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  نَّا لَه لَحافِظُونإِنَّا نَحن نَزلْنا الذِّكْر وإِ
  
إِنَّه  
  رِيم ــلَقُرآن كَ

   فِي كِتَابٍ مكْنونٍ 
 ونرطَهإِلَّا الْم هسملَّا ي   
الَمِنيالْع بن رتَنزِيلٌ م  



 )١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

  )١ (الفاحتة سورة

  }١/الفاحتة{ بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 الَمِنيالْع بللّهِ ر دم٢/الفاحتة{الْح{ ِحِيممنِ الرحالر }٣/الفاحتة{ ِينمِ الدولِكِ يم }اكَ }٤/الفاحتةإِي 

 تَعِنياكَ نَسوإِي دب٥/الفاحتة{نَع{َاطَ املُستراهدِنَا الص  قِيم}٦/الفاحتة{ متأَنع اطَ الَّذِينصِر 
 الَ الضَّالِّنيو لَيهِمغَريِ املَغضُوبِ ع لَيهِم٧/الفاحتة{ع{ 
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  )٢(سورة البقرة 

نِ الرمحمِ اللّهِ الرحِيمِبِس  
 الَّذِين يؤمِنون بِالْغَيبِ }٢/البقرة{ ذَلِك الْكِتَاب الَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِني }١/البقرة{امل 

 نفِقُوني ماهزَقْنا رمِمو الةالص ونقِيميا أُنزِلَ مِن}٣/البقرة{ومو كا أُنزِلَ إِلَيبِم ونمِنؤي والَّذِين  
 ونوقِني مةِ هبِاآلخِرو لِك٤/البقرة{قَب{ ونفْلِحالْم مه لَئِكأُوو هِمبن رى مدلَى هع لَئِكأُو 

  }٥/البقرة{
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 ختَم اللّه علَى }٦/البقرة{ سواء علَيهِم أَأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذِرهم الَ يؤمِنون إِن الَّذِين كَفَرواْ
 عظِيم ذَابع ملَهو ةاوش  ومِن الناسِ من }٧/البقرة{قُلُوبِهم وعلَى سمعِهِم وعلَى أَبصارِهِم غِ

بِالْيا بِاللّهِ ونقُولُ آمي مِنِنيؤم بِما هممِ اآلخِرِ وا }٨/البقرة{وموا ونآم الَّذِينو اللّه ونخَادِع ي 
 ونرعش ا يمم وهإِالَّ أَنفُس ونعخْد م }٩/البقرة{يلَهضاً ورم اللّه مهادفَز ضرفِي قُلُوبِهِم م 

 ونكْذِبا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابا }١٠/لبقرةا{عضِ قَالُواْ إِنَّمي األَر  وإِذَا قِيلَ لَهم الَ تُفْسِدواْ فِ
 ونلِحصم ن١١/البقرة{نَح{ ونرعش لَكِن الَّ يو ونفْسِدالْم مه م١٢/البقرة{ أَال إِنَّه{ مإِذَا قِيلَ لَهو 

كَم مِنقَالُواْ أَنُؤ اسالن نا آمواْ كَمآمِن ونلَمعلَكِن الَّ ياء وفَه الس مه ماء أَال إِنَّهفَهالس نا آم
 وإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنواْ قَالُواْ آمنا وإِذَا خلَواْ إِلَى شياطِينِهِم قَالُواْ إِنَّا معكْم إِنَّما }١٣/البقرة{

 ونؤ هم فِي ُطغْيانِهِم يعمهون  اللّه ي}١٤/البقرة{نَحن مستَهزِ دميو بِهِم زِىءتَه١٥/البقرة{س{ 
 تَدِينها كَانُواْ ممو متُهارج   }١٦/البقرة{أُولَئِك الَّذِين اشتَرواْ الضَّاللَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تِّ
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ي  ي استَوقَد نَاراً فَلَما أَضَاءت ما حولَه ذَهب اللّه بِنورِهِم وتَركَهم فِ مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِ
 ونصِرباتٍ الَّ ي١٧/البقرة{ُظلُم{ ونجِع رالَ ي مفَه ي مع كْمب م١٨/البقرة{ ص{ نبٍ ميكَص أَو 

تِ  والْم ذَرقِ ح جعلُون أَصابِعهم فِي آذَانِهِم من الصواعِ قٌ ي ربو دعرو اتاء فِيهِ ُظلُممالس
 حِيطٌ بِالْكافِرِينم ١٩/البقرة{واللّه{وش م ما أَضَاء لَهكُلَّم مهارصأَب ف طَ خْ قُ ي رالْب كَاداْ فِيهِ  ي

وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَامواْ ولَو شاء اللّه لَذَهب بِسمعِهِم وأَبصارِهِم إِن اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ 
 ٢٠/البقرة{قَدِير{ لَّكُملَع لِكُممِن قَب الَّذِينو لَقَكُمي خ تَتَّقُون  يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذِ

ج بِهِ }٢١/البقرة{ راء فَأَخاء ممالس لَ مِنأَنزاء واء بِنمالساشاً وفِر ضاألَر لَ لَكُمعي ج  الَّذِ
 ونلَمتَع أَنتُماداً ولُواْ لِلّهِ أَندعج  وإِن كُنتُم فِي ريبٍ }٢٢/البقرة{مِن الثَّمراتِ رِزْقاً لَّكُم فَال تَ

 تُمكُن ونِ اللّهِ إِنن داءكُم مدهواْ شعادْثلِهِ ون مةٍ موردِنَا فَأْتُواْ بِسبلَى عا علْنا نَزمم
 ادِقِني٢٣/البقرة{ص{ ةارج ي وقُودها الناس والْحِ  فَإِن لَّم تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ فَاتَّقُواْ النار الَّتِ

ت لِلْكَافِرِين أُ ٢٤/البقرة{عِد{  
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ي مِن تَحتِها األَنْهار كُلَّما رزِ جرِ شرِ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ أَن لَهم جناتٍ تَ بقُواْ و
 ة رطَهم اجا أَزْوفِيه ملَهابِهاً وش ي رزِقْنا مِن قَبلُ وأُتُواْ بِهِ متَ مِنها مِن َثمرةٍ رزْقاً قَالُواْ هذَا الَّذِ

 ونالِدا خفِيه مها }٢٥/البقرة{ووضَةً فَمعا بم ثَالم ضْرِبي أَن ي فَوقَها  إِن اللَّه الَ يستَحيِ
فََأما الَّذِين آمنواْ فَيعلَمون أَنَّه الْحق مِن ربهِم وأَما الَّذِين كَفَرواْ فَيقُولُون ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا 

 ضِلُّ بِهِ إِالَّ الْفَاسِقِنيا يمي بِهِ كَثِرياً و  الَّذِين ينقُضُون }٢٦/رةالبق{مَثال يضِلُّ بِهِ كَثِرياً ويهدِ
 ضِ أُولَئِكفِي األَر ونفْسِديلَ ووصبِهِ أَن ي اللَّه را أَمم ونطَع عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْ

 ونخَاسِر ف تَكْفُرون بِاللَّهِ وكُنتُم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم يمِ}٢٧/البقرة{هم الْ كَي  يِيكُمحي ثُم يتُكُم
 ونعج هِ تُرإِلَي ى إِلَى }٢٨/البقرة{ثُمتَواس مِيعاً ثُمضِ ج ي األَر ي خلَق لَكُم ما فِ  هو الَّذِ

 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهاتٍ واومس عبس ناهواء فَسم٢٩/البقرة{الس{  
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جعلُ فِيها من يفْسِد فِيها  لٌ فِي األَرضِ خلِيفَةً قَالُواْ أَتَ نِّي جاعِ ئِكَةِ إِ اللِلْم ك بإِذْ قَالَ رو
 لَك س نُقَددِكَ ومبِح ح بنُس ننَحاء ومالد فِكسيو ونلَما الَ تَعم لَمي أَع  }٣٠/البقرة{قَالَ إِنِّ

 الء إِن كُنتُمؤاء همي بِأَس ِئكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِ اللَى الْمع مضَه رع ا ثُماء كُلَّهماألَس مآد لَّمعو
 ادِقِنيلَّ}٣١/البقرة{صا عا إِالَّ ملَن الَ عِلْم انَكحبقَالُواْ س  كِيمالْح لِيمالْع أَنت ا إِنَّكتَنم

نِّي أَعلَم }٣٢/البقرة{ ل لَّكُم إِ أَسمآئِهِم قَالَ أَلَم أَقُ أَسمآئِهِم فَلَما أَنبأَهم بِ  قَالَ يا آدم أَنبِئْهم بِ
ئِكَةِ }٣٣/البقرة{مون غَيب السماواتِ واألَرضِ وأَعلَم ما تُبدون وما كُنتُم تَكْتُ الا لِلْمإِذْ قُلْنو 

 الْكَافِرِين مِن كَانو رتَكْباسى وأَب لِيسواْ إِالَّ إِبدج فَس مواْ آلددج ا }٣٤/البقرة{اسا يقُلْنو 
ث شِئْتُما والَ يغَداً حا رهمِن كُالةَ ونج جك الْ زَوو أَنت كُناس مآد ة رج هِ الش  تَقْربا هذِ

 ظَّالِمِني جهما مِما كَانَا فِيهِ وقُلْنا }٣٥/البقرة{فَتَكُونَا مِن الْ را فَأَخهنع طَان يا الشمفَأَزَلَّه 
ضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حِنيٍ  فِي األَر لَكُمو ودضٍ ع علِب ضُكُمعطُواْ ب م }٣٦/رةالبق{اهبِ فَتَلَقَّى آد 

 حِيمالر ابالتَّو وه هِ إِنَّهلَيع اتٍ فَتَابهِ كَلِمب٣٧/البقرة{مِن ر{  
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ا يمِيعاً فَِإما جهطُواْ مِن ْأتِينكُم مني هدى فَمن تَبِع هداي فَال خوف علَيهِم والَ قُلْنا اهبِ
 نُونزحي م٣٨/البقرة{ه{ ونالِدا خفِيه مارِ هالن ابحأَص ا أُولَئِكاتِنآي  والَّذِين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِ

ي إِسرائِيلَ اذْكُرواْ نِع}٣٩/البقرة{ ي أُوفِ بِعهدِكُم  يا بنِ متِي الَّتِي أَنْعمت علَيكُم وأَوفُواْ بِعهدِ
 وآمِنواْ بِما أَنزلْت مصدقاً لِّما معكُم والَ تَكُونُواْ أَولَ كَافِرٍ بِهِ والَ }٤٠/البقرة{وإِياي فَارهبونِ 

إِيو ناً قَلِيالاتِي َثمواْ بِآيتَرش ق }٤١/البقرة{اي فَاتَّقُونِ تَ واْ الْحتَكْتُماطِلِ وبِالْب قواْ الْحالَ تَلْبِسو 
 ونلَمتَع أَنتُم٤٢/البقرة{و{ اكِعِنيالر عواْ مكَعارو كَاةآتُواْ الزو ةالواْ الصأَقِيمو }٤٣/البقرة{ ونرأَتَْأم 

تَنسو بِالْبِر اسالن قِلُونتَع أَفَال الْكِتَاب تَتْلُون أَنتُمو كُمأَنفُس نرِ }٤٤/البقرة{و بواْ بِالصتَعِيناسو 
 خَاشِعِني ظُنون أَنَّهم }٤٥/البقرة{والصالةِ وإِنَّها لَكَبِرية إِالَّ علَى الْ ي قُوا  الَّذِينالهِ مإِلَي مأَنَّهو هِمبر

ر ونلَى }٤٦/البقرة{اجِعع ي فَضَّلْتُكُم ي أَنْعمت علَيكُم وأَنِّ ي الَّتِ  يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُرواْ نِعمتِ
 الَمِنيالَ }٤٧/البقرة{الْعةٌ وفَاعا شهلُ مِنقْبالَ يئاً وين نَّفْسٍ شع ي نَفْس جزِ  واتَّقُواْ يوماً الَّ تَ

خؤي ونرنصي مالَ هلٌ ودا عه٤٨/البقرة{ذُ مِن{  

http://www.islam4u.com


  )٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

يو اءكُمنأَب ونحذَبذَابِ يالْع ءوس ونَكُمومسي نوعآلِ فِر ناكُم منيج ستَحيون نِساءكُم وإِذْ نَ
 ظِيم ع كُمبن رالء مفِي ذَلِكُم با آلَ }٤٩/البقرة{وقْنأَغْرو اكُمنجنَي  وإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحر فَأَ

 ونتَنُظر أَنتُمو نوع٥٠/البقرة{فِر{خَذْتُم هِ  وإِذْ واعدنَا موسى أَربعِني لَيلَةً ثُم اتَّ جلَ مِن بعدِ  الْعِ
 ونظَالِم أَنتُم٥١/البقرة{و{ ونكُرش  وإِذْ آتَينا }٥٢/البقرة{ ثُم عفَونَا عنكُمِ من بعدِ ذَلِك لَعلَّكُم تَ

 ونتَدتَه لَّكُملَع قَانالْفُرو ى الْكِتَابوسا }٥٣/البقرة{ممِهِ يى لِقَووسإِذْ قَالَ مو  مِ إِنَّكُمقَو
 عِند لَّكُم ريخ ذَلِكُم كُمفَاقْتُلُواْ أَنفُس ئِكُم لَ فَتُوبواْ إِلَى بارِ ج خَاذِكُم الْعِ ظَلَمتُم أَنفُسكُم بِاتِّ

 حِيمالر ابالتَّو وه إِنَّه كُملَيع فَتَاب ئِكُم لَن نُّؤمِن لَك  وإِذْ قُلْتُم يا موسى }٥٤/البقرة{بارِ
 ونتَنظُر أَنتُماعِقَةُ والص ذَتْكُمفَأَخ ةرهج ى اللَّهتَّى نَردِ }٥٥/البقرة{حعن باكُم مثْنعب ثُم 

 ونكُرش والسلْوى كُلُواْ  وَظلَّلْنا علَيكُم الْغَمام وأَنزلْنا علَيكُم الْمن }٥٦/البقرة{موتِكُم لَعلَّكُم تَ
 ونظْلِم ي مهلَكِن كَانُواْ أَنفُسونَا وا َظلَممو اكُمزَقْنا راتِ مب٥٧/البقرة{مِن طَي{  

http://www.islam4u.com


  )٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

هِ ا جداً وقُولُواْ وإِذْ قُلْنا ادخلُواْ هذِ س ابلُواْ الْبخادغَداً ور شِئْتُم ث يا حهةَ فَكُلُواْ مِنيلْقَر
 سِنِنيحالْم زِيدنسو اكُمطَاي خ لَكُم طَّةٌ نَّغْفِر ي }٥٨/البقرة{حِ  فَبدلَ الَّذِين ظَلَمواْ قَوالً غَير الَّذِ

أَنزلْنا علَى جزاً من السماء بِما كَانُواْ يفْسقُون قِيلَ لَهم فَ  وإِذِ }٥٩/البقرة{ الَّذِين ظَلَمواْ رِ
 ناً قَديع ةرش تَا عاثْن همِن ت رج جر فَانفَ اكَ الْحصعا اضْرِب بمِهِ فَقُلْنى لِقَووسقَى متَساس

اشكُلُواْ و مهبرش كُلُّ أُنَاسٍ م لِمع فْسِدِينضِ ماْ فِي األَرثَو الَ تَعقِ اللَّهِ و  }٦٠/البقرة{ربواْ مِن رزْ
 ض األَر ا تُنبِتا مِملَن ج خْرِ ي كبا رلَن ع احِدٍ فَادامٍ وطَع لَىع بِرى لَن نَّصوسا مي إِذْ قُلْتُمو

سِهدعا وفُومِها وقِثَّآئِها وقْلِهمِن ب ريخ وي ه ي هو أَدنَى بِالَّذِ ا وبصلِها قَالَ أَتَستَبدِلُون الَّذِ
بآؤواْ بِغَضَبٍ من اللَّهِ  ةُ وكَنسالْمالذِّلَّةُ و هِملَيع تضُرِبو أَلْتُما سلَكُم م راً فَإِنطُواْ مِص اهبِ

أَنَّهم كَانُواْ يكْفُرون بِ آياتِ اللَّهِ ويقْتُلُون النبِيني بِغَيرِ الْحق ذَلِك بِما عصواْ وكَانُواْ ذَلِك بِ
 ونتَدع٦١/البقرة{ي{  
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ه الَّذِينواْ ونآم الَّذِين لَ إِن ادواْ والنصارى والصابِئِني من آمن بِاللَّهِ والْيومِ اآلخِرِ وعمِ
 نُونزحي مالَ هو هِملَيع فوالَ خو هِمبر عِند مهرج  وإِذْ أَخذْنَا }٦٢/البقرة{صالِحاً فَلَهم أَ

خ الطُّور قَكُما فَونفَعرو مِيثَاقَكُم تَتَّقُون لَّكُما فِيهِ لَعواْ ماذْكُرةٍ واكُم بِقُونا آتَيذُواْ م
َخاسِرِين }٦٣/البقرة{  ثُم تَولَّيتُم من بعدِ ذَلِك فَلَوالَ فَضْلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه لَكُنتُم من الْ
ي السبتِ فَقُلْنا لَهم كُونُواْ قِردة خاسِئِني  ولَقَد علِمتُم الَّذِين اعتَدو}٦٤/البقرة{ اْ مِنكُم فِ
ظَةً لِّلْمتَّقِني }٦٥/البقرة{ جعلْناها نَكَاالً لِّما بين يديها وما خلْفَها وموعِ  وإِذْ قَالَ }٦٦/البقرة{ فَ

تَذْب أَن كُمرأْمي اللّه مِهِ إِنى لِقَووسم أَكُون وذُ بِاللّهِ أَنواً قَالَ أَعزخِذُنَا ه حواْ بقَرة قَالُواْ أَتَتَّ
 اهِلِنيج ض }٦٧/البقرة{مِن الْ ي قَالَ إِنَّه يقُولُ إِنَّها بقَرة الَّ فَارِ ع لَنا ربك يبين لّنا ما هِ قَالُواْ اد 

ع لَنا ربك يبين لَّنا ما لَونُها }٦٨/البقرة{افْعلُواْ ما تُؤمرون والَ بِكْر عوان بين ذَلِك فَ قَالُواْ اد 
 اِظرِينالن را تَسنُهلَّو ع   }٦٩/البقرة{قَالَ إِنَّه يقُولُ إِنّها بقَرة صفْراء فَاقِ
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 ونتَدهلَم اء اللَّهإِنَّآ إِن شا ونلَيع هابش ع لَنا ربك يبين لَّنا ما هِي إِن البقَر تَ قَالُواْ اد
ث مسلَّمةٌ الَّ شِيةَ  قَالَ إِنَّه يقُولُ إِنَّها بقَرة الَّ ذَلُولٌ تُثِري األَرض والَ}٧٠/البقرة{ ري الْح  تَسقِ

 لُونفْعواْ يا كَادما ووهحفَذَب قبِالْح جِئْت ا قَالُواْ اآلننَفْساً }٧١/البقرة{فِيه إِذْ قَتَلْتُمو 
 ونتَكْتُم ا كُنتُمم ج خْرِ م اللّها وفِيه أْتُمارا اضْرِ}٧٢/البقرة{فَادي  فَقُلْن بوه بِبعضِها كَذَلِك يحيِ

 قِلُونتَع لَّكُماتِهِ لَعآي رِيكُميتَى ووالْم ٧٣/البقرة{اللّه{ ي  ثُم قَست قُلُوبكُم من بعدِ ذَلِك فَهِ
األَنْه همِن رج جارةِ لَما يتَفَ جارةِ أَو أَشد قَسوة وإِن مِن الْحِ ق كَالْحِ شقَّ ا يا لَمهمِن إِنو ار

 لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللّهمةِ اللّهِ ويش خ طُ مِن ج مِنه الْماء وإِن مِنها لَما يهبِ خْر ٧٤/البقرة{فَي{ 
كَال ونعمسي مهنم فَرِيق كَان قَدو واْ لَكُممِنؤأَن ي ونعطْم م اللّهِ ثُم يحرفُونَه مِن بعدِ ما أَفَتَ

 ونلَمعي مهو قَلُوهضٍ }٧٥/البقرة{ع عب إِلَى مضُهعب الإِذَا خا ونواْ قَالُواْ آمنآم إِذَا لَقُواْ الَّذِينو 
ح اللّه علَيكُم لِيحآجوكُم بِهِ  ثُونَهم بِما فَتَ دقَالُواْ أَتُح قِلُونتَع أَفَال كُمبر ٧٦/البقرة{عِند{  
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 ونلِنعا يمو ون سِرا يم لَمعي اللّه أَن ونلَمعالَ ي٧٧/البقرة{أَو{ونيأُم مهمِنو  الْكِتَاب ونلَمعالَ ي 
 ونظُن إِالَّ ي مه إِنو انِيذَا }٧٨/البقرة{إِالَّ أَمه قُولُوني ثُم دِيهِمبِأَي الْكِتَاب ونكْتُبي لٌ لِّلَّذِين يفَو 

 تا كَتَبمم ملٌ لَّهيفَو ناً قَلِيالواْ بِهِ َثمتَرش عِندِ اللّهِ لِي مِن ونكْسِبا يمم ملٌ لَّه يوو دِيهِمأَي
ف }٧٩/البقرة{ خْلِ ا فَلَن يدهاللّهِ ع عِند خَذْتُم ة قُلْ أَتَّ وددعاماً مإِالَّ أَي ارا الننسقَالُواْ لَن تَمو 

 ونلَما الَ تَعلَى اللّهِ مع تَقُولُون أَم ه دهع بِهِ }٨٠/البقرة{اللّه اطَتأَحئَةً ويس بن كَسلَى مب 
 ونالِدا خفِيه مارِ هالن ابحأَص لَئِكفَأُو طِيئَتُه مِلُواْ }٨١/البقرة{خعواْ ونآم الَّذِينو 
 ونالِدا خفِيه مةِ هنج ي  وإِذْ أَخذْنَا مِ}٨٢/البقرة{الصالِحاتِ أُولَئِك أَصحاب الْ يثَاقَ بنِ

ي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِنيِ وقُولُواْ  إِسرائِيلَ الَ تَعبدون إِالَّ اللّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذِ
ة وآتُواْ الزكَاة ثُم تَولَّيتُم إِالَّ قَلِيال منكُم وأَ الواْ الصأَقِيمناً وساسِ حلِلن ضُون نتُم معرِ

  }٨٣/البقرة{

http://www.islam4u.com


  )١٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

 تُمرأَقْر ثُم ارِكُمن دِيكُم مأَنفُس ونج خْرِ وإِذْ أَخذْنَا مِيثَاقَكُم الَ تَسفِكُون دِماءكُم والَ تُ
شهدون وأَن جون فَرِيقاً منكُم من دِيارِهِم }٨٤/البقرة{تُم تَ خْرِ  ثُم أَنتُم هؤالء تَقْتُلُون أَنفُسكُم وتُ

 كُملَيع مرحم وهو موهى تُفَادارأُس أتُوكُمإِن يانِ وودالْعثْمِ و ظَاهرون علَيهِم بِاإلِ تَ
ضِ الْكِتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍ فَما جزاء من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِالَّ إِخراجهم أَفَ عبِب ونمِنتُؤ

 لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللّهمذَابِ والْع دإِلَى أَش ون درةِ يامالْقِي مويا ونْياةِ الديفِي الْح ي خِز
ف عنهم الْعذَاب والَ هم  أُولَئِ}٨٥/البقرة{ خَفَّ ي ةِ فَالا بِاآلَخِرنْيالد اةياْ الْحوتَراش الَّذِين ك

 ونرنص٨٦/البقرة{ي{ نى ابا عِيسنآتَيلِ وسهِ بِالر  ولَقَد آتَينا موسى الْكِتَاب وقَفَّينا مِن بعدِ
أَياتِ ونيالْب ميرم تُمرتَكْباس كُمى أَنفُسوا الَ تَهولٌ بِمسر اءكُما جسِ أَفَكُلَّم وحِ الْقُدبِر نَاهد

 فَرِيقاً تَقْتُلُونو تُما }٨٧/البقرة{فَفَرِيقاً كَذَّبم فَقَلِيال اللَّه بِكُفْرِهِم مهنل لَّعب ف  وقَالُواْ قُلُوبنا غُلْ
 ونمِنؤ٨٨/البقرة{ي{  
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 لَى الَّذِينع ونتَفْتِحسلُ ي كَانُواْ مِن قَبو مهعا مقٌ لِّم دصعِندِ اللّهِ م نم كِتَاب ماءها جلَمو
ا جواْ فَلَمكَفَر لَى الْكَافِرِينةُ اللَّه عنواْ بِهِ فَلَعفُواْ كَفَررا عم ماْ }٨٩/البقرة{اءه وتَرا اشمبِئْس 

هِ  شاء مِن عِبادِ ن يلَى ممِن فَضْلِهِ ع لُ اللّهزنغْياً أَن يب لَ اللّها أنَزواْ بِمكْفُرأَن ي مهبِهِ أَنفُس
هِني فَبآؤواْ بِغَضَبٍ  م ذَابع لِلْكَافِرِينلَى غَضَبٍ ولَ }٩٠/البقرة{عا أَنزواْ بِمآمِن مإِذَا قِيلَ لَهو 

 قُلْ فَلِم مهعا مقاً لِّمدصم قالْح وهو اءهرا وبِم كْفُرونيا ونلَيآ أُنزِلَ عبِم مِنقَالُواْ نُؤ اللّه
 ولَقَد جاءكُم موسى بِالْبيناتِ ثُم }٩١/البقرة{ اللّهِ مِن قَبلُ إِن كُنتُم مؤمِنِني تَقْتُلُون أَنبِياء

 ونظَالِم أَنتُمهِ و جلَ مِن بعدِ خَذْتُم الْعِ  وإِذْ أَخذْنَا مِيثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور }٩٢/البقرة{اتَّ
جلَ بِكُفْرِهِم خذُواْ ما آتَيناكُم ي قُلُوبِهِم الْعِ  بِقُوةٍ واسمعواْ قَالُواْ سمِعنا وعصينا وأُشرِبواْ فِ

 مِنِنيؤم إِن كُنتُم انُكُممي   }٩٣/البقرة{قُلْ بِئْسما يأْمركُم بِهِ إِ
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 إِن كُنتُم ت واْ الْموناسِ فَتَمونِ النن دةً مالِصاللّهِ خ عِند ةاآلَخِر ارالد لَكُم قُلْ إِن كَانَت
 ادِقِنيبِا}٩٤/البقرة{ص لِيمع اللّهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب ه ونتَملَن يو  ٩٥/البقرة{لظَّالِمني{ 

ف سنةٍ وما  شركُواْ يود أَحدهم لَو يعمر أَلْ جِدنَّهم أَحرص الناسِ علَى حياةٍ ومِن الَّذِين أَ ولَتَ
 لُونمعا يبِم صِريب اللّهو رمعذَابِ أَن يالْع زِحِهِ مِنحزبِم وا  قُ}٩٦/البقرة{ه ودع ن كَانلْ م

 مِنِنيؤى لِلْمرش بى ودههِ ويدي نيا بقاً لِّمدصبِِإذْنِ اللّهِ م لَى قَلْبِكع لَهنَز إِنَّه جِبرِيلَ فَ لِّ
جِبرِيلَ ومِيكَالَ فَِإن اللّه}٩٧/البقرة{ لِهِ وسرآلئِكَتِهِ وما لِّلّهِ و ودع ن كَانم  لِّلْكَافِرِين ودع 
 أَوكُلَّما }٩٩/البقرة{ ولَقَد أَنزلْنآ إِلَيك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُر بِها إِالَّ الْفَاسِقُون }٩٨/البقرة{

 ونمِنؤالَ ي مهلْ أَكْثَر م بهنم فَرِيق ه ءهم رسولٌ من  ولَما جا}١٠٠/البقرة{عاهدواْ عهداً نَّبذَ
 ورِهِماء ظُهراللّهِ و كِتَاب أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين نم ذَ فَرِيقنَب مهعا مقٌ لِّم دصعِندِ اللّهِ م

 ونلَمعالَ ي م١٠١/البقرة{كَأَنَّه{  
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واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشياطِني علَى ملْكِ سلَيمان وما كَفَر سلَيمان ولَكِن الشياطِني كَفَرواْ 
لَ هاروت وماروت وما  يعلِّمانِ مِن أَحدٍ يعلِّمون الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِ

جِهِ وما  زَوءِ ورالْم نيبِهِ ب قُونفَرا يا ممهمِن ونلَّمتَعفَي تَكْفُر ةٌ فَالفِتْن نا نَحقُوالَ إِنَّمتَّى يح
هم والَ ضُرا يم ونلَّمتَعيِإذْنِ اللّهِ و  ينفَعهم ولَقَد علِمواْ لَمنِ هم بِضَآرين بِهِ مِن أَحدٍ إِالَّ بِ

 ونلَمعكَانُواْ ي لَو مهاْ بِهِ أَنفُسورا شم لَبِئْسقٍ و الخ ةِ مِنفِي اآلخِر ا لَهم اهتَر١٠٢/البقرة{اش{ 
ثُوبةٌ من عِندِ اللَّه خير لَّو كَانُواْ ا لَمواْ واتَّقَونآم مأَنَّه لَوو ونلَمعواْ }١٠٣/البقرة{ ينآم ا الَّذِينها أَيي 

 أَلِيم ذَابع لِلكَافِرِينو ْ د الَّذِين }١٠٤/البقرة{الَ تَقُولُواْ راعِنا وقُولُواْ انظُرنَا واسمعوا وا يم 
شرِكِني أَن ينزلَ علَ الَ الْملِ الْكِتَابِ وأَه واْ مِنكَفَر ص خْتَ ي اللّهو كُمبن ررٍ ميخ نكُم مي

ظِيمِ  ذُو الْفَضْلِ الْع اللّهاء وش ن يتِهِ ممح١٠٥/البقرة{بِر{  
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خ مِن آيةٍ أَو نُن ا نَنسم ءٍ قَدِيري كُلِّ ش لَىع اللّه أَن لَمتَع ا أَلَممِْثلِه ا أَوهنرٍ مخَي تِ بِ سِها نَأْ
 أَلَم تَعلَم أَن اللّه لَه ملْك السماواتِ واألَرضِ وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِن ولِيٍّ والَ }١٠٦/البقرة{

لُ ومن يتَبدلِ الْكُفْر  أَم }١٠٧/البقرة{نَصِريٍ  ى مِن قَبوسئِلَ ما سكَم ولَكُمسَألُواْ رأَن تَس ونتُرِيد
ميانِ فَقَد ضَلَّ سواء السبِيلِ  ونَكُم من بعدِ }١٠٨/البقرة{بِاإلِ دري لِ الْكِتَابِ لَو أَه نم ثِري  ود كَ

ا مدسكُفَّاراً ح انِكُممي ق فَاعفُواْ واصفَحواْ حتَّى إِ الْح ملَه نيا تَبدِ معن بعِندِ أَنفُسِهِم م ن
 ءٍ قَدِيريلِّ ش هِ إِن اللّه علَى كُ ي اللّه بَِأمرِ ة وآتُواْ الزكَاة وما }١٠٩/البقرة{يأْتِ الواْ الصأَقِيمو 

 نواْ ألَنفُسِكُم ممتُقَد صِريب لُونما تَعبِم اللّه اللّهِ إِن عِند وهِجد  وقَالُواْ لَن }١١٠/البقرة{خيرٍ تَ
 ادِقِنيص إِن كُنتُم انَكُمهراتُواْ بقُلْ ه مهانِيأَم ى تِلْكارنَص وداً أَوه ن كَانةَ إِالَّ منج يدخلَ الْ

ه عِند ربهِ والَ خوف علَيهِم والَ  بلَى من أَس}١١١/البقرة{ رج جهه لِلّهِ وهو محسِن فَلَه أَ و لَم
 نُونزحي م١١٢/البقرة{ه{  
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يءٍ وقَالَتِ الْيهود لَيستِ  لَى شع ودهتِ الْيسى لَيارصقَالَتِ النءٍ ويش لَىى عارصالن
وهم يتْلُون الْكِتَاب كَذَلِك قَالَ الَّذِين الَ يعلَمون مِثْلَ قَولِهِم فَاللّه يحكُم بينهم يوم الْقِيامةِ 

 خْتَلِفُون ا كَانُواْ فِيهِ ي١١٣/بقرةال{فِيم{ هما اسفِيه ذْكَراللّهِ أَن ي اجِدسم عنن ممِم أَظْلَم نمو 
 ملَهو ي ا خِزنْيي الد ي خرابِها أُولَئِك ما كَان لَهم أَن يدخلُوها إِالَّ خآئِفِني هلُم فِ وسعى فِ

 ظِيم ع ذَابةِ عي اآلخِر جه اللّهِ إِن  ولِ}١١٤/البقرة{فِ و لُّواْ فَثَما تُومنفَأَي غْرِبالْمقُ و شرِ لّهِ الْم
 لِيمع ع ل لَّه ما فِي السماواتِ }١١٥/البقرة{اللّه واسِ ب انَهحبا سلَدو خَذَ اللّه  وقَالُواْ اتَّ

 قَانِتُون ضِ كُلٌّ لَّه األَر١١٦/البقرة{و{الس دِيعب  قُولُ لَها يراً فَإِنَّمإِذَا قَضَى أَمضِ واألَراتِ واوم
 كُون١١٧/البقرة{كُن فَي{ قَالَ الَّذِين ةٌ كَذَلِكا آيتَأْتِين أَو ا اللّهنكَلِّمالَ يلَو ونلَمعالَ ي قَالَ الَّذِينو 

هقُلُوب تهابش  إِنَّا أَرسلْناكَ }١١٨/البقرة{م قَد بينا اآلياتِ لِقَومٍ يوقِنون مِن قَبلِهِم مثْلَ قَولِهِم تَ
جحِيمِ  شِريا ونَذِيرا والَ تُسأَلُ عن أَصحابِ الْ ب ق١١٩/البقرة{بِالْح{  
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ولَن تَرضَى عنك الْيهود والَ النصارى حتَّى تَتَّبِع مِلَّتَهم قُلْ إِن هدى اللّهِ هو الْهدى ولَئِنِ 
ي جاءكَ مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللّهِ مِن ولِيٍّ والَ نَصِريٍ   }١٢٠/البقرة{اتَّبعت أَهواءهم بعد الَّذِ

لَّذِين آتَيناهم الْكِتَاب يتْلُونَه حق تِالوتِهِ أُولَئِك يؤمِنون بِهِ ومن يكْفُر بِهِ فَأُولَئِك هم ا
 ونخَاسِر نِّي فَضَّلْتُكُم }١٢١/البقرة{الْ  يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمت علَيكُم وأَ

لُ مِنها عدلٌ والَ }١٢٢/البقرة{ى الْعالَمِني علَ قْبالَ يئاً ويسٍ ش س عن نَّفْ ي نَفْ جزِ  واتَّقُواْ يوماً الَّ تَ
 ونرنصي مالَ هةٌ وفَاعا شهنِّ}١٢٣/البقرة{تَنفَع ه بِكَلِماتٍ فََأتَمهن قَالَ إِ بر اهِيمرتَلَى إِبإِذِ ابي  و

 ي الظَّالِمِني ي قَالَ الَ ينالُ عهدِ  وإِذْ جعلْنا }١٢٤/البقرة{جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَالَ ومِن ذُريتِ
 اهِيمرنَا إِلَى إِبهِدعى ولصم اهِيمرقَامِ إِبخِذُواْ مِن م ثَابةً لِّلناسِ وأَمناً واتَّ م تيالْب

كَّعِ السجودِ وإِسما الرو اكِفِنيالْعو لِلطَّائِفِني ي  وإِذْ قَالَ إِبراهِيم }١٢٥/البقرة{عِيلَ أَن طَهرا بيتِ
قْ أَهلَه مِن الثَّمراتِ من آمن مِنهم بِاللّهِ والْيومِ اآلخِرِ قَالَ  رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمِنا وارزُ

طَره إِلَى عذَابِ النارِ وبِئْس الْمصِري ومن كَ   }١٢٦/البقرة{فَر فَُأمتِّعه قَلِيال ثُم أَضْ
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يالْب مِن اعِدالْقَو اهِيمرإِب فَعرإِذْ يو لِيمالْع مِيعالس أَنت ا إِنَّكلْ مِنا تَقَبنباعِيلُ رمإِستِ و
سلِمةً لَّك وأَرِنَا مناسِكَنا وتُب }١٢٧/البقرة{ ةً ما أُمتِنيمِن ذُرو نِ لَكيلِمسا ملْنعاجا ونبر 

 حِيمالر ابالتَّو أَنت آ إِنَّكنلَي١٢٨/البقرة{ع{ اتِكآي هِملَيتْلُو عي مهنوالً مسر فِيهِم ث عابا ونبر 
 احلَكِيم زِيزالع أَنت إِنَّك كِّيهِمزيةَ والْحِكْمو الْكِتَاب مهلِّمعيلَّةِ }١٢٩/البقرة{ون مع غَبرن يمو 

هنَفْس فِهن سإِالَّ م اهِيمرإِب الِحِنيالص ةِ لَمِنفِي اآلخِر إِنَّها ونْيي الد طَفَيناه فِ لَقَدِ اصو 
ه أَسلِم قَالَ أَسلَمت لِرب الْعالَمِني }١٣٠/البقرة{ بر ١٣١/البقرة{ إِذْ قَالَ لَه{ اهِيمرا إِبى بِهصوو 

اللّه إِن نِيا بي قُوبعينِيهِ وب ونلِمس أَنتُم مإَالَّ و وتُنتَم فَال ينالد طَفَى لَكُم ١٣٢/البقرة{ اص{ أَم 
 كإِلَه دبي قَالُواْ نَع ت إِذْ قَالَ لِبنِيهِ ما تَعبدون مِن بعدِ والْم قُوبعي ضَراء إِذْ حدهش كُنتُم

ق إِلَها واحِدا ونَحن لَه مسلِمون وإِلَه آبائِك إِبراهِيم وإِسماعِ حإِسةٌ }١٣٣/البقرة{يلَ وأُم تِلْك 
 لُونمعا كَانُوا يمع َألُونالَ تُسو تُمبا كَسلَكُم مو تبا كَسا ملَه لَتخ ١٣٤/البقرة{قَد{  
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 رِكِنيش الْم مِن ا كَانمنِيفًا وح اهِيمرلْ مِلَّةَ إِبلْ ب وقَالُواْ كُونُواْ هودا أَو نَصارى تَهتَدواْ قُ
ق  قُولُواْ آمنا بِاللّهِ ومآ أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبر}١٣٥/البقرة{ حإِساعِيلَ ومإِسو اهِيم

 نيقُ ب الَ نُفَر هِمبمِن ر ونبِيالن ي ي موسى وعِيسى وما أُوتِ ويعقُوب واألسباطِ وما أُوتِ
 ونلِمسم لَه ننَحو مهندٍ منتُم بِهِ فَقَدِ}١٣٦/البقرة{أَحا آمواْ بِمِثْلِ منآم اْ  فَإِنلَّو إِن تَوواْ وتَداه 

 لِيمالْع مِيعالس وهو اللّه مكْفِيكَهيي شِقَاقٍ فَس  صِبغَةَ اللّهِ ومن }١٣٧/البقرة{فَإِنَّما هم فِ
 ابِدونع لَه ننَحغَةً واللّهِ صِب مِن نس١٣٨/البقرة{أَح{وهي اللّهِ و لْ أَتُحآجونَنا فِ  ربنا  قُ

 ونخْلِص م لَه ننَحو الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَنو كُمبر١٣٩/البقرة{و{ اهِيمرإِب إِن تَقُولُون أَم 
أَمِ اللّه لَمأَع ى قُلْ أَأَنتُمارنَص ا أَووداطَ كَانُواْ هباألسو قُوبعيو ق حإِساعِيلَ ومإِسو نمو 

 لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللّهماللّهِ و مِن ه عِند ةادهش ن كَتَممِم ١٤٠/البقرة{أَظْلَم{ ةٌ قَدأُم تِلْك 
 لُونمعا كَانُواْ يمع أَلُونالَ تُسو تُمبا كَسلَكُم مو تبا كَسا ملَه لَتاني اجلزء الث(  }١٤١/البقرة{خ(  
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 غْرِبالْمقُ و شرِ ل لِّلّهِ الْم سيقُولُ السفَهاء مِن الناسِ ما والَّهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانُواْ علَيها قُ
شاء ن يي م ستَقِيمٍ يهدِ اطٍ مطًا لِّتَكُونُواْ }١٤٢/البقرة{ إِلَى صِر سةً وأُم اكُملْنعج كَذَلِكو 

ي كُنت علَيها إِالَّ  شهداء علَى الناسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِ
مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ وإِن كَانَت لَكَبِرية إِالَّ علَى الَّذِين هدى اللّه لِنعلَم من يتَّبِع الرسولَ 

 حِيمر وفؤ اسِ لَربِالن اللّه إِن انَكُممي ب }١٤٣/البقرة{وما كَان اللّه لِيضِيع إِ  قَد نَرى تَقَلُّ
كنلِّيواء فَلَنمفِي الس هِكج ا وم ث يحامِ ورجِدِ الْح سالْم طْر ش كهج لِّ وا فَوضَاهلَةً تَرقِب 

 ا اللّهمو هِمبمِن ر قالْح أَنَّه ونلَمعلَي تُواْ الْكِتَابأُو الَّذِين إِنو ه طْر ش كُموِهج لُّواْ وفَو كُنتُم
 لُونمعا يما }١٤٤/البقرة{بِغَافِلٍ عمو لَتَكواْ قِبا تَبِعةٍ ملِّ آي  ولَئِن أَتَيت الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب بِكُ

 اءكَ مِنا جدِ معن بم ماءهوأَه تعلَئِنِ اتَّب ضٍ وعلَةَ بم بِتَابِعٍ قِبضُهعا بمو ملَتَهبِتَابِعٍ قِب أَنت
  }١٤٥/البقرة{ لَّمِن الظَّالِمِني الْعِلْمِ إِنَّك إِذَاً
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لْحق وهم الَّذِين آتَيناهم الْكِتَاب يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبناءهم وإِن فَرِيقاً منهم لَيكْتُمون ا
 ونلَمع١٤٦/البقرة{ي{ تَرِينمالْم مِن تَكُونَن فَال كبمِن ر قالْح }١٤٧/البقرة{ وةٌ ههج لٍّ وِ  ولِكُ

يلِّ ش تِ بِكُم اللّه جمِيعا إِن اللّه علَى كُ خَيراتِ أَين ما تَكُونُواْ يأْ ءٍ قَدِير مولِّيها فَاستَبِقُواْ الْ
جِدِ الْحرامِ وإِنَّه لَلْحق مِن ربك }١٤٨/البقرة{ سالْم طْر ش كهج لِّ وفَو تج رخ ث يح مِنو 

 لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللّهمجِدِ }١٤٩/البقرة{و سالْم طْر ش كهج لِّ وفَو تج رخ ث يح مِنو 
حامِ ورالْح ةٌ إِالَّ الَّذِينج ح كُملَياسِ علِلن كُوني لِئَال ه طْر ش كُموهج واْ و ث ما كُنتُم فَولُّ ي

 ونتَدتَه لَّكُملَعو كُملَيي ع شونِي وُألتِم نِعمتِ اخو مهوش خْ  كَما }١٥٠/البقرة{ظَلَمواْ مِنهم فَال تَ
كُم رسوالً منكُم يتْلُو علَيكُم آياتِنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكِتَاب والْحِكْمةَ أَرسلْنا فِي

 ونلَمتَكُونُواْ تَع ا لَمكُم ملِّمعيونِ }١٥١/البقرة{والَ تَكْفُري و ي أَذْكُركُم واشكُرواْ لِ  فَاذْكُرونِ
ها}١٥٢/البقرة{ ا أَيي  ابِرِينالص عم اللّه ةِ إِنالالصرِ وبواْ بِالصتَعِينواْ اسنآم ١٥٣/البقرة{ الَّذِين{  
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لُ فِي سبيلِ اللّهِ أَ شعرون والَ تَقُولُواْ لِمن يقْتَ  ولَنبلُونَّكُم }١٥٤/البقرة{موات بلْ أَحياء ولَكِن الَّ تَ
 ابِرِينرِ الصش باتِ ورالثَّمسِ و صٍ من األَموالِ واألنفُ جوعِ ونَقْ خَوفِ والْ شيءٍ من الْ بِ

 أُولَئِك }١٥٦/البقرة{نَّا لِلّهِ وإِنَّا إِلَيهِ راجِعون  الَّذِين إِذَا أَصابتْهم مصِيبةٌ قَالُواْ إِ}١٥٥/البقرة{
 ونتَدهالْم مه أُولَئِكةٌ ومحرو هِمبن رم اتلَوص هِملَيمِن }١٥٧/البقرة{ع ةورالْمفَا والص إِن 

احنج فَال رتَمأَوِ اع تيالْب ج ح نآئِرِ اللّهِ فَمعش ا فَإِنريخ ع طَو طَّوف بِهِما ومن تَ هِ أَن يلَيع 
 لِيمع اكِرش ١٥٨/البقرة{اللّه{ اهنيا بدِ معى مِن بدالْهاتِ ونيالْب ا مِنلْنا أَنزم ونكْتُمي الَّذِين إِن 

 اللّه مهنلعي اسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكلِلن وناللَّاعِن مهنلْعيواْ }١٥٩/البقرة{ولَحأَصواْ وتَاب إِالَّ الَّذِين 
 حِيمالر ابأَنَا التَّوو هِملَيع أَتُوب لَئِكواْ فَأُونيب١٦٠/البقرة{و{ مهاتُوا وموا وكَفَر الَّذِين إِن 

جمعِني كُفَّار أُولَئِك علَيهِم لَعنةُ اللّ ف }١٦١/البقرة{هِ والْمآلئِكَةِ والناسِ أَ خَفَّ ا الَ يفِيه الِدِينخ 
 وننَظري مالَ هو ذَابالْع مهن١٦٢/البقرة{ع{ حِيمالر نمحالر وإِالَّ ه الَّ إِلَه احِدو إِلَه كُمإِلَهو 

  }١٦٣/البقرة{
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ي الْبحرِ  ي فِ جرِ ي تَ لِ والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِ فِ اللَّي تِالاخضِ و األَراتِ واوملْقِ السي خ إِن فِ
ث فِيها مِن بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللّه مِن السماء مِن  با وتِهوم دعب ض ا بِهِ األريأَح ماء فَ

 قِلُونعمٍ ياتٍ لِّقَوضِ آلي األَراء ومالس نيخِّرِ ب سابِ الْمحالساحِ ويفِ الر كُلِّ دآبةٍ وتَصرِي
ِخذُ مِن دونِ اللّهِ أَنداداً}١٦٤/البقرة{  يحِبونَهم كَحب اللّهِ والَّذِين آمنواْ  ومِن الناسِ من يتَّ

 دِيدش اللّه أَنمِيعاً ولِلّهِ ج ةالْقُو أَن ذَابالْع نورواْ إِذْ يَظلَم ى الَّذِينري لَوا لِّلّهِ و بح دأَش
طَّعت بِهِم  إِذْ تَبرأَ الَّذِين اتُّبِعواْ مِن ا}١٦٥/البقرة{الْعذَابِ  لَّذِين اتَّبعواْ ورأَواْ الْعذَاب وتَقَ

 ابب١٦٦/البقرة{األَس{ ا كَذَلِكواْ مِنؤ را تَبكَم مهأَ مِنرتَبفَن ةا كَرلَن أَن واْ لَوعاتَّب قَالَ الَّذِينو 
و هِملَياتٍ عرسح مالَهمأَع اللّه رِيهِمارِ يالن مِن جِني خَارِ ها الناس }١٦٧/البقرة{ما هم بِ ا أَيي 

 بِنيم ودع لَكُم طَانِ إِنَّه ياتِ الشطُو واْ خالَ تَتَّبِعباً والً طَيالضِ حا فِي األَركُلُواْ مِم
شاء وأَن }١٦٨/البقرة{ الْفَحوءِ و بِالس كُمرأْما يإِنَّم  ونلَما الَ تَعلَى اللّهِ م١٦٩/البقرة{تَقُولُواْ ع{  
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آباءنَا أَولَو كَان آباؤهم الَ وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينا علَيهِ 
 ونتَدهالَ يئاً ويش قِلُونعإِالَّ }١٧٠/البقرة{ي ع مسا الَ يبِم ق ي ينعِ ثَلِ الَّذِ واْ كَمكَفَر لُ الَّذِين  ومثَ

 قِلُونعالَ ي مفَه يمع كْمب ماء صنِداء وعا }١٧١/البقرة{ده ا أَياتِ  يبواْ كُلُواْ مِن طَينآم الَّذِين
 وندبتَع اهإِي واْ لِلّهِ إِن كُنتُمكُراشو اكُمزَقْنا ر١٧٢/البقرة{م{ مالدتَةَ ويالْم كُملَيع مرا حإِنَّم 

ب رغَي طُر لَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ فَمنِ اضْ خِنزِيرِ وما أُهِ ثْم علَيهِ إِن اللّه ولَحم الْ اغٍ والَ عادٍ فَال إِ
 حِيمر ١٧٣/البقرة{غَفُور{ ا قَلِيالنبِهِ ثَم ونتَرش يالْكِتَابِ و مِن لَ اللّها أَنزم ونكْتُمي الَّذِين إِن 

مهكَلِّمالَ يو ارإِالَّ الن طُونِهِم فِي ب أْكُلُونا يم أُولَئِك ذَابع ملَهو كِّيهِمزالَ يةِ وامالْقِي موي اللّه 
 لَى }١٧٤/البقرة{أَلِيمع مهربآ أَص ةِ فَمغْفِربِالْم ذَابالْعى ودلَةَ بِالْهاْ الضَّالوتَراش الَّذِين أُولَئِك 

ي  ذَلِك بِأَن اللّه نَزلَ الْكِتَا}١٧٥/البقرة{النارِ  فِ ي الْكِتَابِ لَ ب بِالْحق وإِن الَّذِين اختَلَفُواْ فِ
  }١٧٦/البقرة{شِقَاقٍ بعِيدٍ 
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قِ شرِ لَ الْمقِب كُموهج لُّواْ وأَن تُو الْبِر سمِ اآلخِرِ لَّيوالْيبِاللّهِ و نآم نم الْبِر لَكِنغْرِبِ والْمو 
 نابو اكِنيسالْمى وتَامالْيى وبي الْقُر والْمآلئِكَةِ والْكِتَابِ والنبِيني وآتَى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِ

أَقَامقَابِ وي الر  الصالة وآتَى الزكَاة والْموفُون بِعهدِهِم إِذَا عاهدواْ السبِيلِ والسآئِلِني وفِ
 تَّقُونالْم مه أُولَئِكقُوا ودص الَّذِين سِ أُولَئِك أْساء والضَّراء وحِني الْبأْ ي الْب والصابِرِين فِ

ها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُ}١٧٧/البقرة{ ا أَيدِ  يببِالْع دبالْعو ربِالْح ري الْقَتْلَى الْح م الْقِصاص فِ
 انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاء إِلَيد يء فَاتِّباع بِالْمعروفِ وأَ أَخِيهِ ش مِن لَه فِيع ناألُنثَى بِاألُنثَى فَمو

دعى بتَدنِ اعةٌ فَممحرو كُمبن رم خْفِيف ي }١٧٨/البقرة{ ذَلِك فَلَه عذَاب أَلِيم تَ  ولَكُم فِ
 تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعاألَلْب اْ أُولِيي اةياصِ ح١٧٩/البقرة{الْقِص{ كُمدأَح ضَرإِذَا ح كُملَيع كُتِب 

ت إِن تَركَ خيرا الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ واألقْربِني بِا والْم تَّقِنيلَى الْما عقوفِ حرع١٨٠/البقرة{لْم{ 
 لِيمع مِيعس اللّه إِن لُونَهدبي لَى الَّذِينع هْثم   }١٨١/البقرة{فَمن بدلَه بعدما سمِعه فَإِنَّما إِ

http://www.islam4u.com


  )٢٨( صفحة ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

 حِيمر غَفُور اللّه هِ إِنلَيع ثْم ح بينهم فَال إِ أَصلَ ْثما فَ وصٍ جنفًا أَو إِ مِن م افخ نفَم
م لَعلَّكُم  يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُ}١٨٢/البقرة{

 ١٨٣/البقرة{تَتَّقُون{ رامٍ أُخأَي نم ةفَرٍ فَعِدلَى سع رِيضًا أَومِنكُم م ن كَاناتٍ فَموددعا مامأَي 
ع خيرا فَهو خير لَّه وأَن تَصو طَو طِيقُونَه فِديةٌ َطعام مِسكِنيٍ فَمن تَ ي لَى الَّذِينعو ر يواْ خم

 ونلَمتَع إِن كُنتُم اتٍ }١٨٤/البقرة{لَّكُمنيباسِ وى لِّلنده آنأُنزِلَ فِيهِ الْقُر ي  شهر رمضَان الَّذِ
ة من الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَان مرِيضًا أَو علَى سفَرٍ فَعِ د

من أَيامٍ أُخر يرِيد اللّه بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسر ولِتُكْمِلُواْ الْعِدة ولِتُكَبرواْ اللّه علَى 
 ونكُرش جِي}١٨٥/البقرة{ما هداكُم ولَعلَّكُم تَ ي قَرِيب أُ إِنِّ ي فَ ني ع ة  وإِذَا سأَلَك عِبادِ وعد ب

 وندشري ملَّهي لَع ِجيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِ   }١٨٦/البقرة{الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَ
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ث إِلَى نِسآئِكُم هن لِباس لَّكُم وأَنتُم لِباس لَّهن علِم اللّه أَنَّكُم أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَ
 اللّه ا كَتَبتَغُواْ مابو نوهاِشرب فَاآلن نكُمفَا ععو كُملَيع فَتَاب كُمأَنفُس خْتانُون كُنتُم تَ

تَبتَّى يواْ حبراشكُلُواْ وو واْ لَكُمأَتِم رِ ثُمج دِ مِن الْفَ وطِ األَس خَي طُ األَبيض مِن الْ خَي ين لَكُم الْ
ي الْمساجِدِ تِلْك حدود اللّهِ فَال تَقْربوها  لِ والَ تُباِشروهن وأَنتُم عاكِفُون فِ إِلَى الَّلي اميالص

لِ }١٨٧/البقرة{لِلناسِ لَعلَّهم يتَّقُون كَذَلِك يبين اللّه آياتِهِ   والَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِ
 ونلَمتَع أَنتُمثْمِ و  }١٨٨/البقرة{وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِاإلِ

ج ولَيس الْبِر بَِأن تَأْتُواْ الْبيوت مِن يسأَلُونَك عنِ األهِلَّ الْحاسِ ولِلن اقِيتوم ةِ قُلْ هِي
 ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّها وابِهوأَب مِن وتيأْتُواْ الْبنِ اتَّقَى وم الْبِر لَكِنا وورِه١٨٩/البقرة{ظُه{ 

  }١٩٠/البقرة{يلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونَكُم والَ تَعتَدواْ إِن اللّه الَ يحِب الْمعتَدِين وقَاتِلُواْ فِي سبِ
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ج ث ثَقِفْتُموهم وأَخرِ يح ماقْتُلُوهالَ والْقَتْلِ و مِن دةُ أَشالْفِتْنو وكُمج رأَخ ث يح نم موه
ِجدِ الْحرامِ حتَّى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَِإن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم كَذَلِك جزاء  سالْم عِند متُقَاتِلُوه

 ١٩١/البقرة{الْكَافِرِين{اللّه اْ فَإِنوفَإِنِ انتَه  حِيمر غَفُور }١٩٢/البقرة{ تَّى الَ تَكُونح مقَاتِلُوهو 
 لَى الظَّالِمِنيإِالَّ ع انودع واْ فَاللِلّهِ فَإِنِ انتَه ينالد كُونيةٌ و١٩٣/البقرة{فِتْن{ امرالْح رهالش 

علَيكُم فَاعتَدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتَدى 
 تَّقِنيالْم عم اللّه واْ أَنلَماعو اتَّقُواْ اللّهو كُملَيالَ تُلْقُواْ }١٩٤/البقرة{عبِيلِ اللّهِ وأَنفِقُواْ فِي سو 

ج والْعمرة لِلّهِ }١٩٥/البقرة{ب الْمحسِنِني بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِن اللّه يحِ واْ الْحأَتِمو 
ي محِلَّه فَمن  دغَ الْه ؤوسكُم حتَّى يبلُ لِقُواْ رالَ تَحيِ و دالْه مِن رستَيا اسفَم تُمصِرأُح فَإِن

ى من رأْسِهِ فَ فِديةٌ من صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نُسكٍ فَِإذَا أَمِنتُم كَان مِنكُم مرِيضاً أَو بِهِ أَذً
ي  جِد فَصِيام َثالثَةِ أَيامٍ فِ ي ن لَّميِ فَم دالْه مِن رستَيا اسفَم ج ةِ إِلَى الْحرمبِالْع تَّعن تَمفَم

شرة كَامِلَ ع تِلْك تُمعج ةٍ إِذَا رعبسو ج جِدِ الْح سي الْم ةٌ ذَلِك لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِ
  }١٩٦/البقرة{الْحرامِ واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَن اللّه شدِيد الْعِقَابِ 
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ج أَ الْح ج ي الْح ث والَ فُسوقَ والَ ِجدالَ فِ ج فَال رفَ الْح فِيهِن ض ن فَرفَم اتلُومعم رهش
لِي األَلْبابِ  ا أُواتَّقُونِ يى وادِ التَّقْوالز ريخ واْ فَإِندوتَزو اللّه هلَمعرٍ ييخ لُواْ مِنا تَفْعمو

يس علَيكُم جناح أَن تَبتَغُواْ فَضْال من ربكُم فَإِذَا أَفَضْتُم من عرفَاتٍ فَاذْكُرواْ  لَ}١٩٧/البقرة{
 الضَّآلِّني لِهِ لَمِنن قَبإِن كُنتُم مو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعش الْم عِند ١٩٨/البقرة{اللّه{ ثُم 

أَفِيضُواْ مِن حِيمر غَفُور اللّه إِن واْ اللّهتَغْفِراسو اسالن أَفَاض ث يفَإِذَا }١٩٩/البقرة{ ح 
قَضَيتُم مناسِكَكُم فَاذْكُرواْ اللّه كَذِكْرِكُم آباءكُم أَو أَشد ذِكْرا فَمِن الناسِ من يقُولُ ربنا 

قٍ آتِنا فِي الدنْيا وما لَ الخ ةِ مِنفِي اآلخِر ا }٢٠٠/البقرة{هنْيا فِي الدا آتِننبقُولُ رن يم مهوِمِن 
ي اآلخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ   أُولَئِك لَهم نَصِيب مما كَسبواْ }٢٠١/البقرة{حسنةً وفِ

  }٢٠٢/البقرة{واللّه سرِيع الْحِسابِ 
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 ثْم ثْم علَيهِ ومن تَأَخر فَال إِ ي يومينِ فَال إِ جلَ فِ ن تَعاتٍ فَموددعامٍ مي أَي واذْكُرواْ اللّه فِ
شرون علَيهِ لِمنِ اتَّقَى واتَّقُ هِ تُحإِلَي وا أَنَّكُملَماعو ٢٠٣/البقرة{واْ اللّه{ كجِب عن ياسِ مالن مِنو 

ِخصامِ  شهِد اللّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْ يا ونْياةِ الديفِي الْح لُهلَّى }٢٠٤/البقرة{قَوإِذَا تَوو 
ث والنسلَ واللّه الَ يحِب الفَساد سعى فِي األَرضِ لِيفْ رالْح لِكهيا وفِيِه ٢٠٥/البقرة{سِد{ 

 ادالْمِه س ثْمِ فَحسبه جهنم ولَبِئْ  ومِن }٢٠٦/البقرة{وإِذَا قِيلَ لَه اتَّقِ اللّه أَخذَتْه الْعِزة بِاإلِ
ي نَفْسه ابتِغَ شرِ ن ياسِ مادِ النبِالْعِب وفؤ ر اللّهضَاتِ اللّهِ ور٢٠٧/البقرة{اء م{ ا الَّذِينه اأَيي 

 بِني م ودع لَكُم طَانِ إِنَّه ياتِ الشطُو واْ خالَ تَتَّبِعلْمِ كَآفَّةً ولُواْ فِي السخواْ ادن٢٠٨/البقرة{آم{ 
لْ }٢٠٩/البقرة{م الْبينات فَاعلَمواْ أَن اللّه عزِيز حكِيم فَإِن زَلَلْتُم من بعدِ ما جاءتْكُ ه 

 ع ج إِلَى اللّهِ تُرو راألَم ي لٍ من الْغَمامِ والْمآلئِكَةُ وقُضِ ي ظُلَ ينظُرون إِالَّ أَن يأْتِيهم اللّه فِ
 ور٢١٠/البقرة{االم{  
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 اللّه فَإِن اءتْها جدِ معةَ اللّهِ مِن بملْ نِعدبن يمةٍ ونيةٍ بآي نم ماهنآتَي ائِيلَ كَمرنِي إِسلْ بس
خَرون مِن الَّذِين آمنواْ والَّذِين  زُين لِلَّذِين كَ}٢١١/البقرة{شدِيد الْعِقَابِ  سيا ونْيالد اةيواْ الْحفَر

شاء بِغَيرِ حِسابٍ  ن يقُ م  كَان الناس أُمةً }٢١٢/البقرة{اتَّقَواْ فَوقَهم يوم الْقِيامةِ واللّه يرزُ
رِينش بم نيبِيالن اللّه ث عفَب ةاحِداسِ والن نيب كُمحلِي قبِالْح الْكِتَاب مهعلَ مأَنزو نذِرِينمو 

 مهنيا بغْيب اتنيالْب ماءتْها جدِ معمِن ب أُوتُوه فِيهِ إِالَّ الَّذِين ف فِيما اختَلَفُواْ فِيهِ وما اختَلَ
شاء إِلَى صِراطٍ فَهدى اللّه الَّذِين آمنواْ لِما ا ن يي م ختَلَفُواْ فِيهِ مِن الْحق بِِإذْنِهِ واللّه يهدِ

ستَقِيمٍ  لِكُم }٢١٣/البقرة{ماْ مِن قَبلَوخ لُ الَّذِين جنةَ ولَما يأْتِكُم مثَ  أَم حسِبتُم أَن تَدخلُواْ الْ
لْزِلُواْ حتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنواْ معه متَى نَصر اللّهِ أَال إِن مستْهم الْبأْساء والضَّراء وزُ

 اللّهِ قَرِيب ر٢١٤/البقرة{نَص{ بِنياألَقْرنِ ويالِدرٍ فَلِلْويخ نا أَنفَقْتُم مقُلْ م نفِقُوناذَا يم أَلُونَكسي 
  }٢١٥/البقرة{ وابنِ السبِيلِ وما تَفْعلُواْ مِن خيرٍ فَإِن اللّه بِهِ علِيم والْيتَامى والْمساكِنيِ
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ه لَّكُم وعسى أَن تَ كُر وهالْقِتَالُ و كُملَيع ى أَن كُتِبسعو لَّكُم ريخ وهئًا ويواْ شهكْر
 ونلَمالَ تَع أَنتُمو لَمعي اللّهو لَّكُم رش وهئًا ويواْ شرِ }٢١٦/البقرة{تُحِبهنِ الشع أَلُونَكسي 

جِدِ الْحرامِ الْحرامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِري وصد عن سبِيلِ اللّهِ سالْمبِهِ و كُفْرو 
 وكُم دري تَّىح قَاتِلُونَكُمي الُونزالَ يلِ و وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللّهِ والْفِتْنةُ أَكْبر مِن الْقَتْ

طَاعواْ ومن يرتَدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَ طَت عن دِينِكُم إِنِ استَ يمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِ
 ونالِدا خفِيه مارِ هالن ابحأَص لَئِكأُوةِ واآلخِرا ونْيفِي الد مالُهم٢١٧/البقرة{أَع{ الَّذِين إِن 

ر ونج ري لَئِكبِيلِ اللّهِ أُوواْ فِي سداهج واْ وراجه الَّذِينواْ ونآم غَفُور اللّهاللّهِ و تمح
 حِيمآ }٢١٨/البقرة{ر مهْثم ثْم كَبِري ومنافِع لِلناسِ وإِ َخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِ  يسأَلُونَك عنِ الْ

لِ الْعفْو كَذَلِك يبين ال لّه لَكُم اآلياتِ لَعلَّكُم أَكْبر مِن نَّفْعِهِما ويسأَلُونَك ماذَا ينفِقُون قُ
 ون٢١٩/البقرة{تَتَفَكَّر{  
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إِنو ريخ ملَّه ح الى قُلْ إِصتَامنِ الْيع أَلُونَكسيةِ واآلخِرا ونْي فِي الد انُكُموفَإِخ مطُوه خَالِ  تُ
 كِيمح زِيزع اللّه إِن تَكُمنألع اء اللّهش لَوحِ و  والَ }٢٢٠/البقرة{واللّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصلِ

شرِكَاتِ حتَّى يؤمِن وَألمةٌ مؤمِنةٌ خير من مشرِكَةٍ ولَو أَ واْ الْمواْ تَنكِحالَ تُنكِحو تْكُمبج ع
جبكُم أُولَئِك يدعون إِلَى النارِ  أَع لَورِكٍ وشن مم ريخ مِنؤم دبلَعواْ ومِنؤتَّى يح شِرِكِني الْم

جنةِ والْمغْفِرةِ بِِإذْنِهِ ويبين آياتِهِ لِلناسِ  }٢٢١/البقرة{ لَعلَّهم يتَذَكَّرون واللّه يدعو إِلَى الْ
 تَّىح نوهبالَ تَقْرحِيضِ واء فِي الْمستَزِلُواْ النى فَاع ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذً

ث أَمركُم اللّه إِن اللّه يحِب التَّ يح مِن نفَأْتُوه نرطَه طْهرن فَِإذَا تَ ي رِينطَه وابِني ويحِب الْمتَ
ثَكُم أَنَّى شِئْتُم وقَدمواْ ألَنفُسِكُم واتَّقُواْ اللّه }٢٢٢/البقرة{ رفَْأتُواْ ح لَّكُم ث رح كُمآؤنِس 

 مِنِنيؤرِ الْمش بو قُوهالواْ أَنَّكُم ملَماعلُواْ اللّ}٢٢٣/البقرة{وعج واْ  والَ تَ رأَن تَب انِكُممضَةً لِّأَيرع ه
 لِيمع مِيعس اللّهاسِ والن نيواْ بلِحتُصتَتَّقُواْ و٢٢٤/البقرة{و{  
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غْوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم واللّه غَفُور حلِيم الَّ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّ
 لِّلَّذِين يؤلُون مِن نِّسآئِهِم تَربص أَربعةِ أَشهرٍ فَإِن فَآؤوا فَإِن اللّه غَفُور رحِيم }٢٢٥/البقرة{
قَ فَإِن اللّه سمِيع علِيم  وإِن عزمواْ}٢٢٦/البقرة{ ٢٢٧/البقرة{ الطَّال{ نصبتَري طَلَّقَات الْمو 

لُّ لَهن أَن يكْتُمن ما خلَق اللّه فِي أَرحامِهِن إِن كُن يؤمِن بِاللّهِ  ثَةَ قُروءٍ والَ يحِ َثال بِأَنفُسِهِن
ي علَيهِن والْيومِ اآلخِرِ وبعولَتُ ي ذَلِك إِن أَرادواْ إِصالحا ولَهن مِثْلُ الَّذِ هن أَحق بِردهِن فِ

 كُيمح زِيزع اللّهةٌ وج رد هِنلَيالِ عج لِلروفِ ورعاكٌ }٢٢٨/البقرة{بِالْمستَانِ فَإِمرقُ م الطَّال 
بِإِح رِيحتَس وفٍ أَورعخَافَا بِم ا إِالَّ أَن ي أْخذُواْ مِما آتَيتُموهن شيئً سانٍ والَ يحِلُّ لَكُم أَن تَ

ت بِهِ  ا افْتَدا فِيمهِملَيع احنج اللّهِ فَال وددا حقِيمأَالَّ ي خِفْتُم اللّهِ فَإِن وددا حقِيمأَالَّ ي
تَدتَع اللّهِ فَال وددح تِلْك ونالظَّالِم مه لَئِكاللّهِ فَأُو وددح دتَعن يما وفَإِن }٢٢٩/البقرة{وه 

ه فَِإن طَلَّقَها فَال جناح علَيهِما أَن  را غَيج زَو ح طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَه مِن بعد حتَّى تَنكِ
  }٢٣٠/البقرة{لّهِ وتِلْك حدود اللّهِ يبينها لِقَومٍ يعلَمون يتَراجعا إِن ظَنا أَن يقِيما حدود ال

http://www.islam4u.com


  )٣٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

جلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ  أَو سرحوهن بِمعروفٍ والَ وإِذَا طَلَّقْتُم النساء فَبلَغْن أَ
خِذُواْ آياتِ اللّهِ هزوا  تُمسِكُوهن ضِرارا لَّتَعتَدواْ ومن يفْعلْ ذَلِك فَقَد ظَلَم نَفْسه والَ تَتَّ

الْحِكْمالْكِتَابِ و نم كُملَيلَ عا أَنزمو كُملَياللّهِ ع تمواْ نِعاذْكُرو اتَّقُواْ اللّهظُكُم بِهِ و ةِ يعِ
 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللّه واْ أَنلَماع٢٣١/البقرة{و{ فَال نلَهج  وإِذَا َطلَّقْتُم النساء فَبلَغْن أَ

ظُ بِهِ من كَان مِنكُم تَعضُلُوهن أَن ينكِحن أَزْواجهن إِذَا تَراضَواْ بينهم بِالْمعروفِ ذَلِك يو ع
 ونلَمالَ تَع أَنتُمو لَمعي اللّهو رأَطْهو أَزْكَى لَكُم مِ اآلخِرِ ذَلِكُموالْيبِاللّهِ و مِنؤ٢٣٢/البقرة{ي{ 

اعةَ وعلَى الْمولُودِ لَه والْوالِدات يرضِعن أَوالَدهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن يتِم الرضَ
 لَّه لُودوالَ ما ولَدِهبِو ةالِدو ا الَ تُضَآرهعسإِالَّ و نَفْس ف رِزْقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ الَ تُكَلَّ

ناضٍ من تَراالً عا فِصادأَر فَإِن ثِ مِثْلُ ذَلِك هِ وعلَى الْوارِ شاورٍ فَال جناح بِولَدِ هما وتَ
علَيهِما وإِن أَردتُّم أَن تَستَرضِعواْ أَوالَدكُم فَال جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتُم مآ آتَيتُم بِالْمعروفِ 

 صِريب لُونما تَعبِم اللّه واْ أَنلَماعو اتَّقُواْ اللّه٢٣٣/البقرة{و{  
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 لَغْنا فَإِذَا برش عرٍ وهةَ أَشعبأَر أَنفُسِهِن والَّذِين يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون أَزْواجا يتَربصن بِ
جلَهن فَال جناح علَ ي أَنفُسِهِن بِالْمعروفِ واللّه بِما تَعملُون خبِري أَ يكُم فِيما فَعلْن فِ

ي أَنفُسِكُم }٢٣٤/البقرة{ طْبةِ النساء أَو أَكْننتُم فِ ضْتُم بِهِ مِن خِ را عفِيم كُملَيع احنالَ جو 
لَ و نونَهتَذْكُرس أَنَّكُم اللّه لِمواْ عزِمالَ تَعوفًا ورعالً ما إِالَّ أَن تَقُولُواْ قَوسِر نوهاعِدكِن الَّ تُو

 وهذَرفَاح ا فِي أَنفُسِكُمم لَمعي اللّه واْ أَنلَماعو لَهج غَ الْكِتَاب أَ عقْدة النكَاحِ حتَّى يبلُ
 الَّ جناح علَيكُم إِن طَلَّقْتُم النساء ما لَم تَمسوهن }٢٣٥/البقرة{م واعلَمواْ أَن اللّه غَفُور حلِي

ه متَاعا بِالْمعروفِ  رقْتِرِ قَدلَى الْمعو ه روسِعِ قَدلَى الْمع نوهتِّعمفَرِيضَةً و نتَفْرِضُواْ لَه أَو
 سِنِنيحلَى الْما عق٢٣٦/البقرة{ح{ نلَه ضْتُم فَر قَدو نوهسلِ أَن تَم مِن قَب نوهإِن طَلَّقْتُمو 

 بفُواْ أَقْرأَن تَعكَاحِ والن ةقْدهِ ع ي بِيدِ ف ما فَرضْتُم إَالَّ أَن يعفُون أَو يعفُو الَّذِ فَرِيضَةً فَنِص
ياْ الْفَضْلَ بوالَ تَنسى ولِلتَّقْو صِريب لُونما تَعبِم اللّه إِن كُم٢٣٧/البقرة{ن{  
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 واْ لِلّهِ قَانِتِنيقُومطَى و سةِ الْوالاتِ والصلَولَى الصظُواْ ع جاالً  فَإ}٢٣٨/البقرة{حافِ ن خِفْتُم فَرِ
 ونلَمتَكُونُواْ تَع ا لَمكُم ملَّما عكَم واْ اللّهفَاذْكُر انًا فَإِذَا أَمِنتُمكْبر ٢٣٩/البقرة{أَو{ الَّذِينو 
 رلِ غَيوا إِلَى الْحتَاعاجِهِم مةً لِّأَزْوصِيا واجأَزْو ونذَريو مِنكُم نفَّوتَوي نج رخ اجٍ فَإِنرإِخ

 كِيمح زِيزع اللّهوفٍ ورعمِن م أَنفُسِهِن فِي لْنا فَعي م  }٢٤٠/البقرة{فَال جناح علَيكُم فِ
 تَّقِنيلَى الْما ع قوفِ حرعبِالْم تَاعطَلَّقَاتِ م لِلْم٢٤١/البقرة{و{آي لَكُم اللّه نيبي كَذَلِك  لَّكُماتِهِ لَع

 قِلُون٢٤٢/البقرة{تَع{ متِ فَقَالَ لَه والْم ذَرح أُلُوف مهو ارِهِمواْ مِن ِديج رخ إِلَى الَّذِين تَر أَلَم 
ش اسِ الَ يالن أَكْثَر لَكِناسِ ولَى النلَذُو فَضْلٍ ع اللّه إِن ماهيأَح وتُواْ ثُمم اللّه ونكُر

ي }٢٤٤/البقرة{ وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ واعلَمواْ أَن اللّه سمِيع علِيم }٢٤٣/البقرة{  من ذَا الَّذِ
 ونعج هِ تُرإِلَيطُ و سبيو قْبِضي اللّهو ةثِري ا كَ ضْعافً ا حسنا فَيضَاعِفَه لَه أَ يقْرِض اللّه قَرضً

  }٢٤٥/البقرة{
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لْ  قَاتِ ا نُّ ث لَنا ملِكً عاب ميٍّ لَّه أَلَم تَر إِلَى الْمإلِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُواْ لِنبِ
ي فِي سبِيلِ اللّهِ  قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ أَالَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وما لَنا أَالَّ نُقَاتِلَ فِ

مهنم اْ إِالَّ قَلِياللَّوالْقِتَالُ تَو هِملَيع ا كُتِبا فَلَمآئِننأَبارِنَا وا مِن ِدينج  سبِيلِ اللّهِ وقَد أُخرِ
 بِالظَّالِمِني لِيمع اللّهاْ }٢٤٦/البقرة{ولِكًا قَالُوم طَالُوت لَكُم ث عب قَد اللّه إِن مهنَبِي مقَالَ لَهو 

الِ قَالَ إِنالْم نةً معس ت ؤي لَمو هلْكِ مِنبِالْم قأَح ننَحا ونلَيع لْكالْم لَه كُونأَنَّى ي اللّه 
 ع شاء واللّه واسِ ن يم لْكَهتِي مؤي اللّهمِ وِجس ي الْعِلْمِ والْ طَةً فِ سب ه زَادو كُملَيع طَفَاه اص

 لِيمكُ}٢٤٧/البقرة{عبن رةٌ مكِينفِيهِ س وتالتَّاب كُمأْتِيلْكِهِ أَن يةَ مآي إِن مه نِبِي مقَالَ لَهو  م
وبقِيةٌ مما تَركَ آلُ موسى وآلُ هارون تَحمِلُه الْمآلئِكَةُ إِن فِي ذَلِك آليةً لَّكُم إِن كُنتُم 

 مِنِنيؤ٢٤٨/البقرة{م{  
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فَلَم ن لَّممي ومِن سفَلَي همِن رِبن شرٍ فَمهتَلِيكُم بِنبم اللّه ودِ قَالَ إِننج لَ طَالُوت بِالْ ا فَص
وه ه شرِبواْ مِنه إِالَّ قَلِيال منهم فَلَما جاوزَ هِ فَ طْعمه فَإِنَّه مِني إِالَّ منِ اغْتَرف غُرفَةً بِيدِ ي 

ظُنون أَنَّهم  ي هِ قَالَ الَّذِين جنودِ و الُوتج اللّهِ مالقُوا والَّذِين آمنواْ معه قَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنا الْيوم بِ
 ابِرِينالص عم اللّهبِِإذْنِ اللّهِ و ة فِئَةً كَثِري تن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبلَ}٢٤٩/البقرة{كَم مزُواْ  ورا بم

 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عرانصا ونامأَقْد تثَب ا وربا صنلَيغْ ع هِ قَالُواْ ربنا أَفْرِ جنودِ و الُوتج لِ
د جالُوت وآتَاه اللّه الْملْك والْحِكْمةَ }٢٥٠/البقرة{ اوقَتَلَ دم بِِإذْنِ اللّهِ ووهمزا  فَهمِم هلَّمعو

تِ األَرض ولَكِن اللّه ذُو فَضْلٍ علَى  دضٍ لَّفَسعبِب مضَهعب اساللّهِ الن فْعالَ دلَواء وش ي
 الَمِني٢٥١/البقرة{الْع{ لِنيسرالْم لَمِن إِنَّكو قبِالْح كلَيا عاللّهِ نَتْلُوه اتآي تِلْك }اجلزء (  }٢٥٢/البقرة

  )الثالث 
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جاتٍ وآتَينا  رد مضَهعب فَعرو اللّه ن كَلَّمم مهنضٍ معلَى بع مضَهعا بلُ فَضَّلْنسالر تِلْك
رم نى ابن عِيسدِهِم معمِن ب ا اقْتَتَلَ الَّذِينم اء اللّهش لَوسِ و وحِ الْقُدبِر نَاهدأَياتِ ونيالْب مي

بعدِ ما جاءتْهم الْبينات ولَكِنِ اختَلَفُواْ فَمِنهم من آمن ومِنهم من كَفَر ولَو شاء اللّه ما 
لُ ما يرِيد اقْتَتَلُواْ ولَ فْعي اللّه لِ أَن }٢٥٣/البقرة{كِن ن قَباكُم مزَقْنا رواْ أَنفِقُواْ مِمنآم ا الَّذِينها أَيي 

 ونالظَّالِم مه ونالْكَافِرةٌ وفَاعالَ شلَّةٌ والَ خفِيهِ و ع يالَّ ب موي ي  إِالَّ  اللّه الَ إِلَه}٢٥٤/البقرة{يأْتِ
ي  ه سِنةٌ والَ نَوم لَّه ما فِي السماواتِ وما فِي األَرضِ من ذَا الَّذِ هو الْحي الْقَيوم الَ تَأْخذُ

شيءٍ من عِلْمِهِ ه إِالَّ بِِإذْنِهِ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم والَ يحِيطُون بِ دعِن فَعش ا يإِالَّ بِم 
 ظِيم الْع ي ظُهما وهو الْعلِ ه حِفْ ودؤالَ يو ضاألَراتِ واومالس ه سِيكُر سِعاء والَ }٢٥٥/البقرة{ش 

