َخلََق ٱلسذ

ُۡشِكَِي َكٓا ْ ٱلۡم  َٰتِل وا ۡم  َوَق َسك  نف 
َ
واْ فِيِهنذ أ ۡم َتۡظلِم  فذٗة َكَما ي َقَٰتِل ونَك 

تذقَِي  َ َمَع ٱلۡم  نذ ٱَّللذ
َ
ٓواْ أ  َكٓافذٗة  َوٱۡعلَم 

ِ اْثنَا َعَشَر َشْهًرا فِي  هُوِر ِعْنَد هللاا ةَ الشُّ إِنا ِعدا

َماَواِت َواأْلَْرَض ِمْنهَا  ِ يَْوَم َخلََق السا ِكتَاِب هللاا

يُن اْلقَ  يُِّم فاََل تَْظلُِموا فِيِهنا أَْربََعةٌ ُحُرٌم َذلَِك الدِّ

أَْنفَُسُكْم َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافاةً َكَما يُقَاتِلُونَُكْم 

َ َمَع اْلُمتاقِينَ   َكافاةً َواْعلَُموا أَنا هللاا

113/9:37هـ
2
ء    ۡفرِِۖ ي َضلُّ  ]...[ 0ت0إِنذَما ٱلنذَِسٓ ِيَن َكَفر   9زَِياَدة  ِِف ٱۡلك  واْ بِهِ ٱَّلذ

ِ َواِط  ۥ ََعٗما َل  ونَه  ِم  ۥ ََعٗما َوي َحر  ِلُّونَه  ْ     َي  َم ٱَّللذ   7وا ةَ َما َحرذ ِعدذ
وٓء   ۡم س  ي َِن لَه  َم ٱَّللذ   ز  ۡعَمَٰلِِهۡمۗۡ َوٱَّللذ  ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم  7َفي ِحلُّواْ َما َحرذ

َ
أ

َٰفِرِيَن   ٱۡلَك

اْلُكْفِر يَُضلُّ بِِه الاِذيَن إِناَما الناِسيُء ِزيَاَدةٌ فِي 

ُمونَهُ َعاًما لِيَُواِطئُوا  َكفَُروا يُِحلُّونَهُ َعاًما َويَُحرِّ

ُ ُزيَِّن لَهُْم  َم هللاا ُ فَيُِحلُّوا َما َحرا َم هللاا ةَ َما َحرا ِعدا

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ   ُسوُء أَْعَمالِِهْم َوهللاا

113/9:38هـ
3
ِ َيى   واْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ م  ٱنفِر  ۡم إَِذا قِيَل لَك  ِيَن َءاَمن واْ َما لَك  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ

ِِۚ َفَما َمَتَٰع   ۡنَيا ِمَن ٱٓأۡلِخَرة ةِ ٱَلُّ َيوَٰ رَِضيت م بِٱۡۡلَ
َ
ۡرِضِۚ أ

َ
ٱثذاقَۡلت ۡم إََِل ٱۡۡل

ۡنَيا ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِلذ قَلِيٌل  ةِ ٱَلُّ  ٱۡۡلََيوَٰ

ا الاِذيَن آََمنُوا َما لَُكْم إَِذا قِيَل لَُكُم اْنفُِروا فِي يَا أَيُّهَ 

ِ اثااقَْلتُْم إِلَى اأْلَْرِض أََرِضيتُْم بِاْلَحيَاِة  َسبِيِل هللاا

ْنيَا فِي  ْنيَا ِمَن اآْلَِخَرِة فََما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ الدُّ

 اآْلَِخَرِة إاِلا قَلِيلٌ 

113/9:39هـ
4
ْ إَِلذ   وا ۡم َوََل  0نتَنِفر  ك  َِلٗما َويَۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َغۡۡيَ

َ
ۡم َعَذابًا أ بۡك  ِ َعذ  ي 

وه  َشۡي  ُّ ءٖ قَِديٌر   ٗ تَۡض  ِ ََشۡ
َٰ ُك   ۗۡ َوٱَّللذ  لََعَ  ا

ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما َويَْستَْبِدْل قَْوًما  إاِلا تَْنفُِروا يَُعذِّ

وهُ َشْيئًا وَ  ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءإ َغْيَرُكْم َواَل تَُضرُّ هللاا

 قَِديرٌ 

113/9:40هـ
5
واْ ثَاَِنَ ٱثۡنَۡيِ إِۡذ   ِيَن َكَفر  ۡخرََجه  ٱَّلذ

َ
ه  ٱَّللذ  إِۡذ أ وه  َفَقۡد نََِصَ إَِلذ تَنِص  

نَزَل ٱَّللذ  
َ
ُۖ َفأ َ َمَعَنا ول  لَِصَِٰحبِهِۦ ََل ََتَۡزۡن إِنذ ٱَّللذ َما ِِف ٱۡلَغارِ إِۡذ َيق  ه 

ۥَسِكينَتَ  يذَدهۥ  0ته 
َ
ِيَن  0َعلَۡيهِ َوأ ِِب ن ودٖ لذۡم تََرۡوَها وََجَعَل َُكَِمَة ٱَّلذ
ِۗ َوَُكَِمة   ۡفَّلَٰ واْ ٱلسُّ ِ  9َكَفر  ۗۡ  7ٱَّللذ ۡلَيا  َوٱَّللذ  َعزِيٌز َحِكيٌم  7ِِهَ ٱلۡع 

ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الاِذيَن  إاِلا تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ هللاا

َي اْثنَْيِن إِْذ هَُما فِي اْلَغاِر إِْذ يَقُوُل َكفَُروا ثَانِ 

ُ َسِكينَتَهُ  َ َمَعنَا فَأَْنَزَل هللاا لَِصاِحبِِه اَل تَْحَزْن إِنا هللاا

َعلَْيِه َوأَياَدهُ بُِجنُودإ لَْم تََرْوهَا َوَجَعَل َكلَِمةَ الاِذيَن 

ِ ِهَي اْلُعْليَا ْفلَى َوَكلَِمةُ هللاا ُ َعِزيٌز  َكفَُروا السُّ َوهللاا

 َحِكيمٌ 

                                                           
1

 T1) Voir la note de 53/12:40. 
2

 0 ) ، ، نُِضلُّ ( 9 الناْسُء، النِّْسُء، الناْسُي، الناَسى، الناساء، النِّساء، الناُسوءُ الناِسيُّ ، يََضلُّ ، يَِضلُّ  ( 0ت♦ َزياَن لَهُْم ُسوَء ( 7 لِيَُواطُوا، لِيَُواِطيُوا( 7 يَُضلُّ

يحلون المحرم  فيقاتلون فيه ويحرمون بدله صفرا. ولكن وفقا لمعجم القرآن الكريم النسيء هو التأخير، وذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية إذ 

ح: "إن هناك تفسير آخر ذكره الطبري إذ يقول "كانوا يجعلون السنة ثالثة عشراً شهراً، فيجعلون المحّرم صفراً". وقد توسع الرازي في هذا الشر

الصيف وتارة في الشتاء، وكان يشق عليهم األسفار ولم ينتفعوا بها  القوم علموا أنهم لو رتبوا حسابهم على السنة القمرية، فإنه يقع حجهم تارة في

لى رعاية في المرابحات والتجارات، ألن ساهر الناس من ساهر البالد ما كانوا يحضرون إال في األوقات الالهقة الموافقة، فعلموا أن بناء األمر ع

الشمسية، ولما كانت السنة الشمسية زاهدة على السنة القمرية بمقدار معين، احتاجوا السنة القمرية يخل بمصال  الدنيا، فتركوا ذلك واعتبروا السنة 

إلى الكبيسة وحصل لهم بسبب تلك الكبيسة أمران: أحدهما: أنهم كانوا يجعلون بعض السنين ثالثة عشر شهراً بسبب اجتماع تلك الزيادات. 

غيره، فكان الحج يقع في بعض السنين في ذي الحجة وبعده في المحرم وبعده في والثاني: أنه كان ينتقل الحج من بعض الشهور القمرية إلى 

صفر، وهكذا في الدور حتى ينتهي بعد مدة مخصوصة مرة أخرى إلى ذي الحجة، فحصل بسبب الكبيسة هذان األمران: أحدهما: الزيادة في عدة 

القمرية يخل مصال  الدنيا، وبناؤها على السنة الشمسية يفيد رعاية مصال  الشهور  ... والحاصل من هذا الكالم: أن بناء العبادات على السنة 

ة السنة الدنيا وهللا تعالى أمرهم من وقت إبراهيم وإسمعيل عليهما السالم ببناء األمر على رعاية السنة القمرية، فهم تركوا أمر هللا في رعاي

أوقعوا الحج في شهر آخر سوى األشهر الحرم". وبهذا المغزى يكون النسيء زيادة القمرية، واعتبروا السنة الشمسية رعاية لمصال  الدنيا، و

 يوم(. 763يوما( لموازاتها بالسنة الشمسي ) 737شهر الى السنة القمرية )
3

 تثااقَْلتُْم، أثااقَْلتُمْ ( 0 
4

 099:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن 
5

ِ = َوجعل َكلَِمتهَوَكلِ ( 7 َوَكلَِمةَ ( 9 َوأَيََدهُ، َوآيََدهُ ( 0   .979:  9\97انظر هامش اآلية ( 0م♦ اْلُعْليَاء ( 7 َمةُ هللاا
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113/9:41هـ
1
  ْ وا ۡم ِِف َسبِيِل  0نٱنفِر  ِسك  نف 

َ
ۡم َوأ َٰلِك  ۡمَو

َ
ْ بِأ وا ِخَفاٗفا َوثَِقاَٗل َوَجَِٰهد 

وَن  نت ۡم َتۡعلَم  ۡم إِن ك  ۡم َخۡۡي  لذك  َٰلِك  ِ  َذ  ٱَّللذ

َوأَْنفُِسُكْم اْنفُِروا ِخفَافًا َوثِقَااًل َوَجاِهُدوا بِأَْمَوالُِكْم 

ِ َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ   فِي َسبِيِل هللاا

113/9:42هـ
2
َدۡت   وَك َوَلَِٰكنَۢ َبع  تذَبع   0لَۡو ََكَن َعَرٗضا قَرِيٗبا َوَسَفٗرا قَاِصٗدا َلذ

ة    قذ ِ لَوِ ٱۡسَتَطۡعَنا َۡلَرَۡجنَ  9َعلَۡيِهم  ٱلشُّ وَن بِٱَّللذ ۡم َوَسَيۡحلِف  ا َمَعك 
َِٰذب وَن  ۡم لََك ۡم َوٱَّللذ  َيۡعلَم  إِنذه  َسه  نف 

َ
وَن أ ۡهلِك   ي 

لَْو َكاَن َعَرًضا قَِريبًا َوَسفًَرا قَاِصًدا اَلتابَُعوَك 

ِ لَِو  قاةُ َوَسيَْحلِفُوَن بِاَّللا َولَِكْن بَُعَدْت َعلَْيِهُم الشُّ

ُ يَْعلَُم  اْستَطَْعنَا لََخَرْجنَا َمَعُكْم يُْهلُِكونَ  أَْنفَُسهُْم َوهللاا

 إِناهُْم لََكاِذبُونَ 

ۡم  113/9:43هـ ذِنَت لَه 
َ
ِيَن َصَدق واْ  ]...[َعَفا ٱَّللذ  َعنَك لَِم أ َ لََك ٱَّلذ َٰ يَتََبيذ َحَّتذ
َِٰذبِيَ   َوَتۡعلََم ٱۡلَك

ُ َعْنَك لَِم أَِذْنَت لَهُْم َحتاى يَتَبَياَن لََك  الاِذيَن َعفَا هللاا

 َصَدقُوا َوتَْعلََم اْلَكاِذبِينَ 

113/9:44هـ
3
ن   ۡ ََل يَۡسَت  

َ
ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ أ ِيَن ي ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ

واْ  ]...[ِذن َك ٱَّلذ ي َجَِٰهد 
ِسِهۡمۗۡ  نف 

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
تذقَِي  0نبِأ َۢ بِٱلۡم   َوٱَّللذ  َعلِيم 

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر أَْن اَل يَْستَأِْذنَُك الاِذيَن يُؤْ  ِمنُوَن بِاَّللا

ُ َعلِيٌم بِاْلُمتاقِينَ   يَُجاِهُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم َوهللاا

113/9:45هـ
4
ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  ]...[ِذن َك   ۡ إِنذَما يَۡسَت   ِيَن ََل ي ۡؤِمن وَن بِٱَّللذ

 0نٱَّلذ
د وَن  ۡم ِِف َرۡيبِِهۡم َيََتَدذ ۡم َفه   َوٱۡرتَابَۡت ق ل وب ه 

ِ َواْليَْوِم  إِناَما يَْستَأِْذنَُك الاِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاَّللا

ُدونَ   اآْلَِخِر َواْرتَابَْت قُلُوبُهُْم فَهُْم فِي َرْيبِِهْم يَتََردا

113/9:46هـ
5
عَ  

َ
وَج َۡل َراد واْ ٱۡۡل ر 

َ
ةٗ ۞َولَۡو أ دذ واْ ََل ۥ ع  ۡم  0دُّ َوَلَِٰكن َكرِهَ ٱَّللذ  ٱۢنبَِعاَثه 

واْ َمَع ٱۡلَقَٰعِِديَن  د  ۡم َوقِيَل ٱۡقع   َفَثبذَطه 

ةً َولَِكْن َكِرهَ  وا لَهُ ُعدا َولَْو أََراُدوا اْلُخُروَج أَلََعدُّ

ُ اْنبَِعاثَهُْم فَثَباطَهُْم َوقِيَل اْقُعُدوا َمَع اْلقَاِعِدينَ   هللاا

113/9:47هـ
6
مۡ   ا َزاد وك  م مذ ْ فِيك  وا ْ  0لَۡو َخرَج  وا ۡوَضع 

َ
ۡم  9إَِلذ َخَباَٗل َوَۡل ِخَلَٰلَك 

َٰلِِمَي  َۢ بِٱلظذ ۡمۗۡ َوٱَّللذ  َعلِيم  وَن لَه  َٰع  ۡم َسمذ م  ٱۡلفِۡتَنَة َوفِيك  ونَك   َيۡبغ 

َوأَلَْوَضُعوا لَْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إاِلا َخبَااًل 

 ُ اُعوَن لَهُْم َوهللاا ِخاَللَُكْم يَْبُغونَُكُم اْلفِْتنَةَ َوفِيُكْم َسما

 َعلِيٌم بِالظاالِِمينَ 

113/9:48هـ
7
  ْ ْ ٱۡلِفۡتَنَة ِمن َقۡبل  َوقَلذب وا ا َٰ َجآَء ٱۡۡلَقُّ  0لََقِد ٱۡبَتَغو  وَر َحَّتذ م 

 
لََك ٱۡۡل

ۡم  ِ َوه  ۡمر  ٱَّللذ
َ
وَن َوَظَهَر أ  َكَٰرِه 

لَقَِد اْبتََغُوا اْلفِْتنَةَ ِمْن قَْبُل َوقَلابُوا لََك اأْلُُموَر َحتاى 

ِ َوهُْم َكاِرهُونَ   َجاَء اْلَحقُّ َوظَهََر أَْمُر هللاا

113/9:49هـ
8
  ِ

ول  ٱئَۡذن َل  ن َيق  م مذ ِۚ  ]...[َوِمۡنه  ٓ ِ ْۗۡ  0َوََل َتۡفتَِن  وا ََل ِِف ٱۡلفِۡتَنةِ َسَقط 
َ
 9أ

َٰفِِريَن  ِحيَطُۢة بِٱۡلَك  ِإَونذ َجَهنذَم لَم 

َوِمْنهُْم َمْن يَقُوُل اْهَذْن لِي َواَل تَْفتِنِّي أاََل فِي اْلفِْتنَِة 

 َسقَطُوا َوإِنا َجهَناَم لَُمِحيطَةٌ بِاْلَكافِِرينَ 

113/9:50هـ
9
ۡمُۖ   ۡؤه  ِصيَبة  َيق   0إِن ت ِصۡبَك َحَسَنة  تَس  َخۡذنَآ ِإَون ت ِصۡبَك م 

َ
ْ قَۡد أ ول وا

ونَ  ۡم فَرِح  ۡمَرنَا ِمن َقۡبل  َوَيَتَولذواْ وذه 
َ
  9أ

إِْن تُِصْبَك َحَسنَةٌ تَُسْؤهُْم َوإِْن تُِصْبَك ُمِصيبَةٌ 

يَقُولُوا قَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن قَْبُل َويَتََولاْوا َوهُْم 

 فَِرُحونَ 

113/9:51هـ
1
ِ  0ق ل لذن 

ِ فَۡلَيَتَوُكذ ََٰنا  َولََعَ ٱَّللذ َو َمۡولَى ي ِصيبََنآ إَِلذ َما َكَتَب ٱَّللذ  نَلَا ه 
ۡؤِمن وَن   ٱلۡم 

ُ لَنَا هَُو َمْواَلنَا  قُْل لَْن يُِصيبَنَا إاِلا َما َكتََب هللاا

ِل اْلُمْؤِمنُونَ  ِ فَْليَتََوكا  َوَعلَى هللاا

                                                           
1

 099:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن 
2

قاةُ ( 9 بَِعَدتْ ( 0   الشِّ
3

 69:  97\019منسوخة باآلية ( 0ن 
4

 69:  97\019منسوخة باآلية ( 0ن 
5

تَهُ ( 0  ةً، ُعدا ةٌ، ِعدا ةُ، ُعدا  ِعدا
6

 َوأَلَْوفضوا، َوأَلَْرفضوا، َوأَلَْرقصوا، َوأَلَْوقصوا، َوأَلَسرعوا بالفرار( 9 زادكم( 0 
7

 َوقَلَبُوا( 0 
8

 َسقَط( 9 تُْفتِنِّي( 0 
9

 فَاِرُحونَ ( 9 تَُسْوهُمْ ( 0 
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ن ق ۡل َهۡل تََربذ  113/9:52هـ
َ
ۡم أ بذص  بِك  ِۖ َوََنۡن  َنََتَ ٓ إِۡحَدى ٱۡۡل ۡسنََيۡيِ

وَن بَِنآ إَِلذ ص 
م  ٓواْ إِنذا َمَعك  بذص  ُۖ َفََتَ يِۡديَنا

َ
ۡو بِأ
َ
ِۡن ِعنِدهِۦٓ أ م  ٱَّللذ  بَِعَذاٖب م  ي ِصيَبك 

ونَ  ب ِص  ََتَ  مُّ

ُن قُْل هَْل تََرباُصوَن بِنَا إاِلا إِْحَدى الُْحْسنَيَْيِن َونَحْ 

ُ بَِعَذابإ ِمْن ِعْنِدِه أَْو  نَتََرباُص بُِكْم أَْن يُِصيبَُكُم هللاا

 بِأَْيِدينَا فَتََرباُصوا إِناا َمَعُكْم ُمتََربُِّصونَ 

113/9:53هـ
2
ۡو َكۡرٗها 

َ
ْ َطوًَۡع أ وا نفِق 

َ
نت ۡم قَۡوٗما  0ق ۡل أ ۡم ك  ۡم إِنذك  تََقبذَل ِمنك  لذن ي 

َِٰسقَِي   َف

فِقُوا طَْوًعا أَْو َكْرهًا لَْن يُتَقَباَل ِمْنُكْم إِناُكْم قُْل أَنْ 

 ُكْنتُْم قَْوًما فَاِسقِينَ 

113/9:54هـ
3
ن ت ۡقَبَل  

َ
ۡم أ مۡ  0َوَما َمَنَعه  ۡم َنَفَقَٰت ه  ِ  9ِمۡنه  ْ بِٱَّللذ وا ۡم َكَفر  نذه 

َ
ٓ أ إَِلذ
َساََلَٰ  ۡم ك  ةَ إَِلذ َوه  لَوَٰ ت وَن ٱلصذ

ۡ
وَِلِۦ َوََل يَأ ۡم  7َوبَِرس  وَن إَِلذ َوه  َوََل ي نفِق 

وَن   َكَٰرِه 

َوَما َمنََعهُْم أَْن تُْقبََل ِمْنهُْم نَفَقَاتُهُْم إاِلا أَناهُْم َكفَُروا 

ِ َوبَِرُسولِِه وَ  اَلةَ إاِلا َوهُْم بِاَّللا اَل يَأْتُوَن الصا

 ُكَسالَى َواَل يُْنفِقُوَن إاِلا َوهُْم َكاِرهُونَ 

م بَِها ِِف  113/9:55هـ َبه  ِ ۡم  إِنذَما ي رِيد  ٱَّللذ  َِل َعذ  ه  ۡوَلَٰد 
َ
ۡم َوََلٓ أ َٰل ه  ۡمَو

َ
فَََل ت ۡعِجۡبَك أ

ۡم َوه   ه  س  نف 
َ
ۡنَيا َوتَزَۡهَق أ ةِ ٱَلُّ ونَ ٱۡۡلََيوَٰ  ۡم َكَٰفِر 

 ُ فاََل تُْعِجْبَك أَْمَوالُهُْم َواَل أَْواَلُدهُْم إِناَما يُِريُد هللاا

ْنيَا َوتَْزهََق أَْنفُُسهُْم َوهُْم  بَهُْم بِهَا فِي اْلَحيَاِة الدُّ لِيَُعذِّ

 َكافُِرونَ 

ۡم وَ  113/9:56هـ ِنك  م م  ۡم َوَما ه  ۡم لَِمنك  ِ إِنذه  وَن بِٱَّللذ ۡم قَۡوم  َوَيۡحلِف  َلَِٰكنذه 
 َيۡفَرق ونَ 

ِ إِناهُْم لَِمْنُكْم َوَما هُْم ِمْنُكْم َولَِكناهُْم  َويَْحلِفُوَن بِاَّللا

 قَْوٌم يَْفَرقُونَ 

113/9:57هـ
4
وَن َمۡلَج   ۡو َمَغََٰرَٰت    ً لَۡو ََيِد 

َ
َخَٗل  0ا أ دذ ۡو م 

َ
ْ  9أ ۡم  7لذَولذۡوا إََِلۡهِ وَه 

ونَ    7ََيَۡمح 

َخاًل لََولاْوا إِلَْيِه لَْو  يَِجُدوَن َمْلَجأً أَْو َمَغاَراتإ أَْو ُمدا

 َوهُْم يَْجَمُحونَ 

113/9:58هـ
5
ن يَۡلِمز كَ   م مذ ْ ِإَون لذۡم  0َوِمۡنه  وا ْ ِمۡنَها رَض  وا ۡعط 