ي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ  استَمسك إِكْراه فِي الدينِ قَد تَّبين الرشد مِن الْغَ
 لِيمع مِيعس اللّها ولَه امالَ انفِص ثْقَى ةِ الْوور٢٥٦/البقرة{بِالْع{  
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لُم جهم من الظُّ خْرِ واْ ينآم الَّذِين لِيو اللّه الطَّاغُوت مهآؤلِيواْ أَوكَفَر الَّذِينرِ وواتِ إِلَى الن
 ونالِدا خفِيه مارِ هالن ابحأَص لَئِكاتِ أُولُم جونَهم من النورِ إِلَى الظُّ خْرِ ٢٥٧/البقرة{ي{ أَلَم 

ي رِبهِ أَن آتَاه ا ي حآج إِبراهِيم فِ ي تَر إِلَى الَّذِ ي يحيِ ي الَّذِ بر اهِيمرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم للّه
تِ بِها  قِ فَأْ شرِ الْم سِ مِنمي بِالش ي وأُمِيت قَالَ إِبراهِيم فَإِن اللّه يأْتِ ويمِيت قَالَ أَنَا أُحيِ

ي الْقَو ي كَفَر واللّه الَ يهدِ ي مر علَى }٢٥٨/البقرة{م الظَّالِمِني مِن الْمغْرِبِ فَبهِت الَّذِ  أَو كَالَّذِ
 امٍ ثُممِئَةَ ع اللّه اتَها فَأَمتِهوم دعب هِ اللّه قَريةٍ وهِي خاوِيةٌ علَى عروِشها قَالَ أَنَّى يحيِي هَذِ

ض عب ا أَوموي قَالَ لَبِثْت لَبِثْت قَالَ كَم ثَهعب امِكإِلَى طَع امٍ فَانظُرمِئَةَ ع ل لَّبِثْت مٍ قَالَ بوي 
 ف ظَامِ كَي جعلَك آيةً لِّلناسِ وانظُر إِلَى العِ لِنارِكَ وإِلَى حِم انظُرو هنتَسي لَم ابِكرشو

  }٢٥٩/البقرة{م أَن اللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير نُنِشزها ثُم نَكْسوها لَحما فَلَما تَبين لَه قَالَ أَعلَ
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ف تُحيِي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤمِن قَالَ بلَى  أَرِنِي كَي بر اهِيمرإِذْ قَالَ إِبي و ْطمئِن قَلْبِ لَكِن لِّيو
 نهعاد ا ثُمءزج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي نةً معبخُذْ أَر قَالَ فَ

 كِيمح زِيزع اللّه أَن لَماعا ويعس كْأتِيننفِ}٢٦٠/البقرة{يي ثَلُ الَّذِينبِيلِ  مي س قُون أَموالَهم فِ
 اللّهاء وش ن يلِم ف لَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مئَةُ حبةٍ واللّه يضَاعِ اللّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتَت سبع سنابِ

 لِيمع ع ا والَ  الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ ثُم الَ يتْ}٢٦١/البقرة{واسِ نا أَنفَقُواُ مم ونبِع
 نُونزحي مالَ هو هِملَيع فوالَ خو هِمبر عِند مهرج ى لَّهم أَ  قَولٌ معروف }٢٦٢/البقرة{أَذً

 لِيمح غَنِي اللّهى و ه}٢٦٣/البقرة{ومغْفِرة خير من صدقَةٍ يتْبعهآ أَذً ا أَيواْ الَ  ينآم ا الَّذِين
ئَاء الناسِ والَ يؤمِن بِاللّهِ والْيومِ اآلخِرِ  ي ينفِق مالَه رِ طِلُواْ صدقَاتِكُم بِالْمن واألذَى كَالَّذِ تُب

قْدِرا الَّ يلْدص كَهلٌ فَتَر لِ صفْوانٍ علَيهِ تُراب فَأَصابه وابِ ون علَى شيءٍ مما فَمَثلُه كَمثَ
 الْكَافِرِين مي الْقَو   }٢٦٤/البقرة{كَسبواْ واللّه الَ يهدِ
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ا من أَنفُسِهِم كَمثَلِ جنةٍ بِربوةٍ أَصابها ومثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم ابتِغَاء مرضَاتِ  ثْبِيتً اللّهِ وتَ
 صِريب لُونما تَعبِم اللّهلٌّ و طَ د }٢٦٥/البقرة{وابِلٌ فَآتَت أُكُلَها ضِعفَينِ فَإِن لَّم يصِبها وابِلٌ فَ وأَي 

خِ لِّ أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنةٌ من نَّ ي مِن تَحتِها األَنْهار لَه فِيها مِن كُ جرِ يلٍ وأَعنابٍ تَ
 نيبي كَذَلِك قَتتَرفَاح فِيهِ نَار ارصا إِعهابفَاء فَأَصةٌ ضُعيذُر لَهو رالْكِب هابأَصاتِ ورالثَّم

 ونتَتَفَكَّر لَّكُماتِ لَعاآلي لَكُم ٢٦٦/قرةالب{اللّه{ تُمبا كَساتِ مبواْ أَنفِقُواْ مِن طَينآم ا الَّذِينها أَيي 
خَبِيث مِنه تُنفِقُون ولَستُم بِآخِذِيهِ إِالَّ أَن  ضِ والَ تَيممواْ الْ األَر نا لَكُم منج را أَخمِمو

 غَنِي اللّه واْ أَنلَماعتُغْمِضُواْ فِيهِ و مِيدكُم }٢٦٧/البقرة{حرأْمي و الْفَقْر كُمعِدي طَان يالش 
 لِيمع اسِعو اللّهو فَضْالو هنم ةغْفِركُم معِدي اللّهاء وش ن }٢٦٨/البقرة{بِالْفَحةَ مؤتِي الْحِكْمي 

ي خيرا كَثِريا ت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِ ؤن يماء وش ابِ يلُواْ األَلْبإِالَّ أُو ذَّكَّرا يم٢٦٩/البقرة{ و{  
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 إِن }٢٧٠/البقرة{الِمِني مِن أَنصارٍ وما أَنفَقْتُم من نَّفَقَةٍ أَو نَذَرتُم من نَّذْرٍ فَإِن اللّه يعلَمه وما لِلظَّ
خْفُوها وتُؤتُوها الْفُقَراء فَهو خير لُّكُم ويكَفِّر عنكُم من  تُبدواْ الصدقَاتِ فَنِعِما هِي وإِن تُ

 بِريخ لُونما تَعبِم اللّهو ئَاتِكُمي٢٧١/البقرة{س{ماهده كلَيع س اء  لَّيش ن يي م  ولَكِن اللّه يهدِ
 ف ورٍ ييخ ا تُنفِقُواْ مِنمهِ اللّهِ وج تِغَاء وإِالَّ اب ا تُنفِقُونمو ألنفُسِكُم وما تُنفِقُواْ مِن خيرٍ فَ

 ونْظلَم طِيعون  لِلْفُقَراء الَّذِين أُحصِرواْ فِي س}٢٧٢/البقرة{إِلَيكُم وأَنتُم الَ تُ بِيلِ اللّهِ الَ يستَ
 اسالن أَلُونسالَ ي ماهم بِسِيمرِفُهفُّفِ تَعالتَّع اء مِناهِلُ أَغْنِيج ضَربا فِي األَرضِ يحسبهم الْ

 لِيمبِهِ ع اللّه رٍ فَإِنيخ ا تُنفِقُواْ مِنما و لِ والنهارِ  الَّذِين ينفِقُون}٢٧٣/البقرة{إِلْحافً م بِاللَّيالَهوأَم 
 نُونزحي مالَ هو هِملَيع فوالَ خو هِمبر عِند مهرج   }٢٧٤/البقرة{سِرا وعالنِيةً فَلَهم أَ
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طَان مِن الْمس ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ  يالش طُه خَب ي يتَ أْكُلُون الربا الَ يقُومون إِالَّ كَما يقُوم الَّذِ ي الَّذِين
ن رظَةٌ م لَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موعِ أَحا وبمِثْلُ الر ع يا الْبا إِنَّمم فَلَه ىهِ فَانتَهب
 ونالِدا خفِيه مارِ هالن ابحأَص لَئِكفَأُو ادع نمإِلَى اللّهِ و ه رأَمو ف ق }٢٧٥/البقرة{سلَ حمي 

ثِيمٍ  لَّ كَفَّارٍ أَ ذِين آمنواْ وعمِلُواْ  إِن الَّ}٢٧٦/البقرة{اللّه الْربا ويربِي الصدقَاتِ واللّه الَ يحِب كُ
 مالَ هو هِملَيع فوالَ خو هِمبر عِند مهرج الصالِحاتِ وأَقَامواْ الصالة وآتَواْ الزكَاة لَهم أَ

 نُونزح٢٧٧/البقرة{ي{ مِن قِيا بواْ مذَرو واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينه ا أَيي  مِنِنيؤا إِن كُنتُم مبالر
ؤوس أَموالِكُم الَ }٢٧٨/البقرة{ ر فَلَكُم تُمإِن تُبولِهِ وسراللّهِ و نبٍ مرلُواْ فَْأذَنُواْ بِحتَفْع فَإِن لَّم 

 ونْظلَم ْظلِمون والَ تُ ظِرة إِلَى ميس}٢٧٩/البقرة{تَ ةٍ فَنرسذُو ع إِن كَانو  ريقُواْ خدأَن تَصةٍ ور
 ونلَمتَع إِن كُنتُم ا }٢٨٠/البقرة{لَّكُمسٍ م لُّ نَفْ جعون فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُم تُوفَّى كُ ا تُرمواتَّقُواْ يو 

 ونْظلَم الَ ي مهو تب٢٨١/البقرة{كَس{  
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سمى فَاكْتُبوه ولْيكْتُب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ  لٍ م ج يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَ
ي علَيهِ الْحق ولْيتَّقِ اللّه ربه والَ يأْب كَاتِب أَن يكْتُب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتُ ب ولْيملِلِ الَّذِ

لَّ  طِيع أَن يمِ ي علَيهِ الْحق سفِيها أَو ضَعِيفًا أَو الَ يستَ خَس مِنه شيئًا فَإن كَان الَّذِ بالَ يو
هِيدواْ شهِدش ه بِالْعدلِ واستَ لِي لِلْ ومفَلْي ولٌ ه ج نِ فَرلَيج كُونَا ري فَِإن لَّم الِكُمج نِ من ري

 أْبالَ يى ورا األُخماهدإِح ا فَتُذَكِّرماهدلَّ إْح ضَون مِن الشهداء أَن تَضِ ن تَرأَتَانِ مِمرامو
غِريص ه واْ أَن تَكْتُبوأَمالَ تَسواْ وعا داء إِذَا مدهالش طُ عِند أَقْس لِهِ ذَلِكُمج ا أَو كَبِريا إِلَى أَ

 س فَلَي كُمنيا بونَهتُدِير ةاضِرح ةارج دنَى أَالَّ تَرتَابواْ إِالَّ أَن تَكُون تِ اللّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَ
اياْ إِذَا تَبوهِدأَشا ووهأَالَّ تَكْتُب احنج كُملَيلُواْ عإِن تَفْعو هِيدالَ شو كَاتِب ضَآرالَ يو تُمع

 لِيمءٍ عي لِّ ش   }٢٨٢/البقرة{فَإِنَّه فُسوقٌ بِكُم واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه واللّه بِكُ
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ي  جِدواْ كَاتِبا فَرِهان مقْبوضَةٌ فَِإن أَمِن بعضُكُم بعضًا فَلْيؤد الَّذِ وإِن كُنتُم علَى سفَرٍ ولَم تَ
لْيتَّقِ اللّه ربه والَ تَكْتُمواْ الشهادة ومن يكْتُمها فَإِنَّه آثِ و انَتَهأَم تُمِناؤ لُونما تَعبِم اللّهو هقَلْب م

 لِيم٢٨٣/البقرة{ع{ أَو ا فِي أَنفُسِكُمواْ مدإِن تُبضِ وا فِي األَرماواتِ وملِّلَّهِ ما فِي الس 
يلَى كُلِّ شع اللّهاء وش ن يم ذِّبعياء وش ن يلِم غْفِرفَي كُم بِهِ اللّهاسِبحي خْفُوه ءٍ قَدِير تُ

لَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنون كُلٌّ آمن بِاللّهِ ومآلئِكَتِهِ وكُتُبِهِ }٢٨٤/البقرة{  آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِ
طَعنا غُفْرانَك ربنا وإِلَ قُ بين أَحدٍ من رسلِهِ وقَالُواْ سمِعنا وأَ لِهِ الَ نُفَرسرو صِريالْم كي

ف اللّه نَفْسا إِالَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتَسبت ربنا الَ }٢٨٥/البقرة{  الَ يكَلِّ
لْ علَينا إِصرا كَما حملْتَه علَى الَّذِين مِ أْنَا ربنا والَ تَحمِ طَ أَخ ا أَواخِذْنَا إِن نَّسِينا تُؤلِنن قَب

ف عنا واغْفِر لَنا وارحمنآ أَنت موالَنَا فَانصرنَا  اعا بِهِ وا الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمالَ تُحا ونبر
 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَو٢٨٦/البقرة{ع{ 
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  )٣(سورة آل عمران 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 نَزلَ علَيك الْكِتَاب بِالْحق مصدقاً }٢/آل عمران{ اللّه ال إِلَه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم }١/آل عمران{امل 

اةرلَ التَّوأَنزهِ ويدي نيا بجنِيلَ لِّم  مِن قَبلُ هدى لِّلناسِ وأَنزلَ الْفُرقَان إِن }٣/آل عمران{ واإلِ
 إِن اللّه الَ يخْفَى }٤/آل عمران{الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِ اللّهِ لَهم عذَاب شدِيد واللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ 

الَ فِي السضِ وفِي األَر ءيهِ شلَياء ع٥/آل عمران{م{ ف امِ كَيحفِي اَألر كُمروصي ي  هو الَّذِ
 كِيمالْح زِيزالْع وإِالَّ ه اء الَ إِلَهش ٦/آل عمران{ي{ اتآي همِن الْكِتَاب كلَيلَ عأَنز ي  هو الَّذِ

فَأَم اتابِهش حكَمات هن أُم الْكِتَابِ وأُخر متَ م همِن هابش غٌ فَيتَّبِعون ما تَ زَي يف قُلُوبِهِم ا الَّذِين
لٌّ  ي الْعِلْمِ يقُولُون آمنا بِهِ كُ خُون فِ ابتِغَاء الْفِتْنةِ وابتِغَاء تَْأوِيلِهِ وما يعلَم تَْأوِيلَه إِالَّ اللّه والراسِ

 ذَّكَّرا يما ونبعِندِ ر نابِ ملُواْ األلْبا }٧/آل عمران{إِالَّ أُوتَنيدإِذْ ه دعا بنغْ قُلُوب  ربنا الَ تُزِ
 ابهالْو أَنت ةً إِنَّكمحر نكا مِن لَّدلَن بهمٍ الَّ }٨/آل عمران{وواسِ لِيالن امِعج ا إِنَّكنبر 

ف خْلِ الَ ي اللّه فِيهِ إِن بير اد٩/آل عمران{ الْمِيع{  
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الن قُودو مه أُولَئِكئًا وياللّهِ ش نم مهالَدالَ أَوو مالُهوأَم مهنع ي ارِ إِن الَّذِين كَفَرواْ لَن تُغْنِ
 كَدأْبِ آلِ فِرعون والَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَّبواْ بِآياتِنا فَأَخذَهم اللّه بِذُنُوبِهِم واللّه }١٠/آل عمران{

س الْمِها}١١/آل عمران{شدِيد الْعِقَابِ  شرون إِلَى جهنم وبِئْ تُحو ونتُغْلَبواْ سكَفَر قُل لِّلَّذِين  د
ي فِئَتَينِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سبِيلِ اللّهِ وأُخرى كَافِرة يرونَهم }١٢/آل عمران{  قَد كَان لَكُم آيةٌ فِ

شاء إِن فِي ذَلِك لَعِبرة لَّأُولِي األَبصارِ ن يهِ م ي الْعينِ واللّه يؤيد بِنصرِ  }١٣/آل عمران{ مثْلَيهِم رأْ
ةِ  زُين لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النساء والْبنِني والْقَناطِريِ الْمقَنطَرةِ مِن الذَّهبِ والْفِضَّ

ه حسن الْ عِند اللّها ونْياةِ الديالْح تَاعم ثِ ذَلِك رالْحامِ واألَنْعةِ وموسلِ الْمخَي آل {مآبِ والْ

ي مِن تَحتِها األَنْهار }١٤/عمران جرِ خَيرٍ من ذَلِكُم لِلَّذِين اتَّقَوا عِند ربهِم جنات تَ ؤنَبئُكُم بِ  قُلْ أَ
  }١٥/آل عمران{خالِدِين فِيها وأَزْواج مطَهرة ورِضْوان من اللّهِ واللّه بصِري بِالْعِبادِ 

http://www.islam4u.com


  )٥٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

 الصابِرِين }١٦/آل عمران{الَّذِين يقُولُون ربنا إِنَّنا آمنا فَاغْفِر لَنا ذُنُوبنا وقِنا عذَاب النارِ 
الْقَانِتِنيو ادِقِنيالصارِ وحبِاألَس تَغْفِرِينسالْمو نفِقِنيالْمإِالَّ }١٧/آل عمران{ و الَ إِلَه أَنَّه اللّه هِدش 

 كِيمالْح زِيزالْع وإِالَّ ه طِ الَ إِلَه اً بِالْقِسلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمأُوئِكَةُ و الالْمو و١٨/آل عمران{ه{ ينالد إِن 
ف الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب إِالَّ مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغْيا بينهم عِند اللّ هِ اإلِسالم وما اختَلَ

لْ أَسلَمت }١٩/آل عمران{ومن يكْفُر بِآياتِ اللّهِ فَإِن اللّهِ سرِيع الْحِسابِ   فَإن حآجوكَ فَقُ
ملِلّهِ و هِيج واْ وتَدواْ فَقَدِ اهلَمأَس فَإِن تُملَمأَأَس نيياألُمو تُواْ الْكِتَابأُو ل لِّلَّذِين نِ اتَّبعنِ وقُ

غُ واللّه بصِري بِالْعِبادِ  الالْب كلَيا عاْ فَإِنَّملَّوإِن تَواتِ اللّ}٢٠/آل عمران{وبِآي ونكْفُري الَّذِين هِ  إِن
شرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ  اسِ فَبالن طِ مِن بِالْقِس ونرْأمي الِّذِين قْتُلُونيقٍّ ورِ حبِغَي نيبِيالن قْتُلُونيو

طَت أَعمالُهم فِي الدنْيا واآلخِرةِ وما لَهم من نَّاصِرِين }٢١/آل عمران{ آل { أُولَئِك الَّذِين حبِ

  }٢٢/عمران
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أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيبا من الْكِتَابِ يدعون إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيحكُم بينهم ثُم يتَولَّى 
نم فَرِيق رِضُونعم مهو ماتٍ }٢٣/آل عمران{هوددعا مامإِالَّ أَي ارا الننسقَالُواْ لَن تَم مبِأَنَّه ذَلِك 

 ونفْتَرا كَانُواْ يي دِينِهِم م ف إِذَا جمعناهم لِيومٍ الَّ ريب فِيهِ }٢٤/آل عمران{وغَرهم فِ فَكَي 
ْظلَمون ووفِّيت كُ الَ ي مهو تبا كَسي }٢٥/آل عمران{لُّ نَفْسٍ م تِ لْكِ تُؤالْم الِكم مقُلِ اللَّه 

 إِنَّك رخَي شاء بِيدِكَ الْ شاء وتُذِلُّ من تَ شاء وتُعِز من تَ ع الْملْك مِمن تَ شاء وتَنزِ الْملْك من تَ
ءٍ قَدِيريكُلِّ ش لَى٢٦/آل عمران{ ع{ يالْح ج خْرِ ج النهار فِي اللَّيلِ وتُ ج اللَّيلَ فِي الْنهارِ وتُولِ  تُولِ

شاء بِغَيرِ حِسابٍ  قُ من تَ ج الَميت مِن الْحي وتَرزُ خْرِ  الَّ يتَّخِذِ }٢٧/آل عمران{مِن الْميتِ وتُ
أَو الْكَافِرِين ونمِنؤءٍ إِالَّ أَن الْمياللّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعن يمو مِنِنيؤنِ الْمواء مِن دلِي

 صِريإِلَى اللّهِ الْمو هنَفْس اللّه كُمذِّرحيو تُقَاة مهي }٢٨/آل عمران{تَتَّقُواْ مِن خْفُواْ ما فِ  قُلْ إِن تُ
عي وهدتُب أَو ورِكُمدلِّ ص ضِ واللّه علَى كُ ي األر لَمه اللّه ويعلَم ما فِي السماواتِ وما فِ

 ءٍ قَدِيري٢٩/آل عمران{ش{  
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 مِلَتا عكُلُّ نَفْسٍ م جِد حضَرا وما عمِلَت مِن سوءٍ تَود لَو أَن بينها وبينه يوم تَ رٍ ميخ مِن
ؤوف بِالْعِبادِ  ر اللّهو هنَفْس اللّه كُمذِّرحيا وعِيدا بد٣٠/آل عمران{أَم{ اللّه ونتُحِب قُلْ إِن كُنتُم 

يو اللّه كُمبِبحي ي لْ أَطِيعواْ اللّه }٣١/آل عمران{غْفِر لَكُم ذُنُوبكُم واللّه غَفُور رحِيم فَاتَّبِعونِ  قُ
 الْكَافِرِين حِبالَ ي اللّه اْ فَإِنلَّو ولَ فإِن تَوسالرآلَ }٣٢/آل عمران{وا ونُوحو مطَفَى آد اص اللّه إِن 

لَى الْعع انرآلَ عِمو اهِيمرإِب ٣٣/آل عمران{الَمِني{ لِيمع مِيعس اللّهضٍ وعا مِن بضُهعةً بيذُر } آل

طْنِي محررا فَتَقَبلْ مِني إِنَّك }٣٤/عمران ا فِي بم لَك ت إِنِّي نَذَر بر انرعِم أَةرإِذْ قَالَتِ ام 
 لِيمالْع مِيعالس ٣٥/آل عمران{أَنت{ا  فَلَمبِم لَمأَع اللّها أُنثَى وتُهضَعنِّي و ا وضَعتْها قَالَت رب إِ

طَانِ  يالش ا مِنتَهيذُرو ا بِكوِإِنِّي أُعِيذُه ميرا متُهيمنِّي س س الذَّكَر كَاألُنثَى وإِ لَيو تضَعو
جِيمِ  ٣٦/آل عمران{الر{ه با رلَهلَ  فَتَقَبخا دا كُلَّما زَكَرِيكَفَّلَها ونسا ح ا بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتَها نَباتً

جد عِندها رِزْقاً قَالَ يا مريم أَنَّى لَكِ هذَا قَالَت هو مِن عِندِ اللّهِ  و ابرا الْمِحا زَكَرِيهلَيع
شاء بِغَيرِ  ن يقُ م   }٣٧/آل عمران{حِسابٍ إن اللّه يرزُ
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عاء  الد مِيعس ةً إِنَّكبةً طَييذُر نْكلِي مِن لَّد به بقَالَ ر هبا را زَكَرِيعد الِكنآل {ه

ا  فَن}٣٨/عمران شركَ بِيحيى مصدقً بي اللّه ابِ أَنري فِي الْمِح لِّ صي قَائِم وهآلئِكَةُ والْم تْهاد
 الِحِنيالص نا منَبِيا وورصحا وديساللّهِ و نةٍ مي }٣٩/آل عمران{بِكَلِم  قَالَ رب أَنَّى يكُون لِ

لَغَنِيب قَدو ماء غُالش ا يلُ مفْعي اللّه قَالَ كَذَلِك اقِرأَتِي عرامو ر٤٠/آل عمران{ الْكِب{ بقَالَ ر 
 ي شِ بِالْع ح بسا وكَثِري كباذْكُر را وزمامٍ إِالَّ رثَةَ أَي َثال اسالن أَالَّ تُكَلِّم تُكةً قَالَ آيآي ي ل لِّ عاج

طَفَاكِ }٤١/آل عمران{ واإلِبكَارِ اصكِ ورطَهطَفَاكِ و اص اللّه إِن ميرا مئِكَةُ ي الإِذْ قَالَتِ الْمو 
 الَمِنياء الْعلَى نِس٤٢/آل عمران{ع{ اكِعِنيالر عكَعِي ماري و جدِ اسكِ وبتِي لِراقْن ميرا مآل { ي

لُ  ذَلِك مِن أَنباء }٤٣/عمران الْغَيبِ نُوحِيهِ إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُون أَقْالمهم أَيهم يكْفُ
 ونخْتَصِم إِذْ ي هِميلَد ا كُنتمو ميركِ }٤٤/آل عمران{مرش بي اللّه إِن ميرا مآلئِكَةُ يإِذْ قَالَتِ الْم 

ي الدنْيا واآلخِرةِ ومِن الْمقَربِني بِكَلِمةٍ منه اسمه الْ جِيها فِ و ميرم نى ابعِيس سِيحآل {م

  }٤٥/عمران
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 قَالَت رب أَنَّى يكُون لِي ولَد }٤٦/آل عمران{لصالِحِني ويكَلِّم الناس فِي الْمهدِ وكَهال ومِن ا
 كُونكُن فَي قُولُ لَها يا فَإِنَّمراء إِذَا قَضَى أَمش ا يم خْلُق ي قَالَ كَذَلِكِ اللّه رش ي ب ولَم يمسسنِ

ي }٤٨/آل عمران{اة واإلِجنِيلَ  ويعلِّمه الْكِتَاب والْحِكْمةَ والتَّور}٤٧/آل عمران{  ورسوالً إِلَى بنِ
خ فِيهِ  ي أَخلُق لَكُم من الطِّنيِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُ ي قَد جِئْتُكُم بِآيةٍ من ربكُم أَنِّ نِّ إِسرائِيلَ أَ

 ص رواألَب هاألكْم رِىءأُبا بِِإذْنِ اللّهِ ورطَي كُونا فَيئُكُم بِمأُنَبِإذْنِ اللّهِ و وأُحيِي الْموتَى بِ
 مِنِنيؤإِن كُنتُم م ةً لَّكُمآلي ي ذَلِك ي بيوتِكُم إِن فِ  }٤٩/آل عمران{تَأْكُلُون وما تَدخِرون فِ

ي مِن التَّوراةِ ولِأُحِلَّ لَكُم بعض الَّ دي نيا بقًا لِّمدصمن وةٍ مجِئْتُكُم بِآي و كُملَيع مري ح ذِ
ستَقِيم }٥٠/آل عمران{ربكُم فَاتَّقُواْ اللّه وأَطِيعونِ  اطٌ مذَا صِره وهدبفَاع كُمبري وبر اللّه إِن 

ي }٥١/آل عمران{ س عِيسى مِنهم الْكُفْر قَالَ من أَنصارِ ا أَحفَلَم  ننَح ونارِيوإِلَى اللّهِ قَالَ الْح
 ونلِمسبِأَنَّا م دهاشا بِاللّهِ وناللّهِ آم ار٥٢/آل عمران{أَنص{  
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ع الشاهِدِين ربنا آمنا بِما أَنزلَت وا ا منولَ فَاكْتُبسا الرنع٥٣/آل عمران{تَّب{ اللّه كَرمواْ وكَرمو 
 اكِرِينالْم ريخ اللّهكَ }٥٤/آل عمران{ورطَه مو لَي ي متَوفِّيك ورافِعك إِ  إِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى إِنِّ

لُ جاعِ واْ وكَفَر الَّذِين مِن كُمجِع رم ي قَ الَّذِين كَفَرواْ إِلَى يومِ الْقِيامةِ ثُم إِلَ وكَ فَوعاتَّب الَّذِين 
 خْتَلِفُون  فَأَما الَّذِين كَفَرواْ فَأُعذِّبهم عذَابا }٥٥/آل عمران{فَأَحكُم بينكُم فِيما كُنتُم فِيهِ تَ

ي الدنْيا وا  وأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُواْ }٥٦/آل عمران{آلخِرةِ وما لَهم من نَّاصِرِين شدِيدا فِ
 الظَّالِمِني حِبالَ ي اللّهو مهورج  ذَلِك نَتْلُوه علَيك مِن }٥٧/آل عمران{الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُ

 إِن مثَلَ عِيسى عِند اللّهِ كَمثَلِ آدم خلَقَه مِن تُرابٍ ثِم }٥٨/آل عمران{اآلياتِ والذِّكْرِ الْحكِيمِ 
 كُونكُن فَي ٥٩/آل عمران{قَالَ لَه{ تَرِينمن الْمتَكُن م فَال كبمِن ر قالْح }٦٠/آل عمران{ نفَم 

ع أَبناءنَا وأَبناءكُم ونِساءنَا ونِساءكُم حآجك فِيهِ مِن بعدِ ما جاءكَ مِن الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَ اْ نَدو
ثُم كُما وأَنفُسنأَنفُسةَونل لَّععج تَهِلْ فَننَب  لَى الْكَاذِبِني٦١/آل عمران{ اللّهِ ع{  
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 كِيمالْح زِيزالْع ولَه اللّه إِنو إِلَهٍ إِالَّ اللّه ا مِنمو قالْح ص الْقَص وذَا لَهه فَإِن }٦٢/آل عمران{إِن 
 فْسِدِينبِالْم لِيمع اللّه اْ فَإِنلَّواْ إِلَى}٦٣/آل عمران{تَوالَولَ الْكِتَابِ تَعا أَها  قُلْ يننياء بوةٍ سكَلَم 

خِذَ بعضُنا بعضاً أَربابا من دونِ اللّهِ فَإِن  ا والَ يتَّ شرِكَ بِهِ شيئً وبينكُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللّه والَ نُ
 ونلِمسأَنَّا م  لِم تُحآجون فِي إِبراهِيم وما  يا أَهلَ الْكِتَابِ}٦٤/آل عمران{تَولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِ

 قِلُونتَع هِ أَفَال جتُم فِيما }٦٥/آل عمران{أُنزِلَتِ التَّوراة واإلجنِيلُ إِالَّ مِن بعدِ اجالء حؤه اأَنتُمه 
و لَمعي اللّهو لَكُم بِهِ عِلْم س ا لَيفِيم ونآجتُح فَلِم لَكُم بِهِ عِلم ونلَمالَ تَع ا }٦٦/آل عمران{أَنتُمم 

 رِكِنيش الْم مِن ا كَانما ولِمس نِيفًا مح لَكِن كَانا وانِيرالَ نَصا وودِيهي اهِيمرإِب آل {كَان

ي وا}٦٧/عمران لَّذِين آمنواْ واللّه ولِي الْمؤمِنِني  إِن أَولَى الناسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين اتَّبعوه وهذَا النبِ
شعرون }٦٨/آل عمران{ ا يمو مهإِالَّ أَنفُس ضِلُّونا يمو ضِلُّونَكُمي لِ الْكِتَابِ لَوأَه نت طَّآئِفَةٌ م دو 
شهدون  يا أَهلَ الْكِتَابِ لِم تَكْفُرون بِآياتِ اللّهِ وأَنتُ}٦٩/آل عمران{   }٧٠/آل عمران{م تَ
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 ونلَمتَع أَنتُمو قالْح ونتَكْتُملِ و ق بِالْباطِ الْح ونتَلْبِس لَ الْكِتَابِ لِم ا أَهقَالَت}٧١/آل عمران{يو  
 ملَّهلَع ه واْ آخِراكْفُرارِ وهالن هج واْ ونآم لَى الَّذِينأُنزِلَ ع ي طَّآئِفَةٌ من أَهلِ الْكِتَابِ آمِنواْ بِالَّذِ

 ونجِع رتَ}٧٢/آل عمران{ي ؤى اللّهِ أَن يدى هدالْه لْ إِن ى أَحد  والَ تُؤمِنواْ إِالَّ لِمن تَبِع دِينكُم قُ
 ع شاء واللّه واسِ ن يتِيهِ مؤدِ اللّهِ يالْفَضْلَ بِي قُلْ إِن كُمبر عِند وكُم آجحي أَو ا أُوتِيتُمثْلَ مم

 لِيمظِيمِ }٧٣/آل عمران{ع ذُو الْفَضْلِ الْع اللّهاء وش ن يتِهِ ممحبِر خْتَص ٧٤/آل عمران{ ي{أَه مِنلِ  و
هِ إِلَيك إِالَّ ما  دؤارٍ الَّ يبِدِين هنإِن تَأْم نم مهمِنو كهِ إِلَي دؤبِقِنطَارٍ ي هنإِن تَْأم نالْكِتَابِ م

ي اُألميني سبِيلٌ ويقُولُون علَى  اللّهِ الْكَذِب دمت علَيهِ قَآِئما ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ لَيس علَينا فِ
 ونلَمعي مه٧٥/آل عمران{و{ تَّقِنيالْم حِبي اللّه اتَّقَى فَإِنهِ و  إِن }٧٦/آل عمران{ بلَى من أَوفَى بِعهدِ

قَ لَهم فِي اآلخِ الالَ خ لَئِكأُو ا قَلِيالنَثم انِهِممأَيدِ اللّهِ وهبِع ونتَرش ي الَّذِين مهكَلِّمالَ يةِ ور
 أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزالَ يةِ وامالْقِي موي هِمإِلَي نظُرالَ يو ٧٧/آل عمران{اللّه{  
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رِيقًا يلْوون أَلْسِنتَهم بِالْكِتَابِ لِتَحسبوه مِن الْكِتَابِ وما هو مِن الْكِتَابِ ويقُولُون وإِن مِنهم لَفَ
 ونلَمعي مهو لَى اللّهِ الْكَذِبع قُولُونيعِندِ اللّهِ و مِن وا همعِندِ اللّهِ و مِن و٧٨/آل عمران{ه{ 

شرٍ أَ لِب ا كَانونِ ما لِّي مِن داداسِ كُونُواْ عِبقُولَ لِلني ثُم ة وبالنو كْمالْحو الْكِتَاب اللّه هتِيؤن ي
 ونسرتَد ا كُنتُمبِمو الْكِتَاب ونلِّمتُع ا كُنتُمبِم نيانِيبلَكِن كُونُواْ رالَ }٧٩/آل عمران{اللّهِ وو 

سلِمون يأْمركُم أَن إِذْ أَنتُم م دعكُم بِالْكُفْرِ برأْما أَياببأَر نيبِيالنئِكَةَ و الخِذُواْ الْم آل { تَتَّ

 وإِذْ أَخذَ اللّه مِيثَاقَ النبِيين لَما آتَيتُكُم من كِتَابٍ وحِكْمةٍ ثُم جاءكُم رسولٌ }٨٠/عمران
قٌ لِّما  دصنَا مري قَالُواْ أَقْر معكُم لَتُؤمِنن بِهِ ولَتَنصرنَّه قَالَ أَأَقْررتُم وأَخذْتُم علَى ذَلِكُم إِصرِ

 اهِدِينالش نكُم معأَنَاْ مواْ وده٨١/آل عمران{قَالَ فَاش{ مه لَئِكفَأُو ذَلِك دعلَّى بن تَوفَم 
 ا }٨٢/ل عمرانآ{الْفَاسِقُونعضِ طَو األَراتِ واومن فِي السم لَمأَس لَهو غُونبدِينِ اللّهِ ي رأَفَغَي 

 ونعج رهِ يإِلَيا وهكَر٨٣/آل عمران{و{  
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قُلْ آم قُوبعيو قحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرلَى إِبا أُنزِلَ عما ونلَيا أُنزِلَ عما بِاللّهِ ون
 لَه ننَحو مهندٍ مأَح نيقُ ب الَ نُفَر هِمبمِن ر ونبِيالنى وعِيسى ووسم ي واألَسباطِ وما أُوتِ

 ونلِمس٨٤/انآل عمر{م{ ةِ مِنفِي اآلخِر وهو هلَ مِنقْبا فَلَن يمِ ِدينالاإلِس رتَغِ غَيبن يمو 
 خَاسِرِين ميانِهِم وشهِدواْ أَن الرسولَ حق }٨٥/آل عمران{الْ ي اللّه قَوما كَفَرواْ بعد إِ ف يهدِ كَي 

جاءهم الْبينات واللّه الَ و الظَّالِمِني مي الْقَو  أُولَئِك جزآؤهم أَن علَيهِم لَعنةَ }٨٦/آل عمران{ يهدِ
 عِنيمج ف عنهم الْعذَاب والَ هم }٨٧/آل عمران{اللّهِ والْمآلئِكَةِ والناسِ أَ خَفَّ ا الَ يفِيه الِدِينخ 

 وننظَر٨٨/آل عمران{ي{ِإِالَّ الَّذ  حِيمر غَفُور ا واْ فَِإنلَحأَصو دِ ذَلِكعواْ مِن بتَاب ين} آل

ون }٨٩/عمران لَ تَوبتُهم وأُولَئِك هم الضَّآلُّ ا لَّن تُقْبواْ كُفْرادازْد ثُم انِهِممي  إِن الَّذِين كَفَرواْ بعد إِ
ضِ ذَهبا ولَوِ  إِن الَّذِين كَفَر}٩٠/آل عمران{ األر لْء دِهِم مأَح لَ مِنقْبفَلَن ي كُفَّار مهاتُواْ ومواْ و

 ن نَّاصِرِينم ما لَهمو أَلِيم ذَابع ملَه لَئِكى بِهِ أُو٩١/آل عمران{افْتَد{  
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 لِيمبِهِ ع اللّه ءٍ فَِإنيا تُنفِقُواْ مِن شمو ونا تُحِبتَّى تُنفِقُواْ مِمح الُواْ الْبِر٩٢/آل عمران{لَن تَن{  )

ي إِسرائِيلَ إِالَّ ما حرم إِسرائِيلُ)اجلزء الرابع   علَى نَفْسِهِ مِن قَبلِ أَن  كُلُّ الطَّعامِ كَان حِال لِّبنِ
 ادِقِنيص ا إِن كُنتُماةِ فَاتْلُوهرقُلْ فَأْتُواْ بِالتَّو اةرلَ التَّوزلَى اللّهِ }٩٣/آل عمران{تُنع ىنِ افْتَرفَم 

 ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو دِ ذَلِكعمِن ب ٩٤/آل عمران{الْكَذِب{ قَ اللّه دقُلْ ص  اهِيمرواْ مِلَّةَ إِبفَاتَّبِع
 رِكِنيش الْم مِن ا كَانما و ا }٩٥/آل عمران{حنِيفً ي بِبكَّةَ مباركً ضِع لِلناسِ لَلَّذِ تٍ ويلَ بأَو إِن 

 الَمِنيى لِّلْعده٩٦/آل عمران{و{لَهخن دمو اهِيمرإِب قَامم اتنيب اتلَى  فِيهِ آيلِلّهِ عا وآمِن كَان 
 الَمِنينِ الْعع ي طَاع إِلَيهِ سبِيال ومن كَفَر فَإِن ا غَنِ ج الْبيتِ منِ استَ  }٩٧/آل عمران{الناسِ حِ

 لُونما تَعلَى مع هِيدش اللّهاتِ اللّهِ وبِآي ونتَكْفُر لَ الْكِتَابِ لِم ا أَها }٩٨/ل عمرانآ{قُلْ يقُلْ ي 
 ا اللّهماء ودهش أَنتُما وج ا عِوغُونَهتَب نآم نبِيلِ اللّهِ من سع ون دتَص لَ الْكِتَابِ لِمأَه

 لُونما تَعمأُ}٩٩/آل عمران{بِغَافِلٍ ع الَّذِين نواْ فَرِيقًا مطِيع وتُواْ الْكِتَاب  يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِن تُ
 كَافِرِين انِكُممي وكُم بعد إِ در١٠٠/آل عمران{ي{   
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ف تَكْفُرون وأَنتُم تُتْلَى علَيكُم آيات اللّهِ وفِيكُم رسولُ كَيو ي ه ومن يعتَصِم بِاللّهِ فَقَد هدِ
ستَقِيمٍ  اطٍ مإِالَّ }١٠١/آل عمران{إِلَى صِر وتُنالَ تَمتُقَاتِهِ و قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينه ا أَيي 

 ونلِمس أَنتُم مالَ}١٠٢/آل عمران{وا ومِيعلِ اللّهِ جبواْ بِحتَصِماعةَ اللّهِ  ومواْ نِعاذْكُرقُواْ وتَفَر 
أَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخوانًا وكُنتُم علَى شفَا حفْرةٍ  ف بين قُلُوبِكُم فَ علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فَأَلَّ

أَنقَذَكُم منها كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آياتِهِ لَ  ولْتَكُن منكُم }١٠٣/آل عمران{علَّكُم تَهتَدون من النارِ فَ
 ونفْلِحالْم مه لَئِكأُونكَرِ ونِ الْمع نوهنيوفِ ورعبِالْم ونرْأميرِ وخَي آل {أُمةٌ يدعون إِلَى الْ

 بعدِ ما جاءهم الْبينات وأُولَئِك لَهم  والَ تَكُونُواْ كَالَّذِين تَفَرقُواْ واختَلَفُواْ مِن}١٠٤/عمران
 ظِيم ع ذَاب١٠٥/آل عمران{ع{ مهوهج و ت دواس ا الَّذِينفَأَم وهج و دوتَسو وهج و ض يتَب موي 

 ونتَكْفُر تُما كُنبِم ذَابفَذُوقُواْ الْع انِكُممي  وأَما الَّذِين ابيضَّت }١٠٦/ل عمرانآ{أَكْفَرتُم بعد إِ
 ونالِدا خفِيه مةِ اللّهِ همحفَفِي ر مهوهج ١٠٧/آل عمران{و{ كلَيا عاللّهِ نَتْلُوه اتآي تِلْك 

 الَمِنيا لِّلْعُظلْم رِيدي ا اللّهمو ق١٠٨/آل عمران{بِالْح{  
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 وراألُم عج إِلَى اللّهِ تُرضِ و ي األَر  كُنتُم خير أُمةٍ }١٠٩/آل عمران{ولِلّهِ ما فِي السماواتِ وما فِ
جت لِلناسِ تَْأمرون بِالْمعروفِ وتَنهون عنِ لُ الْكِتَابِ أُخرِ أَه نآم لَو بِاللّهِ و ونمِنتُؤنكَرِ والْم 

 الْفَاسِقُون مهأَكْثَرو ونمِنؤالْم مهنم ما لَّهريخ إِن }١١٠/آل عمران{لَكَانى و وكُم إِالَّ أَذً ضُرلَن ي 
 ونرنصالَ ي ثُم ارباألَد وكُم  ضُرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُواْ إِالَّ }١١١/آل عمران{يقَاتِلُوكُم يولُّ

 ةُ ذَلِككَنسالْم هِملَيع تضُرِباللّهِ و نوا بِغَضَبٍ مآؤباسِ والن نلٍ م بحاللّهِ و نلٍ مببِح
قْتُلُونياتِ اللّهِ وبِآي ونكْفُركَانُواْ ي مبِأَنَّه ونتَدعكَانُواْ يوا وصا عبِم قٍّ ذَلِكرِ حاء بِغَياألَنبِي 

لِ وهم }١١٢/آل عمران{ اتِ اللّهِ آنَاء اللَّيآي تْلُونةٌ يةٌ قَآئِملِ الْكِتَابِ أُمأَه ناء موواْ سسلَي 
 وندج سمِ اآل}١١٣/آل عمران{يوالْيبِاللّهِ و ونمِنؤنكَرِ  ينِ الْمع نوهنيوفِ ورعبِالْم ونرأْميخِرِ و

 الِحِنيالص مِن لَئِكأُواتِ ورخَي  وما يفْعلُواْ مِن خيرٍ فَلَن }١١٤/آل عمران{ويسارِعون فِي الْ
 تَّقِنيبِالْم لِيمع اللّهو ه وكْفَر١١٥/آل عمران{ي{  
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ا وأُولَئِك أَصحاب النارِ  ي عنهم أَموالُهم والَ أَوالَدهم من اللّهِ شيئً إِن الَّذِين كَفَرواْ لَن تُغْنِ
 ونالِدا خفِيه م١١٦/آل عمران{ه{م  ا صِرثَلِ رِيحٍ فِيها كَمنْياةِ الديهِ الْح ي هِذِ ثَلُ ما ينفِقُون فِ

 ونْظلِم ي مهأَنفُس لَكِنو اللّه مها ظَلَممو لَكَتْهفََأه مهواْ أَنفُسمٍ ظَلَمقَو ث رح تابآل {أَص

م  يا أَيها الَّذِين آمنواْ الَ تَتَّ}١١٧/عمران واْ ما عنِتُّ داالً وبخ أْلُونَكُمالَ ي ونِكُمن دطَانَةً م خِذُواْ بِ
 اتِ إِن كُنتُماآلي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردي ص خْفِ تِ الْبغْضَاء مِن أَفْواهِهِم وما تُ دب قَد

 قِلُون١١٨/آل عمران{تَع{الء تُحِبأُو اأَنتُمه  إِذَا لَقُوكُمبِالْكِتَابِ كُلِّهِ و ونمِنتُؤو ونَكُمحِبالَ يو مونَه
ظِكُم إِن اللّه علِيم بِذَاتِ  وتُواْ بِغَيلْ م ظِ قُ الْغَي األَنَامِلَ مِن كُملَيضُّواْ عاْ علَوإِذَا خا ونقَالُواْ آم

دورِ  ١١٩/آل عمران{الص{سإِن  إِن تَما وواْ بِهحفْرئَةٌ ييس كُمإِن تُصِبو مهؤةٌ تَسنسح كُمس
ا إِن اللّه بِما يعملُون محِيطٌ  كُم كَيدهم شيئً ضُرتَتَّقُواْ الَ يواْ وبِرإِذْ }١٢٠/آل عمران{تَصو 

قَاعِدم مِنِنيؤالْم ىءوتُب لِكأَه مِن ت وغَد لِيمع مِيعس اللّه١٢١/آل عمران{ لِلْقِتَالِ و{  
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شال واللّه ولِيهما وعلَى اللّهِ فَلْيتَوكَّلِ الْ  }١٢٢/آل عمران{مؤمِنون إِذْ همت طَّآئِفَتَانِ مِنكُم أَن تَفْ
 ونكُرش  إِذْ تَقُولُ }١٢٣/آل عمران{ولَقَد نَصركُم اللّه بِبدرٍ وأَنتُم أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تَ
فٍ من الْمآلئِكَةِ من ثَةِ آالَ كُم بَِثالبر كُممِدأَن ي كْفِيكُمأَلَن ي مِنِنيؤلِلْم لِنيلَى إِن }١٢٤/آل عمران{زب 

 مِنيوسآلئِكَةِ مالْم نةِ آالفٍ مسخَم تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ ويأْتُوكُم من فَورِهِم هذَا يمدِدكُم ربكُم بِ
ْطمئِن قُلُوبكُم بِهِ }١٢٥/آل عمران{ شرى لَكُم ولِتَ إِالَّ ب اللّه لَهعا جمعِندِ  و إِالَّ مِن رصا النمو

طَع َطرفًا من الَّذِين كَفَرواْ أَو يكْبِتَهم فَينقَلِبواْ خآئِبِني }١٢٦/آل عمران{اللّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ   لِيقْ
إِنَّهم ظَالِمون  لَيس لَك مِن اَألمرِ شيء أَو يتُوب علَيهِم أَو يعذَّبهم}١٢٧/آل عمران{ آل { فَ

شاء واللّه }١٢٨/عمران ن يم ذِّبعياء وش ن يلِم غْفِرضِ ي ا فِي األَرماتِ واوما فِي السلِلّهِ مو 
 حِيمر فَةً}١٢٩/آل عمران{غَفُورضَاع افًا مضْع  واتَّقُواْ اللّه  يا أَيها الَّذِين آمنواْ الَ تَأْكُلُواْ الربا أَ

 ونتُفْلِح لَّكُم١٣٠/آل عمران{لَع{ لِلْكَافِرِين ت الَّتِي أُعِد اراتَّقُواْ الن١٣١/آل عمران{ و{ واْ اللّهأَطِيعو 
 ونمحتُر لَّكُمولَ لَعسالر١٣٢/آل عمران{و{  
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 تَّقِنيلِلْم ت أُعِد ضاألَرو اتاوما السضُهرةٍ عنج و كُمبن رةٍ مغْفِرواْ إِلَى مارِعسآل {و

ظَ والْع}١٣٣/عمران الْغَي الْكَاظِمِنياء والضَّراء وري الس افِني عنِ الناسِ واللّه  الَّذِين ينفِقُون فِ
 سِنِنيحالْم حِب١٣٤/آل عمران{ي{ واْ اللّهذَكَر مهواْ أَنْفُسظَلَم ةً أَوش  والَّذِين إِذَا فَعلُواْ فَاحِ

واْ علَى ما فَعلُ صِري لَمو إِالَّ اللّه نُوب آل {واْ وهم يعلَمون فَاستَغْفَرواْ لِذُنُوبِهِم ومن يغْفِر الذُّ

ي مِن تَحتِها األَنْهار خالِدِين فِيها }١٣٥/عمران جرِ جنات تَ و هِمبن رم ةغْفِرم مهآؤزج لَئِكأُو 
 امِلِنيالْع رج ضِ فَ}١٣٦/آل عمران{ونِعم أَ ي األَر ُظرواْ  قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن فَسِريواْ فِ انْ

 كَذَّبِنيةُ الْماقِبع كَان ف ١٣٧/آل عمران{كَي{ تَّقِنيظَةٌ لِّلْم آل { هذَا بيان لِّلناسِ وهدى وموعِ

 إِن يمسسكُم }١٣٩/آل عمران{ والَ تَهِنوا والَ تَحزنُوا وأَنتُم األَعلَون إِن كُنتُم مؤمِنِني }١٣٨/عمران
خِذَ قَر ح مْثلُه وتِلْك األيام نُداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللّه الَّذِين آمنواْ ويتَّ قَر مالْقَو سم فَقَد ح

 الظَّالِمِني حِبالَ ي اللّهاء ودهش ١٤٠/آل عمران{مِنكُم{  
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 الْكَافِرِين قحميواْ ونآم الَّذِين اللّه صحملِيةَ }١٤١/آل عمران{و نج  أَم حسِبتُم أَن تَدخلُواْ الْ
 ابِرِينالص لَمعيو واْ مِنكُمداهج الَّذِين لَمِ اللّهعا يلَم١٤٢/آل عمران{و{ ت والْم نونتَم كُنتُم لَقَدو 

 ونتَنظُر أَنتُمو وهتُمأَير فَقَد ه لِ أَن تَلْقَو ١٤٣/آل عمران{مِن قَب{ لَتخ ولٌ قَدسإِالَّ ر دمحا ممو 
لَ انقَلَبتُم علَى أَعقَابِ كُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَن يضُر مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِن مات أَو قُتِ

 اكِرِينالش ي اللّه جزِ يسا و  وما كَان لِنفْسٍ أَن تَموت إِالَّ بِِإذْنِ ا }١٤٤/آل عمران{اللّه شيئً
جال ومن يرِد ثَواب الدنْيا نُؤتِهِ مِنها ومن يرِد ثَ ؤا مي كِتَاب جزِ نسا وهتِهِ مِنةِ نُؤاآلخِر ابو

 اكِرِيني }١٤٥/آل عمران{الش ثِري فَما وهنواْ لِما أَصابهم فِ لَ معه رِبيون كَ يٍّ قَاتَ أَين من نَّبِ  وكَ
 ابِرِينالص حِبي اللّهتَكَانُواْ وا اسمفُواْ وا ضَعمبِيلِ اللّهِ وإِالَّ }١٤٦/آل عمران{س ملَهقَو ا كَانمو 

مِ  لَى الْقَونَا عرا وانصنامأَقْد تثَب رِنَا وي أَم أَن قَالُواْ ربنا اغْفِر لَنا ذُنُوبنا وإِسرافَنا فِ
 ابِ اآلخِ}١٤٧/آل عمران{الْكَافِرِينثَو نسحا ونْيالد ابثَو اللّه مفَآتَاه  حِبي اللّهةِ ور
 سِنِنيح١٤٨/آل عمران{الْم{  
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وكُم علَى أَعقَابِكُم فَتَ درواْ يكَفَر واْ الَّذِينطِيع ها الَّذِين آمنواْ إِن تُ ا أَيي اسِرِينواْ خآل {نقَلِب

 سنلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَرواْ }١٥٠/آل عمران{ بلِ اللّه موالَكُم وهو خير الناصِرِين }١٤٩/عمران
ثْو م س ا ومأْواهم النار وبِئْ طَانً عب بِما أَشركُواْ بِاللّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْ الر آل {ى الظَّالِمِني

ي }١٥١/عمران ِشلْتُم وتَنازَعتُم فِ ونَهم بِإِذْنِهِ حتَّى إِذَا فَ سإِذْ تَح ه دعو اللّه قَكُمدص لَقَدو 
رِيدن يمِنكُم ما ونْي الد رِيدن يمِنكُم م ونا تُحِباكُم ما أَردِ معن بتُم ميصعرِ واَألم ةاآلخِر 

 مِنِنيؤلَى الْملٍ ع  إِذْ }١٥٢/آل عمران{ثُم صرفَكُم عنهم لِيبتَلِيكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللّه ذُو فَضْ
اً بِغَمٍّ لِّكَيغُم كُمثَاب ال تُصعِدون والَ تَلْوون علَى أحدٍ والرسولُ يدعوكُم فِي أُخراكُم فَأَ

 لُونما تَعبِم بِريخ اللّهو كُمابا أَصالَ مو ا فَاتَكُملَى منُواْ عز١٥٣/آل عمران{تَح{  
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أَم دِ الْغَمعن بكُم ملَيلَ عأَنز ثُم مهأَنفُس متْهمأَه طَآئِفَةٌ قَد و نكُمى طَآئِفَةً مش نةً نُّعاسا يغْ
 كُلَّه راَألم ءٍ قُلْ إِنيرِ مِن شاألَم ا مِنل لَّن ه قُولُونةِ ياهِلِيج ق َظن الْ الْح ربِاللّهِ غَي ونظُن ي

خْفُون فِي أَنفُسِهِم ما  ا لِلَّهِ يناها ها قُتِلْنم ءي رِ شاألَم ا مِنلَن كَان لَو قُولُوني لَك وندبالَ ي
ي  قُل لَّو كُنتُم فِي بيوتِكُم لَبرزَ الَّذِين كُتِب علَيهِم الْقَتْلُ إِلَى مضَاجِعِهِم ولِيبتَلِي اللّه ما فِ

ي ص ما فِ حملِيو ورِكُمدورِ صد بِذَاتِ الص لِيمع اللّهو اْ }١٥٤/آل عمران{ قُلُوبِكُملَّوتَو الَّذِين إِن 
 إِن مهنع فَا اللّهع لَقَدواْ وبا كَسضِ معبِب طَان يالش ملَّهتَزا اسانِ إِنَّمعمج مِنكُم يوم الْتَقَى الْ

 لِيمح غَفُور ١٥٥/انآل عمر{اللّه{ انِهِموقَالُواْ إلِخواْ وكَفَر واْ الَ تَكُونُواْ كَالَّذِيننآم ا الَّذِينها أَيي 
 ذَلِك لَ اللّهعج ا قُتِلُواْ لِيماتُواْ وا منَا مكَانُواْ عِند ى لَّو كَانُواْ غُز ضِ أَوواْ فِي األَربإِذَا ضَر

 فِي قُلُوبِهِم ةرسح صِريب لُونما تَعبِم اللّهو مِيتييِي وحي اللّهفِي }١٥٦/آل عمران{و لَئِن قُتِلْتُمو 
 ونعمج ا يمم ريةٌ خمحراللّهِ و نم ةغْفِرلَم م   }١٥٧/آل عمران{سبِيلِ اللّهِ أَو متُّ
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 ونرش تُح إلِلَى ا قُتِلْتُم أَو تُّملَئِن م١٥٨/آل عمران{و{ كُنت لَوو ملَه اللّهِ لِنت نةٍ ممحا رفَبِم 
ف عنهم واستَغْ فَاع لِكوح ا غَلِيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنظ فِر لَهم وشاوِرهم فِي األَمرِ فَِإذَا فَ

 كِّلِنيتَوالْم حِبي اللّه لَى اللّهِ إِنلْ ع  إِن ينصركُم اللّه فَال غَالِب }١٥٩/آل عمران{عزمت فَتَوكَّ
هِ وعلَى اللّهِ  ي ينصركُم من بعدِ خْذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِ إِن يو لَكُم ونمِنؤلِ الْم آل {فَلْيتَوكِّ

تِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ ثُم تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما }١٦٠/عمران يٍّ أَن يغُلَّ ومن يغْلُلْ يأْ  وما كَان لِنبِ
 ونْظلَم الَ ي مهو تب١٦١/آل عمران{كَس{ن باللّهِ كَم انرِضْو ع نِ اتَّباللّهِ  أَفَم نطٍ م خْ اء بِس

 صِريالْم بِئْسو منهج اهأْوم١٦٢/آل عمران{و{ لُونمعا يبِم صِريب اللّهِ واللّه عِند اتج رد مه 
ث فِيهِم رسوالً من أَنفُسِهِم يتْلُو ع}١٦٣/آل عمران{ عإِذْ ب ؤمِنِنيلَى الْمع اللّه نم اتِهِ  لَقَدآي هِملَي

بِنيٍ  لُ لَفِي َضاللٍ مإِن كَانُواْ مِن قَبةَ والْحِكْمو الْكِتَاب مهلِّمعيو كِّيهِمزيا }١٦٤/آل عمران{ولَمأَو 
عِندِ أَنْفُسِكُم مِن وذَا قُلْ هأَنَّى ه ا قُلْتُمهثْلَيتُم مبأَص ةٌ قَدصِيبتْكُم مابلَى أَصع اللّه إِن 

 ءٍ قَدِيري ١٦٥/آل عمران{كُلِّ ش{  
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 مِنِنيؤالْم لَمعلِيانِ فَبِِإذْنِ اللّهِ وعمج  ولْيعلَم الَّذِين }١٦٦/نآل عمرا{وما أَصابكُم يوم الْتَقَى الْ
ي سبِيلِ اللّهِ أَوِ ادفَعواْ قَالُواْ لَو نَعلَم قِتَاالً الَّتَّبعناكُم هم لِلْكُفْرِ  نَافَقُواْ وقِيلَ لَهم تَعالَواْ قَاتِلُواْ فِ

ا لَياهِهِم مبِأَفْو قُولُونانِ يمي آل {س فِي قُلُوبِهِم واللّه أَعلَم بِما يكْتُمون يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِإلِ

ؤوا عن أَنفُسِكُم }١٦٧/عمران رلْ فَاد  الَّذِين قَالُواْ إلِخوانِهِم وقَعدواْ لَو أَطَاعونَا ما قُتِلُوا قُ
 ادِقِنيص إِن كُنتُم ت و١٦٨/آل عمران{الْم{الَّذِين نبسالَ تَحلْ  و اتًا بوبِيلِ اللّهِ أَمقُتِلُواْ فِي س 
 زَقُونري هِمبر اء عِندي١٦٩/آل عمران{أَح{ بِالَّذِين ونشِر تَبسيمِن فَضْلِهِ و اللّه ما آتَاهبِم فَرِحِني 

نُ زحي مالَ هو هِملَيع ف وأَالَّ خ لْفِهِمخ نقُواْ بِهِم ملْحي لَم ةٍ }١٧٠/آل عمران{ونمبِنِع ونشِر تَبسي 
 مِنِنيؤالْم رج لٍ وأَن اللّه الَ يضِيع أَ جابواْ لِلّهِ والرسولِ }١٧١/آل عمران{من اللّهِ وفَضْ  الَّذِين استَ

ح لِلَّذِين أَحسنواْ مِنهم واتَّقَواْ الْقَر مهابآ أَص دِ معمِن ب ظِيم ع رج  الَّذِين قَالَ }١٧٢/آل عمران{ أَ
 منِعو ا اللّهنبسقَالُواْ حاناً ومي شوهم فَزادهم إِ فَاخ واْ لَكُمعمج قَد اسالن إِن اسالن ملَه

  }١٧٣/آل عمران{الْوكِيلُ 
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ظِيمٍ  ذُو فَضْلٍ ع اللّهاللّهِ و انضْو فَانقَلَبواْ بِنِعمةٍ من اللّهِ وفَضْلٍ لَّم يمسسهم سوء واتَّبعواْ رِ
خَافُ}١٧٤/آل عمران{ خَوف أَولِياءه فَال تَ ي طَان يالش ا ذَلِكُمإِنَّم  مِنِنيؤافُونِ إِن كُنتُم مخو موه
واْ اللّه شيئاً يرِيد اللّه أَالَّ }١٧٥/آل عمران{ ضُرلَن ي مفِي الْكُفْرِ إِنَّه ونارِعسي الَّذِين نكزحالَ يو 

 ظِيم ع ذَابع ملَهةِ وا فِي اآلخِر ظ ح ملَ لَهعج الَّ}١٧٦/آل عمران{ي إِن  اْ الْكُفْروتَراش ذِين
 أَلِيم ذَابع هلُم ئًا ويش واْ اللّه ضُرانِ لَن يمي  والَ يحسبن الَّذِين كَفَرواْ أَنَّما }١٧٧/آل عمران{بِاإلِ

ثْما ولَهم عذَ دادواْ إِ زلِي مي لَه  ما كَان }١٧٨/آل عمران{اب مهِني نُملِي لَهم خير لِّأَنفُسِهِم إِنَّما نُملِ
 كُمطْلِع لِي اللّه ا كَانمبِ والطَّي مِن خَبِيث آ أَنتُم علَيهِ حتَّى يمِيز الْ لَى مع مِنِنيؤالْم ذَرلِي اللّه

شاء فَآمِنواْ بِا ن يلِهِ مسي مِن ر جتَبِ ي اللّه لَكِنبِ ولَى الْغَيتَتَّقُواْ عواْ ومِنإِن تُؤلِهِ وسرللّهِ و
 ظِيم ع رج َخلُون بِما آتَاهم اللّه مِن فَضْلِهِ هو }١٧٩/آل عمران{فَلَكُم أَ بي الَّذِين نبسحالَ يو 

خِلُواْ بِهِ يوم الْقِيا ا بم قُونطَو يس ملَّه رش ولْ ه ب ما لَّهريضِ خ األَراتِ واومالس اثلِلّهِ مِريةِ وم
 بِريخ لُونما تَعبِم اللّه١٨٠/آل عمران{و{  
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اللّه قَالُواْ إِن لَ الَّذِينقَو اللّه مِعس اء لَّقَداألَنبِي مقَتْلَها قَالُواْ وم كْتُبناء سأَغْنِي ننَحو فَقِري 
 ذَلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم وأَن اللّه لَيس }١٨١/آل عمران{بِغَيرِ حقٍّ ونَقُولُ ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ 

َظالمٍ لِّلْعبِيدِ  لُواْ إِن اللّه عهِد إِلَينا أَالَّ نُؤمِن لِرسولٍ حتَّى يأْتِينا بِقُربانٍ  الَّذِين قَا}١٨٢/آل عمران{بِ
 إِن كُنتُم موهقَتَلْتُم فَلِم ي قُلْتُم تَأْكُلُه النار قُلْ قَد جاءكُم رسلٌ من قَبلِي بِالْبيناتِ وبِالَّذِ

 ادِقِنيرِ  فَإِن}١٨٣/آل عمران{صب الزاتِ ونيوا بِالْبآؤج لِكن قَبلٌ مسر كُذِّب وكَ فَقَدكَذَّب 
جوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن }١٨٤/آل عمران{والْكِتَابِ الْمنِريِ  تِ وإِنَّما تُوفَّون أُ وكُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْم 

ج ح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْ  }١٨٥/آل عمران{نةَ فَقَد فَازَ وما الْحياة الدنْيا إِالَّ متَاع الْغُرورِ زُحزِ
 الَّذِين مِنو لِكُممِن قَب أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين مِن نعملَتَسو أَنفُسِكُمو الِكُموفِي أَم نلَولَتُب

بِرإِن تَصا وى كَثِري   }١٨٦/آل عمران{واْ وتَتَّقُواْ فَإِن ذَلِك مِن عزمِ األُمورِ أَشركُواْ أَذً
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والَ تَكْتُمونَه فَنبذُوه وراء ُظهورِهِم وإِذَ أَخذَ اللّه مِيثَاقَ الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب لَتُبيننه لِلناسِ 
 ونتَرش ا يم فَبِئْس ناً قَلِيالاْ بِهِ َثموتَراشا أَتَواْ }١٨٧/آل عمران{وبِم ونحفْري الَّذِين نبسالَ تَح 

آل {مفَازَةٍ من الْعذَابِ ولَهم عذَاب أَلِيم ويحِبون أَن يحمدواْ بِما لَم يفْعلُواْ فَال تَحسبنهم بِ

يءٍ قَدِير }١٨٨/عمران كُلِّ ش لَىع اللّهضِ و األَراتِ واومالس لْكلِلّهِ مي }١٨٩/آل عمران{ و  إِن فِ
ي ضِ واختِالفِ اللَّيلِ والنهارِ آلياتٍ لِّأُولِ األَراتِ واوملْقِ السابِ خ١٩٠/آل عمران{ األلْب{ الَّذِين 

ي خلْقِ السماواتِ واألَرضِ ربنا ما  يذْكُرون اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتَفَكَّرون فِ
ن تُدخِلِ النار  ربنا إِنَّك م}١٩١/آل عمران{خلَقْت هذا باطِال سبحانَك فَقِنا عذَاب النارِ 

ميانِ أَن }١٩٢/آل عمران{فَقَد أَخزيتَه وما لِلظَّالِمِني مِن أَنصارٍ  ي لِإلِ  ربنا إِنَّنا سمِعنا منادِيا ينادِ
ا وئَاتِنيا سنع كَفِّرا ونا ذُنُوبلَن ا فَاغْفِرنبا رنفَآم كُمبواْ بِرارِ آمِنراألب عا مفَّن١٩٣/آل عمران{تَو{ 

 ادالْمِيع ف خْلِ خْزِنَا يوم الْقِيامةِ إِنَّك الَ تُ آل {ربنا وآتِنا ما وعدتَّنا علَى رسلِك والَ تُ

  }١٩٤/عمران
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ضٍ  عن بضُكُم معأُنثَى ب ن ذَكَرٍ أَونكُم ملٍ م لَ عامِ مع ي الَ أُضِيع هم أَنِّ بر ملَه ابج فَاستَ
نع نقُتِلُواْ ألُكَفِّرقَاتَلُواْ وبِيلِي وأُوذُواْ فِي سو ارِهِمواْ مِن ِديج هم فَالَّذِين هاجرواْ وأُخرِ

 نسح ه عِند اللّهن عِندِ اللّهِ وا مابثَو ارا األَنْهتِهي مِن تَح جرِ ألُدخِلَنهم جناتٍ تَ و ئَاتِهِميس
ب الَّذِين كَفَرواْ فِي الْبِالدِ }١٩٥/آل عمران{الثَّوابِ    متَاع قَلِيلٌ ثُم}١٩٦/آل عمران{ الَ يغُرنَّك تَقَلُّ

 ادالْمِه بِئْسو منهج ماهأْوي مِن }١٩٧/آل عمران{م جرِ  لَكِنِ الَّذِين اتَّقَواْ ربهم لَهم جنات تَ
 وإِن }١٩٨/آل عمران{تَحتِها األَنْهار خالِدِين فِيها نُزالً من عِندِ اللّهِ وما عِند اللّهِ خير لِّألَبرارِ 

 ونتَرش لِلّهِ الَ ي اشِعِنيخ هِمآ أُنزِلَ إِلَيمو كُما أُنزِلَ إِلَيمبِاللّهِ و مِنؤن يلِ الْكِتَابِ لَمأَه مِن
جرهم عِند ربهِم إِن اللّه سرِيع الْحِسابِ  يا  }١٩٩/آل عمران{بِآياتِ اللّهِ َثمنا قَلِيال أُولَئِك لَهم أَ

 ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهطُواْ و  }٢٠٠/آل عمران{أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِ
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  )٤(سورة النساء 

  الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللّهِ 
ث مِنهما  با وهج ا زَوهمِن لَقخةٍ واحِدن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خ يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِ

ع كَان اللّه إِن امحاَألربِهِ و اءلُوني تَس جاالً كَثِريا ونِساء واتَّقُواْ اللّه الَّذِ لَيكُم رقِيبا رِ
خَبِيث بِالطَّيبِ والَ تَأْكُلُواْ أَموالَهم إِلَى أَموالِكُم }١/النساء{  وآتُواْ الْيتَامى أَموالَهم والَ تَتَبدلُواْ الْ

ي الْيتَامى فَ}٢/النساء{إِنَّه كَان حوبا كَبِريا  طُواْ فِ انكِحواْ ما طَاب لَكُم  وإِن خِفْتُم أَالَّ تُقْسِ
 ذَلِك انُكُممأَي لَكَتا مم أَو ةاحِددِلُواْ فَوأَالَّ تَع خِفْتُم فَإِن اعبرو ث ُثال ى وثْناء مسالن نم

عن شيءٍ منه نَفْسا  وآتُواْ النساء صدقَاتِهِن نِحلَةً فَِإن طِبن لَكُم }٣/النساء{أَدنَى أَالَّ تَعولُواْ 
ا مرِيئًا   والَ تُؤتُواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً }٤/النساء{فَكُلُوه هنِيئً

حتَّى إِذَا بلَغُواْ  وابتَلُواْ الْيتَامى }٥/النساء{وارزُقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَوالً معروفًا 
النكَاح فَإِن آنَستُم منهم رشدا فَادفَعواْ إِلَيهِم أَموالَهم والَ تَأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَن يكْبرواْ 

أْكُلْ بِالْمعروفِ فَإِذَ ا فَلْيفَقِري ن كَانمو ف ا فَلْيستَعفِ غَنِي ن كَانمو مالَهوأَم هِمإِلَي تُمفَعا د
   }٦/النساء{فَأَشهِدواْ علَيهِم وكَفَى بِاللّهِ حسِيبا 
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جالِ نَصيِب مما تَركَ الْوالِدانِ واألَ لِّلر ونباألَقْرانِ والِدكَ الْوا تَرمم اء نَصِيبسلِلنو ونبقْر
 وإِذَا حضَر الْقِسمةَ أُولُواْ الْقُربى والْيتَامى }٧/النساء{مِما قَلَّ مِنه أَو كَثُر نَصِيبا مفْروضًا 
قُولُواْ لَهو هنم مزُقُوهفَار اكِنيسالْما و خْش الَّذِين لَو تَركُواْ مِن }٨/النساء{م قَوالً معروفً لْيو 

 إِن الَّذِين }٩/النساء{خلْفِهِم ذُريةً ضِعافًا خافُواْ علَيهِم فَلْيتَّقُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَوالً سدِيدا 
طُونِهِم نَارا وسيصلَون سعِريا يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ُظلْما إِنَّما فِي ب أْكُلُون١٠/النساء{ ي{ 

قَ اثْنتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما  اء فَونِس نِ فَإِن كُنيظِّ األُنثَي لُ ح ي أَوالَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْ يوصِيكُم اللّه فِ
و ف صا النفَلَه ةاحِدو إِن كَانَتكَ وتَر لَه كَ إِن كَانا تَرمِم س د ا السمهناحِدٍ ملِّ و ألَبويهِ لِكُ

س مِن بعدِ  د هِ السفَألُم ةوإِخ لَه فَإِن كَان ث لُ ثَه أَبواه فَُألمهِ الثُّ ولَد فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِ
ي بِها أَو دينٍ آبآ ؤكُم وأَبناؤكُم الَ تَدرون أَيهم أَقْرب لَكُم نَفْعاً فَرِيضَةً من اللّهِ إِن وصِيةٍ يوصِ

   }١١/النساء{اللّه كَان علِيما حكِيما 
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 ف نِص لَكُمو كْنا تَرمِم عب الر فَلَكُم لَدو نلَه فَإِن كَان لَدو نكُن لَّهي إِن لَّم كُماجكَ أَزْوا تَرم
 لَكُم فَإِن كَان لَدو كُن لَّكُمي إِن لَّم كْتُما تَرمِم عب الر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه وصِنيةٍ يصِيدِ وعمِن ب

لَةً وكَال ث ورلٌ يج ر إِن كَاننٍ ويد ا أَوبِه ونةٍ تُوصصِيدِ وعن بكْتُم ما تَرمِم نم لَد فَلَهن الثُّ
س فَإِن كَانُواْ أَكْثَر مِن ذَلِك فَهم شركَا د ا السمهناحِدٍ مفَلِكُلِّ و تأُخ خٌ أَو ء أَو امرأَة ولَه أَ

 لِيمح لِيمع اللّهاللّهِ و نةً مصِيضَآرٍّ وم رنٍ غَييد آ أَوى بِهوصةٍ يصِيدِ وعثِ مِن ب لُ ي الثُّ فِ
ي مِن تَحتِها األَنْهار }١٢/النساء{ جرِ طِعِ اللّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تَ ن يماللّهِ و وددح تِلْك 

الِدِينخ ظِيم زُ الْعالْفَو ذَلِكا و١٣/النساء{ فِيه{ خِلْهدي ه وددح دتَعيو ولَهسرو صِ اللّهعن يمو 
 هِني م ذَابع لَها وا فِيهالِدا خ١٤/النساء{نَار{   
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شهِدواْ علَيهِن أَربعةً منكُم فَإِن شهِدواْ  شةَ مِن نِّسآئِكُم فَاستَ والالتِي يأْتِني الْفَاحِ
 بِيالس نلَه لَ اللّهعج ي أَو ت والْم نفَّاهتَوي تَّىوتِ حيفِي الْب نسِكُوهاللَّ}١٥/النساء{فََأمو  ذَان

يْأتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما فَإِن تَابا وأَصلَحا فَأَعرِضُواْ عنهما إِن اللّه كَان تَوابا رحِيما 
جهالَةٍ ثُم يتُوبون مِن قَرِيبٍ فَأُو}١٦/النساء{ لَئِك  إِنَّما التَّوبةُ علَى اللّهِ لِلَّذِين يعملُون السوء بِ

 ولَيستِ التَّوبةُ لِلَّذِين يعملُون السيئَاتِ }١٧/النساء{يتُوب اللّه علَيهِم وكَان اللّه علِيماً حكِيماً 
ي تُبت اآلن والَ الَّذِين يموتُون وهم كُفَّار أُولَئِ نِّ ت قَالَ إِ والْم مهدأَح ضَرتَّى إِذَا حح ك

ثُواْ النساء كَرها }١٨/النساء{أَعتَدنَا لَهم عذَابا أَلِيما  ها الَّذِين آمنواْ الَ يحِلُّ لَكُم أَن تَرِ ا أَيي 
وهاِشرعةٍ ونيب ةٍ مش ن والَ تَعضُلُوهن لِتَذْهبواْ بِبعضِ ما آتَيتُموهن إِالَّ أَن يأْتِني بِفَاحِ

جعلَ اللّه فِيهِ خيرا كَثِريا  يئًا ويواْ شهى أَن تَكْرسفَع نوهتُموفِ فَإِن كَرِهرع١٩/النساء{بِالْم{   
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ا وإِن أَردتُّم استِبدا جٍ وآتَيتُم إِحداهن قِنطَارا فَال تَأْخذُواْ مِنه شيئً زَو كَانجٍ م لَ زَو
ثْماً مبِيناً  ضٍ }٢٠/النساء{أَتَْأخذُونَه بهتَاناً وإِ عإِلَى ب ضُكُمعأَفْضَى ب قَدو ذُونَهأْخ ف تَ كَيو 
ا  ا غَلِيظً ح آباؤكُم من النساء إِالَّ ما قَد }٢١/نساءال{وأَخذْن مِنكُم ميثَاقً  والَ تَنكِحواْ ما نَكَ

 بِيالاء سسقْتًا ومةً وش ف إِنَّه كَان فَاحِ  حرمت علَيكُم أُمهاتُكُم وبناتُكُم }٢٢/النساء{سلَ
خِ وبنات األُختِ وأُمهاتُكُم الالتِي أَرضَعنكُم وأَخواتُكُم وعماتُكُم وخاالَتُكُم وبنات األَ

 آئِكُمن نِّسورِكُم مج تِي فِي حالال كُمائِببرو آئِكُمنِس اتهأُمةِ وضَاعالر ناتُكُم موأَخو
فَال لْتُم بِهِنختَكُونُواْ د فَإِن لَّم لْتُم بِهِنخي د ئِلُ أَبنائِكُم الَّذِين مِن الالتِ الحو كُملَيع احنج 

ف إِن اللّه كَان غَفُورا رحِيما  لَ س ا قَدنِ إَالَّ متَياألُخ نيواْ بعمج  }٢٣/النساء{أَصالبِكُم وأَن تَ
  )اجلزء اخلامس ( 
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لَّ لَكُم ما وراء  والْمحصنات مِن النساء إِالَّ ما ملَكَت أَيمانُكُم كِتَاب اللّهِ علَيكُم وأُحِ
حصِنِني غَير مسافِحِني فَما استَمتَ الِكُم موتَغُواْ بِأَمأَن تَب ذَلِكُم نهورج عتُم بِهِ مِنهن فَآتُوهن أُ

فَرِيضَةً والَ جناح علَيكُم فِيما تَراضَيتُم بِهِ مِن بعدِ الْفَرِيضَةِ إِن اللّه كَان علِيما حكِيما 
ح الْمحصناتِ الْمؤمِن}٢٤/النساء{ طِع مِنكُم طَوالً أَن ينكِ اتِ فَمِن ما ملَكَت  ومن لَّم يستَ

ميانِكُم بعضُكُم من بعضٍ فَانكِحوهن بِإِذْنِ  أَيمانُكُم من فَتَياتِكُم الْمؤمِناتِ واللّه أَعلَم بِإِ
خِذَاتِ أَخ جورهن بِالْمعروفِ محصناتٍ غَير مسافِحاتٍ والَ متَّ دانٍ فَِإذَا أَهلِهِن وآتُوهن أُ

 نلِم ذَابِ ذَلِكالْع اتِ مِننصحلَى الْما عم ف نِص هِنلَيةٍ فَعش أُحصِن فَإِن أَتَين بِفَاحِ
 حِيمر غَفُور اللّهو لَّكُم ريواْ خبِرأَن تَصو كُممِن تنالْع شِي ٢٥/النساء{خ{ نيبلِي اللّه رِيدي 

   }٢٦/النساء{م ويهدِيكُم سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم ويتُوب علَيكُم واللّه علِيم حكِيم لَكُ
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ظِيما واللّه يرِيد أَن يتُوب علَيكُم ويرِي ع الياتِ أَن تَمِيلُواْ موهالش ونتَّبِعي الَّذِين ٢٧/النساء{د{ 
ف عنكُم وخلِق اإلِنسان ضَعِيفًا  خَفِّ أَن ي اللّه رِيدواْ الَ تَأْكُلُواْ }٢٨/النساء{ينآم ا الَّذِينه ا أَيي 

لِ إِالَّ أَ جارة عن تَراضٍ منكُم والَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِ ن تَكُون تِ
 ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانًا وظُلْما فَسوف نُصلِيهِ نَارا وكَان ذَلِك }٢٩/النساء{كَان بِكُم رحِيما 

جتَنِبواْ كَ}٣٠/النساء{علَى اللّهِ يسِريا  بآئِر ما تُنهون عنه نُكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم  إِن تَ
ميا  دخال كَرِ خِلْكُم منُدالِ }٣١/النساء{وج ضٍ لِّلرعلَى بع ضَكُمعبِهِ ب ا فَضَّلَ اللّهاْ مونالَ تَتَمو 

با اكْتَسمم اء نَصِيبسلِلنواْ وبا اكْتَسمم لِّ نَصِيب لُواْ اللّه مِن فَضْلِهِ إِن اللّه كَان بِكُ ن واسأَ
ت }٣٢/النساء{شيءٍ علِيما  قَدع الَّذِينو ونباألَقْرانِ والِدكَ الْوا تَرمِم ي  ولِكُلٍّ جعلْنا موالِ

لَى كُلِّ شع كَان اللّه إِن مهنَصِيب مفَآتُوه انُكُمما أَيهِيدءٍ ش٣٣/النساء{ي{   
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 الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمضٍ و علَى بع مضَهعب لَ اللّه جالُ قَوامون علَى النساء بِما فَضَّ الر
فَالص نظُوه شوزَهن فَعِ خَافُون نُ ظَ اللّه والالتِي تَ ظَات لِّلْغَيبِ بِما حفِ الِحات قَانِتَات حافِ

 كَان اللّه إِن بِيالس هِنلَيغُواْ عتَب فَال كُمنأَطَع فَإِن نوهاْضرِبعِ و جروهن فِي الْمضَاجِ اهو
 وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهلِهِ وحكَما من أَهلِها }٣٤/النساء{علِيا كَبِريا 

 واعبدواْ اللّه والَ }٣٥/النساء{إِن يرِيدا إِصالحا يوفِّقِ اللّه بينهما إِن اللّه كَان علِيما خبِريا 
رِكُواْ بِهِ شش ي الْقُربى تُ جارِ ذِ ي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِنيِ والْ يئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وبِذِ

جنبِ والصاحِبِ بِاجلَنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانُكُم إِن اللّه الَ يحِب من  جارِ الْ والْ
خُور خْتَاالً فَ م ٣٦/النساء{ا كَان{ اللّه ما آتَاهم ونكْتُميلِ و خْ بِالْب اسالن ونرْأميو خَلُون بي الَّذِين 

هِينا  ا مذَابع نَا لِلْكَافِرِينتَدأَع٣٧/النساء{مِن فَضْلِهِ و{   
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 لَه طَان يكُنِ الشن يممِ اآلخِرِ ووالَ بِالْيبِاللّهِ و ونمِنؤالَ ياسِ وئَاء الن والَّذِين ينفِقُون أَموالَهم رِ
رِ وأَنفَقُواْ مِما رزَقَهم اللّه  وماذَا علَيهِم لَو آمنواْ بِاللّهِ والْيومِ اآلخِ}٣٨/النساء{قَرِينا فَساء قِرِينا 

تِ }٣٩/النساء{وكَان اللّه بِهِم علِيما  ؤيا وضَاعِفْهةً ينسح إِن تَكةٍ ومِْثقَالَ ذَر ظْلِم الَ ي اللّه إِن 
ظِيما  ا عرج ش}٤٠/النساء{مِن لَّدنْه أَ ف إِذَا جِئْنا مِن كُلِّ أمةٍ بِ لَى  فَكَيع ا بِكجِئْن هِيدٍ و

د الَّذِين كَفَرواْ وعصواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم األَرض والَ }٤١/النساء{هؤالء شهِيدا  وئِذٍ يموي 
ها الَّذِين آمنواْ الَ تَقْربواْ الصالة وأَ}٤٢/النساء{يكْتُمون اللّه حدِيثًا  ا أَيي  تَّىى حكَارس نتُم

ضَى أَو علَى سفَرٍ  رإِن كُنتُم متَغْتَسِلُواْ و تَّىبِيلٍ حي س تَعلَمواْ ما تَقُولُون والَ جنبا إِالَّ عابِرِ
واْ صمماء فَتَيواْ مجِد طِ أَو الَمستُم النساء فَلَم تَ عِيدا طَيبا أَو جاء أَحد منكُم من الْغَآئِ

جوهِكُم وأَيدِيكُم إِن اللّه كَان عفُوا غَفُورا  واْ بِوحسأُوتُواْ }٤٣/النساء{فَام إِلَى الَّذِين تَر أَلَم 
شتَرون الضَّاللَةَ ويرِيدون أَن تَضِلُّواْ السبِيلَ  الْكِتَابِ ي نا م٤٤/النساء{نَصِيب{   
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 من الَّذِين هادواْ }٤٥/النساء{واللّه أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفَى بِاللّهِ ولِيا وكَفَى بِاللّهِ نَصِريا 
ياضِعِهِ وون مع الْكَلِم فُونرحا ي ا لَياعِنرعٍ و مسم رغَي عماسا ونيصعا ونمِعس قُولُون

 ما لَّهريخ نَا لَكَانانظُرو عماسا ونأَطَعا ونمِعقَالُواْ س مأَنَّه لَوينِ وا فِي الدنطَعو تِهِمبِأَلْسِن
ها الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب }٤٦/النساء{هِم فَال يؤمِنون إِالَّ قَلِيال وأَقْوم ولَكِن لَّعنهم اللّه بِكُفْرِ ا أَيي 

 ا أَوارِهبلَى أَدا عهدرا فَنوهج و طْمِس آمِنواْ بِما نَزلْنا مصدقًا لِّما معكُم من قَبلِ أَن نَّ
 ابحا أَصنا لَعكَم مهنوالً نَلْعفْعاللّهِ م رأَم كَانتِ وبكَ }٤٧/النساء{السرش أَن ي غْفِرالَ ي اللّه إِن 

ظِيما  ا عثْم شرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى إِ ن يماء وش ن يلِم ذَلِك ونا دم غْفِري٤٨/النساء{بِهِ و{ أَلَم 
هأَنفُس كُّونزي إِلَى الَّذِين تَر فَتِيال ونظْلَم الَ ياء وش ن يكِّي مزي لِ اللّهب ٤٩/النساء{م{ كَيف انظُر 

ْثما مبِينا   أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيبا من }٥٠/النساء{يفْتَرون علَى اللّهِ الكَذِب وكَفَى بِهِ إِ
جِبتِ وال طَّاغُوتِ ويقُولُون لِلَّذِين كَفَرواْ هؤالء أَهدى مِن الَّذِين آمنواْ الْكِتَابِ يؤمِنون بِالْ

 بِيال٥١/النساء{س{   
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لْعن يمو اللّه مهنلَع الَّذِين لَئِكا أُونَصِري لَه ِجد  أَم لَهم نَصِيب من }٥٢/النساء{نِ اللّه فَلَن تَ
 أَم يحسدون الناس علَى ما آتَاهم اللّه مِن }٥٣/النساء{الْملْكِ فَإِذًا الَّ يؤتُون الناس نَقِريا 

آ آلَ إِبراهِيم الْكِتَاب والْحِكْ نآتَي ا فَضْلِهِ فَقَدظِيم لْكًا ع م ماهنآتَيةَ و٥٤/النساء{م{ نم مهفَمِن 
جهنم سعِريا  ف }٥٥/النساء{آمن بِهِ ومِنهم من صد عنه وكَفَى بِ وا ساتِنواْ بِآيكَفَر الَّذِين إِن 
ج ماهلْندب مهلُودج تج لُودا غَيرها لِيذُوقُواْ الْعذَاب إِن اللّه كَان نُصلِيهِم نَارا كُلَّما نَضِ

ي مِن }٥٦/النساء{عزِيزا حكِيما  جرِ  والَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تَ
رطَهم اجا أَزْوفِيه ما لَّهدا أَبفِيه الِدِينخ ارا األَنْهتِهتَح َظلِيال ِظال مخِلُهنُدو ٥٧/النساء{ة{ إِن 

 لِ إِندواْ بِالْعكُماسِ أَن تَحالن نيتُم بكَمإِذَا حا ولِهانَاتِ إِلَى أَهواْ األَم أَن تُؤد كُمرأْمي اللّه
ظُكُم بِهِ إِن اللّه كَان سمِيعا بصِريا   يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه }٥٨/اءالنس{اللّه نِعِما يعِ

وه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن  دءٍ فَريي ش وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي اَألمرِ مِنكُم فَإِن تَنازَعتُم فِ
   }٥٩/النساء{ْأوِيال كُنتُم تُؤمِنون بِاللّهِ والْيومِ اآلخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تَ
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اكَمتَحأَن ي ونرِيدي لِكا أُنزِلَ مِن قَبمو كا أُنزِلَ إِلَيواْ بِمنآم مأَنَّه ونمعزي إِلَى الَّذِين تَر واْ أَلَم
طَان أَن يضِلَّهم َضالالً بعِيدا  يالش رِيديواْ بِهِ وكْفُرواْ أَن يأُمِر قَد٦٠/النساء{إِلَى الطَّاغُوتِ و{ 

ون عنك صدودا دصي افِقِنينالْم تأَيولِ رسإِلَى الرو لَ اللّها أَنزاْ إِلَى مالَوتَع مإِذَا قِيلَ لَهو 
صِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جآؤوكَ يحلِفُون بِاللّهِ إِن }٦١/النساء{ م متْهابإِذَا أَص ف فَكَي 

ا  ض عنهم }٦٢/النساء{أَردنَا إِالَّ إِحسانًا وتَوفِيقً  أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِ
ظْ ا وعِ ي أَنفُسِهِم قَوالً بلِيغً نِ }٦٣/النساء{هم وقُل لَّهم فِ طَاع بِِإذْ ولٍ إِالَّ لِيسا مِن رلْنسا أَرمو 

 واْ اللّهدج ولُ لَوسالر ملَه تَغْفَراسو واْ اللّهتَغْفَروكَ فَاسآؤج مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مأَنَّه لَواللّهِ و
ِجدواْ }٦٤/النساء{تَوابا رحِيما  الَ ي ثُم مهنيب رج ا شوكَ فِيمكِّمحي تَّىح ونمِنؤالَ ي كبرو فَال 

جا مما قَضَيت ويسلِّمواْ تَسلِيما  رح ٦٥/النساء{فِي أَنفُسِهِم{   
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 لَو و مهنإِالَّ قَلِيلٌ م لُوها فَعارِكُم مواْ مِن دِيج رأَوِ اخ كُمأَنِ اقْتُلُواْ أَنفُس هِملَيا عنأَنَّا كَتَب لَوو
ما لَّهريخ بِهِ لَكَان ظُون وعا يلُواْ مفَع متَثْبِيتًا أَنَّه دأَشنَّا }٦٦/النساء{ ون لَّدم ماهنإِذاً لَّآتَيو 

ظِيما  راً عج ستَقِيما }٦٧/النساء{أَ ا م عِ اللّه والرسولَ }٦٨/النساء{ ولَهديناهم صِراطً طِ ن يمو 
بِيالن نهِم ملَيع اللّه مأَنْع الَّذِين عم لَئِكفَأُو نسحو الِحِنيالصاء ودهالشو يقِنيدالصو ني

 يا أَيها الَّذِين }٧٠/النساء{ ذَلِك الْفَضْلُ مِن اللّهِ وكَفَى بِاللّهِ علِيما }٦٩/النساء{أُولَئِك رفِيقًا 
ن }٧١/النساء{آمنواْ خذُواْ حِذْركُم فَانفِرواْ ثُباتٍ أَوِ انفِرواْ جمِيعا  طِّئَن فَِإ بن لَّيلَم مِنكُم إِنو 

صِيبةٌ قَالَ قَد أَنْعم اللّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيدا  تْكُم ماب٧٢/النساء{أَص{ كُمابأَص لَئِنو 
م هنيبو كُمنيتَكُن ب كَأَن لَّم قُولَنلَي ا نا فَضْلٌ مظِيم زًا عأَفُوزَ فَو ودة يا لَيتَنِي كُنت معهم فَ

لْ فِي سبِيلِ }٧٣/النساء{ شرون الْحياة الدنْيا بِاآلخِرةِ ومن يقَاتِ ي بِيلِ اللّهِ الَّذِيني س  فَلْيقَاتِلْ فِ
ظِيما ا عرج ف نُؤتِيهِ أَ وفَس غْلِبلْ أَو ي    }٧٤/النساء{ اللّهِ فَيقْتَ
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 انِ الَّذِينالْوِلْداء وسالنالِ وج الر مِن فِنيتَضْعسالْمبِيلِ اللّهِ وفِي س الَ تُقَاتِلُون ا لَكُممو
ا واجعل لَّنا مِن يقُولُون ربنا  لِيو نكا مِن لَّدل لَّنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيهِ الْقَر جنا مِن هذِ أَخرِ

ي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَرواْ يقَاتِلُون فِي سبِيلِ }٧٥/النساء{لَّدنك نَصِريا   الَّذِين آمنواْ يقَاتِلُون فِ
طَانِ كَان ضَعِيفًا الطَّاغُوتِ فَ يالش دكَي طَانِ إِن ياء الشلِيإِلَى }٧٦/النساء{قَاتِلُواْ أَو تَر أَلَم 

 ق الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّواْ أَيدِيكُم وأَقِيمواْ الصالة وآتُواْ الزكَاة فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتَالُ إِذَا فَرِي
مهنال ما الْقِتَالَ لَونلَيع تكَتَب ا لِمنبقَالُواْ رةً ويش خ دأَش ةِ اللّهِ أَويش خَ شون الناس كَ خْ ي 

 فَتِيال ونظْلَم لٍ قَرِيبٍ قُلْ متَاع الدنْيا قَلِيلٌ واآلخِرة خير لِّمنِ اتَّقَى والَ تُ ج أَخرتَنا إِلَى أَ
ت ولَو كُنتُم فِي بروجٍ مشيدةٍ وإِن تُصِبهم حسنةٌ }٧٧/ساءالن{ والْم م  أَينما تَكُونُواْ يدرِككُّ

ل من عِندِ اللّهِ فَما  هِ مِن عِندِكَ قُلْ كُ هِ مِن عِندِ اللّهِ وإِن تُصِبهم سيئَةٌ يقُولُواْ هذِ يقُولُواْ هذِ
 ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللّهِ وما }٧٨/النساء{ء الْقَومِ الَ يكَادون يفْقَهون حدِيثًا لِهؤال

   }٧٩/النساء{أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن نَّفْسِك وأَرسلْناكَ لِلناسِ رسوالً وكَفَى بِاللّهِ شهِيدا 
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ا  عِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تَولَّى فَما أَرسلْناكَ علَيهِم حفِيظً طِ ي ن٨٠/النساء{م{ قُولُونيو 
هنطَآئِفَةٌ م تيعِندِكَ ب زُواْ مِنرةٌ فَِإذَا بطَاع تُونيبا يم كْتُبي اللّهي تَقُولُ و م غَير الَّذِ

 كِيالكَفَى بِاللّهِ ولَى اللّهِ ولْ ع ض عنهم وتَوكَّ  أَفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان }٨١/النساء{فَأَعرِ
جدواْ فِيهِ اختِالفًا كَثِريا  رِ اللّهِ لَوعِندِ غَي نِ أَوِ }٨٢/النساء{مِناَألم نم رأَم ماءهإِذَا جو 

 مهمِن طُونَه ي األَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستَنبِ وه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِ در لَو واْ بِهِ وفِ أَذَاع خَو الْ
تُمعالَتَّب تُهمحرو كُملَيلُ اللّهِ ع طَان إِالَّ قَلِيال ولَوالَ فَضْ يبِيلِ اللّهِ }٨٣/النساء{ الشي س  فَقَاتِلْ فِ

 دأَش اللّهواْ وكَفَر الَّذِين س ف بأْ ف إِالَّ نَفْسك وحرضِ الْمؤمِنِني عسى اللّه أَن يكُ الَ تُكَلَّ
 تَنكِيال دأَشا وأْس٨٤/النساء{ب{فَاعش فَعش ن يم  ع شفَ ن يما وهنم نَصِيب كُن لَّهةً ينسةً ح

لٌ منها وكَان اللّه علَى كُلِّ شيءٍ مقِيتًا   وإِذَا حييتُم }٨٥/النساء{شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كِفْ
 كَان اللّه ا إِنوه در ا أَوهمِن نسواْ بَِأح يةٍ فَحا بِتَحِيسِيبءٍ حيلَى كُلِّ ش٨٦/النساء{ع{   
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قُ مِن اللّهِ دأَص نمفِيهِ و بيةِ الَ راممِ الْقِيوإِلَى ي كُمنعمج لَي وإِالَّ ه ال إِلَه دِيثًا اللّهح 
ي الْمنافِقِني فِئَتَينِ واللّه أَركَسهم بِما كَسبواْ أَتُرِيدون أَن تَهدواْ من }٨٧/النساء{  فَما لَكُم فِ

 بِيالس لَه جِد واْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ }٨٨/النساء{أَضَلَّ اللّه ومن يضْلِلِ اللّه فَلَن تَ دو 
ُخذُوهم فَ ي سبِيلِ اللّهِ فَإِن تَولَّواْ فَ خِذُواْ مِنهم أَولِياء حتَّى يهاجِرواْ فِ تَكُونُون سواء فَال تَتَّ

خِذُواْ مِنهم ولِيا والَ نَصِريا  جدتَّموهم والَ تَتَّ و ث يح ماقْتُلُوه٨٩/النساء{و{ صِلُوني إِالَّ الَّذِين 
 مهمقَاتِلُواْ قَوي أَو قَاتِلُوكُمأَن ي مهوردص ت صِرح وكُمآؤج يثَاقٌ أَوم مهنيبو كُمنيمٍ بقَو إِلَى

لَي طَهم علَيكُم فَلَقَاتَلُوكُم فَإِنِ اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُم وأَلْقَواْ إِ كُم السلَم فَما ولَو شاء اللّه لَسلَّ
 بِيالس هِملَيع لَكُم لَ اللّهع٩٠/النساء{ج{ مهمواْ قَونأْميو وكُمنأْمأَن ي ونرِيدي رِينآخ ونجِد  ستَ

كُملْقُواْ إِلَييو تَزِلُوكُمعي ا فَإِن لَّمواْ فِيِهكِساْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُرو دا ركُلَّ م مهدِياْ أَيكُفُّويو لَمالس 
ا مبِينا  طَانً ث ثِقِفْتُموهم وأُولَئِكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْ يح ماقْتُلُوهو مُخذُوه    }٩١/النساء{فَ
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ا فَتَحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ  طَئً ا خمِنؤلَ م ا ومن قَتَ طَئً ا إِالَّ خمِنؤقْتُلَ ممِنٍ أَن يؤلِم ا كَانمو
فَتَح مِنؤم وهو وٍّ لَّكُمدمٍ عمِن قَو قُواْ فَإِن كَاندصلِهِ إِالَّ أَن يةٌ إِلَى أَهلَّمس ةٍ ممِنؤةٍ مقَبر رِير

 ن لَّمةً فَممِنؤةٍ مقَبر رِيرتَحلِهِ وةٌ إِلَى أَهلَّمس ةٌ ميثَاقٌ فَدِيم مهنيبو كُمنيمٍ بمِن قَو إِن كَانو
جِد فَصِيام شهرينِ متَتَابِعينِ تَوبةً من اللّهِ وكَان اللّه علِيما ا يكِيملْ }٩٢/النساء{ ح  ومن يقْتُ

ظِيما  ا عذَابع لَه دأَعو هنلَعهِ ولَيع اللّه غَضِبا وا فِيهالِدخ منهج ه آؤزج تَعمدا فَ ا ممِنؤم
ها الَّذِين آمنواْ إِذَا ضَربتُم فِي سبِيلِ اللّهِ فَتَبي}٩٣/النساء{ ا أَيي  كُمأَلْقَى إِلَي نالَ تَقُولُواْ لِمواْ ون

لُ  ن قَبكُنتُم م كَذَلِك ةثِري السالم لَست مؤمِنا تَبتَغُون عرض الْحياةِ الدنْيا فَعِند اللّهِ مغَانِم كَ
   }٩٤/النساء{ون خبِريا فَمن اللّه علَيكُم فَتَبينواْ إِن اللّه كَان بِما تَعملُ
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 الِهِموبِيلِ اللّهِ بِأَمفِي س وناهِدج الْمرِ ولِي الضَّرأُو رغَي مِنِنيؤالْم مِن وني الْقَاعِد الَّ يستَوِ
جةً وكُال وعد اللّه وأَ رد لَى الْقَاعِدِينع أَنفُسِهِمو الِهِموبِأَم اهِدِينج الْم فَضَّلَ اللّه نفُسِهِم

ظِيما  ا عرج جاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَ الْم فَضَّلَ اللّهى ونس٩٥/النساء{الْح{ هناتٍ مج رد 
ي }٩٦/النساء{ وكَان اللّه غَفُورا رحِيما ومغْفِرة ورحمةً  إِن الَّذِين تَوفَّاهم الْمآلئِكَةُ ظَالِمِ

ض اللّهِ واسِعةً  أَر تَكُن اْ أَلَمضِ قَالْوي األَر أَنْفُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتُم قَالُواْ كُنا مستَضْعفِني فِ
ا فَأُوواْ فِيهاِجرا فَتُهصِريم اءتسو منهج ماهأْوم ٩٧/النساء{لَئِك{ مِن فِنيتَضْعسإِالَّ الْم 

 بِيالس ونتَدهالَ يحِيلَةً و ونطِيع جالِ والنساء والْوِلْدانِ الَ يستَ ى }٩٨/النساء{الرسع لَئِكفَأُو 
اللّه كَانو مهنع فُوعأَن ي ا اللّها غَفُور فُوي }٩٩/النساء{ ع جِد فِ بِيلِ اللّهِ يفِي س اجِرهن يمو 

 ت والْم رِكْهدي ولِهِ ثُمسرا إِلَى اللّهِ واجِرهتِهِ ميمِن ب ج خْر ن يمةً وعسا وثِري األَرضِ مراغَما كَ
اللّه كَانلى اللّهِ وع ه رج ع أَ ضِ }١٠٠/النساء{ غَفُورا رحِيما فَقَد وقَ فِي األَر تُمبإِذَا ضَرو 

 الْكَافِرِين واْ إِنكَفَر الَّذِين كُمفْتِنأَن ي خِفْتُم ةِ إِنالالص واْ مِنرأَن تَقْص احنج كُملَيع سفَلَي
بِينا  ا مودع ١٠١/النساء{كَانُواْ لَكُم{   
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أَقَمت لَهم الصالة فَلْتَقُم طَآئِفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُواْ أَسلِحتَهم فَِإذَا  وإِذَا كُنت فِيهِم فَ
آئِكُمركُونُواْ مِن وواْ فَلْيدج ذُواْ سْأخلْيو كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي ى لَمرتِ طَآئِفَةٌ أُخ  ولْتَأْ

حِذْرهم وأَسلِحتَهم ود الَّذِين كَفَرواْ لَو تَغْفُلُون عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُون علَيكُم 
طَرٍ أَو كُنتُم مرضَى أَن تَضَعواْ ميلَةً واحِدة والَ جناح علَيكُ ن مى م م إِن كَان بِكُم أَذً

 فَإِذَا قَضَيتُم }١٠٢/النساء{أَسلِحتَكُم وخذُواْ حِذْركُم إِن اللّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا 
ة الصالة فَاذْكُرواْ اللّه قِياما وقُعودا وعلَى الالص إِن ةالواْ الصأَقِيم  جنوبِكُم فَِإذَا اطْمْأنَنتُم فَ

ا   والَ تَهِنواْ فِي ابتِغَاء الْقَومِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمون }١٠٣/النساء{كَانَت علَى الْمؤمِنِني كِتَابا موقُوتً
ج تَرو ا تَأْلَمونكَم ونأْلَمي ما فَإِنَّهكِيما حلِيمع اللّه كَانو ونج را الَ ياللّهِ م مِن ١٠٤/النساء{ون{ 

خَآئِنِني خصِيما  إِنَّا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحق لِتَحكُم بين الناسِ بِما أَراكَ اللّه والَ تَكُن لِّلْ
   }١٠٥/النساء{
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خْتَانُون أَنفُسهم }١٠٦/النساء{واستَغْفِرِ اللّهِ إِن اللّه كَان غَفُورا رحِيما  ي نِ الَّذِينادِلْ عج  والَ تُ
ثِيما  خْفُون مِن }١٠٧/نساءال{إِن اللّه الَ يحِب من كَان خوانًا أَ خْفُون مِن الناسِ والَ يستَ  يستَ

ضَى مِن الْقَولِ وكَان اللّه بِما يعملُون محِيطًا  را الَ يم تُونيبإِذْ ي مهعم وه١٠٨/النساء{اللّهِ و{ 
جادِلُ اللّه عنهم يوم الْقِيامةِ أَم من يكُون هاأَنتُم هؤالء جادلْتُم عنهم فِي الْحياةِ الدنْيا  ن يفَم

 كِيالو هِملَيا }١٠٩/النساء{عغَفُور جِدِ اللّه ي تَغْفِرِ اللّهسي ثُم هنَفْس ظْلِم ي ا أَووءلْ س معن يمو 
ْثما فَإِنَّما يكْ}١١٠/النساء{رحِيما  سِبه علَى نَفْسِهِ وكَان اللّه علِيما حكِيما  ومن يكْسِب إِ

ثْما مبِينا }١١١/النساء{ ْثما ثُم يرمِ بِهِ برِيئًا فَقَدِ احتَملَ بهتَانًا وإِ طِيئَةً أَو إِ خ كْسِبن يمو 
فَةٌ منهم أَن يضِلُّوكَ وما يضِلُّون إِالُّ  ولَوالَ فَضْلُ اللّهِ علَيك ورحمتُه لَهمت طَّآئِ}١١٢/النساء{

 تَكُن ا لَمم كلَّمعةَ والْحِكْمو الْكِتَاب كلَيع لَ اللّهأَنزءٍ ويمِن ش ونَك ضُرا يمو مهأَنفُس
ظِيما  ع كلَيلُ اللّهِ ع    }١١٣/النساء{تَعلَم وكَان فَضْ
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حٍ بين الناسِ ومن  الإِص وفٍ أَورعم قَةٍ أَودبِص رأَم نإِالَّ م ماهوج ثِريٍ من نَّ ي كَ الَّ خير فِ
فوضَاتِ اللّهِ فَسرتَغَاء ماب لْ ذَلِك فْعا يظِيم ا عرج شاقِقِ الرسولَ }١١٤/النساء{ نُؤتِيهِ أَ ن يمو 

 اءتسو منهلِهِ جنُصلَّى وا تَولِّهِ منُو مِنِنيؤبِيلِ الْمس رغَي تَّبِعيى ودالْه لَه نيا تَبدِ معمِن ب
شرِكْ  إِن اللّه الَ يغْفِر أَن ي}١١٥/النساء{مصِريا  ن يماء وش ن يلِم ذَلِك ونا دم غْفِريكَ بِهِ ورش

ا وإِن يدعون إِالَّ }١١٦/النساء{بِاللّهِ فَقَد ضَلَّ َضالالً بعِيدا   إِن يدعون مِن دونِهِ إِالَّ إِنَاثً
طَانًا مرِيدا  يخِذَ}١١٧/النساء{ش  }١١٨/النساء{ن مِن عِبادِكَ نَصِيبا مفْروضًا  لَّعنه اللّه وقَالَ لَأَتَّ

خِذِ  وألُضِلَّنهم وُألمنينهم وآلمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آذَان اَألنْعامِ وآلمرنَّهم فَلَيغَيرن خلْق اللّهِ ومن يتَّ
ا من دونِ اللّهِ فَقَد خسِ لِيو طَان يا الشبِينا م  يعِدهم ويمنيهِم وما }١١٩/النساء{ر خسرانً

طَان إِالَّ غُرورا  يالش مهعِدا }١٢٠/النساء{يحِيصا مهنع ونجِد الَ يو منهج ماهأْو م لَئِكأُو 
   }١٢١/النساء{
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ي مِن تَحتِها األَنْهار خالِدِين فِيها  جرِ والَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تَ
 اللّهِ قِيال قُ مِن دأَص نما وقاللّهِ ح دعا ودبِ}١٢٢/النساء{أَب سلِ  لَّي أَه انِيال أَمو كُمانِيأَم

جِد لَه مِن دونِ اللّهِ ولِيا والَ نَصِريا  الَ يبِهِ و زج ا يوءلْ سمعن ين }١٢٣/النساء{الْكِتَابِ ممو 
ج ظْلَمون نَقِريا يعملْ مِن الصالِحات مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَأُولَئِك يدخلُون الْ الَ يةَ ون

ا }١٢٤/النساء{ ع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفً واتَّب سِنحم وهو  ههج و لَمأَس نما مدِين نسأَح نمو 
 لِيالخ اهِيمرإِب َخذَ اللّه ضِ}١٢٥/النساء{واتَّ ي األَر  وكَان اللّه  وللّهِ ما فِي السماواتِ وما فِ

حِيطًا  ءٍ ميتْلَى }١٢٦/النساء{بِكُلِّ شا يمو فِيهِن فْتِيكُمي اء قُلِ اللّهسفِي الن تَفْتُونَكسيو 
ي الَ تُؤتُونَهن ما كُتِب لَهن وتَرغَبون أَن  ي الْكِتَابِ فِي يتَامى النساء الَّالتِ علَيكُم فِ

تَنكِح رٍ فَإِنيخ لُواْ مِنا تَفْعمطِ و ى بِالْقِستَامواْ لِلْيأَن تَقُومانِ والْوِلْد مِن فِنيتَضْعسالْمو نوه
   }١٢٧/النساء{اللّه كَان بِهِ علِيما 
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ح علَيهِما أَن يصلِحا بينهما صلْحا  شوزًا أَو إِعراضًا فَال جناْ وإِنِ امرأَة خافَت مِن بعلِها نُ
 لُونما تَعبِم كَان اللّه تَتَّقُواْ فَإِنواْ وسِنإِن تُحو حالش س تِ األَنفُ ضِرأُحو ريخ ح لْ الصا وبِريخ

لِ }١٢٨/النساء{ يلَّ الْم لَو حرصتُم فَال تَمِيلُواْ كُ اء وسالن نيدِلُواْ بواْ أَن تَعطِيع  ولَن تَستَ
قَا  وإِن يتَفَر}١٢٩/النساء{فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِن تُصلِحواْ وتَتَّقُواْ فَإِن اللّه كَان غَفُورا رحِيما 

 وللّهِ ما فِي السماواتِ وما }١٣٠/النساء{يغْنِ اللّه كُال من سعتِهِ وكَان اللّه واسِعا حكِيما 
ضِ ولَقَد وصينا الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب مِن قَبلِكُم وإِياكُم أَنِ اتَّقُواْ اللّه وإِن تَكْفُرواْ  ي األَر فِ

ا حمِيدا فَإِ غَنِي اللّه كَانضِ و ي األَر ي السماواتِ وما فِ ي }١٣١/النساء{ن لِلّهِ ما فِ  ولِلّهِ ما فِ
 كِيالكَفَى بِاللّهِ وضِ وي األَر تِ }١٣٢/النساء{السماواتِ وما فِ يأْ و اسا النهأَي كُمذْهِبأْ يش إِن ي 

كَانو رِينا بِآخقَدِير لَى ذَلِكع ١٣٣/النساء{ اللّه{ اباللّهِ ثَو ا فَعِندنْيالد ابثَو رِيدي ن كَانم 
   }١٣٤/النساء{الدنْيا واآلخِرةِ وكَان اللّه سمِيعا بصِريا 
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 بِنياألَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو لَى أَنفُسِكُمع لَواء لِلّهِ ودهطِ ش بِالْقِس امِنيواْ كُونُواْ قَونآم ا الَّذِينها أَيي
لُواْ وإِن تَلْوواْ أَو تُعرِضُواْ إِن يكُن غَنِيا أَو فَقَريا فَاللّه أَولَى بِهِما فَال تَتَّبِعواْ الْهوى أَن تَعدِ

 يا أَيها الَّذِين آمنواْ آمِنواْ بِاللّهِ ورسولِهِ والْكِتَابِ }١٣٥/النساء{فَإِن اللّه كَان بِما تَعملُون خبِريا 
ن يملُ ولَ مِن قَبأَنز ي ي نَزلَ علَى رسولِهِ والْكِتَابِ الَّذِ ئِكَتِهِ وكُتُبِهِ الَّذِ المبِاللّهِ و كْفُر

لَّ َضالالً بعِيدا   إِن الَّذِين آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم آمنواْ }١٣٦/النساء{ورسلِهِ والْيومِ اآلخِرِ فَقَد ضَ
و ملَه غْفِرلِي كُنِ اللّهي ا لَّمواْ كُفْرادازْد واْ ثُمكَفَر ثُم بِيالس مهدِيهرِ }١٣٧/النساء{الَ لِيش ب 

خِذُون الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِني }١٣٨/النساء{الْمنافِقِني بِأَن لَهم عذَابا أَلِيما   الَّذِين يتَّ
 وقَد نَزلَ علَيكُم فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا }١٣٩/لنساءا{أَيبتَغُون عِندهم الْعِزة فَإِن العِزة لِلّهِ جمِيعا 

هِ  خُوضُواْ فِي حدِيثٍ غَيرِ تَّى يح مهعواْ مدتَقْع ا فَالأُ بِهزتَهسيا وبِه كَفَراتِ اللّهِ يآي تُممِعس
و افِقِنينالْم امِعج اللّه إِن مثْلُهإِذًا م ا إِنَّكُممِيعج منهفِي ج ١٤٠/النساء{الْكَافِرِين{   
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و كُمعنَكُن م اللّهِ قَالُواْ أَلَم نم ح إِن كَان لِلْكَافِرِين الَّذِين يتَربصون بِكُم فَإِن كَان لَكُم فَتْ
نَصِيب قَالُواْ أَلَم نَستَحوِذْ علَيكُم ونَمنعكُم من الْمؤمِنِني فَاللّه يحكُم بينكُم يوم الْقِيامةِ ولَن 

 بِيالس مِنِنيؤلَى الْمع لِلْكَافِرِين لَ اللّهعج افِقِ}١٤١/النساء{ينالْم إِن  وهو اللّه ونخَادِع ي ني
 إِالَّ قَلِيال اللّه ونذْكُرالَ يو اسالن ونآؤرالَى يواْ كُسةِ قَامالواْ إِلَى الصإِذَا قَامو مهادِعخ

ذَبذَبِني بين ذَلِك الَ إِلَى هؤالء والَ إِلَى هؤالء ومن يضْلِلِ اللّه}١٤٢/النساء{ م  لَه جِد  فَلَن تَ
 بِيال١٤٣/النساء{س{ ونأَتُرِيد مِنِنيؤونِ الْماء مِن دلِيأَو خِذُواْ الْكَافِرِين ها الَّذِين آمنواْ الَ تَتَّ ا أَيي 

طَانًا مبِينا  جعلُواْ لِلّهِ علَيكُم سلْ ي الدركِ}١٤٤/النساء{أَن تَ  األَسفَلِ مِن النارِ  إِن الْمنافِقِني فِ
جِد لَهم نَصِريا   إِالَّ الَّذِين تَابواْ وأَصلَحواْ واعتَصمواْ بِاللّهِ وأَخلَصواْ دِينهم }١٤٥/النساء{ولَن تَ

ظِيما  ا عرج تِ اللّه الْمؤمِنِني أَ ؤي فوسو مِنِنيؤالْم عم لَئِك١٤٦/ساءالن{لِلّهِ فَأُو{ لُ اللّهفْعا يم 
  )اجلزء السادس (  }١٤٧/النساء{بِعذَابِكُم إِن شكَرتُم وآمنتُم وكَان اللّه شاكِرا علِيما 
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 إِن }١٤٨/النساء{جهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِالَّ من ُظلِم وكَان اللّه سمِيعا علِيما الَّ يحِب اللّه الْ
خْفُوه أَو تَعفُواْ عن سوءٍ فَإِن اللّه كَان عفُوا قَدِيرا   إِن الَّذِين }١٤٩/النساء{تُبدواْ خيرا أَو تُ

سربِاللّهِ و ونكْفُرضٍ ي عبِب نَكْفُرضٍ و عبِب مِننُؤ يقُولُونلِهِ وسراللّهِ و نيقُواْ بفَرأَن ي ونرِيديلِهِ و
 بِيالس ذَلِك نيخِذُواْ ب  أُولَئِك هم الْكَافِرون حقا وأَعتَدنَا }١٥٠/النساء{ويرِيدون أَن يتَّ

 والَّذِين آمنواْ بِاللّهِ ورسلِهِ ولَم يفَرقُواْ بين أَحدٍ منهم }١٥١/النساء{ينا لِلْكَافِرِين عذَابا مهِ
جورهم وكَان اللّه غَفُورا رحِيما  لُ الْكِتَابِ أَن }١٥٢/النساء{أُولَئِك سوف يؤتِيهِم أُ أَه أَلُكسي 

ا مكِتَاب هِملَيلَ عزتُن ةرهفَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ ج مِن ذَلِك رى أَكْبوسأَلُواْ مس اء فَقَدمالس ن
 ن ذَلِكنَا عفَوفَع اتنيالْب ماءتْها جدِ معلَ مِن بج خَذُواْ الْعِ ظُلْمِهِم ثُم اتَّ فَأَخذَتْهم الصاعِقَةُ بِ

طَانًا م  ورفَعنا فَوقَهم الطُّور بِمِيثَاقِهِم وقُلْنا لَهم ادخلُواْ }١٥٣/النساء{بِينا وآتَينا موسى سلْ
ا غَلِيظًا  جدا وقُلْنا لَهم الَ تَعدواْ فِي السبتِ وأَخذْنَا مِنهم ميثَاقً س اب١٥٤/النساء{الْب{   
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لْ  ب ف فَبِما نَقْضِهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهِم بآياتِ اللّهِ وقَتْلِهِم األَنْبِياء بِغَيرِ حق وقَولِهِم قُلُوبنا غُلْ
ا }١٥٥/النساء{ قَلِيال طَبع اللّه علَيها بِكُفْرِهِم فَال يؤمِنون إِالَّ  وبِكُفْرِهِم وقَولِهِم علَى مريم بهتَانً

ظِيما  ا }١٥٦/النساء{عمو ا قَتَلُوهمولَ اللّهِ وسر ميرم نى ابعِيس سِيحا الْمإِنَّا قَتَلْن لِهِمقَوو 
فُواْ فِيهِ لَفِي شكٍّ منه ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِالَّ اتِّباع صلَبوه ولَكِن شبه لَهم وإِن الَّذِين اختَلَ

ل رفَعه اللّه إِلَيهِ وكَان اللّه عزِيزا حكِيما }١٥٧/النساء{الظَّن وما قَتَلُوه يقِينا  إِن }١٥٨/النساء{ بو 
ظُلْمٍ }١٥٩/النساء{قَبلَ موتِهِ ويوم الْقِيامةِ يكُون علَيهِم شهِيدا من أَهلِ الْكِتَابِ إِالَّ لَيؤمِنن بِهِ   فَبِ

من الَّذِين هادواْ حرمنا علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّت لَهم وبِصدهِم عن سبِيلِ اللّهِ كَثِريا 
لِ وأَعتَدنَا لِلْكَافِرِين  وأَخذِهِم الربا وقَد نُهواْ}١٦٠/النساء{  عنه وأَكْلِهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطِ

ي الْعِلْمِ مِنهم والْمؤمِنون يؤمِنون بِما أُنزِلَ }١٦١/النساء{مِنهم عذَابا أَلِيما  خُون فِ  لَّكِنِ الراسِ
ني الصالة والْمؤتُون الزكَاة والْمؤمِنون بِاللّهِ والْيومِ اآلخِرِ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك والْمقِيمِ

ظِيما  ا عرج    }١٦٢/النساء{أُولَئِك سنؤتِيهِم أَ
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حاعِيلَ إِنَّا أَومإِسو اهِيمرا إِلَى إِبنيحأَوهِ و ينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نُوحٍ والنبِيني مِن بعدِ
 وداوا دنآتَيو انملَيسو ونارهو س وإْسحق ويعقُوب واَألسباطِ وعِيسى وأَيوب ويونُ

 ورسال قَد قَصصناهم علَيك مِن قَبلُ ورسال لَّم نَقْصصهم علَيك وكَلَّم }١٦٣/النساء{زَبورا 
جةٌ }١٦٤/النساء{اللّه موسى تَكْلِيما  لَى اللّهِ حاسِ علِلن كُوني لِئَال نذِرِينمو رِينش بم الس ر 

لِ وكَان اللّه عزِ سالر دعا بكِيما حبِعِلْمِهِ }١٦٥/النساء{يز لَهأَنز كلَ إِلَيا أَنزبِم دهش ي لَّكِنِ اللّه 
شهدون وكَفَى بِاللّهِ شهِيدا  آلئِكَةُ يالْمبِيلِ اللّهِ }١٦٦/النساء{ون سواْ ع دصواْ وكَفَر الَّذِين إِن 

 إِن الَّذِين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُنِ اللّه لِيغْفِر لَهم والَ }١٦٧/ءالنسا{قَد ضَلُّواْ َضالالً بعِيدا 
 إِالَّ َطرِيق جهنم خالِدِين فِيها أَبدا وكَان ذَلِك علَى اللّهِ يسِريا }١٦٨/النساء{لِيهدِيهم طَرِيقاً 

ءكُم الرسولُ بِالْحق مِن ربكُم فَآمِنواْ خيرا لَّكُم وإِن  يا أَيها الناس قَد جا}١٦٩/النساء{
   }١٧٠/النساء{تَكْفُرواْ فَإِن لِلَّهِ ما فِي السماواتِ واألَرضِ وكَان اللّه علِيما حكِيما 
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 نى ابعِيس سِيحا الْمإِنَّم قلَى اللّهِ إِالَّ الْحالَ تَقُولُواْ عو ي دِينِكُم يا أَهلَ الْكِتَابِ الَ تَغْلُواْ فِ
ثَةٌ مريم رسولُ اللّهِ وكَلِمتُه أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منه فَآمِنواْ بِاللّهِ  الَ تَقُولُواْ َثاللِهِ وسرو

ي  انتَهواْ خيرا لَّكُم إِنَّما اللّه إِلَه واحِد سبحانَه أَن يكُون لَه ولَد لَّه ما فِي السماوات وما فِ
 كِيالكَفَى بِاللّهِ وضِ و١٧١/النساء{األَر{ كُونأَن ي سِيحالْم ف عبداً لِّلّهِ والَ  لَّن يستَنكِ

شرهم إِلَيهِ جمِيعا  حيفَس تَكْبِرسيتِهِ وادعِب نع ف الْمآلئِكَةُ الْمقَربون ومن يستَنكِ
جورهم ويزيدهم من فَضْلِهِ }١٧٢/النساء{ وأَما  فََأما الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُ

ا والَ  لِيونِ اللّهِ ون دم ملَه ونجِد الَ يا وا أَلُيمذَابع مهذِّبعواْ فَيرتَكْباستَنكَفُواْ واس الَّذِين
بِينا  يا أَيها الناس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نُورا م}١٧٣/النساء{نَصِريا 

 فََأما الَّذِين آمنواْ بِاللّهِ واعتَصمواْ بِهِ فَسيدخِلُهم فِي رحمةٍ منه وفَضْلٍ ويهدِيهِم }١٧٤/النساء{
ستَقِيما  اطًا مهِ صِر١٧٥/النساء{إِلَي{   
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ف ما  ا نِصفَلَه تأُخ لَهو لَدو لَه سلَي لَكه ؤ رلَةِ إِنِ امي الْكَال يستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِ
لُثَ ثُهآ إِن لَّم يكُن لَّها ولَد فَإِن كَانَتَا اثْنتَينِ فَلَهما الثُّ ة تَركَ وهو يرِ وإِن كَانُواْ إِخكَ وا تَرانِ مِم

 لِيمءٍ عي بِكُلِّ ش اللّهواْ و ظِّ األُنَثيينِ يبين اللّه لَكُم أَن تَضِلُّ اء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حنِساالً وج ر
 }١٧٦/النساء{

  )٥(سورة املائدة 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ي يا أَيها الَّ ذِين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ األَنْعامِ إِالَّ ما يتْلَى علَيكُم غَير محِلِّ

 رِيدا يم كُمحي اللّه إِن مرح أَنتُمدِ وياللّ}١/املائدة{الص آئِرعواْ ش هِ  يا أَيها الَّذِين آمنواْ الَ تُحِلُّ
 هِمبن رم فَضْال تَغُونبي امرالْح تيالْب نيال آمو الَ الْقَآلئِدو ي دالَ الْهو امرالْح رهالَ الشو
جِدِ  سنِ الْمع وكُم دمٍ أَن صقَو آننش كُمنرِمج الَ يواْ وطَاد فَاص لَلْتُمإِذَا حانًا ورِضْوو

رالْح إِن اتَّقُواْ اللّهانِ وودالْعثْمِ و امِ أَن تَعتَدواْ وتَعاونُواْ علَى الْرب والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اإلِ
   }٢/املائدة{اللّه شدِيد الْعِقَابِ 
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 ة خَنِقَةُ والْموقُوذَ نالْمرِ اللّهِ بِهِ وا أُهِلَّ لِغَيمزِيرِ وخِن حرمت علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْ
ح علَى ا ع إِالَّ ما ذَكَّيتُم وما ذُبِ با أَكَلَ السمةُ وطِيح النةُ ويدتَرالْمواْ وتَقْسِمأَن تَسبِ وصلن

 م ونِ الْيوش اخو مهوش خْ س الَّذِين كَفَرواْ مِن دِينِكُم فَال تَ بِاَألزْالَمِ ذَلِكُم فِسق الْيوم يئِ
ضِيت لَكُم اإلِسالم دِينا فَمنِ رتِي ومنِع كُملَيع تمأَتْمو كُمدِين لَكُم لْتي أَكْم طُر فِ  اضْ

 حِيمر غَفُور اللّه ثْمٍ فَإِن فٍ لِّإِ جانِ ْخمصةٍ غَير متَ لْ }٣/املائدة{م  يسأَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُ
حِ مكَلِّبِني تُعلِّمونَهن مِما علَّمكُم ا جوارِ للّه فَكُلُواْ مِما أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وما علَّمتُم من الْ
 الْيوم }٤/املائدة{أَمسكْن علَيكُم واذْكُرواْ اسم اللّهِ علَيهِ واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه سرِيع الْحِسابِ 

طَعامكُم حِلُّ  و حِلٌّ لَّكُم أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين امطَع و اتبالطَّي أُحِلَّ لَكُم اتنصحالْمو ملَّه
 نهورج مِن الْمؤمِناتِ والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب مِن قَبلِكُم إِذَا آتَيتُموهن أُ

لُهمطَ ع ميانِ فَقَد حبِ ي أَخدانٍ ومن يكْفُر بِاإلِ خِذِ  وهو محصِنِني غَير مسافِحِني والَ متَّ
 خَاسِرِين    }٥/املائدة{فِي اآلخِرةِ مِن الْ

http://www.islam4u.com


  )١٠٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

 كُمدِيأَيو كُموهج الةِ فاغْسِلُواْ وإِلَى الص تُمواْ إِذَا قُمنآم ا الَّذِينها أَيواْ يحسامافِقِ ورإِلَى الْم
ضَى أَو علَى سفَرٍ  رإِن كُنتُم مواْ ورا فَاطَّهبنج إِن كُنتُمنيِ وبإِلَى الْكَع لَكُمج أَرو وسِكُمؤ بِر

ماء فَتَيواْ مجِد طِ أَو الَمستُم النساء فَلَم تَ مواْ صعِيدا طَيبا أَو جاء أَحد منكُم من الْغَائِ
 رِيدلَكِن يجٍ و رح نكُم ملَيلَ ع عج لِي اللّه رِيدا يم هندِيكُم مأَيو وهِكُمج واْ بِوحسفَام

 ونكُرش طَهركُم ولِيتِم نِعمتَه علَيكُم لَعلَّكُم تَ ةَ اللّهِ}٦/املائدة{لِيمواْ نِعاذْكُرو  مِيثَاقَهو كُملَيع 
دورِ  بِذَاتِ الص لِيمع اللّه إِن اتَّقُواْ اللّها ونطَع ي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُم سمِعنا وأَ  }٧/املائدة{الَّذِ

جرِمنكُ الَ يطِ و اء بِالْقِسدهلِلّهِ ش امِنيواْ كُونُواْ قَونآم ا الَّذِينها أَيلَى أَالَّ يمٍ عقَو آننش م
 لُونما تَعبِم بِريخ اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهى ولِلتَّقْو بأَقْر ودِلُواْ هدِلُواْ اع٨/املائدة{تَع{ اللّه دعو 

 ظِيم ع رج    }٩/املائدة{الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ لَهم مغْفِرة وأَ
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جحِيمِ  ها الَّذِين آمنواْ اذْكُرواْ }١٠/املائدة{والَّذِين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتِنا أُولَئِك أَصحاب الْ ا أَيي 
ف أَيدِيهم عنكُم واتَّقُواْ اللّه نِعمت اللّهِ علَ طُواْ إِلَيكُم أَيدِيهم فَكَ سبأَن ي مقَو مإِذْ ه كُمي

 ونمِنؤلِ الْم ي إِسرآئِيلَ وبعثْنا مِنهم }١١/املائدة{وعلَى اللّهِ فَلْيتَوكَّ  ولَقَد أَخذَ اللّه مِيثَاقَ بنِ
رش ع يي اثْن  نَقِيبا وقَالَ اللّه إِنِّي معكُم لَئِن أَقَمتُم الصالة وآتَيتُم الزكَاة وآمنتُم بِرسلِ

ضًا حسنا لَّأُكَفِّرن عنكُم سيئَاتِكُم وألُدخِلَنكُم جناتٍ  قَر اللّه ضْتُم أَقْرو موهتُمرزعو
ي مِن تَحتِ جرِ لَّ سواء السبِيلِ تَ  فَبِما }١٢/املائدة{ها األَنْهار فَمن كَفَر بعد ذَلِك مِنكُم فَقَد ضَ

ا مما  ظ واْ حنَساضِعِهِ وون مع الْكَلِم فُونرحةً يقَاسِي مها قُلُوبلْنعج و ماهلَعن ميثَاقَهنَقْضِهِم م
واْ بِهِ وذُكِّر اللّه إِن ح ف عنهم واصفَ فَاع مهنم إِالَّ قَلِيال مهنةٍ مآئِنخ لَىع طَّلِع الَ تَزالُ تَ

 سِنِنيحالْم حِب١٣/املائدة{ي{   
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ا مما ذُكِّرواْ بِهِ فَأَغْرينا بينهم ومِ ظ واْ حسفَن مذْنَا مِيثَاقَهى أَخارقَالُواْ إِنَّا نَص الَّذِين ن
 ونعنصا كَانُواْ يبِم اللّه مئُهبني ف وسةِ واممِ الْقِيوغْضَاء إِلَى يالْبو ةاودا أَ}١٤/املائدة{الْعلَ  ي ه

خْفُون مِن الْكِتَابِ ويعفُو عن كَثِريٍ  ثِريا مما كُنتُم تُ الْكِتَابِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَ
 بِنيم كِتَابو اللّهِ نُور ناءكُم مج ١٥/املائدة{قَد{اللَ السبس انَهرِضْو ع نِ اتَّبم ي بِهِ اللّه مِ  يهدِ

ستَقِيمٍ  اطٍ مإِلَى صِر دِيهِمهيورِ بِِإذْنِهِ واتِ إِلَى النلُم جهم منِ الظُّ خْرِ ي١٦/املائدة{و{ كَفَر لَّقَد 
ك الَّذِين قَآلُواْ إِن اللّه هو الْمسِيح ابن مريم قُلْ فَمن يملِك مِن اللّهِ شيئًا إِن أَراد أَن يهلِ

لِلّهِ ملْك السماواتِ واألَرضِ وما بينهما  ا ومِيعضِ جن فِي األَرمو هأُمو ميرم ناب سِيحالْم
 ءٍ قَدِيريلِّ ش شاء واللّه علَى كُ ا يم خْلُق ١٧/املائدة{ي{   
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 رش لْ أَنتُم بكُم بِذُنُوبِكُم بذِّبعي قُلْ فَلِم ه اؤأَحِباء اللّهِ ونأَب نى نَحارصالنو ودهقَالَتِ الْيو
شاء ولِلّهِ ملْك السما ن يم ذِّبعياء وش ن يلِم غْفِري لَقخ نما ممهنيا بمضِ و األَراتِ وو

 صِريهِ الْمإِلَيلِ }١٨/املائدة{و سالر نةٍ ملَى فَتْرع لَكُم نيبا يولُنسر اءكُمج لَ الْكِتَابِ قَدا أَهي 
شِري ونَذِير واللّ اءكُم بج الَ نَذِيرٍ فَقَدشِريٍ و اءنَا مِن با جأَن تَقُولُواْ م ءٍ قَدِيريلِّ ش ه علَى كُ

 وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياء }١٩/املائدة{
 الَمِنين الْعا مدتِ أَح ؤي ا لَمآتَاكُم ما و لُوكً لَكُم معج ٢٠/املائدة{و{مِ ادا قَوي  ض لُوا األَرخ

 اسِرِينوا خفَتَنقَلِب ارِكُمبلَى أَدوا ع تَدالَ تَرو لَكُم اللّه ةَ الَّتِي كَتَبسا }٢١/املائدة{املُقَدقَالُوا ي 
ج خْر ا فَإِن يهواْ مِنج خْر ي تَّىا حلَهخإِنَّا لَن نَّدو ارِينبا جما قَوفِيه ى إِنوسا فَإِنَّا مهواْ مِن

 اخِلُون٢٢/املائدة{د{ ابالْب هِملَيلُواْ عخا ادهِملَيع اللّه مأَنْع خَافُون ي الَّذِين نِ مِنالج قَالَ ر 
 مِنِنيؤكَّلُواْ إِن كُنتُم ملَى اللّهِ فَتَوعو ونغَالِب فَِإنَّكُم وهلْتُمخ٢٣/املائدة{فَِإذَا د{   
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قَالُواْ يا موسى إِنَّا لَن نَّدخلَها أَبدا ما دامواْ فِيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتِال إِنَّا هاهنا 
 ونمِ  قَالَ}٢٤/املائدة{قَاعِد الْقَو نيبا وننيقْ ب أَخِي فَافْرإِالَّ نَفْسِي و لِكإِنِّي ال أَم بر 
 لَى }٢٥/املائدة{الْفَاسِقِنيع س ي األَرضِ فَال تَأْ إِنَّها محرمةٌ علَيهِم أَربعِني سنةً يتِيهون فِ  قَالَ فَ

 مِ الْفَاسِقِني٢٦/املائدة{الْقَو{ا  ودِهِملَ مِن أَحانًا فَتُقُببا قُربإِذْ قَر قبِالْح مآد ي نأَ ابنَب هِملَياتْلُ ع
 تَّقِنيالْم مِن لُ اللّهتَقَبا يقَالَ إِنَّم كرِ قَالَ لَأَقْتُلَناآلخ لْ مِنتَقَبي لَم٢٧/املائدة{و{ ي طت إِلَ سلَئِن ب 

ي أَخاف اللّه رب الْعالَمِني يدكَ لِتَ ي إِلَيك لَأَقْتُلَك إِنِّ طٍ يدِ ي ما أَنَاْ بِباسِ ي }٢٨/املائدة{قْتُلَنِ  إِنِّ
 اء الظَّالِمِنيزج ذَلِكارِ وابِ النحأَص مِن فَتَكُون ثْمِك ثْمِي وإِ  }٢٩/املائدة{أُرِيد أَن تَبوء بِإِ

لَه تعطَو خَاسِرِين فَ ح مِن الْ بفَأَص قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَه ها }٣٠/املائدة{ نَفْسابغُر اللّه ث عفَب 
لَ هذَا  ت أَن أَكُون مِثْ زج لَتَا أَعيا وأَخِيهِ قَالَ ي ءةوي س ف يوارِ كَي هرِيضِ لِي ي األَر ث فِ حبي

ءةوس ي ح مِن النادِمِني الْغُرابِ فَأُوارِ ب٣١/املائدة{ أَخِي فَأَص{   
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فَس رِ نَفْسٍ أَوا بِغَين قَتَلَ نَفْسم ائِيلَ أَنَّهرنِي إِسلَى با عنكَتَب لِ ذَلِكج ضِ مِن أَ ادٍ فِي األَر
أَنَّما أَحيا الناس جمِيعا ولَقَد جاء تْهم رسلُنا  أَنَّما قَتَلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَ فَكَ

 رِفُونسضِ لَم فِي األَر ذَلِك دعم بهنا مكَثِري إِن اتِ ثُمني٣٢/املائدة{بِالب{زا جإِنَّم  اء الَّذِين
 دِيهِمأَي طَّع ضِ فَسادا أَن يقَتَّلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تُقَ ي األَر يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون فِ

ي الدنْيا ولَهم فِي اآلخِرةِ ي فِ خِز ملَه ضِ ذَلِكاألَر اْ مِننفَوي خِالفٍ أَو نم ملُهج أَرو ذَابع 
 ظِيم ٣٣/املائدة{ع{ حِيمر غَفُور اللّه واْ أَنلَمفَاع هِملَيواْ علِ أَن تَقْدِر واْ مِن قَبتَاب إِالَّ الَّذِين 

جاهِدواْ فِي سبِيلِ}٣٤/املائدة{ سِيلَةَ وتَغُواْ إِلَيهِ الْوابو واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينها أَيي  لَّكُمهِ لَع
 ونواْ بِهِ }٣٥/املائدة{تُفْلِحفْتَدلِي هعم مِثْلَها ومِيعضِ ج ا فِي األَرم ملَه أَن واْ لَوكَفَر الَّذِين إِن 

 أَلِيم ذَابع ملَهو مهلَ مِنا تُقُبةِ ماممِ الْقِيوذَابِ يع ٣٦/املائدة{مِن{   
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 قِيم م ذَابع ملَها وهمِن جِني خَارِ جواْ مِن النارِ وما هم بِ خْر أَن ي ونرِيد٣٧/املائدة{ي{ 
زا جمهدِيواْ أَيطَع قُ والسارِقَةُ فَاقْ اء بِما كَسبا نَكَاالً من اللّهِ واللّه عزِيز حكِيم والسارِ

ح فَإِن اللّه يتُوب علَيهِ إِن اللّه غَفُور رحِيم }٣٨/املائدة{  فَمن تَاب مِن بعدِ ُظلْمِهِ وأَصلَ
شاء  أَلَم تَعلَم أَن اللّه لَه ملْك السماواتِ واألَ}٣٩/املائدة{ ن يلِم غْفِرياء وش ن يم ذِّبعضِ ير

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللّهفِي الْكُفْرِ }٤٠/املائدة{و ونارِعسي الَّذِين نكزحولُ الَ يسا الرها أَيي 
مِنو مهمِن قُلُوبتُؤ لَمو اهِهِما بِأَفْونقَالُواْ آم الَّذِين لِلْكَذِبِ مِن وناعمواْ سهِاد الَّذِين 

سماعون لِقَومٍ آخرِين لَم يْأتُوكَ يحرفُون الْكَلِم مِن بعدِ مواضِعِهِ يقُولُون إِن أُوتِيتُم هذَا 
ه فَاحذَرواْ ومن يرِدِ اللّه فِتْنتَه فَلَن تَملِ تَوتُؤ إِن لَّمو خُذُوه ا أُولَئِك الَّذِين فَ ك لَه مِن اللّهِ شيئً

 ظِيم ع ذَابةِ عفِي اآلخِر ملَهو ي ا خِزنْيي الد طَهر قُلُوبهم لَهم فِ أَن ي رِدِ اللّهي ٤١/املائدة{لَم{   

http://www.islam4u.com


  )١١٥( صفحة ........ ....http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

 ض حتِ فَإِن جآؤوكَ فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِن تُعرِ لِلس لِلْكَذِبِ أَكَّالُون وناعمس
 طِني طِ إِن اللّه يحِب الْمقْسِ بِالْقِس مهنيكُم بفَاح تكَمح إِنئًا ويوكَ ش ضُرفَلَن ي مهنع

ف يحكِّمونَك وعِندهم التَّوراة فِيها حكْم اللّهِ ثُم يتَولَّون مِن بعدِ ذَلِك وما }٤٢/املائدة{ كَيو 
 مِنِنيؤبِالْم لَئِكالَّذِي}٤٣/املائدة{أُو ونبِيا النبِه كُمحي نُورى ودا هفِيه اةرا التَّولْنواْ  إِنَّا أَنزلَمأَس ن

 اء فَالدههِ شلَيكَانُواْ عظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ و لِلَّذِين هادواْ والربانِيون واألَحبار بِما استُحفِ
ي َثمنا قَلِيال ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ ا آياتِ شتَرواْ بِ شونِ والَ تَ اخو اساْ النوش خْ للّه فَأُولَئِك تَ

 ونالْكَافِر م٤٤/املائدة{ه{ ف  وكَتَبنا علَيهِم فِيها أَن النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ واألَن
ةكَفَّار وقَ بِهِ فَه دن تَصفَم اصقِص وحرج  لَّه ومن بِاألَنفِ واُألذُن بِاُألذُنِ والسن بِالسن والْ

 ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو لَ اللّها أنزكُم بِمحي ٤٥/املائدة{لَّم{   
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جنِيلَ فِيهِ وقَفَّينا علَى آثَارِهِم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا  لِّما بين يديهِ مِن التَّوراةِ وآتَيناه اإلِ
 تَّقِنيظَةً لِّلْم ا لِّما بين يديهِ مِن التَّوراةِ وهدى وموعِ  ولْيحكُم }٤٦/املائدة{هدى ونُور ومصدقً

جنِيلِ بِما أَنزلَ اللّه فِيهِ ومن لَّ  }٤٧/املائدة{م يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُون أَهلُ اإلِ
ا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم  وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحق مصدقً

وأَه الَ تَتَّبِعو لَ اللّها أَنزا بِماجهمِنةً وعشِر ا مِنكُملْنعلِكُلٍّ ج قالْح اءكَ مِنا جمع ماءه
 اتِ إِلَى ارتَبِقُوا اخلَيآ آتَاكُم فَاسفِي م كُملُوبلَكِن لِّيو ةاحِدةً وأُم لَكُمعج ولَو شاء اللّه لَ

جِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُ رم خْتَلِفُون  وأَنِ احكُم بينهم بِمآ أَنزلَ اللّه }٤٨/املائدة{نتُم فِيهِ تَ
لَّواْ فَاعلَم أَنَّما  فَِإن تَو كإِلَي لَ اللّها أَنزضِ م عن بوكَ عفْتِنأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه الَ تَتَّبِعو

ضِ عم بِبهصِيبأَن ي اللّه رِيدي اسِ لَفَاسِقُونالن نا مكَثِري إِنو ٤٩/املائدة{ ذُنُوبِهِم{ كْمأَفَح 
 ونوقِنمٍ يا لِّقَوكْماللّهِ ح مِن نسأَح نمو غُونبةِ ياهِلِيج    }٥٠/املائدة{الْ
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خِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضُهم أَولِياء بعضٍ ومن يتَولَّهم  ها الَّذِين آمنواْ الَ تَتَّ ا أَيي
 الظَّالِمِني مي الْقَو ض  فَتَرى ا}٥١/املائدة{منكُم فَإِنَّه مِنهم إِن اللّه الَ يهدِ رفِي قُلُوبِهِم م لَّذِين

هِ  حِ أَو أَمرٍ من عِندِ ي بِالْفَتْ شى أَن تُصِيبنا دآئِرة فَعسى اللّه أَن يأْتِ خْ يسارِعون فِيهِم يقُولُون نَ
 نَاِدمِني واْ فِي أَنْفُسِهِم را أَسلَى مواْ عبِحصقُولُ الَّذِي}٥٢/املائدة{فَييو  الء الَّذِينؤواْ أَهنآم ن

 اسِرِينواْ خحبأَص طَت أَعمالُهم فَ  يا }٥٣/املائدة{أَقْسمواْ بِاللّهِ جهد أَيمانِهِم إِنَّهم لَمعكُم حبِ
مٍ يبِقَو أْتِي اللّهي ف ون ِدينِهِ فَسع مِنكُم تَدرن يواْ منآم ا الَّذِينهلَى أَيأَذِلَّةٍ ع ونَهحِبيو مه حِب

لُ  خَافُون لَومةَ آلئِمٍ ذَلِك فَضْ الَ يبِيلِ اللّهِ وفِي س وناهِدج ي لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِنيؤالْم
 لِيمع اسِعو اللّهاء وش ن يتِيهِ مؤاللّ}٥٤/املائدة{اللّهِ ي كُملِيا وإِنَّم  واْ الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو ه

 وناكِعر مهو كَاةالز تُونؤيو ةالالص ونقِيمواْ }٥٥/املائدة{ينآم الَّذِينو ولَهسرو لَّ اللّهتَون يمو 
 ونالْغَالِب ماللّهِ ه بحِز ٥٦/املائدة{فَإِن{ ا الَّذِينها أَيي  كُمخَذُواْ دِين خِذُواْ الَّذِين اتَّ آمنواْ الَ تَتَّ

 مِنِنيؤإِن كُنتُم م اتَّقُواْ اللّهاء ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُممِن قَب أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين نا ملَعِبا ووزه
   }٥٧/املائدة{
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 قِلُونعالَّ ي مقَو مبِأَنَّه ا ذَلِكلَعِبا ووزا هَخذُوه لَ }٥٨/املائدة{وإِذَا نَاديتُم إِلَى الصالةِ اتَّ ا أَهلْ ي  قُ
وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ مِن قَبلُ وأَن أَكْثَركُم الْكِتَابِ هلْ تَنقِمون مِنا إِالَّ أَن آمنا بِاللّهِ 

 ٥٩/املائدة{فَاسِقُون{ غَضِبو اللّه هنن لَّعاللّهِ م ةً عِندثُوبم ن ذَلِكرٍّ مش  قُلْ هلْ أُنَبئُكُم بِ
َخنازِير وعبد ال جعلَ مِنهم الْقِردة والْ هِ ولَياء عون سلُّ ع طَّاغُوت أُولَئِك شر مكَاناً وأَضَ

جواْ بِهِ واللّه }٦٠/املائدة{السبِيلِ  رخ قَد مهلُواْ بِالْكُفْرِ وخقَد دا وناْ آمقَالُو وكُمآؤإِذَا جو 
 ونكْتُما كَانُواْ يبِم لَم٦١/املائدة{أَع{هنا مى كَثِريتَرو  أَكْلِهِمانِ وودالْعثْمِ و ي اإلِ م يسارِعون فِ

 لُونمعا كَانُواْ يم لَبِئْس تح ٦٢/املائدة{الس{ ثْم  لَوالَ ينهاهم الربانِيون واألَحبار عن قَولِهِم اإلِ
 ونعنصا كَانُواْ يم لَبِئْس تح الس أَكْلِهِم٦٣/املائدة{و{ غْلُولَةٌ غُلَّتاللّهِ م دي ودهقَالَتِ الْيو 

شاء ولَيزِيدن كَثِريا منهم ما أُنزِلَ  ي ف كَي نفِقوطَتَانِ يسبم اهدلْ يا قَالُواْ بواْ بِملُعِنو دِيهِمأَي
نيا بنأَلْقَيا وكُفْرا و ة والْبغْضَاء إِلَى يومِ الْقِيامةِ كُلَّما أَوقَدواْ إِلَيك مِن ربك طُغْيانً اودالْع مه

 فْسِدِينالْم حِبالَ ي اللّها وادضِ فَسفِي األَر نوعسيو ا اللّهبِ أَطْفَأَهرا لِّلْح٦٤/املائدة{نَار{   
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ألدخلْناهم جناتِ النعِيمِ  و ئَاتِهِميس مهننَا عاْ لَكَفَّراتَّقَوواْ ونلَ الْكِتَابِ آمأَه أَن لَوو
جنِيلَ وما أُنزِلَ إِ}٦٥/املائدة{ لَيهِم من ربهِم ألكَلُواْ مِن فَوقِهِم ومِن  ولَو أَنَّهم أَقَامواْ التَّوراة واإلِ

 لُونمعا ياء مس مهنم كَثِريو ةقْتَصِدةٌ مأُم مهنلِهِم مج تِ أَرغْ }٦٦/املائدة{تَح لِّ ولُ بسا الره ا أَيي 
لَّ ا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمو كبمِن ر كا أُنزِلَ إِلَيالَ م اللّه اسِ إِنالن مِن كصِمعي اللّهو الَتَهرِس غْت

 الْكَافِرِين مي الْقَو  قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ لَستُم علَى شيءٍ حتَّى تُقِيمواْ التَّوراة }٦٧/املائدة{يهدِ
ا واإلِجنِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولَيزِ يدن كَثِريا منهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغْيانً

 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوع س  إِن الَّذِين آمنواْ والَّذِين هادواْ والصابِؤون }٦٨/املائدة{وكُفْرا فَال تَأْ
مِ اآلخِرِ وعوالْيبِاللّهِ و نآم نى مارصالنو نُونزحي مالَ هو هِملَيع فوخ ا فَالالِحمِلَ ص

 لَقَد أَخذْنَا مِيثَاقَ بنِي إِسرائِيلَ وأَرسلْنا إِلَيهِم رسال كُلَّما جاءهم رسولٌ بِما الَ }٦٩/املائدة{
 قْتُلُونفَرِيقًا يواْ وا كَذَّب    }٧٠/ائدةامل{تَهوى أَنْفُسهم فَرِيقً
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 اللّهو مهنم واْ كَثِري مصواْ ومع ثُم هِملَيع اللّه تَاب واْ ثُم مصواْ ومةٌ فَعفِتْن واْ أَالَّ تَكُونسِبحو
صِريب لُونمعا ي٧١/املائدة{ بِم{ سِيحقَالَ الْمو ميرم ناب سِيحالْم وه اللّه قَالُواْ إِن الَّذِين كَفَر لَقَد 

نج شرِكْ بِاللّهِ فَقَد حرم اللّه علَيهِ الْ ن يم إِنَّه كُمبري وبر واْ اللّهدبائِيلَ اعرنِي إِسا بةَ ي
ثَةٍ وما }٧٢/املائدة{ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِني مِن أَنصارٍ  َثال ث  لَّقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِن اللّه ثَالِ

واْ مِنكَفَر الَّذِين نسملَي قُولُونا يمواْ عنتَهي إِن لَّمو احِدو إِلَهٍ إِالَّ إِلَه مِن أَلِيم ذَابع مه
 ما الْمسِيح ابن }٧٤/املائدة{ أَفَال يتُوبون إِلَى اللّهِ ويستَغْفِرونَه واللّه غَفُور رحِيم }٧٣/املائدة{

امنِ الطَّعْأكُاليقَةٌ كَانَا يصِد ه أُملُ وسلِهِ الرمِن قَب لَتخ ولٌ قَدسإِالَّ ر ميرم نينُب ف كَي انظُر 
 فَكُونؤأَنَّى ي انظُر اتِ ثُماآلي ما }٧٥/املائدة{لَه ضَر لَكُم لِكما الَ يونِ اللّهِ ممِن د وندبلْ أَتَع  قُ
 لِيمالْع مِيعالس وه اللّها والَ نَفْع٧٦/املائدة{و{   
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لُ  ضَلُّواْ مِن قَب مٍ قَداء قَووواْ أَهالَ تَتَّبِعو ق الْح رغَي ي ِدينِكُم لَ الْكِتَابِ الَ تَغْلُواْ فِ ا أَهقُلْ ي
 لُعِن الَّذِين كَفَرواْ مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى }٧٧/املائدة{وأَضَلُّواْ كَثِريا وضَلُّواْ عن سواء السبِيلِ 

 ونتَدعكَانُواْ يوا وصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو وداوانِ د٧٨/املائدة{لِس{ نواهتَنكَانُواْ الَ ي 
 لُونفْعا كَانُواْ يم س نكَرٍ فَعلُوه لَبِئْ ن متَ}٧٩/املائدة{ع  س رى كَثِريا منهم يتَولَّون الَّذِين كَفَرواْ لَبِئْ

 ونالِدخ مذَابِ هفِي الْعو هِملَيع طَ اللّه خِ أَن س مهأَنفُس ملَه تما قَد٨٠/املائدة{م{ لَوو 
خَذُ وهم أَولِياء ولَكِن كَثِريا منهم فَاسِقُون كَانُوا يؤمِنون بِا والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتَّ

جِدن أَشد الناسِ عداوة لِّلَّذِين آمنواْ الْيهود والَّذِين أَشركُواْ ولَتَجِدن  )اجلزء السابع (  }٨١/املائدة{ لَتَ
واْ إِنَّا نَصارى ذَلِك بِأَن مِنهم قِسيسِني ورهبانًا وأَنَّهم الَ أَقْربهم مودة لِّلَّذِين آمنواْ الَّذِين قَالُ

 ونتَكْبِرس٨٢/املائدة{ي{   
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ا أُنزِلَ إِلَى الرواْ ممِعإِذَا سو قُولُوني ق الْح فُواْ مِنرا ععِ مِممالد مِن تَفِيض مهنيى أَعولِ تَرس
 اهِدِينالش عا منا فَاكْتُبنا آمنب٨٣/املائدة{ر{ ع طْم ق ونَ الْح اءنَا مِنا جمبِاللّهِ و مِنا الَ نُؤا لَنمو 

ع ربناأَن يدخِلَنا  م  الِحِنيمِ الصا }٨٤/املائدة{الْقَوتِهي مِن تَح جرِ ثَابهم اللّه بِما قَالُواْ جناتٍ تَ  فَأَ
 سِنِنيحاء الْمزج ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ار٨٥/املائدة{األَنْه{ لَئِكا أُواتِنواْ بِآيكَذَّبواْ وكَفَر الَّذِينو 

جحِيمِ لَّ اللّه لَكُم والَ }٨٦/املائدة{ أَصحاب الْ ا أَحاتِ مبواْ طَيمرواْ الَ تُحنآم ا الَّذِينه ا أَيي 
 تَدِينعالْم حِبالَ ي اللّه واْ إِنتَد٨٧/املائدة{تَع{ اتَّقُواْ اللّها وبالً طَيالح اللّه زَقَكُما ركُلُواْ مِمو 

ي أَنتُ  الَ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما }٨٨/املائدة{م بِهِ مؤمِنون الَّذِ
 متُهوكِس أَو لِيكُمأَه ونطْعِم طِ ما تُ سأَو مِن اكِنيسةِ مرش ع امطْع عقَّدتُّم األَيمان فَكَفَّارتُه إِ

ظُواْ أَو تَحرِي ثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارة أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتُم واحفَ َثال امفَصِي جِد ي ن لَّمةٍ فَمقَبر ر
 ونكُرش    }٨٩/املائدة{أَيمانَكُم كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تَ
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طَانِ  يلِ الشمع نم سج َخمر والْميسِر واألَنصاب واَألزْالَم رِ ها الَّذِين آمنواْ إِنَّما الْ ا أَيي
 ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبال}٩٠/املائدة{فَاج رِيدا يغْضَاء  إِنَّمالْبو ةاودالْع كُمنيب وقِعأَن ي طَان يش

 وننتَه لْ أَنتُم مةِ فَهالنِ الصعن ذِكْرِ اللّهِ وع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ وَخم  }٩١/املائدة{فِي الْ
لَّيتُم فَ واْ فَإِن تَوذَراحولَ وسواْ الرطِيع غُ الْمبِني وأَطِيعواْ اللّه وأَ الا الْبولِنسلَى را عواْ أَنَّملَماع

 لَيس علَى الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِمواْ إِذَا ما اتَّقَواْ وآمنواْ }٩٢/املائدة{
 يا }٩٣/املائدة{ وأَحسنواْ واللّه يحِب الْمحسِنِني وعمِلُواْ الصالِحاتِ ثُم اتَّقَواْ وآمنواْ ثُم اتَّقَواْ

شيءٍ من الصيدِ تَنالُه أَيدِيكُم ورِماحكُم لِيعلَم اللّه من  أَيها الَّذِين آمنواْ لَيبلُونَّكُم اللّه بِ
خَافُه بِالْغَيبِ فَمنِ اعتَدى بعد ذَلِك فَ ي أَلِيم ذَابع واْ الَ تَقْتُلُواْ }٩٤/املائدة{لَهنآم ا الَّذِينه ا أَيي 

لَ مِن النعمِ يحكُم بِهِ ذَوا  لُ ما قَتَ جزاء مثْ الصيد وأَنتُم حرم ومن قَتَلَه مِنكُم متَعمدا فَ
ةِ أَوبالِغَ الْكَعا بيده نكُملٍ مدالَ عبذُوقَ وا لِّيامصِي لُ ذَلِكدأَو ع اكِنيسم امطَع ةكَفَّار 

ف ومن عاد فَينتَقِم اللّه مِنه واللّه عزِيز ذُو انْتِقَامٍ  هِ عفَا اللّه عما سلَ    }٩٥/املائدة{أَمرِ
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 تُمما دم رالْب ديص كُملَيع مرحةِ واريلِلسو ا لَّكُمتَاعم هامَطعرِ وحالْب ديص أُحِلَّ لَكُم
 ونرش هِ تُحإِلَي ي لَ اللّه الْ}٩٦/املائدة{حرما واتَّقُواْ اللّه الَّذِ عا  جامقِي امرالْح تيةَ الْببكَع

ي  ي السماواتِ وما فِ ِئد ذَلِك لِتَعلَمواْ أَن اللّه يعلَم ما فِ الْقَالو ي دالْهو امرالْح رهالشاسِ ولِّلن
 لِيمءٍ عي بِكُلِّ ش اللّه أَنضِ واللّ}٩٧/املائدة{األَر واْ أَنلَماع  غَفُور اللّه أَنالْعِقَابِ و دِيدش ه

 حِيم٩٨/املائدة{ر{ ونا تَكْتُممو وندا تُبم لَمعي اللّهغُ و الولِ إِالَّ الْبسلَى الرا عل }٩٩/املائدة{ م  قُ
خَبِيثِ فَاتَّ جبك كَثْرة الْ أَع لَوو بالطَّيو خَبِيث ي الْ قُواْ اللّه يا أُولِي األَلْبابِ لَعلَّكُم الَّ يستَوِ

 ونَألُواْ }١٠٠/املائدة{تُفْلِحإِن تَسو كُمؤتَس لَكُم داء إِن تُبيش  يا أَيها الَّذِين آمنواْ الَ تَسأَلُواْ عن أَ
ا وهنع فَا اللّهع لَكُم دتُب آنلُ الْقُرزني ا حِنيهنع لِيمح غَفُور ١٠١/املائدة{اللّه{ م ا قَوأَلَهس قَد 

 ا كَافِرِينواْ بِهحبأَص ثُم لِكُمن قَبالَ }١٠٢/املائدة{مةٍ وآئِبالَ سةٍ وحِريمِن ب لَ اللّه عا جم 
الْكَذِب وأَكْثَرهم الَ يعقِلُون وصِيلَةٍ والَ حامٍ ولَكِن الَّذِين كَفَرواْ يفْتَرون علَى اللّهِ 

   }١٠٣/املائدة{
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جدنَا علَيهِ آباءنَا أَولَو وإِذَا قِيلَ لَهم تَعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ قَالُواْ حسبنا ما  و
 ونتَدهالَ يا و ها الَّذِين آمنواْ علَيكُم أَنفُسكُم الَ }١٠٤/املائدة{كَان آباؤهم الَ يعلَمون شيئً ا أَيي 

جِعكُم جمِيعا فَينبئُ رإِلَى اللّهِ م تُميتَدن ضَلَّ إِذَا اهكُم م ضُري لُونمتَع ا كُنتُمكُم بِم
ت حِني الْوصِيةِ اثْنانِ }١٠٥/املائدة{ والْم كُمدأَح ضَرإِذَا ح نِكُميب ةادهواْ شنآم ا الَّذِينهيِا أَي 

بتْكُم مصِيبةُ ذَوا عدلٍ منكُم أَو آخرانِ مِن غَيرِكُم إِن أَنتُم ضَربتُم فِي األَرضِ فَأَصا
ي بِهِ ثَمنا ولَو كَان ذَا  شتَرِ تِ تَحبِسونَهما مِن بعدِ الصالةِ فَيقْسِمانِ بِاللّهِ إِنِ ارتَبتُم الَ نَ والْم

 اآلِثمِني اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِن ةادهش الَ نَكْتُمى وبلَ}١٠٦/املائدة{قُرع ثِرع ا  فَِإنثْم ى أَنَّهما استَحقَّا إِ
 ق ا أَحتُنادهش ق علَيهِم األَولَيانِ فَيقْسِمانِ بِاللّهِ لَ تَحاس الَّذِين ا مِنمهقَامم انانِ يِقُومرفَآخ

 الظَّالِمِني ا لَّمِن ةِ  ذَلِ}١٠٧/املائدة{مِن شهادتِهِما وما اعتَدينا إِنَّا إِذً ادهأْتُواْ بِالشنَى أَن يد ك أَ
 مي الْقَو د أَيمان بعد أَيمانِهِم واتَّقُوا اللّه واسمعواْ واللّه الَ يهدِ خَافُواْ أَن تُر ي ا أَوهِهج لَى وع