 
َِٰت فَإِۡن أ َدَق ِِف ٱلصذ

ونَ  ۡم يَۡسَخط  ۡعَطۡواْ ِمۡنَهآ إَِذا ه    9ي 

َدقَاِت فَإِْن أُْعطُوا َوِمْنهُْم َمْن  يَْلِمُزَك فِي الصا

ِمْنهَا َرُضوا َوإِْن لَْم يُْعطَْوا ِمْنهَا إَِذا هُْم 

 يَْسَخطُونَ 

وَل  ۥ َوقَال واْ َحۡسب َنا ٱَّللذ  َسي ۡؤتِيَنا  113/9:59هـ م  ٱَّللذ  َورَس  َٰه  واْ َمآ َءاتَى ۡم رَض  نذه 
َ
َولَۡو أ

ِ َرَِٰغب ونَ ٱَّللذ  ِمن فَۡضلِهِۦ َورَس   ۥٓ إِنذآ إََِل ٱَّللذ  وَل  

ُ َوَرُسولُهُ َوقَالُوا  َولَْو أَناهُْم َرُضوا َما آَتَاهُُم هللاا

ُ ِمْن فَْضلِِه َوَرُسولُهُ إِناا  ُ َسيُْؤتِينَا هللاا َحْسبُنَا هللاا

ِ َراِغبُونَ   إِلَى هللاا

113/9:60هـ
6
َقَرآءِ   َٰت  لِۡلف  َدَق َؤلذَفةِ ۞إِنذَما ٱلصذ  0َوٱلَۡمَسَِٰكِي َوٱۡلَعَِٰملَِي َعلَۡيَها َوٱلۡم 

بِيِلِۖ  ِ َوٱبِۡن ٱلسذ ِقَاِب َوٱۡلَغَٰرِِمَي َوِّف َسبِيِل ٱَّللذ ۡم َوِّف ٱلر  ق ل وب ه 
ِۗۡ َوٱَّللذ  َعلِيٌم َحِكيم   9فَرِيَضةٗ  َِن ٱَّللذ  م 

َدقَاُت لِْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن  َواْلَعاِملِيَن إِناَما الصا

قَاِب َواْلَغاِرِميَن  َعلَْيهَا َواْلُمَؤلافَِة قُلُوبُهُْم َوفِي الرِّ

 ُ ِ َوهللاا بِيِل فَِريَضةً ِمَن هللاا ِ َواِْبِن السا َوفِي َسبِيِل هللاا

 َعلِيٌم َحِكيمٌ 

113/9:61هـ
7
ذ   

 
َو أ ول وَن ه  ِيَن ي ۡؤذ وَن ٱنلذِبذ َوَيق  م  ٱَّلذ ذ ن  َوِمۡنه 

 
ۡم  9َخۡۡيٖ  0ن   ق ۡل أ لذك 

ۡؤِمنَِي َورَُۡحَة   ِ َوي ۡؤِمن  لِۡلم  ِيَن  7ي ۡؤِمن  بِٱَّللذ ۡم  َوٱَّلذ ِيَن َءاَمن واْ ِمنك  ل َِّلذ
َِلم  
َ
ۡم َعَذاٌب أ ِ لَه  وَل ٱَّللذ  ي ۡؤذ وَن رَس 

 َوِمْنهُُم الاِذيَن يُْؤُذوَن النابِيا َويَقُولُوَن هَُو أُُذٌن قُلْ 

ِ َويُْؤِمُن لِْلُمْؤِمنِيَن  أُُذُن َخْيرإ لَُكْم يُْؤِمُن بِاَّللا

َوَرْحَمةٌ لِلاِذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوالاِذيَن يُْؤُذوَن َرُسوَل 

ِ لَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   هللاا

                                                                                                                                                                                                            
1

 هل( 0 
2

 ُكْرهًا( 0 
3

 ِكَسالَى( 7 نَفَقَتُهُْم، نَفَقَاتِِهْم، نَفَقَتَهُمْ ( 9 يُْقبََل، نَْقبَلَ ( 0 
4

اًل ( 9 ُمَغاَراتإ ( 0  اًل، ُمْنَدَخاًل، ُمنَدخا  يجمزون( 7 لََوالَْوا، لََوأَلُْوا، لََولاْوا وجوههم( 7 َمْدَخاًل، ُمْدَخاًل، ُمداخا
5

ُزَك، ياُلِمُزكَ ( 0   ساخطون( 9 يَْلُمُزَك، يُلَمِّ
6

 فَِريَضةٌ ( 9 َواْلُمَولافَةِ ( 0 
7

 َوَرْحَمةإ، َوَرْحَمةً ( 7 أُُذٌن َخْيرٌ ( 9 أُْذنٌ ( 0 
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َحقُّ  113/9:62هـ
َ
ۥٓ أ وَل   ۡم َوٱَّللذ  َورَس  وك  ۡض  ۡم لِۡي  ِ لَك  وَن بِٱَّللذ وه  إِن ََيۡلِف  ن ي ۡرض 

َ
أ

ۡؤِمنِيَ   ََكن واْ م 

ُ َوَرُسولُهُ أََحقُّ  ِ لَُكْم لِيُْرُضوُكْم َوهللاا يَْحلِفُوَن بِاَّللا

 أَْن يُْرُضوهُ إِْن َكانُوا ُمْؤِمنِينَ 

113/9:63هـ
1
  ْ ٓوا لَۡم َيۡعلَم 

َ
نذ  0أ

َ
وََل ۥ فَأ َ َورَس  َادِدِ ٱَّللذ ۥ َمن َي  نذه 

َ
ا  9أ ََل ۥ نَاَر َجَهنذَم َخَِِٰلٗ

َٰلَِك ٱۡۡلِۡزي  ٱۡلَعِظيم    فِيَها  َذ

َ َوَرُسولَهُ فَأَنا لَهُ نَاَر  أَلَْم يَْعلَُموا أَناهُ َمْن يَُحاِدِد هللاا

 َجهَناَم َخالًِدا فِيهَا َذلَِك اْلِخْزُي اْلَعِظيمُ 

113/9:64هـ
2
َل   ن ت ََنذ

َ
وَن أ َنَٰفِق  م بَِما ِِف ق ل وبِِهۡم  ق ِل  0ََيَۡذر  ٱلۡم  وَرة  ت نَب ِئ ه  َعلَۡيِهۡم س 

 ْ ونَ  9ٱۡسَتۡهزِء ٓوا ا ََتَۡذر  ۡرِج  مذ َ ُم    7إِنذ ٱَّللذ

َل َعلَْيِهْم ُسوَرةٌ تُنَبِّئُهُْم  يَْحَذُر اْلُمنَافِقُوَن أَْن تُنَزا

َ ُمْخِرجٌ  َما  بَِما فِي قُلُوبِِهْم قُِل اْستَْهِزهُوا إِنا هللاا

 تَْحَذُرونَ 

113/9:65هـ
3
ِ َوَءاَيَٰتِهِۦ   بِٱَّللذ

َ
نذا ََن وض  َونَۡلَعب   ق ۡل أ ول نذ إِنذَما ك  ۡم ََلَق  تۡلَه 

َ
َولَئِن َسأ

نت ۡم تَۡسَتۡهزِء ونَ  وَِلِۦ ك    0َورَس 

َولَئِْن َسأَْلتَهُْم لَيَقُولُنا إِناَما ُكناا نَُخوُض َونَْلَعُب قُْل 

 ِ  َوآَيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكْنتُْم تَْستَْهِزهُونَ  أَبِاَّللا

113/9:66هـ
4
ۡم  إِن نذۡعف    ْ قَۡد َكَفۡرت م َبۡعَد إِيَمَٰنِك  وا َعن َطآئَِفةٖ  0ََل َتۡعَتِذر 

ۡب َطآئَِفَۢة ِ ۡم ن َعذ  ِنك  ۡرِِمَي  7 7 9م  ۡم ََكن واْ َّم  نذه 
َ
 بِأ

يَمانُِكْم إِْن نَْعُف َعْن اَل تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُْم بَْعَد إِ 

 طَاهِفَةإ ِمْنُكْم نَُعذِّْب طَاهِفَةً بِأَناهُْم َكانُوا ُمْجِرِمينَ 

نَكرِ  113/9:67هـ وَن بِٱلۡم  ر  م 
ۡ
ِنَۢ َبۡعٖضِۚ يَأ م م  ه  َنَٰفَِقَٰت  َبۡعض  وَن َوٱلۡم  َنَٰفِق  ٱلۡم 

ۡم   يِۡدَيه 
َ
وَن أ وِف َوَيۡقبِض  ۡم  إِنذ َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلَۡمۡعر  َ فَنَِسَيه  ْ ٱَّللذ وا نَس 

ونَ  م  ٱۡلَفَِٰسق  َنَٰفِقَِي ه   ٱلۡم 

اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضهُْم ِمْن بَْعضإ 

يَأُْمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويَْنهَْوَن َعِن اْلَمْعُروِف 

َ فَنَِسيَهُْم إِنا اْلُمنَافِ  قِيَن َويَْقبُِضوَن أَْيِديَهُْم نَُسوا هللاا

 هُُم اْلفَاِسقُونَ 

اَر نَاَر َجَهنذَم َخَِِٰلِيَن فِيَها   113/9:68هـ فذ َنَٰفَِقَِٰت َوٱۡلك  َنَٰفِقَِي َوٱلۡم  وََعَد ٱَّللذ  ٱلۡم 
قِيم   ۡم َعَذاب  مُّ ُۖ َولَه  م  ٱَّللذ  ۡم  َولََعَنه   ِِهَ َحۡسب ه 

ُ اْلُمنَافِقِيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلكُ  فااَر نَاَر َجهَناَم َوَعَد هللاا

ُ َولَهُْم َعَذاٌب  َخالِِديَن فِيهَا ِهَي َحْسبُهُْم َولََعنَهُُم هللاا

 ُمقِيمٌ 

113/9:69هـ
5
ۡوَلَٰٗدا  

َ
ََٰٗل َوأ ۡمَو

َ
ۡكَثَ أ

َ
ۡم ق وذٗة َوأ َشدذ ِمنك 

َ
ْ أ ۡم ََكن ٓوا ِيَن ِمن َقۡبلِك  َكٱَّلذ

َٰقِِهۡم  ْ َِبََل وا ِيَن ِمن فَٱۡسَتۡمَتع  ۡم َكَما ٱۡسَتۡمَتَع ٱَّلذ فَٱۡسَتۡمَتۡعت م َِبََلَٰقِك 
م َِبََلَٰقِِهمۡ  ْوَلىئَِك َحبَِطۡت  0مَقۡبلِك 

 
ْ  أ ٓوا ِي َخاض  ۡضت ۡم َكٱَّلذ وَخ 
وَن  م  ٱۡلَخََِّٰس  ْوَلىئَِك ه 

 
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ ۡم ِِف ٱَلُّ ۡعَمَٰل ه 

َ
 أ

ةً َوأَْكثََر َكالاِذيَن ِمْن قَْبلُِكْم َكانُو ا أََشدا ِمْنُكْم قُوا

أَْمَوااًل َوأَْواَلًدا فَاْستَْمتَُعوا بَِخاَلقِِهْم فَاْستَْمتَْعتُْم 

بَِخاَلقُِكْم َكَما اْستَْمتََع الاِذيَن ِمْن قَْبلُِكْم بَِخاَلقِِهْم 

َوُخْضتُْم َكالاِذي َخاُضوا أُولَئَِك َحبِطَْت أَْعَمالُهُْم 

ْنيَ   ا َواآْلَِخَرِة َوأُولَئَِك هُُم اْلَخاِسُرونَ فِي الدُّ

113/9:70هـ
6
َٰهِيَم   وَد َوقَۡوِم إِبَۡر ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم قَۡوِم ن وٖح وَََعدٖ َوَثم   ٱَّلذ

 
تِِهۡم َنَبأ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

َِٰتِۚ  ۡؤتَفَِك ۡصَحَِٰب َمۡدَيَن َوٱلۡم 
َ
م بِٱۡۡلَي َِنَِٰتِۖ َفَما ََكنَ  0م0َوأ ل ه  ۡم ر س  َتۡته 

َ
 أ

وَن  ۡم َيۡظلِم  َسه  نف 
َ
ۡم َوَلَِٰكن ََكن ٓواْ أ  ٱَّللذ  َِلَۡظلَِمه 

ِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم قَْوِم نُوحإ َوَعادإ 
ُ الا أَلَْم يَأْتِِهْم نَبَأ

َوثَُموَد َوقَْوِم إِْبَراِهيَم َوأَْصَحاِب َمْديََن 

ُ  َواْلُمْؤتَفَِكاِت أَتَْتهُْم ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّنَاِت فََما َكاَن هللاا

 لِيَْظلَِمهُْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسهُْم يَْظلُِمونَ 

وِف  113/9:71هـ وَن بِٱلَۡمۡعر  ر  م 
ۡ
ۡوَِلَآء  َبۡعٖضِۚ يَأ

َ
ۡم أ ه  ۡؤِمَنَٰت  َبۡعض  ۡؤِمن وَن َوٱلۡم  َوٱلۡم 

ةَ وَ  َكوَٰ ةَ َوي ۡؤت وَن ٱلزذ لَوَٰ وَن ٱلصذ نَكرِ َوي قِيم  وَن َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلۡم  ي ِطيع 
َ َعزِيٌز َحِكيم   ۗۡ إِنذ ٱَّللذ م  ٱَّللذ  ْوَلىئَِك َسَۡيَُۡح ه 

 
ۥٓ  أ وََل  َ َورَس   ٱَّللذ

َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَْعضإ 

يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنهَْوَن َعِن اْلُمْنَكِر 

اَلةَ َويُْؤتُو َ َويُقِيُموَن الصا َكاةَ َويُِطيُعوَن هللاا َن الزا

َ َعِزيٌز  ُ إِنا هللاا َوَرُسولَهُ أُولَئَِك َسيَْرَحُمهُُم هللاا

 َحِكيمٌ 

                                                           
1

 فَإِنا ( 9 تَْعلَُموا، يَْعلَمْ ( 0 
2

 تِْحَذُرونَ ( 7 اْستَْهُزوا( 9 تُْنَزلَ ( 0 
3

 تَْستَْهُزونَ ( 0 
4

 مع قراءة يَْعفُ  –اهِفَةً يَُعذِّْب طَ ( 7 مع قراءة يُْعفَ  –يَُعذاْب طَاهِفَةٌ ( 7 مع قراءتي يُْعَف، تُْعفَ  –تَُعذاْب طَاهِفَةٌ ( 9 يُْعَف، يَْعُف، تُْعفَ ( 0 
5

 .019:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َحبَطَْت ( 0 
6

 .37:  37\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ َواْلُمْوتَفَِكاِت ( 0 
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113/9:72هـ
1
ۡؤِمَنَِٰت   ۡؤِمنَِي َوٱلۡم  نَۡهَٰر   0موََعَد ٱَّللذ  ٱلۡم 

َ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل َجنذ

ِ َخَِِٰلِيَن فِيَها َوَمَسَِٰكَن َطي َِبٗة  َِن ٱَّللذ َٰن  م  َِٰت َعۡدٖنِۚ َورِۡضَو ِِف َجنذ
َو ٱۡلَفۡوز  ٱۡلَعِظيم   َٰلَِك ه  ۡكَب   َذ

َ
 أ

ُ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنااتإ تَْجِري ِمْن  َوَعَد هللاا

تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َوَمَساِكَن طَيِّبَةً فِي 

ِ أَْكبَُر َذلَِك هَُو َجنااِت َعْدنإ َوِرْضَواٌن  ِمَن هللاا

 اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ 

113/9:73هـ
2
َنَٰفِقِيَ   اَر َوٱلۡم  فذ َها ٱنلذِبُّ َجَٰهِِد ٱۡلك  يُّ

َ
أ مۡ  9َوٱۡغل ۡظ  0َيى َٰه  َوى

ۡ
 7َعلَۡيِهۡم  َوَمأ

ُۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصۡي    َجَهنذم 

َوالُْمنَافِقِيَن َواْغلُْظ يَا أَيُّهَا النابِيُّ َجاِهِد اْلُكفااَر 

 َعلَْيِهْم َوَمأَْواهُْم َجهَناُم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 

113/9:74هـ
3
ْ َبۡعَد   وا ۡفرِ َوَكَفر  ْ َُكَِمَة ٱۡلك  ْ َولََقۡد قَال وا ِ َما قَال وا وَن بِٱَّللذ ََيۡلِف 

  ْ ْ بَِما لَۡم َيَنال وا وا َِٰمِهۡم َوَهمُّ ٓ  0إِۡسَل ْ إَِلذ ٓوا م  ٱَّللذ  َوَما َنَقم  َٰه  ۡغَنى
َ
ۡن أ
َ
 أ

وَل  ۥ ۡمُۖ ِإَون َيَتَولذۡواْ  9َورَس  ذه  ا ل ْ يَك  َخۡۡيٗ ِمن فَۡضلِهِۦ  فَإِن َيت وب وا
ۡرِض ِمن 

َ
ۡم ِِف ٱۡۡل ِِۚ َوَما لَه  ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرة َِلٗما ِِف ٱَلُّ

َ
م  ٱَّللذ  َعَذابًا أ ۡبه  ِ َعذ  ي 

ٖ َوََل نَِصۡيٖ   َوِّل 

ِ َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا َكلَِمةَ اْلُكْفِر يَْحلِفُوَن بِ  اَّللا

وا بَِما لَْم يَنَالُوا َوَما  َوَكفَُروا بَْعَد إِْساَلِمِهْم َوهَمُّ

ُ َوَرُسولُهُ ِمْن فَْضلِِه فَإِْن  نَقَُموا إاِلا أَْن أَْغنَاهُُم هللاا

ُ يَتُوبُوا يَُك َخْيًرا لَهُْم َوإِْن يَتََولاْوا يَُعذِّ  ْبهُُم هللاا

ْنيَا َواآْلَِخَرِة َوَما لَهُْم فِي  َعَذابًا أَلِيًما فِي الدُّ

 اأْلَْرِض ِمْن َولِيٍّ َواَل نَِصيرإ 

113/9:75هـ
4
َقنذ   دذ ََٰنا ِمن فَۡضلِهِۦ نَلَصذ َ لَئِۡن َءاتَى ََٰهَد ٱَّللذ ۡن َع م مذ ۞َوِمۡنه 

وَننذ  َٰلِِحَي  0َونَلَك   ِمَن ٱلصذ

داقَنا  َوِمْنهُمْ  َ لَئِْن آَتَانَا ِمْن فَْضلِِه لَنَصا َمْن َعاهََد هللاا

الِِحينَ   َولَنَُكونَنا ِمَن الصا

ونَ  113/9:76هـ ۡعرِض  م مُّ ِن فَۡضلِهِۦ ََبِل واْ بِهِۦ َوتََولذواْ وذه  م م  َٰه  آ َءاتَى ا آَتَاهُْم ِمْن فَْضلِِه بَِخلُوا بِِه َوتََولا  فَلَمذ ْوا َوهُْم فَلَما

 ُمْعِرُضونَ 

113/9:77هـ
5
َ َما   ْ ٱَّللذ وا ۡخلَف 

َ
ٓ أ ۥ بَِما ۡم نَِفاٗقا ِِف ق ل وبِِهۡم إََِلَٰ يَۡوِم يَۡلَقۡونَه  ۡعَقَبه 

َ
فَأ

وه  َوبَِما ََكن واْ يَۡكِذب ونَ    0وََعد 

فَأَْعقَبَهُْم نِفَاقًا فِي قُلُوبِِهْم إِلَى يَْوِم يَْلقَْونَهُ بَِما 

َ َما َوَعُدوهُ َوبَِما َكانُوا يَْكِذبُونَ   أَْخلَفُوا هللاا

113/9:78هـ
6
  ْ ٓوا لَۡم َيۡعلَم 

َ
ي وِب  0أ َٰم  ٱۡلغ  َ َعلذ نذ ٱَّللذ

َ
ۡم َوأ َٰه  ۡم َوََّنَۡوى َ َيۡعلَم  ِِسذه  نذ ٱَّللذ

َ
َ   9أ هُْم َونَْجَواهُْم َوأَنا هللاا َ يَْعلَُم ِسرا  أَلَْم يَْعلَُموا أَنا هللاا

ُم اْلُغيُوبِ   َعالا

113/9:79هـ
7
ونَ   ِيَن يَۡلِمز  ِيَن ََل  0ٱَّلذ َِٰت َوٱَّلذ َدَق ۡؤِمنَِي ِِف ٱلصذ و ِِعَي ِمَن ٱلۡم  طذ ٱلۡم 

مۡ  ۡهَده  وَن إَِلذ ج  ۡم  9ََيِد  ۡم َولَه  ۡم َسِخَر ٱَّللذ  ِمۡنه  وَن ِمۡنه  فَيَۡسَخر 
َِلٌم 
َ
 َعَذاٌب أ

ِعيَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن فِي الاِذيَن يَْلِمُزوَن  اْلُمطاوِّ

َدقَاِت َوالاِذيَن اَل يَِجُدوَن إاِلا ُجْهَدهُْم  الصا

ُ ِمْنهُْم َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   فَيَْسَخُروَن ِمْنهُْم َسِخَر هللاا

113/9:80هـ
8
ۡم سَ   ۡم إِن تَۡسَتۡغفِۡر لَه  ۡو ََل تَۡسَتۡغفِۡر لَه 

َ
ۡم أ ةٗ ٱۡسَتۡغفِۡر لَه  فَلَن  0مۡبعَِي َمرذ
ۡم   وَِلِۗۦۡ َوٱَّللذ  ََل  0نَيۡغفَِر ٱَّللذ  لَه  ِ َورَس  ْ بِٱَّللذ وا ۡم َكَفر  نذه 

َ
َٰلَِك بِأ َذ
 َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَفَِٰسقَِي 

اْستَْغفِْر لَهُْم أَْو اَل تَْستَْغفِْر لَهُْم إِْن تَْستَْغفِْر لَهُْم 

ةً فَلَْن  ُ لَهُْم َذلَِك بِأَناهُْم َكفَُروا َسْبِعيَن َمرا يَْغفَِر هللاا

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ  ِ َوَرُسولِِه َوهللاا  بِاَّللا