 ١٠٨/املائدة{الْفَاسِقِني{   
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جِبتُم قَالُواْ الَ عِلْم لَنا إِنَّك أَنت عالم الْغُيوبِ  جمع اللّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُ ي مو١٠٩/املائدة{ي{ 
و كلَيي ع سِ إِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتِ وحِ الْقُدبِر دتُّكإِذْ أَي تِكالِدلَى وع

 ق خْلُ تُكَلِّم الناس فِي الْمهدِ وكَهال وإِذْ علَّمتُك الْكِتَاب والْحِكْمةَ والتَّوراة واإلِجنِيلَ وإِذْ تَ
ا فَتَكُونفِيه خ ي فَتَنفُ نِ ي مِن الطِّنيِ كَهيئَةِ الطَّيرِ بِِإذْ نِ ي وتُبرِىء األَكْمه واألَبرص بِِإذْ  طَيرا بِإِذْنِ

 اتِ فَقَالَ الَّذِيننيبِالْب مإِذْ جِئْتَه نكائِيلَ عري إِس ي وإِذْ كَفَفْت بنِ ج الْموتَى بِإِذْنِ خْرِ وإِذْ تُ
 بِنيم رذَا إِالَّ سِحه إِن مهواْ مِني }١١٠/املائدة{كَفَر  وإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيني أَن آمِنواْ بِ

 ونلِمسا مأَنَّن ي قَالُواْ آمنا واشهد بِ  إِذْ قَالَ الْحوارِيون يا عِيسى ابن مريم }١١١/املائدة{وبِرسولِ
م ةآئِدا منلَيلَ عزنأَن ي كبر طِيع ن السماء قَالَ اتَّقُواْ اللّه إِن كُنتُم مؤمِنِني هلْ يستَ

ْطمئِن قُلُوبنا ونَعلَم أَن قَد صدقْتَنا ونَكُون علَيها مِن }١١٢/املائدة{  قَالُواْ نُرِيد أَن نَّأْكُلَ مِنها وتَ
 اهِدِين١١٣/املائدة{الش{   
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قَالَ عِيسى ابن مريم اللَّهم ربنا أَنزِلْ علَينا مآئِدة من السماء تَكُون لَنا عِيداً لِّأَولِنا وآخِرِنَا 
نِّي منزلُها علَيكُم فَمن يكْفُر }١١٤/املائدة{قِني وآيةً منك وارزُقْنا وأَنت خير الرازِ  قَالَ اللّه إِ

 الَمِنيالْع نا مدأَح هذِّبا الَّ أُعذَابع هذِّبنِّي أُع  وإِذْ قَالَ اللّه يا }١١٥/املائدة{بعد مِنكُم فَإِ
ِخذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللّهِ قَالَ سبحانَك ما عِيسى ابن مريم أَأَنت قُلت لِلناسِ اتَّ

 لَمالَ أَعا فِي نَفْسِي وم لَمتَع تَهلِمع فَقَد قُلْتُه قٍّ إِن كُنتلِي بِح سا لَيأَقُولَ م لِي أَن كُوني
 ما قُلْت لَهم إِالَّ ما أَمرتَنِي بِهِ أَنِ اعبدواْ }١١٦/املائدة{ما فِي نَفْسِك إِنَّك أَنت عالم الْغُيوبِ 

 قِيبالر أَنت ي كُنت اللّه ربي وربكُم وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت فِيهِم فَلَما تَوفَّيتَنِ
 هِيدءٍ شيلِّ ش ذِّبهم فَإِنَّهم عِبادكَ وإِن تَغْفِر لَهم فَإِنَّك  إِن تُع}١١٧/املائدة{علَيهِم وأَنت علَى كُ

 كِيمالْح زِيزالْع ي }١١٨/املائدة{أَنت جرِ  قَالَ اللّه هذَا يوم ينفَع الصاِدقِني صِدقُهم لَهم جنات تَ
 اللّه ضِي ا ردا أَبفِيه الِدِينخ ارا األَنْهتِهمِن تَح ظِيم زُ الْعالْفَو ذَلِك هنضُواْ ع رو مهنع

ضِ وما فِيهِن وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير }١١٩/املائدة{ األَراتِ واومالس لْك١٢٠/املائدة{ لِلّهِ م{ 
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  )٦(سورة األنعام 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
لُماتِ والنور ثُم الَّذِين كَفَرواْ بِربهِم  جعلَ الظُّ و ضاألَراتِ واومالس لَقي خ الْحمد لِلّهِ الَّذِ

 دِلُونع١/األنعام{ي{ن طِنيٍ ثُملَقَكُم مي خ ه ثُم أَنتُم  هو الَّذِ ى عِندسم لٌ مج جال وأَ  قَضَى أَ
 ونتَرا }٢/األنعام{تَمم لَمعيو كُمهرج و كُمسِر لَمعضِ يي األَر ي السماواتِ وفِ  وهو اللّه فِ

 ونإِالَّ}٣/األنعام{تَكْسِب هِمباتِ رآي نةٍ مآي نا تَْأتِيهِم ممو  ضِني  فَقَد }٤/األنعام{ كَانُواْ عنها معرِ
 ونؤ  أَلَم يرواْ كَم }٥/األنعام{كَذَّبواْ بِالْحق لَما جاءهم فَسوف يْأتِيهِم أَنباء ما كَانُواْ بِهِ يستَهزِ

ا لَمضِ مفِي األَر ماهكَّننٍ من قَرلِهِم ما مِن قَبلَكْنهِم أَهلَياء عما السلْنسأَرو كِّن لَّكُمنُم 
ا  شأْنَا مِن بعدِهِم قَرنً ي مِن تَحتِهِم فََأهلَكْناهم بِذُنُوبِهِم وأَنْ جرِ جعلْنا األَنْهار تَ ا وارردم

 رِين٦/األنعام{آخ{طَاسٍ فَلَما فِي قِركِتَاب كلَيا علْننَز لَوو  واْ إِنكَفَر لَقَالَ الَّذِين دِيهِمبِأَي وهس
 بِنيم رذَا إِالَّ سِحالَ }٧/األنعام{ه ثُم راألم لَكًا لَّقُضِيا ملْنأَنز لَوو لَكهِ ملَيال أُنزِلَ عقَالُواْ لَوو 

 وننظَر٨/األنعام{ي{   

http://www.islam4u.com


  )١٢٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... سالمي مركز االشعاع اال........... القرآن الكرمي 

 ونلْبِسا يهِم ملَيا عنسلَلَبو الج ر اهلْنعج لٍ }٩/األنعام{ولَو جعلْناه ملَكًا لَّ سبِر زِىءتُهلَقَدِ اسو 
خِرواْ مِنهم ما كَانُو س اقَ بِالَّذِينفَح لِكن قَبم ونؤ ي }١٠/األنعام{اْ بِهِ يستَهزِ  قُلْ سِريواْ فِ

 كَذِّبِنيةُ الْماقِبع كَان ف واْ كَيانظُر ضِ ثُماتِ }١١/األنعام{األَراومي الس  قُل لِّمن ما فِ
جمعنكُم إِلَى يومِ الْ ةَ لَيمحلَى نَفْسِهِ الرع ل لِلّهِ كَتَب قِيامةِ الَ ريب فِيهِ الَّذِين واألَرضِ قُ

 ونمِنؤالَ ي مفَه مهواْ أَنفُسسِر١٢/األنعام{خ{ مِيعالس وهارِ وهالنلِ و ي اللَّي  ولَه ما سكَن فِ
 لِيم١٣/األنعام{الْع{ضِ واألَراتِ واوما فَاطِرِ السلِيِخذُ و طْعم  قُلْ أَغَير اللّهِ أَتَّ الَ يو طْعِم ي وه

 رِكَنيش الْم مِن الَ تَكُونَنو لَمأَس نلَ مأَو أَكُون أَن ت أُمِر ي نِّي أَخاف إِن }١٤/األنعام{قُلْ إِنِّ  قُلْ إِ
ظِيمٍ  مٍ عوي ذَابي عبر تيص١٥/األنعام{ع{ر ئِذٍ فَقَدموي هنع فرصن يزُ  مالْفَو ذَلِكو هحِم

 بِني١٦/األنعام{الْم{ ورٍ فَهخَي ف لَه إِالَّ هو وإِن يمسسك بِ  وإِن يمسسك اللّه بِضُرٍّ فَال كَاشِ
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ ش١٧/األنعام{ع{ خَبِري هِ وهو الْحكِيم الْ قَ عِبادِ فَو الْقَاهِر وه١٨/اماألنع{ و{   
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ي هذَا الْقُرآن ألُنذِركُم بِهِ  ي إِلَ لِ اللّهِ شهِيد بِينِي وبينكُم وأُوحِ ي شيءٍ أَكْبر شهادة قُ قُلْ أَ
ئِن ي ومن بلَغَ أَ نِ شهدون أَن مع اللّهِ آلِهةً أُخرى قُل الَّ أَشهد قُلْ إِنَّما هو إِلَه واحِد وإِنَّ كُم لَتَ

 رِكُونش يء مما تُ  الَّذِين آتَيناهم الْكِتَاب يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبناءهم الَّذِين }١٩/األنعام{برِ
 ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللّهِ كَذِبا أَو كَذَّب }٢٠/األنعام{ أَنفُسهم فَهم الَ يؤمِنون خسِرواْ

 ونالظَّالِم ح شرهم جمِيعا ثُم نَقُولُ لِلَّذِين أَشركُواْ أَين }٢١/األنعام{بِآياتِهِ إِنَّه الَ يفْلِ نَح مويو 
 ثُم لَم تَكُن فِتْنتُهم إِالَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنا ما كُنا }٢٢/األنعام{آؤكُم الَّذِين كُنتُم تَزعمون شركَ

 رِكِنيش ٢٣/األنعام{م{ ونفْتَرا كَانُواْ يم مهنضَلَّ عو لَى أَنفُسِهِمواْ عكَذَب ف كَي ٢٤/األنعام{ انظُر{ 
لَّ ومِ ي آذَانِهِم وقْرا وإِن يرواْ كُ جعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكِنةً أَن يفْقَهوه وفِ و كإِلَي ع نهم من يستَمِ

 اطِريذَآ إِالَّ أَسه واْ إِنكَفَر قُولُ الَّذِيني ادِلُونَكج وكَ يآؤتَّى إِذَا جا حواْ بِهمِنؤةٍ الَّ يآي لِنياألَو
شعرون }٢٥/األنعام{ ا يمو مهإِالَّ أَنفُس لِكُونهإِن يو هنع نأَونيو هنع نوهني مه٢٦/األنعام{ و{ لَوو 

ون مِن الْمؤمِنِني تَرى إِذْ وقِفُواْ علَى النارِ فَقَالُواْ يا لَيتَنا نُرد والَ نُكَذِّب بِآياتِ ربنا ونَكُ
   }٢٧/األنعام{
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واْ لَعادواْ لِما نُهواْ عنه وإِنَّهم لَكَاذِ در لَو لُ ومِن قَب خْفُون ا كَانُواْ يم ما لَهدلْ بب ون٢٨/األنعام{ب{ 
 وثِنيعببِم نا نَحما ونْيا الداتُنيإِالَّ ح ي  ولَو تَرى إِذْ وقِفُواْ علَى ربهِم }٢٩/األنعام{وقَالُواْ إِن هِ

 }٣٠/األنعام{كْفُرون قَالَ أَلَيس هذَا بِالْحق قَالُواْ بلَى وربنا قَالَ فَذُوقُواْ العذَاب بِما كُنتُم تَ
قَد خسِر الَّذِين كَذَّبواْ بِلِقَاء اللّهِ حتَّى إِذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً قَالُواْ يا حسرتَنا علَى ما 

 ونزِرا ياء مأَالَ س ورِهِملَى ظُهع مهزَارأَو مِلُونحي مها وا فِيهطْن٣١/األنعام{فَر{ اةيا الْحمو 
 قِلُونتَع أَفَال تَّقُوني لِّلَّذِين ريخ ةاآلخِر ارلَلدو ولَهو ا إِالَّ لَعِبنْي٣٢/األنعام{الد{ إِنَّه لَمنَع قَد 

ي يقُولُون فَإِنَّهم الَ يكَذِّبونَك ولَكِن الظَّالِمِني بِآياتِ  جحدون لَيحزنُك الَّذِ ٣٣/األنعام{اللّهِ ي{ 
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلِك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ حتَّى أَتَاهم نَصرنَا والَ مبدلَ 

 لِنيسرإِ الْم اءكَ مِن نَّبج لَقداتِ اللّهِ ولَ}٣٤/األنعام{لِكَلِمع ركَب إِن كَانإِنِ  و يك إِعراضُهم فَ
 اء اللّهش لَو ةٍ وم بِآيهاء فَتَْأتِيما فِي السلَّمس ضِ أَونَفَقًا فِي األَر ي طَعت أَن تَبتَغِ استَ

 اهِلِنيج جمعهم علَى الْهدى فَال تَكُونَن مِن الْ    }٣٥/األنعام{لَ
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 ونعج رهِ يإِلَي ثُم اللّه مثُهعبتَى يوالْمو ونعمسي الَّذِين جِيب  وقَالُواْ لَوالَ نُزلَ }٣٦/األنعام{إِنَّما يستَ
 وما }٣٧/األنعام{ادِر علَى أَن ينزلٍ آيةً ولَكِن أَكْثَرهم الَ يعلَمون علَيهِ آيةٌ من ربهِ قُلْ إِن اللّه قَ

ي الكِتَابِ مِن  طْنا فِ ا فَرثَالُكُم م أَم مهِ إِالَّ أُمياحنج طِري بِ الَ طَائِرٍ يضِ و ي األَر مِن دآبةٍ فِ
 ونرش حي هِمبإِلَى ر ءٍ ثُمين }٣٨/األنعام{شاتِ ملُم  والَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنا صم وبكْم فِي الظُّ

ستَقِيمٍ  اطٍ ملَى صِرع لْهعج أْ يش ن يمو ضْلِلْهي إِ اللّهش ٣٩/األنعام{ي{ أَتَاكُم تُكُم إِنأَيقُلْ أَر 
رةُ أَغَياعالس أَتَتْكُم اللّهِ أَو ذَابع ادِقِنيص إِن كُنتُم ونع٤٠/األنعام{ اللّهِ تَد{ ونعتَد اهلْ إِيب 

 رِكُونش ف ما تَدعون إِلَيهِ إِن شاء وتَنسون ما تُ شِ  ولَقَد أَرسلنآ إِلَى أُممٍ }٤١/األنعام{فَيكْ
اء لَعالضَّراء وْأسبِالْب مذْنَاهفََأخ لِكن قَبم ونعتَضَري ما }٤٢/األنعام{لَّهنأْسب ماءهال إِذْ جفَلَو 

 لُونمعا كَانُواْ يم طَان يالش ملَه نزَيو مهقُلُوب تلَكِن قَسواْ وعا }٤٣/األنعام{تَضَرواْ ما نَسفَلَم 
يلِّ ش ءٍ حتَّى إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتُواْ أَخذْنَاهم بغْتَةً فَإِذَا هم ذُكِّرواْ بِهِ فَتَحنا علَيهِم أَبواب كُ

 ونلِسب٤٤/األنعام{م{   
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الْحواْ وَظلَم مِ الَّذِينالْقَو ابِرد طِع  قُلْ أَرأَيتُم إِن أَخذَ اللّه }٤٥/األنعام{مد لِلّهِ رب الْعالَمِني فَقُ
 ف رنُص ف كَي ْأتِيكُم بِهِ انظُراللّهِ ي رغَي إِلَه نلَى قُلُوبِكُم مع تَمخو كُمارصأَبو كُمعمس

 دِفُونصي مه اتِ ثُم٤٦/األنعام{اآلي{قُلْ أَر  لَكهلْ يه ةرهج غْتَةً أَواللّهِ ب ذَابع أَتَاكُم إِن تَكُمأَي
 ونالظَّالِم م٤٧/األنعام{إِالَّ الْقَو{ ح شرِين ومنذِرِين فَمن آمن وأَصلَ بإِالَّ م لِنيسرسِلُ الْما نُرمو 

 نُونزحي مالَ هو هِملَيع فوخ ا كَانُواْ }٤٨/األنعام{فَالبِم ذَابالْع مهسما ياتِنواْ بِآيكَذَّب الَّذِينو 
 قُونفْسي }٤٩/األنعام{ي ي خزآِئن اللّهِ وال أَعلَم الْغَيب وال أَقُولُ لَكُم إِنِّ  قُل الَّ أَقُولُ لَكُم عِندِ

لَي ي األَعمى والْبصِري أَفَال تَتَفَكَّرون ملَك إِن أَتَّبِع إِالَّ ما يوحى إِ  }٥٠/األنعام{ قُلْ هلْ يستَوِ
 تَّقُوني ملَّهلَّع فِيعالَ شو ي س لَهم من دونِهِ ولِ لَي هِمبواْ إِلَى ررش حأَن ي خَافُون ي بِهِ الَّذِين أَنذِرو

دِ الَّذِي}٥١/األنعام{ طْر جهه ما علَيك مِن  والَ تَ و ونرِيدي ي شِ الْعاةِ وم بِالْغَدهبر ونعدي ن
 الظَّالِمِني مِن فَتَكُون مهدطْر حِسابِهِم من شيءٍ وما مِن حِسابِك علَيهِم من شيءٍ فَتَ

   }٥٢/األنعام{
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 لَمبِأَع اللّه س ا أَلَينِنين بهِم ملَيع اللّه نالء مؤقُولواْ أَهضٍ لِّيعم بِبضَهعا بفَتَن كَذَلِكو
 اكِرِين٥٣/األنعام{بِالش{اتِنبِآي ونمِنؤي اءكَ الَّذِينإِذَا جلَى  وع كُمبر كَتَب كُملَيع مالا فَقُلْ س

 حِيمر غَفُور فَأَنَّه ح هِ وأَصلَ جهالَةٍ ثُم تَاب مِن بعدِ لَ مِنكُم سوءا بِ نَفْسِهِ الرحمةَ أَنَّه من عمِ
جرِ}٥٤/األنعام{ بِيلُ الْمس تَبِنيلِتَساتِ ولُ اآلينفَص كَذَلِكو  ٥٥/األنعام{مِني{ أَن قُلْ إِنِّي نُهِيت 

 تَدِينهالْم ا أَنَاْ مِنمإِذًا و ضَلَلْت قَد اءكُموأَه ونِ اللّهِ قُل الَّ أَتَّبِعمِن د ونعتَد الَّذِين دبأَع
ي وكَذَّبتُم بِهِ ما عِندِ}٥٦/األنعام{ بن رةٍ منيلَى بنِّي ع جِلُون بِهِ إِنِ الْحكْم إِالَّ  قُلْ إِ تَعا تَسي م

 الْفَاصِلِني ريخ وهو قالْح قُص٥٧/األنعام{لِلّهِ ي{ ي ِجلُون بِهِ لَقُضِ تَعا تَسي م ل لَّو أَن عِندِ  قُ
 بِالظَّالِمِني لَمأَع اللّهو كُمنيبنِي ويب ر٥٨/األنعام{اَألم{عِندو  وا إِالَّ ههلَمعبِ الَ يالْغَي ح ه مفَاتِ

طُ مِن ورقَةٍ إِالَّ يعلَمها والَ حبةٍ فِي ظُلُماتِ األَرضِ والَ  ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ وما تَسقُ
بِنيٍ  ابِسٍ إِالَّ فِي كِتَابٍ مالَ يطْبٍ و٥٩/األنعام{ر{   
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 ى ثُممس لٌ مج ثُكُم فِيهِ لِيقْضَى أَ عبي ارِ ثُمهتُم بِالنحرا جم لَمعيلِ وفَّاكُم بِاللَّيتَوي ي وهو الَّذِ
ني ثُم كُمجِع رهِ مإِلَي لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِملُ }٦٠/األنعام{ب هِ ويرسِ قَ عِبادِ فَو الْقَاهِر وهو 

 طُون فَرالَ ي مها ولُنسر فَّتْهتَو ت والْم كُمداء أَحإِذَا ج تَّىظَةً ح  ثُم }٦١/األنعام{علَيكُم حفَ
واْ إِلَى اللّهِ موالَهم الْ در اسِبِنيالْح ع رأَس وهو كْمالْح أَالَ لَه ق يكُم }٦٢/األنعام{حج نن يلْ م  قُ

 اكِرِينالش مِن كُونَنهِ لَن عاً وخفْيةً لَّئِن أَجنَانَا مِن هذِ تَضَر ونَهعرِ تَدحالْبو راتِ الْبن ُظلُمم
جي}٦٣/األنعام{ ني لِ اللّه شرِكُون  قُ لِّ كَربٍ ثُم أَنتُم تُ لْ هو الْقَادِر }٦٤/األنعام{كُم منها ومِن كُ  قُ

 ذِيقيعاً وِشي كُملْبِسي أَو لِكُمج تِ أَرمِن تَح أَو قِكُمن فَوا مذَابع كُملَيع ث عبلَى أَن يع
رنُص ف كَي ضٍ انظُرعب س  وكَذَّب بِهِ قَومك }٦٥/األنعام{ف اآلياتِ لَعلَّهم يفْقَهون بعضَكُم بأْ
ستَقَر وسوف تَعلَمون }٦٦/األنعام{وهو الْحق قُل لَّست علَيكُم بِوكِيلٍ  إٍ م ٦٧/األنعام{ لِّكُلِّ نَب{ 

ا فَأَعاتِني آي خُوضُون فِ ي الَّذِين تأَيإِذَا را وإِمهِ و خُوضُواْ فِي حدِيثٍ غَيرِ تَّى يح مهنع رِض
 مِ الظَّالِمِنيالْقَو عى مالذِّكْر دعب دتَقْع فَال طَان يالش كننسِي٦٨/األنعام{ي{   
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 تَّقُوني ملَّهى لَعلَكِن ذِكْرءٍ وي ن شابِهِم محِس مِن تَّقُوني لَى الَّذِينا عمذَرِ }٦٩/األنعام{وو 
نْيا وذَكِّر بِهِ أَن تُبسلَ نَفْس بِما كَ الد اةيالْح متْهغَرا وولَها ولَعِب مهخَذُواْ دِين سبت الَّذِين اتَّ

 الَّذِين لَئِكا أُوهذْ مِنخؤلٍ الَّ يدلَّ ع ي والَ شفِيع وإِن تَعدِلْ كُ لَيس لَها مِن دونِ اللّهِ ولِ
 ونكْفُرا كَانُواْ يبِم أَلِيم ذَابعمِيمٍ وح نم ابرش مواْ لَهبا كَسسِلُواْ بِملْ }٧٠/األنعام{أُب  قُ

ي أَنَد نَا ونُرد علَى أَعقَابِنا بعد إِذْ هدانَا اللّه كَالَّذِ ضُرالَ يا وننفَعا الَ يونِ اللّهِ مو مِن دع
لْ إِن هدى  ضِ حيران لَه أَصحاب يدعونَه إِلَى الْهدى ائْتِنا قُ ي األَر استَهوتْه الشياطِني فِ

 واللّهِ ه الَمِنيالْع بلِر لِمسنَا لِنأُمِرو ىد٧١/األنعام{الْه{ ي  وأَن أَقِيمواْ الصالة واتَّقُوه وهو الَّذِ
 ونرش هِ تُح٧٢/األنعام{إِلَي{ كُونقُولُ كُن فَيي مويو ق بِالْح ض األَراتِ واومالس ق ي خلَ  وهو الَّذِ

 لُهقَو خَبِري خ فِي الصورِ عالِم الْغَيبِ والشهادةِ وهو الْحكِيم الْ الْحق ولَه الْملْك يوم ينفَ
   }٧٣/األنعام{
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اهِيمرإِذْ قَالَ إِببِنيٍ و لٍ مي َضال ي أَراكَ وقَومك فِ نِّ خِذُ أَصناما آلِهةً إِ  }٧٤/األنعام{ ألَبِيهِ آزَر أَتَتَّ
 وقِنِنيالْم مِن كُونلِيضِ واألَراتِ واومالس لَكُوتم اهِيمري إِب  فَلَما جن }٧٥/األنعام{وكَذَلِك نُرِ

 فَلَما رأَى }٧٦/األنعام{كَوكَبا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ ال أُحِب اآلفِلِني علَيهِ اللَّيلُ رأَى 
 مِ الضَّالِّنيالْقَو مِن ي ألكُونَنب دِنِي رهي لَ قَالَ لَئِن لَّم ي فَلَما أَفَ بذَا رازِغًا قَالَ هب رالْقَم

ي  فَلَما رأَى}٧٧/األنعام{ بي هذَآ أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِنِّ ذَا رازِغَةً قَالَ هب سمالش 
 رِكُونش يء مما تُ ا }٧٨/األنعام{برِ ض حنِيفً األَراتِ واومالس طَر ي فَ ي لِلَّذِ جهِ و تهج ي و  إِنِّ

 رِكِنيش الْم ا أَنَاْ مِنمالَ }٧٩/األنعام{وانِ وده قَدي اللّهِ و ي فِ ونِّ اجقَالَ أَتُح همقَو هآجحو 
 ونتَتَذَكَّر ا أَفَالءٍ عِلْميي كُلَّ شبر سِعئًا ويي شب اء رش بِهِ إِالَّ أَن ي رِكُونش أَخاف ما تُ

خَا}٨٠/األنعام{ ف أَخاف ما أَشركْتُم والَ تَ كَيو  كُملَيلْ بِهِ عزني ا لَمكْتُم بِاللّهِ مرأَش أَنَّكُم فُون
 ونلَمتَع نِ إِن كُنتُمبِاَألم قنِ أَحالْفَرِيقَي ي طَانًا فَأَ    }٨١/األنعام{سلْ
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 ونتَدهم مهو ناَألم ملَه لَئِكظُلْمٍ أُو ميانَهم بِ جتُنا }٨٢/األنعام{الَّذِين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِ ح تِلْكو 
 لِيمع كِيمح كبر اء إِنش جاتٍ من نَّ رد ع  ووهبنا }٨٣/األنعام{آتَيناها إِبراهِيم علَى قَومِهِ نَرفَ

 وبأَيو انملَيسو وداوتِهِ ديمِن ذُرلُ و ا مِن قَبنيدا هنُوحا ونيده كُال قُوبعيو ق حإِس لَه
 سِنِنيحي الْم جزِ ف وموسى وهارون وكَذَلِك نَ وسيى }٨٤/األنعام{وعِيسى ويحيا وزَكَرِيو 

 وإِسماعِيلَ والْيسع ويونُس ولُوطًا وكُال فضَّلْنا علَى }٨٥/األنعام{ياس كُلٌّ من الصالِحِني وإِلْ
 الَمِنياطٍ }٨٦/األنعام{الْعإِلَى صِر ماهنيدهو ماهنيتَباجو انِهِموإِخو اتِهِميذُرو ائِهِمآب مِنو 
ستَقِيمٍ م }٨٧/األنعام{ مهنطَ ع هِ ولَو أَشركُواْ لَحبِ شاء مِن عِبادِ ن يي بِهِ م  ذَلِك هدى اللّهِ يهدِ

 لُونمعا كَانُواْ يا }٨٨/األنعام{مبِه كْفُرفَإِن ي ةوب النو كْمالْحو الْكِتَاب ماهنآتَي الَّذِين لَئِكأُو 
الء فَقَدؤه ا بِكَافِرِينواْ بِهسا لَّيما قَوا بِهكَّلْن٨٩/األنعام{ و{ ماهدفَبِه ى اللّهده الَّذِين لَئِكأُو 

 الَمِنيى لِلْعإِالَّ ذِكْر وه ا إِنرج ل الَّ أَسَألُكُم علَيهِ أَ ه قُ    }٩٠/األنعام{اقْتَدِ
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 لَ الْكِتَابأَنز نءٍ قُلْ مين شرٍ مش لَى بع لَ اللّها أَنزرِهِ إِذْ قَالُواْ مقَد قح واْ اللّهرا قَدمو
جعلُونَه قَ ي جاء بِهِ موسى نُورا وهدى لِّلناسِ تَ خْفُون كَثِريا وعلِّمتُم الَّذِ راطِيس تُبدونَها وتُ

 ونبلْعي ضِهِموي خ لِ اللّه ثُم ذَرهم فِ  وهذَا كِتَاب }٩١/األنعام{ما لَم تَعلَمواْ أَنتُم والَ آباؤكُم قُ
 لِتُنذِرهِ ويدي نيي ب قُ الَّذِ دصكٌ ماربم اهلْنةِ أَنز بِاآلخِر ونمِنؤي الَّذِينا ولَهوح نمى والْقُر أُم

 ظُون  ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللّهِ كَذِبا أَو }٩٢/األنعام{يؤمِنون بِهِ وهم علَى صالتِهِم يحافِ
يء ومن قَا هِ شإِلَي وحي لَمو لَي ي إِ لَ ما أَنَزلَ اللّه ولَو تَرى إِذِ الظَّالِمون قَالَ أُوحِ لَ سأُنزِلُ مِثْ

جزون عذَاب الْهونِ  جواْ أَنفُسكُم الْيوم تُ طُواْ أَيدِيهِم أَخرِ تِ والْمآلئِكَةُ باسِ واتِ الْمري غَم فِ
 ولَقَد جِئْتُمونَا }٩٣/األنعام{م عن آياتِهِ تَستَكْبِرون بِما كُنتُم تَقُولُون علَى اللّهِ غَير الْحق وكُنتُ

 اءكُمفَعش كُمعى ما نَرمو ورِكُماء ظُهرو اكُملْنوا خكْتُم متَرةٍ ورلَ مأَو اكُملَقْنا خى كَمادفُر
طَّع بينكُم وضَلَّ عنكُم ما كُنتُم تَزعمون الَّذِين زَعمتُم أَنَّهم فِيكُم شركَاء لَقَد تَّ    }٩٤/األنعام{قَ
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خْرِ متِ ويالْم مِن يالْح ج خْرِ ى يوالنو بالْح فَالِق اللّه إِن اللّه ذَلِكُم يالْح تِ مِنيالْم ج
 فَكُون٩٥/األنعام{فَأَنَّى تُؤ{ انًا ذَلِكبسح رالْقَمو س مالشا وكَنلَ سلَ اللَّي عج احِ وباِإلص فَالِق 

لَ لَكُم النجوم لِتَ}٩٦/األنعام{تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ  عي ج ي ُظلُماتِ الْبر  وهو الَّذِ هتَدواْ بِها فِ
 ونلَمعمٍ ياتِ لِقَوا اآليلْنفَص رِ قَدحالْبةٍ }٩٧/األنعام{واحِدسٍ و شأَكُم من نَّفْ ي أَن  وهو الَّذِ

 ونفْقَهمٍ ياتِ لِقَوا اآليلْنفَص قَد ع دتَوسمو تَقَرسا}٩٨/األنعام{فَم وهاء  ومالس لَ مِنأَنز ي لَّذِ
لِ  خْ الن مِنا واكِبتَرا مبح همِن ج جنا مِنه خضِرا نُّخْرِ رءٍ فَأَخيكُلِّ ش اتا بِهِ نَبنج راء فَأَخم

شتَ م انم الرو تُونيالزابٍ ونأَع ناتٍ منج ةٌ وانِيد انوا قِنواْ مِن طَلْعِهابِهٍ انُظرش بِها وغَير متَ
 ونمِنؤمٍ ياتٍ لِّقَوآلي فِي ذَلِكُم عِهِ إِننيو رْثم هِ إِذَا أَ جعلُواْ لِلّهِ شركَاء }٩٩/األنعام{إِلِى َثمرِ و 
ِجن وخلَقَهم وخرقُواْ لَه بنِني وبناتٍ بِغَيرِ عِلْمٍ سبحانَه وتَ  }١٠٠/األنعام{عالَى عما يصِفُون الْ

 وءٍ وهي لَّ ش ضِ أَنَّى يكُون لَه ولَد ولَم تَكُن لَّه صاحِبةٌ وخلَق كُ األَراتِ واومالس دِيعب
 لِيمءٍ عي١٠١/األنعام{بِكُلِّ ش{   
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يءٍ فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ  لِّ ش ذَلِكُم اللّه ربكُم ال إِلَه إِالَّ هو خالِق كُ
خَبِري }١٠٢/األنعام{ طِيف الْ  قَد }١٠٣/نعاماأل{ الَّ تُدرِكُه األَبصار وهو يدرِكُ األَبصار وهو اللَّ

جاءكُم بصآئِر مِن ربكُم فَمن أَبصر فَلِنفْسِهِ ومن عمِي فَعلَيها وما أَنَاْ علَيكُم بِحفِيظٍ 
ف اآلياتِ ولِيقُولُواْ درست ولِنبينه لِقَومٍ يعلَمون }١٠٤/األنعام{ رنُص كَذَلِكا  }١٠٥/األنعام{ وم اتَّبِع

 رِكِنيش نِ الْمع رِضأَعو وإِالَّ ه ال إِلَه كبمِن ر كإِلَي ا }١٠٦/األنعام{أُوحِيم اء اللّهش لَوو 
واْ الَّذِين }١٠٧/األنعام{أَشركُواْ وما جعلْناكَ علَيهِم حفِيظًا وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ  بالَ تَسو 

لِّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى ربهِم  يدعون مِن دونِ اللّهِ فَيسبواْ اللّه عدوا بِغَيرِ عِلْمٍ كَذَلِك زَينا لِكُ
 لُونمعا كَانُواْ يم بِمئُهبنفَي مهجِع رلَئِ}١٠٨/األنعام{م انِهِممأَي دهواْ بِاللّهِ جمأَقْسةٌ  وآي ماءتْهن ج

 ونمِنؤالَ ي اءتا إِذَا جأَنَّه كُمعِرش ا يماللّهِ و عِند اتا اآليلْ إِنَّم  }١٠٩/األنعام{لَّيؤمِنن بِها قُ
فِي طُغْي مهنَذَرةٍ ورلَ مواْ بِهِ أَومِنؤي ا لَمكَم مهارصأَبو متَهأَفْئِد نُقَلِّبو ونهمعي انِهِم

  )اجلزء الثامن (  }١١٠/األنعام{

http://www.islam4u.com


  )١٤٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

شرنَا علَيهِم كُلَّ حتَى ووالْم مهكَلَّمآلئِكَةَ والْم هِما إِلَيلْنا نَزأَنَّن لَوواْ ومِنؤا كَانُواْ لِيم الءٍ قُبيش 
 لُونهج ي مهأَكْثَر لَكِنو اء اللّهش ١١١/األنعام{إِالَّ أَن ي{ اطِنييا شودا لِكُلِّ نِبِيٍّ علْنعج كَذَلِكو 

ا وورلِ غُرالْقَو ف رضٍ زُخعإِلَى ب مضُهعي ب ِجن يوحِ لَو شاء ربك ما فَعلُوه اإلِنسِ والْ
 ونفْتَرا يمو مه١١٢/األنعام{فَذَر{ ه ضَورلِيةِ وبِاآلخِر ونمِنؤالَ ي الَّذِين ةهِ أَفْئِدغَى إِلَيلِتَصو 

 قْتَرِفُونم ما هقْتَرِفُواْ ملِي١١٣/األنعام{و{وها وكَمي ح ي أَنَزلَ إِلَيكُم  أَفَغَير اللّهِ أَبتَغِ  الَّذِ
 مِن تَكُونَن فَال قبِالْح كبن رلٌ مزنم أَنَّه ونلَمعي الْكِتَاب ماهنآتَي الَّذِينو الفَصم الْكِتَاب

 تَرِينملِ لِ}١١٤/األنعام{الْمدبالً الَّ مدعا و كَلِماتِهِ وهو السمِيع  وتَمت كَلِمت ربك صِدقً
 لِيم١١٥/األنعام{الْع{ إِالَّ الظَّن ونتَّبِعبِيلِ اللّهِ إِن ين سضِلُّوكَ عضِ ي ن فِي األَرم أَكْثَر ع طِ  وإِن تُ

 ونصخْر إِالَّ ي مه إِنبِيلِهِ }١١٦/األنعام{ون سلُّ ع وهو أَعلَم  إِن ربك هو أَعلَم من يضِ
 تَدِينه١١٧/األنعام{بِالْم{ مِنِنيؤاتِهِ مبِآي هِ إِن كُنتُملَياللّهِ ع ماس ا ذُكِرفَكُلُواْ مِم }١١٨/األنعام{   
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 ا لَكُمما وإِالَّ م كُملَيع مرا حلَ لَكُم مفَص قَدهِ ولَياللّهِ ع ماس ا ذُكِرأَالَّ تَأْكُلُواْ مِم
 تَدِينعبِالْم لَمأَع وه كبر رِ عِلْمٍ إِنائِهِم بِغَيوبِأَه ضِلُّونا لَّيكَثِري إِنهِ وإِلَي تُمُطرِر اضْ

جزون بِما كَانُواْ يقْتَرِفُون  و}١١٩/األنعام{ يس ثْم ثْمِ وباطِنه إِن الَّذِين يكْسِبون اإلِ ذَرواْ ظَاهِر اإلِ
ق وإِن الشياطِني لَيوحون إِلَى }١٢٠/األنعام{ لَفِس إِنَّههِ ولَياللّهِ ع مذْكَرِ اسي ا لَمالَ تَأْكُلُواْ مِمو 
شرِكُون أَولِ لَم إِنَّكُم موهتُمطَع جادِلُوكُم وإِن أَ لِي آئِهِم١٢١/األنعام{ي{ اهنييتًا فَأَحيم ن كَانم أَو 

 نزُي ا كَذَلِكهنجٍ م خَارِ لُماتِ لَيس بِ ي الظُّ شِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مَثلُه فِ ما ينُور ا لَهلْنعج و
جرِمِيها لِيمكُرواْ }١٢٢/األنعام{كَافِرِين ما كَانُواْ يعملُون لِلْ م ةٍ أَكَابِريلِّ قَر ي كُ  وكَذَلِك جعلْنا فِ

 ونرعش ا يمو إِالَّ بَِأنفُسِهِم ونكُرما يما و١٢٣/األنعام{فِيه{ مِنةٌ قَالُواْ لَن نُّؤآي ماءتْهإِذَا جو 
واْ حمرج لُ رِسالَتَه سيصِيب الَّذِين أَ عج ي ث يح لَمأَع لُ اللّهِ اللّه سر ي لَ ما أُوتِ تَّى نُؤتَى مِثْ

 ونكُرما كَانُواْ يبِم دِيدش ذَابعاللّهِ و عِند غَار١٢٤/األنعام{ص{   
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ا  ه ضَيقً ردلْ ص عج ي ضِلَّهأَن ي رِدن يممِ واللِِإلس ه ردص ح رش ي هدِيهأَن ي دِ اللّه فَمن يرِ
جس علَى الَّ الر لُ اللّه عج ي اء كَذَلِكمفِي الس دعصا يا كَأَنَّمج رح ونمِنؤالَ ي ذِين

 لَهم }١٢٦/األنعام{ وهذَا صِراطُ ربك مستَقِيما قَد فَصلْنا اآلياتِ لِقَومٍ يذَّكَّرون }١٢٥/األنعام{
 لُونمعا كَانُواْ يبِم مه لِيو وهو هِمبر مِ عِندالالس ار١٢٧/األنعام{د{مهرش يِح مويا  وا يمِيعج 

ضٍ  عا بِبضُنعب تَعتَما اسنباإلِنسِ ر نم مهآؤلِيقَالَ أَواإلِنسِ و نتُم متَكَْثرقَدِ اس ِجن شر الْ عم
اء اللّها شا إِالَّ مفِيه الِدِينخ اكُمثْو م ارا قَالَ النلَن لْتج ي أَ جلَنا الَّذِ  إِن ربك وبلَغْنا أَ

 ليمع كِيم١٢٨/األنعام{ح{ ونكْسِبا كَانُواْ يا بِم ي بعض الظَّالِمِني بعضً  }١٢٩/األنعام{ وكَذَلِك نُولِّ
لِقَاء ي ونَكُمنذِرياتِي وآي كُملَيع ونقُصي نكُملٌ مسر أْتِكُمي اإلِنسِ أَلَمو ِجن شر الْ عا مي مِكُمو

هذَا قَالُواْ شهِدنَا علَى أَنفُسِنا وغَرتْهم الْحياة الدنْيا وشهِدواْ علَى أَنفُسِهِم أَنَّهم كَانُواْ 
 ١٣٠/األنعام{كَافِرِين{ ا غَافِلُونلُهأَهُظلْمٍ و    }١٣١/األنعام{ ذَلِك أَن لَّم يكُن ربك مهلِك الْقُرى بِ
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 لُونمعا يملٍ ع ك بِغَافِ با رممِلُواْ وا عمم اتج رلِكُلٍّ دذُو }١٣٢/األنعام{و الْغَنِي كبرو 
شأْ يذْهِبكُ ةِ إِن يمحالر رِينمٍ آخةِ قَوين ذُرأَكُم مآ أَنشاء كَمش ا يدِكُم معمِن ب ف خْلِ م ويستَ

ِجزِين }١٣٣/األنعام{ عا أَنتُم بِممآلتٍ و وندا تُوعم لَى }١٣٤/األنعام{ إِنلُواْ عممِ اعا قَوقُلْ ي 
ونلَمتَع ف وامِلٌ فَسي ع نِّ ح الظَّالِمون مكَانَتِكُم إِ  من تَكُون لَه عاقِبةُ الدارِ إِنَّه الَ يفْلِ

ثِ واَألنْعامِ نَصِيبا فَقَالُواْ هذَا لِلّهِ بِزعمِهِم وهذَا }١٣٥/األنعام{ رالْح أَ مِنا ذَرلُواْ لِلّهِ مِمعج و 
شركَآئِهِم فَال يصِلُ شركَآئِنا فَما كَان لِ لُ إِلَى شركَآئِهِم ساء ما لِ  إِلَى اللّهِ وما كَان لِلّهِ فَهو يصِ

 ونكُمح١٣٦/األنعام{ي{ موهدرلِي مهكَآؤرش الَِدهِمقَتْلَ أَو رِكِنيش الْم نلِكَثِريٍ م نزَي كَذَلِكو 
اء اللّهش لَوو مهِدين هِملَيواْ علْبِسلِيو ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَع١٣٧/األنعام{ م{   
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شاء بِزعمِهِم وأَ طْعمها إِالَّ من نّ الَّ ي رج ث حِ رحو امهِ أَنْع نْعام حرمت ظُهورها وقَالُواْ هذِ
 ونفْتَرا كَانُواْ يزِيهِم بِمج يهِ سلَياء عا افْتِرهلَياللّهِ ع ماس ونذْكُرالَّ ي امأَنْعقَالُواْ }١٣٨/األنعام{وو 

ا واجِنلَى أَزْوع مرحمةٌ لِّذُكُورِنَا والِصامِ خهِ اَألنْع طُونِ هذِ ا فِي بفِيهِ م متَةً فَهيكُن مإِن ي
 لِيمع حِكِيم إِنَّه مفَهصو زِيهِمج يكَاء سر١٣٩/األنعام{ش{ مهالَدقَتَلُواْ أَو الَّذِين سِرخ قَد 

واْ وما كَ انُواْ مهتَدِين سفَها بِغَيرِ عِلْمٍ وحرمواْ ما رزَقَهم اللّه افْتِراء علَى اللّهِ قَد ضَلُّ
ا }١٤٠/األنعام{ خْتَلِفً م ع رالزخْلَ و الناتٍ ووشرعم رغَياتٍ ووشرعاتٍ منأَ جش ي أَن  وهو الَّذِ

آتُواْ حو رثْم هِ إِذَا أَ شابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمرِ شابِها وغَير متَ مان متَ الرو تُونيالزو هِ أُكُلُه قَّه يوم حصادِ
 رِفِنيسالْم حِبالَ ي رِفُواْ إِنَّهالَ تُس١٤١/األنعام{و{ زَقَكُما را كُلُواْ مِمشفَرولَةً ومامِ حاألَنْع مِنو 

 بِني م ودع لَكُم طَانِ إِنَّه ياتِ الشطُو واْ خالَ تَتَّبِعو ١٤٢/األنعام{اللّه{   
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 لَتتَما اشنِ أَميأَمِ األُنثَي مرنِ حينِ قُلْ آلذَّكَريزِ اثْنعالْم مِننِ ويالضَّأْنِ اثْن ناجٍ مةَ أَزْوانِيثَم
 ومِن اإلِبلِ اثْنينِ ومِن الْبقَرِ }١٤٣/األنعام{نثَيينِ نَبؤونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صادِقِني علَيهِ أَرحام األُ

لْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ األُنثَيينِ أَما اشتَملَت علَيهِ أَرحام األُنثَيينِ أَم كُنتُم شهداء إِذْ  اثْنينِ قُ
لَّ الناس بِغَيرِ عِلْمٍ إِن اللّه الَ وصاكُ م اللّه بِهذَا فَمن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللّهِ كَذِبا لِيضِ

 الظَّالِمِني مي الْقَو طْعمه }١٤٤/األنعام{يهدِ لَى طَاعِمٍ يا عمرحم إِلَي حِيا أُوي م جِد فِ  قُل الَّ أَ
جس أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ إِالَّ أَ ن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِ

 حِيمر غَفُور كبر ادٍ فَإِنالَ عاغٍ وب رغَي طُر  وعلَى الَّذِين هادواْ }١٤٥/األنعام{فَمنِ اضْ
لَّ ذِ ي ظُفُرٍ ومِن الْبقَرِ والْغَنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما إِالَّ ما حملَت ظُهورهما أَوِ حرمنا كُ

 ادِقُونوِإِنَّا لَص غْيِهِمم بِباهنيزج ظْمٍ ذَلِك طَ بِع    }١٤٦/األنعام{الْحوايا أَو ما اختَلَ
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 رِمِنيج مِ الْمنِ الْقَوع هأْسب درالَ يةٍ واسِعةٍ ومحذُو ر كُمبل ر  }١٤٧/األنعام{فَإِن كَذَّبوكَ فَقُ
ا وكْنرا أَشم اء اللّهش كُواْ لَورأَش قُولُ الَّذِينيس كَذَّب ءٍ كَذَلِكيا مِن شنمرالَ حنَا واؤالَ آب

جوه لَنا إِن تَتَّبِعون إِالَّ  خْرِ لْ عِندكُم من عِلْمٍ فَتُ ا قُلْ هنأْس تَّى ذَاقُواْ بلِهِم حمِن قَب الَّذِين
 ونصْخر جمعِني  قُلْ فَلِلّهِ }١٤٨/األنعام{الظَّن وإِن أَنتُم إَالَّ تَ جةُ الْبالِغَةُ فَلَو شاء لَهداكُم أَ الْح

شهد }١٤٩/األنعام{ شهدون أَن اللّه حرم هذَا فَِإن شهِدواْ فَال تَ ي الَّذِين اءكُمدهش لُمقُلْ ه 
ن الَ يؤمِنون بِاآلخِرةِ وهم بِربهِم يعدِلُون معهم والَ تَتَّبِع أَهواء الَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنا والَّذِي

ا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا والَ }١٥٠/األنعام{ شرِكُواْ بِهِ شيئً لْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَالَّ تُ  قُ
قٍ نَّحن نَرزُقُ الإم نكُم مالَدتَقْتُلُواْ أَو طَن ا بما وهمِن را ظَهم ش كُم وإِياهم والَ تَقْربواْ الْفَواحِ

 قِلُونتَع لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو ذَلِكُم قإِالَّ بِالْح اللّه مرالَّتِي ح فْسالَ تَقْتُلُواْ الن١٥١/األنعام{و{   
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طِ  بِالْقِس انالْمِيزلَ وفُواْ الْكَيأَوو ه دلُغَ أَشبتَّى يح نسأَح تِيمِ إِالَّ بِالَّتِي هِيالَ الْيواْ مبالَ تَقْرو
ف نَفْسا إِالَّ وسعها وإِذَا قُلْتُم فَ لَو كَان ذَا قُربى وبِعهدِ اللّهِ أَوفُواْ ذَلِكُم الَ نُكَلِّ دِلُواْ واع

 ونتَذَكَّر لَّكُماكُم بِهِ لَعصواْ }١٥٢/األنعام{والَ تَتَّبِعو وها فَاتَّبِعتَقِيمسي م  وأَن هذَا صِراطِ
قَ بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُ لَ فَتَفَربالس تَتَّقُون لَّكُمى }١٥٣/األنعام{م بِهِ لَعوسا منآتَي ثُم 

 هِمبم بِلِقَاء رلَّهةً لَّعمحرى ودهءٍ ويلِّ ش ي أَحسن وتَفْصِيال لِّكُ الْكِتَاب تَماما علَى الَّذِ
 ونمِنؤ١٥٤/األنعام{ي{َكٌ فاربم اهلْنأَنز ذَا كِتَابهو  ونمحتُر لَّكُماتَّقُواْ لَعو وهاتَّبِع}أَن }١٥٥/األنعام 

 لَغَافِلِني تِهِماسن دِرا عإِن كُنا ولِننِ مِن قَبلَى طَآِئفَتَيع ا أُنزِلَ الْكِتَاب١٥٦/األنعام{تَقُولُواْ إِنَّم{ 
كُنا أَهدى مِنهم فَقَد جاءكُم بينةٌ من ربكُم وهدى أَو تَقُولُواْ لَو أَنَّا أُنزِلَ علَينا الْكِتَاب لَ

ي الَّذِين يصدِفُون عن آياتِنا  جزِ نا سهنع فدصاتِ اللّهِ وبِآي ن كَذَّبمِم أَظْلَم نةٌ فَممحرو
 دِفُونصا كَانُواْ يذَابِ بِمالْع وء١٥٧/األنعام{س{   
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 ض عي ب ي ربك أَو يأْتِي بعض آياتِ ربك يوم يأْتِ هلْ ينظُرون إِالَّ أَن تَْأتِيهم الْمآلئِكَةُ أَو يأْتِ
نفَعالَ ي كباتِ رلِ آي ميانِها خيرا قُ ميانُها لَم تَكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِ  نَفْسا إِ

 ونِظر ظِرواْ إِنَّا منتَ يءٍ }١٥٨/األنعام{انتَ فِي ش مهمِن تا لَّسعكَانُواْ شِيو مهقُواْ دِينفَر الَّذِين إِن 
شر }١٥٩/األنعام{هِ ثُم ينبئُهم بِما كَانُواْ يفْعلُون إِنَّما أَمرهم إِلَى اللّ ع ةِ فَلَهنساء بِالْحن جم 

 ونظْلَم الَ ي مها وى إِالَّ مِثْلَهزج ي ئَةِ فَالياء بِالسن جما وثَالِهي }١٦٠/األنعام{أَم  قُلْ إِنَّنِي هدانِ
س اطٍ مي إِلَى صِربر رِكِنيش الْم مِن ا كَانمنِيفًا وح اهِيمرلَّةَ إِبا مما قِي١٦١/األنعام{تَقِيمٍ دِين{ 

 الَمِنيالْع بي لِلّهِ ر ي ومحياي ومماتِ ي ونُسكِ  الَ شرِيك لَه وبِذَلِك }١٦٢/األنعام{قُلْ إِن صالتِ
ت وأَنَاْ أَولُ الْمسلِ أُمِر الَ }١٦٣/األنعام{مِنيءٍ ويلِّ ش ا وهو رب كُ بغِي راللّهِ أَب رلْ أَغَي  قُ

جِعكُم فَينبئُكُم بِما  ركُم مبإِلَى ر ى ثُمرأُخ وِزْر ةازِرو الَ تَزِرا وهلَيكُلُّ نَفْسٍ إِالَّ ع تَكْسِب
 خْتَلِفُون ضٍ }١٦٤/اماألنع{كُنتُم فِيهِ تَ عقَ ب فَو ضَكُمعب ع ف األَرضِ ورفَ ئِ الخ لَكُمعي ج  وهو الَّذِ

 حِيمر لَغَفُور إِنَّهالْعِقَابِ و رِيعس كبر إِن ا آتَاكُمفِي م كُملُوباتٍ لِّيج ر١٦٥/األنعام{د{  
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  )٧(سورة األعراف 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ج منه لِتُنذِر بِهِ وذِكْرى }١/األعراف{املص  ررِكَ حدي ص  كِتَاب أُنزِلَ إِلَيك فَال يكُن فِ

 مِنِنيؤا }٢/األعراف{لِلْمواْ ما  اتَّبِعم اء قَلِياللِيونِهِ أَوواْ مِن دالَ تَتَّبِعو كُمبن ركُم مأُنزِلَ إِلَي
 ون٣/األعراف{تَذَكَّر{ قَآِئلُون مه اتًا أَويا بنأْسا باءهج  }٤/األعراف{ وكَم من قَريةٍ أَهلَكْناها فَ

أْس ب ماءهإِذْ ج ماهوعد ا كَانفَم ا ظَالِمِنيا إِالَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُن٥/األعراف{ن{ الَّذِين َألَنسفَلَن 
 لِنيسرالْم َألَنسلَن و هِمسِلَ إِلَي٦/األعراف{أُر{ ا غَآئِبِنيا كُنمهِم بِعِلْمٍ ولَيع نقُصفَلَن }٧/األعراف{ 

فَم قئِذٍ الْحموي زْنالْوو ونفْلِحالْم مه لَئِكفَأُو هازِينوم ٨/األعراف{ن ثَقُلَت{ فَّتخ نمو 
 ونظْلِم  ولَقَد مكَّناكُم }٩/األعراف{موازِينه فَأُولَئِك الَّذِين خسِرواْ أَنفُسهم بِما كَانُواْ بِآياتِنا يِ

ا مفِيه ا لَكُملْنعج ضِ وي األَر شكُرون فِ ش قَلِيال ما تَ  ولَقَد خلَقْناكُم ثُم }١٠/األعراف{عايِ
 اجِدِينالس نكُن مي لَم لِيسواْ إِالَّ إِبدج فَس مواْ آلددج آلئِكَةِ اسا لِلْمقُلْن ثُم نَاكُمروص

   }١١/األعراف{
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ي مِن نَّارٍ وخلَقْتَه مِن طِنيٍ  جد إِذْ أَمرتُك قَالَ أَنَاْ خير منه خلَقْتَنِ أَالَّ تَس كعنا مقَالَ م
طْ مِنها فَما يكُون لَك أَن تَتَكَبر فِي}١٢/األعراف{ ج إِنَّك مِن الصاغِرِين  قَالَ فَاهبِ را فَاخه
ثُون }١٣/األعراف{ عبمِ يوي إِلَى ي  قَالَ }١٥/األعراف{ قَالَ إِنَّك مِن املُنَظرِين }١٤/األعراف{ قَالَ أَنظِرنِ

 تَقِيمسالْم اطَكصِر ملَه ندتَنِي ألَقْعيا أَغْو١٦/األعراف{فَبِم{هنآلتِي ثُم  مِنو دِيهِمنِ أَيين بم م
 اكِرِينش مهأَكْثَر جِد ج مِنها }١٧/األعراف{خلْفِهِم وعن أَيمانِهِم وعن شمآئِلِهِم والَ تَ رقَالَ اخ 
 عِنيمج ؤوما مدحورا لَّمن تَبِعك مِنهم ألَمألن جهنم مِنكُم أَ  ويا آدم اسكُن }١٨/األعراف{مذْ

 الظَّالِمِني فَتَكُونَا مِن ةرج هِ الش ث شِئْتُما والَ تَقْربا هذِ يح مِن ةَ فَكُالنج جك الْ زَوو أَنت
ي عنهما مِن سوءاتِهِما وقَ}١٩/األعراف{ ي لَهما ما وورِ طَان لِيبدِ يا الشملَه س وسا  فَوالَ م

 خَالِدِين جرةِ إِالَّ أَن تَكُونَا ملَكَينِ أَو تَكُونَا مِن الْ هِ الش  }٢٠/األعراف{نَهاكُما ربكُما عن هذِ
 اصِحِنيالن ا لَمِني لَكُم ت }٢١/األعراف{وقَاسمهما إِنِّ دب ةرج ا ذَاقَا الشورٍ فَلَما بِغُرمالَّهفَد 

جنةِ ونَاداهما ربهما أَلَم أَنْهكُما عن لَ قِ الْ را مِن وهِملَيخْصِفَانِ ع طَفِقَا يا وماتُهءوا سمه
 بِنيم ودا علَكُم طَآن يالش ا إِنل لَّكُم جرةِ وأَقُ ا الش٢٢/األعراف{تِلْكُم{   
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 خَاسِرِين  قَالَ }٢٣/األعراف{قَاالَ ربنا َظلَمنا أَنفُسنا وإِن لَّم تَغْفِر لَنا وتَرحمنا لَنكُونَن مِن الْ
ي األَرضِ  طُواْ بعضُكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم فِ  قَالَ }٢٤/األعراف{مستَقَر ومتَاع إِلَى حِنيٍ اهبِ

 ونج خْر ي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباسا }٢٥/األعراف{فِيها تَحيون وفِيها تَموتُون ومِنها تُ  يا بنِ
مِن ذَلِك ريخ ذَلِك ىالتَّقْو اسلِبا ورِيشو اتِكُمءوي س  آياتِ اللّهِ لَعلَّهم يذَّكَّرون يوارِ

ع عنهما }٢٦/األعراف{ جنةِ ينزِ ج أَبويكُم من الْ را أَخكَم طَان يالش كُمنفْتِنالَ ي منِي آدا بي 
ث الَ يح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ا إِنَّهاتِهِمءوا سمهرِيا لِيمهاسلِب اطِنييا الشلْنعإِنَّا ج منَهوتَر 

 ونمِنؤالَ ي اء لِلَّذِينلِينَا }٢٧/األعراف{أَورأَم اللّهاءنَا وا آبهلَينَا عدج ةً قَالُواْ وش  وإِذَا فَعلُواْ فَاحِ
شاء أَتَقُولُون علَى اللّ بِالْفَح رْأمالَ ي اللّه ا قُلْ إِنبِه ونلَما الَ تَعي }٢٨/األعراف{هِ م بر رقُلْ أَم 

 ونودتَع أَكُمدا بكَم ينالد لَه ْخلِصِني م وهعادِجدٍ و سكُلِّ م عِند كُموهج واْ وأَقِيمطِ و بِالْقِس
ق علَيهِم الضَّاللَةُ إِنَّهم}٢٩/األعراف{ ا ح ا هدى وفَرِيقً خَذُوا الشياطِني أَولِياء مِن دونِ  فَرِيقً  اتَّ

 ونتَده م مأَنَّه ونبسحي٣٠/األعراف{اللّهِ و{   
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سلِّ م ي آدم خذُواْ زِينتَكُم عِند كُ ِجدٍ وكُلُواْ واشربواْ والَ تُسرِفُواْ إِنَّه الَ يحِب يا بنِ
 رِفِنيسي }٣١/األعراف{الْم قِ قُلْ هِ طَّيباتِ مِن الرزْ هِ والْ ج لِعِبادِ رأَخ ةَ اللّهِ الَّتِيزِين مرح نلْ م  قُ

ةً يالِصا خنْياةِ الديواْ فِي الْحنآم لِلَّذِين ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ اآلينُفَص ةِ كَذَلِكامالْقِي مو
ق }٣٢/األعراف{ رِ الْحبِغَي ي ثْم والْبغْ طَن واإلِ ا بما وهمِن را ظَهم ش بي الْفَواحِ ر مرا حقُلْ إِنَّم 

طَانً شرِكُواْ بِاللّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْ  }٣٣/األعراف{ا وأَن تَقُولُواْ علَى اللّهِ ما الَ تَعلَمون وأَن تُ
 ونتَقْدِمسالَ يةً واعس ونتَأْخِرسالَ ي ملُهج ِإذَا جاء أَ جلٌ فَ ي }٣٤/األعراف{ولِكُلِّ أُمةٍ أَ  يا بنِ

آي كُملَيع ونقُصي نكُملٌ مسر كُمنْأتِيا يإِم مالَ آدو هِملَيع فوخ فَال ح اتِي فَمنِ اتَّقَى وأَصلَ
 نُونزحي م٣٥/األعراف{ه{ مارِ هالن ابحأَص لََئِكا أُوهنواْ عرتَكْباسا واتِنواْ بِآيكَذَّب الَّذِينو 

 ونالِدا خلَ}٣٦/األعراف{فِيهى عنِ افْتَرمِم أَْظلَم نفَم  لَئِكاتِهِ أُوبِآي كَذَّب ا أَوى اللّهِ كَذِب
ينالُهم نَصِيبهم من الْكِتَابِ حتَّى إِذَا جاءتْهم رسلُنا يتَوفَّونَهم قَالُواْ أَين ما كُنتُم تَدعون مِن 

واْ عنا وشهِدواْ علَى أَنفُسِهِم أَ    }٣٧/األعراف{نَّهم كَانُواْ كَافِرِين دونِ اللّهِ قَالُواْ ضَلُّ
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أُم لَتخا دارِ كُلَّماإلِنسِ فِي النو ِجن ي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِكُم من الْ ةٌ قَالَ ادخلُواْ فِ
لَّعنت أُختَها حتَّى إِذَا اداركُواْ فِيها جمِيعا قَالَت أُخراهم ُألوالَهم ربنا هؤالء أَضَلُّونَا 

 ونلَملَكِن الَّ تَعو ف ارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعالن نفًا ما ضِعذَابع ٣٨/األعراف{فَآتِهِم{ مأُوالَه قَالَتو 
 إِن }٣٩/األعراف{هم فَما كَان لَكُم علَينا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما كُنتُم تَكْسِبون ألُخرا

جنةَ حتَّى  ح لَهم أَبواب السماء والَ يدخلُون الْ الَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنا واستَكْبرواْ عنها الَ تُفَتَّ
ج الْ جرِمِني يلِ ي الْم جزِ خِياطِ وكَذَلِك نَ ي سم الْ  لَهم من جهنم مِهاد ومِن }٤٠/األعراف{جملُ فِ

 ي الظَّالِمِني جزِ  والَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ الَ }٤١/األعراف{فَوقِهِم غَواشٍ وكَذَلِك نَ
سا إِالَّ ونَفْس ف جنةِ هم فِيها خالِدون نُكَلِّ  ونَزعنا ما }٤٢/األعراف{عها أُولَئِك أَصحاب الْ

ي هدانَا لِهذَا وما  ي مِن تَحتِهِم األَنْهار وقَالُواْ الْحمد لِلّهِ الَّذِ جرِ لٍّ تَ ي صدورِهِم من غِ فِ
ي لَوال أَن هدانَا اللّ جنةُ كُنا لِنهتَدِ ه لَقَد جاءت رسلُ ربنا بِالْحق ونُودواْ أَن تِلْكُم الْ

 لُونمتَع ا كُنتُما بِموهثْتُم    }٤٣/األعراف{أُورِ
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جدتُّم ما ونَادى أَصحاب الْ لْ وا فَهقا حنبنَا ردعا ونَا مدج و ارِ أَن قَدالن ابحةِ أَصنج
 لَى الظَّالِمِنيةُ اللّهِ عنأَن لَّع مهنيب ذِّنؤم َأذَّن ا قَالُواْ نَعم فَ قح كُمبر دع٤٤/األعراف{و{ الَّذِين 

ون عن سبِيلِ دصي ونةِ كَافِرم بِاآلخِرها وج ا عِوغُونَهبي٤٥/األعراف{ اللّهِ و{ ابج  وبينهما حِ
 لَم كُملَيع مالةِ أَن سنج جالٌ يعرِفُون كُال بِسِيماهم ونَادواْ أَصحاب الْ وعلَى األَعرافِ رِ

 ونعْطم ي مها ولُوهخدا }٤٦/األعراف{ينبارِ قَالُواْ رابِ النحتِلْقَاء أَص مهارصأَب رِفَتإِذَا صو 
 مِ الظَّالِمِنيالْقَو ع ا ملْنعج جاالً يعرِفُونَهم }٤٧/األعراف{الَ تَ  ونَادى أَصحاب األَعرافِ رِ

 أَهؤالء الَّذِين }٤٨/األعراف{نتُم تَستَكْبِرون بِسِيماهم قَالُواْ ما أَغْنى عنكُم جمعكُم وما كُ
 نُونزتَح الَ أَنتُمو كُملَيع فوةَ الَ خنج  }٤٩/األعراف{أَقْسمتُم الَ ينالُهم اللّه بِرحمةٍ ادخلُواْ الْ

لَيأَفِيضُواْ ع ةِ أَننج نا مِن الْماء أَو مِما رزَقَكُم اللّه قَالُواْ ونَادى أَصحاب النارِ أَصحاب الْ
 لَى الْكَافِرِينا عمهمرح اللّه ٥٠/األعراف{إِن{ اةيالْح متْهغَرا ولَعِبا وولَه مهخَذُواْ دِين  الَّذِين اتَّ

مِهِموواْ لِقَاء يا نَسكَم ماهنَنس موا فَالْينْيالد وندحج ا ياتِنا كَانُواْ بِآيمذَا و٥١/األعراف{ ه{   
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 ونمِنؤمٍ يةً لِّقَومحرى ودلَى عِلْمٍ هع اهلْنم بِكِتَابٍ فَصاهجِئْن لَقَدلْ }٥٢/األعراف{وه 
 ق ا بِالْحنبلُ رسر اءتج لُ قَد مِن قَب وهنَس قُولُ الَّذِيني أْتِي تَأْوِيلُهي موي إِالَّ تَْأوِيلَه وننظُري

 لُ قَدما نَعي كُن شفَعواْ لَنا أَو نُرد فَنعملَ غَير الَّذِ اء فَيفَعا مِن شل لَّنفَه مهواْ أَنفُسسِرخ
 ونفْتَرا كَانُواْ يم مهنضَلَّ عي }٥٣/األعراف{و ي خلَق السماواتِ واألَرض فِ  إِن ربكُم اللّه الَّذِ

س وا مالشا و ْطلُبه حثِيثً ي ارهلَ الن ي اللَّي شِ شِ يغْ رلَى الْعى عتَواس امٍ ثُمسِتَّةِ أَي ومجالنو رلْقَم
 الَمِنيالْع بر كَ اللّهارتَب راَألمو خَلْق هِ أَالَ لَه الْ خَّراتٍ بَِأمرِ س٥٤/األعراف{م{ كُمبواْ رعاد 

 تَدِينعالْم حِبالَ ي ةً إِنَّهفْيخا وع إِ}٥٥/األعراف{تَضَر دعضِ بي األَر صالحِها  والَ تُفْسِدواْ فِ
 سِنِنيحالْم نم اللّهِ قَرِيب تمحر ا إِنعطَمفًا ووخ وهعادلُ }٥٦/األعراف{و ي يرسِ  وهو الَّذِ

ي رحمتِهِ حتَّى إِذَا أَقَلَّت سحابا ثِقَاالً سقْناه لِبلَدٍ ميتٍ فَأَنزلْنا بِ دي نيا برش ب احيهِ الر
 ونتَذَكَّر لَّكُمتَى لَعالْمو ج خْرِ جنا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمراتِ كَذَلِك نُ راء فَأَخ٥٧/األعراف{الْم{   
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نَب ج خْر ي بالطَّي لَدالْباتِ واآلي فرنُص ا كَذَلِكإِالَّ نَكِد ج خْر الَ ي ث بي خ اتُه بِِإذْنِ ربهِ والَّذِ
 ونكُرش مٍ ي٥٨/األعراف{لِقَو{ نا لَكُم مم واْ اللَّهدبمِ اعا قَومِهِ فَقَالَ يا إِلَى قَوا نُوحلْنسأَر لَقَد 

افأَخ ي ه إِنِّ رظِيمٍ إِلَهٍ غَي مٍ عوي ذَابع كُملَيي }٥٩/األعراف{ ع ألُ مِن قَومِهِ إِنَّا لَنراكَ فِ قَالَ الْم 
بِنيٍ  لٍ م٦٠/األعراف{َضال{ الَمِنيالْع بن رولٌ مسي رلَكِنلَةٌ وي َضال  قَالَ يا قَومِ لَيس بِ

ي }٦١/األعراف{ بتِ ر ح لَكُم وأَعلَم مِن اللّهِ ما الَ تَعلَمون  أُبلِّغُكُم رِساالَ أَنص٦٢/األعراف{و{ 
 ونمحتُر لَّكُملَعلِتَتَّقُواْ وو كُمنذِرلِي نكُملٍ مج لَى رع كُمبن رم ذِكْر اءكُمأَن ج تُمجِب عأَو

جنَيناه والَّذِين م}٦٣/األعراف{ عه فِي الْفُلْكِ وأَغْرقْنا الَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنا إِنَّهم كَانُواْ  فَكَذَّبوه فَأَ
 مِنيماً ع٦٤/األعراف{قَو{ ه رإِلَهٍ غَي نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَووداً قَالَ يه ماهادٍ أَخإِلَى عو 
 تَتَّقُون ألُ}٦٥/األعراف{أَفَالقَالَ الْم  ك ظُن ةٍ وِإِنَّا لَنفَاهاكَ فِي سرمِهِ إِنَّا لَنواْ مِن قَوكَفَر الَّذِين 

 الْكَاذِبِني ٦٦/األعراف{مِن{ الَمِنيالْع بن رولٌ مسي رلَكِنةٌ وفَاهبِي س سمِ لَيا قَوقَالَ ي 
   }٦٧/األعراف{
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 أَمِني ح ي وأَنَاْ لَكُم نَاصِ باالتِ ررِس لِّغُكُم٦٨/األعراف{أُب{ كُمبن رم ذِكْر اءكُمأَن ج تُمجِب عأَو 
لَ خ لَكُمعواْ إِذْ جاذكُرو كُمنذِرلِي نكُملٍ مج لَى رقِ ع خَلْ فَاء مِن بعدِ قَومِ نُوحٍ وزَادكُم فِي الْ

 ونتُفْلِح لَّكُمواْ آالء اللّهِ لَعطَةً فَاذْكُر سا }٦٩/األعراف{بم نَذَرو ه دحو اللّه دبعا لِنجِئْتَن  قَالُواْ أَ
الص مِن نَا إِن كُنتا تَعِدا بِمنَا فَْأتِناؤآب دبعي كَان ن }٧٠/األعراف{ادِقِنيكُم ملَيع قَعو قَالَ قَد 

ي أَسماء سميتُموها أَنتُم وآبآؤكُم ما نَزلَ اللّه بِها مِن  لُونَنِي فِ جادِ جس وغَضَب أَتُ ربكُم رِ
 ِظرِين نِّي معكُم من الْمنتَ ظِرواْ إِ طَانٍ فَانتَ جنَيناه والَّذِين معه بِرحمةٍ منا  فَ}٧١/األعراف{سلْ أَ

 مِنِنيؤا كَانُواْ مما واتِنواْ بِآيكَذَّب الَّذِين ابِرا دنطَع  وإِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا }٧٢/األعراف{وقَ
ه قَد جاءتْ رإِلَهٍ غَي نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوقَالَ ي هِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُم كُم بينةٌ من ربكُم هذِ

 أَلِيم ذَابع ذَكُمأْخءٍ فَيوا بِسوهسالَ تَمضِ اللّهِ وا تَأْكُلْ فِي أَروهةً فَذَر٧٣/األعراف{آي{   
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خِذُون مِن سهولِها قُصورا  ضِ تَتَّ ي األَر واذْكُرواْ إِذْ جعلَكُم خلَفَاء مِن بعدِ عادٍ وبوأَكُم فِ
 فْسِدِينضِ م ا فِي األَرثَوالَ تَعواْ آالء اللّهِ وا فَاذْكُر جِبالَ بيوتً   قَالَ}٧٤/األعراف{وتَنحِتُون الْ

لٌ  سر ا مالِحص أَن ونلَمأَتَع مهمِن نآم نتُضْعِفُواْ لِماس مِهِ لِلَّذِينواْ مِن قَورتَكْباس ألُ الَّذِينالْم
 ونمِنؤسِلَ بِهِ ما أُرهِ قَالُواْ إِنَّا بِمبن رواْ إِنَّا بِالَّذِ}٧٥/األعراف{مرتَكْباس هِ  قَالَ الَّذِين ي آمنتُم بِ

 وننَا إِن }٧٦/األعراف{كَافِرا تَعِدا بِمائْتِن ح  فَعقَرواْ الناقَةَ وعتَواْ عن أَمرِ ربهِم وقَالُواْ يا صالِ
 لِنيسرالْم مِن ٧٧/األعراف{كُنت{ اثِمِنيج ارِهِمواْ فِي دحبفَةُ فََأصج الر مذَتْهفَأَخ 

ي ونَصحت لَكُم ولَكِن الَّ }٧٨/األعراف{ بالَةَ ررِس لَغْتُكُمأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ يو مهنلَّى عفَتَو 
 اصِحِنيالن ون٧٩/األعراف{تُحِب{ ا مِنقَكُم بِهبا سةَ مش  ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُون الْفَاحِ

ن الْعدٍ مأَح ٨٠/األعراف{الَمِني{ م قَو لْ أَنتُم اء بسونِ النن دم ة وهالَ شج الر لَتَأْتُون إِنَّكُم 
 رِفُونس ٨١/األعراف{م{   
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قَو ابوج ا كَانمو ونرطَه جوهم من قَريتِكُم إِنَّهم أُنَاس يتَ  }٨٢/األعراف{مِهِ إِالَّ أَن قَالُواْ أَخرِ
 الْغَابِرِين مِن كَانَت أَتَهرإِالَّ ام لَهأَهو اهنجنَي ف }٨٣/األعراف{فَأَ كَي ا فَانظُرطَر هِم ملَينَا عطَر أَمو 

جرِمِني كَان عاقِبةُ الْ ا لَكُم }٨٤/األعراف{مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدإِلَى مو 
 اسواْ النَخس الَ تَبو انالْمِيزلَ وفُواْ الْكَيفَأَو كُمبن رةٌ منياءتْكُم بج قَد ه رإِلَهٍ غَي نم

سِدواْ فِي األَرضِ بعد إِصالحِها ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتُم مؤمِنِني أَشياءهم والَ تُفْ
ون عن سبِيلِ اللّهِ من آمن بِهِ }٨٥/األعراف{ دتَصو وناطٍ تُوعِدواْ بِكُلِّ صِردالَ تَقْعو 

جا واذْكُرواْ إِذْ كُنتُم قَلِيال فَكَ ا عِوغُونَهتَبو فْسِدِينةُ الْماقِبع كَان ف واْ كَيانظُرو كُمثَّر
ي أُرسِلْت بِهِ وطَآئِفَةٌ لَّم يؤمِنواْ فَاصبِرواْ }٨٦/األعراف{  وإِن كَان طَآئِفَةٌ منكُم آمنواْ بِالَّذِ

 اكِمِنيالْح ريخ وها وننيب اللّه كُمحتَّى ياجلزء التاسع (  }٨٧/األعراف{ح(  
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 ا أَوتِنيمِن قَر كعواْ منآم الَّذِينو بيعا شي كنج خْرِ مِهِ لَنواْ مِن قَورتَكْباس ألُ الَّذِينقَالَ الْم
ي }٨٨/األعراف{دن فِي مِلَّتِنا قَالَ أَولَو كُنا كَارِهِني لَتَعو  قَدِ افْتَرينا علَى اللّهِ كَذِبا إِن عدنَا فِ

بر ع شاء اللّه ربنا وسِ ا إِالَّ أَن يفِيه ودا أَن نَّعلَن كُونا يما وهمِن انَا اللّهج نا مِلَّتِكُم بعد إِذْ نَ
 الْفَاتِحِني ريخ أَنتو ق ا بِالْحمِنقَو نيبا وننيب ح كُلَّ شيءٍ عِلْما علَى اللّهِ تَوكَّلْنا ربنا افْتَ

َخاسِر}٨٩/األعراف{ ون  وقَالَ الْمألُ الَّذِين كَفَرواْ مِن قَومِهِ لَئِنِ اتَّبعتُم شعيباً إِنَّكُم إِذاً لَّ
ي دارِهِم جاثِمِني }٩٠/األعراف{ جفَةُ فَأَصبحواْ فِ الر مذَتْهواْ }٩١/األعراف{ فََأخكَذَّب الَّذِين 

 َخاسِرِين  فَتَولَّى عنهم }٩٢/األعراف{شعيبا كَأَن لَّم يغْنواْ فِيها الَّذِين كَذَّبواْ شعيبا كَانُواْ هم الْ
ف آسى علَى قَومٍ كَافِرِين وقَالَ فَكَي لَكُم تحنَصي وبتِ ر  يا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُكُم رِساالَ

يٍّ إِالَّ أَخذْنَا أَهلَها بِالْبأْساء والضَّراء لَعلَّهم }٩٣/األعراف{  وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ من نَّبِ
 ونعضَّراءنَا }٩٤/األعراف{يآب سم قَالُواْ قَدفَواْ وتَّى عةَ حنسئَةِ الْحيالس كَانا ملْندب ثُم 

 ونرعش الَ ي مهغْتَةً وم بذْنَاهاء فَأَخرالساء و٩٥/األعراف{الضَّر{   
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ضِ ولَكِن كَذَّبواْ  األَراء ومالس نكَاتٍ مرهِم بلَيا عناتَّقَواْ لَفَتَحواْ ونى آملَ الْقُر أَه أَن لَوو
 ونكْسِبا كَانُواْ يم بِمذْنَاه٩٦/األعراف{فَأَخ{مهأْتِيى أَن يلُ الْقُرأَه أَفََأمِن  مهاتاً ويا بنأْس ب 

 ون٩٧/األعراف{نَآئِم{ ونبلْعي مهى وا ضُحنأْسب مهْأتِيى أَن يلُ الْقُر أَه أَمِن ٩٨/األعراف{ أَو{ 
 ونخَاسِر ثُون  أَولَم ي}٩٩/األعراف{أَفََأمِنواْ مكْر اللّهِ فَال يْأمن مكْر اللّهِ إِالَّ الْقَوم الْ هدِ لِلَّذِين يرِ

 ونعمسالَ ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع عطْب شاء أَصبناهم بِذُنُوبِهِم ونَ األَرض مِن بعدِ أَهلِها أَن لَّو نَ
ناتِ فَما كَانُواْ  تِلْك الْقُرى نَقُص علَيك مِن أَنبآئِها ولَقَد جاءتْهم رسلُهم بِالْبي}١٠٠/األعراف{

 قُلُوبِ الْكَافِرِين لَىع اللّه ع طْب ي لُ كَذَلِك واْ مِن قَبا كَذَّبواْ بِممِنؤنَا }١٠١/األعراف{لِيدج ا ومو 
 لَفَاسِقِني مهنَا أَكْثَردج إِن ودٍ وهع ندِهِ}١٠٢/األعراف{ألَكْثَرِهِم معا مِن بثْنعب ى  ثُموسم م

 فْسِدِينةُ الْماقِبع كَان ف كَي ا فَانظُرواْ بِهظَلَم  وقَالَ }١٠٣/األعراف{بِآياتِنا إِلَى فِرعون وملَئِهِ فَ
 الَمِنيالْع بن رولٌ مسنِّي ر    }١٠٤/األعراف{موسى يا فِرعون إِ
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ي  لْ معِي بنِ حقِيق علَى أَن الَّ أَقُولَ علَى اللّهِ إِالَّ الْحق قَد جِئْتُكُم بِبينةٍ من ربكُم فَأَرسِ
تِ بِه}١٠٥/األعراف{إِسرائِيلَ   }١٠٦/األعراف{ا إِن كُنت مِن الصادِقِني  قَالَ إِن كُنت جِئْت بِآيةٍ فَأْ

 بِني م انبثُع فَِإذَا هِي اهص١٠٧/األعراف{فَأَلْقَى ع{ اِظرِينضَاء لِلنيب فَِإذَا هِي ه دي ع نَزو 
 يرِيد أَن }١٠٩/األعراف{ قَالَ الْمألُ مِن قَومِ فِرعون إِن هذَا لَساحِر علِيم }١٠٨/األعراف{

 ونراذَا تَْأمفَم ضِكُم أَر نكُم مج خْرِ آئِنِ }١١٠/األعراف{يدسِلْ فِي الْمأَرو اهأَخو جِه قَالُواْ أَر 
 اِشرِين١١١/األعراف{ح{ ٍلِيماحِرٍ عْأتُوكَ بِكُلِّ سي }قَالْواْ }١١٢/األعراف نوعفِر ةرحاء السج و 

جرا إِن كُنا نَحن الْغَالِبِني إِن لَنا  }١١٤/األعراف{ قَالَ نَعم وإَنَّكُم لَمِن الْمقَربِني }١١٣/األعراف{ ألَ
 لْقِنيالْم ننَح ا أَن نَّكُونإِمو ا أَن تُلْقِيى إِموسا ماْ }١١٥/األعراف{قَالُواْ ي ا أَلْقَواْ فَلَمقَالَ أَلْقُو 

رحظِيمٍ س رٍ عاءوا بِسِحج و موهبهتَراساسِ والن نيا إِلَى }١١٦/األعراف{واْ أَعنيحأَوو 
 أْفِكُون ا يم ف طَلَ ما كَانُواْ }١١٧/األعراف{موسى أَن أَلْقِ عصاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَ بو قالْح قَعفَو 

 لُونمع١١٨/األعراف{ي{وفَغُلِب  اغِرِينواْ صانقَلَبو الِكناْ ه}١١٩/األعراف{ اجِدِينس ةرحالس أُلْقِيو 
   }١٢٠/األعراف{
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 الَمِنيالْع ا بِرِبن١٢١/األعراف{قَالُواْ آم{ر  ونارهى ووسم ب}نتُم }١٢٢/األعرافآم نوعقَالَ فِر 
 ف وا فَسلَها أَههواْ مِنج خْرِ بِهِ قَبلَ أَن آذَن لَكُم إِن هذَا لَمكْر مكَرتُموه فِي الْمدِينةِ لِتُ

 ونلَم١٢٣/األعراف{تَع{نلَكُم مج أَرو كُمدِيأَي نطِّع جمعِني  ألُقَ  خِالفٍ ثُم ألُصلِّبنكُم أَ
آياتِ ربنا }١٢٥/األعراف{ قَالُواْ إِنَّا إِلَى ربنا منقَلِبون }١٢٤/األعراف{  وما تَنقِم مِنا إِالَّ أَن آمنا بِ

 لِمِنيسا مفَّنتَوا وربا صنلَيغْ ع  وقَالَ الْمألُ مِن قَومِ فِرعون }١٢٦/ألعرافا{لَما جاءتْنا ربنا أَفْرِ
ي  أَتَذَر موسى وقَومه لِيفْسِدواْ فِي األَرضِ ويذَركَ وآلِهتَك قَالَ سنقَتِّلُ أَبناءهم ونَستَحيِ

 ونقَاهِر مقَهإِنَّا فَوو ماءهتَ}١٢٧/األعراف{نِسمِهِ اسى لِقَووسقَالَ م  واْ إِنبِراصوا بِاللّهِ وعِين
 تَّقِنيةُ لِلْماقِبالْعهِ و شاء مِن عِبادِ ن يا مثُه  قَالُواْ أُوذِينا مِن قَبلِ أَن }١٢٨/األعراف{األَرض لِلّهِ يورِ

يو كُمودع لِكهأَن ي كُم بى رسا قَالَ عا جِئْتَندِ معمِن با وضِ تَْأتِين فِي األَر خْلِفَكُم ستَ
 لُونمتَع ف كَي نظُر١٢٩/األعراف{فَي{ ملَّهاتِ لَعرن الثَّمنَقْصٍ مو نِنيبِالس ونعذْنَا آلَ فِرأَخ لَقَدو 

 ونذَّكَّر١٣٠/األعراف{ي{   
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طَّيرواْ بِموسى ومن معه أَال إِنَّما  ئَةٌ ييس مهإِن تُصِبهِ و فَِإذَا جاءتْهم الْحسنةُ قَالُواْ لَنا هذِ
 ونلَمعالَ ي مهأَكَْثر لَكِنو اللّه عِند مه١٣١/األعراف{طَائِر{مهقَالُواْ مةٍ  وا بِهِ مِن آيا تَْأتِن

 مِنِنيؤبِم لَك نا نَحا فَمنَا بِهرحلَ }١٣٢/األعراف{لِّتَس الْقُمو ادرج وفَان والْ  فََأرسلْنا علَيهِم الطُّ
 رِمِنيجا ممكَانُواْ قَوواْ ورتَكْبتٍ فَاس الفَص اتٍ مآي مالدو ع ع }١٣٣/عرافاأل{والضَّفَادِ  ولَما وقَ

 نمِنؤلَن زج ا الرنع فْتش ع لَنا ربك بِما عهِد عِندكَ لَئِن كَ ى ادوسا مقَالُواْ ي زج الر هِملَيع
ي إِسرآئِيلَ  جز إِلَ}١٣٤/األعراف{لَك ولَنرسِلَن معك بنِ الر مهنا عفْنش لٍ هم بالِغُوه  فَلَما كَ ج ى أَ

 ثُون ي الْيم بِأَنَّهم كَذَّبواْ بِآياتِنا وكَانُواْ }١٣٥/األعراف{إِذَا هم ينكُ  فَانتَقَمنا مِنهم فَأَغْرقْناهم فِ
 ا غَافِلِنيهن١٣٦/األعراف{ع{ش م فُونتَضْعسكَانُواْ ي الَّذِين ما الْقَوثْن رأَوا  وهغَارِبمضِ و قَ األَر ارِ

ي إِسرآئِيلَ بِما صبرواْ ودمرنَا ما  ي باركْنا فِيها وتَمت كَلِمت ربك الْحسنى علَى بنِ الَّتِ
 ونش    }١٣٧/األعراف{كَان يصنع فِرعون وقَومه وما كَانُواْ يعرِ
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جاوزْنَا بِبنِي إِسرآئِيلَ الْبحر فَأَتَواْ علَى قَومٍ يعكُفُون علَى أَصنامٍ لَّهم قَالُواْ يا موسى  و
جهلُون اجعل لَّنا إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ قَالَ إِنَّكُ  إِن هؤالء متَبر ما هم فِيهِ }١٣٨/األعراف{م قَوم تَ

 لُونمعا كَانُواْ ياطِلٌ مب١٣٩/األعراف{و{ الَمِنيلَى الْعع فَضَّلَكُم وها وإِلَه غِيكُماللّهِ أَب رقَالَ أَغَي 
جنَيناكُم من آلِ فِر}١٤٠/األعراف{ عون يسومونَكُم سوء الْعذَابِ يقَتِّلُون أَبناءكُم  وإِذْ أَ

 ظِيم ع كُمبن رالء مفِي ذَلِكُم بو اءكُمنِس ونيتَحسي١٤١/األعراف{و{ ثِني ى َثالوسنَا مداعوو 
لَي عِنيبهِ أَربر مِيقَات رٍ فَتَمش ا بِعاهنمأَتْملَةً وي لَي لَةً وقَالَ موسى ألَخِيهِ هارون اخلُفْنِي فِ

 فْسِدِينبِيلَ الْمس الَ تَتَّبِعو ح ي وأَصلِ ه }١٤٢/األعراف{قَومِ بر هكَلَّما وى لِمِيقَاتِنوساء ما جلَمو 
ي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن تَرانِي ولَكِنِ انظُر إِلَ نِ ف قَالَ رب أَرِ وفَس كَانَهم تَقَرلِ فَِإنِ اس بج ى الْ

 تتُب انَكحبا أَفَاقَ قَالَ سعِقًا فَلَمى صموس رخا وكد لَهعلِ جبج ه لِلْ بلَّى رج تَرانِي فَلَما تَ
 مِنِنيؤلُ الْمأَنَاْ أَوو ك١٤٣/األعراف{إِلَي{   

http://www.islam4u.com


  )١٦٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي . ..........القرآن الكرمي 

 نكُن مو تُكا آتَيخُذْ م طَفَيتُك علَى الناسِ بِرِساالَتِي وبِكَالمِي فَ ي اص قَالَ يا موسى إِنِّ
 اكِرِيناحِ مِن كُ}١٤٤/األعراف{الشفِي األَلْو ا لَهنكَتَبءٍ  ويلِّكُلِّ ش تَفْصِيالظَةً و لِّ شيءٍ موعِ

 الْفَاسِقِني ارد أُرِيكُما سنِهسذُواْ بِأَحأْخي كمقَو رأْمةٍ وا بِقُوخُذْه ف }١٤٥/األعراف{فَ  سأَصرِ
ق وإِن يرواْ رِ الْحضِ بِغَي ي األَر ي الَّذِين يتَكَبرون فِ لَّ آيةٍ الَّ يؤمِنواْ بِها وإِن يرواْ عن آياتِ  كُ

خِذُوه سبِيال ذَلِك بِأَنَّهم كَذَّبواْ  ي يتَّ ِخذُوه سبِيال وإِن يرواْ سبِيلَ الْغَ سبِيلَ الرشدِ الَ يتَّ
 ا غَافِلِنيهنكَانُواْ عا واتِنو}١٤٦/األعراف{بِآيكَذَّب الَّذِينو  مالُهمأَع طَت اْ بِآياتِنا ولِقَاء اآلخِرةِ حبِ

 لُونمعا كَانُواْ يإِالَّ م نوزج لْ ي١٤٧/األعراف{ه{ الج هِ مِن حلِيهِم عِ خَذَ قَوم موسى مِن بعدِ  واتَّ
هالَ يو مهكَلِّمالَ ي اْ أَنَّهوري أَلَم اروخ ا لَّهدسج كَانُواْ ظَالِمِنيو خَذُوه دِيهِم سبِيال اتَّ

نا ويغْفِر لَنا }١٤٨/األعراف{ با رنمحري ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّم قَد ماْ أَنَّهأَورو دِيهِمي أَي طَ فَ  ولَما سقِ
 خَاسِرِين    }١٤٩/األعراف{لَنكُونَن مِن الْ
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 رأَم جِلْتُم أَع ي جع موسى إِلَى قَومِهِ غَضْبان أَسِفًا قَالَ بِئْسما خلَفْتُمونِي مِن بعدِ ا رلَمو
سِ أَخِي جره إِلَيهِ قَالَ ابن أُم إِن الْقَوم استَضْعفُونِي وكَادواْ ربكُم وأَلْقَى األلْواح وأَخذَ بِرأْ هِ ي

 مِ الظَّالِمِنيالْقَو عي م جعلْنِ ي األعداء والَ تَ شمِت بِ ي فَال تُ  قَالَ رب اغْفِر }١٥٠/األعراف{يقْتُلُونَنِ
خَذُواْ }١٥١/األعراف{ت أَرحم الراحِمِني لِي وألَخِي وأَدخِلْنا فِي رحمتِك وأَن  إِن الَّذِين اتَّ

 فْتَرِيني الْم جزِ ي الْحياةِ الدنْيا وكَذَلِك نَ لَ سينالُهم غَضَب من ربهِم وذِلَّةٌ فِ ج الْعِ
دِها وآمنواْ إِن ربك مِن بعدِها لَغَفُور  والَّذِين عمِلُواْ السيئَاتِ ثُم تَابواْ مِن بع}١٥٢/األعراف{

 حِيمى }١٥٣/األعراف{ردا هَختِه فِي نُسو احذَ األَلْوأَخ ى الْغَضَبوسن مع كَتا سلَمو 
 ونبهري هِمبلِر مه ةٌ لِّلَّذِينمحر١٥٤/األعراف{و{بس همى قَووسم تَاراخا  ولِّمِيقَاتِن الج ر عِني

فَهاء  لَ السا فَعا بِملِكُنأَتُه ايإِيلُ ون قَبم ملَكْتَهأَه شِئْت لَو بفَةُ قَالَ رج الر مذَتْها أَخفَلَم
لِيو اء أَنتش ي من تَ شاء وتَهدِ نا فَاغْفِر لَنا وارحمنا مِنا إِن هِي إِالَّ فِتْنتُك تُضِلُّ بِها من تَ

 الْغَافِرِين ريخ أَنت١٥٥/األعراف{و{   
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هِ الدنْيا حسنةً وفِي اآلخِرةِ إِنَّا هدنَا ي أُصِيب بِهِ من واكْتُب لَنا فِي هذِ  إِلَيك قَالَ عذَابِ
لَّ شيءٍ فَسأَكْتُبها لِلَّذِين يتَّقُون ويؤتُون الزكَاة والَّذِين هم بِآياتِنا  ي وسِعت كُ أَشاء ورحمتِ

 ونمِنؤا}١٥٦/األعراف{ي ياألُم ي ي  الَّذِين يتَّبِعون الرسولَ النبِ جِدونَه مكْتُوبا عِندهم فِ ي ي لَّذِ
 هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهينكَرِ ونِ الْمع ماههنيوفِ ورعم بِالْمهرأْمجِيلِ ي التَّوراةِ واإلِنْ

ع ي كَانَت ث ويضَع عنهم إِصرهم واَألغْاللَ الَّتِ خَبآئِ لَيهِم فَالَّذِين آمنواْ بِهِ وعزروه الْ
 ونفْلِحالْم مه لَئِكأُو هعأُنزِلَ م ي لْ يا أَيها الناس }١٥٧/األعراف{ونَصروه واتَّبعواْ النور الَّذِ  قُ

اتِ واومالس لْكم ي لَه ي رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِ األَرضِ ال إِلَه إِالَّ هو يحيِي ويمِيت إِنِّ
 ونتَدتَه لَّكُملَع وهاتَّبِعاتِهِ وكَلِمبِاللّهِ و مِنؤي ي ي الَّذِ األُم بِيولِهِ النسرواْ بِاللّهِ وفَآمِن

   }١٥٩/األعراف{دِلُون  ومِن قَومِ موسى أُمةٌ يهدون بِالْحق وبِهِ يع}١٥٨/األعراف{
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ا أُمما وأَوحينا إِلَى موسى إِذِ استَسقَاه قَومه أَنِ اْضرِب  شرة أَسباطً ع تَياثْن ماهنطَّع وقَ
شربهم وظَلَّلْنا علَيهِم بعصاكَ ا كُلُّ أُنَاسٍ م لِمع ا قَدنيع ةرش تَا عاثْن همِن تسج فَانب رج لْح

الْغَمام وأَنزلْنا علَيهِم الْمن والسلْوى كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزَقْناكُم وما ظَلَمونَا ولَكِن كَانُواْ 
ْظلِمون أَنفُ ي مه١٦٠/األعراف{س{ شِئْتُم ث يا حهكُلُواْ مِنةَ ويهِ الْقَر  وإِذْ قِيلَ لَهم اسكُنواْ هذِ

 سِنِنيحالْم زِيدنس طِيئَاتِكُم خ لَكُم ا نَّغْفِردج س ابلُواْ الْبخادطَّةٌ و  }١٦١/األعراف{وقُولُواْ حِ
لَ الَّذِيندا فَباء بِممالس نا مزج ي قِيلَ لَهم فَأَرسلْنا علَيهِم رِ  ظَلَمواْ مِنهم قَوالً غَير الَّذِ

 ونْظلِم ي }١٦٢/األعراف{كَانُواْ ي  واَسأَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كَانَت حاضِرة الْبحرِ إِذْ يعدون فِ
م حِيتَانُهم يوم سبتِهِم شرعاً ويوم الَ يسبِتُون الَ تَأْتِيهِم كَذَلِك نَبلُوهم بِما السبتِ إِذْ تَْأتِيهِ
 قُونفْس١٦٣/األعراف{كَانُوا ي{   
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ظُون قَوما اللّه مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شدِيدا قَالُواْ معذِرة إِلَى وإِذَ قَا لَت أُمةٌ منهم لِم تَعِ
 تَّقُوني ملَّهلَعو كُمب١٦٤/األعراف{ر{نِ السع نوهني ا الَّذِيننواْ بِهِ أَجنَيا ذُكِّرواْ ما نَسوءِ  فَلَم

 قُونفْسا كَانُواْ يئِيسٍ بِمذَابٍ بواْ بِعظَلَم ذْنَا الَّذِينأَخواْ }١٦٥/األعراف{وا نُهن ماْ عتَوا عفَلَم 
 اسِئِنيخ ةدكُونُواْ قِر ما لَهقُلْن هن١٦٦/األعراف{ع{وإِلَى ي هِملَيع ثَنعبلَي ك بر إِذْ تََأذَّنةِ  واممِ الْقِي

 حِيمر لَغَفُور إِنَّهالْعِقَابِ و رِيعلَس كبر ذَابِ إِنالْع وءس مهومسن ي١٦٧/األعراف{م{ ماهنطَّع  وقَ
اتِ لَعلَّهم فِي األَرضِ أُمما منهم الصالِحون ومِنهم دون ذَلِك وبلَونَاهم بِالْحسناتِ والسيئَ

 ونجِع رنَى }١٦٨/األعراف{يذَا األده ضرع ذُونأْخي ثُواْ الْكِتَاب ف ورِ ف مِن بعدِهِم خلْ خَلَ  فَ
 ويقُولُون سيغْفَر لَنا وإِن يأْتِهِم عرض مْثلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاقُ الْكِتَابِ أَن الَّ

 قِلُونتَع أَفَال تَّقُوني لِّلَّذِين ريخ ةاآلخِر ارالدا فِيهِ وواْ مسردو قلَى اللّهِ إِالَّ الْحيِقُولُواْ ع
جر الْمصلِحِني }١٦٩/األعراف{  والَّذِين يمسكُون بِالْكِتَابِ وأَقَامواْ الصالة إِنَّا الَ نُضِيع أَ
   }١٧٠/ألعرافا{
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ع بِهِم خذُواْ ما آتَيناكُم بِقُوةٍ واذْكُرواْ ما فِي أَنَّه ُظلَّةٌ وظَنواْ أَنَّه واقِ لَ فَوقَهم كَ بج هِ وإِذ نَتَقْنا الْ
 تَتَّقُون لَّكُملَى }١٧١/األعراف{لَعع مهدهأَشو متَهيذُر ورِهِممِن ظُه مي آد  وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِ

ذَا غَافِلِنيه نا عةِ إِنَّا كُنامالْقِي مونَا أَن تَقُولُواْ يهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر تأَلَس أَنفُسِهِم 
لَ }١٧٢/األعراف{ ا فَعا بِملِكُنأَفَتُه دِهِمعن بةً ميا ذُركُنلُ ونَا مِن قَباؤكَ آبرا أَشتَقُولُواْ إِنَّم أَو 

 طِلُون ب١٧٣/األعراف{الْم{ ونجِع ري ملَّهلَعاتِ ولُ اآلينُفَص كَذَلِكنَ}١٧٤/األعراف{ و هِملَياتْلُ عأَ  و ب
 الْغَاوِين مِن فَكَان طَان يالش هعا فََأتْبهمِن خ ي آتَيناه آياتِنا فَانسلَ  ولَو شِئْنا }١٧٥/األعراف{الَّذِ

ث لَرفَعناه بِها ولَكِنه أَخلَد إِلَى األَرضِ واتَّبع هواه فَمَثلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحمِلْ علَ لْههِ يي
 ونتَفَكَّري ملَّهلَع صصِ الْقَصا فَاقْصاتِنواْ بِآيكَذَّب مِ الَّذِينثَلُ الْقَوم ث ذَّلِك لْهي كْهتَتْر أَو

ظْلِمون }١٧٦/األعراف{ كَانُواْ ي مهأَنفُسا واتِنواْ بِآيكَذَّب الَّذِين مالْقَو ثَالاء من }١٧٧/فاألعرا{ سم 
 ونخَاسِر ي ومن يضْلِلْ فَأُولَئِك هم الْ    }١٧٨/األعراف{يهدِ اللّه فَهو الْمهتَدِ
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جهنم كَثِريا من الْ ِجن واإلِنسِ لَهم قُلُوب الَّ يفْقَهون بِها ولَهم أَعين الَّ يبصِرون ولَقَد ذَرأْنَا لِ
 الْغَافِلُون مه لَئِكلُّ أُو  }١٧٩/األعراف{بِها ولَهم آذَان الَّ يسمعون بِها أُولَئِك كَاَألنْعامِ بلْ هم أَضَ

ى فَادنساء الْحملِلّهِ األَسا كَانُواْ وم نوزج يآئِهِ سمي أَس عوه بِها وذَرواْ الَّذِين يلْحِدون فِ
 لُونمع١٨٠/األعراف{ي{ دِلُونعبِهِ يو قبِالْح وندهةٌ يا أُملَقْنخ نمِمو }واْ }١٨١/األعرافكَذَّب الَّذِينو 

ح نم مهج ث الَ يعلَمون بِآياتِنا سنستَدرِ ١٨٢/األعراف{ي{ تِنيي م  وأُملِي لَهم إِن كَيدِ
بِني }١٨٣/األعراف{ م إِالَّ نَذِير وه ةٍ إِنن جِناحِبِهِم ما بِصواْ متَفَكَّري لَم١٨٤/األعراف{ أَو{ لَمأَو 

ا خمضِ و األَراتِ واوملَكُوتِ السي م يءٍ وأَن عسى أَن يكُون قَدِ ينظُرواْ فِ مِن ش اللّه لَق
 ونمِنؤي ه دعدِيثٍ بح ي جلُهم فَبِأَ ي لَه ويذَرهم }١٨٥/األعراف{اقْتَرب أَ  من يضْلِلِ اللّه فَال هادِ

 ونهمعي انِهِمي طُغْي لْ إِنَّما عِلْمها عِند  يسَألُونَك عنِ الساعةِ أَ}١٨٦/األعراف{فِ يان مرساها قُ
 أَلُونَكسغْتَةً يإِالَّ ب ضِ الَ تَأْتِيكُم األَراتِ واومي الس جلِّيها لِوقْتِها إِالَّ هو ثَقُلَت فِ ي الَ يبر

لْ إِنَّما عِلْمها عِند اللّهِ ولَكِن أَكْ    }١٨٧/األعراف{ثَر الناسِ الَ يعلَمون كَأَنَّك حفِي عنها قُ
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ي نَفْعا والَ ضَرا إِالَّ ما شاء اللّه ولَو كُنت أَعلَم الْغَيب الَستَ ت مِن قُل الَّ أَملِك لِنفْسِ كْثَر
 ونمِنؤمٍ يلِّقَو شِري بو أَنَاْ إِالَّ نَذِير إِن وء الس نِيسا ممرِ وخَي ي خلَقَكُم }١٨٨/األعراف{الْ  هو الَّذِ

خ المح لَتما حاهش جها لِيسكُن إِلَيها فَلَما تَغَ ا زَوهلَ مِنعج ةٍ واحِدن نَّفْسٍ وا م فِيفً
 اكِرِينالش مِن كُونَنالِحاً لَّنا صتَنآتَي ا لَئِنمهبر ا اللّهوعثْقَلَت د ت بِهِ فَلَما أَ ر١٨٩/األعراف{فَم{ 
 رِكُونش ا يمع الَى اللّها فَتَعما آتَاهكَاء فِيمرش لَه العالِحاً جا صما آتَاه١٩٠/األعراف{فَلَم{ 

 خْلَقُون ي مهئاً ويش خْلُق ا الَ يم رِكُونش ١٩١/األعراف{أَي{ مهالَ أَنفُسا ورنَص ملَه ونطِيع  والَ يستَ
 ونرنص١٩٢/األعراف{ي{ م  وإِن تَدعوهم إِلَى الْهدى الَ يتَّبِعوكُم سواء علَيكُم أَدعوتُموهم أَ

 أَنتُم امِتُون١٩٣/األعراف{ص{ موهعفَاد ثَالُكُمأَم ادونِ اللّهِ عِبمِن د ونعتَد الَّذِين إِن 
 ادِقِنيص إِن كُنتُم واْ لَكُمجِيب شون }١٩٤/األعراف{فَلْيستَ طِ بدٍ يأَي ملَه ا أَمبِه ونش ملٌ يج أَر مأَلَه 

نيأَع ملَه ا أَمبِه ونِ فَالكِيد ثُم كَاءكُمرواْ شعا قُلِ ادبِه ونعمسي آذَان ملَه ا أَمبِه ونصِربي 
   }١٩٥/األعراف{تُنظِرونِ 
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ي نَزلَ الْكِتَاب وهو يتَولَّى الصالِحِني إِن ولِيي اللّه الَّ  والَّذِين تَدعون مِن دونِهِ }١٩٦/األعراف{ذِ
 ونرصني مهآل أَنفُسو كُمرنَص ونِطيع  وإِن تَدعوهم إِلَى الْهدى الَ يسمعواْ }١٩٧/األعراف{الَ يستَ

إِلَي وننظُري ماهتَرو ونصِربالَ ي مهو نِ }١٩٨/األعراف{كع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوذِ الْعخ 
 اهِلِنيج غٌ فَاستَعِذْ بِاللّهِ إِنَّه سمِيع علِيم }١٩٩/األعراف{الْ طَانِ نَز يالش مِن كغَننزا يإِمو 

بصِرون  إِن الَّذِين اتَّقَواْ إِذَ}٢٠٠/األعراف{ م مِإذَا ه طَانِ تَذَكَّرواْ فَ يالش نم ف ا مسهم طَائِ
ونَهم فِي الْغَي ثُم الَ يقْصِرون }٢٠١/األعراف{ دمي مانُهوإِخةٍ }٢٠٢/األعراف{ وتَأْتِهِم بِآي إِذَا لَمو 

ع لْ إِنَّما أَتَّبِ ي هذَا بصآئِر مِن ربكُم وهدى قَالُواْ لَوالَ اجتَبيتَها قُ بمِن ر ي  ما يِوحى إِلَ
 ونمِنؤمٍ يةٌ لِّقَومحر٢٠٣/األعراف{و{ ونمحتُر لَّكُمأَنصِتُواْ لَعو واْ لَهتَمِعفَاس آنالْقُر إِذَا قُرِىءو 

ع}٢٠٤/األعراف{ تَضَر فِي نَفْسِك كباذْكُر رو  و لِ بِالْغُدالْقَو رِ مِنهج اً وخِيفَةً ودون الْ
 الْغَافِلِني نالَ تَكُن مالِ واآلصتِهِ }٢٠٥/األعراف{وادعِب نع ونتَكْبِرسالَ ي كبر عِند الَّذِين إِن 

 وندج سي لَهو ونَهحبسيسجدة مستحبة (  }٢٠٦/األعراف{و( 
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  )٨(سورة األنفال 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
بِي واْ ذَاتلِحأَصو ولِ فَاتَّقُواْ اللّهسالرنِ اَألنفَالِ قُلِ األَنفَالُ لِلّهِ وع أَلُونَكسي واْ اللّهطِيع نِكُم وأَ

 مِنِنيؤإِن كُنتُم م ولَهسرإِذَا }١/األنفال{وو مهقُلُوب جِلَت و اللّه إِذَا ذُكِر الَّذِين ونمِنؤا الْمإِنَّم 
 كَّلُونتَوي هِمبلَى رعانًا ومي ذِين يقِيمون الصالة ومِما  الَّ}٢/األنفال{تُلِيت علَيهِم آياتُه زَادتْهم إِ

 نفِقُوني ماهزَقْنقٌ }٣/األنفال{ر جات عِند ربهِم ومغْفِرة ورِزْ رد ما لَّهقح ونمِنؤالْم مه لَئِكأُو 
 فَرِيقاً }٤/األنفال{كَرِيم إِنو قبِالْح تِكيمِن ب كبر كج را أَخكَم  ونلَكَارِه مِنِنيؤالْم نم

تِ وهم ينُظرون }٥/األنفال{ وإِلَى الْم اقُونسا يكََأنَّم نيا تَبمدعب قفِي الْح ادِلُونَكج ي 
ون أَن غَير ذَ}٦/األنفال{ دتَوو ا لَكُمنِ أَنَّهى الطَّائِفَتِيدإِح اللّه كُمعِدإِذْ يو  كَةِ تَكُونواتِ الش

 الْكَافِرِين ابِرد طَع لَ }٧/األنفال{لَكُم ويرِيد اللّه أَن يحِق احلَق بِكَلِماتِهِ ويقْ طِ بيو قالْح حِقلِي 
 ونرِمج الْم ه لَ ولَو كَرِ    }٨/األنفال{الْباطِ
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 دِفِنيرآلئِكَةِ مالْم نفٍ م كُم بِأَلْ مِدنِّي م جاب لَكُم أَ  وما }٩/األنفال{إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَ
ا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنْطم شرى ولِتَ إِالَّ ب اللّه لَهعج كِيمح زِيزع اللّه عِندِ اللّهِ إِن إِالَّ مِن رص

طَهركُم بِهِ }١٠/األنفال{ اء لِّياء ممن السكُم ملَيلُ عزنيو هنةً منأَم اسع الن يكُمش  إِذْ يغَ
ثَ يو لَى قُلُوبِكُمطَ ع طَانِ ولِيربِ يالش زج ي }١١/األنفال{بت بِهِ األَقْدام ويذْهِب عنكُم رِ  إِذْ يوحِ

 بعواْ الركَفَر أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينواْ سنآم تُواْ الَّذِينثَب ربك إِلَى الْمآلئِكَةِ أَنِّي معكُم فَ
قَ اَألعناقِ واْضرِبواْ مِنهم كُلَّ بنانٍ  واْ فَو١٢/األنفال{فَاضْرِب{ ولَهسرو واْ اللّه آقُّ ش مبِأَنَّه ذَلِك 

شاقِقِ اللّه ورسولَه فَإِن اللّه شدِيد الْعِقَابِ  ن يم١٣/األنفال{و{ لِلْكَافِرِين أَنو فَذُوقُوه ذَلِكُم 
دبار  يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتُم الَّ}١٤/األنفال{عذَاب النارِ  ذِين كَفَرواْ زَحفاً فَال تُولُّوهم األَ

ه إِالَّ متَحرفاً لِّقِتَالٍ أَو متَحيزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَد باء بِغَضَبٍ من }١٥/األنفال{ ربئِذٍ دموي لِّهِمون يمو 
 صِريالْم بِئْسو منهج اهأْوم١٦/األنفال{اللّهِ و{   
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 همِن مِنِنيؤالْم لِيبلِيى ومر اللّه لَكِنو تيمإِذْ ر تيما رمو مقَتَلَه اللّه لَكِنو متَقْتُلُوه فَلَم
ناً إِنسالء حب لِيمع مِيعس ١٧/األنفال{ اللّه{ دِ الْكَافِرِينكَي وهِنم اللّه أَنو ذَلِكُم }١٨/األنفال{ 

 ي نِ ح وإِن تَنتَهواْ فَهو خير لَّكُم وإِن تَعودواْ نَعد ولَن تُغْ إِن تَستَفْتِحواْ فَقَد جاءكُم الْفَتْ
ع الْمؤمِنِني عنكُم فِئَتُكُم شيئًا  م اللّه أَنو ت كَثُر لَوواْ }١٩/األنفال{وواْ أَطِيعنآم ا الَّذِينها أَيي 

 ونعمتَس أَنتُمو هنا علَّوالَ تَوو ولَهسرو ٢٠/األنفال{اللّه{ مها ونمِعقَالُوا س الَ تَكُونُواْ كَالَّذِينو 
 ونعمس٢١/األنفال{الَ ي{ابوالد رش إِن  قِلُونعالَ ي الَّذِين كْمالْب ماللّهِ الص عِند }٢٢/األنفال{ لَوو 

 ضُون لَو أَسمعهم لَتَولَّواْ وهم معرِ و مهعما لَّأسريخ فِيهِم اللّه لِم٢٣/األنفال{ع{ ا الَّذِينه ا أَيي 
جِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَمواْ أَن اللّه يحولُ بين الْمرءِ آمنواْ  استَ

 ونرش هِ تُحإِلَي أَنَّهقَلْبِهِ وةً }٢٤/األنفال{وآصخ واْ مِنكُمظَلَم الَّذِين نةً الَّ تُصِيباتَّقُواْ فِتْنو 
   }٢٥/األنفال{مواْ أَن اللّه شدِيد الْعِقَابِ واعلَ
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 اسالن طَّفَكُم خَ خَافُون أَن يتَ ستَضْعفُون فِي األَرضِ تَ قَلِيلٌ م واْ إِذْ أَنتُماذْكُركُم ودأَيو اكُمفَآو
 ونكُرش هِ ورزَقَكُم من الطَّيباتِ لَعلَّكُم تَ خُونُواْ اللّه }٢٦/األنفال{بِنصرِ  يا أَيها الَّذِين آمنواْ الَ تَ

 ونلَمتَع أَنتُمو انَاتِكُمخُونُواْ أَم أَموالُكُم وأَوالَدكُم فِتْنةٌ  واعلَمواْ أَنَّما }٢٧/األنفال{والرسولَ وتَ
 ظِيم ع رج ه أَ عِند اللّه أَنقَاناً }٢٨/األنفال{وفُر ل لَّكُمعج ي واْ إَن تَتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينهيِا أَي 

ظِيمِ ذُو الْفَضْلِ الْع اللّهو لَكُم غْفِريو ئَاتِكُميس نكُمع كَفِّري٢٩/األنفال{ و{ الَّذِين بِك كُرمإِذْ يو 
 اكِرِينالْم ريخ اللّهو اللّه كُرميو ونكُرميوكَ وج خْرِ ي قْتُلُوكَ أَوي ثْبِتُوكَ أَوواْ لِي٣٠/األنفال{كَفَر{ 

شاء لَقُ لْنا مِثْلَ هذَا إِن هذَا إِالَّ أَساطِري األولِني وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنا قَالُواْ قَد سمِعنا لَو نَ
جارة من }٣١/األنفال{ طِر علَينا حِ عِندِكَ فَأَم مِن قالْح وذَا هه إِن كَان مإِذْ قَالُواْ اللَّهو 

يعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَان اللّه  وما كَان اللّه لِ}٣٢/األنفال{السماء أَوِ ائْتِنا بِعذَابٍ أَلِيمٍ 
 ونتَغْفِرسي مهو مهذِّبع٣٣/األنفال{م{   
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و دصي مهو اللّه مهذِّبعأَالَّ ي ما لَهمإِالَّ و ه آؤلِي أَو إِن اءهلِيا كَانُواْ أَومامِ ورِجدِ الْح سنِ الْمع ن
 ونلَمعالَ ي مهأَكْثَر لَكِنو تَّقُونكَاء }٣٤/األنفال{الْمتِ إِالَّ ميالْب عِند متُهالص ا كَانمو 

 إِن الَّذِين كَفَرواْ ينفِقُون أَموالَهم }٣٥/األنفال{كْفُرون وتَصدِيةً فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما كُنتُم تَ
واْ عن سبِيلِ اللّهِ فَسينفِقُونَها ثُم تَكُون علَيهِم حسرة ثُم يغْلَبون والَّذِين كَفَرواْ إِلَى  دصلِي

 ونرش حي منه٣٦/األنفال{ج{ اللّه مِيزلِي  لَىع ضَهعب خَبِيث جعلَ الْ يبِ والطَّي مِن خَبِيث الْ
 ونخَاسِر جعلَه فِي جهنم أُولَئِك هم الْ مِيعاً فَيج هكُمرضٍ فَي عواْ }٣٧/األنفال{بكَفَر قُل لِلَّذِين 

ف وإِن يعودواْ فَ  وقَاتِلُوهم }٣٨/األنفال{قَد مضَت سنةُ األَولِنيِ إِن ينتَهواْ يغَفَر لَهم ما قَد سلَ
 صِريب لُونمعا يبِم اللّه اْ فَِإنولِلّه فَإِنِ انتَه ه  }٣٩/األنفال{حتَّى الَ تَكُون فِتْنةٌ ويكُون الدين كُلُّ

منِع الَكُموم اللّه واْ أَنلَماْ فَاعلَّوإِن تَوو صِريالن منِعلَى وواجلزء العاشر (  }٤٠/األنفال{ الْم(  
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ي الْقُ ربى والْيتَامى والْمساكِنيِ واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شيءٍ فَأَن لِلّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِ
 اللّهانِ وعمج وابنِ السبِيلِ إِن كُنتُم آمنتُم بِاللّهِ وما أَنزلْنا علَى عبدِنَا يوم الْفُرقَانِ يوم الْتَقَى الْ

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ ش٤١/األنفال{ع{ا ونْيةِ الدودإِذْ أَنتُم بِالْع  كْبالرى ووةِ الْقُصودم بِالْعه
 لِكهوالً لِّيفْعم راً كَانأَم اللّه ي ي الْمِيعادِ ولَكِن لِّيقْضِ لَو تَواعدتَّم الَختَلَفْتُم فِ و لَ مِنكُم أَسفَ

ي عن بينةٍ وإِن اللّه لَسمِ ح نى ميحيةٍ ونين بع لَكه نم لِيمع ٤٢/األنفال{يع{ مرِيكَهإِذْ ي 
 لِيمع إِنَّه لَّمس اللّه لَكِنرِ وفِي األَم تُمازَعلَتَنو شِلْتُم لَو أَراكَهم كَثِريا لَّفَ و قَلِيال امِكنفِي م اللّه

دورِ  تُ}٤٣/األنفال{بِذَاتِ الصإِذِ الْتَقَي موهرِيكُمإِذْ يو  نِهِميي أَع م فِي أَعينِكُم قَلِيال ويقَلِّلُكُم فِ
 وراالُم عج إِلَى اللّهِ تُروالً وفْعم ا كَانرأَم اللّه ي  يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتُم }٤٤/األنفال{لِيقْضِ

   }٤٥/األنفال{كُم تُفْلَحون فِئَةً فَاثْبتُواْ واذْكُرواْ اللّه كَثِريا لَّعلَّ
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شلُواْ وتَذْهب رِحيكُم واصبِرواْ إِن اللّه مع الصا بِرِين وأَطِيعواْ اللّه ورسولَه والَ تَنازَعواْ فَتَفْ
ون عن سبِيلِ }٤٦/األنفال{ دصياسِ وئَاء الن طَرا ورِ ارِهِم بواْ مِن دِيج رخ الَ تَكُونُواْ كَالَّذِينو 

طَان أَعمالَهم وقَالَ الَ غَالِب لَكُم}٤٧/األنفال{اللّهِ واللّه بِما يعملُون محِيطٌ  يالش ملَه نإِذْ زَيو  
 يء نِّي برِ الْيوم مِن الناسِ وإِنِّي جار لَّكُم فَلَما تَراءتِ الْفِئَتَانِ نَكَص علَى عقِبيهِ وقَالَ إِ

 إِذْ يقُولُ }٤٨/األنفال{منكُم إِنِّي أَرى ما الَ تَرون إِنِّي أَخاف اللّه واللّه شدِيد الْعِقَابِ 
افِقُوننالْم زِيزع اللّه لَى اللّهِ فَإِنلْ ع ي قُلُوبِهِم مرض غَر هؤالء دِينهم ومن يتَوكَّ  والَّذِين فِ
 كِيم٤٩/األنفال{ح{ مهاربأَدو مهوهج و ونضْرِبآلئِكَةُ يواْ الْمكَفَر فَّى الَّذِينتَوى إِذْ يتَر لَوو 

ذَابذُوقُواْ عرِيقِ وبِيدِ }٥٠/األنفال{ الْحمٍ لِّلْعَظال س بِ لَي اللّه أَنو دِيكُمأَي تما قَدبِم ذَلِك 
 كَدأْبِ آلِ فِرعون والَّذِين مِن قَبلِهِم كَفَرواْ بِآياتِ اللّهِ فَأَخذَهم اللّه بِذُنُوبِهِم إِن }٥١/األنفال{

ي شدِ    }٥٢/األنفال{يد الْعِقَابِ اللّه قَوِ
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ه سمِيع ذَلِك بِأَن اللّه لَم يك مغَيرا نِّعمةً أَنْعمها علَى قَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما بِأَنفُسِهِم وأَن اللّ
 لِيم٥٣/األنفال{ع{ م بِذُنُوبِهِماهلَكْنفَأَه هِمباتِ رواْ بآيكَذَّب لِهِممِن قَب الَّذِينو نوعأْبِ آلِ فِركَد 

 لٌّ كَانُواْ ظَالِمِني ين كَفَرواْ فَهم  إِن شر الدواب عِند اللّهِ الَّذِ}٥٤/األنفال{وأَغْرقْنا آلَ فِرعون وكُ
 ونمِنؤ٥٥/األنفال{الَ ي{ تَّقُونالَ ي مهةٍ وري كُلِّ م  الَّذِين عاهدت مِنهم ثُم ينقُضُون عهدهم فِ

شرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرون}٥٦/األنفال{ ي الْحربِ فَ  وإِما }٥٧/األنفال{  فَِإما تَثْقَفَنهم فِ
 اخلَائِنِني حِبالَ ي اللّه اء إِنولَى سع هِمانَةً فَانبِذْ إِلَيمٍ خِيمِن قَو خَافَن  والَ }٥٨/األنفال{تَ

 ونِجز عالَ ي مقُواْ إِنَّهبواْ سكَفَر الَّذِين نبسحتَ}٥٩/األنفال{يا اسم مواْ لَه أَعِدةٍ  ون قُوتُم مطَع
 مهلَمعي اللّه مونَهلَمالَ تَع ونِهِممِن د رِينآخو كُمودعاللّهِ و ودبِهِ ع ونهِبلِ تُر خَي ومِن رباطِ الْ

 ونظْلَم ف إِلَيكُم وأَنتُم الَ تُ وبِيلِ اللّهِ يي س  وإِن جنحواْ }٦٠/لاألنفا{وما تُنفِقُواْ مِن شيءٍ فِ
 لِيمالْع مِيعالس وه لَى اللّهِ إِنَّهكَّلْ عتَوا ولَه ح نلْمِ فَاج٦١/األنفال{لِلس{   
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خْدعوكَ  واْ أَن يرِيدإِن يو مِنِنيؤبِالْمهِ و ي أَيدكَ بِنصرِ  }٦٢/األنفال{فَإِن حسبك اللّه هو الَّذِ
 ف ف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما فِي األَرضِ جمِيعاً ما أَلَّفَت بين قُلُوبِهِم ولَكِن اللّه أَلَّ وأَلَّ

 كِيمح زِيزع إِنَّه مهني٦٣/األنفال{ب{ مِنِنيؤالْم مِن كعنِ اتَّبمو اللّه كبسح بِيا النها أَيي 
شرون صابِرون يغْلِبواْ }٦٤/األنفال{ ضِ الْمؤمِنِني علَى الْقِتَالِ إِن يكُن منكُم عِ رح بِيا النها أَيي 

ا من الَّذِين كَفَرواْ بِأَنَّهم قَوم الَّ يفْقَهون مِئَتَينِ وإِن يكُن منكُم مئَةٌ  اآلن }٦٥/األنفال{ يغْلِبواْ أَلْفً
ا فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِرة يغْلِبواْ مِئَتَينِ وإِن يكُن  ف اللّه عنكُم وعلِم أَن فِيكُم ضَعفً خفَّ

ف يغْلِبواْ يٍّ أَن يكُون لَه }٦٦/األنفال{ أَلْفَينِ بِِإذْنِ اللّهِ واللّه مع الصابِرِين منكُم أَلْ  ما كَان لِنبِ
 كِيمح زِيزع اللّهو ةاآلخِر رِيدي اللّها ونْي الد ضرع ونضِ تُرِيد فِي األَر ِخن أَسرى حتَّى يثْ

ظِيم  لَّوالَ كِتَاب م}٦٧/األنفال{ ع ذَابع ذْتُما أَخفِيم كُمسلَم قباللّهِ س فَكُلُواْ }٦٨/األنفال{ن 
 حِيمر غَفُور اللّه إِن اتَّقُواْ اللّها وبالً طَيالح تُما غَنِم٦٩/األنفال{مِم{   
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ي قُلُوبِكُم خيرا يؤتِكُم خيرا  ل لِّمن فِي أَيدِيكُم من األَسرى إِن يعلَمِ اللّه فِ يا أَيها النبِي قُ
 حِيمر غَفُور اللّهو لَكُم غْفِريو ا أُخِذَ مِنكُممواْ}٧٠/األنفال{مرِيدإِن يانُواْ  وخ فَقَد انَتَكخِي 

 كِيمح لِيمع اللّهو مهمِن كَنلُ فََأممِن قَب واْ }٧١/األنفال{اللّهداهج واْ وراجهواْ ونآم الَّذِين إِن 
ضُهعب لَئِكواْ أُورنَصواْ وآو الَّذِينبِيلِ اللّهِ وي س م أَولِياء بعضٍ والَّذِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِ

آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من والَيتِهِم من شيءٍ حتَّى يهاجِرواْ وإِنِ استَنصروكُم فِي الدينِ 
 والَّذين }٧٢/األنفال{ون بصِري فَعلَيكُم النصر إِالَّ علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاقٌ واللّه بِما تَعملُ

 كَبِري ادفَسضِ و ةٌ فِي األَرتَكُن فِتْن لُوهضٍ إِالَّ تَفْععاء بلِيأَو مضُهعواْ ب٧٣/األنفال{كَفَر{ الَّذِينو 
ي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين آوواْ ونَصرواْ أُولَ جاهدواْ فِ واْ وراجهواْ ونا آم قح ونمِنؤالْم مه ئِك

 قٌ كَرِيم جاهدواْ معكُم فَأُولَئِك }٧٤/األنفال{لَّهم مغْفِرة ورِزْ واْ وراجهو دعواْ مِن بنآم الَّذِينو 
ي كِتَابِ اللّهِ إِن اللّه بِ يءٍ علِيم مِنكُم وأُولُواْ اَألرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ فِ لِّ ش كُ

  }٧٥/األنفال{
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  )٩(سورة التوبة 

 رِكِنيش الْم ندتُّم ماهع ولِهِ إِلَى الَّذِينسراللّهِ و نم اءةرواْ فِ}١/التوبة{بضِ  فَسِيح ي األَر
 ي الْكَافِرِين خْزِ م اللّه أَني اللّهِ و جِزِ عم رغَي واْ أَنَّكُملَماعرٍ وهةَ أَشعب٢/التوبة{أَر{ نم أَذَانو 

ولُهسرو رِكِنيش الْم نم يء ج األَكْبرِ أَن اللّه برِ الْح مواسِ يولِهِ إِلَى النسراللّهِ و وفَه تُمفَإِن تُب 
شرِ الَّذِين كَفَرواْ بِعذَابٍ أَلِيمٍ  بي اللّهِ و جِزِ عم رغَي واْ أَنَّكُملَمفَاع تُملَّيإِن تَوو لَّكُم ريخ

ظَ}٣/التوبة{ ي لَمئًا ويش وكُمنقُصي لَم ثُم رِكِنيش الْم ندتُّم ماهع ا  إِالَّ الَّذِيندأَح كُملَيواْ عاهِر
 تَّقِنيالْم حِبي اللّه إِن تِهِمدإِلَى م مهدهع هِمواْ إِلَي٤/التوبة{فََأتِم{ مرالْح رهاألَش خ  فَإِذَا انسلَ

موهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ جدتُّ و ث يح رِكِنيش إِن فَاقْتُلُواْ الْم  لَهم كُلَّ مرصدٍ فَ
 حِيمر غَفُور اللّه إِن مبِيلَهخَلُّواْ س  وإِن أَحد من }٥/التوبة{تَابواْ وأَقَامواْ الصالة وآتَواْ الزكَاة فَ

م لِغْهأَب اللّهِ ثُم مكَال عمستَّى يح ه جِر جاركَ فَأَ شرِكِني استَ الْم ونلَمعالَّ ي مقَو مبِأَنَّه ذَلِك هنأْم
   }٦/التوبة{
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شرِكِني عهد عِند اللّهِ وعِند رسولِهِ إِالَّ الَّذِين عاهد لِلْم كُوني ف جِدِ كَي سالْم عِند تُّم
 تَّقِنيالْم حِبي اللّه إِن مواْ لَهتَقِيمفَاس واْ لَكُمتَقَاما اسامِ فَمروا }٧/التوبة{الْحرظْه إِن يو ف كَي 

ى قُلُوبتَأْبو اهِهِمأَفْو ضُونَكُم بِ رةً يالَ ذِمو إِال واْ فِيكُمقُبرالَ ي كُملَيع فَاسِقُون مهأَكْثَرو مه
واْ عن سبِيلِهِ إِنَّهم ساء ما كَانُواْ يعملُون }٨/التوبة{ دفَص ا قَلِيالناتِ اللّهِ َثماْ بِآيوتَراش 
 فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ }١٠/التوبة{ الَ يرقُبون فِي مؤمِنٍ إِال والَ ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتَدون }٩/التوبة{

 ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ اآلينُفَصينِ وفِي الد انُكُموفَإِخ كَاةاْ الزآتَوو ةالثُواْ }١١/التوبة{الص  وإِن نَّكَ
ئِمةَ الْكُفْرِ  إِنَّهم الَ أَيمان لَهم لَعلَّهم أَيمانَهم من بعدِ عهدِهِم وطَعنواْ فِي دِينِكُم فَقَاتِلُواْ أَ

 وننتَهلَ }١٢/التوبة{يأَو وكُمؤ دم بهولِ وساجِ الررواْ بِإِخمهو مانَهمثُواْ أَي  أَالَ تُقَاتِلُون قَوما نَّكَ
ه إِن كُنتُم مؤمِنِ وش خْ شونَهم فَاللّه أَحق أَن تَ خْ    }١٣/التوبة{ني مرةٍ أَتَ
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 مِنِنيؤمٍ مقَو وردفِ ص ش يو هِملَيع كُمرنصيو ْخزِهِم يو دِيكُمبِأَي اللّه مهذِّبعي مقَاتِلُوه
شاء واللّه علِيم حكِيم  وي}١٤/التوبة{ ن يلَى مع اللّه تُوبيو ظَ قُلُوبِهِم غَي ١٥/التوبة{ذْهِب{ أَم 

خِذُواْ مِن دونِ اللّهِ والَ  حسِبتُم أَن تُتْركُواْ ولَما يعلَمِ اللّه الَّذِين جاهدواْ مِنكُم ولَم يتَّ
مِنِنيؤالَ الْمولِهِ وسر لُونما تَعبِم بِريخ اللّهةً ولِيجواْ }١٦/التوبة{ ورمعأَن ي رِكِنيش لِلْم ا كَانم 

 مارِ هفِي النو مالُهمأَع طَت مساِجد ا شاهِدِين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِك حبِ
 ونالِد١٧/التوبة{خ{سم رمعا يآتَى  إِنَّمو ةالالص أَقَاممِ اآلخِرِ ووالْيبِاللّهِ و نآم ناللّهِ م اجِد

 تَدِينهالْم كُونُواْ مِنأَن ي لَئِكى أُوسفَع إِالَّ اللّه خْش ي لَمو كَاةةَ }١٨/التوبة{الزسِقَاي لْتُمعج  أَ
جِدِ الْحرامِ كَ سالْم ةارعِمو اجبِيلِ اللّهِ الَ الْحفِي س داهج مِ اآلخِرِ ووالْيبِاللّهِ و نآم نم

 الظَّالِمِني مي الْقَو جاهدواْ }١٩/التوبة{يستَوون عِند اللّهِ واللّه الَ يهدِ واْ وراجهواْ ونآم الَّذِين 
ظَم أَع أَنفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللّهِ بِأَمفِي س ونالْفَائِز مه لَئِكأُواللّهِ و ةً عِندج ر٢٠/التوبة{ د{   
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ا نَعِيمفِيه ماتٍ لَّهنج انٍ وضْو شرهم ربهم بِرحمةٍ منه ورِ بي قِيما }٢١/التوبة{ مفِيه الِدِينخ 
 ظِيم ع رج ه أَ عِند اللّه ا إِند٢٢/التوبة{أَب{ انَكُموإِخو اءكُمخِذُواْ آب  يا أَيها الَّذِين آمنواْ الَ تَتَّ

 نكُمم ملَّهتَون يمانِ ومي  }٢٣/التوبة{فَأُولَئِك هم الظَّالِمون أَولِياء إَنِ استَحبواْ الْكُفْر علَى اإلِ
 ة ارج شِريتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وتِ عو كُماجأَزْوو انُكُموإِخو كُمآؤنأَبو كُماؤآب قُلْ إِن كَان

اللّهِ و نكُم مإِلَي با أَحنَهضَوتَر اكِنسما وهادكَس نوش خْ جِهادٍ فِي سبِيلِهِ تَ ولِهِ وسر
 الْفَاسِقِني مي الْقَو هِ واللّه الَ يهدِ ي }٢٤/التوبة{فَتَربصواْ حتَّى يأْتِي اللّه بَِأمرِ  لَقَد نَصركُم اللّه فِ
تُغْنِ ع فَلَم تُكُمكَثْر تْكُمبج نٍ إِذْ أَعينح مويةٍ وكَثِري اِطنوم كُملَيع ضَاقَتئًا ويش نكُم

 بِرِيند تُم ملَّيو ثُم تبحا ربِم ض لَى }٢٥/التوبة{األَرعولِهِ وسلَى رع تَهكِينس أَنَزلَ اللّه ثُم 
   }٢٦/التوبة{كَافِرِين الْمؤمِنِني وأَنزلَ جنودا لَّم تَروها وعذَّب الَّذِين كَفَرواْ وذَلِك جزاء الْ
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 حِيمر غَفُور اللّهاء وش ن يلَى مع دِ ذَلِكعمِن ب اللّه تُوبي واْ }٢٧/التوبة{ثُمنآم ا الَّذِينها أَيي 
ف إِنَّ ولَةً فَسيع خِفْتُم إِنذَا وه امِهِمع دعب امرالْح جِد سواْ الْمبقْري فَال سج شرِكُون نَ ا الْمم

 كِيمح لِيمع اللّه اء إِنمِن فَضْلِهِ إِن ش اللّه غْنِيكُمبِاللّهِ }٢٨/التوبة{ي ونمِنؤالَ ي قَاتِلُواْ الَّذِين 
 بِالْيومِ اآلخِرِ والَ يحرمون ما حرم اللّه ورسولُه والَ يدِينون ِدين الْحق مِن الَّذِين أُوتُواْ والَ

 وناغِرص مهدٍ ون يةَ عيجِز طُواْ الْ عتَّى يح اللّهِ }٢٩/التوبة{الْكِتَاب ناب ريزع ودهقَالَتِ الْيو 
لُ وقَالَ واْ مِن قَبكَفَر لَ الَّذِينقَو ونضَاهِؤي اهِهِمأَفْو ت النصارى الْمسِيح ابن اللّهِ ذَلِك قَولُهم بِ

 فَكُونؤأَنَّى ي اللّه م٣٠/التوبة{قَاتَلَه{سِيحالْمونِ اللّهِ ون دا ماببأَر مانَهبهرو مهاربخَذُواْ أَح   اتَّ
 رِكُونش ا يمع انَهحبس وإِالَّ ه ا الَّ إِلَهاحِدا وواْ إِلَهدبعواْ إِالَّ لِيا أُمِرمو ميرم ن٣١/التوبة{اب{   
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أَن ي ونرِيدي ونالْكَافِر ه ه ولَو كَرِ نُور تِمإِالَّ أَن ي ى اللّهأْبي و اهِهِماللّهِ بِأَفْو واْ نُور٣٢/التوبة{طْفِؤ{ 
 رِكُونش الْم ه ه علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِ ظْهِر لِي ق دِينِ الْح ى ودبِالْه ولَهسلَ ر سي أَر هو الَّذِ

لِ }٣٣/التوبة{ هبانِ لَيأْكُلُون أَموالَ الناسِ بِالْباطِ الرارِ وباألَح نا مكَثِري واْ إِننآم ا الَّذِينها أَيي 
ي سبِيلِ اللّهِ  ون عن سبِيلِ اللّهِ والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضَّةَ والَ ينفِقُونَها فِ دصيو

رش ذَابٍ أَلِيمٍ فَبم بِع٣٤/التوبة{ه{ مهاها جِبى بِهفَتُكْو منهي نَارِ ج  يوم يحمى علَيها فِ
 ونتَكْنِز ا كُنتُمفَذُوقُواْ م ألَنفُسِكُم تُمزا كَنذَا مه مهورظُه و مهنوبج ٣٥/التوبة{و{ ةعِد إِن 

ق السماواتِالشهورِ عِند اللّهِ اثْ ي كِتَابِ اللّهِ يوم خلَ شر شهرا فِ ا عةٌ نعبا أَرهمِن ضاألَرو 
آفَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً  شرِكِني كَ قَاتِلُواْ الْمو كُمأَنفُس واْ فِيهِنظْلِم حرم ذَلِك الدين الْقَيم فَال تَ

واْ أَنلَماعو تَّقِنيالْم عم ٣٦/التوبة{ اللّه{   
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ع ونَهمرحيا وامع حِلِّونَهواْ يكَفَر ضَلُّ بِهِ الَّذِينفِي الْكُفْرِ ي ة ادزِي يء اما لِّيواطِؤواْ إِنَّما النسِ
 الْكَافِرِين مي الْقَو عِدة ما حرم اللّه فَيحِلُّواْ ما حرم اللّه زُين لَهم سوء أَعمالِهِم واللّه الَ يهدِ

ي سبِيلِ}٣٧/التوبة{ ها الَّذِين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِ ا أَيضِ  ي إِلَى األَر اللّهِ اثَّاقَلْتُم 
 إِالَّ }٣٨/التوبة{أَرضِيتُم بِالْحياةِ الدنْيا مِن اآلخِرةِ فَما متَاع الْحياةِ الدنْيا فِي اآلخِرةِ إِالَّ قَلِيلٌ 

يءٍ تَنفِرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستَبدِلْ قَوما غَيركُم والَ تَ لِّ ش وه شيئًا واللّه علَى كُ ضُر
 ي }٣٩/التوبة{قَدِير جه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اْثنينِ إِذْ هما فِ رإِذْ أَخ اللّه ه رنَص فَقَد وهرإِالَّ تَنص 

َأنزلَ اللّ جنودٍ لَّم الْغَارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ الَ تَحزن إِن اللّه معنا فَ ه بِ دأَيهِ ولَيع تَهكِينس ه
 كِيمح زِيزع اللّها ولْيالْع ةُ اللّهِ هِيكَلِمفْلَى وواْ السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعج ا وهو٤٠/التوبة{تَر{   
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 إِن كُنتُم لَّكُم ريخ بِيلِ اللّهِ ذَلِكُمفِي س أَنفُسِكُمو الِكُموواْ بِأَماهِدج ثِقَاالً و واْ خِفَافًا وانْفِر
 ونلَم٤١/التوبة{تَع{دعلَكِن بوكَ وعا الَّتَّبا قَاصِدفَرسا وضًا قَرِيب رع كَان قَّةُ  لَوالش هِملَيع ت

 ونلَكَاذِب مإِنَّه لَمعي اللّهو مهأَنفُس لِكُونهي كُمعا منج خَر طَعنا لَ وسيحلِفُون بِاللّهِ لَوِ استَ
لَم الْكَاذِبِني  عفَا اللّه عنك لِم أَذِنت لَهم حتَّى يتَبين لَك الَّذِين صدقُواْ وتَع}٤٢/التوبة{
جاهِدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم واللّه }٤٣/التوبة{ مِ اآلخِرِ أَن يوالْيبِاللّهِ و ونمِنؤي الَّذِين تَْأذِنُكسالَ ي 

 تَّقِنيبِالْم لِيمالْ}٤٤/التوبة{عبِاللّهِ و ونمِنؤالَ ي الَّذِين تَْأذِنُكسا يإِنَّم  مهقُلُوب تتَابارمِ اآلخِرِ ووي
 ونددتَري بِهِميفِي ر م٤٥/التوبة{فَه{ اللّه ه واْ لَه عدة ولَكِن كَرِ دألَع وجُخر  ولَو أَرادواْ الْ

 الْقَاعِدِين عواْ مدقِيلَ اقْعو مطَه ثَب جو}٤٦/التوبة{انبِعاثَهم فَ رخ إِالَّ  لَو وكُما زَاداْ فِيكُم م
 بِالظَّالِمِني لِيمع اللّهو ملَه وناعمس فِيكُمةَ والْفِتْن غُونَكُمبي لَكُمواْ خِالَضعاالً وألَوبخ

   }٤٧/التوبة{
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 ونكَارِه مهاللّهِ و رأَم رظَه و قاء الْحتَّى جح وراُألم واْ لَكقَلَّبلُ وةَ مِن قَباْ الْفِتْنتَغَولَقَدِ اب
طُواْ وإِن جهن}٤٨/التوبة{ م لَمحِيطَةٌ  ومِنهم من يقُولُ ائْذَن لِّي والَ تَفْتِني أَالَ فِي الْفِتْنةِ سقَ

 نَا }٤٩/التوبة{بِالْكَافِرِينرذْنَا أَمأَخ قُولُواْ قَدةٌ يصِيبم كإِن تُصِبو مهؤةٌ تَسنسح كإِن تُصِب 
 ونفَرِح مهلَّواْ وتَويلُ والَ}٥٠/التوبة{مِن قَبوم وا هلَن اللّه ا كَتَبا إِالَّ منصِيبل لَّن ي نَا وعلَى  قُ

 ونمِنؤلِ الْم ص }٥١/التوبة{اللّهِ فَلْيتَوكَّ بنَتَر ننَحنِ ويينسى الْحدا إِالَّ إِحبِن ونصبلْ تَر لْ ه  قُ
صبتَركُم معواْ إِنَّا مصبا فَتَردِينبِأَي هِ أَو  }٥٢/التوبة{ون بِكُم أَن يصِيبكُم اللّه بِعذَابٍ من عِندِ

 ا فَاسِقِنيمقَو كُنتُم إِنَّكُم لَ مِنكُمتَقَبا لَّن يهكَر ا أَوعأَن }٥٣/التوبة{قُلْ أَنفِقُواْ طَو مهعنا ممو 
ةالالص أْتُونالَ يولِهِ وسبِرواْ بِاللّهِ وكَفَر مإِالَّ أَنَّه منَفَقَاتُه مهلَ مِنالَ تُقْبالَى وكُس مهإِالَّ و 

 ونكَارِه مهإِالَّ و نفِقُون٥٤/التوبة{ي{   
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جِبك أَموالُهم والَ أَوالَدهم إِنَّما يرِيد اللّه لِ تُع فَال ق هتَزا ونْي اةِ الديا فِي الْحم بِههذِّبعي
 ونكَافِر مهو مه٥٥/التوبة{أَنفُس{ مقَو مهلَكِنو نكُمم ما همو لَمِنكُم مبِاللّهِ إِنَّه لِفُونحيو 

 قُونفْر٥٦/التوبة{ي{دم اتٍ أَوغَارم أً أَوج جِدون ملْ ي لَو  ونحمج ي مههِ واْ إِلَيلَّولَّو الخ
طَواْ مِنها إِذَا }٥٧/التوبة{ عي إِن لَّمضُواْ وا رهطُواْ مِن أُع قَاتِ فَإِندكَ فِي الصلْمِزن يم مهمِنو 

 طُون خَ سي م٥٨/التوبة{ه{ولُهسرو اللّه ما آتَاهاْ مضُور مأَنَّه لَوا  وتِينؤيس ا اللّهنبسقَالُواْ حو 
 وناغِبإِنَّا إِلَى اللّهِ ر ولُهسرمِن فَضْلِهِ و اكِنيِ }٥٩/التوبة{اللّهسالْماء ولِلْفُقَر قَاتدا الصإِنَّم 

الْغَارِمِنيقَابِ وي الر  وفِي سبِيلِ اللّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضَةً والْعامِلِني علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِ
 كِيمح لِيمع اللّهاللّهِ و ن٦٠/التوبة{م{ لْ أُذُن ي ويِقُولُون هو أُذُن قُ  ومِنهم الَّذِين يؤذُون النبِ

ذِين آمنواْ مِنكُم والَّذِين يؤذُون رسولَ اللّهِ خيرٍ لَّكُم يؤمِن بِاللّهِ ويؤمِن لِلْمؤمِنِني ورحمةٌ لِّلَّ
 أَلِيم ذَابع م٦١/التوبة{لَه{   
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ق أَن يرضُوه إِن كَانُواْ مؤمِنِني يحلِفُون بِاللّهِ لَكُم لِيرضُوكُم واللّه ورسولُ أَح ٦٢/التوبة{ه{ أَلَم 
 ظِيم الْع ي خِز يعلَمواْ أَنَّه من يحادِدِ اللّه ورسولَه فَأَن لَه نَار جهنم خالِدا فِيها ذَلِك الْ

ؤواْ إِن اللّه  يحذَر الْمنافِقُون أَن تُنزلَ علَيهِم}٦٣/التوبة{  سورة تُنبئُهم بِما فِي قُلُوبِهِم قُلِ استَهزِ
 ونذَرا تَحم ج خْرِ اتِهِ }٦٤/التوبة{مآيقُلْ أَبِاللّهِ و بنَلْعو خُوض لْتَهم لَيقُولُن إِنَّما كُنا نَ  ولَئِن سأَ

 ونؤ ف عن طَآئِفَةٍ }٦٥/التوبة{ورسولِهِ كُنتُم تَستَهزِ إِن نَّع انِكُممي  الَ تَعتَذِرواْ قَد كَفَرتُم بعد إِ
 رِمِنيج كَانُواْ م مطَآئِفَةً بِأَنَّه ذِّبنُع نكُمضٍ }٦٦/التوبة{م عن بم مضُهعب افِقَاتنالْمو افِقُوننالْم 

الْمعروفِ ويقْبِضُون أَيدِيهم نَسواْ اللّه فَنسِيهم إِن الْمنافِقِني هم يْأمرون بِالْمنكَرِ وينهون عنِ 
 ٦٧/التوبة{الْفَاسِقُون{ُا دعو  ي  الْمنافِقِني والْمنافِقَاتِ والْكُفَّار نَار جهنم خالِدِين فِيها هِ

قِيم حسبهم ولَعنهم اللّه ولَ م ذَابع م٦٨/التوبة{ه{   
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َخالقِهِ ثَر أَمواالً وأَوالَدا فَاستَمتَعواْ بِ م كَالَّذِين مِن قَبلِكُم كَانُواْ أَشد مِنكُم قُوة وأَكْ
ي خاضُواْ  َخالقِهِم وخضْتُم كَالَّذِ َخالقِكُم كَما استَمتَع الَّذِين مِن قَبلِكُم بِ فَاستَمتَعتُم بِ

 ونخَاسِر دنْيا واآلخِرةِ وأُولَئِك هم الْ ي الُّ طَت أَعمالُهم فِ أُ }٦٩/التوبة{أُولَئِك حبِ نَب أْتِهِمي أَلَم 
ثَمود وقَومِ إِبراهِيم وِأَصحابِ مدين والْمؤتَفِكَاتِ أَتَتْهم الَّ ادٍ وعمِ نُوحٍ وقَو لِهِممِن قَب ذِين

 ونظْلِم ي مهلَكِن كَانُواْ أَنفُسو مهظْلِم لِي اللّه ا كَاناتِ فَمنيم بِالْبلُهس٧٠/التوبة{ر{ ونمِنؤالْمو 
و ة الالص ونقِيمينكَرِ ونِ الْمع نوهنيوفِ ورعبِالْم ونرْأمضٍ يعاء بلِيأَو مضُهعب اتمِنؤالْم

 كِيمح زِيزع اللّه إِن اللّه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو اللّه ونطِيع يو كَاةالز تُونؤي٧١/التوبة{و{ 
و اكِنسما وفِيه الِدِينخ ارا األَنْهتِهي مِن تَح جرِ عد اللّه الْمؤمِنِني والْمؤمِناتِ جناتٍ تَ

 ظِيم زُ الْعالْفَو وه ذَلِك راللّهِ أَكْب نم انضْو    }٧٢/التوبة{طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ورِ
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 صِريالْم بِئْسو منهج ماهْأومو هِملَيظْ ع ها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِني واغْلُ ا أَيي
واْ بِما لَم  يحلِفُون بِاللّهِ ما قَالُواْ ولَقَد قَا}٧٣/التوبة{ مهو مِهِمالإِس دعواْ بكَفَرةَ الْكُفْرِ ولُواْ كَلِم

ينالُواْ وما نَقَمواْ إِالَّ أَن أَغْناهم اللّه ورسولُه مِن فَضْلِهِ فَِإن يتُوبواْ يك خيرا لَّهم وإِن يتَولَّوا 
ا أَلِيمذَابع اللّه مهذِّبعالَ نَصِريٍ ييٍّ و ي الدنْيا واآلخِرةِ وما لَهم فِي األَرضِ مِن ولِ  }٧٤/التوبة{ا فِ

 الِحِنيالص مِن كُونَنلَنو قَندصآتَانَا مِن فَضْلِهِ لَن لَئِن اللّه داهع نم مهمِنا }٧٥/التوبة{وفَلَم 
خِلُواْ  ن فَضْلِهِ بم مآتَاه ضُون  فَأَعقَبهم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يومِ }٧٦/التوبة{بِهِ وتَولَّواْ وهم معرِ

 ونكْذِبا كَانُواْ يبِمو وهدعا وم لَفُواْ اللّها أَخبِم نَهلْقَو٧٧/التوبة{ي{ لَمعي اللّه واْ أَنلَمعي أَلَم 
جوا ي }٧٨/التوبة{هم وأَن اللّه عالم الْغُيوبِ سِرهم ونَ طَّوعِني مِن الْمؤمِنِني فِ الْم ونلْمِزي الَّذِين 

 ذَابع ملَهو مهمِن اللّه خِر س مهمِن ونَخر سفَي مهدهإِالَّ ج ونجِد الَ ي الَّذِينقَاتِ ودالص
 ٧٩/التوبة{أَلِيم{   
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 مبِأَنَّه ذَلِك ملَه اللّه غْفِرفَلَن ي ةرم عِنيبس ملَه تَغْفِرإِن تَس ملَه تَغْفِرالَ تَس أَو ملَه تَغْفِراس
ي الْقَوم الْفَاسِقِني كَفَرواْ بِاللّهِ َخلَّفُون بِمقْعدِهِم }٨٠/التوبة{ ورسولِهِ واللّه الَ يهدِ الْم ح  فَرِ

ي سبِيلِ اللّهِ وقَالُواْ الَ تَنفِرواْ  جاهِدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِ واْ أَن يكَرِهولِ اللّهِ وسر فخِال
لْ نَا ا لَّو كَانُوا يفْقَهون فِي الْحر قُ رح دأَش منهج ا }٨١/التوبة{رثِري  فَلْيضْحكُواْ قَلِيال ولْيبكُواْ كَ

 ونكْسِبا كَانُواْ ياء بِمزوجِ }٨٢/التوبة{جُخر جعك اللّه إِلَى طَآئِفَةٍ منهم فَاستَْأذَنُوكَ لِلْ فَإِن ر 
ج خْر ا إِنَّكُم رضِيتُم بِالْقُعودِ أَولَ مرةٍ فَاقْعدواْ فَقُل لَّن تَ ودع عِيلَن تُقَاتِلُواْ ما ودأَب عِيواْ م
 خَالِفِني هِ إِنَّهم كَفَرواْ }٨٣/التوبة{مع الْ لِّ علَى أَحدٍ منهم مات أَبدا والَ تَقُم علَى قَبرِ الَ تُصو 

جِبك أَموالُهم وأَوالَدهم إِنَّما يرِيد اللّه }٨٤/التوبة{ورسولِهِ وماتُواْ وهم فَاسِقُون بِاللّهِ  الَ تُعو 
 ونكَافِر مهو مهأَنفُس قهتَزا ونْيا فِي الدم بِههذِّبعواْ }٨٥/التوبة{أَن يآمِن أَن ةورس إِذَآ أُنزِلَتو 

ْأذَنَك أُولُواْ الطَّولِ مِنهم وقَالُواْ ذَرنَا نَكُن مع الْقَاعِدِين بِ جاهِدواْ مع رسولِهِ استَ اللّهِ و
   }٨٦/التوبة{
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ع علَى قُلُوبِهِم فَهم الَ يفْقَهون رضُواْ بِأَن يكُو فِ وطُبِ خَوالِ  لَكِنِ الرسولُ }٨٧/التوبة{نُواْ مع الْ
 ونفْلِحالْم مه لَئِكأُوو اترخَي لَئِك لَهم الْ أُوو أَنفُسِهِمو الِهِموواْ بِأَمداهج هعواْ منآم الَّذِينو

ظِيم  أَعد}٨٨/التوبة{ زُ الْعالْفَو ا ذَلِكفِيه الِدِينخ ارا األَنْهتِهي مِن تَح جرِ  اللّه لَهم جناتٍ تَ
جاء الْمعذِّرون مِن األَعرابِ لِيؤذَن لَهم وقَعد الَّذِين كَذَبواْ اللّه ورسولَه }٨٩/التوبة{ و 

 لَّيس علَى الضُّعفَاء والَ علَى الْمرضَى }٩٠/التوبة{نهم عذَاب أَلِيم سيصِيب الَّذِين كَفَرواْ مِ
ج إِذَا نَصحواْ لِلّهِ ورسولِهِ ما علَى الْمحسِنِني مِن  رح نفِقُونا يم ونِجد الَ ي لَى الَّذِينالَ عو

 حِيمر غَفُور اللّهبِيلٍ والَ}٩١/التوبة{سا  وم جِد  علَى الَّذِين إِذَا ما أَتَوكَ لِتَحمِلَهم قُلْت الَ أَ
 نفِقُونا يواْ مجِد نًا أَالَّ يزعِ حمالد مِن تَفِيض مهنيأَعلَّواْ وهِ تَولَيع مِلُكُماجلزء (  }٩٢/التوبة{أَح

فِ إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذِين ي) احلادي عشر  خَوالِ ضُواْ بَِأن يكُونُواْ مع الْ اء رأَغْنِي مهو تَْأذِنُونَكس
 ونلَمعالَ ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع اللّه عطَب٩٣/التوبة{و{   
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ل الَّ تَعتَذِرواْ لَن نُّؤمِن لَكُم قَد نَبأَنَا اللّه مِن أَخبارِكُم يعتَذِ لَيهِم قُ جعتُم إِ إِذَا ر كُمإِلَي ونر
 ا كُنتُمئُكُم بِمبنةِ فَيادهالشبِ والِمِ الْغَيإِلَى ع ون دتُر ثُم ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريسو

 لُونم٩٤/التوبة{تَع{ مإِنَّه مهنضُواْ ع ضُواْ عنهم فَأَعرِ  سيحلِفُون بِاللّهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتُم إِلَيهِم لِتُعرِ
اءزج منهج ماهأْومو سج ن  يحلِفُون لَكُم لِتَرضَواْ عنه}٩٥/التوبة{ بِما كَانُواْ يكْسِبون رِ م فَِإ

 مِ الْفَاسِقِنينِ الْقَوضَى عرالَ ي اللّه فَإِن مهناْ عضَوا }٩٦/التوبة{تَر  األَعراب أَشد كُفْرا ونِفَاقً
 كِيمح لِيمع اللّهولِهِ وسلَى رع لَ اللّها أَنزم وددواْ حلَمعأَالَّ ي ردج  ومِن }٩٧/التوبة{وأَ

ص بِكُم الدوائِر علَيهِم دآئِرة السوءِ واللّه سمِيع األَ بتَريا ومغْرم ق ِخذُ ما ينفِ عرابِ من يتَّ
 لِيماللّهِ }٩٨/التوبة{ع اتٍ عِندبقُر ق خِذُ ما ينفِ  ومِن األَعرابِ من يؤمِن بِاللّهِ والْيومِ اآلخِرِ ويتَّ

و حِيمر غَفُور اللّه تِهِ إِنمحفِي ر اللّه مخِلُهديس مةٌ لَّهبا قُرولِ أَال إِنَّهساتِ الرلَوص
   }٩٩/التوبة{
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األَو ابِقُونالسو مهنع اللّه ضِي انٍ رسم بِإِحوهعاتَّب الَّذِينارِ واَألنصو اِجرِينهالْم مِن لُون
 ظِيم زُ الْعالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارا اَألنْهتَهي تَح جرِ ورضُواْ عنه وأَعد لَهم جناتٍ تَ

كُم من األَعرابِ منافِقُون ومِن أَهلِ الْمدِينةِ مردواْ علَى النفَاقِ الَ  ومِمن حولَ}١٠٠/التوبة{
ظِيمٍ  ذَابٍ عإِلَى ع ون دري نِ ثُمتَيرم مهذِّبعنس مهلَمنَع ننَح مهلَم١٠١/التوبة{تَع{ ونرآخو 

طُواْ ع مال صالِحا وآخر سيئًا عسى اللّه أَن يتُوب علَيهِم إِن اللّه غَفُور اعتَرفُواْ بِذُنُوبِهِم خلَ
 حِيم١٠٢/التوبة{ر{ تَكالص إِن هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهتُزو مهرطَه  خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُ

 لِيمع مِيعس اللّهو ملَّه كَنذُ }١٠٣/لتوبةا{سأْخيهِ و لُ التَّوبةَ عن عِبادِ قْبي وه اللّه واْ أَنلَمعي أَلَم 
 حِيمالر ابالتَّو وه اللّه أَنقَاتِ ود١٠٤/التوبة{الص{ ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريلُواْ فَسمقُلِ اعو 

ون إِ دتُرسو ونمِنؤالْمو لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمبنةِ فَي ادهالشبِ والِمِ الْغَي١٠٥/التوبة{لَى ع{ 
 كِيمح لِيمع اللّهو هِملَيع تُوبا يإِمو مهذِّبعا يرِ اللّهِ إِملَِأم نوج رم ونرآخ١٠٦/التوبة{و{   
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 اللّه بارح نا لِّمادصإِرو مِنِنيؤالْم نيتَفْرِيقًا با وكُفْرا وارا ضِرجِد سخَذُواْ م والَّذِين اتَّ
رلِفُوحلَيلُ و مِن قَب ولَهىسنسنَا إِالَّ الْحدأَر إِن ن ونلَكَاذِب مإِنَّه دهش ي اللّهالَ }١٠٧/التوبة{ و 

 ون حِبالٌ يج ق أَن تَقُوم فِيهِ فِيهِ رِ مٍ أَحولِ يأَو ى مِنلَى التَّقْوع س أُس جِد سا لَّمدفِيهِ أَب تَقُم
 رِينطَّه الْم حِبي اللّهواْ ورطَه فَمن أَسس بنيانَه علَى تَقْوى مِن اللّهِ  أَ}١٠٨/التوبة{أَن يتَ

ي نَارِ جهنم واللّه الَ  ورِضْوانٍ خير أَم من أَسس بنيانَه علَى شفَا جرفٍ هارٍ فَانْهار بِهِ فِ
 الظَّالِمِني مي الْقَو ي }١٠٩/التوبة{يهدِ ع قُلُوبهم  الَ يزالُ بنيانُهم الَّذِ طَّ ي قُلُوبِهِم إِالَّ أَن تَقَ بنواْ رِيبةً فِ
 كِيمح لِيمع اللّهةَ }١١٠/التوبة{واجلَن ملَه م بِأَنالَهوأَمو مهأَنفُس مِنِنيؤالْم ى مِنتَراش اللّه إِن 

قْتَلُونيو قْتُلُونبِيلِ اللّهِ فَيفِي س قَاتِلُوني نمآنِ والْقُرجنِيلِ و  وعدا علَيهِ حقا فِي التَّوراةِ واإلِ
 ظِيم زُ الْعالْفَو وه ذَلِكتُم بِهِ وعايي ب شِرواْ بِبيعِكُم الَّذِ تَباللّهِ فَاس هِ مِن    }١١١/التوبة{أَوفَى بِعهدِ
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 والناهون التَّائِبون الْعابِدون الْحامِدون السائِحون الراكِعون الساجِدون اآلمِرون بِالْمعروفِ
 مِنِنيؤرِ الْمش بودِ اللّهِ ودلِح ظُون ي والَّذِين آمنواْ }١١٢/بةالتو{عنِ الْمنكَرِ والْحافِ  ما كَان لِلنبِ

جحِيمِ  لِي قُربى مِن بعدِ ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الْ كَانُواْ أُو لَوو رِكِنيش واْ لِلْمتَغْفِرسأَن ي
وعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّه  وما كَان استِغْفَار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِالَّ عن م}١١٣/التوبة{

 لِيمح اهألو اهِيمرإِب إِن هأَ مِنرلِلّهِ تَب ودإِذْ }١١٤/التوبة{ع دعا بملَّ قَو  وما كَان اللّه لِيضِ
 إِن اللّه لَه ملْك }١١٥/التوبة{لِّ شيءٍ علِيم هداهم حتَّى يبين لَهم ما يتَّقُون إِن اللّه بِكُ

 لَقَد }١١٦/التوبة{السماواتِ واألَرضِ يحيِي ويمِيت وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِن ولِيٍّ والَ نَصِريٍ 
ُا وتَّابعاتَّب ارِ الَّذِيناألَنصو اجِرِينهالْمو بِيلَى النع  ا كَاددِ معةِ مِن برسةِ الْعاعفِي س ه