                                                           
1

 قارن: "وكذلك أنتم أيها الرجال، ساكنوهن بالحسنى، علما منكم بأن المرأة أضعف منكم جبلة، وأولوهن حقهن من اإلكرام على أنهن( 0م 

 (.7:  7شريكات لكم في إرث نعمة الحياة، لكيال يحول شيء دون صلواتكم" )بطرس األولى 
2

 َوَماَواهُْم ( 7 َواْغلِظْ ( 9 باْلُمنَافِقِينَ ( 0 
3

 َوَرُسولَهُ ( 9 يَنَلُوا( 0 
4

قَْن َولَنَُكونَنْ ( 0  دا  لَنَصا
5

بُونَ ( 0   يَُكذِّ
6

 اْلِغيُوِب، اْلَغيُوبِ ( 9 تَْعلَُموا( 0 
7

 َجْهَدهُمْ ( 9 يَْلُمُزونَ ( 0 
8

فقال له يسوع: ال  قارن: "دنا بطرس وقال له: يا رب، كم مرة يخطأ إلي أخي وأغفر له؟ أسبع مرات؟( 0م ♦ 6:  67\017منسوخة باآلية ( 0ن 

 (.99:  09أقول لك: سبع مرات، بل سبعين مرة سبع مرات" )متى 
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113/9:81هـ
1
وَن بَِمۡقَعِدهِۡم ِخَلََٰف   َخلذف  واْ  0فَرَِح ٱلۡم  ن ي َجَِٰهد 

َ
ٓواْ أ ِ َوَكرِه  وِل ٱَّللذ رَس 

ِسِهۡم  نف 
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ۗۡ ق ۡل نَار  بِأ ِ  ِِف ٱۡۡلَر 

ْ وا ْ ََل تَنفِر  ِ َوقَال وا ِِف َسبِيِل ٱَّللذ
ونَ  ا  لذۡو ََكن واْ َيۡفَقه  َشدُّ َحر ٗ

َ
  9َجَهنذَم أ

 ِ فَِرَح اْلُمَخلافُوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل هللاا

َوَكِرهُوا أَْن يَُجاِهُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِي 

ِ َوقَالُوا اَل تَْنفُِروا فِي اْلَحرِّ قُْل نَاُر َسبِي ِل هللاا

ا لَْو َكانُوا يَْفقَهُونَ   َجهَناَم أََشدُّ َحّرً

َۢ بَِما ََكن واْ يَۡكِسب ونَ  113/9:82هـ واْ َكثِۡٗيا َجَزآَء واْ قَلِيَٗل َوَۡلَۡبك  اًء بَِما َكانُوا فَْليَْضَحُكوا قَلِياًل َوْليَْبُكوا َكثِيًرا َجزَ  فَۡلَيۡضَحك 

 يَْكِسبُونَ 

113/9:83هـ
2
ۡم فَٱۡسَت   ِۡنه  ل لذن   ۡ فَإِن رذَجَعَك ٱَّللذ  إََِلَٰ َطآئَِفةٖ م  وِج َفق  ر  َذن وَك لِۡلخ 

ودِ  ع  ۡم رَِضيت م بِٱۡلق  اُۖ إِنذك  وًّ ْ َمِعَ َعد  بَٗدا َولَن ت َقَٰتِل وا
َ
ْ َمِعَ أ وا ََتۡر ج 
د   ةٖ فَٱۡقع  َل َمرذ وذ

َ
  0واْ َمَع ٱۡلَخَٰلِفِيَ أ

ُ إِلَى طَاهِفَةإ ِمْنهُْم فَاْستَأَْذنُوَك  فَإِْن َرَجَعَك هللاا

لِْلُخُروِج فَقُْل لَْن تَْخُرُجوا َمِعَي أَبًَدا َولَْن تُقَاتِلُوا 

ةإ  َل َمرا ا إِناُكْم َرِضيتُْم بِاْلقُُعوِد أَوا َمِعَي َعُدّوً

 فَاْقُعُدوا َمَع اْلَخالِفِينَ 

113/9:84هـ
3
بَٗدا 

َ
اَت أ م مذ ِۡنه  َحٖد م 

َ
ى أ ِ لََعَ

ۡم  0مَوََل ت َصل  َٰ َقۡبِهِۦُٓۖ إِنذه 
ۡم لََعَ َوََل َتق 

وَن  َِٰسق  ۡم َف وَِلِۦ َوَمات واْ َوه  ِ َورَس  واْ بِٱَّللذ  َكَفر 

َواَل تَُصلِّ َعلَى أََحدإ ِمْنهُْم َماَت أَبًَدا َواَل تَقُْم َعلَى 

ِ َوَرُسولِِه َوَماتُوا َوهُْم قَْبِرِه  إِناهُْم َكفَُروا بِاَّللا

 فَاِسقُونَ 

م بَِها ِِف  113/9:85هـ َبه  ِ َعذ  ن ي 
َ
ۡم  إِنذَما ي رِيد  ٱَّللذ  أ ه  ۡوَلَٰد 

َ
ۡم َوأ َٰل ه  ۡمَو

َ
َوََل ت ۡعِجۡبَك أ

ونَ  ۡم َكَٰفِر  ۡم َوه  ه  س  نف 
َ
ۡنَيا َوتَزَۡهَق أ  ٱَلُّ

ُ أَْن َواَل تُْعِجْبَك أَْموَ  الُهُْم َوأَْواَلُدهُْم إِناَما يُِريُد هللاا

ْنيَا َوتَْزهََق أَْنفُُسهُْم َوهُْم  بَهُْم بِهَا فِي الدُّ يَُعذِّ

 َكافُِرونَ 

وَِلِ ٱۡسَت  113/9:86هـ ْ َمَع رَس  وا ِ َوَجَِٰهد  ْ بِٱَّللذ ۡن َءاِمن وا
َ
وَرةٌ أ نزِلَۡت س 

 
ٓ أ َذنََك   ۡ ِإَوَذا

وۡ  ْول واْ ٱلطذ
 
َع ٱۡلَقَٰعِِدينَ أ ن مذ ۡم َوقَال واْ َذۡرنَا نَك   ِل ِمۡنه 

ِ َوَجاِهُدوا َمَع  َوإَِذا أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ أَْن آَِمنُوا بِاَّللا

َرُسولِِه اْستَأَْذنََك أُولُو الطاْوِل ِمْنهُْم َوقَالُوا َذْرنَا 

 نَُكْن َمَع اْلقَاِعِدينَ 

ْ  113/9:87هـ ون وا ن يَك 
َ
ْ بِأ وا ۡم ََل رَض  َٰ ق ل وبِِهۡم َفه  بَِع لََعَ َمَع ٱۡۡلََوالِِف َوط 
ونَ   َيۡفَقه 

َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَوالِِف َوطُبَِع َعلَى 

 قُلُوبِِهْم فَهُْم اَل يَْفقَهُونَ 

َٰلِِهۡم  113/9:88هـ ۡمَو
َ
ْ بِأ وا ۥ َجََٰهد  ْ َمَعه  ِيَن َءاَمن وا ول  َوٱَّلذ ِسِهۡم  َلَِٰكِن ٱلرذس  نف 

َ
َوأ

ونَ  ۡفلِح  م  ٱلۡم  ْوَلىئَِك ه 
 
ُۖ َوأ م  ٱۡۡلَۡيَرَٰت  ْوَلىئَِك لَه 

 
 َوأ

ُسوُل َوالاِذيَن آََمنُوا َمَعهُ َجاهَُدوا بِأَْمَوالِِهْم  لَِكِن الرا

َوأَْنفُِسِهْم َوأُولَئَِك لَهُُم اْلَخْيَراُت َوأُولَئَِك هُُم 

 اْلُمْفلُِحونَ 

َعدذ  113/9:89هـ
َ
َٰلَِك  أ نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن فِيَها  َذ

َ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل ۡم َجنذ ٱَّللذ  لَه 

 ٱۡلَفۡوز  ٱۡلَعِظيم  

ُ لَهُْم َجنااتإ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اأْلَْنهَاُر  أََعدا هللاا

 َخالِِديَن فِيهَا َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ 

113/9:90هـ
4
ر    ِ َعذ  ۡم  0ونَ وََجآَء ٱلۡم  ۡعَراِب َِل ۡؤَذَن لَه 

َ
ِيَن  ]...[ِمَن ٱۡۡل َوَقَعَد ٱَّلذ

 ْ َِلم   9َكَذب وا
َ
ۡم َعَذاٌب أ واْ ِمۡنه  ِيَن َكَفر  ۥ  َسي ِصيب  ٱَّلذ وََل  َ َورَس   ٱَّللذ

ُروَن ِمَن اأْلَْعَراِب لِيُْؤَذَن لَهُْم َوقََعَد  َوَجاَء اْلُمَعذِّ

 َ َوَرُسولَهُ َسيُِصيُب الاِذيَن َكفَُروا الاِذيَن َكَذبُوا هللاا

 ِمْنهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

                                                           
1

 يعلمون( 9 َخلَْف، ُخلْفَ ( 0 
2

 فِينَ اْلَخلِ ( 0 
3

فوجدوا تحت ثياب كل واحد من    .قارن: "وفي الغد جاؤوا إلى يهوذا ... ليحملوا جثث القتلى ويدفنوهم مع ذوي قرابتهم في مقابر آباههم( 0م 

يصلون ويبتهلون أن ثم أخذوا  ...  .القتلى أشياء مكرسة ألصنام يمنيا، مما تحرمه الشريعة على اليهود. فتبين لهم جميعا أن ذلك كان سبب قتلهم

لتقدم بها تمحى تلك الخطيئة المرتكبة محوا تاما. ... ثم جمع يهوذا من كل واحد تقدمة، فبلغ المجموع ألفي درهم من الفضة، فأرسلها إلى أورشليم 

الذين سقطوا، لكانت صالته ذبيحة عن الخطيئة. وكان عمله من أحسن الصنيع وأسماه على حسب فكرة قيامة الموتى، ألنه لو لم يكن برجو قيامة 

(؛"وأنت فال تصل ألجل هذا الشعب، وال ترفع صراخا وال صالة ألجلهم، 77-77:  09من أجل الموتى أمرا سخيفا ال طاهل تحته )مكابيين الثاني 

 (.06:  7وال تشفع إلي فإني ال أسمع لك" )ارميا 
4

بُوا( 9 ُمَعاِذُرونَ اْلُمْعتَِذُروَن، اْلُمْعِذُروَن، اْلُمْعَذُروَن، الْ ( 0   َكذا
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113/9:91هـ
1
وَن َما   ِيَن ََل ََيِد 

َعَفآءِ َوََل لََعَ ٱلَۡمۡرََضَٰ َوََل لََعَ ٱَّلذ لذۡيَس لََعَ ٱلضُّ
وَِلِۦ   ِ َورَس   َّلِلذ

ْ وا وَن َحَرٌج إَِذا نََصح  ۡحِسنَِي مِن 0ي نفِق   َما لََعَ ٱلۡم 
ور  رذِحيم    َسبِيٖلِۚ َوٱَّللذ  َغف 

َعفَاِء َواَل َعلَى اْلَمْرَضى َواَل َعلَى  لَْيَس َعلَى الضُّ

 ِ الاِذيَن اَل يَِجُدوَن َما يُْنفِقُوَن َحَرٌج إَِذا نََصُحوا َّلِلا

 ُ َوَرُسولِِه َما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيلإ َوهللاا

 َغفُوٌر َرِحيمٌ 

113/9:92هـ
2
مۡ   تَۡوَك تِلَۡحِمَله 

َ
ٓ أ ِيَن إَِذا َما ۡم  0َوََل لََعَ ٱَّلذ ُۡحِل ك 

َ
ٓ أ ِجد  َما

َ
ق لَۡت ََلٓ أ

وَن  واْ َما ي نِفق   ََيِد 
َلذ
َ
ۡمِع َحَزنًا أ ۡم تَفِيض  ِمَن ٱَلذ ۡعي ن ه 

َ
أ  َعلَۡيهِ تََولذواْ وذ

َت اَل أَِجُد َواَل َعلَى الاِذيَن إَِذا َما أَتَْوَك لِتَْحِملَهُْم قُلْ 

َما أَْحِملُُكْم َعلَْيِه تََولاْوا َوأَْعيُنُهُْم تَفِيُض ِمَن الداْمعِ 

 َحَزنًا أاَلا يَِجُدوا َما يُْنفِقُونَ 

ِيَن يَۡسَت  113/9:93هـ بِيل  لََعَ ٱَّلذ ن   ۡ ۞إِنذَما ٱلسذ
َ
ْ بِأ وا ۡغنَِيآء   رَض 

َ
ۡم أ ِذن ونََك َوه 

ون واْ َمَع  ونَ يَك  ۡم ََل َيۡعلَم  َٰ ق ل وبِِهۡم َفه   ٱۡۡلََوالِِف َوَطَبَع ٱَّللذ  لََعَ

بِيُل َعلَى الاِذيَن يَْستَأِْذنُونََك َوهُْم أَْغنِيَاُء  إِناَما السا

ُ َعلَى  َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَوالِِف َوطَبََع هللاا

 قُلُوبِِهْم فَهُْم اَل يَْعلَُمونَ 

113/9:94هـ
3
ۡم   واْ لَن نُّۡؤِمَن لَك  ۡم إَِذا رََجۡعت ۡم إََِلِۡهۡم  ق ل َلذ َتۡعَتِذر  وَن إََِلۡك  َيۡعَتِذر 

وَل  ۥ ث مذ  ۡم َورَس  ۡم  َوَسَۡيَى ٱَّللذ  َعَملَك  ۡخَبارِك 
َ
نَا ٱَّللذ  ِمۡن أ

َ
قَۡد َنبذأ

َهََٰدةِ َفي نَب ِئ ك   َٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشذ وَن إََِلَٰ َع نت ۡم َتۡعَمل وَن  0مت َردُّ  بَِما ك 

يَْعتَِذُروَن إِلَْيُكْم إَِذا َرَجْعتُْم إِلَْيِهْم قُْل اَل تَْعتَِذُروا 

ُ ِمْن أَْخبَاِرُكْم َوَسيََرى  لَْن نُْؤِمَن لَُكْم قَْد نَباأَنَا هللاا

وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب  ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ ثُما تَُردُّ هللاا

 هَاَدِة فَيُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ َوالشا 

113/9:95هـ
4
واْ   ۡعرِض 

َ
ۡمُۖ فَأ واْ َعۡنه  ۡم إَِذا ٱنَقلَۡبت ۡم إََِلِۡهۡم تِل ۡعرِض  ِ لَك  وَن بِٱَّللذ َسَيۡحلِف 

مۡ  َٰه  َوى
ۡ
ُۖ َوَمأ ۡم رِۡجس  ۡمُۖ إِنذه  َۢ بَِما ََكن واْ يَۡكِسب وَن  0َعۡنه   َجَهنذم  َجَزآَء

ِ لَُكْم إَِذا اْنقَلَْبتُْم إِلَْيِهْم لِتُْعِرُضوا  َسيَْحلِفُوَن بِاَّللا

َعْنهُْم فَأَْعِرُضوا َعْنهُْم إِناهُْم ِرْجٌس َوَمأَْواهُْم 

 َجهَناُم َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 

ۡمُۖ فَإِن تَۡرَضۡواْ  113/9:96هـ ۡم لََِتَۡضۡواْ َعۡنه  وَن لَك  َ ََل يَۡرََضَٰ ََيۡلِف  ۡم فَإِنذ ٱَّللذ َعۡنه 
 َعِن ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَفَِٰسقِيَ 

يَْحلِفُوَن لَُكْم لِتَْرَضْوا َعْنهُْم فَإِْن تَْرَضْوا َعْنهُْم 

َ اَل يَْرَضى َعِن اْلقَْوِم اْلفَاِسقِينَ   فَإِنا هللاا

113/9:97هـ
5
  

َ
ۡجَدر  أ

َ
ۡفٗرا َونَِفاٗقا َوأ َشدُّ ك 

َ
ۡعَراب  أ

َ
نَزَل ٱۡۡل

َ
ٓ أ وَد َما د  ْ ح  وا َلذ َيۡعلَم 

وَِلِۗۦۡ  َٰ رَس 
 َوٱَّللذ  َعلِيٌم َحِكيم   0نٱَّللذ  لََعَ

اأْلَْعَراُب أََشدُّ ُكْفًرا َونِفَاقًا َوأَْجَدُر أاَلا يَْعلَُموا 

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُ َعلَى َرُسولِِه َوهللاا  ُحُدوَد َما أَْنَزَل هللاا

113/9:98هـ
6
  

َ
َوآئَِر  َوِمَن ٱۡۡل م  ٱَلذ بذص  بِك  ۡعَراِب َمن َيتذِخذ  َما ي نفِق  َمۡغَرٗما َوَيََتَ

وۡءِِۗ   َوٱَّللذ  َسِميٌع َعلِيم   0ن0َعلَۡيِهۡم َدآئَِرة  ٱلسذ

َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن يَتاِخُذ َما يُْنفُِق َمْغَرًما 

َواهَِر َعلَْيِهْم َداهِرَ  ُ َويَتََرباُص بُِكُم الدا ْوِء َوهللاا ةُ السا

 َسِميٌع َعلِيمٌ 

113/9:99هـ
7
ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَيتذِخذ  َما ي نفِق    ۡعَراِب َمن ي ۡؤمِن  بِٱَّللذ

َ
َوِمَن ٱۡۡل

ََلٓ إِنذَها ق ۡرَبة  
َ
وِلِۚ أ َِٰت ٱلرذس  ِ َوَصلََو َبَٰت  ِعنَد ٱَّللذ م   0ق ر  ۡم  َسي ۡدِخل ه  ذه  ل
ور  رذِحيم   َ َغف   ٱَّللذ  ِِف رَُۡحَتِهِۦٓ  إِنذ ٱَّللذ

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر  َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن يُْؤِمُن بِاَّللا

ِ َوَصلََواِت  َويَتاِخُذ َما يُْنفُِق قُُربَاتإ ِعْنَد هللاا

ُسوِل أاََل إِناهَا قُْربَةٌ لَهُْم  ُ فِي الرا َسيُْدِخلُهُُم هللاا

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   َرْحَمتِِه إِنا هللاا

113/9:100هـ
8
نَصارِ  

َ
َهَِٰجرِيَن َوٱۡۡل وَن ِمَن ٱلۡم 

ل  وذ
َ
وَن ٱۡۡل َٰبِق  ِينَ  0َوٱلسذ وه م  9َوٱَّلذ ٱتذَبع 

َٰٖت ََتۡ  ۡم َجنذ َعدذ لَه 
َ
ْ َعۡنه  َوأ وا ۡم َورَض  رِي بِإِۡحَسَٰٖن رذَِضَ ٱَّللذ  َعۡنه 

َٰلَِك ٱۡلَفۡوز  ٱۡلَعِظيم   7ََتَۡتَها بَٗدا  َذ
َ
نَۡهَٰر  َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ

َ
 ٱۡۡل

لُوَن ِمَن اْلُمهَاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر  ابِقُوَن اأْلَوا َوالسا

ُ َعْنهُْم  َوالاِذيَن اتابَُعوهُْم بِإِْحَسانإ َرِضَي هللاا

تَْجِري تَْحتَهَا  َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعدا لَهُْم َجنااتإ 

 اأْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ 

                                                           
1

َ َوَرُسولَهُ ( 0   هللاا
2

 لِنَْحِملَهُمْ ( 0 
3

 فَيُنَبِّيُُكمْ ( 0 
4

 َوَماَواهُمْ ( 0 
5

 88:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن 
6

ْوِء ( 0   88:  8\007منسوخة باآلية ( 0ن♦ السُّ
7

 قُُربَةٌ ( 0 
8

 من تحتها( 7 الاِذينَ ( 9 َواأْلَْنَصارُ ( 0 
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113/9:101هـ
1
واْ   ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرد 

َ
وَنُۖ َوِمۡن أ َنَٰفِق  ۡعَراِب م 

َ
َِن ٱۡۡل م م  ۡن َحۡولَك  َوِممذ

ۡم  َسن َعذ ِ  ه  ۡمُۖ ََنۡن  َنۡعلَم  ه  وَن  0ب ه ملََعَ ٱنل َِفاِق ََل َتۡعلَم  َتۡيِ ث مذ ي َردُّ رذ مذ
 إََِلَٰ َعَذاب  َعِظيٖم 

ْن َحْولَُكْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمنَافِقُوَن َوِمْن أَهِْل  َوِمما

اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعلَى النِّفَاِق اَل تَْعلَُمهُْم نَْحُن 

وَن إِلَى عَ  تَْيِن ثُما يَُردُّ بُهُْم َمرا َذابإ نَْعلَُمهُْم َسنَُعذِّ

 َعِظيمإ 

113/9:102هـ
2
ْ َعَمَٗل َصَٰلِٗحا َوَءاَخَر َسي ًِئا  وا ن وبِِهۡم َخلَط  ْ بِذ  وَن ٱۡعََتَف وا  0َوَءاَخر 

ور  رذِحيٌم  َ َغف  ن َيت وَب َعلَۡيِهۡم  إِنذ ٱَّللذ
َ
 َعََس ٱَّللذ  أ

َوآََخُروَن اْعتََرفُوا بُِذنُوبِِهْم َخلَطُوا َعَماًل َصالًِحا 

َ  َوآََخرَ  ُ أَْن يَتُوَب َعلَْيِهْم إِنا هللاا َسيِّئًا َعَسى هللاا

 َغفُوٌر َرِحيمٌ 

113/9:103هـ
3
مۡ   ِر ه  َٰلِِهۡم َصَدقَٗة ت َطه  ۡمَو

َ
ۡذ ِمۡن أ ِ َعلَۡيِهۡمُۖ إِنذ  0خ 

ِيِهم بَِها َوَصل  َوت َزك 
تََك  ۡمۗۡ َوٱَّللذ  َسِميٌع َعلِيٌم  7َسَكن   9َصلَوَٰ ذه   ل