 حِيمر وفؤ ر بِهِم إِنَّه هِملَيع تَاب ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوب١١٧/التوبة{ي{   
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ضَاقَت علَيهِم وعلَ و تبحا ربِم ضاألَر هِملَيع تَّى إِذَا ضَاقَتلِّفُواْ حخ ثَةِ الَّذِين ى الثَّال
جأَ مِن اللّهِ إِالَّ إِلَيهِ ثُم تَاب علَيهِم لِيتُوبواْ إِن اللّه هو التَّواب الرحِ يم أَنفُسهم وظَنواْ أَن الَّ ملْ

 ما كَان لِأَهلِ الْمدِينةِ }١١٩/التوبة{ يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتَّقُواْ اللّه وكُونُواْ مع الصاِدقِني }١١٨/التوبة{
خَلَّفُواْ عن رسولِ اللّهِ والَ يرغَبواْ بِأَنفُسِهِم عن نَّفْ سِهِ ذَلِك ومن حولَهم من األَعرابِ أَن يتَ

طِئًا يغِيظُ  وم ونطَؤ الَ يبِيلِ اللّهِ وةٌ فِي سصْخم الَ مو بالَ نَصأٌ وظَم مهصِيبالَ ي مبِأَنَّه
 رج ح إِن اللّه الَ يضِيع أَ الْكُفَّار والَ ينالُون مِن عدوٍّ نَّيال إِالَّ كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِ

طَعون وادِيا إِالَّ كُتِب لَهم }١٢٠/التوبة{محسِنِني الْ  والَ ينفِقُون نَفَقَةً صغِرية والَ كَبِرية والَ يقْ
 لُونمعا كَانُواْ يم نسأَح اللّه مهزِيج الَ نَفَ}١٢١/التوبة{لِيآفَّةً فَلَو ر  وما كَان الْمؤمِنون لِينفِرواْ كَ

 ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعج إِذَا ر مهمواْ قَونذِرلِي ينِ وواْ فِي الدتَفَقَّهطَآئِفَةٌ لِّي مهنقَةٍ ممِن كُلِّ فِر
 ونذَرح١٢٢/التوبة{ي{   

http://www.islam4u.com


  )٢٠٧(حة  صف ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

 ع م اللّه واْ أَنلَماعظَةً و جِدواْ فِيكُم غِلْ لِيالْكُفَّارِ و نلُونَكُم مي واْ قَاتِلُواْ الَّذِيننآم ا الَّذِينه ا أَيي
 تَّقِنيذِ}١٢٣/التوبة{الْمه تْهزَاد كُم قُولُ أَين يم مهفَمِن ةورس ا أُنزِلَتإِذَا مو  ا الَّذِينانًا فَأَممي هِ إِ

 ونِشر تَبسي مهانًا ومي ض فَزادتْهم }١٢٤/التوبة{آمنواْ فَزادتْهم إِ ري قُلُوبِهِم م  وأَما الَّذِين فِ
 ونكَافِر مهاتُواْ ومو سِهِمج جسا إِلَى رِ ة  أَوالَ يرون أَنَّهم يفْ}١٢٥/التوبة{رِ رامٍ مفِي كُلِّ ع ونتَن
 ونذَّكَّري مالَ هو ونتُوبالَ ي نِ ثُمتَيرم إِلَى }١٢٦/التوبة{أَو مضُهعب ظَر  وإِذَا ما أُنزِلَت سورة نَّ

قَو مأَنَّه ف اللّه قُلُوبهم بِ رفُواْ صرانص دٍ ثُمأَح ناكُم مرلْ يضٍ هعون بفْقَهالَّ ي ١٢٧/التوبة{م{ لَقَد 
 حِيمر وفؤ ر مِنِنيؤكُم بِالْملَيع رِيصح م جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتُّ

ي اللّه ال إِلَه إِالَّ هو علَيهِ تَوكَّلْت و}١٢٨/التوبة{ لْ حسبِ لَّواْ فَقُ ظِيمِ  فَإِن تَو شِ الْع رالْع بر وه
  }١٢٩/التوبة{
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  )١٠(سورة يونس 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
جلٍ منهم أَن  أَكَان }١/يونس{الر تِلْك آيات الْكِتَابِ الْحكِيمِ  ا إِلَى رنيحأَو ا أَنبج اسِ علِلن

 احِرذَا لَسه إِن ونقَالَ الْكَافِر هِمبر قٍ عِند صِد مقَد ملَه واْ أَننآم رِ الَّذِينش بو اسأَنذِرِ الن
 بِني٢/يونس{م{مالس لَقي خ اواتِ واألَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَى  إِن ربكُم اللّه الَّذِ

 ونتَذَكَّر أَفَال وهدبفَاع كُمبر اللّه دِ إِذْنِهِ ذَلِكُمعفِيعٍ إِالَّ مِن با مِن شم راألَم ربدشِ ي رالْع
جِعكُم جمِيعا وعد اللّهِ حقا إِ}٣/يونس{ رهِ مواْ  إِلَينآم الَّذِين ي جزِ لِي ه عِيدي ثُم خَلْق نَّه يبدأُ الْ

طِ والَّذِين كَفَرواْ لَهم شراب من حمِيمٍ وعذَاب أَلِيم بِما كَانُواْ  اتِ بِالْقِسالِحمِلُواْ الصعو
 ونكْفُرالْ}٤/يونس{ياء وضِي سملَ الش عي ج د  هو الَّذِ دواْ علَمازِلَ لِتَعنم ه رقَدا ونُور رقَم

 ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ اآليفَصي ق إِالَّ بِالْح ذَلِك اللّه لَقا خم ابالْحِسو نِنيي }٥/يونس{الس  إِن فِ
اتِ واومفِي الس اللّه لَقا خمارِ وهالنلِ وفِ اللَّي تِالاخ تَّقُونمٍ ياتٍ لِّقَوضِ آلي٦/يونس{األَر{   
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 الَّذِينا وواْ بِه نْيا واطْمأَنُّ ياةِ الدضُواْ بِالْح رلِقَاءنَا و ونج رالَ ي الَّذِين إَن ا غَافِلُوناتِنآي نع مه
 إِن الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ }٨/يونس{ أُولَئِك مأْواهم النار بِما كَانُواْ يكْسِبون }٧/يونس{

ي جناتِ النعِيمِ  ي مِن تَحتِهِم األَنْهار فِ جرِ ميانِهِم تَ هم بِإِ بر دِيهِمهاتِ يالِح٩/يونس{الص{ 
 بلِلّهِ ر دمأَنِ الْح ماهوعد آخِرو مالا سفِيه متُهتَحِيو ماللَّه انَكحبا سفِيه ماهوعد

 الَمِنيفَ}١٠/يونس{الْع ملُهج خَيرِ لَقُضِي إِلَيهِم أَ جالَهم بِالْ تِعاس راسِ الشلِلن لُ اللّهج عي لَوو  ذَرن
 ونهمعي انِهِمي طُغْي جون لِقَاءنَا فِ رالَ ي نبِهِ }١١/يونس{الَّذِينج ر دعانَا لِ س اإلِنسان الضُّ إِذَا مو 

ه مر كَأَن لَّم يدعنا إِلَى ضُرٍّ مسه كَذَلِك زُ ضُر هنا عفْنش ين أَو قَاعِدا أَو قَآِئما فَلَما كَ
 لُونمعا كَانُواْ يم رِفِنيس١٢/يونس{لِلْم{ ماءتْهج واْ وا ظَلَملَم لِكُممِن قَب ونا الْقُرلَكْنأَه لَقَدو 

 رِمِنيج الْم مي الْقَو جزِ اكُم  ثُم جعلْن}١٣/يونس{رسلُهم بِالْبيناتِ وما كَانُواْ لِيؤمِنواْ كَذَلِك نَ
 لُونمتَع ف كَي نظُردِهِم لِنعضِ مِن بفِي األَر ف ئِ ال١٤/يونس{خ{   
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ج رالَ ي اتٍ قَالَ الَّذِيننيا باتُنآي هِملَيإِذَا تُتْلَى علْ و ون لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُ
 تيصع إِن افإِنِّي أَخ ى إِلَيوحا يإِالَّ م أَتَّبِع مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِن لَهدأُب ي أَن ما يكُون لِ

ظِيمٍ  مٍ عوي ذَابي عبا تَ}١٥/يونس{رم اء اللّهش ل لَّو لَوتُه علَيكُم والَ أَدراكُم بِهِ فَقَد لَبِثْت  قُ
 قِلُونتَع لِهِ أَفَالن قَبا مرمع ١٦/يونس{فِيكُم{ كَذَّب ا أَولَى اللّهِ كَذِبى عنِ افْتَرمِم أَظْلَم نفَم 

 ونرِمج الْم ح هم والَ ينفَعهم  ويعبدون }١٧/يونس{بِآياتِهِ إِنَّه الَ يفْلِ ضُرا الَ يونِ اللّهِ ممِن د
ضِ  الَ فِي األَراتِ واومي الس لْ أَتُنبئُون اللّه بِما الَ يعلَم فِ ويقُولُون هؤالء شفَعاؤنَا عِند اللّهِ قُ

 رِكُونش ا يمالَى عتَعو انَهحب١٨/يونس{س{اسالن ا كَانمالَ  ولَوتَلَفُواْ وفَاخ ةاحِدةً وإِالَّ أُم 
 خْتَلِفُون ا فِيهِ يفِيم مهنيب لَقُضِي كبمِن ر قَتبةٌ سةٌ }١٩/يونس{كَلِمهِ آيلَيالَ أُنزِلَ علَو قُولُونيو 

عنِّي م ِظرواْ إِ ِظرِين من ربهِ فَقُلْ إِنَّما الْغَيب لِلّهِ فَانْتَ    }٢٠/يونس{كُم من الْمنتَ
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أَس لِ اللّه ي آياتِنا قُ ع مكْرا وإِذَا أَذَقْنا الناس رحمةً من بعدِ َضراء مستْهم إِذَا لَهم مكْر فِ ر
 ونكُرا تَمم ونكْتُبا يلَنسر ٢١/يونس{إِن{ تَّى إِذَا كُنتُمرِ ححالْبو رفِي الْب كُمريسي ي  هو الَّذِ

ج مِن  والْم ماءهج و ف ح عاصِ جرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ وفَرِحواْ بِها جاءتْها رِي ي الْفُلْكِ و لِّ فِ كُ
 مِن كُونَنهِ لَن خْلِصِني لَه الدين لَئِن أَجنَيتَنا مِن هذِ م اْ اللّهوعد أُحِيطَ بِهِم مواْ أَنَّهظَنكَانٍ وم

 اكِرِين٢٢/يونس{الش{ا النها أَيي قرِ الْحضِ بِغَي فِي األَر غُونبي مإِذَا ه ما أَجنَاها  فَلَمإِنَّم اس
 لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمبنفَن كُمجِع را مإِلَين ا ثُمنْياةِ الديالْح تَاعلَى أَنفُسِكُم مع كُمغْيب

طَ بِهِ نَبات األَرضِ}٢٣/يونس{  مِما  إِنَّما مثَلُ الْحياةِ الدنْيا كَماء أَنزلْناه مِن السماء فَاختَلَ
 ونقَادِر ما أَنَّهلُهأَه ظَنو تنازَّيا وفَهرزُخ ض تِ األَر يأْكُلُ الناس واَألنْعام حتَّى إِذَا أَخذَ

سِ كَذَلِك نُفَ بِاألَم تَغْن ا كََأن لَّمصِيدا حاهلْنعج لُ علَيهآ أَتَاها أَمرنَا لَيال أَو نَهارا فَ ص
 ونتَفَكَّرمٍ ياتِ لِقَواطٍ }٢٤/يونس{اآلياء إِلَى صِرش ن يي م  واللّه يدعو إِلَى دارِ السالمِ ويهدِ

ستَقِيمٍ  ٢٥/يونس{م{   
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جنةِ هم لِّلَّذِ جوههم قَتَر والَ ذِلَّةٌ أُولَئِك أَصحاب الْ و قهرالَ يو ةادزِيى ونسواْ الْحنسأَح ين
 ونالِدا خم }٢٦/يونس{فِيها لَهذِلَّةٌ م مقُههتَرا وئَةٍ بِمِثْلِهياء سزئَاتِ جيواْ السبكَس الَّذِينو 

نارِ مالن ابحأَص لَئِكا أُوظْلِم لِ ماللَّي نا مطَع جوههم قِ و تشِي أَنَّما أُغْ  اللّهِ مِن عاصِمٍ كَ
 ونالِدا خفِيه م٢٧/يونس{ه{ أَنتُم كَانَكُمكُواْ مرأَش نَقُولُ لِلَّذِين ا ثُممِيعج مهرش نَح مويو 

 كُمكَآؤرشو وندبانَا تَعإِي ا كُنتُمم مهكَآؤرقَالَ شو مهنيا بلْنيفَكَفَى بِاللّهِ }٢٨/يونس{فَز 
 لَغَافِلِني تِكُمادعِب نا عإِن كُن كُمنيبا وننيا بهِيدا }٢٩/يونس{شلُو كُلُّ نَفْسٍ متَب الِكنه 

واْ إِلَى  درو لَفَتأَس ونفْتَرا كَانُواْ يم مهنضَلَّ عو قالْح مالَهون }٣٠/يونس{اللّهِ مقُلْ م 
ج الْحي مِن الْميتِ  خْرِ ن يمو ارصواألَب ع مالس لِكمن يضِ أَم األَراء ومالس نزُقُكُم مري

بدن يمو يالْح مِن تيالْم ج خْرِ يو تَتَّقُون فَقُلْ أَفَال اللّه قُولُونيفَس راَألم ٣١/يونس{ر{ فَذَلِكُم 
 فُونرلُ فََأنَّى تُصإِالَّ الضَّال قالْح دعاذَا بفَم قالْح كُمبر ٣٢/يونس{اللّه{ تكَلِم قَّتح كَذَلِك 

الَ ي مقُواْ أَنَّهفَس لَى الَّذِينع كبر ونمِن٣٣/يونس{ؤ{   
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خَََ ه فَأَنَّىقُلْ هلْ مِن شركَآئِكُم من يبدأُ الْ عِيدي ثُم خَلْق لِ اللّه يبدأُ الْ ه قُ عِيدي ثُم فَكُولْقتُؤ  ن
ي إِلَى }٣٤/يونس{ ي لِلْحق أَفَمن يهدِ ي إِلَى الْحق قُلِ اللّه يهدِ لْ مِن شركَآئِكُم من يهدِ لْ ه  قُ

 ونكُمتَح ف كَي ا لَكُمى فَمدهإِالَّ أَن ي ي هِدن الَّ يأَم عتَّبأَن ي قأَح ق٣٥/يونس{الْح{ ع  وما يتَّبِ
ا إِن اللّه علَيم بِما يفْعلُون أَكْثَ ق شيئً الْح ي مِن ا إَن الظَّن الَ يغْنِ إِالَّ ظَن مها }٣٦/يونس{رمو 

ي بين يديهِ وتَفْصِيلَ الْكِتَابِ الَ  كَان هذَا الْقُرآن أَن يفْتَرى مِن دونِ اللّهِ ولَكِن تَصدِيق الَّذِ
 أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُواْ بِسورةٍ مثْلِهِ وادعواْ منِ }٣٧/يونس{يهِ مِن رب الْعالَمِني ريب فِ

 ادِقِنيص ونِ اللّهِ إِن كُنتُمن دتُم مطَع  بلْ كَذَّبواْ بِما لَم يحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ولَما }٣٨/يونس{استَ
ف كَان عاقِبةُ الظَّالِمِني يأْتِهِم تَأْوِ كَي فَانظُر لِهِممِن قَب الَّذِين كَذَّب كَذَلِك م }٣٩/يونس{يلُهمِنهو 

 فْسِدِينبِالْم لَمأَع كبربِهِ و مِنؤن الَّ يم مهمِنبِهِ و مِنؤن يي }٤٠/يونس{م ل لِّ  وإِن كَذَّبوكَ فَقُ
لَكُملِي ومع لُونما تَعمم يء  ومِنهم من }٤١/يونس{ عملُكُم أَنتُم برِيئُون مِما أَعملُ وأَنَاْ برِ

 قِلُونعكَانُواْ الَ ي لَوو م الص ع    }٤٢/يونس{يستَمِعون إِلَيك أَفَأَنت تُسمِ
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 ونصِربكَانُواْ الَ ي لَوو يمي الْع ظْلِم }٤٣/يونس{ومِنهم من ينظُر إِلَيك أَفَأَنت تَهدِ الَ ي اللّه إِن 
 ونْظلِم ي مهأَنفُس اسالن لَكِنا و ثُواْ إِالَّ ساعةً  ويوم ي}٤٤/يونس{الناس شيئً لْبي كََأن لَّم مهرش ح

 تَدِينها كَانُواْ ممواْ بِلِقَاء اللّهِ وكَذَّب الَّذِين سِرخ قَد مهنيب فُونارتَعارِ يهالن نا }٤٥/يونس{مإِمو 
فَإِلَي كنفَّينَتَو أَو مهي نَعِد جِعهم ثُم اللّه شهِيد علَى ما يفْعلُون نُرِينك بعض الَّذِ را من

ظْلَمون }٤٦/يونس{ الَ ي مهطِ و م بِالْقِسهنيب قُضِي مولُهساء رولٌ فَِإذَا جسةٍ رلِكُلِّ أُمو 
ا  قُل }٤٨/يونس{ ويقُولُون متَى هذَا الْوعد إِن كُنتُم صادِقِني }٤٧/يونس{ فْسِي ضَرلِن لِكالَّ أَم

جلُهم فَال يستَأْخِرون ساعةً والَ  لٌ إِذَا جاء أَ ج والَ نَفْعا إِالَّ ما شاء اللّه لِكُلِّ أُمةٍ أَ
 ونتَقْدِمس٤٩/يونس{ي{تَعساذَا يا مارنَه اتًا أَويب هذَابع أَتَاكُم إِن تُمأَيقُلْ أَر  ونرِمج الْم هجِلُ مِن

جِلُون }٥٠/يونس{ تَعكُنتُم بِهِ تَس قَدو تُم بِهِ آآلننآم ع ثُم إِذَا ما وقَ  ثُم قِيلَ لِلَّذِين }٥١/يونس{ أَ
 ونتَكْسِب ا كُنتُمإِالَّ بِم نوزج ُخلْدِ هلْ تُ ق  ويستَن}٥٢/يونس{ظَلَمواْ ذُوقُواْ عذَاب الْ أَح بِئُونَك

 جِزِين عبِم ا أَنتُممو قلَح ي إِنَّهب ري و    }٥٣/يونس{هو قُلْ إِ
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ي األَرضِ الَفْتَ لِّ نَفْسٍ ظَلَمت ما فِ واْ الندامةَ لَما رأَواْ الْعذَابولَو أَن لِكُ رأَسبِهِ و ت د 
 ونْظلَم الَ ي مهطِ و م بِالْقِسهنيب قُضِيضِ أَالَ }٥٤/يونس{واألَراتِ واوما فِي السلِلّهِ م أَال إِن 

 ونلَمعالَ ي مهأَكْثَر لَكِنو قاللّهِ ح دعو ٥٥/يونس{إِن{ ونعج هِ تُرإِلَيو مِيتييِي وحي وه 
دورِ وهدى }٥٦/يونس{ ي الص ظَةٌ من ربكُم وشِفَاء لِّما فِ ها الناس قَد جاءتْكُم موعِ ا أَيي 

 مِنِنيؤةٌ لِّلْممحرفْ}٥٧/يونس{وفَلْي تِهِ فَبِذَلِكمحبِرقُلْ بِفَضْلِ اللّهِ و  ونعمج ا يمم ريخ وواْ هحر
لْ آللّه أَذِن لَكُم }٥٨/يونس{ جعلْتُم منه حراما وحالالً قُ قٍ فَ لْ أَرأَيتُم ما أَنزلَ اللّه لَكُم من رزْ  قُ

 ونلَى اللّهِ تَفْتَرع لَى اللّ}٥٩/يونس{أَمع ونفْتَري الَّذِين ا ظَنمو  اللّه ةِ إِنامالْقِي موي هِ الْكَذِب
 ونكُرش الَ ي مهأَكْثَر لَكِناسِ ولَى النلٍ ع ي شأْنٍ وما تَتْلُو }٦٠/يونس{لَذُو فَضْ  وما تَكُون فِ

لٍ إِالَّ كُنا علَيكُم شهودا إِذْ تُفِي مع مِن لُونمالَ تَعآنٍ ومِن قُر هن مِنع بزعا يمفِيهِ و ضُون
ربك مِن مثْقَالِ ذَرةٍ فِي األَرضِ والَ فِي السماء والَ أَصغَر مِن ذَلِك وال أَكْبر إِالَّ فِي كِتَابٍ 

   }٦١/يونس{مبِنيٍ 
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 نُونزحي مالَ هو هِملَيع فواء اللّهِ الَ خلِيأَو ٦٢/يونس{أَال إِن{ تَّقُونكَانُواْ يواْ ونآم الَّذِين 
شرى فِي الْحياةِ الدنْيا وفِي اآلخِرةِ الَ تَبدِيلَ لِكَلِماتِ اللّهِ ذَلِك هو}٦٣/يونس{ الْب مزُ  لَهالْفَو 

 ظِيم ٦٤/يونس{الْع{ لِيمالْع مِيعالس وا همِيعلِلّهِ ج ةالْعِز إِن ملُهقَو نكزحالَ يو }٦٥/يونس{ أَال إِن 
ع الَّذِين يدعون مِن دونِ اللّهِ شركَاء إِن  ضِ وما يتَّبِ ي األَر لِلّهِ من فِي السماوات ومن فِ

ي ونصخْر إِالَّ ي مه إِنو إِالَّ الظَّن ونواْ فِيهِ }٦٦/يونس{تَّبِعكُنلَ لِتَس اللَّي لَ لَكُم عي ج  هو الَّذِ
 ونعمسمٍ ياتٍ لِّقَوآلي فِي ذَلِك ا إِنصِربم ارهالن٦٧/يونس{و{ انَهحبا سلَدو خَذَ اللّه  قَالُواْ اتَّ

طَانٍ بِهذَا أَتقُولُون علَى هو ا ي األَرضِ إِن عِندكُم من سلْ ي لَه ما فِي السماوات وما فِ لْغَنِ
 ونلَما الَ تَع٦٨/يونس{اللّهِ م{ ونفْلِحالَ ي لَى اللّهِ الْكَذِبع ونفْتَري الَّذِين قُلْ إِن }٦٩/يونس{ 
ا ثُمنْيفِي الد تَاعم ونكْفُرا كَانُواْ يبِم دِيدالش ذَابالْع منُذِيقُه ثُم مهجِع را من٧٠/يونس{ إِلَي{   
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ي بِآياتِ اللّهِ واتْلُ علَيهِم نَبأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ  يا قَومِ إِن كَان كَبر علَيكُم مقَامِي وتَذْكِريِ
 ي لَ جمِعواْ أَمركُم وشركَاءكُم ثُم الَ يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضُواْ إِ فَعلَى اللّهِ تَوكَّلْت فَأَ

ت أَن  فَإِن تَولَّي}٧١/يونس{والَ تُنِظرونِ  أُمِرلَى اللّهِ وإِالَّ ع ي جرِ جرٍ إِن أَ تُم فَما سأَلْتُكُم من أَ
 لِمِنيسالْم مِن ٧٢/يونس{أَكُون{ ف ئِ الخ ماهلْنعج فِي الْفُلْكِ و هعن ممو اهنيج فَن وهفَكَذَّب 

ف كَان عاقِبةُ الْمنذَرِين وأَغْرقْنا الَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنا فَ كَي هِ }٧٣/يونس{انظُر  ثُم بعثْنا مِن بعدِ
 ع طْب جآؤوهم بِالْبيناتِ فَما كَانُواْ لِيؤمِنواْ بِما كَذَّبواْ بِهِ مِن قَبلُ كَذَلِك نَ رسال إِلَى قَومِهِم فَ

 تَدِينعلَى قُلوبِ الْملَئِهِ  ثُ}٧٤/يونس{عمو نوعإِلَى فِر ونارهى ووسدِهِم معا مِن بثْنعب م
 رِمِنيجا ممكَانُواْ قَوواْ ورتَكْبا فَاساتِن٧٥/يونس{بِآي{ عِندِنَا قَالُواْ إِن مِن قالْح ماءها جفَلَم 

 بِنيم رذَا لَسِحى أَتقُولُ}٧٦/يونس{هوسقَالَ م  ح ون لِلْحق لَما جاءكُم أَسِحر هذَا والَ يفْلِ
 وناحِر٧٧/يونس{الس{اءرِيا الْكِبلَكُم تَكُوناءنَا وهِ آبلَينَا عدج ا وما عا لِتَلْفِتَنجِئْتَن   قَالُواْ أَ

 مِنِنيؤا بِملَكُم نا نَحمضِ و ٧٨/يونس{فِي األَر{   
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ي بِكُلِّ ساحِرٍ علِيمٍ   السحرة قَالَ لَهم موسى أَلْقُواْ ما  فَلَما جاء}٧٩/يونس{وقَالَ فِرعون ائْتُونِ
 لْقُون ا أَلْ}٨٠/يونس{أَنتُم مالَ  فَلَم اللّه إِن طِلُه بيس اللّه إِن رحا جِئْتُم بِهِ السى موسقَواْ قَالَ م

 فْسِدِينلَ الْممع ح جرِمون }٨١/يونس{يصلِ الْم ه  }٨٢/يونس{ ويحِق اللّه الْحق بِكَلِماتِهِ ولَو كَرِ
ن قَوةٌ ميى إِالَّ ذُروسلِم نا آمفَم نوعفِر إِنو مهفْتِنأَن ي لَئِهِممو نوعن فِرفٍ مولَى خمِهِ ع

 رِفِنيسالْم لَمِن إِنَّهضِ و الٍ فِي األَرهِ }٨٣/يونس{لَعلَينتُم بِاللّهِ فَعآم مِ إِن كُنتُما قَوى يوسقَالَ مو 
 لِمِنيس كَّلُواْ إِن كُنتُم م٨٤/يونس{تَو{ مِ الظَّالِمِنيةً لِّلْقَوا فِتْنلْنعج  فَقَالُواْ علَى اللّهِ تَوكَّلْنا ربنا الَ تَ

جنا بِرحمتِك مِن الْقَومِ الْكَافِرِين }٨٥/يونس{  وأَوحينا إِلَى موسى وأَخِيهِ أَن }٨٦/يونس{ ونَ
شرِ الْمؤمِنِني تَبوءا لِقَومِكُما بِمِصر بيوتً بو ة الواْ الصأَقِيملَةً وقِب وتَكُميلُواْ بعاج٨٧/يونس{ا و{ 

واْ عن  وقَالَ موسى ربنا إِنَّك آتَيت فِرعون ومأله زِينةً وأَمواالً فِي الْحياةِ الدنْيا ربنا لِيضِلُّ
ع ا اطْمِسنبر بِيلِكس األَلِيم ذَاباْ الْعورتَّى يواْ حمِنؤي فَال لَى قُلُوبِهِمع دداشو الِهِمولَى أَم

   }٨٨/يونس{
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جِيبت دعوتُكُما فَاستَقِ جاوزْنَا }٨٩/يونس{يما والَ تَتَّبِعآن سبِيلَ الَّذِين الَ يعلَمون قَالَ قَد أُ و 
قُ قَالَ  الْغَر كَهرتَّى إِذَا أَدا حودعا وغْيب ه ودنج و نوعفِر مهعفَأَتْب رحائِيلَ الْبرنِي إِسبِب

تني آم  آآلن وقَد }٩٠/يونس{ بِهِ بنو إِسرائِيلَ وأَنَاْ مِن الْمسلِمِني آمنت أَنَّه ال إِلِه إِالَّ الَّذِ
 فْسِدِينالْم مِن كُنتلُ و قَب تيصةً }٩١/يونس{عآي لْفَكخ نلِم لِتَكُون نِكدبِب يكج نُن موفَالْي 

ا لَغَافِلُوناتِنآي ناسِ عالن نا مثِري قٍ }٩٢/يونس{ وإِن كَ أَ صِدوبائِيلَ مرنِي إِسأْنَا بوب لَقَدو 
ورزَقْناهم من الطَّيباتِ فَما اختَلَفُواْ حتَّى جاءهم الْعِلْم إِن ربك يقْضِي بينهم يوم الْقِيامةِ 

 خْتَلِفُون ا كَانُواْ فِيهِ يفَإِن كُن}٩٣/يونس{فِيم  أَلِ الَّذِينفَاس كا إِلَيلْنا أَنزمكٍّ مفِي ش ت
 تَرِينمالْم مِن تَكُونَن فَال كبمِن ر قاءكَ الْحج لَقَد لِكمِن قَب الْكِتَاب ونؤ قْرالَ }٩٤/يونس{يو 

 إِن الَّذِين حقَّت علَيهِم }٩٥/يونس{َخاسِرِين تَكُونَن مِن الَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِ اللّهِ فَتَكُون مِن الْ
 ونمِنؤالَ ي كبر ت٩٦/يونس{كَلِم{ اَأللِيم ذَاباْ الْعورتَّى يةٍ حلُّ آي    }٩٧/يونس{ ولَو جاءتْهم كُ
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يِ  اخلِز ذَابع مهنا عفْنش آ آمنواْ كَ لَم ونُسي ما إِالَّ قَوانُهمي فَلَوالَ كَانَت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِ
ألَرضِ كُلُّهم  ولَو شاء ربك آلمن من فِي ا}٩٨/يونس{فِي الْحياة الدنْيا ومتَّعناهم إِلَى حِنيٍ 

 مِنِنيؤكُونُواْ متَّى يح اسالن ه سٍ أَن تُؤمِن إِالَّ بِإِذْنِ }٩٩/يونس{جمِيعا أَفَأَنت تُكْرِ  وما كَان لِنفْ
 قِلُونعالَ ي لَى الَّذِينع سج لُ الر عج ياتِ }١٠٠/يونس{اللّهِ واوماذَا فِي السواْ مقُلِ انظُر 

 ونمِنؤمٍ الَّ ين قَوع ذُر النو اتا تُغْنِي اآليمضِ واألَرامِ }١٠١/يونس{وإِالَّ مِثْلَ أَي ونظِر  فَهلْ ينتَ
 ظِرِين ي معكُم من الْمنتَ نِّ ِظرواْ إِ لْ فَانتَ ي رسلَنا }١٠٢/يونس{الَّذِين خلَواْ مِن قَبلِهِم قُ ج نُن ثُم 

و مِنِنيؤا نُنجِ الْمنلَيا عقح واْ كَذَلِكنآم كٍّ }١٠٣/يونس{الَّذِيني ش لْ يا أَيها الناس إِن كُنتُم فِ  قُ
 أَن ت أُمِرو فَّاكُمتَوي ي من دِينِي فَال أَعبد الَّذِين تَعبدون مِن دونِ اللّهِ ولَكِن أَعبد اللّه الَّذِ

 مِنِنيؤالْم مِن ١٠٤/يونس{أَكُون{ رِكِنيش الْم مِن الَ تَكُونَننِيفًا وينِ حلِلد كهج و أَقِم أَنو 
ا من الظَّالِمِني }١٠٥/يونس{ ع مِن دونِ اللّهِ ما الَ ينفَعك والَ يضُركَ فَِإن فَعلْت فَإِنَّك إِذً الَ تَدو 
   }١٠٦/يونس{
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يبصلِفَضْلِهِ ي آدر رٍ فَالخَي ف لَه إِالَّ هو وإِن يرِدكَ بِ  بِهِ وإِن يمسسك اللّه بِضُرٍّ فَال كَاشِ
وههِ و شاء مِن عِبادِ ن يم حِيمالر مِن }١٠٧/يونس{ الْغَفُور قالْح اءكُمج قَد اسا النها أَيقُلْ ي 

لُّ علَيها وما أَنَاْ علَيكُم بِوكِيلٍ  إِنَّما يضِ لَّ فَ ي لِنفْسِهِ ومن ضَ ربكُم فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدِ
 }١٠٩/يونس{لَيك واصبِر حتَّى يحكُم اللّه وهو خير الْحاكِمِني  واتَّبِع ما يوحى إِ}١٠٨/يونس{

  )١١(سورة هود 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ي  أَالَّ تَعبدواْ إِالَّ اللّه إِنَّنِ}١/هود{الَر كِتَاب أُحكِمت آياتُه ثُم فُصلَت مِن لَّدن حكِيمٍ خبِريٍ 

 شِري بو نَذِير هنا إِلَى }٢/هود{لَكُم منسا حتَاعكُم متِّعمهِ يواْ إِلَيتُوب ثُم كُمبواْ رتَغْفِرأَنِ اسو 
نِّي أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِريٍ ي فَضْلٍ فَضْلَه وإِن تَولَّواْ فَإِ تِ كُلَّ ذِ ؤيى ومس لٍ مج  أَ

جِعكُم وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير }٣/هود{ ر٤/هود{ إِلَى اللّهِ م{ مهوردص ونثْني مأَال إِنَّه 
ون وما يعلِنون إِنَّه علِيم بِذَاتِ  سِرا يم لَمعي مهابثِي ونش خْفُواْ مِنه أَال حِني يستَغْ لِيستَ

دورِ  اجلزء الثاني عشر (  }٥/هود{الص(  
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وما مِن دآبةٍ فِي األَرضِ إِالَّ علَى اللّهِ رِزْقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتَابٍ 
ي خلَق السماواتِ واألَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ وكَان عرشه علَى الْماءِ}٦/هود{ مبِنيٍ   وهو الَّذِ

 واْ إِنكَفَر الَّذِين قُولَنتِ لَي ودِ الْمعمِن ب وثُونعبإِنَّكُم م لَئِن قُلْتو المع نسأَح كُمأَي كُملُوبلِي
 ولَئِن أَخرنَا عنهم الْعذَاب إِلَى أُمةٍ معدودةٍ لَّيقُولُن ما يحبِسه }٧/هود{ سِحر مبِني هذَا إِالَّ

 ونؤ ا عنهم وحاقَ بِهِم ما كَانُواْ بِهِ يستَهزِ  ولَئِن أَذَقْنا }٨/هود{أَالَ يوم يْأتِيهِم لَيس مصروفً
  بعد ضَراء ولَئِن أَذَقْناه نَعماء}٩/هود{نْسان مِنا رحمةً ثُم نَزعناها مِنه إِنَّه لَيئُوس كَفُور اإلِ

 خُور ح فَ ي إِنَّه لَفَرِ نع ئَاتيالس بذَه قُولَنلَي تْهسمِلُواْ }١٠/هود{معواْ وربص إِالَّ الَّذِين 
جر كَبِري ا  فَلَعلَّك تَارِكٌ بعض ما يوحى إِلَيك }١١/هود{لصالِحاتِ أُولَئِك لَهم مغْفِرة وأَ

 اللّهو نَذِير ا أَنتإِنَّم لَكم هعاء مج أَو هِ كَنزلَيالَ أُنزِلَ عقُولُواْ لَوكَ أَن يردبِهِ ص ضَآئِقو
يلَى كُلِّ شكِيلٌ ع١٢/هود{ءٍ و{   
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طَعتُم من دونِ اللّهِ إِن  شرِ سورٍ مْثلِهِ مفْتَرياتٍ وادعواْ منِ استَ لْ فَْأتُواْ بِع أَم يقُولُون افْتَراه قُ
جِيبواْ لَكُم فَاعلَمواْ أَنَّما أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وأَن الَّ إِلَه إِالَّ هو }١٣/هود{نتُم صادِقِني كُ  فَإِن لَّم يستَ

 ونلِمس لْ أَنتُم م١٤/هود{فَه{الَهمأَع هِمإِلَي فا نُوتَهزِينا ونْيالد اةيالْح رِيدي ن كَانا  مفِيه م
 ونخَس با الَ يفِيه مها }١٥/هود{وطَ م  أُولَئِك الَّذِين لَيس لَهم فِي اآلخِرةِ إِالَّ النار وحبِ

 لُونمعا كَانُواْ ياطِلٌ مبا وواْ فِيهعن١٦/هود{ص{ اهِدش تْلُوهيهِ وبن رةٍ منيلَى بع ن كَانأَفَم 
ابِ مزاألَح بِهِ مِن كْفُرن يمبِهِ و ونمِنؤي لَئِكةً أُومحرا وامى إَموسم لِهِ كِتَابمِن قَبو هن

 ونمِنؤاسِ الَ يالن أَكْثَر لَكِنو كبمِن ر قالْح إِنَّه هنةٍ ميفِي مِر تَك فَال ه عِدوم ارفَالن
شهاد }١٧/هود{  ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللّهِ كَذِبا أُولَئِك يعرضُون علَى ربهِم ويقُولُ األَ

ون عن }١٨/هود{ الَّذِين كَذَبواْ علَى ربهِم أَالَ لَعنةُ اللّهِ علَى الظَّالِمِني هؤالءِ دصي الَّذِين 
يبِيلِ اللّهِ وس ونكَافِر مةِ هم بِاآلخِرها وج ا عِوغُونَه١٩/هود{ب{   
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ي األَرضِ وما كَان لَهم من دونِ اللّهِ مِن أَ ِجزِين فِ عكُونُواْ مي لَم أُولَئِكاءلِيو ملَه ف ضَاعي 
 ونصِربا كَانُواْ يمو ع مالس ونِطيع  أُولَئِك الَّذِين خسِرواْ }٢٠/هود{الْعذَاب ما كَانُواْ يستَ

 ونفْتَرا كَانُواْ يم مهنضَلَّ ع و مه٢١/هود{أَنفُس{رساألَخ مةِ هفِي اآلخِر مأَنَّه مرالَ ج  ون
 إِن الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ وأَخبتُواْ إِلَى ربهِم أُولَئِك أَصحاب اجلَنةِ هم }٢٢/هود{

 ونالِدا خانِ }٢٣/هود{فِيهتَوِيسلْ ي مِيعِ هالسصِريِ والْبو ماألَصى ومنِ كَاألَعثَلُ الْفَرِيقَيم 
َثالم ونتَذَكَّر ٢٤/هود{ أَفَال{ بِنيم نَذِير نِّي لَكُم  أَن }٢٥/هود{ ولَقَد أَرسلْنا نُوحا إِلَى قَومِهِ إِ

ي أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍ  ألُ الَّذِين كَفَرواْ مِن }٢٦/هود{الَّ تَعبدواْ إِالَّ اللّه إِنِّ فَقَالَ الْم 
يِ وما نَرى قِومِهِ ي الرأْ شرا مثْلَنا وما نَراكَ اتَّبعك إِالَّ الَّذِين هم أَراذِلُنا بادِ اكَ إِالَّ با نَرم 

 كَاذِبِني كُمظُن  قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنت علَى بينةٍ من }٢٧/هود{لَكُم علَينا مِن فَضْلٍ بلْ نَ
 ونا كَارِهلَه أَنتُما ووهكُمأَنُلْزِم كُملَيع تيمهِ فَع    }٢٨/هود{ربي وآتَانِي رحمةً من عِندِ
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لَيع أَلُكُممِ ال أَسا قَويموواْ إِنَّهنآم طَارِدِ الَّذِين ي إِالَّ علَى اللّهِ ومآ أَنَاْ بِ جرِ  ا مالقُوهِ ماالً إِن أَ
 لُونهج  ويا قَومِ من ينصرنِي مِن اللّهِ إِن طَردتُّهم أَفَال }٢٩/هود{ربهِم ولَكِني أَراكُم قَوما تَ

 ون٣٠/هود{تَذَكَّر{الَ  وو لَكنِّي م ي خزآِئن اللّهِ والَ أَعلَم الْغَيب والَ أَقُولُ إِ الَ أَقُولُ لَكُم عِندِ
 إِنِّي إِذًا لَّمِن ا فِي أَنفُسِهِمبِم لَمأَع ا اللّهريخ اللّه مهتِيؤلَن ي كُمنيي أَع أَقُولُ لِلَّذِين تَزدرِ

 ٣١/هود{الظَّالِمِني{ مِن نَا إِن كُنتا تَعِدا فَأْتَنِا بِمالَنجِد ت أَكْثَر  قَالُواْ يا نُوح قَد جادلْتَنا فَ
 ادِقِني٣٢/هود{الص{ ِجزِين عا أَنتُم بِمماء وإِن ش أْتِيكُم بِهِ اللّها يالَ }٣٣/هود{ قَالَ إِنَّمو 

ي إِن أَردت أَن أَ كُم وإِلَيهِ ينفَعكُم نُصحِ بر وه كُمغْوِيأَن ي رِيدي اللّه إِن كَان لَكُم ح نص
 ونعج ٣٤/هود{تُر{ ونمرج يء مما تُ جرامِي وأَنَاْ برِ  أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ إِنِ افْتَريتُه فَعلَي إِ

ي إِلَى نُوحٍ أَنَّه لَن ي}٣٥/هود{ س بِما كَانُواْ  وأُوحِ ؤمِن مِن قَومِك إِالَّ من قَد آمن فَال تَبتَئِ
 لُونفْعم }٣٦/هود{يواْ إِنَّهظَلَم ي فِي الَّذِين خَاطِبنِ  واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا والَ تُ
 قُونغْر٣٧/هود{م{   
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 خَر ا فَإِنَّا نَسواْ مِنخَر قَالَ إِن تَس هواْ مِنخِر مِهِ سن قَوألٌ مهِ ملَيع را مكُلَّمو الْفُلْك ع نصيو
 ونَخر ا تَسكَم أْ}٣٨/هود{مِنكُمن يم ونلَمتَع فوفَس  ذَابهِ علَيلُّ ع خْزِيهِ ويحِ ي ذَابتِيهِ ع

 قِيمنِ }٣٩/هود{مينِ اثْنيج لٍّ زَو  حتَّى إِذَا جاء أَمرنَا وفَار التَّنور قُلْنا احمِلْ فِيها مِن كُ
ق علَيهِ الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه إِالَّ بن سإِالَّ م لَكأَها }٤٠/هود{ قَلِيلٌ وواْ فِيهكَبقَالَ ارو 

 حِيمر ي لَغَفُور ب ر ا إِناهسرما واهرج مِ اللّهِ مجٍ }٤١/هود{بِس وي م ي بِهِم فِ جرِ ي تَ  وهِ
الَ تَكُن ما ونعكَب مار ينا بزِلٍ يعفِي م كَانو هناب ى نُوحنَادالِ وجِب ع الْكَافِرِين كَالْ

ي مِن الْماء قَالَ الَ عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللّهِ إِالَّ من }٤٢/هود{ ي إِلَى جبلٍ يعصِمنِ  قَالَ سآوِ
 قِنيغْرالْم مِن فَكَان ج وا الْممهنيالَ بحو حِما }٤٣/هود{رياءكِ ولَعِي ماب ض ا أَرقِيلَ يو 

مس مِ الظَّالِمِنيداً لِّلْقَوعقِيلَ بو ي جودِ ت علَى الْ تَواسو راَألم ي اء أَقْلِعِي وغِيض الْماء وقُضِ
ي وإِن وعدكَ الْحق وأَنت أَحكَم }٤٤/هود{ ي مِن أَهلِ  ونَادى نُوح ربه فَقَالَ رب إِن ابنِ

 اكِمِني٤٥/هود{الْح{   
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ي  نِّ حٍ فَال تَسَألْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِ قَالَ يا نُوح إِنَّه لَيس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ غَير صالِ
 مِن أَن تَكُون ظُك جاهِلِني أَعِ  قَالَ رب إِنِّي أَعوذُ بِك أَن أَسأَلَك ما لَيس لِي بِهِ }٤٦/هود{الْ

 خَاسِرِين ي وتَرحمنِي أَكُن من الْ طْ بِسالمٍ منا }٤٧/هود{عِلْم وإِالَّ تَغْفِر لِ  قِيلَ يا نُوح اهبِ
ن مممٍ ملَى أُمعو كلَيركَاتٍ عبو أَلِيم ذَابا عنم مهسمي ثُم مهتِّعمنس مأُمو ك٤٨/هود{ع{ 

 إِن بِرذَا فَاصلِ همِن قَب كمالَ قَوو ا أَنتهلَمتَع ا كُنتم كا إِلَيبِ نُوحِيهاء الْغَيأَنب مِن تِلْك
 تَّقِنيةَ لِلْماقِبادٍ}٤٩/هود{الْعإِلَى عإِلَهٍ  و نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يوده ماهأَخ 

 ونفْتَرإِالَّ م أَنتُم إِن ه ري }٥٠/هود{غَي ي إِالَّ علَى الَّذِ جرِ جرا إِن أَ  يا قَومِ ال أَسأَلُكُم علَيهِ أَ
 قِلُونتَع نِي أَفَالطَر  استَغْفِرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ إِلَيهِ يرسِلِ السماء علَيكُم  ويا قَومِ}٥١/هود{فَ

 رِمِنيج اْ ملَّوالَ تَتَوو تِكُمإِلَى قُو ةقُو كُمزِديا وارردةٍ }٥٢/هود{منيا بِبا جِئْتَنم ودا هقَالُواْ ي 
ي آلِهتِنا عن قَ    }٥٣/هود{ولِك وما نَحن لَك بِمؤمِنِني وما نَحن بِتَارِكِ
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ي نِّ نِّي أُشهِد اللّهِ واشهدواْ أَ ض آلِهتِنا بِسوءٍ قَالَ إِ عاكَ بتَرإِن نَّقُولُ إِالَّ اع رِكُونش يء مما تُ  برِ
ي جمِيعا ثُم الَ تُنِظرونِ }٥٤/هود{ ي }٥٥/هود{ مِن دونِهِ فَكِيدونِ بلَى اللّهِ رع كَّلْتنِّي تَو  إِ

ستَقِيمٍ  اطٍ ملَى صِري عب ر ا إِنتِهاصِيآخِذٌ بِن وةٍ إِالَّ هآبا مِن دكُم مبرفَإِن}٥٦/هود{و  
 ئًا إِنيش ونَه الَ تَضُرو كُمرا غَيمي قَوبر ف لِ خْ تَولَّواْ فَقَد أَبلَغْتُكُم ما أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم ويستَ

جينا هودا والَّذِين آمنواْ معه بِ}٥٧/هود{ربي علَى كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ  رحمةٍ  ولَما جاء أَمرنَا نَ
جيناهم من عذَابٍ غَلِيظٍ   وتِلْك عاد جحدواْ بِآياتِ ربهِم وعصواْ رسلَه }٥٨/هود{منا ونَ

هِ الدنْيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ أَال إِن}٥٩/هود{واتَّبعواْ أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ  ي هذِ  عادا  وأُتْبِعواْ فِ
 وإِلَى َثمود أَخاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ }٦٠/هود{كَفَرواْ ربهم أَالَ بعدا لِّعادٍ قَومِ هودٍ 

 ثُم وهتَغْفِرا فَاسفِيه كُمرمتَعاسضِ واألَر نأَكُم مش ه هو أَن رإِلَهٍ غَي نا لَكُم مم هِ اللّهواْ إِلَيتُوب
 جِيبم ي قَرِيببر انَا أَن }٦١/هود{إِنهذَا أَتَنلَ ها قَبوج را مفِين كُنت قَد ح  قَالُواْ يا صالِ

   }٦٢/هود{نَّعبد ما يعبد آباؤنَا وإِنَّنا لَفِي شكٍّ مما تَدعونَا إِلَيهِ مرِيبٍ 
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 اللّهِ إِن نِي مِنرنصن يةً فَممحر هآتَانِي مِني وبن رةً منيلَى بع إِن كُنت تُمأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي
خْسِ لْ }٦٣/هود{ريٍ عصيتُه فَما تَزِيدونَنِي غَير تَ هِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُم آيةً فَذَروها تَأْكُ  ويا قَومِ هذِ

 قَرِيب ذَابع ذَكُمأْخوءٍ فَيا بِسوهسالَ تَمضِ اللّهِ و ي أَر  فَعقَروها فَقَالَ تَمتَّعواْ }٦٤/هود{فِ
ثَةَ أَيامٍ ذَلِك وعد غَير مكْ َثال ارِكُما }٦٥/هود{ذُوبٍ فِي دالِحا صنيج  فَلَما جاء أَمرنَا نَ

 زِيزالْع ي يِ يومِئِذٍ إِن ربك هو الْقَوِ خِز مِنا ونةٍ ممحبِر هعواْ منآم الَّذِينذَ }٦٦/هود{وأَخو 
أَصبحواْ فِي دِيارِهِم جا  كََأن لَّم يغْنواْ فِيها أَالَ إِن }٦٧/هود{ثِمِني الَّذِين ظَلَمواْ الصيحةُ فَ

 ودا لِّثَمدعأَالَ ب مهبواْ ركَفر ودى قَالُواْ }٦٨/هود{ثَمرش بِالْب اهِيمرا إِبلُنسر اءتج لَقَدو 
لٍ حنِيذٍ  ج ث أَن جاء بِعِ ما رأَى أَيدِيهم الَ تَصِلُ إِلَيهِ  فَلَ}٦٩/هود{سالما قَالَ سالم فَما لَبِ

ف إِنَّا أُرسِلْنا إِلَى قَومِ لُوطٍ  خَ جس مِنهم خِيفَةً قَالُواْ الَ تَ أَوو مه٧٠/هود{نَكِر{ أَتُهرامو 
 قُوبعي قحاء إِسرمِن وو ق حا بِإِسنَاهرش فَب ةٌ فَضَحِكَت٧١/هود{قَآِئم{   

http://www.islam4u.com


  )٢٣٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... قرآن الكرمي ال

 جِيب ع ءي ش ا إِن هذَا لَ خً يي ش جوزٌ وهذَا بعلِ أَنَاْ عو لَتَى أَأَلِديا وي قَالُواْ }٧٢/هود{قَالَت 
محرِ اللّهِ رأَم مِن بِنيج أَتَع جِيد م مِيدح تِ إِنَّهيلَ الْبأَه كُملَيع كَاتُهرباللّهِ و ٧٣/هود{ت{ 

جادِلُنا فِي قَومِ لُوطٍ  ى يرش الْب اءتْهج و ع والر اهِيمرإِب نع با ذَه٧٤/هود{فَلَم{ اهِيمرإِب إِن 
 نِيبم اهأَو لِيم٧٥/هود{لَح{را إِبي  آتِيهِم مإِنَّهو كبر راء أَمج قَد ذَا إِنَّهه نع ض اهِيم أَعرِ

ضَاقَ بِهِم ذَرعا وقَالَ }٧٦/هود{عذَاب غَير مردودٍ  و بِهِم يء  ولَما جاءت رسلُنا لُوطًا سِ
 صِيبع موذَا يلَ}٧٧/هود{ه جاءه قَومه يهرعون إِ ئَاتِ قَالَ  ويالس لُونمعلُ كَانُواْ ي مِن قَبهِ وي

لٌ  ج ر مِنكُم س ي أَلَي خْزونِ فِي ضَيفِ ي هن أَطْهر لَكُم فَاتَّقُواْ اللّه والَ تُ يا قَومِ هؤالء بناتِ
 شِيد٧٨/هود{ر{ٍّقح مِن اتِكنا فِي با لَنم تلِمع قَالُواْ لَقَد  ا نُرِيدم لَملَتَع إِنَّكو }٧٩/هود{ 

ي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ   قَالُواْ يا لُوطُ إِنَّا رسلُ ربك لَن }٨٠/هود{قَالَ لَو أَن لِي بِكُم قُوة أَو آوِ
طْعٍ من اللَّيلِ والَ يلْتَفِت مِنكُم أَ حد إِالَّ امرأَتَك إِنَّه مصِيبها ما يصِلُواْ إِلَيك فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِ

ح بِقَرِيبٍ  بالص سأَلَي ح بالص مهعِدوم إِن مهاب٨١/هود{أَص{   
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عنَا جراء أَما جنضُودٍ فَلَميلٍ مج جارة من سِ طَرنَا علَيها حِ أَما وافِلَها سهالِيا ع٨٢/هود{لْن{ 
ي مِن الظَّالِمِني بِبعِيدٍ  سومةً عِند ربك وما هِ ا }٨٣/هود{ما قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدإِلَى مو 

ا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعقَو ي خَيرٍ وإِنِّ ي أَراكُم بِ ه والَ تَنقُصواْ الْمِكْيالَ والْمِيزان إِنِّ رإِلَهٍ غَي ن
حِيطٍ  مٍ موي ذَابع كُملَيع افالَ }٨٤/هود{أَخطِ و بِالْقِس انالْمِيزالَ وفُواْ الْمِكْيمِ أَوا قَويو 

خَسواْ الناس أَشياءهم والَ تَب فْسِدِينضِ م اْ فِي األَرثَو إِن }٨٥/هود{ تَع لَّكُم ريةُ اللّهِ خقِيب 
 قَالُواْ يا شعيب أَصالتُك تَأْمركَ أَن نَّتْركَ ما }٨٦/هود{كُنتُم مؤمِنِني وما أَنَاْ علَيكُم بِحفِيظٍ 

ولَ فِي أَم أَن نَّفْع نَا أَواؤآب دبعي شِيدالر لِيمالْح لَأَنت اء إِنَّكش  قَالَ يا قَومِ }٨٧/هود{الِنا ما نَ
ي ورزَقَنِي مِنه رِزْقًا حسنا وما أُرِيد أَن أُخالِفَكُم إِلَى ما  بن رةٍ منيب لَىع إِن كُنت تُمأَيأَر

طَعت وما تَوفِيقِي إِالَّ بِاللّهِ علَيهِ تَوكَّلْت وإِلَيهِ أَنْهاكُم عنه إِن أُرِيد إِالَّ اإلِ ح ما استَ الص
 ٨٨/هود{أُنِيب{   
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شِقَاقِي أَن ي كُمنرِمج مِ الَ يا قَويحٍ و صِيبكُم مثْلُ ما أَصاب قَوم نُوحٍ أَو قَوم هودٍ أَو قَوم صالِ
ي رحِيم ودود }٨٩/هود{وما قَوم لُوطٍ منكُم بِبعِيدٍ  بر هِ إِنواْ إِلَيتُوب ثُم كُمبواْ رتَغْفِراسو 

طُك  قَالُواْ يا شعيب ما نَفْقَه كَثِري}٩٠/هود{ هالَ رلَوا ضَعِيفًا واكَ فِينرإِنَّا لَنا تَقُولُ وما م
جمناكَ وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ  اللّهِ }٩١/هود{لَر نكُم ملَيع زطِي أَع همِ أَرا قَوقَالَ ي 

لُونما تَعي بِم بر ا إِن رِيظِه اءكُمرو وهَخذْتُم  ويا قَومِ اعملُواْ علَى }٩٢/هود{ محِيطٌ واتَّ
ي  خْزِيهِ ومن هو كَاذِب وارتَقِبواْ إِنِّ ي ذَابْأتِيهِ عن يم ونلَمتَع فوامِلٌ سي ع مكَانَتِكُم إِنِّ

 قِيبر كُمع٩٣/هود{م{آم الَّذِينا وبيعا شنيج نواْ معه بِرحمةٍ منا  ولَما جاء أَمرنَا نَ
 اثِمِنيج ارِهِمي دِي تِ الَّذِين َظلَمواْ الصيحةُ فَأَصبحواْ فِ  كَأَن لَّم يغْنواْ فِيها }٩٤/هود{وأَخذَ

 ودَثم ت عِدا بكَم نيدا لِّمدع٩٥/هود{أَالَ ب{سا واتِنى بِآيوسا ملْنسأَر لَقَدبِنيٍ  وطَانٍ م لْ
شِيدٍ }٩٦/هود{ بِر نوعفِر را أَممو نوعفِر رواْ أَمعلَئِهِ فَاتَّبمو نوع٩٧/هود{ إِلَى فِر{   
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 موي همقَو مقْدي ودروالْم دالْوِر بِئْسو ارالن مهدرةِ فََأوامةً }٩٨/هود{الْقِينهِ لَع  وأُتْبِعواْ فِي هذِ
 فُودرالْم فْدالر ةِ بِئْسامالْقِي موي٩٩/هود{و{ ا قَآئِمهمِن كلَيع ه ى نَقُصاء الْقُرأَنب مِن ذَلِك 

 صِيدحي }١٠٠/هود{و  وما ظَلَمناهم ولَكِن َظلَمواْ أَنفُسهم فَما أَغْنت عنهم آلِهتُهم الَّتِ
يءٍ لِّما جاء أَمر ربك وما زَادوهم غَير تَتْبِيبٍ  ونِ اللّهِ مِن شمِن د ونعد١٠١/هود{ي{ 

ه أَلِيم شدِيد وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهِ ي }١٠٢/هود{ي ظَالِمةٌ إِن أَخذَ  إِن فِ
 ودهش م موي ذَلِكو اسالن لَّه وعمج م موي ةِ ذَلِكاآلخِر ذَابع افخ نةً لِّمآلي ١٠٣/هود{ذَلِك{ 

جلٍ معدودٍ  ه إِالَّ لِأَ رخا نُؤمتِ}١٠٤/هود{و ي  يوم يأْ  الَ تَكَلَّم نَفْس إِالَّ بِإِذْنِهِ فَمِنهم شقِ
 عِيدس١٠٥/هود{و{ هِيقشو ا زَفِريفِيه مارِ لَهقُواْ فَفِي النش ا الَّذِينفََأم }١٠٦/هود{ الِدِينخ 

 كبر إِن كباء را شإِالَّ م ض األَرو اتاومتِ الساما دا مفِيه رِيدا يالٌ لِّما }١٠٧/هود{فَعأَمو 
 ك باء را شإِالَّ م ضاألَرو اتاومتِ الساما دا مفِيه الِدِينةِ خنج الَّذِين سعِدواْ فَفِي الْ

جذُوذٍ  م رطَاء غَي ١٠٨/هود{ع{   
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 مفُّوهوإِنَّا لَملُ ون قَبم مهاؤآب دبعا يإِالَّ كَم وندبعا يالء مؤه دبعا يمةٍ ميفِي مِر تَك فَال
ف}١٠٩/هود{نَصِيبهم غَير منقُوصٍ   فِيهِ ولَوالَ كَلِمةٌ سبقَت  ولَقَد آتَينا موسى الْكِتَاب فَاختُلِ

ك }١١٠/هود{مِن ربك لَقُضِي بينهم وإِنَّهم لَفِي شكٍّ منه مرِيبٍ  بر مهنفِّيوا لَيلَّم كُال إِنو 
 بِريخ لُونمعا يبِم إِنَّه مالَهم١١١/هود{أَع{مو ت ا أُمِركَم تَقِمفَاس  اْ إِنَّهطْغَو ن تَاب معك والَ تَ

 صِريب لُونما تَعونِ }١١٢/هود{بِمن دا لَكُم ممو ارالن كُمسواْ فَتَمظَلَم واْ إِلَى الَّذِينكَنالَ تَرو 
 ونرالَ تُنص اء ثُملِيأَو ١١٣/هود{اللّهِ مِن{هيِ الن لِ إِن  وأَقِمِ الصالة طَرفَ اللَّي نا م ارِ وزُلَفً

 ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِباتِ ينس١١٤/هود{الْح{ رج  واصبِر فَِإن اللّه الَ يضِيع أَ
 سِنِنيح١١٥/هود{الْم{هنةٍ يقِيلُواْ بأُو لِكُمونِ مِن قَبالْقُر مِن الَ كَاني  فَلَو ون عنِ الْفَسادِ فِ

 رِمِنيج كَانُواْ ما أُتْرِفُواْ فِيهِ وواْ مظَلَم الَّذِين عاتَّبو مها مِننجنَي األَرضِ إِالَّ قَلِيال ممن أَ
ظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحون }١١٦/هود{ ك لِيهلِك الْقُرى بِ بر ا كَانم١١٧/هود{ و{   
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 خْتَلِفِني م الُونزالَ يو ةاحِدةً وأُم اسلَ الن عج ك لَ باء رش لَو١١٨/هود{و{ ك بر حِمن رإِالَّ م 
كَلِم تتَمو ملَقَهخ لِذَلِكو عِنيمج جِنةِ والناسِ أَ  وكُال }١١٩/هود{ةُ ربك ألَمألن جهنم مِن الْ

ظَةٌ وذِكْرى  هِ الْحق وموعِ جاءكَ فِي هذِ كَ وادبِهِ فُؤ تثَب نَّقُص علَيك مِن أَنباء الرسلِ ما نُ
 مِنِنيؤ١٢٠/هود{لِلْم{ قُل لِّلَّذِينو  امِلُونإِنَّا ع كَانَتِكُملَى ملُواْ عماع ونمِنؤالَ ي}١٢١/هود{ 

 ونظِر ظِروا إِنَّا منتَ ه }١٢٢/هود{وانتَ ع اَألمر كُلُّ ج رهِ يإِلَيضِ واألَراتِ واومالس بلِلّهِ غَيو 
ملٍ ع ه وتَوكَّلْ علَيهِ وما ربك بِغَافِ دبفَاع لُونم١٢٣/هود{ا تَع{ 

  )١٢(سورة يوسف 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ا لَّعلَّكُم تَعقِلُون }١/يوسف{الر تِلْك آيات الْكِتَابِ الْمبِنيِ  بِيرا ع  نَحن }٢/يوسف{ إِنَّا أَنزلْناه قُرآنً

حا أَوصِ بِم الْقَص نسأَح كلَيع نَقُص الْغَافِلِني لِهِ لَمِنمِن قَب إِن كُنتو آنذَا الْقُره كا إِلَيني
س والْقَمر رأَيتُهم }٣/يوسف{ مالشا وكَبكَو رش ع دأَح تأَيي ر نِّ ف لِأَبِيهِ يا أَبتِ إِ وسإِذْ قَالَ ي 

 اجِدِين٤/يوسف{لِي س{   
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 ودانِ علِإلِنس طَان يالش ا إِندكَي واْ لَككِيدفَي تِكولَى إِخاكَ عيؤ ر ص الَ تَقْص ي نا بقَالَ ي
 بِني٥/يوسف{م{كلِّمعيو كبر تَبِيكج ي كَذَلِكو  كلَيع تَهمنِع تِميثِ و  مِن تَأْوِيلِ األَحادِي

 كِيمح لِيمع كبر إِن قحإِسو اهِيمرلُ إِب مِن قَب كيولَى أَبا عها أَتَمكَم قُوبعلَى آلِ يعو
ف وإِخوتِهِ آيات لِّلسائِلِني }٦/يوسف{ وسفِي ي كَان ٧/يوسف{ لَّقَد{ وهأَخو ف وسإِذْ قَالُواْ لَي 

ف أَوِ }٨/يوسف{أَحب إِلَى أَبِينا مِنا ونَحن عصبةٌ إِن أَبانَا لَفِي َضاللٍ مبِنيٍ  وساقْتُلُواْ ي 
 الِحِنيا صمهِ قَو جه أَبِيكُم وتَكُونُواْ مِن بعدِ و خْلُ لَكُم ا ي لٌ }٩/فيوس{اْطرحوه أَرضً  قَالَ قَآئِ

 فَاعِلِني ةِ إِن كُنتُماريالس ضعب طْه جب يلْتَقِ ف وأَلْقُوه فِي غَيابةِ الْ وسالَ تَقْتُلُواْ ي مهنم
ف وإِنَّا لَه لَناصِحون }١٠/يوسف{ وسلَى يا عنالَ تَأْم ا لَكانَا ما أَب١١/يوسف{ قَالُواْ ي{أَر  سِلْه

 ظُون ع ويلْعب وإِنَّا لَه لَحافِ ي لَيحزنُنِي أَن تَذْهبواْ بِهِ }١٢/يوسف{معنا غَدا يرتَ نِّ  قَالَ إِ
 غَافِلُون هنع أَنتُمو ئْب ئْب ونَحن عصبةٌ }١٣/يوسف{وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّ  قَالُواْ لَئِن أَكَلَه الذِّ

خَاسِرون إِنَّ ا لَّ    }١٤/يوسف{ا إِذً
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آ إِلَيهِ لَتُنبئَنهم بِأَ نيحأَوو بج جعلُوه فِي غَيابةِ الْ واْ أَن يعمج مرِهِم هذَا فَلَما ذَهبواْ بِهِ وأَ
 ونرعش الَ ي مه١٥/يوسف{و{ كُونباء يش جاؤواْ أَباهم عِ ا }١٦/يوسف{ ونبانَا إِنَّا ذَها أَبقَالُواْ ي 

ادِقِنيا صكُن لَو ا ومِنٍ لِّنؤبِم ا أَنتمو ئْب ف عِند متَاعِنا فَأَكَلَه الذِّ وسا يكْنتَرو ق  نَستَبِ
لْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جمِيلٌ }١٧/يوسف{ مٍ كَذِبٍ قَالَ بلَى قَمِيصِهِ بِدوا عآؤج و 

 ا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْم اللّه١٨/يوسف{و{ ه لْو لَى دفَأَد مهارِدلُواْ وسفَأَر ةاريس اءتج و 
ى هرش ا بقَالَ ي لُونمعا يبِم لِيمع اللّهةً وبِضَاع وه رأَسو منٍ }١٩/يوسف{ذَا غُالبِثَم ه ورشو 

 اهِدِينالز كَانُواْ فِيهِ مِنةٍ ووددعم اهِمرخْسٍ د ٢٠/يوسف{ب{ رصمِن م اهتَري اش  وقَالَ الَّذِ
ضِ الِمرأَتِهِ أَكْرِمِي مثْواه عسى أَ فِي األَر ف وسا لِيكَّنم كَذَلِكا ولَدو ه ِخذَ ن ينفَعنا أَو نَتَّ

 ونلَمعاسِ الَ يالن أَكْثَر لَكِنهِ و  }٢١/يوسف{ولِنعلِّمه مِن تَأْوِيلِ األَحادِيثِ واللّه غَالِب علَى أَمرِ
ه آتَيناه حكْما دلَغَ أَشا بلَمو سِنِنيحي الْم جزِ    }٢٢/يوسف{ وعِلْما وكَذَلِك نَ
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لَك تيه قَالَتو ابوغَلَّقَتِ األَبن نَّفْسِهِ وا عتِهيي ب ي هو فِ  قَالَ معاذَ اللّهِ إِنَّه وراودتْه الَّتِ
 ونالظَّالِم ح ثْواي إِنَّه الَ يفْلِ م نسي أَحبأَى }٢٣/يوسف{رال أَن را لَوبِه مهبِهِ و تمه لَقَدو 

خْلَ ادِنَا الْمعِب مِن اء إِنَّهش الْفَحو وء الس هنع ف  }٢٤/يوسف{صِني برهان ربهِ كَذَلِك لِنصرِ
 ادأَر ناء مزا جم ابِ قَالَتى الْبا لَدهديا سأَلْفَيرٍ وبمِن د هقَمِيص ت قَدو ابقَا الْبتَباسو

 أَلِيم ذَابع أَو نج سا إِالَّ أَن يءوس لِك٢٥/يوسف{بِأَه{ هِدشن نَّفْسِي وتْنِي عداور قَالَ هِي 
ش الكَاذِبِني مِن وهو قَتدلٍ فَصمِن قُب قُد هقَمِيص ا إِن كَانلِهأَه نم ٢٦/يوسف{اهِد{ إِنو 

 ادِقِنيمِن الص وهو ترٍ فَكَذَببمِن د قُد هقَمِيص مِن }٢٧/يوسف{كَان قُد هأَى قَمِيصا رفَلَم 
مِن كَي رٍ قَالَ إِنَّهبد ظِيم ع كُندكَي إِن ي }٢٨/يوسف{دِكُن ض عن هذَا واستَغْفِرِ ف أَعرِ وسي 

 خَاطِئِني  وقَالَ نِسوة فِي الْمدِينةِ امرأَة الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها }٢٩/يوسف{لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِن الْ
ا إِنَّا با حغَفَهش ن نَّفْسِهِ قَدبِنيٍ ع لٍ ما فِي َضالاهر٣٠/يوسف{ لَن{   
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ةٍ ماحِدكُلَّ و آتَتتَّكَأً وم نلَه ت تَدأَعو هِنإِلَي لَتسأَر كْرِهِنبِم تمِعا سا فَلَمسِكِّين نهن
 ا إِنرش ذَا با هلِلّهِ م اشح قُلْنو نهدِيأَي نطَّع ج علَيهِن فَلَما رأَينه أَكْبرنَه وقَ رقَالَتِ اخو

 كَرِيم لَكذَا إِالَّ مدتُّ}٣١/يوسف{هاور لَقَدي فِيهِ و ي لُمتُننِ ه عن نَّفْسِهِ  قَالَت فَذَلِكُن الَّذِ
 اغِرِينالص نا م جنن ولَيكُونً سلَي ه را آملْ م فْعي لَئِن لَّمو مصتَع٣٢/يوسف{فَاس{ بقَالَ ر 

أَكُن مو هِنإِلَي بأَص نهدي كَي نع رِفإِالَّ تَصهِ وونَنِي إِلَيعدا يمِم ي جن أَحب إِلَ الس ن
 اهِلِنيج ف عنه كَيدهن إِنَّه هو السمِيع الْعلِيم }٣٣/يوسف{الْ رفَص ه بر لَه ابج  فَاستَ

جننه حتَّى حِنيٍ }٣٤/يوسف{ ساتِ لَياْ اآليأَوا ردِ معن بم ما لَهدب ٣٥/يوسف{ ثُم{ هعلَ مخدو 
جن فَتَيان قَ قَ الس مِلُ فَوانِي أَحإِنِّي أَر رقَالَ اآلخا ورمخ صِرانِي أَعنِّي أَر الَ أَحدهمآ إِ

 سِنِنيحالْم اكَ مِنا بِتَْأوِيلِهِ إِنَّا نَرئْننَب همِن رلُ الطَّي  قَالَ الَ يأْتِيكُما }٣٦/يوسف{رأْسِي خبزا تَأْكُ
ي تَركْت مِلَّةَ طَعام تُرزَقَانِهِ إِ بي إِنِّ نِي رلَّما عا مِما ذَلِكُمْأتِيكُملَ أَن ي ا بِتَأْوِيلِهِ قَبأْتُكُمالَّ نَب

 ونكَافِر مةِ هم بِاآلخِرهبِاللّهِ و ونمِنؤمٍ الَّ ي٣٧/يوسف{قَو{   
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ي إِبراهِيم وإِسحق ويعقُوب ما كَان لَنا أَن نُّشرِكَ بِاللّهِ مِن شيءٍ ذَلِك مِن  واتَّبعت مِلَّةَ آبآئِ
 ونكُرش اسِ الَ يالن أَكْثَر لَكِناسِ ولَى النعا ونلَييِ }٣٨/يوسف{فَضْلِ اللّهِ ع احِبا صي 

 ارالْقَه احِدالْو أَمِ اللّه ريخ قُونتَفَر م اببنِ أَأَرج ونِهِ إِالَّ }٣٩/يوسف{السمِن د وندبا تَعم 
طَانٍ إِنِ الْحكْم إِالَّ لِلّهِ  أَمر أَالَّ أَسماء سميتُموها أَنتُم وآبآؤكُم ما أَنزلَ اللّه بِها مِن سلْ

 ونلَمعاسِ الَ يالن أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد ذَلِك اهواْ إِالَّ إِيدبيِ }٤٠/يوسف{تَع احِبا صي 
جنِ أَما أَحدكُما فَيسقِي ربه خمرا وأَما اآلخر فَيصلَب فَتَأْكُلُ الطَّير مِن رأْسِهِ  الس ي قُضِ

ي فِيهِ تَستَفْتِيانِ  ي َظن أَنَّه نَاجٍ منهما اذْكُرنِي عِند ربك }٤١/يوسف{اَألمر الَّذِ  وقَالَ لِلَّذِ
 سِنِني ع جنِ بِضْ فِي الس ث طَان ذِكْر ربهِ فَلَبِ يالش اهى }٤٢/يوسف{فَأَنسنِّي أَر  وقَالَ الْملِك إِ

ب عبألُ س ا الْمه ا أَياتٍ يابِسي رأُخضْرٍ وتٍ خ النبس عبسو افج قَراتٍ سِمانٍ يْأكُلُهن سبع عِ
 ونربا تَعيؤلِلر إِن كُنتُم اييؤ ٤٣/يوسف{أَفْتُونِي فِي ر{   
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 الِمِنيمِ بِعالبِتَأْوِيلِ اَألح نا نَحممٍ والأَح ا }٤٤/يوسف{قَالُواْ أَضْغَاثمها مِنج ي نَ  وقَالَ الَّذِ
ها الص}٤٥/يوسف{وادكَر بعد أُمةٍ أَنَاْ أُنَبئُكُم بِتَْأوِيلِهِ فَأَرسِلُونِ  أَي ف وسعِ  ي با فِي سأَفْتِن يقد

جِع إِلَى  ي أَر تٍ خضْرٍ وأُخر يابِساتٍ لَّعلِّ النبعِ سبسو افج بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع عِ
 ونلَمعي ملَّهاسِ لَعو}٤٦/يوسف{النفَذَر دتُّمصا حا فَمأَبد سِنِني عبس ونعري  قَالَ تَز ه فِ

 ا تَأْكُلُونمم لِهِ إِالَّ قَلِيالنب٤٧/يوسف{س{ تُمما قَدم ْأكُلْني ادشِد ع بس دِ ذَلِكعأْتِي مِن بي ثُم 
 ونصِنا تُحمم إِالَّ قَلِيال نفِ}٤٨/يوسف{لَهو اسالن غَاثفِيهِ ي امع دِ ذَلِكعأْتِي مِن بي يهِ  ثُم

 ونصِرع٤٩/يوسف{ي{ أَلْهفَاس كبإِلَى ر ع جِ ولُ قَالَ ارسالر اءها جي بِهِ فَلَم  وقَالَ الْملِك ائْتُونِ
 لِيمع دِهِني بِكَي بر إِن نهدِيأَي نطَّع ةِ الالتِي قَ وسالُ النا بإِذْ }٥٠/يوسف{م كُنطْب ا خقَالَ م 

ر زِيزِ اآلنالْع أَةروءٍ قَالَتِ امهِ مِن سلَيا عنلِما علِلّهِ م اشح ن نَّفْسِهِ قُلْنع ف وسي دتُّناو
 ادِقِنيالص لَمِن إِنَّهن نَّفْسِهِ وع ه ي لَم }٥١/يوسف{حصحص الْحق أَنَاْ راودتُّ  ذَلِك لِيعلَم أَنِّ

خَائِنِني أَخنه بِالْ ي كَيد الْ   )اجلزء الثالث عشر (  }٥٢/يوسف{غَيبِ وأَن اللّه الَ يهدِ
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 ما رحِم ربي إِن ربي غَفُور رحِيم وما أُبرىء نَفْسِي إِن النفْس َألمارة بِالسوءِ إِالَّ
خْلِصه لِنفْسِي فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنَّك الْيوم لَدينا مِكِني }٥٣/يوسف{ ي بِهِ أَستَ  وقَالَ الْملِك ائْتُونِ

 ٥٤/يوسف{أَمِني{فِيظٌ عي ح ي علَى خزآِئنِ األَرضِ إِنِّ  وكَذَلِك }٥٥/يوسف{لِيم  قَالَ اجعلْنِ
 رج شاء والَ نُضِيع أَ شاء نُصِيب بِرحمتِنا من نَّ ي ث يا حهأُ مِنوتَبضِ ي فِي األَر ف وسا لِيكَّنم

 سِنِنيح٥٦/يوسف{الْم{ تَّقُونكَانُواْ يواْ ونآم لِّلَّذِين ريةِ خاآلخِر رج ة  }٥٧/يوسف{ ولَأَ واء إِخج و
 وننكِرم لَه مهو مفَهرهِ فَعلَيلُواْ عخفَد ف وسقَالَ }٥٨/يوسف{ي ازِهِمهج  ولَما جهزهم بِ

 نزِلِنيالْم ريأَنَاْ خلَ وأَنِّي أُوفِي الْكَي نوأَالَ تَر أَبِيكُم نخٍ لَّكُم م لَّم  فَِإن }٥٩/يوسف{ائْتُونِي بِأَ
ي والَ تَقْربونِ   قَالُواْ سنراوِد عنه أَباه وإِنَّا لَفَاعِلُون }٦٠/يوسف{تَْأتُونِي بِهِ فَال كَيلَ لَكُم عِندِ

لَ}٦١/يوسف{ ى أَهلِهِم  وقَالَ لِفِتْيانِهِ اجعلُواْ بِضَاعتَهم فِي رِحالِهِم لَعلَّهم يعرِفُونَها إِذَا انقَلَبواْ إِ
 ونِجع ري ملَّها }٦٢/يوسف{لَعنعسِلْ ملُ فَأَر ا الْكَيمِن نِعانَا ما أَبقَالُواْ ي وا إِلَى أَبِيهِمجِع ا رفَلَم 

 ظُون    }٦٣/يوسف{أَخانَا نَكْتَلْ وإِنَّا لَه لَحافِ
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 محأَر وهظًا و لُ فَاللّه خير حافِ لَى أَخِيهِ مِن قَبع ا أَمِنتُكُمهِ إِالَّ كَملَيع كُمنلْ آم قَالَ ه
 احِمِنيإِ}٦٤/يوسف{الر ت در متَهواْ بِضَاعدج و مهتَاعواْ ما فَتَحلَما  وانَا ما أَبقَالُواْ ي هِملَي

 سِريلٌ يكَي عِريٍ ذَلِكلَ بكَي ادد نَزانَا وظُ أَخ ت إِلَينا ونَمِري أَهلَنا ونَحفَ دا رتُنهِ بِضَاع نَبغِي هذِ
ثِقًا من اللّهِ لَتَ}٦٥/يوسف{ وتُونِ متَّى تُؤح كُمعم سِلَهأُر قَالَ لَن  اطَ بِكُمحي بِهِ إِالَّ أَن ي أْتُننِ

ثِقَهم قَالَ اللّه علَى ما نَقُولُ وكِيلٌ  وم ه ا آتَوابٍ }٦٦/يوسف{فَلَملُواْ مِن بخالَ تَد ي  وقَالَ يا بنِ
يءٍ إِنِ الْحكْم إِالَّ لِلّهِ واحِدٍ وادخلُواْ مِن أَبوابٍ متَفَرقَةٍ وما أُغْنِي عنكُم من اللّهِ مِن  ش

 كِّلُونتَولِ الْم ث أَمرهم أَبوهم ما }٦٧/يوسف{علَيهِ تَوكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتَوكَّ يح لُواْ مِنخا دلَمو 
قَضَاه قُوبعي نَفْسِ ي يءٍ إِالَّ حاجةً فِ اللّهِ مِن ش نم مهنغْنِي عي ا كَانلَذُو عِلْمٍ لِّم إِنَّها و

 ونلَمعاسِ الَ يالن أَكْثَر لَكِنو اهنلَّم٦٨/يوسف{ع{ اههِ أَخى إِلَيآو ف وسلَى يلُواْ عخا دلَمو 
 لُونمعا كَانُواْ يبِم س نِّي أَنَاْ أَخوكَ فَال تَبتَئِ    }٦٩/يوسف{قَالَ إِ
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 إِنَّكُم ا الْعِريتُهأَي ذِّنؤم أَذَّن لِ أَخِيهِ ثُم حةَ فِي رقَايلَ السعج ازِهِمهج فَلَما جهزهم بِ
 ارِقُون٧٠/يوسف{لَس{لُواْ عأَقْبقَالُواْ و  وناذَا تَفْقِدهِم ملَي}لِكِ }٧١/يوسفالْم اعوص قَالُواْ نَفْقِد 

 أَنَاْ بِهِ زَعِيمعِريٍ ولُ باء بِهِ حِمن جلِم٧٢/يوسف{و{ فْسِدا لِنا جِئْنتُم ملِمع قَالُواْ تَاللّهِ لَقَد 
 ارِقِنيا سا كُنمضِ وقَالُواْ فَ}٧٣/يوسف{فِي األَر  كَاذِبِني إِن كُنتُم ه آؤزا جقَالُواْ }٧٤/يوسف{م 

 ي الظَّالِمِني جزِ ه كَذَلِك نَ اؤزج ولِهِ فَهحفِي ر جِد ن وم ه آؤز٧٥/يوسف{ج{ تِهِمعِيأَ بِأَودفَب 
جها مِن وِعاء أَخِيهِ كَذَلِك كِدنَا لِ خْر ف ما كَان لِيأْخذَ أَخاه قَبلَ وِعاء أَخِيهِ ثُم استَ وسي