يِهْم بِهَا ُخْذ ِمْن  أَْمَوالِِهْم َصَدقَةً تُطَهُِّرهُْم َوتَُزكِّ

ُ َسِميٌع  َوَصلِّ َعلَْيِهْم إِنا َصاَلتََك َسَكٌن لَهُْم َوهللاا

 َعلِيمٌ 

113/9:104هـ
4
  ْ ٓوا لَۡم َيۡعلَم 

َ
َِٰت  0أ َدَق ذ  ٱلصذ خ 

ۡ
َو َيۡقَبل  ٱتلذۡوَبَة َعۡن ِعَبادِهِۦ َوَيأ َ ه  نذ ٱَّللذ

َ
أ

نذ 
َ
َو ٱتلذوذاب  ٱلرذِحيم  َوأ َ ه   ٱَّللذ

َ هَُو يَْقبَُل التاْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه  أَلَْم يَْعلَُموا أَنا هللاا

ِحيمُ  اُب الرا َ هَُو التاوا َدقَاِت َوأَنا هللاا  َويَأُْخُذ الصا

113/9:105هـ
5
  ۡ وَل  ۥ َوٱل ۡم َورَس  َدُّوَن َوق ِل ٱۡعَمل واْ فََسَۡيَى ٱَّللذ  َعَملَك  ۡؤِمن وَنُۖ َوَسَت  م 

م َهََٰدةِ َفي نَب ِئ ك  َٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشذ نت ۡم َتۡعَمل وَن  0إََِلَٰ َع  بَِما ك 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ  َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى هللاا

وَن إِلَى َعالِِم الَْغْيِب َوالشاهَاَدِة  َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّ

 بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ  فَيُنَبِّئُُكمْ 

113/9:106هـ
6
ۡرَجۡونَ   وَن م  ا َيت وب  َعلَۡيِهۡمۗۡ َوٱَّللذ   0َوَءاَخر  ۡم ِإَومذ ب ه  ِ َعذ  ا ي  ِ إِمذ ۡمرِ ٱَّللذ

َ
ِۡل

  9َعلِيٌم َحِكيم  

ا  بُهُْم َوإِما ا يَُعذِّ ِ إِما َوآََخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر هللاا

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ يَتُوُب َعلَْيِهْم   َوهللاا

113/9:107هـ
7
ِينَ   ۡؤِمنَِي  0َوٱَّلذ ۡفٗرا َوَتۡفرِيَقَۢا َبۡيَ ٱلۡم  اٗرا َوك  ْ َمۡسِجٗدا ِِضَ وا َذ  ٱَتذ

وََل ۥ ِمن َقۡبل    9ِإَورَۡصاٗدا ل َِمۡن َحاَرَب  َ َورَس  نذ إِۡن  ]...[ٱَّللذ َوََلَۡحلِف 
َِٰذب وَن  ۡم لََك ِۖ َوٱَّللذ  يَۡشَهد  إِنذه  َرۡدنَآ إَِلذ ٱۡۡل ۡسََنَٰ

َ
 أ

َوالاِذيَن اتاَخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوتَْفِريقًا 

َ َوَرُسولَهُ  بَْيَن اْلُمْؤِمنِيَن َوإِْرَصاًدا لَِمْن َحاَرَب هللاا

ُ  ِمْن قَْبُل َولَيَْحلِفُنا  إِْن أََرْدنَا إاِلا اْلُحْسنَى َوهللاا

 يَْشهَُد إِناهُْم لََكاِذبُونَ 

113/9:108هـ
8
ن  

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡو   أ وذ

َ
َس لََعَ ٱتلذۡقَوىَٰ ِمۡن أ ِ س 

 
ذَمۡسِجٌد أ بَٗدا  ل

َ
ۡم فِيهِ أ ََل َتق 
وَم فِيهِِۚ فِيهِ  ْ   0َتق  وا ر  ن َيَتَطهذ

َ
ِبُّوَن أ ِرِينَ َوٱَّللذ   9رَِجال  َي  ه  طذ ِبُّ ٱلۡم    7 َي 

اَل تَقُْم فِيِه أَبًَدا لََمْسِجٌد أُسَِّس َعلَى التاْقَوى ِمْن 

ِل يَْومإ أََحقُّ أَْن تَقُوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَْن  أَوا

ُ يُِحبُّ اْلُمطاهِِّرينَ   يَتَطَهاُروا َوهللاا

113/9:109هـ
9
َس   سذ

َ
َفَمۡن أ

َ
ۥأ َٰ َتۡقَوىَٰ  0ب ۡنَيََٰنه  ۡن  9لََعَ م مذ

َ
َٰن  َخۡۡيٌ أ ِ َورِۡضَو ِمَن ٱَّللذ

ر ف  َهارٖ  َٰ َشَفا ج 
ۥ لََعَ َس ب ۡنَيََٰنه  سذ

َ
ِِف نَارِ َجَهنذَمۗۡ  7فَٱۡنَهاَر بِهِۦ 7أ

َٰلِِمَي   َوٱَّللذ  ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظذ

 ِ  َوِرْضَوانإ أَفََمْن أَساَس بُْنيَانَهُ َعلَى تَْقَوى ِمَن هللاا

َخْيٌر أَْم َمْن أَساَس بُْنيَانَهُ َعلَى َشفَا ُجُرفإ هَارإ 

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم  فَاْنهَاَر بِِه فِي نَاِر َجهَناَم َوهللاا

 الظاالِِمينَ 

113/9:110هـ
1
  ْ ِي َبَنۡوا م  ٱَّلذ نرِيَبٗة ِِف ق ل وبِِهۡم  ]...[ََل يََزال  ب ۡنَيَٰن ه 

َ
ٓ أ َع  0إَِلذ َتَقطذ

ۡمۗۡ   َوٱَّللذ  َعلِيٌم َحِكيٌم  9ق ل وب ه 

اَل يََزاُل بُْنيَانُهُُم الاِذي بَنَْوا ِريبَةً فِي قُلُوبِِهْم إاِلا 

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ   أَْن تَقَطاَع قُلُوبُهُْم َوهللاا

                                                           
1

بُهُمْ َستُ ( 0   َعذِّ
2

 َسيِّيًا( 0 
3

 َسْكنٌ ( 7 َصلَواتِكَ ( 9 تُْطِهُرهُْم، تُطَهِّْرهُمْ ( 0 
4

 تَْعلَُموا( 0 
5

 فَيُنَبِّيُُكمْ ( 0 
6

 غفور رحيم( 9 ُمْرَجئُْونَ ( 0 
7

 للذين حاربوا( 9 الاِذينَ ( 0 
8

 اْلُمتَطَهِِّرينَ ( 7 يَطاهاُروا( 9 فِيهُ فِيهُ ( 0 
9

 فانهارت به قواعده( 7 ُجْرفإ ( 7 تَْقًوى( 9 بُْنيَانُهُ، أََساُس بُْنيَانِِه، أََسُس بُْنيَانِِه، أُسُّ بُْنيَانِِه، أُُسُس بُْنيَانِهِ أُسَِّس ( 0 
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113/9:111هـ
2
م   َٰلَه  ۡمَو

َ
ۡم َوأ َسه  نف 

َ
ۡؤِمنَِي أ ىَٰ ِمَن ٱلۡم  َ ٱۡشََتَ م   ]...[۞إِنذ ٱَّللذ نذ لَه 

َ
بِأ

َة   ِ َفيَۡقت ل وَن َوي ۡقَتل وَنُۖ  0ٱۡۡلَنذ وَۡعًدا َعلَۡيهِ  0م9ي َقَٰتِل وَن ِِف َسبِيِل ٱَّللذ
ۡوَّفَٰ 
َ
ۡرَءاِنِۚ َوَمۡن أ َِّنيِل َوٱۡلق  َٰةِ َوٱۡۡلِ ا ِِف ٱتلذۡوَرى

ِ  َحق ٗ  بَِعۡهِدهِۦ ِمَن ٱَّللذ
َو ٱۡلَفۡوز  ٱۡلَعِظيم   َٰلَِك ه  ِي بَاَيۡعت م بِهۦِ  َوَذ

م  ٱَّلذ واْ بِبَۡيعِك   فَٱۡسَتۡبُِش 

َ اْشتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسهُْم َوأَْمَوالَهُْم  إِنا هللاا

ِ فَيَ  ْقتُلُوَن بِأَنا لَهُُم اْلَجناةَ يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل هللاا

ْنِجيِل  َويُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا فِي التاْوَراِة َواإْلِ

ِ فَاْستَْبِشُروا  َواْلقُْرآَِن َوَمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه ِمَن هللاا

 بِبَْيِعُكُم الاِذي بَايَْعتُْم بِِه َوَذلَِك هَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ 

113/9:112هـ
3
ئِب ونَ   ى ونَ  0ٱلتذ ونَ  9ٱۡلَعَٰبِد  ونَ  7ٱۡلَحَِٰمد  ئِح  ى َٰكِع ونَ  7ٱلسذ  3ٱلرذ

ونَ  َِٰجد  ونَ  6ٱلسذ ونَ  7ٱٓأۡلِمر  وِف َوٱنلذاه  نَكرِ  9بِٱلَۡمۡعر  َعِن ٱلۡم 
ونَ  ِۗۡ  8َوٱۡلَحَٰفِظ  ودِ ٱَّللذ ۡؤِمنَِي  ]...[ِۡل د  ِ ٱلۡم  ِ  َوبَُش 

اهِحُ  وَن التااهِبُوَن اْلَعابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن السا

اِجُدوَن اآْلَِمُروَن بِاْلَمْعُروِف  اِكُعوَن السا الرا

 ِ َوالنااهُوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْلَحافِظُوَن لُِحُدوِد هللاا

ِر اْلُمْؤِمنِينَ   َوبَشِّ

113/9:113هـ
4
ُۡشِكَِي َولَۡو   واْ لِۡلم  ن يَۡسَتۡغفِر 

َ
ِيَن َءاَمن ٓواْ أ ِ َوٱَّلذ ْوِّل َما ََكَن لِلنذِب 

 
ََكن ٓواْ أ

ۡصَحَٰب  ٱۡۡلَِحيمِ 
َ
ۡم أ نذه 

َ
ۡم أ َ لَه    0مق ۡرَّبَٰ ِمنَۢ َبۡعِد َما تَبَيذ

َما َكاَن لِلنابِيِّ َوالاِذيَن آََمنُوا أَْن يَْستَْغفُِروا 

لِْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوا أُولِي قُْربَى ِمْن بَْعِد َما 

 اْلَجِحيمِ تَبَياَن لَهُْم أَناهُْم أَْصَحاُب 

113/9:114هـ
5
َٰهِيمَ   وِۡعَدةٖ وََعَدَهآ إِيذاه   0َوَما ََكَن ٱۡستِۡغَفار  إِبَۡر بِيهِ إَِلذ َعن مذ

َ
ا  9ِۡل فَلَمذ

 ِ ذ ِ و   َّلل  ۥ َعد  نذه 
َ
ۥٓ أ َ ََل  َٰهٌ َحلِيم   0متَبَيذ وذ

َ
َٰهِيَم َۡل  ِمۡنه   إِنذ إِبَۡر

َ
أ  َتَبذ

إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه إاِلا َعْن َمْوِعَدةإ َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر 

أَ ِمْنهُ إِنا  ِ تَبَرا ا تَبَياَن لَهُ أَناهُ َعُدو  َّلِلا َوَعَدهَا إِيااهُ فَلَما

اهٌ َحلِيمٌ   إِْبَراِهيَم أَلَوا

َ  113/9:115هـ ِ َٰ ي بَي  ۡم َحَّتذ َٰه  وَن  َوَما ََكَن ٱَّللذ  َِل ِضلذ قَۡوَمَۢا َبۡعَد إِۡذ َهَدى ا َيتذق  م مذ  لَه 
ء  َعلِيمٌ  ِ ََشۡ

ل  َ بِك   إِنذ ٱَّللذ

ُ لِيُِضلا قَْوًما بَْعَد إِْذ هََداهُْم َحتاى  َوَما َكاَن هللاا

َ بُِكلِّ َشْيءإ َعلِيمٌ   يُبَيَِّن لَهُْم َما يَتاقُوَن إِنا هللاا

113/9:116هـ
6
َِٰت   َمََٰو ۡلك  ٱلسذ َ ََل ۥ م  ۦ َوي ِميت   إِنذ ٱَّللذ ۡرِضِۖ ي ىۡحِ

َ
م  0مَوٱۡۡل َوَما لَك 
ٖ َوََل نَِصۡيٖ  ِ ِمن َوِّل  ِن د وِن ٱَّللذ  م 

َماَواِت َواأْلَْرِض يُْحيِي  َ لَهُ ُمْلُك السا إِنا هللاا

ِ ِمْن َولِيٍّ َواَل نَِصيرإ   َويُِميُت َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن هللاا

113/9:117هـ
7
وه  ِِف  لذَقد تذاَب ٱَّللذ    ِيَن ٱتذَبع  نَصارِ ٱَّلذ

َ
َهَِٰجِريَن َوٱۡۡل ِ َوٱلۡم   ٱنلذِب 

لََعَ
ةِ ِمنَۢ َبۡعِد َما ََكَد يَزِيغ   َّۡسَ ۡم ث مذ تَاَب  0َساَعةِ ٱۡلع  ِۡنه  ق ل وب  فَرِيٖق م 

ۥ بِِهۡم رَء وف  رذِحيم    َعلَۡيِهۡم  إِنذه 

ُ َعلَى النابِيِّ َواْلمُ  هَاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر لَقَْد تَاَب هللاا

الاِذيَن اتابَُعوهُ فِي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن بَْعِد َما َكاَد 

يَِزيُغ قُلُوُب فَِريقإ ِمْنهُْم ثُما تَاَب َعلَْيِهْم إِناهُ بِِهْم 

 َرُؤوٌف َرِحيمٌ 

113/9:118هـ
8
  ْ وا ل ِف  ِيَن خ  ََٰثةِ ٱَّلذ ۡرض  بَِما  0َولََعَ ٱثلذَل

َ
ى إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهم  ٱۡۡل َحَّتذ

َبۡت  ٓ  9رَح  ِ إَِلذ  ِمَن ٱَّللذ
َ
ن َلذ َمۡلَجأ

َ
ْ أ ۡم َوَظنُّٓوا ه  س  نف 

َ
َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

َو ٱتلذوذاب  ٱلرذِحيم   َ ه  ْ  إِنذ ٱَّللذ  إََِلۡهِ ث مذ تَاَب َعلَۡيِهۡم َِلَت وب ٓوا

الاِذيَن ُخلِّفُوا َحتاى إَِذا َضاقَْت َوَعلَى الثااَلثَِة 

َعلَْيِهُم اأْلَْرُض بَِما َرُحبَْت َوَضاقَْت َعلَْيِهْم 

ِ إاِلا إِلَْيِه ثُما  أَْنفُُسهُْم َوظَنُّوا أَْن اَل َمْلَجأَ ِمَن هللاا

ِحيمُ  اُب الرا َ هَُو التاوا  تَاَب َعلَْيِهْم لِيَتُوبُوا إِنا هللاا

113/9:119هـ
9
ون واْ َمعَ   َ َوك  واْ ٱَّللذ ِيَن َءاَمن واْ ٱتذق  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َِٰدقِيَ  0َيى َ َوُكونُوا َمَع   9ٱلصذ يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اتاقُوا هللاا

اِدقِينَ   الصا

                                                                                                                                                                                                            
1

 مع قراءة حتى –ات تُقَطاَع قُلُوبُهُْم، تَْقطََع قُلُوبَهُْم، يَقَطََع قُلُوبَهُْم، قُطَِّعت قُلُوبُهُْم، المم( 9 إلى أن، ولو، إن، حتى( 0 
2

 .081:  9\97أنظر هامش اآلية ( 0م♦ فَيُْقتَلُوَن ويَْقتُلُوَن ( 9 بِأَنا لَهُُم اْلَجناةَ = بالجنةِ ( 0 
3

اهِِحينَ ( 7 اْلَحاِمِدينَ ( 7 اْلَعابِِدينَ ( 9 التااهِبِينَ ( 0  اِكِعينَ ( 3 السا اِجِدينَ ( 6 الرا  َوالَْحافِِظينَ ( 8 َوالنااِهينَ ( 9 اآْلَِمِرينَ ( 7 السا
4

 .97:  8\007أنظر هامش اآلية ( 0م 
5

قارن: "هكذا قال الرب، إله إسراهيل: في عبر النهر سكن آباؤكم من قديم، تارح أبو ( 0م♦ أباه ( 9 َوَما يستغفرإِْبَراِهيُم، َوَما استغفر إِْبَراِهيمُ ( 0 

 (.7-9:  97خذت إبراهيم أباكم من عبر النهر" )يشوع فأ  .إبراهيم وأبو ناحور، وعبدوا آلهة أخرى
6

 .77:  31\77أنظر هامش اآلية ( 0م 
7

 َكاَد تَِزيُغ، زاغت، َكاَد تُِزيُغ، َكاَدت تَِزيغُ ( 0 
8

 َرْحبَتْ ( 9 الاِذيَن ُخلِفُوا، الاِذيَن َخلَفُوا، الاِذيَن َخلافُوا، الاِذيَن َخالَفُوا، المخلافين( 0 
9

اِدفِينَ ( 9 من( 0  اِدقَْيَن، الصا  الصا
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113/9:120هـ
1
ن  

َ
ۡعَراِب أ

َ
َِن ٱۡۡل م م  ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َوَمۡن َحۡولَه 

َ
ْ َعن َما ََكَن ِۡل وا َيَتَخلذف 

ۡم ََل  نذه 
َ
َٰلَِك بِأ ِسِهۡم َعن نذۡفِسهۦِ  َذ نف 

َ
ْ بِأ ِ َوََل يَۡرَغب وا وِل ٱَّللذ رذس 

 
 
ۡم َظَمأ ِ َوََل يََط  0ي ِصيب ه   9ونَ     َوََل نََصب  َوََل َُمَۡمَصة  ِِف َسبِيِل ٱَّللذ

ٖ  7يَغِيظ   7َمۡوِطٗئا و  وَن ِمۡن َعد 
اَر َوََل َيَنال  فذ م  ٱۡلك  تَِب لَه  نذۡيًَل إَِلذ ك 

ۡحِسنَِي  ۡجَر ٱلۡم 
َ
َ ََل ي ِضيع  أ  بِهِۦ َعَمل  َصَٰلٌِح  إِنذ ٱَّللذ

َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِدينَِة َوَمْن َحْولَهُْم ِمَن اأْلَْعَراِب 

ِ َواَل يَْرَغبُوا بِأَْنفُِسِهْم  أَْن يَتََخلافُوا َعْن َرُسوِل هللاا

َذلَِك بِأَناهُْم اَل يُِصيبُهُْم ظََمأٌ َواَل نََصٌب َعْن نَْفِسِه 

ِ َواَل يَطَئُوَن َمْوِطئًا  َواَل َمْخَمَصةٌ فِي َسبِيِل هللاا

يَِغيظُ اْلُكفااَر َواَل يَنَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَْياًل إاِلا ُكتَِب 

َ اَل يُِضيُع أَْجَر  لَهُْم بِِه َعَمٌل َصالٌِ  إِنا هللاا

 ِسنِينَ اْلُمحْ 

تَِب  113/9:121هـ وَن َوادِيًا إَِلذ ك  وَن َنَفَقٗة َصغَِۡيٗة َوََل َكبَِۡيٗة َوََل َيۡقَطع  َوََل ي نفِق 
ۡحَسَن َما ََكن واْ َيۡعَمل ونَ 

َ
م  ٱَّللذ  أ ۡم َِلَۡجزَِيه   لَه 

َواَل يُْنفِقُوَن نَفَقَةً َصِغيَرةً َواَل َكبِيَرةً َواَل يَْقطَُعوَن 

ُ أَْحَسَن َما َكانُوا َواِديً  ا إاِلا ُكتَِب لَهُْم لِيَْجِزيَهُُم هللاا

 يَْعَملُونَ 

113/9:122هـ
2
ۡم   ِۡنه  ِ فِۡرقَةٖ م 

ٗة  فَلَۡوََل َنَفَر ِمن ُك   ْ َكٓافذ وا ۡؤِمن وَن َِلَنفِر  ۞َوَما ََكَن ٱلۡم 
ۡم  0َطآئَِفة   ٓواْ إََِلۡهِۡم لََعلذه  ۡم إَِذا رََجع  واْ قَۡوَمه  ِيِن َوَِل نِذر  واْ ِِف ٱَل  ه  ََتَفقذ ِ

َل 
وَن   ََيَۡذر 

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن لِيَْنفُِروا َكافاةً فَلَْواَل نَفََر ِمْن 

يِن  ُكلِّ فِْرقَةإ ِمْنهُْم طَاهِفَةٌ لِيَتَفَقاهُوا فِي الدِّ

 َولِيُْنِذُروا قَْوَمهُْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم لََعلاهُْم يَْحَذُرونَ 

113/9:123هـ
3
واْ   ارِ َوَۡلَِجد  فذ

َِن ٱۡلك  م م  ِيَن يَل ونَك  ْ ٱَّلذ َٰتِل وا ْ َق ِيَن َءاَمن وا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيى

ۡم ِغۡلَظٗة   تذقَِي  0فِيك  َ َمَع ٱلۡم  نذ ٱَّللذ
َ
ٓواْ أ  َوٱۡعلَم 

ا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا قَاتِلُوا الاِذيَن يَلُونَُكْم ِمَن اْلُكفااِر يَ 

َ َمَع اْلُمتاقِينَ   َوْليَِجُدوا فِيُكْم ِغْلظَةً َواْعلَُموا أَنا هللاا

113/9:124هـ
4
مۡ   يُّك 

َ
ول  أ ن َيق  م مذ وَرة  فَِمۡنه  نزِلَۡت س 

 
ٓ أ يَمَٰٗنا  َزاَدتۡه  َهَِٰذهِۦٓ إِ  0ِإَوَذا َما

وَن  ۡم يَۡسَتۡبُِش  ۡم إِيَمَٰٗنا َوه  ِيَن َءاَمن واْ فََزاَدۡته  ا ٱَّلذ مذ
َ
 فَأ

َوإَِذا َما أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنهُْم َمْن يَقُوُل أَيُُّكْم َزاَدْتهُ 

ا الاِذيَن آََمنُوا فََزاَدْتهُْم إِيَمانًا َوهُْم  هَِذِه إِيَمانًا فَأَما

 يَْستَْبِشُرونَ 

ـه ۡم رِۡجًسا إََِلَٰ رِۡجِسِهۡم َوَمات واْ  113/9:125 َرض  فََزاَدۡته  ِيَن ِِف ق ل وبِِهم مذ ا ٱَّلذ مذ
َ
َوأ

ونَ  ۡم َكَٰفِر   َوه 

ا الاِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدْتهُْم ِرْجًسا  َوأَما

 إِلَى ِرْجِسِهْم َوَماتُوا َوهُْم َكافُِرونَ 

113/9:126هـ
5
َوََل  

َ
َتۡيِ ث مذ ََل َيت وب وَن  0يََرۡونَ أ ۡو َمرذ

َ
ةً أ رذ ِ ََعٖ  مذ

ۡفَتن وَن ِِف ُك   ۡم ي  نذه 
َ
أ

ونَ  ر  كذ ۡم يَذذ   9َوََل ه 

ةً أَْو  أََواَل يََرْوَن أَناهُْم يُْفتَنُوَن فِي ُكلِّ َعامإ َمرا

كاُرونَ  تَْيِن ثُما اَل يَتُوبُوَن َواَل هُْم يَذا  َمرا

َحٖد  113/9:127هـ
َ
ِۡن أ م م  َٰك  ۡم إََِلَٰ َبۡعض  َهۡل يََرى ه  وَرة  نذَظَر َبۡعض  نزِلَۡت س 

 
ِإَوَذا َمآ أ

ونَ  ۡم قَۡوم  َلذ َيۡفَقه  نذه 
َ
م بِأ ْ  َصََف ٱَّللذ  ق ل وَبه  ف وا  ث مذ ٱنَِصَ

َوإَِذا َما أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ نَظََر بَْعُضهُْم إِلَى بَْعضإ 

ُ هَْل يََراُكْم مِ  ْن أََحدإ ثُما اْنَصَرفُوا َصَرَف هللاا

 قُلُوبَهُْم بِأَناهُْم قَْوٌم اَل يَْفقَهُونَ 

113/9:128هـ
6
مۡ   ِسك  نف 

َ
ِۡن أ ول  م  ۡم رَس  َعزِيٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِيٌص  0لََقۡد َجآَءك 

ۡؤِمنَِي رَء وف  رذِحيم   م بِٱلۡم   َعلَۡيك 

ٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما لَقَْد َجاَءُكْم َرُسو

 َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكْم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف َرِحيمٌ 

113/9:129هـ
7
َو رَبُّ   ُۖ وَه  ۡت  َوُۖ َعلَۡيهِ تََوُكذ ۡل َحۡسِبَ ٱَّللذ  ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ه  ْ َفق  فَإِن تََولذۡوا

  0ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيمِ 

ُ اَل إِلَهَ إاِلا هَُو َعلَْيِه فَإِْن  تََولاْوا فَقُْل َحْسبَِي هللاا

ْلُت َوهَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ   تََوكا

                                                           
1

 يُِغيظُ ( 7 َمْوِطيًا( 7 يَطُون( 9 ظَماءٌ ( 0 
2

 طَايِفَةٌ ( 0 
3

 َغْلظَةً، ُغْلظَةً ( 0 
4

 أَياُكمْ ( 0 
5

 يَتََذكاُرونَ ( 9 أََواَل تََرْوَن، أََواَل تَرى، أََولَم يََروا، أََولَم تََروا، لَم يََروا( 0 
6

 أَْنفَِسُكمْ ( 0 
7

 اْلَعِظيمُ ( 0 
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 سورة انلِص 111\114

 1هجرية 3 – عدد اآليات
2
ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّللذ ْحَماِن الرا ِ الرا  بِاْسِم هللاا

114/110:1هـ
3
ِ َوٱۡلَفۡتح   0تَجآَء نَِۡص   إَِذا  ِ َواْلفَْت ُ   0ٱَّللذ  إَِذا َجاَء نَْصُر هللاا

114/110:2هـ
4
ل ونَ   يَۡت ٱنلذاَس يَۡدخ 

َ
ۡفَواٗجا  0َوَرأ

َ
ِ أ ِ أَْفَواًجا ِِف دِيِن ٱَّللذ  َوَرأَْيَت النااَس يَْدُخلُوَن فِي ِديِن هللاا

َۢافََسب ِۡح ِِبَۡمِد َرب َِك  114/110:3هـ ابَ ۥ ََكَن تَوذ ابًا َوٱۡسَتۡغفِۡره   إِنذه   فََسبِّْ  بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغفِْرهُ إِناهُ َكاَن تَوا

  

                                                           
1

 التوديع.عنوان آخر:  . 0عنوان هذه السورة مأخوذ من اآلية  
2

 .86\0للسورة  9انظر الهامش  
3

ِ َواْلنصُر ( 0   .01:  9\97أنظر هامش اآلية  (0ت♦ َجاَء فَْتُ  هللاا
4

 يُْدَخلُونَ ( 0 
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 مَلحظات َعمة ومراجع
 تنبيه يذا القسم حتى نهاية الكتاب ما زال قيد المراجعة

والمنتحلة والمراجع األخرى التي اعتمدنا عليها في الهوامش مع يجد القارئ هنا قاهمة بعناوين الكتب اليهودية والمسيحية المعترف بها 

 إشارة الى المختصر الذي استعملناه لتلك الكتب والمراجع. وقد ذكرنا رابط المرجع على االنتيرنيت إذا وجد لتسهيل تحميله والرجوع اليه

 نه تم تغييره. وقد يوفق في العثور عليه من خالل العنوان.لمن يهمه األمر، خاصة الباحثين منهم، مع التنبيه بأن الرابط قد ال يعمل أل

 العهد القديم والعهد الجديد

 الموسوعة المسيحية العربيةاإلقتباسات من العهد القديم والعهد الجديد مأخوذة عامة من الترجمة الكاثوليكية المتوفرة على موقع 

 اإللكترونية. 

 الهوامش

 واستعملنا الرموز التالية ♦خصصنا هامش لكل آية ان كان لها هامش وقسمناه الى خانات فصلنا بينها بعالمة 

 يشير الى رقم الهامش الرقم الذي يسبق رقم اآلية

 يشير الى اختالف القراءات  الرقم دون حرف 

 يشير الى النسخ   نالحرف 

 المراجع اليهودية والمسيحية وغيرها ان وجدتيشير الى    مالحرف 

 يشير الى التعليق على اآلية إن وجد متضمنا غريب القرآن واعرابه    تالحرف 

 اآلية مقتضبة أو ناقصة  ]...[القوسان 

 

ل إختصار تكوين بدال من وقد استعملنا اإلختصارات التالية لألسفار اليهودية والمسيحية والمراجع المنتحلة األخرى. وقد فضلنا هنا استعم

 تك واختصار مزمور بدال من مز الخ تسهيال للقراءة. 

 الترتيب األبجدي ألسفار العهد القديم والعهد الجديد المعترف بها

 اإلسم الكامل للسفر  اإلسم المختصر

 سفر أخبار األيام األول  أخبار األول

 سفر أخبار األيام الثاني  أخبار الثاني

 مياسفر إر   إرميا

 سفر أستير   أستير

 سفر إشعيا   إشعيا

 سفر أعمال الرسل   أعمال

 رسالة بولس الى أهل أفسس   أفسس

 سفر األمثال   األمثال

 سفر أيوب   أيوب

 رسالة بطرس األولى  بطرس األولى

 رسالة بطرس الثانية  بطرس الثانية

 سفر التثنية   تثنية

 تسالونيكي األولىرسالة بولس الى أهل   تسالونيكي األولى

 رسالة بولس الى أهل تسالونيكي الثانية  تسالونيكي الثانية

 سفر التكوين   التكوين

 رسالة بولس الى تيطس   تيطس

 رسالة بولس الى تيموثاوس األولى  تيموثاوس األولى

 رسالة بولس الى تيموثاوس الثانية  تيموثاوس الثانية

 سفر الجامعة   جامعة

 قسفر حبقو   حبقوق

http://www.albishara.org/
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 سفر حجاي   حجاي

 سفر حزقيال   حزقيال

 سفر الحكمة   حكمة

 سفر الخروج   خروج

 سفر دانيال   دانيال

 سفر راعوث   راعوث

 رسالة بولس الى أهل رومية   رومية

 سفر رؤيا يوحنا   رؤيا

 سفر زكريا   زكريا

 سفر ِسْفُر بَاُروك  ِسْفُر بَاُروك

 سفر يشوع بن سيراخ   سيراخ

 ر صفيناسف   صفينا

 سفر صموهيل األول  صموهيل األول

 سفر صموهيل الثاني  صموهيل الثاني

 سفر طوبيّا   طوبيّا

 سفر عاموس   عاموس

 رسالة بولس الى العبرانيين   عبرانيين

 سفر العدد   العدد

 سفر عزرا   عزرا

 سفر عوبديا   عوبديا

 رسالة بولس الى أهل غالطية   غالطية

 الى أهل فيلبيرسالة بولس    فيلبي

 رسالة بولس الى فيلمون   فيلمون

 سفر القضاة   القضاة

 رسالة بولس الى أهل كورنثوس األولى  كورنثوس األولى

 رسالة بولس الى أهل كورنثوس الثانية  كورنثوس الثانية

 رسالة بولس الى أهل كولوسي   كولوسي

 سفر الالّويّين   الّويّين

 انجيل لوقا   لوقا

 انجيل متى   متى

 سفر مراثي إرميا   مراثي

 انجيل مرقص   مرقس

 سفر المزامير   مزامير

 سفر ِسْفُر المكابيِّن األّول  مكابيِّن األّول

 سفر المّكابيِّن الثّاني  مّكابيِّن الثّاني

 سفر مالخي   مالخي

 سفر الملوك األول  ملوك األول

 سفر الملوك الثاني  ملوك الثاني

 سفر ميخا   ميخا

 سفر ناحوم   ناحوم

 سفر نحميا   نحميا

 سفر نشيد األنشاد   نشيد

 سفر هوشع   هوشع
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 سفر يشوع   يشوع

 رسالة يعقوب   يعقوب

 سفر يهوديت   يهوديت

 رسالة يهوذا   يهوذا

 رسالة يوحنا األولى  يوحنا األولى

 رسالة يوحنا الثانية  يوحنا الثانية

 رسالة يوحنا الثالثة  يوحنا الثالثة

 انجيل يوحنا   يوحنا

 سفر يونان   يونان

 سفر يوهيل   يوهيل

 

 

1 H   1
er

 livre d'Hénoch (apocryphe) 

2 Ba  Apocalypse de Baruch (apocryphe) 

2 H   2
ème

 livre d'Hénoch (apocryphe) 

4 Esd  4
ème

 livre d'Esdras (apocryphe) 

AI   Ascension d'Isaïe (apocryphe) 

AJ   Actes de Jean (apocryphe) 

Ap Paul  Apocalypse de Paul (apocryphe) 

EPM   Évangile du Pseudo-Matthieu (apocryphe) 

HEJ   Histoire de l'enfance de Jésus (apocryphe) 

LJ   Livre des Jubilés (apocryphe) 

LNM   Livre de la nativité de Marie (apocryphe) 

PJ   Protévangile de Jacques (apocryphe) 

TD   Testament de Dan (apocryphe) 

TJ   Testament de Joseph (apocryphe) 

TL   Testament de Lévi (apocryphe) 

VJA   Vie de Jésus en arabe (apocryphe) 

  Ce signe indique que le musulman se prosterne à la lecture du passage précédent. 
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 . متوفر هنا. كتاب 0877السيوطي: االتقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافية، بيروت، 

. وقد وافقت عليه دار االفتاء والتدريس الديني في سوريا. 9111مجلد، دار سعد الدين، دمشق،  00عبد اللطيف الخطاب: معجم القراءات، 

 .متوفر هناكتاب 

 .9117ة مدبولي، القاهرة، عبد المنعم الحفني: موسوعة القرآن العظيم، مكتب

 .متوفر هناالقراءات في موقع مؤسسة آل البيت الملكية للفكر اإلسالمي في عمان. موقع 

 . متوفر هنا. كتاب 0839محمد ابو زهرة: أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 .متوفر هنامحمد أبو شهبة: اإلسراهيليات والموضوعات في كتب التفسير، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الخامسة، دون تاريخ. كتاب 

 .0877لف الـله: دراسات في النظم والتشريعات اإلسالمية، مكتبة األنجلوا المصرية، القاهرة، محمد أحمد خ

 . متوفر هنا. كتاب 0893محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، 

. كتاب 9116ي: مدخل الى القرآن الكريم، الجزء األول في التعريف بالقرآن، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، محمد عابد الجابر

 .متوفر هنا

 . متوفر هنا. كتاب 0899محمد مال هللا: الشيعة وتحريف القرآن، دار الوعي األسالمي، بيروت 

 .متوفر هنا. كتاب 0870محمود احمد طه: الرسالة الثانية من االسالم، ام درمان، 

ابن المقفّع: الهاجادة وأبوكريفا العهد القديم مصدر رهيسي ألساطير األنبياء والمعتقدات اإلسالمية في القرآن واألحاديث مرشد إلى اإللحاد و

 . متوفر هناالصحيحة وقد اقتبسنا من هذا الكتاب ترجمة بعض اساطير اليهود بعد مراجعتها على اصلها. كتاب 

. هناك طبعة على االنتيرنيت نعتمد 0897، 7مصطفى زيد: النسخ في القرآن، دراسة تشريعية تاريخية نقدية، دار وفا، المنصورة، طبعة 

 .هنا متوفرةعليها 

 . متوفر هنا. كتاب 0898معجم الفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية، طبعة منقحة، مجلدين، القاهرة، 

 .متوفر هناالقانون الجزاهي العربي الموحد، المركز العربي للبحوث القانونية والقضاهية، جامعة الدول العربية. كتاب 

 .متوفر هناوثيقة الدوحة للنظام )القانون( الجزاهي الموحد لدول مجلس التعاون. كتاب 

 .متوفر هنا. كتاب 0879القاهرة،  احمد حجازي السقا: ال نسخ في القرآن، دار الفكر العربي،

 .متوفر هنا. كتاب 9117الموسوعة القرآنية المتخصصة، وزارة األوقاف، القاهرة، 

 .متوفر هناترجمة سهيل زكار، دار قتيبة، دمشق. كتاب  -غيزا فيرم  النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت،

في  0900كو، الرباط ايسيس –هادي حسن حمودي: موسوعة معاني الفاظ القرآن الكريم، المنظمة االسالمية للتربية والتعليم والثقافة 

 (.www.startimes.com)كلمة فك الضغط:  متوفر هنا. والمجلد الثاني متوفر هنامجلدين. المجلد األول 

 . متوفر هنايوسف القرضاوي: الجدل حول آية السيف: وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة. مقال 

 .متوفر هنا. كتاب 0896يوسف درة الحداد: القرآن والكتاب، الكتاب الثاني، المكتبة البولسية، بيروت، 
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 اَلعَلم والمفاهيم فهرس

 

Cet index comprend tous les noms propres mentionnés dans le Coran (en français et en arabe) ainsi que 

les notions les plus importantes. Ces notions sont parfois réparties en rubriques. Ainsi le lecteur trouvera 

l'abrogation sous Coran, les juifs sous Gens du livre, la lapidation sous Sanctions, le butin sous Finance 

de l'État, l'homosexualité sous Rapports sexuels, l'apostasie sous Liberté religieuse, etc. Nous renvoyons 

le lecteur intéressé par le droit à la table juridique analytique du Coran à la fin de notre ouvrage: 

Introduction à la société musulmane: fondements, sources et principes juridiques, Eyrolles, Paris, 2005. 

Nous donnons la double numérotation, selon l'ordre chronologique et selon l'ordre canonique du Coran. 

Nous n'avons pas ouvert une rubrique aux mots qui se répètent souvent comme Dieu, homme, croyants, 

géhenne, etc. 

 

Aad 139-47/26:123 ;42/25:38 ;74 ,73-39/7:65 ;38/38:12 ;21-37/54:18 ;34/50:13 ;23/53:50 ;10/89:6 :عاد; 

52/11:50-60; 60/40:31; 61/41:13-16; 66/46:21-28; 67/51:41-42; 72/14:9; 78/69:4, 6-8; 85/29:38; 

103/22:42; 113/9:70. 

Aaron 48 ,47/26:13 ;94-90 ,70 ,32-45/20:29 ;53 ,44/19:28 ;42/25:35 ;151-150 ,142 ,39/7:122 :هارون; 

49/28:34-35; 51/10:75; 55/6:84; 56/37:114, 120; 73/21:48; 74/23:45; 87/2:248; 92/4:163. 

Abeilles: Chap. 70/16; 70/16:68-69. 

-  Miel: 70/16:69; 95/47:15. 

Abel هابيل: (allusion) 112/5:27-31. 

Abraha ابرهة: (allusion) 19/105:1-5. 

Abraham 38 ,53/12:6 ;76-52/11:69 ;89-47/26:69 ;58 ,49-44/19:41 ;38/38:45 ;23/53:37 ;8/87:19 :ابراهيم; 

54/15:51-60; 55/6:74-84, 161; 56/37:83-113; 62/42:13; 63/43:26-28; 67/51:24-32; 70/16:120-123; 

chap. 72/14; 72/14:35-41; 73/21:51-73; 85/29:16-17, 25-27, 31-32; 87/2:124-133, 135-136, 140, 258, 

260; 89/3:33, 65-68, 84, 95, 97; 90/33:7; 91/60:4; 92/4:54, 125, 163; 94/57:26; 103/22:26, 43, 78; 

113/9:70, 114. 

-  Femme d'Abraham et mère d'Isaac 67/51:29 ;73-52/11:71 :امرأة ابراهيم. 

Abu-Lahab 5-6/111:1 :ابو لهب. 

Abu-Bakr ابو بكر: (allusion) 113/9:40. 

Accuser un innocent de sa propre faute: 92/4:112. 

Adam 59 ,89/3:33 ;38-87/2:31 ;69/18:50 ;55/6:98 ;62-50/17:61 ;126-45/20:115 ;27-19 ,12-39/7:11 :آدم; 

112/5:27. 

-  Femme d'Adam 92/4:1 ;25-39/7:19 :امرأة آدم. 

-  Fils d'Adam 50/17:70 ;41/36:60 ;172 ,35 ,31 ,27-39/7:26 :بني آدم. 

-  Descendants d'Adam 44/19:58 :ذرية آدم. 

Adoption: 49/28:9; 53/12:21; 90/33:1-5; 90/33:36-40. 

Ahbar احبار: (traduit: docteurs) 112/5:44, 63; 113/9:31, 34. 

Ahmad 109/61:6 :احمد. 

-  Femme d'Al-Aziz 33-23 ,53/12:21 :امرأة العزيز. 

Ahqaf احقاف: Chap. 66/46; 66/46:21. 

Alexandre le Grand اسكندر الكبير: voir Dhul-Qarnayn 

Âne: 4/74:50; 57/31:19; 70/16:8; 87/2:259; 110/62:5. 

Animal (de l'apocalypse): 48/27:82. 

Arafat 87/2:198 :عرفات. 

Arbitrage et conciliation: 62/42:40; 87/2:182, 224; 88/8:1; 92/4: 35, 114, 128-129; 106/49:9-10. 
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Arbre de l'éternité; l'arbre maudit  الشجرة الملعونة –شجرة الخلد : 39/7:19-22; 45/20:120-121; 50/17:60; 87/2:35. 

Al-'Arim 58/34:16 :العرم. 

Atteinte à la sécurité publique 

-  Insurrection et brigandage: 112/5:33-34; 39/7:86; 85/29:29; 106/49:9-10. 

-  Comploter: 39/7:123; 45/20:60; 49/28:20; 50/17:47; 53/12:102; 55/6:123; 63/43:79-80; 73/21:3; 

88/8:30; 89/3:54; 92/4:81, 108, 114; 96/13:10; 105/58:7-10; 113/9:78. 

-  Poètes opposés au pouvoir: 47/26:224-227. 

Atteinte à la propriété: 

-  Vol: 112/5:38; 91/60:12; 112/5:38-39. 

-  Manger illicitement les biens d'autrui: 50/17:34; 55/6:63, 152; 87/2:188; 92/4:2, 6, 10, 29, 161; 

113/9:34. 

-  Prendre de force: 69/18:79. 

-  Corruption des juges pour déposséder autrui: 87/2:188. 

-  Empêcher les femmes de se remarier pour en hériter: 92/4:19. 

-  Dévorer l'héritage: 10/89:19. 

-  Altération du testament: 87/2:181-182. 

-  Remettre aux gens leurs dus: 47/26:183. 

-  Respect de la mesure et du poids: 39/7:85; 47/26:181-182; 50/17:35; 52/11:84-85; 53/12:59, 88; 

55/6:152; 86/83:2-3; 97/55:8-9, 59. 

-  Envier les biens d'autrui: 20/113:5; 45/20:131; 54/15:88; 87/2:109; 92/4:32, 54; 111/48:15. 

Avarice: 9/92:8; 14/100:8; 17/107:7; 42/25:67; 50/17:29, 100; 79/70:21; 89/3:180; 90/33:19; 92/4:37, 53, 

128; 94/57:24; 95/47:37-38; 101/59:9; 108/64:16; 113/9:67, 76. Cf. Gaspillage; Générosité. 

Aveugle (ne pas le dédaigner): 24/80:1-4. 

'Ayshah عاهشة: (allusion) 102/24:11. 

Azar آزر: (père d'Abraham) 44/19:42-50; 47/26:70, 86; 55/6:74; 56/37:85; 63/43:26; 73/21:52; 91/60:4; 

113/9:114. 

Al-Aziz 30 ,25 ,53/12:21 :العزيز. 

Baal 56/37:125 :بعل. 

Babil 87/2:102 :بابل. 

Badr 88/8:5 :بدر sv.; 89/3:123 et 165 sv. 

Banquet: Chap. 112/5; 112/5:112-115. 

Benjamin بنيامين: (allusion) 53/12:59-90. 

Caïn قاهين: (allusion) 112/5:30-31. 

Caverne الكهف: Chap. 69/18. 

-  Gens de la Caverne 26-69/18:9 :اصحاب الكهف. 

Ceux dont les cœurs sont à gagner 113/9:60 :المؤلفة قلوبهم. 

Chameau: 33/77:33; 39/7:40; 46/56:55; 53/12:65, 72; 55/6:144; 68/88:17. 

-  Chamelle de Tamud: 26/91:12-14; 37/54:27-29; 39/7:73-77; 47/26:155-157; 50/17:59; 52/11:64-65. 

Chasse et gibier: 112/5:1-2, 4, 94-96. 

Cheval: 38/38:31; 70/16:8; 88/8:60; 89/3:14; 101/59:6 

Chien: 39/7:176; 69/18:18, 22. 