 لِيمي عِلْمٍ ع لِّ ذِ قَ كُ فَواء وش جاتٍ من نَّ رد فَعنَر اء اللّهش لِكِ إِالَّ أَن يي دِينِ الْم فِ
ف فِي نَفْسِهِ ولَم}٧٦/يوسف{ وسا يهرأَس خٌ لَّه مِن قَبلُ فَ قَ أَ رس قْ فَقَد  يبدِها  قَالُواْ إِن يسرِ

 ا تَصِفُونبِم لَمأَع اللّها و ها الْعزِيز إِن لَه أَبا }٧٧/يوسف{لَهم قَالَ أَنتُم شر مكَانً ا أَيقَالُواْ ي 
 سِنِنيحالْم اكَ مِنإِنَّا نَر كَانَهنَا مدُخذْ أَح خًا كَبِريا فَ ي٧٨/يوسف{ش{   
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 ونظَالِم ا لَّ آ إِذً ه إِنَّ ا عِندنتَاعنَا مدج ن وذَ إِالَّ ماذَ اللّهِ أَن نَّأْخعا }٧٩/يوسف{قَالَ مفَلَم 
 مها قَالَ كَبِري جِي ثِقًا من استَيأَسواْ مِنه خلَصواْ نَ وكُم ملَيذَ عأَخ قَد اكُمأَب واْ أَنلَمتَع أَلَم

ي  ْأذَن لِي أَبِي أَو يحكُم اللّه لِ ي تَّىح ضاألَر ح رأَب فَلَن ف وسفِي ي طتُما فَرلُ ممِن قَباللّهِ و
 اكِمِنيالْح ريخ وهواْ إِلَى أَبِ}٨٠/يوسف{وجِع ا  ارمقَ و رس كناب انَا إِنا أَبفَقُولُواْ ي يكُم

 ظِني  واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنا فِيها }٨١/يوسف{شهِدنَا إِالَّ بِما علِمنا وما كُنا لِلْغَيبِ حافِ
 ادِقُونإِنَّا لَصا وا فِيهلْني أَقْب لْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر  قَالَ}٨٢/يوسف{والْعِير الَّتِ ب 

 كِيمالْح لِيمالْع وه ا إِنَّهمِيعج ي بِهِم  وتَولَّى عنهم وقَالَ }٨٣/يوسف{جمِيلٌ عسى اللّه أَن يْأتِينِ
ظِيم ف وابيضَّت عيناه مِن الْحزنِ فَهو كَ وسلَى يفَى عا أَسأُ }٨٤/يوسف{ ي  قَالُواْ تَا تَفْتَ

 الِكِنيالْه مِن تَكُون ا أَو ف حتَّى تَكُون حرضً وسي ي }٨٥/يوسف{تَذْكُر ثِّ كُو با أَشقَالَ إِنَّم 
 ونلَما الَ تَعاللّهِ م مِن لَمأَعنِي إِلَى اللّهِ وزح٨٦/يوسف{و{   
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حِ  ومِن ر س حِ اللّهِ إِنَّه الَ ييأَ وواْ مِن رأَسالَ تَيأَخِيهِ وو ف وسواْ مِن يسسواْ فَتَحباذْه ي يا بنِ
 ونالْكَافِر ما }٨٧/يوسف{اللّهِ إِالَّ الْقَوفَلَم  ر دخلُواْ علَيهِ قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز مسنا وأَهلَنا الضُّ

 قِنيدتَصي الْم جزِ ي اللّه آ إِننلَيقْ ع دتَصلَ وا الْكَيفِ لَناةٍ فَأَوج ز ةٍ ما بِبِضَاعجِئْن و
ف}٨٨/يوسف{ وسلْتُم بِيا فَعتُم ملِملْ عقَالَ ه  اهِلُونج أَخِيهِ إِذْ أَنتُم٨٩/يوسف{ و{ قَالُواْ أَإِنَّك 

قِ ويِصبِر فَإِن اللّه الَ  ي قَد من اللّه علَينا إِنَّه من يتَّ ف وهذَا أَخِ وسقَالَ أَنَاْ ي ف وسي لَأَنت
 سِنِنيحالْم رج خَاطِئِني  قَالُواْ تَاللّهِ لَقَد}٩٠/يوسف{يضِيع أَ  آثَركَ اللّه علَينا وإِن كُنا لَ

 }٩٢/يوسف{ قَالَ الَ تَْثريب علَيكُم الْيوم يغْفِر اللّه لَكُم وهو أَرحم الراحِمِني }٩١/يوسف{
ي بِأَ تِ بصِريا وأْتُونِ ي يأْ جهِ أَبِ لَى وع ذَا فَأَلْقُوهواْ بِقَمِيصِي هباذْه عِنيمج  }٩٣/يوسف{هلِكُم أَ

ف لَوالَ أَن تُفَندونِ  وسي رِيح جِد نِّي لَأَ  قَالُواْ تَاللّهِ }٩٤/يوسف{ولَما فَصلَتِ الْعِري قَالَ أَبوهم إِ
   }٩٥/يوسف{إِنَّك لَفِي َضاللِك الْقَدِيمِ 
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ي أَعلَم مِن اللّهِ ما  نِّ ل لَّكُم إِ جهِهِ فَارتَد بصِريا قَالَ أَلَم أَقُ لَى وع أَلْقَاه شِري اء الْبا أَن جفَلَم
 ونلَم٩٦/يوسف{الَ تَع{نا ذُنُوبلَن تَغْفِرانَا اسا أَبقَالُواْ ي  اطِئِنيا خا إِنَّا كُن}٩٧/يوسف{ ف وقَالَ س 

 حِيمالر الْغَفُور وه إِنَّه يب ر لَكُم تَغْفِرهِ }٩٨/يوسف{أَسيوهِ أَبى إِلَيآو ف وسلَى يلُواْ عخا دفَلَم 
 آمِنِني اء اللّهإِن ش رلُواْ مِصخقَالَ اد٩٩/يوسف{و{وأَب فَعرا  ودج س واْ لَه رخشِ و رلَى الْعهِ عي

ي  جنِ ري إِذْ أَخب نسأَح قَدا وقي حبا رلَهعج لُ قَدمِن قَب اييؤ ذَا تَأْوِيلُ رتِ ها أَبقَالَ يو
طَان بينِي  يدِ أَن نَّزغَ الشعوِ مِن بدالْب ناء بِكُم مج نِ وج الس ي مِن بر تِي إِنوإِخ نيبو

 كِيمالْح لِيمالْع وه اء إِنَّهش ا يلِّم طِيف  رب قَد آتَيتَنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتَنِي مِن }١٠٠/يوسف{لَ
ي الدنُيا واآلخِرةِ تَ ضِ أَنت ولِيي فِ األَراتِ واومالس ثِ فَاطِر ي مسلِما تَأْوِيلِ األَحادِي وفَّنِ

 الِحِنيي بِالص  ذَلِك مِن أَنباء الْغَيبِ نُوحِيهِ إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ }١٠١/يوسف{وأَلْحِقْنِ
 ونكُرمي مهو مهرواْ أَمعمج  وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمِنِني }١٠٢/يوسف{أَ

   }١٠٣/يوسف{
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 الَمِنيلِّلْع إِالَّ ذِكْر وه رٍ إِنج  وكَأَين من آيةٍ فِي السماواتِ }١٠٤/يوسف{وما تَسأَلُهم علَيهِ مِن أَ
ون علَ رمضِ ياألَرو رِضُونعا مهنع مها وهم }١٠٥/يوسف{يهبِاللّهِ إِالَّ و مهأَكْثَر مِنؤا يمو 

 رِكُونش١٠٦/يوسف{م{ مهغْتَةً وةُ باعالس مهتَأْتِي ذَابِ اللّهِ أَوع نةٌ مغَاشِي مهواْ أَن تَْأتِيأَفََأمِن 
 ونرعش ي  قُلْ}١٠٧/يوسف{الَ ي نِ عنِ اتَّبمةٍ أَنَاْ وصِريلَى بو إِلَى اللّهِ ععبِيلِي أَدهِ س  هذِ

 رِكِنيش الْم ا أَنَاْ مِنماللّهِ و انحبسي }١٠٨/يوسف{و جاالً نُّوحِ  وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِالَّ رِ
ف كَان عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم إِلَيهِم من أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يسِريواْ فِي األَ واْ كَينُظرضِ فَير

 قِلُونتَع اتَّقَواْ أَفَال لِّلَّذِين ريةِ خاآلخِر ارلَدواْ }١٠٩/يوسف{و ظَن لُ وسالر س  حتَّى إِذَا استَيأَ
ش ي من نَّ ج نَا فَنرنَص ماءهواْ جكُذِب قَد مأَنَّه رِمِنيج مِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درالَ ياء و

ا يفْتَرى ولَكِن تَصدِيق }١١٠/يوسف{  لَقَد كَان فِي قَصصِهِم عِبرة لِّأُولِي األَلْبابِ ما كَان حدِيثً
مٍ يةً لِّقَومحرى ودهءٍ ويتَفْصِيلَ كُلَّ شهِ ويدي نيي ب   }١١١/يوسف{ؤمِنون الَّذِ
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  )١٣(سورة الرعد 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
و ق الْح كبمِن ر كأُنزِلَ إِلَي ي لَكِن أَكْثَر الناسِ الَ يؤمِنون املر تِلْك آيات الْكِتَابِ والَّذِ

خَّر }١/الرعد{ سشِ و رلَى الْعى عتَواس ا ثُمنَهودٍ تَرمرِ عاتِ بِغَياومالس فَعي ر  اللّه الَّذِ
لُ اآلياتِ لَعلَّ فَصي راَألم ربدى يمس لٍ م ج ي ألَ جرِ لٌّ ي كُم بِلِقَاء ربكُم تُوقِنون الشمس والْقَمر كُ

جعلَ فِيها رواسِي وأَنْهارا ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ فِيها }٢/الرعد{ و ضاألَر دي م  وهو الَّذِ
 ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لِّقَولَآي فِي ذَلِك إِن ارهلَ النشِي اللَّي جينِ اثْنينِ يغْ ضِ }٣/لرعدا{زَو فِي األَرو 

خِيلٌ صِنوان وغَير صِنوانٍ يسقَى بِماء  ع ونَ زَرابٍ ونأَع نم اتنج و اتاوِرج طَع متَ قِ
 قِلُونعمٍ ياتٍ لِّقَولَآي فِي ذَلِك ي األُكُلِ إِن لُ بعضَها علَى بعضٍ فِ  وإِن }٤/الرعد{واحِدٍ ونُفَضِّ

 لَئِكأُوو هِمبواْ بِركَفَر الَّذِين لَئِكدِيدٍ أُوقٍ ج ئِنا لَفِي خلْ ِئذَا كُنا تُرابا أَ جب قَولُهم أَ فَع بج تَع
 الِدونا خفِيه مارِ هالن ابحأَص لَئِكأُوو اقِهِمنلُ فِي أَع٥/الرعد{اَألغْال{   
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ت وإِن ربك لَذُو مغْفِرةٍ  ُثالالْم لِهِممِن قَب لَتخ قَدةِ ونسلَ الْحئَةِ قَبيبِالس جِلُونَك تَعسيو
شدِ  ويقُولُ الَّذِين كَفَرواْ لَوآل أُنزِلَ علَيهِ }٦/الرعد{يد الْعِقَابِ لِّلناسِ علَى ُظلْمِهِم وإِن ربك لَ

 اللّه يعلَم ما تَحمِلُ كُلُّ أُنثَى وما تَغِيض }٧/الرعد{آيةٌ من ربهِ إِنَّما أَنت منذِر ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ 
يءٍ عِ كُلُّ شو اددا تَزمو امحارٍ اَألربِمِقْد ه ٨/الرعد{ند{ ةِ الْكَبِريادهالشبِ والْغَي الِمع 

لِ }٩/الرعد{الْمتَعالِ  فٍ بِاللَّي خْ  سواء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِهِ ومن هو مستَ
ظُونَه مِن أَمرِ اللّهِ إِن  لَه معقِّبات من بينِ يد}١٠/الرعد{وسارِب بِالنهارِ  يهِ ومِن خلْفِهِ يحفَ

د لَه وما لَهم  رم ا فَالوءمٍ سبِقَو اللّه ادإِذَا أَرو ا بِأَنْفُسِهِمواْ مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوم رغَيالَ ي اللّه
ي يرِيكُ}١١/الرعد{من دونِهِ مِن والٍ  شِىء السحاب الثِّقَالَ  هو الَّذِ نيا وعطَمفًا ووقَ خ رالْب م

ق فَيصِيب بِها من }١٢/الرعد{ لُ الصواعِ ئِكَةُ مِن خِيفَتِهِ ويرسِ الالْمهِ و ح الرعد بِحمدِ بسيو 
جاِدلُون فِي اللّهِ وهو شدِيد الْمِحالِ  ي مهاء وش ١٣/الرعد{ي{   
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طِ كَفَّيهِ إِلَى  شيءٍ إِالَّ كَباسِ جِيبون لَهم بِ لَه دعوة الْحق والَّذِين يدعون مِن دونِهِ الَ يستَ
و غَ فَاه ي َضاللٍ الْماء لِيبلُ جد من }١٤/الرعد{ما هو بِبالِغِهِ وما دعاء الْكَافِرِين إِالَّ فِ سلِلّهِ يو 

 قُلْ )سجدة مستحبة (  }١٥/الرعد{فِي السماواتِ واألَرضِ طَوعا وكَرها وِظاللُهم بِالْغُدو واآلصالِ 
َخذْتُم من دونِهِ أَولِياء الَ يملِكُون لِأَنفُسِهِم نَفْعا من رب السماواتِ واألَرضِ قُلِ  اللّه قُلْ أَفَاتَّ

لُمات والنور أَم جعلُواْ لِلّهِ  ي الظُّ ي األَعمى والْبصِري أَم هلْ تَستَوِ والَ ضَرا قُلْ هلْ يستَوِ
شابه ا َخلْقِهِ فَتَ خَلْق علَيهِم قُلِ اللّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهو الْواحِد الْقَهار شركَاء خلَقُواْ كَ لْ

 أَنزلَ مِن السماء ماء فَسالَت أَودِيةٌ بِقَدرِها فَاحتَملَ السيلُ زَبدا رابِيا ومِما }١٦/الرعد{
ي النارِ ابتِغَاء حِلْيةٍ  لَ يوقِدون علَيهِ فِ أَو متَاعٍ زَبد مثْلُه كَذَلِك يضْرِب اللّه الْحق والْباطِ

 اللّه ضْرِبي ضِ كَذَلِكفِي األَر ث فََأما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُ
جابواْ لِربهِم الْ}١٧/الرعد{األَمثَالَ  ي  لِلَّذِين استَ جِيبواْ لَه لَو أَن لَهم ما فِ حسنى والَّذِين لَم يستَ

 س األَرضِ جمِيعا ومِْثلَه معه الَفْتَدواْ بِهِ أُولَئِك لَهم سوء الْحِسابِ ومأْواهم جهنم وبِئْ
 اد١٨/الرعد{الْمِه{   
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أَفَمن يعلَم أَنَّما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنَّما يتَذَكَّر أُولُواْ األَلْبابِ 
 والَّذِين يصِلُون ما أَمر اللّه }٢٠/الرعد{يثَاقَ  الَّذِين يوفُون بِعهدِ اللّهِ والَ يِنقُضُون الْمِ}١٩/الرعد{

خَافُون سوء احلِسابِ  يو مهبر نوش خْ يلَ ووصهِ }٢١/الرعد{بِهِ أَن يج تِغَاء وواْ ابربص الَّذِينو 
عا وسِر ماهزَقْنا رأَنفَقُواْ مِمو ةالواْ الصأَقَامو هِمبر لَئِكئَةَ أُويةِ السنسبِالْح ونؤ رديةً ونِيال

ح مِن آبائِهِم وأَزْواجِهِم }٢٢/الرعد{لَهم عقْبى الدارِ   جنات عدنٍ يدخلُونَها ومن صلَ
ئِكَةُ يدخلُون علَيهِم من كُلِّ بابٍ  املَالو اتِهِميذُر٢٣/الرعد{و{ مفَنِع تُمربا صكُم بِملَيع مالس 

آ أَمر اللّه بِهِ }٢٤/الرعد{عقْبى الدارِ  م ونطَع  والَّذِين ينقُضُون عهد اللّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْ
طُ }٢٥/الرعد{دارِ أَن يوصلَ ويفْسِدون فِي األَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوء ال سبي اللّه 

 تَاعةِ إِالَّ ما فِي اآلخِرنْيالد اةيا الْحما ونْياةِ الديواْ بِالْحفَرِحو قَدِرياء وش ي نقَ لِم الرزْ
ي  ويقُولُ الَّذِين كَفَرواْ لَوالَ أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ من ربهِ قُلْ إِن}٢٦/الرعد{ شاء ويهدِ ن يلُّ م  اللّه يضِ

 أَنَاب نهِ م٢٧/الرعد{إِلَي{ الْقُلُوب ئِنْطم ْطمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ أَالَ بِذِكْرِ اللّهِ تَ  الَّذِين آمنواْ وتَ
   }٢٨/الرعد{
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 كَذَلِك أَرسلْناكَ فِي أُمةٍ }٢٩/الرعد{الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ طُوبى لَهم وحسن مآبٍ 
ونكْفُري مهو كا إِلَينيحأَو ي ي قَد خلَت مِن قَبلِها أُمم لِّتَتْلُو علَيهِم الَّذِ بر ونِ قُلْ همحبِالر 

طِّعت }٣٠/الرعد{ال إِلَه إِالَّ هو علَيهِ تَوكَّلْت وإِلَيهِ متَابِ  جِبالُ أَو قُ ت بِهِ الْ ريآنًا سقُر أَن لَوو 
ل لِّلّهِ اَألمر جمِيعا أَفَلَم ييأَ تَى بوبِهِ الْم كُلِّم أَو ضبِهِ األَر اء اللّهش ي واْ أَن لَّونآم سِ الَّذِين

لَهدى الناس جمِيعا والَ يزالُ الَّذِين كَفَرواْ تُصِيبهم بِما صنعواْ قَارِعةٌ أَو تَحلُّ قَرِيبا من 
 ادالْمِيع ف خْلِ الَ ي اللّه اللّهِ إِن دعو أْتِيتَّى يح ارِهِمن }٣١/الرعد{دلٍ م سبِر زِىءتُهلَقَدِ اسو 

ف كَان عِقَابِ  فَكَي مذْتُهأَخ واْ ثُمكَفَر لِلَّذِين تلَيفََأم لِكلَى }٣٢/الرعد{قَبع قَآئِم وه نأَفَم 
 ئُونَهبتُن أَم موه مكَاء قُلْ سرلُواْ لِلّهِ شعج و تبا كَسضِ أَم كُلِّ نَفْسٍ بِمفِي األَر لَمعا الَ يبِم

 ا لَهفَم ضْلِلِ اللّهن يمبِيلِ ونِ السواْ ع دصو مهكْرواْ مكَفَر لِلَّذِين نلْ زُيلِ بالْقَو نظَاهِرٍ م بِ
ق وما لَهم من اللّهِ مِن  لَّهم عذَاب فِي الْحياةِ الدنْيا ولَعذَاب اآلخِرةِ أَش}٣٣/الرعد{مِن هادٍ 

   }٣٤/الرعد{واقٍ 

http://www.islam4u.com


  )٢٥٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

ي مِن تَحتِها األَنْهار أُكُلُها دآئِم وِظِ جرِ ي وعِد الْمتَّقُون تَ جنةِ الَّتِ لُّها تِلْك عقْبى الَّذِين مثَلُ الْ
 ارالن ى الْكَافِرِينقْبع٣٥/الرعد{اتَّقَواْ و{ مِنو كا أُنزِلَ إِلَيبِم ونحفْري الْكِتَاب ماهنآتَي الَّذِينو 

ت أَن أَعبد اللّه وال أُشرِكَ  ا أُمِرلْ إِنَّم بِهِ إِلَيهِ أَدعو وإِلَيهِ مآبِ األَحزابِ من ينكِر بعضَه قُ
ا ولَئِنِ اتَّبعت أَهواءهم بعد ما جاءكَ مِن الْعِلْمِ ما }٣٦/الرعد{ بِيرا عكْمح اهلْنأَنز كَذَلِكو 

لِيٍّ والَ واقٍ  اللّهِ مِن و مِن ٣٧/الرعد{لَك{لِكن قَبم السا رلْنسأَر لَقَدا  واجأَزْو ما لَهلْنعج و 
 لٍ كِتَابج آيةٍ إِالَّ بِِإذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَ  يمحو اللّه ما }٣٨/الرعد{وذُريةً وما كَان لِرسولٍ أَن يأْتِي بِ

ه أُم الْكِتَابِ  عِندو ثْبِت ياء وش ي}٣٩/الرعد{ي  نَعِدهم أَو نَتَوفَّينك  وإِن ما نُرِينك بعض الَّذِ
 ابا الْحِسنلَيعغُ و الالْب كلَيا ع٤٠/الرعد{فَإِنَّم{ ا مِنهنَنقُص ضاْ أَنَّا نَأْتِي األَروري لَمأَو 

 مكَر الَّذِين مِن  وقَد}٤١/الرعد{أَطْرافِها واللّه يحكُم الَ معقِّب لِحكْمِهِ وهو سرِيع الْحِسابِ 
قَبلِهِم فَلِلّهِ الْمكْر جمِيعا يعلَم ما تَكْسِب كُلُّ نَفْسٍ وسيعلَم الْكُفَّار لِمن عقْبى الدارِ 

   }٤٢/الرعد{
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 عِلْم ه عِند نمو كُمنيبنِي ويا بهِيدقُلْ كَفَى بِاللّهِ ش السرم تواْ لَسكَفَر قُولُ الَّذِينيو
 }٤٣/الرعد{الْكِتَابِ 

  )١٤(سورة ابراهيم 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
مِن اسالن ج خْرِ ِإذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الَر كِتَاب أَنزلْناه إِلَيك لِتُ لُماتِ إِلَى النورِ بِ  الظُّ

لٌ لِّلْكَافِرِين مِن }١/إبراهيم{الْحمِيدِ  يوضِ وي األَر ي السماواتِ وما فِ ي لَه ما فِ  اللّهِ الَّذِ
ون عن سبِيلِ  الَّذِين يستَحِبون الْحياة الد}٢/إبراهيم{عذَابٍ شدِيدٍ  دصيةِ ولَى اآلخِرا عنْي

جا أُولَئِك فِي َضاللٍ بعِيدٍ  ا عِوغُونَهبيانِ }٣/إبراهيم{اللّهِ وولٍ إِالَّ بِلِسسا مِن رلْنسا أَرمو 
الْع وهاء وش ن يي م شاء ويهدِ ن يم ضِلُّ اللّهفَي ملَه نيبمِهِ لِيقَو كِيمالْح ٤/إبراهيم{زِيز{ لَقَدو 

ي  لُماتِ إِلَى النورِ وذَكِّرهم بِأَيامِ اللّهِ إِن فِ ج قَومك مِن الظُّ أَرسلْنا موسى بِآياتِنا أَن أَخرِ
   }٥/إبراهيم{ذَلِك آلياتٍ لِّكُلِّ صبارٍ شكُورٍ 
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 وءس ونَكُمومسي نوعآلِ فِر نإِذْ أَجنَاكُم م كُملَيةَ اللّهِ عمواْ نِعمِهِ اذْكُرى لِقَووسإِذْ قَالَ مو
اءكُمنِس ونيتَحسيو اءكُمنأَب ونحذَبيذَابِ والْع ظِيم ع كُمبن رالء مفِي ذَلِكُم ب٦/إبراهيم{ و{ 

 دِيدش ي لَ َأذَّن ربكُم لَئِن شكَرتُم ألَزِيدنَّكُم ولَئِن كَفَرتُم إِن عذَابِ  وقَالَ }٧/إبراهيم{وإِذْ تَ
 اللّه إِن ضِ جمِيعا فَ ن فِي األَرمو واْ أَنتُمى إِن تَكْفُروسم مِيدح ي  أَلَم يأْتِكُم }٨/إبراهيم{لَغَنِ

 ماءتْهج إِالَّ اللّه مهلَمعالَ ي دِهِمعمِن ب الَّذِينو ودثَم ادٍ وعمِ نُوحٍ وقَو لِكُممِن قَب أُ الَّذِين نَب
واْ أَيدِيهم فِي أَفْواهِهِم وقَالُو داتِ فَرنيم بِالْبلُهسكٍّ ري ش اْ إِنَّا كَفَرنَا بِما أُرسِلْتُم بِهِ وإِنَّا لَفِ

ضِ }٩/إبراهيم{مما تَدعونَنا إِلَيهِ مرِيبٍ  األَراتِ واومفَاطِرِ الس كأَفِي اللّهِ ش ملُهسر قَالَت 
ج شر مثْلُنا يدعوكُم لِيغْفِر لَكُم من ذُنُوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَ إِالَّ ب أَنتُم ى قَالُواْ إِنمس لٍ م

طَانٍ مبِنيٍ  ونَا عما كَان يعبد آبآؤنَا فَْأتُونَا بِسلْ دأَن تَص ون١٠/إبراهيم{تُرِيد{   
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هِ وما  شاء مِن عِبادِ ن يلَى مع نمي اللّه لَكِنو ثْلُكُمم رش إِالَّ ب نإِن نَّح ملُهسر ملَه قَالَت
 ونمِنؤكَّلِ الْمتَوعلَى اللّهِ فَلْيطَانٍ إِالَّ بِِإذْنِ اللّهِ و  وما لَنا }١١/إبراهيم{كَان لَنا أَن نَّْأتِيكُم بِسلْ

لِ  لَ علَى اللّهِ وقَد هدانَا سبلَنا ولَنصبِرن علَى ما آذَيتُمونَا وعلَى اللّهِ فَلْيتَوكَّ أَالَّ نَتَوكَّ
 كِّلُونتَولَ}١٢/إبراهيم{الْم آ أَو ضِنأَر نكُم منج خْرِ لَن لِهِمسواْ لِركَفَر قَالَ الَّذِيني  و تَعودن فِ

 الظَّالِمِني لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيحا فَأَو١٣/إبراهيم{مِلَّتِن{ ذَلِك دِهِمعمِن ب ضاألَر كُمنكِنسلَنو 
 واستَفْتَحواْ وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ }١٤/إبراهيم{لِمن خاف مقَامِي وخاف وعِيدِ 

جرعه والَ يكَاد يسِيغُه }١٦/إبراهيم{ من ورآئِهِ جهنم ويسقَى مِن ماء صدِيدٍ }١٥/إبراهيم{  يتَ
ت مِن كُلِّ مكَانٍ وما هو بِميتٍ ومِن ورآئِهِ عذَاب غَلِيظٌ  وْأتِيهِ الْمي١٧/إبراهيم{و{ ثَلُ الَّذِينم 

فٍ الَّ يقْدِرون مِما كَسبواْ علَى كَفَرواْ بِربهِم أَ ي يومٍ عاصِ ت بِهِ الريح فِ تَدادٍ اشمكَر مالُهمع
 عِيدلُ الْبالضَّال وه ءٍ ذَلِكي١٨/إبراهيم{ش{   
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خَلْقٍ جدِيدٍ  تِ بِ أْ يذْهِبكُم ويأْ ش إِن ي بِالْحق ض األَراتِ واومالس لَقخ اللّه أَن تَر أَلَم
عفَاء لِلَّذِين }٢٠/إبراهيم{ وما ذَلِك علَى اللَّهِ بِعزِيزٍ }١٩/إبراهيم{  وبرزُواْ لِلّهِ جمِيعا فَقَالَ الضُّ

رتَكْبانَا اسده ءٍ قَالُواْ لَوي ذَابِ اللّهِ مِن شع ا مِننع ونغْن لْ أَنتُم ما فَهعتَب ا لَكُمواْ إِنَّا كُن
جزِعنا أَم صبرنَا ما لَنا مِن محِيصٍ  طَان }٢١/إبراهيم{اللّه لَهديناكُم سواء علَينآ أَ يقَالَ الشو 

ا قُضِين لَمكُم ملَيع لِي ا كَانمو لَفْتُكُمفَأَخ دتُّكُمعوو قالْح دعو كُمدعو اللّه إِن راَألم 
جبتُم لِي فَال تَلُومونِي ولُومواْ أَنفُسكُم ما أَنَاْ بِمصرِخِكُم وما  طَانٍ إِالَّ أَن دعوتُكُم فَاستَ سلْ

لُ إِن الظَّالِمِني لَهم عذَاب أَلِيم أَنتُم بِمصرِ ونِ مِن قَبكْتُمرآ أَش بِم ت نِّي كَفَر  }٢٢/إبراهيم{خِي إِ
ِإذْنِ  ي مِن تَحتِها األَنْهار خالِدِين فِيها بِ جرِ وأُدخِلَ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ جناتٍ تَ

جرةٍ طَيبةٍ }٢٣/إبراهيم{هم فِيها سالم ربهِم تَحِيتُ ش ف َضرب اللّه مثَال كَلِمةً طَيبةً كَ كَي تَر أَلَم 
   }٢٤/إبراهيم{أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماء 
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 ونتَذَكَّري ملَّهاسِ لَعثَالَ لِلن األَم اللّه ضْرِبيا وهبلَّ حِنيٍ بِِإذْنِ ر  ومثلُ }٢٥/إبراهيم{تُؤتِي أُكُلَها كُ
قِ األَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ  مِن فَو تُثَّتبِيثَةٍ اجةٍ خرج ش  يثَبت اللّه }٢٦/إبراهيم{كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَ

الَّذِين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنْيا وفِي اآلخِرةِ ويضِلُّ اللّه الظَّالِمِني ويفْعلُ اللّه ما 
شاء  ٢٧/إبراهيم{ي{واْ قَو  }٢٨/إبراهيم{مهم دار الْبوارِ  أَلَم تَر إِلَى الَّذِين بدلُواْ نِعمةَ اللّهِ كُفْرا وأَحلُّ

 ارالْقَر س لْ تَمتَّعواْ }٢٩/إبراهيم{جهنم يصلَونَها وبِئْ جعلُواْ لِلّهِ أَندادا لِّيضِلُّواْ عن سبِيلِهِ قُ و 
ي الَّذِين آمنواْ يقِ}٣٠/إبراهيم{فَإِن مصِريكُم إِلَى النارِ  يمواْ الصالة وينفِقُواْ مِما  قُل لِّعِبادِ

ا وعالنِيةً من قَبلِ أَن يأْتِي يوم الَّ بيع فِيهِ والَ خِاللٌ  سِر ماهزَقْن٣١/إبراهيم{ر{ لَقي خ  اللّه الَّذِ
رالثَّم بِهِ مِن ج راء فَأَخاء ممالس لَ مِنأَنزو ضاألَراتِ واومالس لَكُم خَّر سو اتِ رِزْقًا لَّكُم

 اراألَنْه لَكُم خَّر سهِ و ي فِي الْبحرِ بَِأمرِ جرِ خَّر لَكُم الشمس والْقَمر }٣٢/إبراهيم{الْفُلْك لِتَ سو 
 ارهالنلَ واللَّي لَكُم خَّر سو نيآئِب٣٣/إبراهيم{د{   
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 كَفَّار ظَلُوم واْ نِعمت اللّهِ الَ تُحصوها إِن اإلِنسان لَ دإِن تَعو وهأَلْتُما سلِّ م وآتَاكُم من كُ
ي أَن نَّعبد األَصنام  وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا ا}٣٤/إبراهيم{ ي وبنِ لْبلَد آمِنا واجنبنِ
ي ومن عصانِي فَإِنَّك }٣٥/إبراهيم{ مِن إِنَّه ي فَ  رب إِنَّهن أَْضلَلْن كَثِريا من الناسِ فَمن تَبِعنِ

 حِيمر ٣٦/إبراهيم{غَفُور{يمِن ذُر كَنتنِّي أَس عٍ عِند بيتِك  ربنا إِ ي زَر تِي بِوادٍ غَيرِ ذِ
 ملَّهاتِ لَعرالثَّم نم مزُقْهارو هِملَي ي إِ الْمحرمِ ربنا لِيقِيمواْ الصالة فَاجعلْ أَفْئِدة من الناسِ تَهوِ

 ونكُرش ٣٧/إبراهيم{ي{خْفِي و ي  ربنا إِنَّك تَعلَم ما نُ خْفَى علَى اللّهِ مِن شيءٍ فَ ا يمو لِنا نُعم
ي وهب لِي علَى الْكِبرِ إِسماعِيلَ }٣٨/إبراهيم{األَرضِ والَ فِي السماء   الْحمد لِلّهِ الَّذِ

عاء  الد مِيعي لَس بر إِن قحإِسةِ }٣٩/إبراهيم{والالص قِيملْنِي معاج با  رنبتِي ريمِن ذُرو
ي ولِلْمؤمِنِني يوم يقُوم الْحِساب }٤٠/إبراهيم{وتَقَبلْ دعاء  الِدلِوي و  والَ }٤١/إبراهيم{ ربنا اغْفِر لِ

خَص ش لُ الظَّالِمون إِنَّما يؤخرهم لِيومٍ تَ معا يمع غَافِال اللّه نبستَح ارص٤٢/إبراهيم{ فِيهِ األَب{   
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طِعِني مقْنِعِي رءوسِهِم الَ يرتَد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئِدتُهم هواء  ها}٤٣/إبراهيم{مأَنذِرِ النو  موي س
لَ  سعِ الر لٍ قَرِيبٍ نُّجِب دعوتَك ونَتَّبِ ج يْأتِيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذِين َظلَمواْ ربنا أَخرنَا إِلَى أَ

ين  وسكَنتُم فِي مساكِنِ الَّذِ}٤٤/إبراهيم{أَولَم تَكُونُواْ أَقْسمتُم من قَبلُ ما لَكُم من زَوالٍ 
ثَالَ  األَم ا لَكُمنبَضرو ا بِهِملْنفَع ف كَي لَكُم نيتَبو مهواْ أَنفُسواْ }٤٥/إبراهيم{َظلَمكَرم قَدو 

جِبالُ    فَال تَحسبن اللّه}٤٦/إبراهيم{مكْرهم وعِند اللّهِ مكْرهم وإِن كَان مكْرهم لِتَزولَ مِنه الْ
هِ رسلَه إِن اللّه عزِيز ذُو انْتِقَامٍ  ف وعدِ خْلِ ضِ }٤٧/إبراهيم{م األَر رغَي ض لُ األَردتُب موي 

ي }٤٨/إبراهيم{والسماوات وبرزُواْ للّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ  جرِمِني يومئِذٍ مقَرنِني فِ ى الْمتَرو 
جوههم النار }٤٩/راهيمإب{األَصفَادِ  ى وش طِرانٍ وتَغْ ي اللّه }٥٠/إبراهيم{ سرابِيلُهم من قَ جزِ لِي 

هِ }٥١/إبراهيم{كُلَّ نَفْسٍ ما كَسبت إِن اللّه سرِيع الْحِسابِ  غٌ لِّلناسِ ولِينذَرواْ بِ الذَا به 
و إِلَه وا هواْ أَنَّملَمعلِيابِ ولُواْ اَأللْب أُو ذَّكَّرلِيو اجلزء الرابع عشر (  }٥٢/إبراهيم{احِد( 
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  )١٥(سورة احلجر 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
د الَّذِين كَفَرواْ لَو كَانُواْ مسلِمِني }١/احلجر{ابِ وقُرآنٍ مبِنيٍ الَر تِلْك آيات الْكِتَ وا يمب ر 

لُ فَسوف يعلَمون }٢/احلجر{ األَم لْهِهِميواْ وتَّعتَميأْكُلُواْ وي مهةٍ }٣/احلجر{ ذَريا مِن قَرلَكْنا أَهمو 
عم ا كِتَابلَهإِالَّ و ٤/احلجر{لُوم{ ونتَأْخِرسا يما ولَهج  وقَالُواْ يا }٥/احلجر{ ما تَسبِق مِن أُمةٍ أَ

 وننج لَم إِنَّك هِ الذِّكْرلَيلَ عي نُز  لَّو ما تَأْتِينا بِالْمالئِكَةِ إِن كُنت مِن }٦/احلجر{أَيها الَّذِ
 ادِقِنيا نُ}٧/احلجر{الصم  نَظرِينا كَانُواْ إِذًا ممو ق  إِنَّا نَحن }٨/احلجر{نزلُ الْمالئِكَةَ إِالَّ بِاحلَ

 ظُون عِ األَولِني }٩/احلجر{نَزلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِ فِي شِي لِكا مِن قَبلْنسأَر لَقَد١٠/احلجر{ و{ 
ؤون وما يأْتِيهِم من رسولٍ إِ جرِمِني }١١/احلجر{الَّ كَانُواْ بِهِ يستَهزِ ي قُلُوبِ الْم  كَذَلِك نَسلُكُه فِ

 ولَو فَتَحنا علَيهِم بابا من }١٣/احلجر{ الَ يؤمِنون بِهِ وقَد خلَت سنةُ اَألولِني }١٢/احلجر{
 ونج رعظَلُّواْ فِيهِ ي ت أَبصارنَا بلْ نَحن قَوم مسحورون }١٤/راحلج{السماء فَ كِّرا سلَقَالُواْ إِنَّم 

   }١٥/احلجر{
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ا لِلناهنزَيا ووجراء بمي الس طَانٍ }١٦/احلجر{اِظرِين ولَقَد جعلْنا فِ يلِّ ش ظْناها مِن كُ  وحفِ
جِيمٍ  ١٧/احلجر{ر{ بِني م ابشِه هعفََأتْب ع مقَ الس تَرنِ اسا }١٨/احلجر{ إِالَّ منَاهددم ضاألَرو 

ش }١٩/جراحل{وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتْنا فِيها مِن كُلِّ شيءٍ موزُونٍ  جعلْنا لَكُم فِيها معايِ و 
 ازِقِنيبِر لَه تُمن لَّسملُومٍ }٢٠/احلجر{وعرٍ مإِالَّ بِقَد لُهزا نُنمو هائِنزنَا خءٍ إِالَّ عِندين شإِن مو 

ح فَأَنزلْنا مِن السماء ما}٢١/احلجر{ خَازِنِني  وأَرسلْنا الرياح لَواقِ أَسقَيناكُموه وما أَنتُم لَه بِ ء فَ
ثُون }٢٢/احلجر{ ي ونُمِيت ونَحن الْوارِ  ولَقَد علِمنا الْمستَقْدِمِني }٢٣/احلجر{ وإنَّا لَنحن نُحيِ

 تَْأخِرِينسا الْمنلِمع لَقَدو ٢٤/احلجر{مِنكُم{ش حي وه كبر إِنو  لِيمع كِيمح إِنَّه مهر
جآن خلَقْناه }٢٦/احلجر{ ولَقَد خلَقْنا اإلِنسان مِن صلْصالٍ من حمإٍ مسنونٍ }٢٥/احلجر{  والْ

شرا من ص}٢٧/احلجر{مِن قَبلُ مِن نَّارِ السمومِ  ب الِقئِكَةِ إِنِّي خ اللِلْم كبإِذْ قَالَ رو  نالٍ ملْص
وحِي فَقَعواْ لَه ساِجدِين }٢٨/احلجر{حمإٍ مسنونٍ  فِيهِ مِن ر خْت  }٢٩/احلجر{ فَِإذَا سويتُه ونَفَ

 ونعمج جد الْمآلئِكَةُ كُلُّهم أَ ٣٠/احلجر{فَس{ اجِدِينالس عم كُونى أَن يأَب لِيسإِالَّ إِب 
   }٣١/احلجر{
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 اِجدِينالس ع م أَالَّ تَكُون ا لَكم لِيسا إِب٣٢/احلجر{قَالَ ي{ لَقْتَهرٍ خش لِب دج أَس  قَالَ لَم أَكُن لِّ
جِيم }٣٣/احلجر{ مِن صلْصالٍ من حمإٍ مسنونٍ ر إِنَّك ج مِنها فَ ر٣٤/احلجر{ قَالَ فَاخ{ إِنو 

ظِرنِي إِلَى يومِ يبعثُون }٣٥/احلجر{علَيك اللَّعنةَ إِلَى يومِ الدينِ   قَالَ فَإِنَّك }٣٦/احلجر{ قَالَ رب فَأَن
 نَظرِينالْم ٣٧/احلجر{مِن{ ِقْتومِ الْولُومِ  إِلَى يعالْم}٣٨/احلجر{ ملَه ننتَنِي ألُزَييآ أَغْو بِم بقَالَ ر 

 عِنيمج ْخلَصِني }٣٩/احلجر{فِي األَرضِ وألُغْوِينهم أَ الْم مهكَ مِنادذَا }٤٠/احلجر{ إِالَّ عِبقَالَ ه 
 تَقِيمسم لَياطٌ ع٤١/احلجر{صِر{س ي لَي طَان إِالَّ منِ اتَّبعك مِن  إِن عِبادِ  لَك علَيهِم سلْ

 ٤٢/احلجر{الْغَاوِين{ عِنيمج  لَها سبعةُ أَبوابٍ لِّكُلِّ بابٍ منهم }٤٣/احلجر{ وإِن جهنم لَموعِدهم أَ
 ومقْسم ءزونٍ }٤٤/احلجر{جيعاتٍ وني ج  ادخلُوها بِسالمٍ آمِنِني }٤٥/احلجر{ إِن الْمتَّقِني فِ

 الَ }٤٧/احلجر{ ونَزعنا ما فِي صدورِهِم من غِلٍّ إِخوانًا علَى سررٍ متَقَابِلِني }٤٦/احلجر{
 جِني خْر ا بِمهنم ما همو با نَصفِيه مهسمنِّي أَنَا الْغَ}٤٨/احلجر{ي ي أَ فُور الرحِيم  نَبىء عِبادِ

فِ إِ براَهِيم }٥٠/احلجر{ و أَن عذَابِي هو الْعذَاب األَلِيم }٤٩/احلجر{ ن ضَيع مئْهنَبو 
   }٥١/احلجر{
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لَيلُواْ عخإِذْ د جِلُون و ا قَالَ إِنَّا مِنكُمالمكَ }٥٢/احلجر{هِ فَقَالُواْ سرش لْ إِنَّا نُبج قَالُواْ الَ تَو 
شرون }٥٣/احلجر{بِغُالمٍ علِيمٍ  تُب فَبِم رالْكِب نِيسلَى أَن مونِي عتُمرش قَالُواْ }٥٤/احلجر{ قَالَ أَب 

فَال قنَاكَ بِالْحرش ب طِني طُ مِن رحمةِ ربهِ إِالَّ الضَّآلُّون }٥٥/احلجر{ تَكُن من الْقَانِ قْنن يمقَالَ و 
طْبكُم أَيها الْمرسلُون }٥٦/احلجر{ ا خ٥٧/احلجر{ قَالَ فَم{ رِمِنيجمٍ ما إِلَى قَوسِلْنقَالُواْ إِنَّا أُر 
جمعِني  إِالَّ آلَ لُوطٍ إِنَّ}٥٨/احلجر{ جوهم أَ ن٥٩/احلجر{ا لَم{ الْغَابِرِين ا لَمِننَا إِنَّهرقَد أَتَهرإِالَّ ام 
 قَالُواْ }٦٢/احلجر{ قَالَ إِنَّكُم قَوم منكَرون }٦٠/احلجر{ فَلَما جاء آلَ لُوطٍ الْمرسلُون }٦٠/احلجر{

ا كَانُواْ فِيهِ ياكَ بِملْ جِئْنب ونتَر٦٣/احلجر{م{ ادِقُونإِنَّا لَصو قالْحاكَ بنأَتَيو }رِ }٦٤/احلجرفَأَس 
 ونرمتُؤ ث يضُواْ حامو دأَح مِنكُم لْتَفِتالَ يو مهاربأَد ع عٍ من اللَّيلِ واتَّبِ طْ بِأَهلِك بِقِ

لَيهِ ذَلِك األَم}٦٥/احلجر{ طُوع مصبِحِني  وقَضَينا إِ لُ }٦٦/احلجر{ر أَن دابِر هؤالء مقْ اء أَهج و 
 ونشِر تَبسةِ يدِين٦٧/احلجر{الْم{ ِونتَفْضَح فِي فَالالء ضَيؤه قَالَ إِن }٦٨/احلجر{ اتَّقُوا اللّهو 

خْزونِ     }٧٠/احلجر{ني  قَالُوا أَولَم نَنهك عنِ الْعالَمِ}٦٩/احلجر{والَ تُ
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 فَاعِلِني ي إِن كُنتُم  }٧٢/احلجر{ لَعمركَ إِنَّهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهون }٧١/احلجر{قَالَ هؤالء بناتِ
الص مذَتْهفَأَخ رِقِنيش ةُ محن }٧٣/احلجر{يم ةارج طَرنَا علَيهِم حِ أَما وافِلَها سهالِيا علْنعج  فَ

جيلٍ  قيمٍ }٧٥/احلجر{ إِن فِي ذَلِك آلياتٍ لِّلْمتَوسمِني }٧٤/احلجر{سِ بِيلٍ ما لَبِسإِنَّه٧٦/احلجر{ و{ 
ظَالِمِني }٧٧/احلجر{نِني إِن فِي ذَلِك آليةً لِّلْمؤمِ  فَانتَقَمنا }٧٨/احلجر{ وإِن كَان أَصحاب األَيكَةِ لَ

جرِ الْمرسلِني }٧٩/احلجر{مِنهم وإِنَّهما لَبِإِمامٍ مبِنيٍ   }٨٠/احلجر{ ولَقَد كَذَّب أَصحاب احلِ
جِبالِ بيوتًا آمِنِني }٨١/احلجر{ني وآتَيناهم آياتِنا فَكَانُواْ عنها معرِضِ  وكَانُواْ ينحِتُون مِن الْ

 فَما أَغْنى عنهم ما كَانُواْ يكْسِبون }٨٣/احلجر{ فَأَخذَتْهم الصيحةُ مصبِحِني }٨٢/احلجر{
حِ  وما خلَقْنا السماواتِ واألَرض وما بينهما إِالَّ}٨٤/احلجر{ ق وإِن الساعةَ آلتِيةٌ فَاصفَ بِالْح 

جمِيلَ  ح الْ قُ الْعلِيم }٨٥/احلجر{الصفْ َخال  ولَقَد آتَيناكَ سبعا من }٨٦/احلجر{ إِن ربك هو الْ
 ظِيم الْع آنالْقُرثَانِي وتَّ}٨٧/احلجر{الْما مإِلَى م كينيع ندالَ  الَ تَمو مهنا ماجا بِهِ أَزْونع

 مِنِنيؤلِلْم كاحنج فِضاخو هِملَيع نز٨٨/احلجر{تَح{ بِنيالْم ذِيرنِّي أَنَا الن  }٨٩/احلجر{ وقُلْ إِ
 لَى املُقْتَسِمِنيا علْنا أَنز٩٠/احلجر{كَم{   
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 عِضِني آنلُوا الْقُرعج ٩١/احلجر{الَّذِين{ نعِيمج  عما كَانُوا }٩٢/احلجر{ فَوربك لَنسَألَنهم أَ
 لُونمع٩٣/احلجر{ي{ رِكِنيش نِ الْمع ض ع بِما تُؤمر وأَعرِ داكَ }٩٤/جراحل{ فَاصنإِنَّا كَفَي 

 ئِني ع اللّ}٩٥/احلجر{الْمستَهزِ م لُونعج ي الَّذِين لَمعي ف وفَس رهلًا آخ  ولَقَد نَعلَم }٩٦/احلجر{ون هِ إِ
 قُولُونا يكَ بِمردص ضِيقي اجِدِي}٩٧/احلجر{أَنَّكالس نكُن مو كبدِ رمبِح ح بفَس  ن

 }٩٩/احلجر{ واعبد ربك حتَّى يأْتِيك الْيقِني }٩٨/احلجر{

  )١٦(سورة النحل 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 رِكُونش ا يمالَى عتَعو انَهحبس ِجلُوه تَعتَس اللّهِ فَال روحِ }١/النحل{أَتَى أَم آلئِكَةَ بِالْرلُ الْمزني 

هِ أَن أَنذِرواْ أَنَّه الَ إِلَه إِالَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ مِ شاء مِن عِبادِ ن يلَى مهِ ع ق }٢/النحل{ن أَمرِ  خلَ
 رِكُونش ا يمالَى عتَع قبِالْح ضاألَراتِ واوم٣/النحل{الس{ وِإذَا ه  خلَق اإلِنسان مِن نُّطْفَةٍ فَ

بِنيم صِيم٤/النحل{ خ{ ا تَأْكُلُونهمِنو افِعنمو ءا دِففِيه ا لَكُملَقَهخ اماألَنْعو }٥/النحل{ لَكُمو 
 ونحرتَس حِنيو ونحي    }٦/النحل{فِيها جمالٌ حِني تُرِ
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 حِيمر وفؤ لَر كُمبر األَنفُسِ إِن شِق ثْقَالَكُم إِلَى بلَدٍ لَّم تَكُونُواْ بالِغِيهِ إِالَّ بِ وتَحمِلُ أَ
خْلُق ما الَ تَعلَمون }٧/النحل{ يةً وزِينا ووهكَبلِتَر مِريالْحالْبِغَالَ ولَ وخَي  وعلَى }٨/النحل{ والْ

 عِنيمج ي أَنزلَ مِن }٩/النحل{اللّهِ قَصد السبِيلِ ومِنها جآئِر ولَو شاء لَهداكُم أَ  هو الَّذِ
 ونفِيهِ تُسِيم رج ش همِنو ابرش هناء لَّكُم ماء مم١٠/النحل{الس{ ع رلَكُم بِهِ الز نبِتي 

النو تُونيالزو ونتَفَكَّرمٍ يةً لِّقَوآلي فِي ذَلِك اتِ إِنرمِن كُلِّ الثَّمو ابناَألع١١/النحل{خِيلَ و{ 
هِ إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ  خَّرات بِأَمرِ سم ومجالْنو رالْقَمو سمالشو ارهالْنلَ و اللَّي لَكُم خَّر سو

قِلُونعمٍ ي١٢/النحل{ لِّقَو{ ونذَّكَّرمٍ يةً لِّقَوآلي ي ذَلِك خْتَلِفًا أَلْوانُه إِن فِ ضِ م فِي األَر أَ لَكُما ذَرمو 
جواْ مِنه حِلْيةً تَلْبسونَها }١٣/النحل{ خْرِ خَّر الْبحر لِتَأْكُلُواْ مِنه لَحما طَرِيا وتَستَ ي س  وهو الَّذِ

شكُرون وتَرى    }١٤/النحل{ الْفُلْك مواخِر فِيهِ ولِتَبتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ولَعلَّكُم تَ
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ارأَنْهو بِكُم أَن تَمِيد ي ضِ رواسِ ي األَر  }١٥/النحل{ا وسبال لَّعلَّكُم تَهتَدون وأَلْقَى فِ
 ونتَدهي ممِ هج بِالناتٍ والمع١٦/النحل{و{ ونأَفَال تَذَكَّر ق خْلُ ن الَّ يكَم خْلُق ن يأَفَم 

واْ نِعمةَ اللّهِ الَ تُحصوها إِن اللّه لَغَفُور رحِيم }١٧/النحل{ دإِن تَعا }١٨/لالنح{ وم لَمعي اللّهو 
 ونلِنا تُعمو ون ١٩/النحل{تُسِر{ خْلَقُون ي مها و ْخلُقُون شيئً ونِ اللّهِ الَ يمِن د ونعدي الَّذِينو 

شعرون أَيان يبعثُون }٢٠/النحل{ ا يماء ويأَح رغَي وات٢١/النحل{ أَم{و إِلَه كُمإِلَه  فَالَّذِين احِد
 ونتَكْبِرس م مهو ةنكِر م مهةِ قُلُوببِاآلخِر ونمِنؤ٢٢/النحل{الَ ي{ ون سِرا يم لَمعي اللّه أَن مرالَ ج 

 تَكْبِرِينسالْم حِبالَ ي إِنَّه ونلِنعا يم٢٣/النحل{و{لَ راذَا أَنزم مإِذَا قِيلَ لَهو  اطِريقَالُواْ أَس كُم ب
 لِنيرِ عِلْمٍ }٢٤/النحل{األَوم بِغَيضِلُّونَهي زَارِ الَّذِينأَو مِنةِ وامالْقِي موكَامِلَةً ي مهزَارمِلُواْ أَوحلِي 

 ونزِرا ياء م٢٥/النحل{أَالَ س{ب فَأَتَى اللّه لِهِممِن قَب الَّذِين كَرم قَد  خَر نيانَهم من الْقَواعِدِ فَ
 ونرعش الَ ي ث يح مِن ذَابالْع مأَتَاهو قِهِممِن فَو ف    }٢٦/النحل{علَيهِم السقْ
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شاقُّون فِيهِم قَالَ الَّذِين أُوتُواْ الْعِلْم إِن ثُم يوم الْقِ ْخزِيهِم ويقُولُ أَين شركَآئِي الَّذِين كُنتُم تُ ةِ يامي
 لَى الْكَافِرِينع وءالْسو موالْي ي خِز  الَّذِين تَتَوفَّاهم الْمالئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم }٢٧/النحل{الْ

 فَادخلُواْ }٢٨/النحل{قَواْ السلَم ما كُنا نَعملُ مِن سوءٍ بلَى إِن اللّه علِيم بِما كُنتُم تَعملُون فَأَلْ
 رِينتَكَبى الْمثْو م س  وقِيلَ لِلَّذِين اتَّقَواْ ماذَا أَنزلَ }٢٩/النحل{أَبواب جهنم خالِدِين فِيها فَلَبِئْ

 ارد ملَنِعو ريةِ خاآلخِر ارلَدةٌ ونسا حنْي هِ الد ربكُم قَالُواْ خيرا لِّلَّذِين أَحسنواْ فِي هذِ
 تَّقِني٣٠/النحل{الْم{ ونآؤش ا يا مفِيه ملَه ارا األَنْهتِهي مِن تَح جرِ  جنات عدنٍ يدخلُونَها تَ
ي كَذَلِك تَّقِنيالْم ي اللّه  الَّذِين تَتَوفَّاهم الْمآلئِكَةُ طَيبِني يقُولُون سالم علَيكُم }٣١/النحل{جزِ

 لُونمتَع ا كُنتُمةَ بِمنج لْ ينُظرون إِالَّ أَن تَأْتِيهم الْمالئِكَةُ أَو يأْتِي أَمر }٣٢/النحل{ادخلُواْ الْ ه 
بر ونظْلِم ي مهلكِن كَانُواْ أَنفُسو اللّه مها ظَلَممو لِهِممِن قَب لَ الَّذِينفَع كَذَلِك ٣٣/النحل{ك{ 

 ونؤ    }٣٤/النحل{فَأَصابهم سيئَات ما عمِلُواْ وحاقَ بِهِم ما كَانُواْ بِهِ يستَهزِ

http://www.islam4u.com


  )٢٧١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... ع االسالمي مركز االشعا........... القرآن الكرمي 

وقَالَ الَّذِين أَشركُواْ لَو شاء اللّه ما عبدنَا مِن دونِهِ مِن شيءٍ نَّحن وال آباؤنَا والَ حرمنا 
يءٍ كَذَلِك فَعلَ الَّذِين مِن قَبلِهِم فَهلْ ونِهِ مِن شمِن د بِنيالغُ الْملِ إِالَّ الْبسلَى الر٣٥/النحل{ ع{ 

 ى اللّهده نم مهفَمِن واْ الطَّاغُوتتَنِباجو واْ اللّهدبوالً أَنِ اعسةٍ را فِي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو
ف كَان عاقِبةُ الْمكَذِّبِني ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضَّاللَةُ فَسِريواْ فِي األَرضِ فَان واْ كَيظُر

لُّ وما لَهم من نَّاصِرِين }٣٦/النحل{ ي من يضِ  إِن تَحرِص علَى هداهم فَإِن اللّه الَ يهدِ
ث اللّه من يموت بلَى وعدا }٣٧/النحل{ عبالَ ي انِهِممأَي دهواْ بِاللّهِ جمأَقْسو  لكِنا وقهِ حلَيع

 ونلَمعاسِ الَ يالن كَانُواْ }٣٨/النحل{أَكْثَر مواْ أَنَّهكَفَر الَّذِين لَمعلِيفِيهِ و خْتَلِفُون ي ي  لِيبين لَهم الَّذِ
 كُ}٣٩/النحل{كَاذِبِني أَن نَّقُولَ لَه نَاهدءٍ إِذَا أَريش  والَّذِين }٤٠/النحل{ن فَيكُون  إِنَّما قَولُنا لِ

جر اآلخِرةِ أَكْبر لَو كَانُواْ  ئَنهم فِي الدنْيا حسنةً ولَأَ وبواْ لَنا ظُلِمدِ معواْ فِي اللّهِ مِن براجه
 ونلَمع٤١/النحل{ي{ كَّلُونتَوي هِمبلَى رعواْ وربص الَّذِين }٤٢/النحل{   
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 ونلَمالَ تَع لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمأَلُواْ أَهفَاس هِماالً نُّوحِي إِلَيج وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِالَّ رِ
برِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلناسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون  بِالْبيناتِ وا}٤٣/النحل{ لز
ف اللّه بِهِم األَرض أَو يْأتِيهم الْعذَاب مِن }٤٤/النحل{ خْسِ ئَاتِ أَن ييواْ السكَرم الَّذِين أَفََأمِن 

ش الَ ي ث يح ونر٤٥/النحل{ع{ ِجزِين عم بِما هفَم فِي تَقَلُّبِهِم مذَهأْخي ٤٦/النحل{ أَو{ أَو 
 حِيمر وفلَرؤ كُمبر فٍ فَإِنخَو  أَو لَم يرواْ إِلَى ما خلَق اللّه مِن }٤٧/النحل{يأْخذَهم علَى تَ

نِ الْيع لُهأُ ِظال تَفَيءٍ ييش وناخِرد مها لِلّهِ ودج آئِلِ سمش جد }٤٨/النحل{مِنيِ والْ سلِلّهِ يو 
 ونتَكْبِرسالَ ي مهآلئِكَةُ والْمةٍ وآبضِ مِن د ي األَر  }٤٩/النحل{ما فِي السماواتِ وما فِ

رمؤا يم لُونفْعيو قِهِمن فَوم مهبر خَافُون ي خِذُواْ )سجدة مستحبة (  }٥٠/النحل{ون  وقَالَ اللّه الَ تَتَّ
هلَينِ اثْنينِ إِنَّما هو إِله واحِد فَإياي فَارهبونِ  ضِ }٥١/النحل{إِ األَراتِ واومي الْس  ولَه ما فِ

 اللّهِ تَتَّقُون را أَفَغَياصِبو ينالد لَها}٥٢/النحل{ومو  كُمسإِذَا م اللّهِ ثُم ةٍ فَمِنمن نِّعبِكُم م 
 ونأَرج ر فَإِلَيهِ تَ شرِكُون }٥٣/النحل{الضُّ ي هِمبنكُم بِرم إِذَا فَرِيق نكُمع ر ف الضُّ ش  ثُم إِذَا كَ

   }٥٤/النحل{
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 ونلَمتَع فوواْ فَستَّعفَتَم ماهنا آتَيواْ بِمكْفُرا }٥٥/النحل{لِيما منَصِيب ونلَمعا الَ يلِم لُونعج يو 
 ونتَفْتَر ا كُنتُممع َألُنتَاللّهِ لَتُس ماهزَقْنلُ}٥٦/النحل{رعج يا  وم ملَهو انَهحباتِ سنلِلّهِ الْب ون

 ونتَهش ٥٧/النحل{ي{ ظِيم دا وهو كَ وسم ههج بِاألُنثَى ظَلَّ و مهدأَح رش إِذَا ب٥٨/النحل{ و{ 
ه فِ سدي ونٍ أَملَى هع سِكُهمبِهِ أَي رش ا بوءِ ممِ مِن سالْقَو ى مِنارتَوا ياء مابِ أَالَ سر ي التُّ

 ونكُمح٥٩/النحل{ي{ زِيزالْع وهو لَىلُ األَع لُ السوءِ ولِلّهِ الْمثَ  لِلَّذِين الَ يؤمِنون بِاآلخِرةِ مثَ
 كِيمةٍ}٦٠/النحل{الْحآبا مِن دهلَيكَ عا تَرُظلْمِهِم م  ولَكِن يؤخرهم إلَى  ولَو يؤاخِذُ اللّه الناس بِ

 ونتَقْدِمسالَ يةً واعس ونتَأْخِرسالَ ي ملُهج سمى فَِإذَا جاء أَ لٍ مج جعلُون لِلّهِ }٦١/النحل{أَ يو 
ف أَلْسِنتُهم الْكَذِب أَن لَهم الْحسنى الَ جرم أَن لَهم الْنا طُون ما يكْرهون وتَصِ فْرم مأَنَّهو ر

طَان أَعمالَهم فَهو ولِيهم الْيوم }٦٢/النحل{ يالش ملَه نيفَز لِكن قَبمٍ ما إِلَى أُملْنسأَر تَاللّهِ لَقَد 
 أَلِيم ذَابع ملَه٦٣/النحل{و{نيإِالَّ لِتُب الْكِتَاب كلَيا علْنا أَنزمتَلَفُواْ فِيهِ  وي اخ  لَهم الَّذِ

 ونمِنؤمٍ يةً لِّقَومحرى وده٦٤/النحل{و{   
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دعب ض ا بِهِ األَرياء فَأَحاء ممالْس لَ مِنأَنز اللّهو ونعمسمٍ يةً لِّقَوآلي ي ذَلِك  موتِها إِن فِ
ثٍ ودمٍ لَّبنا خالِصا }٦٥/النحل{ نِ فَريطُونِهِ مِن ب ي ب سقِيكُم مما فِ  وإِن لَكُم فِي اَألنْعامِ لَعِبرة نُّ

 ارِبِنيا لِلش خِيلِ واألَ}٦٦/النحل{سآئِغً اتِ النرمِن ثَما  و خِذُون مِنه سكَرا ورِزْقً عنابِ تَتَّ
 قِلُونعمٍ يةً لِّقَوآلي ي ذَلِك ي مِن }٦٧/النحل{حسنا إِن فِ خِذِ لِ أَنِ اتَّ حإِلَى الن كبى رحأَوو 

 ونرِشعا يمِمرِ وج الش مِنوتًا ويالِ بجِب لِّ }٦٨/النحل{الْ لَ  ثُم كُلِي مِن كُ بي س الثَّمراتِ فَاسلُكِ
ف أَلْوانُه فِيهِ شِفَاء لِلناسِ إِن فِي ذَلِك آليةً لِّقَومٍ  طُونِها شراب مخْتَلِ مِن ب ج خْر ي كِ ذُلُالبر

 ونتَفَكَّرإِلَى أَ}٦٩/النحل{ي درن يمِنكُم مو فَّاكُمتَوي ثُم لَقَكُمخ اللّهو  لَمعالَ ي رِ لِكَيمذَلِ الْعر
 قَدِير لِيمع اللّه ئًا إِنيعِلْمٍ ش دعا }٧٠/النحل{بقِ فَم  واللّه فَضَّلَ بعضَكُم علَى بعضٍ فِي الْرزْ

ي رِزْقِهِم علَى ما ملَكَت أَيمانُهم فَهم فِيهِ سواء آدفُضِّلُواْ بِر الَّذِين وندحج ةِ اللّهِ يمأَفَبِنِع 
ة }٧١/النحل{ فَدحو نِنياجِكُم بأَزْو نلَ لَكُم معج ا واجأَزْو أَنفُسِكُم نلَ لَكُم معج اللّهو 

 ونكْفُري متِ اللّهِ همبِنِعو ونمِنؤاطِلِ ياتِ أَفَبِالْببالطَّي نزَقَكُم مر٧٢/النحل{و{   
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 ونطِيع ا من السماواتِ واألَرضِ شيئًا والَ يستَ ويعبدون مِن دونِ اللّهِ ما الَ يملِك لَهم رِزْقً
 ضَرب اللّه مثَال }٧٤/النحل{لِلّهِ األَمثَالَ إِن اللّه يعلَم وأَنتُم الَ تَعلَمون  فَال تَضْرِبواْ }٧٣/النحل{

جهرا  ا و سِر همِن ق ا الَّ يقْدِر علَى شيءٍ ومن رزَقْناه مِنا رِزْقًا حسنا فَهو ينفِ عبدا مملُوكً
لْ أَكَْثرهم الَ يعلَمون هلْ يستَوون الْحمد لِ ا }٧٥/النحل{لّهِ بمهدنِ أَحلَيج ر َثالم اللّه بضَرو 

 وي ه لْ يستَوِ رٍ هخَي تِ بِ جهه الَ يأْ وا يمنأَي الهولَى مكَلٌّ ع وهءٍ وي ش لَىع قْدِرالَ ي كَمأَب
هلِ ودبِالْع رْأمن يمتَقِيمٍ وس اطٍ ملَى صِرع ا }٧٦/النحل{ومضِ واألَراتِ واومالس بلِلّهِ غَيو 

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللّه إِن بأَقْر وه رِ أَوصحِ الْب ةِ إِالَّ كَلَماعالس ر٧٧/النحل{أَم{ اللّهو 
طُونِ أُمهاتِكُم الَ تَ ن بكُم مج رأَخ لَّكُملَع ةاألَفْئِدو ارصاألَبو عمالْس لَ لَكُمعج ئًا ويش ونلَمع

 ونكُرش خَّراتٍ فِي جو السماء ما يمسِكُهن إِالَّ اللّه إِن }٧٨/النحل{تَ سرِ ماْ إِلَى الطَّيوري أَلَم 
 ونمِنؤمٍ ياتٍ لِّقَولَآي ٧٩/النحل{فِي ذَلِك{   
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 م وا يخِفُّونَه لَ لَكُم من جلُودِ اَألنْعامِ بيوتًا تَستَ عج ا وكَنس وتِكُمين بلَ لَكُم معج اللّهو
ا ومتَاعا إِلَى حِنيٍ ظَعنِكُم ويوم إِقَ ثَاثً  }٨٠/النحل{امتِكُم ومِن أَصوافِها وأَوبارِها وأَشعارِها أَ

 ابِيلَ تَقِيكُمرس لَ لَكُم عج انًا والِ أَكْنجِب لَ لَكُم من الْ عج الً وِظال ق لَ لَكُم مما خلَ عج اللّهو
أْسكُم كَذَلِك يتِم نِعمتَه علَيكُم لَعلَّكُم تُسلِمون الْحر وسرابِيلَ تَقِي اْ }٨١/النحل{كُم بلَّوفَإِن تَو 

 بِنيغُ الْم الالْب كلَيا ع٨٢/النحل{فَإِنَّم{ ونالْكَافِر مهأَكْثَرا وونَهنكِري اللّهِ ثُم تمنِع رِفُونعي 
لِّ أُمةٍ شهِيدا ثُم الَ يؤذَن لِلَّذِين كَفَرواْ والَ هم يستَعتَبون  ويوم}٨٣/النحل{ ث مِن كُ عنَب 
ف عنهم والَ هم ينظَرون }٨٤/النحل{ خَفَّ ي فَال ذَابواْ الْعَظلَم أى الَّذِينإِذَا ر٨٥/النحل{ و{ 

ركُواْ شرأَش أى الَّذِينإِذَا رو ونِكمِن د وعا نَدكُن نَا الَّذِينكَآؤرالء شؤا هنبقَالُواْ ر مكَاءه
 ونلَكَاذِب لَ إِنَّكُمالْقَو هِما إِلَيا كَانُواْ }٨٦/النحل{فَألْقَوم مهنلَّ ع  وأَلْقَواْ إِلَى اللّهِ يومئِذٍ السلَم وضَ

 ونفْتَر٨٧/النحل{ي{   
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 ونفْسِدا كَانُواْ يذَابِ بِمقَ الْع ا فَوذَابع منَاهبِيلِ اللّهِ زِدن سواْ ع دصواْ وكَفَر الَّذِين
لِّ أُم}٨٨/النحل{ ث فِي كُ عنَب مويالء  وؤلَى ها عهِيدش ا بِكجِئْن و أَنفُسِهِم نهِم ملَيا عهِيدةٍ ش

 لِمِنيسى لِلْمرش بةً ومحرى ودهءٍ وي ا لِّكُلِّ ش  إِن اللّه }٨٩/النحل{ونَزلْنا علَيك الْكِتَاب تِبيانً
ي ظُكُم يْأمر بِالْعدلِ واإلِحسانِ وإِيتَاء ذِ يِ يعِ شاء والْمنكَرِ والْبغْ نِ الْفَحى عهنيى وبالْقُر 

 ونتَذَكَّر لَّكُما }٩٠/النحل{لَعكِيدِهتَو دعب انمالَ تَنقُضُواْ األَيو دتُّماهدِ اللّهِ إِذَا عهفُواْ بِعأَوو 
إِن كَفِيال كُملَيع اللّه لْتُمعج قَدو لُونا تَفْعم لَمعي ٩١/النحل{ اللّه{ الَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتو 

ي أَربى مِن أُمةٍ  خِذُون أَيمانَكُم دخال بينكُم أَن تَكُون أُمةٌ هِ ا تَتَّ غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكَاثً
نيبلَيبِهِ و اللّه لُوكُمبا يإِنَّم خْتَلِفُون  ولَو شاء اللّه }٩٢/النحل{ن لَكُم يوم الْقِيامةِ ما كُنتُم فِيهِ تَ

 لُونمتَع ا كُنتُممع َألُنلَتُساء وش ن يي م شاء ويهدِ ن يضِلُّ ملكِن يو ةاحِدةً وأُم لَكُمعج لَ
   }٩٣/النحل{
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خِذُواْ أَيمانَكُم دخال بينكُم فَتَزِلَّ قَدم بعد ثُبوتِها وتَذُوقُواْ الْسوء بِما صددتُّم عن  والَ تَتَّ
 ظِيم ع ذَابع لَكُمبِيلِ اللّهِ والَ}٩٤/النحل{ساللّهِ  و ا عِندإِنَّم ا قَلِيالندِ اللّهِ ثَمهواْ بِعتَرش  تَ

 ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم ريخ و٩٥/النحل{ه{ الَّذِين نزِيج لَناقٍ واللّهِ ب ا عِندمو نفَدي كُما عِندم 
 لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بَِأحهرج لَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو }٩٦/لنحلا{صبرواْ أَ  من عمِ

 لُونمعا كَانُواْ ينِ مسَأح جرهم بِ جزِينهم أَ لَنةً وبطَي اةيح هنيِيحفَلَن مِنؤفَإِذَا }٩٧/النحل{م 
جِ طَانِ الر يالش تَعِذْ بِاللّهِ مِنفَاس آنالْقُر ت طَان علَى الَّذِين }٩٨/النحل{يمِ قَرأْ  إِنَّه لَيس لَه سلْ

 كَّلُونتَوي هِمبلَى رعواْ ون٩٩/النحل{آم{ رِكُونش م بِهِ مه الَّذِينو نَهلَّو تَوي لَى الَّذِينع طَانُه  إِنَّما سلْ
للّه أَعلَم بِما ينزلُ قَالُواْ إِنَّما أَنت مفْتَرٍ بلْ أَكَْثرهم الَ  وإِذَا بدلْنا آيةً مكَان آيةٍ وا}١٠٠/النحل{

 ونلَمعى }١٠١/النحل{يرش بى ودهواْ ونآم الَّذِين تثَبلِي قبِالْح كبسِ مِن ر الْقُد وحر لَهقُلْ نَز 
 لِمِنيس١٠٢/النحل{لِلْم{   

http://www.islam4u.com


  )٢٧٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  القرآن الكرمي

 انذَا لِسهو ي جمِ هِ أَعإِلَي ونلْحِدي ي شر لِّسان الَّذِ ب هلِّمعا يإِنَّم قُولُوني مأَنَّه لَمنَع لَقَدو
 بِنيم بِير١٠٣/النحل{ع{إِن  أَلِيم ذَابع ملَهو اللّه دِيهِمهاتِ اللّهِ الَ يبِآي ونمِنؤالَ ي الَّذِين 

ي الْكَذِب الَّذِين الَ يؤمِنون بِآياتِ اللّهِ وأُولئِك هم الْكَاذِبون }١٠٤/النحل{  }١٠٥/النحل{ إِنَّما يفْتَرِ
ح بِالْكُفْرِ من كَفَر بِاللّهِ مِن بعدِ إميانِهِ رن شلَكِن مانِ ومي ْطمئِن بِاإلِ م هقَلْبو ه  إِالَّ من أُكْرِ

 ظِيم ع ذَابع ملَهاللّهِ و نم غَضَب هِملَيا فَعرد١٠٦/النحل{ص{ اةيواْ الْح بتَحاس مأَنَّه  ذَلِك بِ
 اللّه أَنةِ ولَى اآلخِرا عنْيالْد الْكَافِرِين مي الْقَو ع اللّه علَى }١٠٧/النحل{الَ يهدِ طَب الَّذِين أُولَئِك 

 الْغَافِلُون مه أُولَئِكو ارِهِمصأَبو عِهِممسو ١٠٨/النحل{قُلُوبِهِم{ مةِ هفِي اآلخِر مأَنَّه مرالَ ج 
 خَاسِرون  لِلَّذِين هاجرواْ مِن بعدِ ما فُتِنواْ ثُم جاهدواْ وصبرواْ  ثُم إِن ربك}١٠٩/النحل{الْ

 حِيمر ا لَغَفُوردِهعمِن ب كبر ١١٠/النحل{إِن{   
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لُّ ي كُ ظْلَمون يوم تَأْتِ الَ ي مهو مِلَتا عفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُوا ون نَّفْسِهادِلُ عج سٍ تُ  نَفْ
 وضَرب اللّه مَثال قَريةً كَانَت آمِنةً مْطمئِنةً يأْتِيها رِزْقُها رغَدا من كُلِّ مكَانٍ }١١١/النحل{

أَنْعمِ اللّهِ فَأَذَاقَ ت بِ فَكَفَر ونعنصا كَانُواْ يفِ بِمخَو جوعِ والْ  ولَقَد }١١٢/النحل{ها اللّه لِباس الْ
 ونظَالِم مهو ذَابالْع مذَهفَأَخ وهفَكَذَّب مهنولٌ مسر ماءه١١٣/النحل{ج{ زَقَكُما رفَكُلُواْ مِم 

تمواْ نِعكُراشا وبالالً طَيح اللّه وندبتَع اهإِي ١١٤/النحل{ اللّهِ إِن كُنتُم{ كُملَيع مرا حإِنَّم 
 اللّه ادٍ فَإِنالَ عاغٍ وب رغَي طُر خَنزِيرِ ومآ أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ فَمنِ اضْ الْميتَةَ والْدم ولَحم الْ

 حِيمر الَ تَقُو}١١٥/النحل{غَفُورو  امرذَا حهلٌ والذَا حه الْكَذِب تُكُمأَلْسِن ف لُواْ لِما تَصِ
 ونفْلِحالَ ي لَى اللّهِ الْكَذِبع ونفْتَري الَّذِين إِن لَى اللّهِ الْكَذِبواْ ع١١٦/النحل{لِّتَفْتَر{ تَاعم 

 أَلِيم ذَابع ملَهلَى الَّ}١١٧/النحل{قَلِيلٌ وعلُ  و مِن قَب كلَيا عنصا قَصا منمرواْ حاده ذِين
 ونْظلِم ي مهلَكِن كَانُواْ أَنفُسو ماهنا َظلَمم١١٨/النحل{و{   
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جهالَةٍ ثُم تَابواْ مِن بعدِ ذَلِك وأَصلَحواْ إِن ربك مِن بعدِها ثُم إِن ربك لِ لَّذِين عمِلُواْ السوء بِ
 حِيمر ١١٩/النحل{لَغَفُور{ رِكِنيش الْم مِن كي لَما و ا لِلّهِ حنِيفً  إِن إِبراهِيم كَان أُمةً قَانِتً

ستَقِيمٍ  شاكِرا}١٢٠/النحل{ اطٍ مإِلَى صِر اهدهو اهتَبمِهِ اجا }١٢١/النحل{ لَِّأنْعنْيفِي الْد اهنآتَيو 
 الِحِنيالص ةِ لَمِني اآلخِر ع مِلَّةَ إِبراهِيم }١٢٢/النحل{حسنةً وإِنَّه فِ  ثُم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتَّبِ

مِن ا كَانمنِيفًا وح رِكِنيش ١٢٣/النحل{ الْم{ إِنتَلَفُواْ فِيهِ واخ لَى الَّذِينع تبعِلَ السا جإِنَّم 
 خْتَلِفُون ا كَانُواْ فِيهِ يةِ فِيمامالْقِي موي مهنيب كُمحلَي كب١٢٤/النحل{ر{ كببِيلِ رإِلِى س ع اد 

ظَةِ الْ لَّ عن بِالْحِكْمةِ والْموعِ جادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضَ ةِ ونسح
 تَدِينهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ ولَئِن }١٢٥/النحل{ستُم بِهِ ووقِبا عواْ بِمِثْلِ ماقِبفَع تُماقَبع إِنو 

 ابِرينلِّلص ريخ ولَه تُمرب١٢٦/النحل{ص{ الَ تَكو هِملَيع نزالَ تَحكَ إِالَّ بِاللّهِ وربا صمو بِراصو 
 ونكُرما يمقٍ مي ضَي حسِنون }١٢٧/النحل{فِ م مه الَّذِيناتَّقَواْ و الَّذِين عم اللّه ١٢٨/النحل{ إِن{ 

 )اجلزء اخلامس عشر ( 
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  )١٧(سورة اإلسراء 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ي باركْنا  جِدِ اَألقْصى الَّذِ سامِ إِلَى الْمرجِدِ الْح سالْم نم الهِ لَي ي أَسرى بِعبدِ سبحان الَّذِ

وح صِريالب مِيعالس وه ا إِنَّهاتِنآي مِن هرِيلِن ١/اإلسراء{لَه{ اهلْنعج و ى الْكِتَابوسا منآتَيو 
 كِيالونِي وخِذُواْ مِن د ي إِسرائِيلَ أَالَّ تَتَّ ع نُوحٍ إِنَّه كَان }٢/اإلسراء{هدى لِّبنِ ا ملْنمح نةَ ميذُر 

با عكُورا شنِ }٣/اإلسراء{دتَيرضِ مفِي األَر نائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدرنِي إِسا إِلَى بنقَضَيو 
سٍ }٤/اإلسراء{ولَتَعلُن علُوا كَبِريا   فَِإذَا جاء وعد أُوالهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَّنا أُولِي بأْ

جا  ثُم رددنَا لَكُم الْكَرة علَيهِم }٥/اإلسراء{سواْ خِاللَ الديارِ وكَان وعدا مفْعوالً شدِيدٍ فَ
جعلْناكُم أَكْثَر نَفِريا  و نِنيبالٍ وونَاكُم بِأَمددأَم٦/اإلسراء{و{ لِأَنفُسِكُم نتُمسأَح نتُمسأَح إِن 

 أْتُمأَس إِنو لُوهخا دكَم جِد سلُواْ الْمخدلِيو كُموهج واْ ووؤسةِ لِياآلخِر دعاء وا فَِإذَا جفَلَه
   }٧/اإلسراء{أَولَ مرةٍ ولِيتَبرواْ ما علَواْ تَتْبِريا 
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جعلْنا جهنم لِلْكَافِرِين حصِريا  نَا ودع دتُّمع إِنو كُممحرأَن ي كُمبى رس٨/اإلسراء{ع{ إِن 
اتِ أَنالِحالص لُونمعي الَّذِين مِنِنيؤالْم رش بيو مأَقْو ي ي هِ ي لِلَّتِ جرا هذَا الْقُرآن يِهدِ  لَهم أَ

ع }١٠/اإلسراء{ وأَن الَّذِين الَ يؤمِنون بِاآلخِرةِ أَعتَدنَا لَهم عذَابا أَلِيما }٩/اإلسراء{كَبِريا  ديو 
جوالً  ع اناإلِنس كَانرِ وخَي جعلْنا اللَّيلَ والن}١١/اإلسراء{اإلِنسان بِالشر دعاءه بِالْ نِ  وتَيآي اره