Chuaïb شعيب: (prophète de Madian) 39/7:85-93; 47/26:177-189; 52/11:84-95; 85/29:36-37. 

Circoncision 

-  Argument des partisans: 70/16:123; 87/2:124, 138. 
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-  Argument des opposants: 28/95:4; 37/54:49; 38/38:27; 42/25:1-2; 60/40:64; 74/23:115; 75/32:6-7; 

82/82:6-8; 84/30:30; 89/3:6, 191; 92/4:118-119; 96/13:8; 108/64:3. 

-  Cœurs enveloppés: (traduit aussi: cœurs incirconcis) 87/2:88; 92/4:155. 

Circuits rituels: 87/2:125, 158; 103/22:26, 29. 

Clameur: 34/50:42; 37/54:31; 38/38:15; 41/36:29, 49, 53; 52/11:67, 94; 54/15:73, 83; 74/23:41; 85/29:40. 

Consentement dans les rapports contractuels: 92/4:29. 

Conspirer en secret: 45/20:60; 63/43:79-80; 73/21:3; 92/4:108; 105/58:8-10. 

Contrat d'entreprise: 49/28:25-28; 63/43:32; 69/18:77; 87/2:233; 99/65:6. 

Coran: 

-  C'est une suite des précédentes lois révélées: 62/42:13; 89/3:3-4; 92/4:26; 112/5:48. 

-  C'est le dernier message: 90/33:40. 

-  Il est en langue arabe: 44/19:97; 45/20:113; 47/26:195; 53/12:2; 59/39:28; 61/41:3, 44; 62/42:7; 

63/43:3; 64/44:58; 66/46:12; 70/16:103; 96/13:37. 

-  Il n'est pas authentifié par des miracles: 41/36:46, 45/20:133; 50/17:59; 51/10:20; 55/6:4, 35, 109, 

124; 73/21:5; 84/30:58; 85/29:50; 96/13:7, 27. 

-  Le miracle du Coran, c'est son inimitabilité: 50/17:88; 51/10:38; 52/11:13-14; 76/52:33-34; 87/2:23-

24. 

-  C'est un ouvrage complet: 55/6:38; 70/16:89; 112/5:3. 

-  Il est préservé de toute falsification: 54/15:9. 

-  Il provient d'un original conservé sur des tablettes auprès de Dieu: 27/85:21-22; 63/43:3-4; 96/13:39. 

-  Il comporte des versets précis et des versets équivoques: 52/11:1; 59/39:23; 87/2:119; 89/3:7; 

95/47:20; 103/22:52. 

-  Il comporte des versets abrogés et abrogeants: 8/87:6-7; 45/20:126; 51/10:15; 55/6:34; 115; 69/18:27; 

70/16:101; 87/2:106, 187; 89/3:50; 96/13:39; 103/22:52. 

Corde: 6/111:5; 38/38:10; 39/7:202; 45/20:66; 47/26:44; 60/40:36-37; 87/2:166; 89/3:103; 89/3:112; 

103/22:15. 

Coré 40-85/29:39 ;60/40:24 ;82-49/28:76 :قارون. 

Courtoisie: 50/17:53; 92/4:86; 102/24:61; 106/49:1-5. 

David 87/2:251 ;80-73/21:78 ;11-58/34:10 ;55/6:84 ;50/17:55 ;16-48/27:15 ;30 ,26-38/38:17 :داؤد; 

92/4:163; 112/5:78. 

-  Gens de David 58/34:13 :آل داؤد. 

Délai d'attente: 87/2:226-228, 231-232, 234-235; 90/33:49; 105/58:3-4; 99/65:1-4. 

Déluge: Voir sous: Noé. 

Dépôt confié: 74/23:8; 79/70:32; 87/2:283; 88/8:27; 89/3:75-76; 92/4:58; 

Dettes: 87/2:282-283; 92/4:11-12; 113/9:60. 

Les Deux mers 20-97/55:19 ;61-69/18:60 ;48/27:61 ;43/35:12 ;42/25:53 :البحران. 

Dhul-Kifl 86-73/21:85 ;38/38:48 :ذو الكفل. 

Dhul-Qarnayn 98-69/18:83 :ذو القرنين. 

Direction de la prière: 51/10:87; 87/2:115, 142, 144, 149-150, 177. 

Dispense de l'application stricte de la loi: 

-  En cas de cécité: 102/24:61; 111/48:17. 

-  En cas de claudication: 102/24:61; 111/48:17. 

-  En cas de contrainte: 70/16:106. 

-  En cas de faiblesse: 87/2:282; 92/4:97-100; 113/9:91. 
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-  En cas de maladie: 87/2:184-186; 92/4:43; 102/24:61; 111/48:17; 112/5:6; 113/9:91. 

-  En cas de nécessité: 55/6:119, 145; 70/16:115; 87/2:173; 112/5:3. 

-  En cas de peur: 92/4:101. 

-  En cas de voyage: 87/2:184-185; 92/4:43; 112/5:6. 

-  En cas d'erreur: 87/2:286; 69/18:73; 90/33:5. 

-  En cas d'ignorance de la loi: 55/6:54, 131; 70/16:119; 92/4:17; 106/49:6. 

-  En cas d'oubli: 87/2:286. 

Dissimulation: 53/12:4-5; 60/40:28; 69/18:19-20; 70/16:106; 89/3:28-29; 106/49:13. Cf. Ruse. 

Dissolution du mariage: 

-  Par voie de répudiation: 87/2:229. 

-  Après comparaison au dos de la mère: 90/33:4; 105/58:2-4. 

-  Après serment de continence: 87/2:226. 

-  Par rachat: 87/2:229. 

Donation: Licéité déduite de: 87/2:177; 92/4:4; 112/5:2. 

Dureté de cœur: 55/6:43; 59/39:22; 103/22:53; 112/5:13. 

Éden 100/98:8 ;96/13:23 ;70/16:31 ;69/18:31 ;60/40:8 ;45/20:76 ;44/19:61 ;43/35:33 ;38/38:50 :عدن; 

109/61:12; 113/9:72. 

Égypte 87/2:61 ;63/43:51 ;99 ,53/12:21 ;51/10:87 :مصر. 

Élie 130-56/37:123 ;55/6:85 :الياس. 

Élisée 55/6:86 ;38/38:48 :اليسع. 

Empêcher le bien: 2/68:12; 34/50:25. 

Enterrement: 24/80:21; 31/75:29; 33/77:25-26; 88/8:11; 104/63:6; 112/5:31; 113/9:80, 84, 113-114. 

Entrer dans la maison d'autrui: 90/33:53; 102/24:27-29; 58-59. 

Environnement: 

-  Ne pas semer la perversion sur terre: 10/89:12-13; 38/38:28; 39/7:56, 74, 85, 127; 47/26:152, 183; 

48/27:48; 49/28:77, 83; 52/11:85, 116; 53/12:73; 60/40:26; 84/30:41; 85/29:36; 87/2:11-12, 27, 30, 

60, 205; 95/47:22; 96/13:25; 112/5:33, 64. 

-  Altération de la création de Dieu: 92/4:119. 

Éphèbes du paradis  غلمان –ولدان : 46/56:17; 76/52:24; 98/76:19. 

Époque de l'ignorance 112/5:50 ;111/48:26 ;90/33:33 ;89/3:154 :الجاهلية. 

Esdras 113/9:30 :عزير. 

Esclaves: 35/90:13; 70/16:71; 74/23:6; 79/70:30; 84/30:28; 87/2:177; 90/33:50, 55; 92/4:24-25, 36, 92; 

102/24:31, 33; 105/58:3; 112/5:89; 113/9:60 

Espionner: 106/49:12. 

Esprit saint 112/5:110 ;253 ,87/2:87 ;70/16:102 :روح القدس 

Eunuques: 102/24:31 (?). 

Évangile 113/9:111 ;110 ,68 ,66 ,112/5:46 ;111/48:29 ;94/57:27 ;65 ,48 ,89/3:3 ;39/7:157 :اإلنجيل. 

-  Gens de l'Évangile 112/5:47 :أهل اإلنجيل. 

Femmes préservées: 92/4:24-25; 102/24:4, 23; 112/5:5. 

Filles (mépris des filles): 7/81:8-9; 63/43:16-18; 70/16:57. 

Finance de l'État: 

-  Bénéficiaires: 87/2:215; 88/8:41; 101/59:6-10; 113/9:60. 

-  Biens en commun: l'eau: 37/54:28; 46/56:68-70; les minéraux: 88/8:1; le feu et ce qui le produit: 

46/56:71-72. 
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-  Butin de guerre: 88/8:1, 41, 69; 89/3:161; 92/4:94; 101/59:6-10; 111/48:15-21. 

-  Impôt sur les biens: 113/9:103-104. 

-  Impôt sur les récoltes: 55/6:141. 

-  Sadaqat: 87/2:196; 87/2:263; 92/4:114; 105/58:12; 113/9:103. 

-  Tribut: 113/9:29. 

-  Zakat: 3/73:20; 39/7:156; 44/19:31, 55; 48/27:3; 57/31:4; 61/41:7; 73/21:72-73; 74/23:4; 84/30:39; 

87/2:43, 83, 110, 177, 277; 90/33:33; 92/4:77, 162; 100/98:5; 102/24:37, 56; 105/58:13; 112/5:12, 55, 

156; 113/9:5, 11, 18, 41, 71, 78. 

Fœtus et début de la vie: 1/96:2; 23/53:32, 46; 24/80:19; 31/75:37-39; 36/86:6-7; 38/38:71-72; 39/7:12; 

41/36:77; 43/35:11; 50/17:61; 54/15:26-27, 30, 34; 55/6:2; 56/37:11; 59/39:6; 60/40:67; 69/18:37; 

70/16:4; 74/23:12-14; 75/32:7-9; 89/3:6; 97/55:14; 98/76:2; 103/22:5. 

Fossé (bataille) الخندق: (allusion) 99/33:9 sv. 

Fourmis: Chap. 48/27; 48/27:18. 

Al-Furqane الفرقان: (traduit: la délivrance) Chap. 42/25; 42/25:1; 73/21:48; 87/2:53, 185; 88/8:29, 41; 

89/3:4. 

Gabriel 107/66:4 ;98-87/2:97 :جبريل. 

Gage: 87/2:283. 

Garantie: 2/68:40; 38/38:23; 45/20:40; 49/28:12; 53/12:66, 72; 70/16:91; 89/3:37, 44. 

Gaspillage: 35/90:6; 42/25:67; 50/17:26-27; 29; 55/6:141. 

Générosité: en secret et en public: 87/2:271; 87/2:274; 96/13:22; 72/14:31; 70/16:75; 43/35:29; pour se 

faire voir: 87/2:264; 92/4:38; pour être loué: 92/4:38; pour recevoir davantage: 4/74:6; faire suivre 

l'aumône par un mal: 87/2:262-264; donner l'excédent: 87/2:219; donner ce qu'il y a de mieux et ce 

qu'on aime: 87/2:267; 89/3:92; dans l'aisance et l'adversité: 89/3:134; avant de consulter Mahomet: 

105/58:12-13. Cf. Gaspillage; Avarice 

Gens du fossé 9-27/85:4 :اصحاب األخدود. 

Gens d'Al-Hijr 84-54/15:80 :اصحاب الحجر. 

Gens du livre 90/33:26 ;199 ,115-110 ,100-98 ,75 ,73-69 ,65-89/3:64 ;109 ,87/2:105 ;85/29:46 :أهل الكتاب-

27; 92/4:123, 153, 159, 171; 94/57:29; 100/98:1, 6; 101/59:2, 11; 112/5:15, 19, 59; 112/5:65, 68, 77. 

-  Juifs  يهود -هود : 55/6:146; 70/16:118; 87/2:62, 111, 113, 120, 135, 140; 89/3:67; 92/4:46, 160; 

103/22:17; 110/62:6; 112/5:18, 41, 44, 51, 64, 69, 82; 113/9:30. 

-  Nazaréens 82 ,69 ,51 ,18 ,112/5:14 ;103/22:17 ;89/3:67 ;140 ,135 ,120 ,113 ,111 ,87/2:62 :نصارى; 

113/9:30 (voir aussi: Gens de l'Évangile, sous Évangile). 

-  Sabéens 112/5:69 ;103/22:17 ;87/2:62 :الصابئون. 

-  Mages 103/22:17 :مجوس 

-  Rapports avec les Gens du livre: 

--  Bonnes relations s'ils ne combattent pas: 91/60:8-9. 

--  Payer le tribut 113/9:29 :جزية 

--  Ils gardent leurs lois et leurs tribunaux: 87/2:148; 112/5:42-50; 103/22:67. 

--  Les musulmans peuvent épouser leurs femmes, mais les femmes musulmanes ne leur sont pas 

permises: norme déduite de: 87/2:221; 92/4:141; 112/5:5 et 91/60:10. 

--  Leur nourriture est licite: 112/5:5. 

--  Ils ne peuvent entrer dans les mosquées: 113/9:17 ou dans la Kaaba: 113/9:28. 

--  Discuter aimablement avec eux: 70/16:125; 85/29:46. 

--  Éviter de les prendre pour des alliés: 89/3:28; 112/5:51; 113/9:8; 113/9:23. 

--  Accusés d'être des polythéistes: 112/5:72-73 et 113/9:30-31. 
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--  Les versets tolérants du Coran à leur égard seraient abrogés par le verset du sabre 113/9:5. 

--  Ils devraient un jour rejoindre l'islam considéré comme la seule religion acceptée par Dieu: 89/3:19, 

83, 85; 85/29:49. 

--  Ils iront en enfer après la mort s'ils ne se convertissent pas: 89/3:85; 100/98:6. 

Gens de la maison [du Prophète] 90/33:33 ;52/11:73 :أهل البيت. 

Gens d'Al-Rass 42/25:38 ;34/50:12 :اصحاب الرس. 

Gentils 110/62:2 ;75 ,89/3:20 ;87/2:78 :األميون. 

-  Prophète des gentils النبي األمي: (traduit souvent par: Prophète illettré) 39/7:157-158. 

Gog et Magog 73/21:96 ;97 ,69/18:94 :يأجوج ومأجوج. 

Goliath 251-87/2:249 :جالوت. 

Grossesse de six mois au moins: déduit de 57/31:14; 66/46:15 et 87/2:233. 

Guerre 

-  Alliances: 65/45:19; 88/8:56-58, 72-73; 89/3:28, 118; 91/60:1, 9, 13; 92/4: 88-89, 139, 144; 

105/58:22; 112/5:51, 55-58; 113/9:1, 4, 7-13, 23, 71. 

-  Cessation de la guerre et conclusion de la paix: 49/28:57; 85/29:67; 87/2:191-194, 208, 217; 88/8: 38-

39, 61; 89/3:142; 92/4:90-91, 94-:95; 95/47:37; 106/49:15; 109/61:11; 111/48:16; 112/5:2, 97; 

113/9:2, 4-5, 11, 20, 29, 36-37. 

-  Défensive: 87/2:190, 194; 91/60:8-9; 103/22:39-40. 

-  Déroulement du combat: 39/7:82, 88, 110; 42/25:52; 47/26:35, 37, 167; 48/27:56; 50/17:7, 103; 

72/14:13; 84/30:5; 87/2: 84-85, 114, 191, 217, 286; 88/8:9-10, 12, 17, 50, 60, 72; 89/3:13, 124-126, 

160, 195; 90/33:9-10; 91/60:1, 9; 92/4: 94-95, 101-104; 95/47:13; 101/59:2, 5, 8; 103/22:40; 

106/49:15; 107/66:9; 109/61:11; 111/48:25; 113/9:21, 25, 36, 40-41, 73, 81, 88. 

-  Désertion et refus du combat: 88/8:15-16, 65-66; 89/3:145, 154, 168; 90/33:13, 16-17; 92/4:141-143; 

111/48:11-16; 113/9:43, 45, 49, 83, 86, 90-98. 

-  Dispensés de la guerre: 92/4:95, 102; 111/48:17; 113/9:91-92, 122. 

-  Immunité: 49/28:57; 85/29:67; 87/2:191, 194, 217; 91/60:8; 112/5:2, 97; 113/9:2, 5-6, 36-37. 

-  Offensive: 87/2:191, 193, 207, 87/2:217, 88/8:39, 72-73; 92/4:91; 113/9:47. 

-  Prisonniers et rançon: 87/2:85, 177; 88/8:67-68, 70; 90/33:13, 26; 95/47:4; 98/76:8; 113/9:60. 

-  Sort des martyrs: 87/2:154; 89/3:157, 169-171, 195; 95/47:4; 103/22:58-59. Cf. Houris. 

-  Voulue par Dieu: 87/2:216, 246, 251; 89/3:140; 92/4:74, 77; 103/22:40. 

Guirlandes 97 ,112/5:2 :القالهد. 

Haman 40-85/29:39 ;36 ,60/40:24 ;49/28:38 ;49/28:8 ;49/28:6 :هامان. 

Hanif حنيف: (traduit par: tourné vers Dieu) 51/10:105; 55/6:79,  

 

1; 70/16:120, 123; 84/30:30; 87/2:135; 89/3:67, 95; 92/4:125; 100/98:5; 103/22:31. 

Harout 87/2:102 :هاروت. 

Homicide: 42/25:68; 50/17:33; 55/6:151; 87/2:61, 84, 91, 191, 195; 89/3:21, 112, 183; 92/4:91-93; 

112/5:32; 113/9:5, 111. Cf. Infanticide. 

Houd هود: (prophète de Aad) 38/38:12-14; 39/7:65-72; 47/26:123-139; chap. 52/11, 50-60, 89; 103/22:42. 

Houris et épouses au paradis: 38/38:52; 46/56:22-24, 35-37; 41/36:56; 56/37:48-49; 64/44:54; 76/52:20; 

80/78:33; 87/2:25; 89/3:15; 92/4:57; 97/55:56, 58, 70-74. 

Al-Hudaybiyyah الهديبية: (allégeance à - allusion) 111/48:10, 18. 

Hunayn حنين: (bataille de) 113/9:25-26. 

Hutamah 9-32/104:4 :حطمة. 
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Idris 86-73/21:85 ;57-44/19:56 :ادريس. 

Illiyun 86/83:19 :عليون. 

Imran عمران: Chap. 89/3; 89/3:33, 35; 107/66:12. 

Incapable: 87/2:282; 92/4:5-6. 

Indigent (devoir envers l'): 2/68:24; 4/74:44; 35/90:16; 50/17:26; 67/51:19; 79/70:25; 84/30:38; 87/2:83, 

177, 184, 215; 88/8:41; 92/4:8, 36; 98/76:8; 101/59:7; 102/24:22; 103/22:36; 105/58:4; 112/5:89, 95; 

113/9:60. 

-  Exhorter autrui à nourrir l'indigent: 10/89:18; 17/107:3; 78/69:34. 

Infanticide: 7/81:8-9; 50/17:31; 55/6: 137, 140, 151; 56/37:102; 70/16:59; 91/60:12; 103/22:2. 

Interdits: 

-  Ce qui n'est pas interdit est permis: 87/2:29. 

-  Les normes sont faites pour faciliter et non pas pour gêner: 8/87:8; 9/92:7; 12/94:5-6; 39/7:42; 

55/6:152; 74/23:62; 87/2:185, 233, 286; 92/4:28; 99/65:4; 103/22:78; 112/5:6. 

-  L'homme ne doit pas inventer des interdits: 39/7:32-33; 55/6:138-140, 143-144, 150; 70/16:35; 

89/3:93; 107/66:1. 

-  Ne pas exagérer en religion: 92/4:171; 112/5:77. 

-  On ne questionne pas Dieu: 73/21:23. 

-  Seul Dieu décide ce qui est licite et ce qui ne l'est pas: 51/10:59; 70/16:116; 112/5:87-88; 113/9:37. 

Interdits alimentaires: 39/7:31, 157; 43/35:12; 55/6:118-119, 121, 138-146; 60/40:79; 70/16:5, 8, 114-

115; 74/23:21; 87/2:168; 172-173; 89/3:93; 103/22:28, 34, 36; 112/5:1-5, 60, 87-88, 93-96, 103. 

-  Porc: 55/6:145-146; 70/16:115; 87/2:173; 112/5:3, 60. 

-  Vin: 70/16:67; 87/2:219; 92/4:43; 95/47:15; 112/5:90-91. 

Iram 8-10/89:7 :ايرام. 

Isaac 73/21:72 ;72/14:39 ;113-56/37:112 ;55/6:84 ;38 ,53/12:6 ;52/11:71 ;44/19:49 ;38/38:45 :اسحاق; 

85/29:27; 87/2:133, 136, 140; 89/3:84; 92/4:163. 

Ismaël 107-56/37:101 ;55/6:86 ;55-44/19:54 ;38/38:48 :اسماعيل (sacrifice d'Ismaël); 72/14:39; 73/21:85-

86; 87/2:125, 127, 133, 136, 140; 89/3:84; 92/4:163. 

Israël اسراهيل: (ce nom indique Jacob) 44/19:58. 

-  Fils d'Israël بنو اسراهيل: (ce nom indique les fils de Jacob) 39/7:105, 134, 137-138; 45/20:47, 80, 94; 

47/26:17, 22, 59, 197; 48/27:76; 50/17:2, 4, 101, 104; 51/10:90, 93; 60/40:53; 63/43:59; 64/44:30; 

65/45:16; 66/46:10; 75/32:23; 87/2:40, 47, 83, 122, 211, 246; 89/3:49, 93; 109/61:6, 14; 112/5:12, 32, 

70, 72, 78, 110. 

Jacob 93 ,87-80 ,78 ,68-63 ,61 ,59 ,38 ,18-16 ,13-11 ,9-8 ,6-53/12:4 ;52/11:71 ;44/19:49 ;38/38:45 :يعقوب-

100, 93; 73/21:72; 85/29:27; 87/2:132-133, 136, 140; 89/3:84; 92/4:163. Cf. Israël. 

-  Gens de Jacob 53/12:6 ;44/19:6 :آل يعقوب. Cf. fils d'Israël. 

Jean-Baptiste 41-89/3:39 ;73/21:90 ;55/6:85 ;17-44/19:7 :يحيى. 

Jésus عيسى: (Le Coran utilise aussi Messie  المسي; Fils de Marie ابن مريم) 62/42:13 ;55/6:85 ;36-44/19:34; 

63/43:63-64; 87/2:87, 136, 253; 89/3:39, 45-55, 59, 84; 90/33:7; 92/4:157-159, 163, 171-172; 

94/57:27; 109/61:6, 14; 112/5:17, 46, 72-75, 78, 110-118; 113/9:30-31. 

-  Apôtres de Jésus 115-112/5:111 ;109/61:14 ;54-89/3:52 :الحواريون. 

Jeûne: 44/19:26; 87/2:183-185, 187, 196, 92/4:92; 105/58:4; 112/5:89, 95. 

Jibt الجبت: (traduit statues) 92/4:51. 

Job 92/4:163 ;84-73/21:83 ;55/6:84 ;44-38/38:41 :ايوب. 

Jonas; l'homme au poisson  ذو النون –صاحب الحوت  –يونس : 2/68:48-50; chap. 51/10; 51/10:98; 55/6:86; 

56/37:139-148; 73/21:87-88; 92/4:163. 
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Joseph يوسف: Chap. 53/12; 53/12:4-101; 55/6:84; 60/40:34. 

Joudi 52/11:44 :الجودي. 

Juger avec équité: 38/38:26; 39/7:29; 50/17:36; 52/11:119; 55/6:152; 62/42:15; 70/16:90; 87/2:188; 

92/4:58, 135; 106/49:6, 12; 112/5:2, 8, 42. 

Lait: 70/16:66; 95/47:15. 

- Allaitement, sevrage: 49/28:7, 12; 57/31:14; 66/46:15; 87/2:233; 99/65:6; 103/22:2. 

-  Parenté de lait: 92/4:23. 

Al-Lat 23/53:19 :الالت. 

Liberté religieuse 

-  Apostasie: 3/73:11; 4/74:11; 70/16:106; 89/3:72, 87, 86-91; 87/2:217; 89/3:89, 167; 90/33:14; 

92/4:137; 112/5:34, 54; 113/9:5, 11, 74, 107. 

-  Falsification des livres sacrés: 87/2:79, 174; 89/3:199; 112/5:44. 

-  Liberté de culte: 55/6:108; 87/2:114; 113/9:17, 28. 

-  Pas de contrainte en religion: 3/73:19; 4/74:54-55; 34/50:45; 39/7:88; 48/27:92; 51/10:41, 99, 108; 

52/11:28; 55/6:104; 59/39:41; 69/18:20, 29; 87/2:256; 98/76: 29. 

-  Respect des livres sacrés, des messagers et de la religion: 4/74:45; 38/38:63; 39/7:51; 41/36:30; 

42/25:41, 72; 47/26:6; 49/28:55; 52/11:8; 54/15:95; 55/6:10, 68, 70, 91; 56/37:12; 57/31:6; 59/39:48; 

61/41:26; 63/43:47, 83; 64/44:9; 65/45:9, 35; 66/46:26; 70/16:34; 73/21:2, 36, 41; 74/23: 3, 110; 

76/52:12; 79/70:42; 84/30:10; 87/2:231; 92/4:140; 96/13:32; 112/5:57-58; 113/9:64-65. 

-  Respect du sabbat par les juifs: 39/7:163; 70/16:124; 87/2:65; 92/4:154. 

Loges au paradis 85/29:58 ;59/39:20 ;58/34:37 ;42/25:75 :غرف. 

Lot 89 ,83-74 ,52/11:70 ;58-48/27:54 ;174-47/26:160 ;84-39/7:80 ;38/38:13 ;34-37/54:33 ;34/50:13 :لوط; 

54/15:59-75; 55/6:86; 56/37:133-138; 73/21:71, 74-75; 85/29:26, 26-35; 103/22:43; 107/66:10. 

-  Femme de Lot 33-85/29:32 ;56/37:135 ;54/15:60 ;52/11:81 ;48/27:57 ;47/26:171 ;39/7:83 :إمرأة لوط; 

107/66:10. 

Luqman لقمان: Chap. 57/31; 57/31:12-19. 

Madian 113/9:70 ;103/22:44 ;37-85/29:36 ;95-52/11:84 ;45 ,23-49/28:22 ;45/20:40 ;93-39/7:85 :مدين. 

-  La Forêt 54/15:78 ;189-47/26:176 ;38/38:13 ;34/50:14 :األيكة. 

Mahomet 90/33:40 ;89/3:144 :محمد; Chap. 95/47; 95/47:2; 111/48:29. 

- Ahmad: 109/61:6. 

-  Dernier des prophètes et des messagers: 90/33:40. 

-  Femmes de Mahomet: 90/33:6, 28-34; 50-53, 55, 59; 107/66:1-5. 

-  Il n'est qu'un avertisseur: 38/38:70; 39/7:184, 188; 42/25:56; 43/35:23-24; 47/26:115; 49/28:56; 

50/17:54, 105; 51/10:108; 52/11:2, 12; 55/6:66, 107; 58/34:28, 46; 59/39:41; 62/42:6, 9; 68/88:22; 

87/2:119. 

-  Infaillible: 54/15:39-40; 55/6:84-90; 23/53:2-4, 11 et 17. 

-  Interdiction de faire scission d'avec Mahomet: 92/4:115. 

-  Modèle: 90/33:21. 

-  Obéissance à Dieu et au Messager: 88/8:1, 20, 46; 89/3:32; 90/33:33, 36, 71; 92/4:13, 59, 69, 80; 

95/47:33; 101/59:7; 102/24:52, 54, 56; 105/58:13; 106/49:14; 108/64:12, 16; 111/48:17; 112/5:92; 

113/9:71. 

-  Se soumettre au jugement de Mahomet: 92/4:65; 101/59:7; 102/24:51. 

-  Son message est universel: 39/7:158; 42/25:1; 58/34:28; 89/3:19, 85. 

Malik 63/43:77 :مالك. 

Manat 23/53:20 :مناة. 
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Mandat: 69/18:19; 92/4:35; 103/22:55; 113/9:60. 

Manne et cailles: 39/7:160; 45/20:80; 87/2:57. 

Mariage: 

-  Interdictions: 87/2:221, 230, 235; 90/33:53; 91/60:10; 92/4:22-25, 141; 102/24:3, 26; 112/5:5. 

-  Mariage de jouissance: 92/4:24. 

-  Polygamie: 90/33:50-52; 92/4:3, 129. 

-  Douaire: 87/2:229, 237; 90/33:50; 91/60:10; 92/4:4, 24-25; 112/5:5. 

-  Conditions: 87/2:232, 234; 92/4:6, 141; 99/65:2. 

-  Polyandrie: 92/4:24; 102/24:32. 

Marie مريم: Chap. 89/3; 89/3:35-37; 44/19:16-29; 74/23:50; 89/3:36-37, 42-47; 92/4:156, 171; 107/66:12; 

112/5:17, 116 (voir aussi: Jésus). 

-  Mère de Marie 89/3:35 :ام مريم. 

Marout 87/2:102 :ماروت. 

Al-Marwah 87/2:158 :المروة. 

Mauvais sort: 39/7:131; 41/36:18-19; 48/27:47; 50/17:13. 

Mecque; Bakka; Um al-Qura; Al-Balad; Al-Qaryah  مكة – بكة   –ام القرى  – القرية   – البلد  : 28/95:3; 48/27:91; 

55/6:92; 62/42:7; 72/14:35; 87/2:126; 89/3:96; 95/47:13; 111/48:24. 

Médine; Yathrib يثرب -المدينة  : 90/33:60; 104/63:8; 113/9:101, 120. 

Meilleurs noms 101/59:24 ;50/17:110 ;45/20:8 ;39/7:180 :االسماء الحسنى. 

Ménopause: 99/65:4; 102/24:60. 

Menstruation: 87/2:222, 228; 99/65:4. 

Mentir: 103/22:30. 

Michel 87/2:98 :ميكال. 

Migration: 70/16:40-41, 110; 85/29:26; 87/2:218; 92/4:75, 89, 97-100; 88/8:72-75; 89/3:195; 90/33:6, 50; 

91/60:10-11; 92/4:89, 97-100; 101/59:8-9; 102/24:22; 103/22:58; 113/9:20, 100, 117. 

Mois intercalé: 113/9:37. 

Mois interdit: 87/2:194, 217; 112/5:2, 97; 113/9:2, 5, 36. 

Moïse 47/26:10 ;98-45/20:9 ;53-44/19:51 ;36-42/25:35 ;160-159 ,155-39/7:103 ;23/53:36 ;8/87:19 :موسى-

66; 48/27:7-14; 49/28:3-48, 76; 50/17:2, 101-103; 51/10:75-90; 52/11:17, 96-97, 110; 55/6:84, 91, 

154; 56/37:114-122; 60/40:23-28, 36-46, 53; 61/41:45; 62/42:13; 63/43:46-49; 66/46:12, 30; 

67/51:38-40; 69/18:60-82; 72/14:5-8; 73/21:48; 74/23:45-49; 75/32:23; 81/79:15-25; 85/29:39; 

87/2:51-57, 60-61, 67-71, 87, 92-93, 108, 136, 246, 248; 89/3:84; 90/33:7, 69; 92/4:153-154, 164; 

103/22:44; 109/61:5; 112/5:20-26. 

Monachisme, moine: 94/57:27; 102/24:32; 112/5:82; 113/9:31, 34. 

Mulet: 70/16:8. 

Nasr 71/71:23 :نسر. 

Nation musulmane: 73/21:92; 74/23:52; 87/2:128, 143; 89/3:104, 110; 96/13:30. 

Nation des djinns: 39/7:38. 

Nation des animaux: 55/6:38. 

Nectar: 86/83:25. 

Négoce: (devoir religieux passe avant) 3/73:7; 102/24:37; 104/63:9; 110/62:9-11. 

Nemrod نمرود: (allusion) 87/2:258. 

Noé 44/19:58 ;42/25:37 ;72-39/7:69 ;64-39/7:59 ;38/38:12 ;16-37/54:9 ;34/50:12 ;23/53:52 :نوح; 

47/26:105-122; 50/17:3, 17; 51/10:71-73; 52/11:25-48, 89; 55/6:84; 56/37:75-82; 60/40:5, 31; 
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62/42:13; 67/51:46; chap. 71/71; 71/71:1-28; 72/14:9; 73/21:76-77; 74/23:23-29; 85/29:14-15; 

89/3:33; 90/33:7; 92/4:163; 94/57:26; 103/22:42; 107/66:10; 113/9:70. 

-  Femme de Noé 107/66:10 :امرأة نوح. 

Nomades: 90/33:20; 106/49:14; 111/48:11, 16; 113/9:90, 97-99, 101, 120. 

Nuit de la prédétermination 64/44:3 ;5-25/97:1 :ليلة القدر. 

Objet trouvé: 12:10; 49/28:8. 

Ordalie: 89/3:61; 102/24:6-9. 

Ordonner le convenable et interdire le répugnant: 39/7:157; 57/31:17; 89/3:104, 110, 114; 103/22:41, 71, 

112. 

Ordonner à autrui ce qu'on ne fait pas: 87/2:44; 109/61:2. 

Orgueil ou élévation de la voix: 39/7:146; 42/25:63; 49/28:83; 50/17:37-38; 57/31:18-19; 70/16:23; 

106/49:3. 

Orphelin: 10/89:17; 11/93:9; 17/107:2; 35/90:15; 50/17:34; 55/6:152; 87/2:83, 177, 215, 220; 88/8:41; 

92/4:2, 6, 8, 10, 36, 127; 98/76:8; 101/59:7. 

Paiement d'une prime: 39/7:113-114; 47/26:41-42; 53/12:72. 

Paradis 74/23:11 ;69/18:107 :فردوس. 

Parenté: 

-  Affection de la mère: 49/28:10; 57/31:14; 66/46:15. 

-  Dieu a la priorité sur les parents: 24/80:33-37; 57/31:14-15; 74/23:101; 79/70:11-14; 85/29:8; 

91/60:3; 104/63:9; 105/58:22; 108/64:14-15; 113/9:13, 23-24. 

-  Respect des liens de consanguinité: 87/2:27; 92/4:1; 95/47:22-23, 96/13:21, 25. 

-  Respect des parents: 44/19:14; 50/17:23-24; 55/6:151; 57/31:14-15; 62/42:23; 66/46:15; 85/29:8; 

87/2:83; 92/4:36; 113/9:8, 10. 

-  Soutien aux proches: 50/17:26; 62/42:23; 70/16:90; 84/30:38; 87/2:83, 177; 88/8:41; 92/4:8, 36; 

101/59:7; 102/24:22. 

Parler et discuter de manière aimable: 45/20:44; 48/27:28; 50/17:23; 70/16:125; 72/14:24-27; 85/29:46; 

87/2:83, 263; 92/4:5, 8. 

Parler sur autrui: 90/33:58; 91/60:12; 92/4:156; 102/24:16; 106/49:12. 

Pêche: 43/35:12; 112/5:96. 

Pèlerinage  الحجet visite 89/3:97 ;203 ,200-196 ,189 ,87/2:158 :العمرة; chap. 103/22; 103/22:26-29; 

112/5:95-97; 113/9:3, 17-19. 

Pharaon 137 ,130 ,127-39/7:103 ;38/38:12 ;37/54:41 ;34/50:13 ;27/85:18 ;10/89:10 ;16-3/73:15 :فرعون; 

45/20:24, 43-80; 47/26:16-66; 48/27:12-15; 49/28:3-6, 32, 38-41; 50/17:101-103; 51/10:75-92; 

52/11:96-100; 60/40:23-30, 36-46; 63/43:46-56; 64/44:17-32; 67/51:38-40; 74/23:45-48; 78/69:9; 

81/79:17; 85/29:39-40. 

-  Femme de Pharaon 107/66:11 ;49/28:9 :امرأة فرعون. 

-  Gens de Pharaon  آل فرعون –قوم فرعون : 39/7:137, 141; 45/20:87; 47/26:10-11; 49/28:8; 63/43:51; 

64/44:17; 72/14:6; 87/2:49-50; 88/8:52, 54; 89/3:11. 

Plaies d'Égypte: 39/7:130-135. 

Pouvoir politique: 

-  Conditions du chef: être musulman: 92/4:141; un homme: 92/4:34; avoir la connaissance: 53/12:55; 

87/2:247; avoir l'aptitude physique: 87/2:247; être digne de confiance: 53/12:55; respecter les 

obligations religieuses: 103/22:41; ordonner le bien et interdire le mal: 103/22:41; avoir la sagesse et 

la faculté de juger: 38/38:20; ne pas être avare: 92/4:53. 

-  Devoir du chef: gouverner avec justice: 38/38:26; 62/42:15; 70/16:90; 92/4:58, 105, 135; 112/5:8; 

traiter le peuple avec magnanimité: 47/26:215; 54/15:88; 89/3:159; consulter le peuple: 48/27:32; 
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51/10:36; 52/11:116; 53/12:43; 55/6:116; 62/42:38; 89/3:159; ne pas duper le peuple: 63/43:54. 

-  Devoir du peuple: l'allégeance: 91/60:12; 111/48:10, 18; 112/5:7; 113/9:111; l'obéissance: 45/20:90; 

92/4:59; 108/64:13; la désobéissance à celui qui le dupe ou qui est outrancier: 63/43:54; 69/18:28. 

-  Monarchie: 48/27:34; 113/9:24. 

-  Oligarchie: 50/17:16; 101/59:7. 

-  Partis politiques d'opposition sont interdits: 105/58:19-22. 

-  Seul le pouvoir basé sur la religion est accepté: 28/95:8; 49/28:50; 51/10:36; 52/11:116; 55/6:56, 116; 

62/42:15, 21, 38; 65/45:18; 84/30:29; 87/2:120, 145; 89/3:159; 90/33:36; 92/4:105; 95/47:14; 

96/13:37; 102/24:51; 112/5:45, 48-49. 

-  Tyrannie: 34/50:45; 39/7:141; 45/20:43, 79; 49/28:4; 52/11:59; 60/40:35; 63/43:54; 81/79:17; 

87/2:24, 49. 

Prêt: licéité déduite de: 112/5:2; 50/17:7. 

-  Prêt à intérêt interdit: 84/30:39; 87/2:275-276, 278-280; 89/3:130; 92/4:161; 113/9:37. 

Principe de la priorité: 113/9:19-20. 

Propos futiles: 42/25:72; 44/19:62; 46/56:25; 49/28:55; 61/41:26; 68/88:11; 74/23:3; 76/52:23; 80/78:35; 

87/2:225; 112/5:89. 

Quémandeur (devoir envers le): 11/93:10; 67/51:19; 79/70:25; 87/2:177. 

Quraysh قريش: Chap. 29/106; 29/106:1. 

Rabbins - disciples  ربيون -ربانيون : 89/3:79, 146; 112/5:44, 63. 

Al-Rahim (le très miséricordieux) الرحيم: Ce nom de Dieu figure dans l'entête de tous les chapitres, à 

l'exception du chapitre 113/9. Il est aussi mentionné dans 5/1:3; 41/36:5; 47/26:9, 68, 104, 122, 140, 

159, 175, 191, 217; 48/27:30; 49/28:16; 51/10:107; 53/12:98; 54/15:49; 58/34:2; 59/39:53; 61/41:2; 

62/42:5; 64/44:42; 66/46:8; 75/32:6; 76/52:28; 84/30:5; 87/2:37, 54, 129, 160, 163; 101/59:23; 

113/9:104, 118. 

Al-Rahman (le tout miséricordieux) الرحمان: Ce nom de Dieu figure dans l'entête de tous les chapitres, à 

l'exception du chapitre 113/9. Il est aussi mentionné dans 5/1:3; 34/50:33; 41/36:11, 15, 23, 52; 

42/25:26, 59-60, 63; 44/19:18, 26, 44-45, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 87-88, 91-93, 96, 45/20:5, 90, 108-

109; 47/26:6; 48/27:30; 50/17:110; 61/41:2; 63/43:17, 19, 21, 33, 36, 45, 81, 73/21:26, 36, 42, 112; 

77/67:3, 19-20, 29, 80/78:37-38; 87/2:163; 96/13:30; 97/55:1; 101/59:22. 

Ramadan 185-87/2:183 :رمضان. Cf. Jeûne. 

Rapports sexuels 

-  Adultère: 42/25:68; 50/17:32; 90/33:30-31; 91/60:12; 92/4:15, 25; 102/24:2-3. 

-  Concubinage: 92/4:24-25; 112/5:5. 

-  Diffamation d'adultère 23 ,20-11 ,9-6 ,102/24:4 :قذف 

-  Homosexualité: 7:81; 47/26:165; 48/27:55; 85/29:29; 92/4:15-16; 92/4:16. Cf. Sodome et Gomorrhe. 

-  Masturbation: norme déduite de 74/23:1, 5-7; 102/24:33. 

-  Propagation des rapports sexuels illicites: 102/24:19 

-  Prostitution: 44/19:20-28; 102/24:33. 

-  Rapports anaux entre homme et femme interdits: 87/2:222. 

Raqim رقيم: (traduit par: tableau gravé) 69/18:9. 

Redans األعراف: (traduit aussi limbes) 39/7:46-48. 

Répondre au mal par le bien: 49/28:54; 61/41:34; 74/23:96; 96/13:22. 

Respect de l'engagement: 39/7:102; 50/17:34; 55/6:152; 70/16:91; 74/23:8; 79/70:32; 87/2:27, 40, 80, 

100, 124, 177; 88/8:56, 58, 72; 89/3:76-77, 152; 90/33:8, 15; 92/4:90, 92, 155; 96/13:20, 25; 112/5:1; 

113/9:4, 7, 12, 111. 
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Respect d'autrui: 2/68:11; 32/104:1; 52/11:38; 56/37:12; 56/37:14; 74/23:110; 86/83:29-31, 34; 87/2:212; 

90/33:58, 110; 106/49:11-12; 113/9:58, 79. 

Responsabilité: 

-  Équivalence de la sanction et du délit: 51/10:27; 55/6:160; 60/40:40; 62/42:40; 70/16:126; 87/2:178, 

194; 103/22:60; 112/5:45. 

-  Pas de sanction sans loi et avertissement préalable: 47/26:208-209; 49/28:59; 50/17:15; 54/15:4; 

55/6:131; 70/16:119; 113/9:115. 

-  Responsabilité individuelle: 23/53:37-40; 41/36:54; 43/35:18; 50/17:15; 51/10:41; 55/6:52, 164; 

57/31:33; 59/39:7; 60/40:17; 76/52:21; 82/82:19; 85/29:12-13; 87/2:134; 89/3:30; 92/4:11. 

-  Responsabilité pour les fautes des personnes qu'on égare: 70/16:25. 

-  Responsabilité selon la capacité: 39/7:42; 55/6:152; 74/23:62; 87/2:286; 99/65:7. 

Romains الروم: Chap. 84/30; 84/30:2-4. 

Ruse: 99/65:3; 36/86:15-16; 38/38:44; 39/7:163, 182-183; 48/27:50; 53/12:76; 56/37:88-93; 87/2:9, 235; 

88/8:30; 89/3:54; 92/4:142. 

Sabaa 48/27:22 :سبأ; chap. 58/34; 58/34:15-22. 

-  Reine de Sabaa 44-48/27:22 :ملكة سبأ 

Sabbat 92/4:154 ;87/2:65 ;70/16:124 ;39/7:163 :السبت. 

-  Gens du sabbat 92/4:47 :اصحاب السبت. 

Al-Safa 87/2:158 :الصفا. 

Sakinah سكينة: (traduit: présence divine, ou repos) 87/2:248; 111/48:4, 18. 

Salih  صال: (prophète de Tamud) 26/91:13-15; 37/54:23-31; 39/7:73-79; 47/26:141-158; 48/27:45-53; 

52/11:61-68. 

-  Gens de Salih  52/11:89 :قوم صال. 

Salomon 92/4:163 ;87/2:102 ;82-73/21:78 ;14-58/34:12 ;55/6:84 ;44-48/27:15 ;40-38/38:30 :سليمان. 

Salsabil 98/76:18 :سلسبيل. 

Samaritain: 45/20:85, 87-88, 95-97. 

Sanctions: 

-  Affranchissement d'esclave: 92/4:92; 105/58:3; 112/5:89. 

-  Amputation de la main et du pied: 39/7:124; 45/20:71; 47/26:49; 112/5:33, 38. 

-  Bannissement: 112/5:33. 

-  Battre la femme: 92/4:34. 

-  Confiner dans la maison jusqu'à la mort: 92/4:15. 

-  Coups de fouet: 102/24:2, 4. 

-  Crucifixion: 39/7:124; 45/20:71; 47/26:49; 53/12:41; 92/4:157 (de Jésus); 112/5:33. 

-  Dieu a transformé des pêcheurs en singes et en porcs: 39/7:166; 87/2:65; 112/5:60. 

-  Faire un sacrifice: 87/2:196; 112/5:95. 

-  Jeûner: 87/2:196; 92/4:92; 105/58:3-4; 112/5:89, 95. 

-  Lapidation: 41/36:18; 44/19:46; 47/26:116; 48/27:58, 52/11:82-83, 91, 54/15:74, 64/44:20, 67/51:33, 

69/18:20. 

-  Loi du talion: 50/17:33; 62/42:40-41; 70/16:126; 87/2:178-179, 194; 112/5:45; 103/22:60. 

-  Ne pas fréquenter: 92/4:140. 

-  Nourrir et habiller des pauvres: 87/2:184, 196; 105/58:4; 112/5:89, 95. 

-  Peine de mort: 39/7:72; 54/15:66; 55/6:45; 87/2:178; 88/8:7; 112/5:32-33. 

-  Privation du droit de témoigner: 102/24:4; 112/5:107-108. 
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-  Reléguer la femme: 92/4:34. 

-  Retenir le malfaiteur comme rançon (histoire de Joseph): 53/12:75. 

Sanctuaire interdit; Maison interdite; Antique maison; Demeure d'Abraham; Kaaba  البيت  –المسجد الحرام

مقام ابراهيم الكعبة -البيت  –البيت العتيق  –الحرام المشعر الحرام  : 29/106:3; 50/17:1; 72/14:37; 87/2:125, 127, 144, 

149-150, 158, 191, 196, 196, 198, 217; 88/8:34-35; 89/3:96-97; 103/22:25-26, 33, 40; 111/48:25, 27; 

112/5:2, 95, 97; 113/9:7, 19, 28. 

Sanctuaire de nuisance: 113/9:107-110. 

Sanctuaire lointain 7 ,50/17:1 :المسجد األقصى. 

Saqar 37/54:48 ;42 ,30-4/74:26 :سقر. 

Saül 249-87/2:247 :طالوت. 

S'éloigner des ignorants: 39/7:199; 49/28:55. 

Se vanter d'être pur: 92/4:49; 23/53:32. 

Sijjin 9-86/83:7 :سّجين. 

Singes: 39/7:166-167; 87/2:65; 112/5:60. 

Sinaï; le Mont  الطور -سيناء : 28/95:2; 44/19:52; 45/20:80; 49/28:29, 46; 74/23:20; 76/52:1; 87/2:63, 93; 

92/4:154. 

Sirius 23/53:49 :الشعرى. 

Société commerciale: 2/68:41; 4:12; 38/38:24; 45/20:30-32; 50/17:64; 55/6:136, 139; 59/39:29. 

Sodome et Gomorrhe سدوم وعمورة: (allusion) 39/7:84; 47/26:173; 48/27:58; 52/11:82; 54/15:74; 

56/37:136; 85/29:34. 

-  Villes perverties المؤتفكة: (allusion à Sodome et Gomorrhe) 23/53:53; 78/69:9; 113/9:70. 

Sorcellerie: 45/20:69; 87/2:102; 96/13:4. 

Successeur: 38/38:26; 39/7:69, 74, 169; 43/35:39; 44/19:59; 51/10:14, 73, 92; 55/6: 

 

 

; 87/2:30; 94/57:7. 

Successions et testament: 10/89:19; 87/2:180-182, 240; 88/8:75; 90/33:6; 91/60:8-9; 92/4:7-9, 11-12, 19, 

33, 176; 112/5:106-108. 

Sultan سلطان: (traduit par: argument d'autorité) 23/53:23; 39/7:33, 71; 48/27:21; 49/28:35; 50/17:80; 

51/10:68; 52/11:96; 53/12:40; 55/6:81; 56/37:156; 60/40:23, 35, 56; 64/44:19; 67/51:38; 69/18:15; 

72/14:10, 11; 74/23:45; 76/52:38; 84/30:35; 89/3:151; 92/4:153; 103/22:71. 

Supporter les autres avec patience: 3/73:10; 34/50:39; 45/20:130; 89/3:186. 

Suwa'a 71/71:23 :سواع. 

Tablette de la loi: 27/85:22; 39/7:145, 150, 154. 

Tabouk تبوك: (allusion à la bataille) 113/9:39, 81, 118, 120. 

Taghout طاغوت: (traduit par idoles) 59/39:17; 70/16:36; 87/2:256-257; 92/4:51, 60, 76; 112/5:60. 

Tamud 79-39/7:73 ;38/38:13 ;31-37/54:23 ;34/50:12 ;27/85:18 ;15-26/91:11 ;23/53:51 ;10/89:9 :ثمود; 

42/25:38; 47/26:141-158; 48/27:45-53; 50/17:59; 52/11:61-68, 89, 95; 60/40:31; 61/41:13, 17; 

67/51:43-45; 72/14:9; 78/69:4-5; 85/29:38; 103/22:42; 113/9:70. 

Tasnim 28-86/83:27 :تسنيم. 

Témoins: 42/25:72; 53/12:26-28; 55/6:152; 73/21:61-62; 79/70:33; 87/2:140, 282-283; 92/4:6, 15, 135; 

99/65:2; 102/24:4, 6, 13; 103/22:30; 112/5:8, 95, 106-108. 

Terre sainte 112/5:21 :األرض المقدسة. 

Tirage au sort: 56/37:139-141; 89/3:44. 

-  Flèches divinatoires interdites: 112/5:3, 90. 
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-  Jeu de hasard interdit: 87/2:219; 112/5:90-91. 

Torah 110/62:5 ;109/61:6 ;93 ,65 ,50 ,48 ,89/3:3 ;87/2:97 ;66/46:30 ;43/35:31 ;39/7:157 :التوراة; 

111/48:29; 112/5:43, 44, 46, 66, 68, 110; 113/9:111. 

Trahir autrui: 53/12:52; 60/40:19; 87/2:187; 88/8:27, 58, 71; 89/3:161; 92/4:105, 107; 103/22:38; 

107/66:10; 112/5:13. 

Tribus األسباط: (les douze tribus) 39/7:160; 87/2:136, 140; 89/3:84; 92/4:163. 

Trinité: 92/4:171; 112/5:17; 73, 116-117. 

Trompe du jugement dernier: 34/50:20; 41/36:51; 45/20:102; 48/27:87; 55/6:73; 59/39:68; 69/18:99; 

74/23:101; 78/69:13; 80/78:18. 

Tromper autrui: 87/2:9. 

Trône de Dieu: 7/81:20; 27/85:15; 39/7:54; 42/25:59; 45/20:5; 48/27:26; 50/17:42; 51/10:3; 52/11:7; 

59/39:75; 60/40:7, 15; 63/43:82; 73/21:22; 74/23:86, 116; 75/32:4; 78/69:17; 94/57:4; 96/13:2; 

113/9:129. 

Tubba' 64/44:37 ;34/50:14 :تبّع. 

Tuwa 81/79:16 ;49/28:30 ;45/20:12 :طوى. 

Usufruit sur l'ensemble de la propriété: licéité déduite de: 37/54:28; 73/21:78. 

Al-Uzza 23/53:19 :العزى. 

Vache: Chap. 87/2; 87/2:67-71, 73. 

Veau d'or: 39/7:148, 152; 45/20:88; 87/2:51, 54, 92-93; 92/4:153. 

Vendredi: Chap. 110/62; 110/62:9. 

Vente: licite: 87/2:275; par écrit et en présence de deux témoins: 87/2:282; portant sur des choses livrées 

ultérieurement (سلم), déduit de: 87/2:67-69. 

Vérifier l'information: 50/17:36; 106/49:6. 

Vêtements et décence: 39/7:26-27, 31-32; 43/35:33; 64/44:53; 69/18:31; 70/16:81; 90/33:55, 32-33, 59; 

98/76:12, 21, 102/24:30-31, 58-60; 103/22:23. 

Veuve: 87/2:234-235, 240. 

Voisin (devoir envers le): 92/4:36. 

Voyage nocturne: Chap. 50/17; 50/17:1-18. 

Voyageur: (devoir envers le) 50/17:26; 84/30:38; 87/2:177, 215; 88/8:41; 92/4:36; 101/59:7; 113/9:60. 

Wadd 71/71:23 :ود. 

Yagout 71/71:23 :يغوث. 

Ya'ouq 71/71:23 :يعوق. 

Zacharie 44 ,41-89/3:37 ;90-73/21:89 ;55/6:85 ;15-44/19:2 :زكريا. 

-  Femme de Zacharie 89/3:40 ;73/21:90 ;8 ,44/19:5 :امرأة زكريا. 

Zaqqum زقوم: (arbre de l'enfer traduit parfois par: cactus) 46/56:52; 50/17:60; 56/37:62-66; 64/44:43-44. 

Zayd 40-36 ,5-90/33:1 :زيد. 

Zaynab زينب: (allusion) 90/33:37. 
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 اتلارييخفهرس سور القرآن بالتسلسل 

 الرقم األول يشير الى التسلسل التاريخي، والرقم الثاني يشير الى التسلسل اإلعتيادي 
 

 4 المقدمة
 4 للقارئ تنبيه

 4 الطبعة هذه وخصاهص القرآن اهمية

 5 التاريخية الوقاهع اهم

 5 لألزهر وفقا الوحي لنزول التاريخي التسلسل

 01 القراءات واختالف العثماني الرسم

 01 القرآن في النسخ

 01 والمسيحية اليهودية المراجع

 01 اللغة غريب

 01 والمفاهيم األعالم فهرس

 01 المألوفة؟ غير الجديدة الطبعة هذه من القصد هو ما

 01 اإلسالمي التشريع لتطوير التاريخي بالتسلسل القرآن نشر اهمية

 01 وتقدير شكر

 21 المكي القرخن: األول القسم
 99 العلق سورة 86\0
 97 القلم سورة 69\9
 96 المزمل سورة 77\7
 97 المدثر سورة 77\7
 71 الفاتحة سورة 0\3
 70 المسد سورة 000\6
 70 التكوير سورة 90\7
 77 األعلى سورة 97\9
 77 ليلال سورة 89\8
 73 الفجر سورة 98\01
 76 الضحى سورة 87\00
 77 الشرح سورة 87\09
 79 العصر سورة 017\07
 79 العاديات سورة 011\07
 78 الكوثر سورة 019\03
 78 التكاثر سورة 019\06
 71 الماعون سورة 017\07
 71 الكافرون سورة 018\09
 71 الفيل سورة 013\08
 70 الفلق سورة 007\91
 70 الناس سورة 007\90
 79 اإلخالص سورة 009\99
 79 النجم رةسو 37\97
 76 عبس سورة 91\97
 79 القدر سورة 87\93
 78 الشمس سورة 80\96
 78 البروج سورة 93\97
 30 التين سورة 83\99
 30 قريش سورة 016\98
 39 القارعة سورة 010\71
 39 القيامة سورة 73\70
 37 الهمزة سورة 017\79
 33 المرسالت سورة 77\77
 37 ق سورة 31\77
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 61 البلد سورة 81\73
 60 الطارق سورة 96\76
 69 القمر سورة 37\77
 66 ص سورة 79\79
 70 االعراف سورة 7\78
 81 الجن سورة 79\71
 89 يس سورة 76\70
 87 الفرقان سورة 93\79
 017 فاطر سورة 73\77
 017 مريم سورة 08\77
 007 طه سورة 91\73
 099 الواقعة سورة 36\76
 097 الشعراء رةسو 96\77
 077 النمل سورة 97\79
 077 القصص سورة 99\78
 030 اإلسراء سورة 07\31
 061 يونس رةسو 01\30
 068 هود سورة 00\39
 078 يوسف سورة 09\37
 098 الحجر سورة 03\37
 087 االنعام سورة 6\33
 918 الصافات سورة 77\36
 907 لقمان سورة 70\37
 990 سبا سورة 77\39
 993 الزمر سورة 78\38
 970 غافر سورة 71\61
 979 صلتف سورة 70\60
 979 الشورى سورة 79\69
 976 الزخرف سورة 77\67
 930 الدخان سورة 77\67
 933 الجاثية سورة 73\63
 937 االحقاف سورة 76\66
 961 الذاريات سورة 30\67
 967 الغاشية سورة 99\69
 963 الكهف سورة 09\68
 977 النحل سورة 06\71
 997 نوح سورة 70\70
 993 ابراهيم سورة 07\79
 998 االنبياء سورة 90\77
 986 المؤمنون سورة 97\77
 717 السجدة سورة 79\73
 713 الطور سورة 39\76
 719 الملك سورة 67\77
 701 الحاقة سورة 68\79
 709 المعارج سورة 71\78
 707 النبأ سورة 79\91
 706 النازعات سورة 78\90
 708 االنفطار سورة 99\99
 791 اإلنشقاق سورة 97\97
 790 الروم رةسو 71\97
 793 العنكبوت سورة 98\93
 771 المطففين سورة 97\96

 777 (المدني) الهجري القرخن: الثاني القسم
 777 البقرة سورة 9\97
 769 االنفال سورة 9\99
 777 عمران آل سورة 7\98
 787 االحزاب رةسو 77\81
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 788 الممتحنة سورة 61\80
 710 النساء سورة 7\89
 791 الزلزلة سورة  88\87
 791 الحديد رةسو 37\87
 797 محمد سورة 77\83
 796 الرعد سورة 07\86
 770 الرحمن سورة 33\87
 777 االنسان سورة 76\89
 776 الطالق رةسو 63\88
 779 البينة سورة 89\011
 778 الحشر سورة 38\010
 770 النور سورة 97\019
 778 الحج سورة 99\017
 736 المنافقون ةسور 67\017
 739 المجادلة سورة 39\013
 761 الحجرات سورة 78\016
 769 التحريم سورة 66\017
 767 التغابن ورةس 67\019
 766 الصف سورة 60\018
 767 الجمعة سورة 69\001
 769 الفت  سورة 79\000
 770 الماهدة سورة 3\009
 796 التوبة رةسو 8\007
 311 النصر سورة 001\007

 310 ومراجع عامة مالحظات
 317 والمفاهيم االعالم فهرس
 390 التاريخي بالتسلسل القرآن سور فهرس
 397 االعتيادي بالتسلسل القرآن سور فهرس
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 عتياديفهرس سور القرآن بالتسلسل اَل

 الرقم األول يشير الى التسلسل التاريخي، والرقم الثاني يشير الى التسلسل اإلعتيادي 
 

 7 المقدمة
 4 للقارئ تنبيه

 4 الطبعة هذه وخصاهص القرآن اهمية

 5 التاريخية الوقاهع اهم

 5 لألزهر وفقا الوحي لنزول التاريخي التسلسل

 01 القراءات واختالف العثماني الرسم

 01 القرآن في النسخ

 01 والمسيحية اليهودية المراجع

 01 اللغة غريب

 01 والمفاهيم األعالم فهرس

 01 المألوفة؟ غير الجديدة الطبعة هذه من القصد هو ما

 01 اإلسالمي التشريع لتطوير التاريخي بالتسلسل القرآن نشر اهمية

 01 وتقدير شكر

 71 اتحةالف سورة 0
 777 البقرة سورة 9
 777 عمران آل سورة 7
 710 النساء سورة 7
 770 الماهدة سورة 3
 087 االنعام سورة 6
 70 االعراف سورة 7
 769 االنفال سورة 9
 796 التوبة رةسو 8
 061 يونس رةسو 01
 068 هود سورة 00
 078 يوسف سورة 09
 796 الرعد سورة 07
 993 ابراهيم سورة 07
 098 الحجر سورة 03
 977 النحل سورة 06
 030 اإلسراء سورة 07
 963 الكهف سورة 09
 017 مريم سورة 08
 007 طه سورة 91
 998 االنبياء سورة 90
 778 الحج سورة 99
 986 المؤمنون سورة 97
 770 النور سورة 97
 87 رقانالف سورة 93
 097 الشعراء رةسو 96
 077 النمل سورة 97
 077 القصص سورة 99
 793 العنكبوت سورة 98
 790 الروم سورة 71
 907 لقمان سورة 70
 717 السجدة رةسو 79
 787 االحزاب رةسو 77
 990 سبا سورة 77
 017 فاطر سورة 73
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 89 يس سورة 76
 918 الصافات سورة 77
 66 ص سورة 79
 993 الزمر سورة 78
 970 غافر سورة 71
 979 صلتف سورة 70
 979 الشورى سورة 79
 976 الزخرف سورة 77
 930 الدخان سورة 77
 933 الجاثية سورة 73
 937 االحقاف سورة 76
 797 محمد سورة 77
 769 الفت  سورة 79
 761 الحجرات سورة 78
 37 ق سورة 31
 961 الذاريات سورة 30
 713 الطور سورة 39
 79 النجم رةسو 37
 69 القمر سورة 37
 770 الرحمن سورة 33
 099 الواقعة سورة 36
 791 الحديد رةسو 37
 739 المجادلة سورة 39
 778 الحشر سورة 38
 788 الممتحنة سورة 61
 766 الصف سورة 60
 767 الجمعة سورة 69
 736 المنافقون ةسور 67
 767 التغابن ورةس 67
 776 الطالق رةسو 63
 769 التحريم سورة 66
 719 الملك سورة 67
 97 قلمال سورة 69
 701 الحاقة سورة 68
 709 المعارج سورة 71
 997 نوح سورة 70
 81 الجن سورة 79
 96 المزمل سورة 77
 97 المدثر سورة 77
 39 القيامة سورة 73
 777 االنسان سورة 76
 33 المرسالت سورة 77
 707 النبأ سورة 79
 706 النازعات سورة 78
 76 عبس سورة 91
 70 التكوير سورة 90
 708 االنفطار سورة 99
 771 المطففين سورة 97
 791 اإلنشقاق سورة 97
 78 البروج سورة 93
 60 الطارق سورة 96
 77 األعلى سورة 97
 967 الغاشية سورة 99
 73 الفجر سورة 98
 61 البلد سورة 81
 78 الشمس سورة 80
 77 ليلال سورة 89
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 76 الضحى سورة 87
 77 الشرح سورة 87
 30 التين سورة 83
 99 العلق سورة 86
 79 القدر سورة 87
 779 البينة سورة 89
 791 الزلزلة سورة  88
 79 العاديات ةسور 011
 39 القارعة سورة 010
 78 التكاثر سورة 019
 79 العصر سورة 017
 37 الهمزة سورة 017
 71 الفيل ورةس 013
 30 قريش سورة 016
 71 الماعون سورة 017
 78 الكوثر سورة 019
 71 الكافرون سورة 018
 311 النصر سورة 001
 70 المسد سورة 000
 79 اإلخالص سورة 009
 70 الفلق سورة 007
 70 الناس سورة 007

 310 ومراجع عامة مالحظات
 317 والمفاهيم االعالم فهرس
 390 التاريخي بالتسلسل القرآن سور فهرس
 397 االعتيادي بالتسلسل القرآن سور فهرس
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 القرآن الكريم
 بالتسلسل التاريخي للنزول وفقاً لألزير

 اليهودية والمسيحية وغريب اللغةمع إشارة للقراءات المختلاة والناسخ والمنسوخ والمراجع 

 

 بعناية

 

 الدكتور سامي عوض الذيب ابو ساحلية

 مدير مركز القانون العربي واالسالمي

 

 
 ٣٧٩١مايو  ١٣جاء في كلمة للرهيس محمد أنور السادات وجهها إلذاعة القرآن الكريم في

ال .. ان قرآننا موسوعة كاملة لم يترك جانبا من الحياة  .. هللاأن االسالم ليس مجرد عبادات ومناسك ومواعظ خلقية وتالوة آلية لكتاب 

فيه رأيا وحكما.  المجتمع أو األسرار الكونية أو الغوامض النفسية أو شئون المعامالت واالسرة إال قالت أو الفكر أو السياسة أو

معجزة االسالم كدين هي قدرته المستمرة التحوالت، و ومعجزة التشريع القرآني هي صالحيته لكل عصر، ومرونته في مواجهة كل

 .علي التفاعل والعطاء والتأثير

القرآن هو الكتاب األكثر نفوذا في العالم على مستوى السياسية، والمصدر األول للشريعة اإلسالمية التي تعتبر مصدرا اساسيا للقانون 

 .يمثلون خمس البشرية العربي. ومن هنا جاءت اهمية قراءته حتى نفهم بشكل أفضل اتباعه الذين

 :لهذه الطبعة الجديدة للقرآن الكريم الخصاهص التالية

 .تقدم نص القرآن الكريم بالرسم العثماني دون أي تغيير ولكن بالتسلسل التاريخي للنزول وفقا لألزهر  -

 .العثماني لتسهيل القراءة وعملية البحث في النص تضيف الرسم اإلمالهي العادي الى الرسم  -

 .تشير إلى اهم القراءات المختلفة والناسخ والمنسوخ وفقا للمصادر اإلسالمية  -

 .تشير إلى المراجع اليهودية والمسيحية المعترف بها والمنتحلة  -

 .تشير إلى الصعوبات اللغوية واإلنشاهية التي يتضمنها القرآن وهو ما اطلقنا عليه غريب اللغة  -

 .وأهم المفاهيم في القرآن الكريم لتسهيل عملية البحثتتضمن فهرسا لجميع األعالم   -

 

 الدكتور سامي عوض الذيب ابو ساحلية

مسيحي من أصل فلسطيني. مواطن سويسري. دكتور في القانون من جامعة فريبورغ. مؤهل إلدارة األبحاث من جامعة بوردو. أستاذ 

فرنسا(. مسؤول عن القانون العربي والشريعة االسالمية في المعهد السويسري للقانون المقارن  – جامعات )االستشارية القومية للجامعات

. يعلم الشريعة اإلسالمية والقانون العربي في عدة جامعات مركز القانون العربي واإلسالمي. مدير 9118الى عام  0891من عام 

بالتسلسل التاريخي الى الفرنسية، ويعد حاليا  القرآن الكريمالى العربية كما ترجم  الدستور السويسرينسية وايطالية. ترجم سويسرية وفر

ومقال  سيرته الذاتيةكتاباته ونشاطاته في  ترجمة إيطالية وترجمة إنكليزية مماثلتين. له عدد كبير من الكتب والمقاالت بلغات مختلفة. أنظر

 باللغة العربية. الويكيبيدياعنه في 

http://www.sami-aldeeb.com/
http://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH99hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.editions-aire.ch/details.php?id=1382
http://www.sami-aldeeb.com/files/fetch.php?id=238&action=cv.pdf
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D8%A8