 نِنيالس د دواْ علَملِتَعو كُمبن رم تَغُواْ فَضْاللِتَب ةصِربارِ مهةَ النا آيلْنعج لِ و ةَ اللَّينَا آيوحفَم
 تَفْصِيال اهلْنءٍ فَصي كُلَّ شو ابالْحِسطَآئِ}١٢/اإلسراء{و اهنمانٍ أَلْزكُلَّ إِنسقِهِ  ونفِي ع ه ر
ج لَه يوم الْقِيامةِ كِتَابا يلْقَاه منشورا  خْرِ  اقْرأْ كَتَابك كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك }١٣/اإلسراء{ونُ

لُّ علَي}١٤/اإلسراء{حسِيبا  إِنَّما يضِ لَّ فَ إِنَّما يهتَدي لِنفْسِهِ ومن ضَ ها والَ تَزِر  منِ اهتَدى فَ
ث رسوالً  عتَّى نَبح ذِّبِنيعا ما كُنمى ورأُخ وِزْر ةازِرةً }١٥/اإلسراء{ويقَر لِكنَا أَن نُّهدإِذَا أَرو 

 وكَم أَهلَكْنا مِن }١٦/اإلسراء{أَمرنَا متْرفِيها فَفَسقُواْ فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرنَاها تَدمِريا 
هِ خبِريًا بصِريا     }١٧/اإلسراء{الْقُرونِ مِن بعدِ نُوحٍ وكَفَى بِربك بِذُنُوبِ عِبادِ
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رِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصالها من كَان يرِيد الْعاِجلَةَ  شاء لِمن نُّ جلْنا لَه فِيها ما نَ ع
 ومن أَراد اآلخِرة وسعى لَها سعيها وهو مؤمِن فَأُولَئِك كَان }١٨/اإلسراء{مذْموما مدحورا 
شكُورا  م مهيعمِ}١٩/اإلسراء{س طَاء ربك  كُال نُّ ع ا كَانمو كبطَاء ر ع الء مِنؤهالء وؤه د

ظُورا  ح٢٠/اإلسراء{م{ رأَكْباتٍ وج رد رأَكْب ةلَآلخِرضٍ و علَى بع مضَهعا بفَضَّلْن ف كَي انظُر 
 ٢١/اإلسراء{تَفْضِيال{فَتَقْع را آخاللّهِ إِلَه عل معج ْخذُوالً  الَّ تَ ا مومذْمم قَضَى }٢٢/اإلسراء{دو 

 ا فَالمهكِال ا أَومهدأَح ركَ الْكِبعِند لُغَنبا يانًا إِمسنِ إِحيالِدبِالْوو اهواْ إِالَّ إِيدبأَالَّ تَع كبر
آ أُفٍّ والَ تَنهرهما وقُل لَّهما قَوالً كَ ما تَقُل لَّهمي ض لَهما جناح الذُّلِّ مِن }٢٣/اإلسراء{رِ  واخفِ

ي نُفُوسِكُم إِن }٢٤/اإلسراء{الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِريا   ربكُم أَعلَم بِما فِ
 وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِني وابن }٢٥/اإلسراء{تَكُونُواْ صالِحِني فَإِنَّه كَان لِألَوابِني غَفُورا 

طَان }٢٦/اإلسراء{السبِيلِ والَ تُبذِّر تَبذِيرا  يالش كَاناطِنيِ ويالش انوكَانُواْ إِخ ذِّرِينبالْم إِن 
   }٢٧/اإلسراء{لِربهِ كَفُورا 
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ل لَّهم قَوالً ميسورا  جوها فَقُ تَر كبن رةٍ ممحتِغَاء راب مهنع رِضَنا تُعإِمالَ }٢٨/اإلسراء{وو 
طْها كُلَّ الْ سالَ تَبو قِكنغْلُولَةً إِلَى عكَ مدلْ يعج طِ فَتَقْعد ملُوما محسورا تَ س٢٩/اإلسراء{ب{ 

هِ خبِريا بصِريا  شاء ويقْدِر إِنَّه كَان بِعِبادِ ن يقَ لِم طُ الرزْ سبي كبر الَ تَقْتُلُواْ }٣٠/اإلسراء{إِنو 
شيةَ إِمالقٍ نَّحن نَرزُقُهم وإِياكُم إن قَ خ كُمالدا أَوا كَبِريطْء  والَ }٣١/اإلسراء{تْلَهم كَان خِ

 بِيالاء سسةً وش  والَ تَقْتُلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّه إِالَّ }٣٢/اإلسراء{تَقْربواْ الزنَى إِنَّه كَان فَاحِ
ا طَانً لِيهِ سلْ ا لِولْنعج ا فَقَدْظلُوم ن قُتِلَ ممو ا بِاحلَقورصنم كَان لِ إِنَّه  فَال يسرِف فِّي الْقَتْ

ه وأَوفُواْ بِالْعهدِ إِن }٣٣/اإلسراء{ دغَ أَش  والَ تَقْربواْ مالَ الْيتِيمِ إِالَّ بِالَّتِي هِي أَحسن حتَّى يبلُ
طَاسِ الْمستَقِيمِ ذَلِك  وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا }٣٤/اإلسراء{الْعهد كَان مسؤوالً  زِنُواْ بِالقِسو كِلْتُم
 تَْأوِيال نسأَحو ري٣٥/اإلسراء{خ{ ادالْفُؤو رصالْبو ع مالس إِن بِهِ عِلْم لَك سا لَيم ف  والَ تَقْ

ض  والَ تَمشِ فِي األَرضِ}٣٦/اإلسراء{كُلُّ أُولئِك كَان عنه مسؤوالً  قَ األَر خْرِ  مرحا إِنَّك لَن تَ
ِجبالَ طُوالً     }٣٨/اإلسراء{ كُلُّ ذَلِك كَان سيٍّئُه عِند ربك مكْروها }٣٧/اإلسراء{ولَن تَبلُغَ الْ
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ي جهنم ملُوما ذَ ع اللّهِ إِلَها آخر فَتُلْقَى فِ لْ م عج لِك مِما أَوحى إِلَيك ربك مِن الْحِكْمةِ والَ تَ
َخذَ مِن الْمآلئِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُم لَتَقُولُون قَو}٣٩/اإلسراء{مدحورا  الً  أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنِني واتَّ
ظِيما  ا }٤٠/اإلسراء{عإِالَّ نُفُور مهزِيدا يمواْ وذَّكَّرآنِ لِيذَا الْقُري ه  }٤١/اإلسراء{ ولَقَد صرفْنا فِ

 بِيالشِ س ري الْع  سبحانَه }٤٢/اإلسراء{قُل لَّو كَان معه آلِهةٌ كَما يقُولُون إِذًا الَّبتَغَواْ إِلَى ذِ
ا وا كَبِري لُوع قُولُونا يمالَى ع٤٣/اإلسراء{تَع{ ن فِيهِنمو ض األَرو ع بالس اتاومالس لَه ح بتُس 

هِ ولَكِن الَّ تَفْقَهون تَسبِيحهم إِنَّه كَان حلِيما غَفُورا  دمبِح ح بسءٍ إِالَّ يين شإِن مو
جابا مستُورا  وإِ}٤٤/اإلسراء{ ت الْقُرآن جعلْنا بينك وبين الَّذِين الَ يؤمِنون بِاآلخِرةِ حِ ذَا قَرأْ
ي }٤٥/اإلسراء{ ت ربك فِ إِذَا ذَكَرا وقْرو ي آذَانِهِم جعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكِنةً أَن يفْقَهوه وفِ و 

و ه دحآنِ وا الْقُرنُفُور ارِهِمبلَى أَداْ ع٤٦/اإلسراء{لَّو{ ونتَمِعسبِهِ إِذْ ي ونتَمِعسا يبِم لَمأَع ننَّح 
جال مسحورا  إِالَّ ر ونإِن تَتَّبِع ونقُولُ الظَّالِمى إِذْ يوج  انظُر }٤٧/اإلسراء{إِلَيك وإِذْ هم نَ

ف ضَربواْ لَك األَ كَي بِيالس ونطِيع ثَالَ فَضَلُّواْ فَال يستَ ا }٤٨/اإلسراء{مظَام ئِذَا كُنا عِ  وقَالُواْ أَ
ا جدِيدا     }٤٩/اإلسراء{ورفَاتًا أَإِنَّا لَمبعوثُون خلْقً
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جارة أَو حدِيدا  ا مما يكْبر فِي صدورِكُم فَسيقُولُون من }٥٠/اإلسراء{قُل كُونُواْ حِ  أَو خلْقً
ؤوسهم ويقُولُون متَى هو قُلْ عسى أَن  ر كإِلَي غِضُوننيةٍ فَسرلَ مأَو كُمطَر ي فَ يعِيدنَا قُلِ الَّذِ

كُونا ي٥١/اإلسراء{ قَرِيب{ إِالَّ قَلِيال إِن لَّبِثْتُم ونظُن هِ وتَ جِيبون بِحمدِ  يوم يدعوكُم فَتَستَ
طَان كَان }٥٢/اإلسراء{ يالش إِن مهنيغُ ب نزي طَان يالش إِن نسأَح ي ي يقُولُواْ الَّتِي هِ  وقُل لِّعِبادِ

شأْ يعذِّبكُم وما }٥٣/اإلسراء{عدوا مبِينا لِإلِنْسانِ  إِن ي أَو كُممحرأْ يش إِن ي بِكُم لَمأَع كُمبر 
 كِيالو هِملَياكَ علْنسا }٥٤/اإلسراء{أَرفَضَّلْن لَقَدضِ واألَراتِ واومي الس  وربك أَعلَم بِمن فِ

بِيالن ض عا بورزَب وداوا دنآتَيضٍ و علَى بع ونِهِ }٥٥/اإلسراء{نين دتُم ممزَع واْ الَّذِينعلِ اد  قُ
 وِيالالَ تَحو نكُمع ر ف الضُّ ش  أُولَئِك الَّذِين يدعون يبتَغُون إِلَى }٥٦/اإلسراء{فَال يملِكُون كَ

هسِيلَةَ أَيالْو هِمبا رذُورحم كَان كبر ذَابع إِن هذَابع خَافُون يو تَهمحر ونج ريو بأَقْر م
لَ يومِ الْقِيامةِ أَو معذِّبوها عذَابا شدِيدا كَان }٥٧/اإلسراء{ ا قَبلِكُوههم نةٍ إِالَّ نَحين قَرإِن مو 

طُو سا ذَلِك فِي الْكِتَابِ م٥٨/اإلسراء{ر{   
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ظَلَمواْ بِها  رسِلَ بِاآلياتِ إِالَّ أَن كَذَّب بِها اَألولُون وآتَينا ثَمود الناقَةَ مبصِرة فَ وما منعنا أَن نُّ
ا  خْوِيفً لُ بِاآلياتِ إِالَّ تَ  وإِذْ قُلْنا لَك إِن ربك أَحاطَ بِالناسِ وما جعلْنا }٥٩/اإلسراء{وما نُرسِ

هزِيدا يفَم مفُهَخو جرة الْملْعونَةَ فِي القُرآنِ ونُ الشاسِ وةً لِّلناكَ إِالَّ فِتْننيا الَّتِي أَرؤيإِالَّ الر م
جدواْ إَالَّ إِبلِيس قَالَ }٦٠/اإلسراء{طُغْيانًا كَبِريا  فَس مواْ آلددج آلئِكَةِ اسا لِلْمإِذْ قُلْنو 

جد لِمن خلَقْت طِينا  تَنِ إِلَى }٦١/اإلسراء{أَأَسرأَخ لَئِن لَيع تمي كَر  قَالَ أَرأَيتَك هذَا الَّذِ
 قَالَ اذْهب فَمن تَبِعك مِنهم فَإِن جهنم }٦٢/اإلسراء{ الْقِيامةِ ألَحتَنِكَن ذُريتَه إَالَّ قَلِيال يومِ

جلِب علَيهِم }٦٣/اإلسراء{جزآؤكُم جزاء موفُورا  طَعت مِنهم بِصوتِك وأَ  واستَفْزِزْ منِ استَ
و لِكخَي طَان إِالَّ غُرورا بِ يالش مهعِدا يمو مهعِدالدِ واَألوالِ ووفِي اَألم مارِكْهشو جِلِك ر

طَان وكَفَى بِربك وكِيال }٦٤/اإلسراء{ س لَك علَيهِم سلْ ي لَي ي }٦٥/اإلسراء{ إِن عِبادِ كُم الَّذِ بر 
جِي لَكُم الْفُلْك فِ زا يحِيمر بِكُم كَان تَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهرِ لِتَبح٦٦/اإلسراء{ي الْب{   
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إِالَّ إِي ونعن تَدلَّ م ي الْبحرِ ضَ ر فِ جاكُم إِلَى الْبر أَعرضْتُم وكَان وإِذَا مسكُم الْضُّ اه فَلَما نَ
ف بِكُم جانِب الْبر أَو يرسِلَ علَيكُم حاصِبا }٦٧/اإلسراء{اإلِنْسان كَفُورا  خْسِ أَن ي أَفَأَمِنتُم 

 كِيالو واْ لَكُمجِد م فِيهِ تَارة أُخرى فَيرسِلَ علَيكُم  أَم أَمِنتُم أَن يعِيدكُ}٦٨/اإلسراء{ثُم الَ تَ
جِدواْ لَكُم علَينا بِهِ تَبِيعا   ولَقَد }٦٩/اإلسراء{قَاصِفا من الريحِ فَيغْرِقَكُم بِما كَفَرتُم ثُم الَ تَ

م ماهزَقْنررِ وحالْبو رفِي الْب ماهلْنمحو مي آد ثِريٍ كَرمنا بنِ ن الطَّيباتِ وفَضَّلْناهم علَى كَ
 ا تَفْضِياللَقْنخ نم٧٠/اإلسراء{م{ لَئِكمِينِهِ فَأُوبِي هكِتَاب أُوتِي نفَم امِهِمو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد موي 

 فَتِيال ونْظلَم الَ يو مهكِتَاب ونؤ قْرن كَ}٧١/اإلسراء{يمةِ  وفِي اآلخِر وى فَهمهِ أَع ان فِي هذِ
 بِيالأَضَلُّ سى وما }٧٢/اإلسراء{أَعنلَيع ي ي أَوحينا إِلَيك لِتفْتَرِ  وإِن كَادواْ لَيفْتِنونَك عنِ الَّذِ

 لِيالخَذُوكَ خ ا الَّتَّ ه وإِذً راكَ لَقَ}٧٣/اإلسراء{غَيتْنالَ أَن ثَبلَوو  ا قَلِيال د كِدت تَركَن إِلَيهِم شيئً
جِد لَك علَينا نَصِريا }٧٤/اإلسراء{ ف الْمماتِ ثُم الَ تَ ضِعاةِ ويالْح ف اكَ ضِعإِذاً لََّأذَقْن 
   }٧٥/اإلسراء{
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 إِالَّ قَلِيال خِالفَك ثُون لْبإِذًا الَّ يا وهجوكَ مِن خْرِ ضِ لِياألَر مِن ونَك تَفِزسواْ لَيإِن كَادو
جِد لِسنتِنا تَحوِيال }٧٦/اإلسراء{ قِمِ  أَ}٧٧/اإلسراء{ سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك مِن رسلِنا والَ تَ

شهودا  م رِ كَانج جرِ إِن قُرآن الْفَ قِ اللَّيلِ وقُرآن الْفَ سِ إِلَى غَس ملُوكِ الشلِد ةالالص
ك مقَاما محمودا }٧٨/اإلسراء{ بر ثَكعبى أَن يسع بِهِ نَافِلَةً لَّك دج لِ فَتَهاللَّي مِنو 
قٍ واجعل لِّي مِن  وقُل رب}٧٩/اإلسراء{ صِد ج خْر نِي مج قٍ وأَخرِ لَ صِدخدي م  أَدخِلْنِ

ا نَّصِريا  طَانً ا }٨٠/اإلسراء{لَّدنك سلْ  وقُلْ جاء الْحق وزَهق الْباطِلُ إِن الْباطِلَ كَان زَهوقً
حمةٌ لِّلْمؤمِنِني والَ يزِيد الظَّالِمِني إَالَّ خسارا  ونُنزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ور}٨١/اإلسراء{
جانِبِهِ وإِذَا مسه الشر كَان يؤوسا }٨٢/اإلسراء{ أَى بِ  وإِذَآ أَنْعمنا علَى اإلِنسانِ أَعرض ونَ
 }٨٤/اإلسراء{م بِمن هو أَهدى سبِيال  قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شاكِلَتِهِ فَربكُم أَعلَ}٨٣/اإلسراء{

 ن الْعِلْمِ إِالَّ قَلِيالا أُوتِيتُم ممي وبرِ رأَم مِن وح لِ الر وحِ قُ نِ الرع أَلُونَكسيلَئِن }٨٥/اإلسراء{وو 
جِد لَك بِهِ  ي أَوحينا إِلَيك ثُم الَ تَ    }٨٦/اإلسراء{علَينا وكِيال شِئْنا لَنذْهبن بِالَّذِ
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جِن}٨٧/اإلسراء{إِالَّ رحمةً من ربك إِن فَضْلَه كَان علَيك كَبِريا    قُل لَّئِنِ اجتَمعتِ اإلِنس والْ
لِ هذَا الْقُرآنِ الَ يْأتُون بِمِْثلِهِ ولَو كَان بعضُهم لِبعضٍ ظَهِريا   }٨٨/اإلسراء{علَى أَن يأْتُواْ بِمِثْ
لٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِالَّ كُفُورا   }٨٩/اإلسراء{ولَقَد صرفْنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَ

جر لَنا مِن األَرضِ ينبوعا وقَا  أَو تَكُون لَك جنةٌ من }٩٠/اإلسراء{لُواْ لَن نُّؤمِن لَك حتَّى تَفْ
جِريا  جر األَنْهار خِاللَها تَفْ خِيلٍ وعِنبٍ فَتُفَ طَ السماء كَما زَعمت }٩١/اإلسراء{نَّ  أَو تُسقِ

 أَو يكُون لَك بيت من زُخرفٍ أَو }٩٢/اإلسراء{تِي بِاللّهِ والْمآلئِكَةِ قَبِيال علَينا كِسفًا أَو تَأْ
 لْ كُنت ي ه بر انحبلْ س ه قُ ؤ ا نَّقْرا كِتَابنلَيلَ عزتَّى تُنح كقِيلِر مِنلَن نُّؤاء ومي الس تَرقَى فِ

شرا رسوالً  ٩٣/سراءاإل{إَالَّ ب{ ث عى إِالَّ أَن قَالُواْ أَبدالْه ماءهواْ إِذْ جمِنؤأَن ي اسالن عنا ممو 
شرا رسوالً  ب هِم }٩٤/اإلسراء{اللّهلَيا علْنزلَن نيئِنطْم م ونش مآلئِكَةٌ يضِ مفِي األَر كَان ل لَّو  قُ

هِ }٩٥/اإلسراء{الً من السماء ملَكًا رسو  قُلْ كَفَى بِاللّهِ شهِيدا بينِي وبينكُم إِنَّه كَان بِعِبادِ
   }٩٦/اإلسراء{خبِريا بصِريا 
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الْم وفَه دِ اللّههن يمةِ وامالْقِي موي مهرش نَحونِهِ واء مِن دلِيأَو ملَه ِجد هتَدِ ومن يضْلِلْ فَلَن تَ
ا مأْواهم جهنم كُلَّما خبت زِدنَاهم سعِريا  مصا وكْمبا ويمع وهِهِمج لَى و٩٧/اإلسراء{ع{ 

ظَاما ورفَاتًا أَإِنَّا لَمبعوثُون خلْقًا جدِيدا ذَلِك جزآؤهم بِأَنَّهم كَفَرو ئِذَا كُنا عِ اْ بِآياتِنا وقَالُواْ أَ
خْلُق مِثْلَهم }٩٨/اإلسراء{ لَى أَن يع قَادِر ض األَراتِ واومالس لَقي خ  أَولَم يرواْ أَن اللّه الَّذِ

يالَّ ر الج جعلَ لَهم أَ ا وإَالَّ كُفُور ونى الظَّالِمفِيهِ فَأَب ٩٩/اإلسراء{ب{ لِكُونتَم أَنتُم قُل لَّو 
شيةَ اإلِنفَاقِ وكَان اإلنسان قَتُورا  خ كْتُمسي إِذًا لَّأَمبةِ رمحر آِئنز١٠٠/اإلسراء{خ{ لَقَدو 

ك آتَينا موسى تِسع آياتٍ بيناتٍ فَاسأَ ظُن نِّي لَأَ ي إِسرائِيلَ إِذْ جاءهم فَقَالَ لَه فِرعون إِ لْ بنِ
 قَالَ لَقَد علِمت ما أَنزلَ هؤالء إِالَّ رب السماواتِ }١٠١/اإلسراء{يا موسى مسحورا 

ظُنك يا فِرعون مثْبورا  ضِ }١٠٢/راءاإلس{واألَرضِ بصآئِر وإِنِّي لَأَ األَر نم مهتَفِزسأَن ي ادفَأَر 
هِ لِبنِي إِسرائِيلَ اسكُنواْ األَرض فَإِذَا }١٠٣/اإلسراء{فَأَغْرقْناه ومن معه جمِيعا   وقُلْنا مِن بعدِ

ا     }١٠٤/اإلسراء{جاء وعد اآلخِرةِ جِئْنا بِكُم لَفِيفً
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شرا ونَذِيرا  باكَ إِالَّ ملْنسا أَرملَ ونَز قبِالْحو اهلْنأَنز قبِالْح١٠٥/اإلسراء{و{ ه  وقُرآناً فَرقْناه لِتَقْرأَ
ثٍ  لْ آمِنواْ بِهِ أَو الَ تُؤمِنواْ إِن الَّذِين أُوتُواْ }١٠٦/اإلسراء{ونَزلْناه تَنزِيال علَى الناسِ علَى مكْ  قُ

جدا  لِألَذْقَانِ س ون ِخر ي هِملَيتْلَى علِهِ إِذَا يمِن قَب ا إِن }١٠٧/اإلسراء{الْعِلْمنبر انحبس قُولُونيو 
شوعا }١٠٨/اإلسراء{ لَمفْعوالً كَان وعد ربنا خ مهزِيديو كُونبلَِألذْقَانِ ي ون خِر ي١٠٩/اإلسراء{ و{ 

 قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمن أَيا ما تَدعواْ فَلَه األَسماء الْحسنى والَ تَجهر )سجدة مستحبة ( 
خَافِت خِذْ }١١٠/اإلسراء{ بِها وابتَغِ بين ذَلِك سبِيال بِصالتِك والَ تُ ي لَم يتَّ  وقُلِ الْحمد لِلّهِ الَّذِ

ه تَكْبِريا  ركَبالذُّلَّ و نم لِيو كُن لَّهي لَملْكِ وي الْم  }١١١/اإلسراء{ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك فِ

  )١٨(سورة الكهف 

  هِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللّ
جا  عِو ل لَّهعج ي لَمو هِ الْكِتَاب ي أَنزلَ علَى عبدِ  قَيما لِّينذِر بأْسا }١/الكهف{الْحمد لِلَّهِ الَّذِ

ج شر الْمؤمِنِني الَّذِين يعملُون الصالِحاتِ أَن لَهم أَ بيو نْها مِن لَّددِيدا شنسا ح٢/الكهف{ر{ 
خَذَ اللَّه ولَدا }٣/الكهف{ماكِثِني فِيهِ أَبدا     }٤/الكهف{ وينذِر الَّذِين قَالُوا اتَّ
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ج مِن أَفْواهِهِم إِن يقُولُون إِلَّا كَذِبا ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ ولَا لِ خْر ت كَلِمةً تَ ركَب ائِهِم٥/الكهف{آب{ 
ا  ع نَّفْسك علَى آثَارِهِم إِن لَّم يؤمِنوا بِهذَا الْحدِيثِ أَسفً  إِنَّا جعلْنا ما }٦/الكهف{فَلَعلَّك باخِ

ضِ زِينةً لَّها لِ لَى الْأَرا ع جاعِلُون ما علَيها صعِيدا }٧/الكهف{نبلُوهم أَيهم أَحسن عملً  وإِنَّا لَ
جبا }٨/الكهف{جرزًا  ا عاتِنآي قِيمِ كَانُوا مِنالرفِ و الْكَه ابحأَص أَن تسِبح ٩/الكهف{ أَم{ 

فِ فَقَالُوا ةُ إِلَى الْكَهى الْفِتْيا إِذْ أَودشرِنَا رأَم ا مِنلَن ئ يهةً ومحر نكا مِن لَّدا آتِننبر 
فِ سِنِني عددا }١٠/الكهف{ فِي الْكَه لَى آذَانِهِما عنب١١/الكهف{ فَضَر{ ي  ثُم بعثْناهم لِنعلَم أَ

ثُوا أَمدا  ن نَقُص علَيك نَبأَهم بِالْحق إِنَّهم فِتْيةٌ آمنوا  نَح}١٢/الكهف{الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِ
نا رب السماواتِ }١٣/الكهف{بِربهِم وزِدنَاهم هدى  بوا فَقَالُوا رإِذْ قَام لَى قُلُوبِهِما عطْن برو 

طًا والْأَرضِ لَن نَّدعو مِن دونِهِ إِلَها لَقَد قُلْنا إِ طَ َخذُوا مِن }١٤/الكهف{ذًا ش  هؤلَاء قَومنا اتَّ
طَانٍ بينٍ فَمن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا     }١٥/الكهف{دونِهِ آلِهةً لَّولَا يأْتُون علَيهِم بِسلْ
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 ئ يهمحته وي ن ركُم مبر لَكُم رنشفِ ي وا إِلَى الْكَهفَْأو إِلَّا اللَّه وندبعا يمو موهلْتُمتَزإِذِ اعو
ا  س إِذَا طَلَعت تَّزاور عن }١٦/الكهف{لَكُم من أَمرِكُم مرفَقً مى الشتَرمِنيِ  والْي ذَات فِهِمكَه

 وفَه دِ اللَّههن ياتِ اللَّهِ مآي مِن ذَلِك هنةٍ موج ي فَ وإِذَا غَربت تَّقْرِضُهم ذَات الشمالِ وهم فِ
رشِدا  ا ملِيو لَه ِجد ي ومن يضْلِلْ فَلَن تَ ا وهم رقُود  وتَحسبهم أَيقَاظً}١٧/الكهف{الْمهتَدِ

 هِملَيع تصِيدِ لَوِ اطَّلَعهِ بِالْوياعطٌ ذِر ونُقَلِّبهم ذَات الْيمِنيِ وذَات الشمالِ وكَلْبهم باسِ
ثْناهم لِيتَساءلُوا بي}١٨/الكهف{لَولَّيت مِنهم فِرارا ولَملِئْت مِنهم رعبا  عب كَذَلِكلٌ  و نهم قَالَ قَائِ

ثُوا أَحدكُم  عفَاب ا لَبِثْتُمبِم لَمأَع كُمبمٍ قَالُوا روي ض عب ا أَوموا يثْن منهم كَم لَبِثْتُم قَالُوا لَبِ
هِ إِلَى الْمدِينةِ فَلْينظُر أَيها أَزْكَى طَعاما فَلْيْأتِكُم بِرِزْ ف ولَا بِورِقِكُم هذِ طَّ قٍ منه ولْيتَلَ

شعِرن بِكُم أَحدا  لَن }١٩/الكهف{يو ي مِلَّتِهِم جموكُم أَو يعِيدوكُم فِ ري كُملَيوا عرظْه إِن ي مإِنَّه 
   }٢٠/الكهف{تُفْلِحوا إِذًا أَبدا 
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 ونازَعتَنا إِذْ يفِيه بيةَ لَا راعالس أَنو قاللَّهِ ح دعو وا أَنلَمعلِي هِملَينَا عثَرأَع كَذَلِكو
خِذَن بينهم أَمرهم فَقَالُوا ابنوا علَيهِم بنيانًا ربهم أَعلَم بِ هِم قَالَ الَّذِين غَلَبوا علَى أَمرِهِم لَنتَّ

جِدا  سهِم ملَي٢١/الكهف{ع{ مهكَلْب مهادِسةٌ سسمخ قُولُونيو مهكَلْب مهابِعثَلَاثَةٌ ر قُولُونيس 
ل ثَامِنهم كَلْبهم قُ ةٌ وعبس قُولُونيبِ وا بِالْغَيمج إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا ر مهلَمعا يتِهِم مبِعِد لَمي أَعبر 

ي }٢٢/الكهف{تُمارِ فِيهِم إِلَّا مِراء ظَاهِرا ولَا تَستَفْتِ فِيهِم منهم أَحدا  شيءٍ إِنِّ  ولَا تَقُولَن لِ
شاء اللَّه وا}٢٣/الكهف{فَاعِلٌ ذَلِك غَدا  نِ  إِلَّا أَن يدِيهى أَن يسلْ ع ذْكُر ربك إِذَا نَسِيت وقُ

دادوا تِسعا }٢٤/الكهف{ربي لِأَقْرب مِن هذَا رشدا  ي كَهفِهِم ثَلَاث مِائَةٍ سِنِني وازْ  ولَبِثُوا فِ
ثُوا لَه غَيب السماواتِ والْأَ}٢٥/الكهف{ رضِ أَبصِر بِهِ وأَسمِع ما لَهم من  قُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبِ

شرِكُ فِي حكْمِهِ أَحدا  لَا ييٍّ و لُ ما أُوحِي إِلَيك مِن كِتَابِ ربك }٢٦/الكهف{دونِهِ مِن ولِ  واتْ
جِد مِن دونِهِ ملْتَحدا     }٢٧/الكهف{لَا مبدلَ لِكَلِماتِهِ ولَن تَ
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 مهناكَ عنيع دلَا تَعو ههج و ونرِيدي شِي الْعاةِ وم بِالْغَدهبر ونعدي الَّذِين ع م كنَفْس بِراصو
ا تُرِيد زِينةَ الْحياةِ الدنْيا ولَ طً فُر ه رأَم كَانو اهوه عاتَّبن ذِكْرِنَا وع ها قَلْبأَغْفَلْن نم طِع ا تُ

 وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاء فَلْيؤمِن ومن شاء فَلْيكْفُر إِنَّا أَعتَدنَا لِلظَّالِمِني }٢٨/الكهف{
جوه بِئْس الشراب نَارا أَحاطَ بِهِم سرادِقُها وإِن ي الْو شوِ لِ يهاء كَالْمغَاثُوا بِمتَغِيثُوا يسي 

جر من أَحسن }٢٩/الكهف{وساءت مرتَفَقًا   إِن الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنَّا لَا نُضِيع أَ
ي مِن تَحتِهِم الْأَنْهار يحلَّون فِيها مِن أَساوِر  أُولَئِك لَهم جنات عدنٍ تَ}٣٠/الكهف{عملًا  جرِ

 مائِكِ نِعلَى الْأَرا عفِيه تَّكِئِنيقٍ م رتَبإِسسٍ و ندن سا مضْرا خابثِي ونسلْبيبٍ ومِن ذَه
جلَينِ جعلْنا لِأَحدِهِما جنتَينِ مِن  واضْرِب لَهم مثَلًا }٣١/الكهف{الثَّواب وحسنت مرتَفَقًا  ر

جعلْنا بينهما زَرعا  لٍ و خْ ا بِنماهفَفْنحابٍ ون٣٢/الكهف{أَع{ لَما وأُكُلَه نِ آتَتتَينج  كِلْتَا الْ
جرنَا خِلَالَهما نَهرا  ظْلِم مِنه شيئًا وفَ ه  وكَان لَ}٣٣/الكهف{تَ اوِرحي وهاحِبِهِ وفَقَالَ لِص رثَم ه

   }٣٤/الكهف{أَنَا أَكْثَر مِنك مالًا وأَعز نَفَرا 
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هِ أَبدا ودخلَ جنتَه وهو ظَالِم لِّنفْسِهِ قَ  وما أَظُن }٣٥/الكهف{الَ ما أَظُن أَن تَبِيد هذِ
جِدن خيرا منها منقَلَبا   قَالَ لَه صاحِبه }٣٦/الكهف{الساعةَ قَاِئمةً ولَئِن ردِدت إِلَى ربي لَأَ

ابٍ ثُممِن تُر لَقَكي خ ت بِالَّذِ أَكَفَر ه اوِرحي وهلًا وج اكَ روس ا }٣٧/الكهف{ مِن نُّطْفَةٍ ثُملَّكِن 
ي أَحدا  برِكُ بِرلَا أُشي وبر اللَّه ولَا }٣٨/الكهف{ه اء اللَّها شم قُلْت تَكنج لْتخلَا إِذْ دلَوو 

لَدوالًا وم لَّ مِنك  فَعسى ربي أَن يؤتِينِ خيرا من }٣٩/الكهف{ا قُوة إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرنِ أَنَا أَقَ
ح صعِيدا زَلَقًا  لَ علَيها حسبانًا من السماء فَتُصبِ ح }٤٠/الكهف{جنتِك ويرسِ  أَو يصبِ

طِيع لَه طَلَبا  هِ فَأَصب}٤١/الكهف{ماؤها غَورا فَلَن تَستَ ح يقَلِّب كَفَّيهِ علَى ما  وأُحِيطَ بِثَمرِ
ي أَحدا  برِكْ بِرأُش تَنِي لَما لَيقُولُ ييا ووشِهرلَى عةٌ عاوِيخ هِيا وفِيه ٤٢/الكهف{أَنفَق{ لَمو 

ق هو  هنالِك الْولَ}٤٣/الكهف{تَكُن لَّه فِئَةٌ ينصرونَه مِن دونِ اللَّهِ وما كَان منتَصِرا  ةُ لِلَّهِ الْحاي
نْيا كَماء أَنزلْناه مِن السماء }٤٤/الكهف{خير ثَوابا وخير عقْبا  اةِ الديثَلَ الْح م ملَه اضْرِبو 

لِّ شِيما تَذْروه الرياح وكَان اللَّه علَى كُ ه ح بأَص طَ بِهِ نَبات الْأَرضِ فَ قْتَدِرا فَاختَلَ ءٍ ميش 
   }٤٥/الكهف{
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ا الْمالُ والْبنون زِينةُ الْحياةِ الدنْيا والْباقِيات الصالِحات خير عِند ربك ثَوابا وخير أَ ملً
شرنَاهم فَلَم نُغَادِر مِنهم أَحدا }٤٦/الكهف{ حو ارِزَةب ضى الْأَرتَرالَ وجِب  ويوم نُسير الْ
 وعرِضُوا علَى ربك صفا لَّقَد جِئْتُمونَا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ بلْ زَعمتُم أَلَّن }٤٧/الكهف{

جعلَ شفِقِني مِما فِيهِ ويقُولُون يا }٤٨/الكهف{ لَكُم موعِدا نَّ م رِمِنيج ى الْمفَتَر الْكِتَاب ع  ووضِ
جدوا ما عمِلُوا حاضِرا  وا واهصإِلَّا أَح ةلَا كَبِريو ةغِريص غَادِرذَا الْكِتَابِ لَا يالِ ها ملَتَنيو

 ظْلِم لَا يا ودأَح كب٤٩/الكهف{ر{ كَان لِيسوا إِلَّا إِبدج فَس موا لِآددج لَائِكَةِ اسا لِلْمإِذْ قُلْنو 
 س ِخذُونَه وذُريتَه أَولِياء مِن دونِي وهم لَكُم عدو بِئْ ِجن فَفَسق عن أَمرِ ربهِ أَفَتَتَّ مِن الْ

دب ا }٥٠/الكهف{لًا لِلظَّالِمِنيمو أَنفُسِهِم لْقلَا خضِ والْأَراتِ واومالس لْقخ مدتُّهها أَشم 
خِذَ الْمضِلِّني عضُدا   ويوم يقُولُ نَادوا شركَائِي الَّذِين زَعمتُم فَدعوهم }٥١/الكهف{كُنت متَّ

لْنعج و موا لَهجِيب ظَنوا أَنَّهم }٥٢/الكهف{ا بينهم موبِقًا فَلَم يستَ جرِمون النار فَ أَى الْمرو 
جِدوا عنها مصرِفًا  ي لَما ووهاقِعو٥٣/الكهف{م{   
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 لَقَدا و يءٍ جدلً ش أَكْثَر انالْإِنس كَانثَلٍ واسِ مِن كُلِّ مآنِ لِلنذَا الْقُرا فِي هفْنرص
 وما منع الناس أَن يؤمِنوا إِذْ جاءهم الْهدى ويستَغْفِروا ربهم إِلَّا أَن تَأْتِيهم سنةُ }٥٤/الكهف{

جادِلُ }٥٥/الكهف{تِيهم الْعذَاب قُبلًا الْأَولِني أَو يأْ يو نذِرِينمو رِينش بإِلَّا م لِنيسرلُ الْم  وما نُرسِ
خَذُوا آياتِي وما أُنذِروا هزوا   ومن }٥٦/الكهف{الَّذِين كَفَروا بِالْباطِلِ لِيدحِضُوا بِهِ الْحق واتَّ

ر بِآياتِ ربهِ فَأَعرض عنها ونَسِي ما قَدمت يداه إِنَّا جعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكِنةً أَظْلَم مِمن ذُكِّ
ك }٥٧/الكهف{أَن يفْقَهوه وفِي آذَانِهِم وقْرا وإِن تَدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتَدوا إِذًا أَبدا  برو 

جِدوا مِن الْغَفُور ذُو  لَّن ي عِدوم مل لَّهب ذَابالْع ملَ لَهج وا لَعبا كَسم بِماخِذُهؤي ةِ لَومحالر
ئِلًا  وونِهِ ما }٥٨/الكهف{دعِدولِكِهِم مها لِملْنعج وا وا ظَلَملَم ماهلَكْنى أَهالْقُر تِلْكو 

ي حقُبا  وإِذْ قَالَ موس}٥٩/الكهف{ جمع الْبحرينِ أَو أَمضِ غَ م ح حتَّى أَبلُ رلَا أَب ى لِفَتَاه
خَذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ سربا }٦٠/الكهف{ جمع بينِهِما نَسِيا حوتَهما فَاتَّ لَغَا ما ب٦١/الكهف{ فَلَم{   

http://www.islam4u.com


  )٣٠١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... ي مركز االشعاع االسالم........... القرآن الكرمي 

 قَالَ أَرأَيت }٦٢/الكهف{فَلَما جاوزَا قَالَ لِفَتَاه آتِنا غَداءنَا لَقَد لَقِينا مِن سفَرِنَا هذَا نَصبا 
ي نَسِيت الْحوت وما أَنسانِيه إِ إِنِّ خْرةِ فَ ا إِلَى الصنيخَذَ إِذْ أَو ه واتَّ أَذْكُر أَن طَان يلَّا الش

جبا  رِ عحي الْب غِ فَارتَدا علَى آثَارِهِما قَصصا }٦٣/الكهف{سبِيلَه فِ ا نَبا كُنم قَالَ ذَلِك 
جدا عبدا من عِبادِنَا آتَيناه رحمةً مِن عِندِنَا وعلَّمناه مِن }٦٤/الكهف{ ا  فَونَّا عِلْملَّد
 قَالَ }٦٦/الكهف{ قَالَ لَه موسى هلْ أَتَّبِعك علَى أَن تُعلِّمنِ مِما علِّمت رشدا }٦٥/الكهف{

ي صبرا  طِيع معِ طْ بِهِ خبرا }٦٧/الكهف{إِنَّك لَن تَستَ ف تَصبِر علَى ما لَم تُحِ كَي٦٨/الكهف{ و{ 
ِجد  قَالَ فَإِنِ اتَّبعتَنِي فَلَا }٦٩/الكهف{نِي إِن شاء اللَّه صابِرا ولَا أَعصِي لَك أَمرا قَالَ ستَ

ث لَك مِنه ذِكْرا  ي }٧٠/الكهف{تَسأَلْنِي عن شيءٍ حتَّى أُحدِ  فَانطَلَقَا حتَّى إِذَا ركِبا فِ
قَ أَهلَها لَقَد جِئْت شيئًا إِمرا السفِينةِ خرقَها قَالَ أَخرقْتَها لِتُغْ لْ }٧١/الكهف{رِ  قَالَ أَلَم أَقُ

ي صبرا  طِيع معِ ي }٧٢/الكهف{إِنَّك لَن تَستَ  قَالَ لَا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيت ولَا تُرهِقْنِي مِن أَمرِ
فَقَتَلَه قَالَ أَقَتَلْت نَفْسا زَكِيةً بِغَيرِ نَفْسٍ لَّقَد  فَانطَلَقَا حتَّى إِذَا لَقِيا غُلَاما }٧٣/الكهف{عسرا 

  )اجلزء السادس عشر (  }٧٤/الكهف{جِئْت شيئًا نُّكْرا 
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طِيع معِي صبرا قَالَ أَلَم أَقُل لَّك إِنَّ  قَالَ إِن سأَلْتُك عن شيءٍ بعدها }٧٥/الكهف{ك لَن تَستَ
نِّي عذْرا  مِن لَّد لَغْتب نِي قَداحِبةٍ }٧٦/الكهف{فَلَا تُصيلَ قَر ا أَهتَّى إِذَا أَتَيفَانطَلَقَا ح 

طْعما أَهلَها فََأبوا أَن يضَيفُوهما فَ أَقَامه قَالَ لَو استَ جدا فِيها جِدارا يرِيد أَن ينقَض فَ و
جرا  ت علَيهِ أَ َخذْ  قَالَ هذَا فِراقُ بينِي وبينِك سأُنَبئُك بِتَأْوِيلِ ما لَم }٧٧/الكهف{شِئْت لَاتَّ

طِع علَيهِ صبرا  ت لِمساكِني يعملُون فِي الْبحرِ فَأَردت أَن  أَما السفِينةُ فَكَانَ}٧٨/الكهف{تَستَ
 وأَما الْغُلَام فَكَان أَبواه }٧٩/الكهف{أَعِيبها وكَان وراءهم ملِك يأْخذُ كُلَّ سفِينةٍ غَصبا 

ا وكُفْرا  شِينا أَن يرهِقَهما طُغْيانً خَ دنَا أَن يبدِلَهما ربهما خيرا منه  فَأَ}٨٠/الكهف{مؤمِنينِ فَ ر
ي الْمدِينةِ وكَان تَحتَه }٨١/الكهف{زَكَاة وأَقْرب رحما  جِدار فَكَان لِغُلَامينِ يتِيمينِ فِ  وأَما الْ

جا كَنزهما رحمةً كَنز لَّهما وكَان أَبوهما صالِحا فَأَراد ربك أَن يبلُغَا أَ خْرِ شدهما ويستَ
طِع علَيهِ صبرا  تَس ا لَمتَأْوِيلُ م ي ذَلِك  ويسأَلُونَك }٨٢/الكهف{من ربك وما فَعلْتُه عن أَمرِ

ي الْقَرنَينِ قُلْ سَأتْلُو علَيكُم منه ذِكْرا     }٨٣/الكهف{عن ذِ
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 حتَّى }٨٥/الكهف{ فَأَتْبع سببا }٨٤/الكهف{إِنَّا مكَّنا لَه فِي الْأَرضِ وآتَيناه مِن كُلِّ شيءٍ سببا 
جدها تَ سِ ومالش غْرِبلَغَ ما ذَا إِذَا با يا قُلْنما قَوهعِند دج ومِئَةٍ ونٍ حيفِي ع بغْر

خِذَ فِيهِم حسنا  ف }٨٦/الكهف{الْقَرنَينِ إِما أَن تُعذِّب وإِما أَن تَتَّ وفَس ن َظلَما مقَالَ أَم 
ا نُّكْرذَابع هذِّبعهِ فَيبإِلَى ر د ري ثُم هذِّب٨٧/الكهف{ا نُع{ ا فَلَهالِحلَ ص  وأَما من آمن وعمِ

 حتَّى إِذَا }٨٩/الكهف{ ثُم أَتْبع سببا }٨٨/الكهف{جزاء الْحسنى وسنقُولُ لَه مِن أَمرِنَا يسرا 
م مل لَّهعج طْلُع علَى قَومٍ لَّم نَ جدها تَ سِ ومالش طْلِع لَغَ ما با سِتْرونِه٩٠/الكهف{ن د{ كَذَلِك 

طْنا بِما لَديهِ خبرا  أَح قَدا }٩١/الكهف{وببس ع أَتْب نِ }٩٢/الكهف{ ثُميدالس نيغَ ب  حتَّى إِذَا بلَ
ا  جد مِن دونِهِما قَوما لَّا يكَادون يفْقَهون قَولً ا ذَ}٩٣/الكهف{وقَالُوا ي  وجج ا الْقَرنَينِ إِن يأْ

ا  دس مهنيبا وننيلَ ب عج جا علَى أَن تَ رخ لُ لَكعج جوج مفْسِدون فِي الْأَرضِ فَهلْ نَ ومأْ
جعلْ بينكُم وبينهم }٩٤/الكهف{ ي بِقُوةٍ أَ ردما  قَالَ ما مكَّني فِيهِ ربي خير فَأَعِينونِ
خُوا حتَّى إِذَا جعلَه }٩٥/الكهف{  آتُونِي زُبر الْحدِيدِ حتَّى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ انفُ

طْرا  غْ علَيهِ قِ طَاعوا لَه }٩٦/الكهف{نَارا قَالَ آتُونِي أُفْرِ ظْهروه وما استَ وا أَن يطَاع ا اسفَم 
   }٩٧/الكهف{نَقْبا 
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ا  قي ح بر دعو كَانكَّاء ود لَهعي جبر دعاء وي فَإِذَا جب ن رةٌ ممحذَا رقَالَ ه
جمعناهم جمعا  وتَركْنا بعضَهم يومئِذٍ ي}٩٨/الكهف{ خ فِي الصورِ فَ ي بعضٍ ونُفِ موج فِ
ا }٩٩/الكهف{ ي }١٠٠/الكهف{ وعرضْنا جهنم يومئِذٍ لِّلْكَافِرِين عرضً  الَّذِين كَانَت أَعينهم فِ

طِيعون سمعا  ي وكَانُوا لَا يستَ طَاء عن ذِكْرِ  الَّذِين كَفَروا أَن  أَفَحسِب}١٠١/الكهف{غِ
ي مِن دونِي أَولِياء إِنَّا أَعتَدنَا جهنم لِلْكَافِرِين نُزلًا  خِذُوا عِبادِ  قُلْ هلْ نُنبئُكُم }١٠٢/الكهف{يتَّ

ي الْحياةِ الدنْيا وهم ي}١٠٣/الكهف{بِالَْأخسرِين أَعمالًا  لَّ سعيهم فِ حسبون أَنَّهم  الَّذِين ضَ
طَت أَعمالُهم فَلَا }١٠٤/الكهف{يحسِنون صنعا   أُولَئِك الَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِم ولِقَائِهِ فَحبِ

َخذُوا }١٠٥/الكهف{نُقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزْنًا  ي  ذَلِك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتَّ آياتِ
سِ }١٠٦/الكهف{ورسلِي هزوا  ودالْفِر اتنج ملَه اتِ كَانَتالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين إِن 

 قُل لَّو كَان الْبحر مِدادا }١٠٨/الكهف{ خالِدِين فِيها لَا يبغُون عنها حِولًا }١٠٧/الكهف{نُزلًا 
باتِ را لِّكَلِمددا بِمِثْلِهِ مجِئْن لَوي وب ر اتكَلِم لَ أَن تَنفَد قَب رحالْب فِدلْ }١٠٩/الكهف{ي لَن  قُ

ا  جو لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملً ري ن كَانفَم احِدو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ي شر مْثلُكُم يوحى إِلَ ا أَنَا بإِنَّم
الِحا صدهِ أَحبةِ رادرِكْ بِعِبش لَا ي١١٠/الكهف{ا و{ 
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  )١٩(سورة مريم 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ه}١/مريم{كهيعص  دبع كبةِ رمحر ا  ذِكْر٢/مريم{ زَكَرِي{ افِياء خنِد هبى رإِذْ نَاد }٣/مريم{ 

س شيبا ولَم أَكُن بِدعائِك رب شقِيا  ظْم مِني واشتَعلَ الرأْ الْع نهنِّي و  }٤/مريم{قَالَ رب إِ
 }٥/مريم{را فَهب لِي مِن لَّدنك ولِيا وإِنِّي خِفْت الْموالِي مِن ورائِي وكَانَتِ امرأَتِي عاقِ

ث مِن آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضِيا  ثُنِي ويرِ شركَ بِغُلَامٍ اسمه }٦/مريم{يرِ ا إِنَّا نُبا زَكَرِيي 
ا  مِيلُ س مِن قَب ل لَّهعج ي  قَالَ رب أَنَّى يكُون }٧/مريم{يحيى لَم نَ ي غُلَام وكَانَتِ امرأَتِ لِ

ك هو علَي هين وقَد خلَقْتُك }٨/مريم{عاقِرا وقَد بلَغْت مِن الْكِبرِ عِتِيا  بقَالَ ر قَالَ كَذَلِك 
لُ ولَم تَك شيئًا  أَلَّا تُكَلِّ}٩/مريم{مِن قَب تُكةً قَالَ آيي آي ل لِّ عاج بالٍ  قَالَ رلَي ثَلَاث اسالن م

ا  وِيا }١٠/مريم{س شِي عو ةكْروا بحبأَن س هِمى إِلَيحابِ فََأورالْمِح مِهِ مِنلَى قَوع ج خَر  فَ
   }١١/مريم{
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ا  بِيص كْمالْح اهنآتَيةٍ وبِقُو ذِ الْكِتَابى خيحا ي١٢/مريم{ي{ كَانو زَكَاةنَّا ون لَّدا م  وحنانً
ا }١٣/مريم{تَقِيا  صِيا عاربكُن جي لَمهِ ويالِدا بِو رب١٤/مريم{ و{وتمي مويو لِدو موهِ يلَيع لَامسو  

ث حيا  عبي مويا }١٥/مريم{و قِيركَانًا شا ملِهأَه مِن ت  واذْكُر فِي الْكِتَابِ مريم إِذِ انتَبذَ
ا }١٦/مريم{ وِيا سرش ا بلَ لَه جابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتَمثَّ ت مِن دونِهِم حِ َخذَ  }١٧/مريم{ فَاتَّ

 قَالَ إِنَّما أَنَا رسولُ ربكِ لَِأهب لَكِ }١٨/مريم{نِّي أَعوذُ بِالرحمن مِنك إِن كُنت تَقِيا قَالَت إِ
شر ولَم أَكُ بغِيا }١٩/مريم{غُلَاما زَكِيا  نِي بسسمي لَم و لِي غُلَام كُونأَنَّى ي ٢٠/مريم{ قَالَت{ 

با قَالَ كَذَلِكِ قَالَ ر قْضِيا مرأَم كَانا ونةً ممحراسِ وةً لِلنآي لَهعج لِنو نيه ي كِ هو علَ
ا قَصِيا }٢١/مريم{ ت بِهِ مكَانً خْلَةِ }٢٢/مريم{ فَحملَتْه فَانتَبذَ عِ الن خَاض إِلَى جِذْ ا الْماءهج  فَأَ

ا قَالَت يا لَيتَنِي مِت قَبلَ  نسِيا مينَس كُنتذَا وي }٢٣/مريم{ه نِ زا أَلَّا تَحتِها مِن تَحاهادفَن 
طْ علَيكِ رطَبا }٢٤/مريم{قَد جعلَ ربكِ تَحتَكِ سرِيا  خْلَةِ تُساقِ عِ الن جِذْ ي إِلَيكِ بِ زهو 

   }٢٥/مريم{جنِيا 
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ت لِلرحمنِ صوما  نِّي نَذَر شرِ أَحدا فَقُولِي إِ الْب مِن يِنا تَرا فَإِمنيي ع قَري و ي واشربِ فَكُلِ
ا  فَأَتَت بِهِ قَومه}٢٦/مريم{فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِيا  ئًا فَرِييجِئْتِ ش لَقَد ميرا مقَالُوا ي مِلُها تَح

ا }٢٧/مريم{ غِيكِ ب أُم ا كَانَتمءٍ ووأَ سروكِ امأَب ا كَانم وناره تا أُخ٢٨/مريم{ ي{ ت ارأَش  فَ
ا  بِيدِ صهي الْم ف نُكَلِّم من كَان فِ هِ قَالُوا كَي٢٩/مريم{إِلَي{ الْكِتَاب ي نِّي عبد اللَّهِ آتَانِ  قَالَ إِ

جعلَنِي نَبِيا  ٣٠/مريم{و{ تما دكَاةِ مالزلَاةِ وانِي بِالصصأَوو ا كُنتم نكًا أَياربلَنِي معج و 
ا }٣١/مريم{حيا  قِيا شاربلْنِي جعج ي لَمي و ا بِوالِدتِ رب٣٢/مريم{ و{ لِدتو موي ي  والسلَام علَ

ث حيا  عأُب مويو وتأَم موي٣٣/مريم{و{ ونتَرمي فِيهِ ي  ذَلِك عِيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَّذِ
ِخذَ مِن ولَدٍ سبحانَه إِذَا قَضَى أَمرا فَإِنَّم}٣٤/مريم{ ا يقُولُ لَه كُن فَيكُون  ما كَان لِلَّهِ أَن يتَّ
ستَقِيم }٣٥/مريم{ اطٌ مذَا صِره وهدبفَاع كُمبري و بر اللَّه إِن٣٦/مريم{ و{ ابزالَْأح ف  فَاختَلَ

ظِيمٍ  مٍ عودِ يهش وا مِن مكَفَر لٌ لِّلَّذِين يفَو نِهِمي٣٧/مريم{مِن ب{ب ع بِهِم وأَ صِر يوم يأْتُونَنا لَكِنِ  أَسمِ
بِنيٍ  فِي َضلَالٍ م موالْي ون٣٨/مريم{الظَّالِم{   
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ث }٣٩/مريم{فْلَةٍ وهم لَا يؤمِنون وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الَْأمر وهم فِي غَ  إِنَّا نَحن نَرِ
 ونعج را ينإِلَيا وهلَيع نمو ضا }٤٠/مريم{الْأَر يقًا نَّبِيصِد كَان إِنَّه اهِيمري الْكِتَابِ إِب  واذْكُر فِ

 }٤٢/مريم{ا يسمع ولَا يبصِر ولَا يغْنِي عنك شيئًا  إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا أَبتِ لِم تَعبد ما لَ}٤١/مريم{
نِّي قَد جاءنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَاتَّبِعنِي أَهدِكَ صِراطًا سوِيا   يا أَبتِ }٤٣/مريم{يا أَبتِ إِ

نِ عمحلِلر كَان طَان يالش إِن طَان يدِ الشبا لَا تَع ٤٤/مريم{صِي{ كسمأَن ي افي أَخ  يا أَبتِ إِنِّ
ا  لِيطَانِ و يلِلش ن فَتَكُونمحالر نم ذَاب٤٥/مريم{ع{ راهِيما إِبتِي يآلِه نع أَنت اغِبقَالَ أَر 

جرنِي ملِيا  اهو كنمج تَنتَهِ لَأَر لَا}٤٦/مريم{لَئِن لَّمقَالَ س  ي إِنَّهب ر لَك تَغْفِرأَسس كلَيع م
 وأَعتَزِلُكُم وما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُون }٤٧/مريم{كَان بِي حفِيا 

ق  فَلَما اعتَزلَهم وما يعبدون مِن دونِ اللَّ}٤٨/مريم{بِدعاء ربي شقِيا  حإِس ا لَهنبههِ و
ا  ا نَبِيلْنعا ج كُلو قُوبعيا }٤٩/مريم{و لِيقٍ ع صِد انلِس ما لَهلْنعج ا وتِنمحن رم ما لَهنبهوو 

خْلَصا وكَان رسولًا نَّبِيا }٥٠/مريم{ م كَان ى إِنَّهوسي الْكِتَابِ م    }٥١/مريم{ واذْكُر فِ
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ا  جِي  ووهبنا لَه مِن رحمتِنا أَخاه }٥٢/مريم{ونَاديناه مِن جانِبِ الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربناه نَ
ا  }٥٣/مريم{هارون نَبِيا  ولًا نَّبِيسر كَاندِ وعقَ الْو ي الْكِتَابِ إِسماعِيلَ إِنَّه كَان صادِ واذْكُر فِ

ا }٥٤/مريم{ ضِي رهِ مبر عِند كَانكَاةِ والزلَاةِ وبِالص لَهأَه رْأمي كَاني }٥٥/مريم{ و  واذْكُر فِ
صِد كَان إِنَّه رِيسا الْكِتَابِ إِدا }٥٦/مريم{يقًا نَّبِي لِيكَانًا عم اهنفَعر٥٧/مريم{ و{ الَّذِين لَئِكأُو 

أَنْعم اللَّه علَيهِم من النبِيني مِن ذُريةِ آدم ومِمن حملْنا مع نُوحٍ ومِن ذُريةِ إِبراهِيم وإِسرائِيلَ 
اجا ونيده نمِما وكِيبا ودج وا س رن خمحالر اتآي هِملَيا إِذَا تُتْلَى عنيسجدة (  }٥٨/مريم{تَب

ا )مستحبة  غَي نلْقَوي فواتِ فَسوهوا الشعاتَّبو لَاةوا الصضَاع ف أَ ف مِن بعدِهِم خلْ خَلَ  فَ
لَ}٥٩/مريم{ ا  إِلَّا من تَاب وآمن وعمِ ْظلَمون شيئً لَا يةَ ونج  صالِحا فَأُولَئِك يدخلُون الْ
ا }٦٠/مريم{ أْتِيم ه دعو كَان بِ إِنَّهبِالْغَي ه ادعِب نمحالر دعنٍ الَّتِي وداتِ عنلَا }٦١/مريم{ ج 

مرِزْقُه ملَها ولَاما إِلَّا سا لَغْوفِيه ونعمسا ي شِي عو ةكْرا بي }٦٢/مريم{ فِيه جنةُ الَّتِ  تِلْك الْ
ا  تَقِي ن كَاناِدنَا معِب مِن ث  وما نَتَنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بين أَيدِينا وما }٦٣/مريم{نُورِ

   }٦٤/ممري{خلْفَنا وما بين ذَلِك وما كَان ربك نَسِيا 
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لْ تَعلَم لَه سمِيا  تِهِ هادلِعِب طَبِر اصو ه دبا فَاعمهنيا بمضِ و الْأَراتِ واومالس ب٦٥/مريم{ر{ 
ج حيا ويقُولُ الْإِنسان أَ رأُخ فولَس ا مِتمِن }٦٦/مريم{ئِذَا م اهلَقْنأَنَّا خ انالْإِنس ذْكُرلَا يأَو 

ا }٦٧/مريم{قَبلُ ولَم يك شيئًا  ثِي شرنَّهم والشياطِني ثُم لَنحضِرنَّهم حولَ جهنم جِ حلَن كبرفَو 
 ثُم لَنحن أَعلَم }٦٩/مريم{نزِعن مِن كُلِّ شِيعةٍ أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عِتِيا  ثُم لَن}٦٨/مريم{

ا }٧٠/مريم{بِالَّذِين هم أَولَى بِها صِلِيا  قْضِيا متْمح كبلَى رع ا كَانهارِدإِلَّا و نكُمإِن مو 
جي الَّذِين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمِني فِيها جِثِيا }٧١/مريم{ نُن ا }٧٢/مريم{ ثُماتُنآي هِملَيإِذَا تُتْلَى عو 

ي الْفَرِيقَينِ خير مقَاما وأَحسن نَدِيا   وكَم }٧٣/مريم{بيناتٍ قَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا أَ
ا أَهئْي ا ورِ ثَاثً لْ من كَان فِي الضَّلَالَةِ فَلْيمدد لَه }٧٤/مريم{لَكْنا قَبلَهم من قَرنٍ هم أَحسن أَ  قُ

 رش وه نم ونلَمعيةَ فَساعا السإِمو ذَابا الْعإِم وندوعا يا مأَوتَّى إِذَا را حدم نمحالر
ف جندا مكَانً ضْع  ويزِيد اللَّه الَّذِين اهتَدوا هدى والْباقِيات الصالِحات خير }٧٥/مريم{ا وأَ

   }٧٦/مريم{عِند ربك ثَوابا وخير مردا 
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ا وولَدا  آياتِنا وقَالَ لَُأوتَين مالً ي كَفَر بِ خَذَ عِند }٧٧/مريم{أَفَرأَيت الَّذِ ع الْغَيب أَمِ اتَّ  أَاطَّلَ
ثُه}٧٩/مريم{ كَلَّا سنكْتُب ما يقُولُ ونَمد لَه مِن الْعذَابِ مدا }٧٨/مريم{الرحمنِ عهدا   ما  ونَرِ

دا  ا فَرْأتِينيقُولُ وا }٨٠/مريم{ي عِز مكُونُوا لَهةً لِّيونِ اللَّهِ آلِهخَذُوا مِن د  كَلَّا }٨١/مريم{ واتَّ
 أَلَم تَر أَنَّا أَرسلْنا الشياطِني علَى }٨٢/مريم{سيكْفُرون بِعِبادتِهِم ويكُونُون علَيهِم ضِدا 

هم أَزا الْكَافِ ا }٨٣/مريم{رِين تَؤزُّ دع ملَه دا نَعإِنَّم هِملَيلْ ع ج ٨٤/مريم{ فَلَا تَع{ رش نَح موي 
جرِمِني إِلَى جهنم وِردا }٨٥/مريم{الْمتَّقِني إِلَى الرحمنِ وفْدا  وقُ الْمنَس٨٦/مريم{ و{ لِكُونملَا ي 

خَذَ عِند الرحمنِ عهدا الشفَاعةَ خَذَ الرحمن ولَدا }٨٧/مريم{ إِلَّا منِ اتَّ  }٨٨/مريم{ وقَالُوا اتَّ
ا  ا إِد جِبالُ }٨٩/مريم{لَقَد جِئْتُم شيئً خِر الْ طَّرن مِنه وتَنشق الْأَرض وتَ  تَكَاد السماوات يتَفَ

خِذَ ولَدا }٩١/مريم{عوا لِلرحمنِ ولَدا  أَن د}٩٠/مريم{هدا  ي لِلرحمنِ أَن يتَّ  }٩٢/مريم{ وما ينبغِ
ضِ إِلَّا آتِي الرحمنِ عبدا  الْأَراتِ واومي الس  لَقَد أَحصاهم وعدهم }٩٣/مريم{إِن كُلُّ من فِ

   }٩٥/مريم{ الْقِيامةِ فَردا  وكُلُّهم آتِيهِ يوم}٩٤/مريم{عدا 
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لُ لَهم الرحمن ودا  عج ياتِ سالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين بِلِ}٩٦/مريم{إِن نَاهرسا يفَإِنَّم  انِكس
دا  شر بِهِ الْمتَّقِني وتُنذِر بِهِ قَوما لُّ م }٩٧/مريم{لِتُبهمِن لْ تُحِسنٍ هن قَرم ملَها قَبلَكْنأَه كَمو 

ع لَهم رِكْزا  متَس دٍ أَوأَح ن٩٨/مريم{م{ 

  )٢٠(سورة طه 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
شقَى  م}١/طه{طه  شى }٢/طه{ا أَنزلْنا علَيك الْقُرآن لِتَ خْ ن يلِّم ةا }٣/طه{ إِلَّا تَذْكِر  تَنزِيلً

شِ استَوى }٤/طه{ممن خلَق الْأَرض والسماواتِ الْعلَى  رلَى الْعع نمحا }٥/طه{ الرم لَه 
ضِ وما  ا فِي الْأَرماتِ واومي الس جهر بِالْقَولِ فَإِنَّه }٦/طه{بينهما وما تَحت الثَّرى فِ  وإِن تَ

لْ أَتَاكَ }٨/طه{ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْأَسماء الْحسنى }٧/طه{يعلَم السر وأَخفَى  هو 
ي آتِيكُم منها  إِذْ رأَى نَارا فَقَالَ لَِأهلِهِ ام}٩/طه{حدِيث موسى  ي آنَست نَارا لَّعلِّ كُثُوا إِنِّ

جِد علَى النارِ هدى  سٍ أَو أَ ى }١٠/طه{بِقَبوسا مي ي ك }١١/طه{ فَلَما أَتَاها نُودِ بي أَنَا ر نِّ  إِ
سِ طُوى  قَدادِ الْمبِالْو إِنَّك كلَينَع لَع١٢/طه{فَاخ{   
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ع لِما يوحى  ي وأَقِمِ الصلَاة }١٣/طه{وأَنَا اختَرتُك فَاستَمِ ي أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدنِ  إِنَّنِ
ي  جزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعى  إِن الساعةَ ءاَتِ}١٤/طه{لِذِكْرِ  فَال }١٥/طه{يةٌ أَكَاد أُخفِيها لِتُ

دى  فَتَر اهوه عاتَّبا وبِه مِنؤالَ ي نا مهنع نَّكدصى }١٦/طه{يوسا مي مِينِكبِي ا تِلْكمو 
ش بِه}١٧/طه{ أَها وهلَيكَّأُ عأَتَو ايصع ى  قَالَ هِيرأُخ آرِبا مفِيه لِي مِي ولَى غَنا ع
 قَالَ خذْها }٢٠/طه{ فَأَلْقَاها فَإِذَا هِي حيةٌ تَسعى }١٩/طه{ قَالَ أَلْقِها يا موسى }١٨/طه{

ف سنعِيدها سِريتَها الْأُولَى  خَ ج بيضَ}٢١/طه{ولَا تَ خْر اء مِن  واضْمم يدكَ إِلَى جناحِك تَ
 اذْهب إِلَى فِرعون إِنَّه }٢٣/طه{ لِنرِيك مِن آياتِنا الْكُبرى }٢٢/طه{غَيرِ سوءٍ آيةً أُخرى 

ي }٢٤/طه{طَغَى  ح لِي صدرِ راش بي }٢٥/طه{ قَالَ ر  واحلُلْ عقْدة }٢٦/طه{ ويسر لِي أَمرِ
ي  لِي  يفْقَهو}٢٧/طه{من لِّسانِ ي }٢٨/طه{ا قَو ل لِّي وزِيرا من أَهلِ عاجي }٢٩/طه{ و  هارون أَخِ

ي }٣٠/طه{ د بِهِ أَزْرِ دي }٣١/طه{ اش ثِريا }٣٢/طه{ وأَشرِكْه فِي أَمرِ  }٣٣/طه{ كَي نُسبحك كَ
د أُوتِيت سؤلَك يا موسى  قَالَ قَ}٣٥/طه{ إِنَّك كُنت بِنا بصِريا }٣٤/طه{ونَذْكُركَ كَثِريا 

   }٣٧/طه{ ولَقَد مننا علَيك مرة أُخرى }٣٦/طه{
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ي الْيم فَلْيلْقِهِ الْيم  أَنِ اقْذِفِي}٣٨/طه{إِذْ أَوحينا إِلَى أُمك ما يوحى  هِ فِي التَّابوتِ فَاقْذِفِيهِ فِ
ي  ه عدو لِّي وعدو لَّه وأَلْقَيت علَيك محبةً مني ولِتُصنع علَى عينِ بِالساحِلِ يأْخذْ

لُّكُم علَى من ي}٣٩/طه{ لْ أَد فَتَقُولُ ه تُكي أُخ شِ إِذْ تَم  تَقَر ي جعناكَ إِلَى أُمك كَ فَر كْفُلُه
 نيدلِ مفِي أَه سِنِني اكَ فُتُونًا فَلَبِثْتفَتَنو الْغَم اكَ مِننيج ا فَننَفْس قَتَلْتو نزلَا تَحا وهنيع

طَنعتُك لِنفْسِي }٤٠/طه{ثُم جِئْت علَى قَدرٍ يا موسى  اصوكَ }٤١/طه{ وأَخو أَنت باذْه 
ي  ي ولَا تَنِيا فِي ذِكْرِ  فَقُولَا لَه قَولًا لَّينا }٤٣/طه{ اذْهبا إِلَى فِرعون إِنَّه َطغَى }٤٢/طه{بِآياتِ

شى  خْ ي أَو تَذَكَّري لَّها أَ}٤٤/طه{لَّعنلَيطَ عفْرأَن ي خَاف طْغَى  قَالَا ربنا إِنَّنا نَ أَن ي ٤٥/طه{و{ 
خَافَا إِنَّنِي معكُما أَسمع وأَرى   فَْأتِياه فَقُولَا إِنَّا رسولَا ربك فَأَرسِلْ معنا }٤٦/طه{قَالَ لَا تَ

نِ اتَّبلَى مع لَامالسو كبن رةٍ ماكَ بِآيجِئْن قَد مهذِّبلَا تُعائِيلَ ورنِي إِسى بدالْه إِنَّا }٤٧/طه{ع 
ي إِلَينا أَن الْعذَاب علَى من كَذَّب وتَولَّى   قَالَ فَمن ربكُما يا موسى }٤٨/طه{قَد أُوحِ

لَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى }٤٩/طه{ طَى كُ ي أَع  قَالَ فَما بالُ الْقُرونِ }٥٠/طه{ قَالَ ربنا الَّذِ
   }٥١/طه{لَى الْأُو
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بي ولَا ينسى  ضِلُّ ري فِي كِتَابٍ لَّا ي بر ا عِنده٥٢/طه{قَالَ عِلْم{ ض الْأَر لَ لَكُم عي ج  الَّذِ
فِيه لَكُم لَكسا ودهتَّى ماتٍ شن نَّبا ماجا بِهِ أَزْونج راء فَأَخاء ممالس لَ مِنأَنزلًا وبا س

أُولِي النهى }٥٣/طه{ ي ذَلِك لَآياتٍ لِّ  مِنها خلَقْناكُم وفِيها }٥٤/طه{ كُلُوا وارعوا أَنْعامكُم إِن فِ
تَار كُمج خْرِ  }٥٦/طه{ ولَقَد أَريناه آياتِنا كُلَّها فَكَذَّب وأَبى }٥٥/طه{ة أُخرى نُعِيدكُم ومِنها نُ

جنا مِن أَرضِنا بِسِحرِكَ يا موسى  خْرِ جِئْتَنا لِتُ لْ }٥٧/طه{قَالَ أَ عثْلِهِ فَاجرٍ مبِسِح كنأْتِيفَلَن 
 ْخلِفُه ا سوى بيننا وبينك موعِدا لَّا نُ  قَالَ موعِدكُم يوم الزينةِ }٥٨/طه{نَحن ولَا أَنت مكَانً

شر الناس ضُحى  حأَن يأَتَى }٥٩/طه{و ثُم ه دكَي عمج  قَالَ لَهم }٦٠/طه{ فَتَولَّى فِرعون فَ
 }٦١/طه{م بِعذَابٍ وقَد خاب منِ افْتَرى موسى ويلَكُم لَا تَفْتَروا علَى اللَّهِ كَذِبا فَيسحِتَكُ

جوى  وا الن رأَسو مهنيم بهروا أَمازَعانِ أَن }٦٢/طه{فَتَنرِيدانِ ياحِرذَانِ لَسه قَالُوا إِن 
طَرِيقَتِكُم الْمثْلَى  جاكُم من أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويذْهبا بِ خْرِ فَ}٦٣/طه{ي  ثُم كُمدوا كَيمِعج أَ

ح الْيوم منِ استَعلَى     }٦٤/طه{ائْتُوا صفا وقَد أَفْلَ
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ي وإِما أَن نَّكُون أَ  قَالَ بلْ أَلْقُوا فَِإذَا حِبالُهم }٦٥/طه{ولَ من أَلْقَى قَالُوا يا موسى إِما أَن تُلْقِ
خَيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعى  ي مهعِصِيى }٦٦/طه{ووسفِي نَفْسِهِ خِيفَةً م سج فَأَو 

ف إِنَّك أَنت الْأَعلَى }٦٧/طه{ خَ ف ما صنعوا إِنَّما  وأَلْقِ ما فِ}٦٨/طه{ قُلْنا لَا تَ ي يمِينِك تَلْقَ
ث أَتَى  يح احِرالس ح جدا قَالُوا آمنا }٦٩/طه{صنعوا كَيد ساحِرٍ ولَا يفْلِ س ةرحالس فَأُلْقِي 

ي علَّمكُم  قَالَ آمنتُم لَه قَبلَ أَن آذَن لَكُم إِنَّه لَكَبِري}٧٠/طه{بِرب هارون وموسى  كُم الَّذِ
لَتَعلَمن أَينا  خْلِ و ذُوعِ الني ج أُصلِّبنكُم فِ جلَكُم من خِلَافٍ ولَ أَرو كُمدِيأَي نطِّع السحر فَلَأُقَ

ثِركَ علَى ما جاءنَا مِن الْبينا}٧١/طه{أَشد عذَابا وأَبقَى  ضِ  قَالُوا لَن نُّؤ طَرنَا فَاقْ ي فَ تِ والَّذِ
هِ الْحياة الدنْيا  طَايانَا وما }٧٢/طه{ما أَنت قَاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِ ا خلَن غْفِرا لِينبا بِرنإِنَّا آم 
تِ ر}٧٣/طه{أَكْرهتَنا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير وأَبقَى  جرِما فَإِن لَه جهنم  إِنَّه من يأْ م هب

لَ الصالِحاتِ فَُأولَئِك لَهم }٧٤/طه{لَا يموت فِيها ولَا يحيى   ومن يْأتِهِ مؤمِنا قَد عمِ
جات الْعلَى  رذَلِ}٧٥/طه{الدا وفِيه الِدِينخ ارا الْأَنْهتِهي مِن تَح جرِ ك جزاء  جنات عدنٍ تَ

   }٧٦/طه{من تَزكَّى 
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 خَاف ي الْبحرِ يبسا لَّا تَ ا فِ ي فَاضْرِب لَهم طَرِيقً ولَقَد أَوحينا إِلَى موسى أَن أَسرِ بِعِبادِ
شى دركً خْ شِيهم }٧٧/طه{ا ولَا تَ شِيهم من الْيم ما غَ هِ فَغَ جنودِ  }٧٨/طه{ فََأتْبعهم فِرعون بِ

 يا بنِي إِسرائِيلَ قَد أَجنَيناكُم من عدوكُم }٧٩/طه{وأَضَلَّ فِرعون قَومه وما هدى 
 كُلُوا مِن طَيباتِ ما }٨٠/طه{الْأَيمن ونَزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى وواعدنَاكُم جانِب الطُّورِ 

طْغَوا فِيهِ فَيحِلَّ علَيكُم غَضَبِي ومن يحلِلْ علَيهِ غَضَبِي فَقَد هوى   }٨١/طه{رزَقْناكُم ولَا تَ
ي لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعمِ جلَك عن قَومِك يا }٨٢/طه{لَ صالِحا ثُم اهتَدى وإِنِّ ا أَعمو 

جِلْت إِلَيك رب لِتَرضَى }٨٣/طه{موسى  عي و ثَرِ إِنَّا }٨٤/طه{ قَالَ هم أُولَاء علَى أَ  قَالَ فَ
 ي جع}٨٥/طه{قَد فَتَنا قَومك مِن بعدِكَ وأَضَلَّهم السامِرِ ا  فَر  موسى إِلَى قَومِهِ غَضْبان أَسِفً

 كُملَيحِلَّ عأَن ي دتُّمأَر أَم دهالْع كُملَيطَالَ ع قَالَ يا قَومِ أَلَم يعِدكُم ربكُم وعدا حسنا أَفَ
ي  عِدكَ بِملْكِنا ولَكِنا حملْنا  قَالُوا ما أَخلَفْنا مو}٨٦/طه{غَضَب من ربكُم فَأَخلَفْتُم موعِدِ

 ي    }٨٧/طه{أَوزَارا من زِينةِ الْقَومِ فَقَذَفْناها فَكَذَلِك أَلْقَى السامِرِ

http://www.islam4u.com


  )٣١٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

جلً ج لَهم عِ رفَأَخ ي  أَفَلَا }٨٨/طه{ا جسدا لَه خوار فَقَالُوا هذَا إِلَهكُم وإِلَه موسى فَنسِ
جِع إِلَيهِم قَولًا ولَا يملِك لَهم ضَرا ولَا نَفْعا  رأَلَّا ي نورمِن }٨٩/طه{ي وناره مقَالَ لَه لَقَدو 

ي قَبلُ يا قَومِ إِنَّما فُتِنتُ طِيعوا أَمرِ ح }٩٠/طه{م بِهِ وإِن ربكُم الرحمن فَاتَّبِعونِي وأَ رقَالُوا لَن نَّب 
جِع إِلَينا موسى  رتَّى يح اكِفِنيهِ علَيضَلُّوا }٩١/طه{ع متَهأَيإِذْ ر كعنا مم ونارا هقَالَ ي 

ي  أَلَّا تَتَّبِعنِ أَفَعص}٩٢/طه{ ي }٩٣/طه{يت أَمرِ  قَالَ يا ابن أُم لَا تَأْخذْ بِلِحيتِي ولَا بِرأْسِي إِنِّ
لِي  قَو قُبتَر لَمائِيلَ ورنِي إِسب نيب قْتأَن تَقُولَ فَر شِيت ا }٩٤/طه{خي كطْب ا خقَالَ فَم 

 ي ت بِما لَم يبصر}٩٥/طه{سامِرِ رصا  قَالَ بذْتُهبولِ فَنسثَرِ الر وا بِهِ فَقَبضْت قَبضَةً من أَ
ي  ي نَفْسِ ي الْحياةِ أَن تَقُولَ لَا مِساس }٩٦/طه{وكَذَلِك سولَت لِ  قَالَ فَاذْهب فَإِن لَك فِ

ع ي ظَلْت ْخلَفَه وانظُر إِلَى إِلَهِك الَّذِ ا لَّنحرقَنه ثُم لَننسِفَنه وإِن لَك موعِدا لَّن تُ لَيهِ عاكِفً
ا  ي لَا إِلَه إِلَّا هو وسِع كُلَّ شيءٍ عِلْما }٩٧/طه{فِي الْيم نَسفً    }٩٨/طه{ إِنَّما إِلَهكُم اللَّه الَّذِ
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ص علَيك مِن أَنباء ما قَد سبق وقَد آتَيناكَ مِن لَّدنَّا ذِكْرا  ض }٩٩/طه{كَذَلِك نَقُ رأَع نم 
إِنَّه يحمِلُ يوم الْقِيامةِ وِزْرا  ا  خالِدِين فِيهِ وساء لَهم يوم الْقِيامةِ }١٠٠/طه{عنه فَ حِملً

جرِمِني يومئِذٍ زُرقًا }١٠١/طه{ الْم رش نَحورِ وفِي الص خ خَافَتُون بينهم إِن }١٠٢/طه{ يوم ينفَ  يتَ
شرا  إِلَّا ع إِلَّا}١٠٣/طه{لَّبِثْتُم ثْتُم  يوما  نَحن أَعلَم بِما يقُولُون إِذْ يقُولُ أَمَثلُهم طَرِيقَةً إِن لَّبِ

ا }١٠٤/طه{ ي نَسفً با رنسِفُهالِ فَقُلْ يِجب ا }١٠٥/طه{ ويسأَلُونَك عنِ الْ  فَيذَرها قَاعا صفْصفً
ا }١٠٦/طه{ جا ولَا أَمتً ا عِوى فِيهت }١٠٧/طه{ لَا تَرعش خو لَه ج لَا عِو ي  يومئِذٍ يتَّبِعون الداعِ

لِلر اتوا الْأَصسمإِلَّا ه عمنِ فَلَا تَسم١٠٨/طه{ح{ لَه أَذِن نةُ إِلَّا مفَاعالش ع  يومئِذٍ لَّا تَنفَ
 يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يحِيطُون بِهِ عِلْما }١٠٩/طه{الرحمن ورضِي لَه قَولًا 

ج}١١٠/طه{ تِ الْونعا  ولَ ظُلْممح نم ابخ قَدومِ والْقَي ي لِلْح ١١١/طه{وه{ لْ مِنمعن يمو 
خَاف ُظلْما ولَا هضْما  فَلَا ي مِنؤم وهاتِ والِحا }١١٢/طه{الص بِيرآنًا عقُر اهلْنأَنز كَذَلِكو 

ي ملَّهعِيدِ لَعالْو ا فِيهِ مِنفْنرصا وذِكْر ملَه ث    }١١٣/طه{تَّقُون أَو يحدِ
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و هيحو كقْضَى إِلَيلِ أَن يآنِ مِن قَبلْ بِالْقُرج لَا تَعو قالْح لِكالْم الَى اللَّهي فَتَع نِ د قُل رب زِ
جِد لَه عزما }١١٤/طه{عِلْما   وإِذْ قُلْنا }١١٥/طه{ ولَقَد عهِدنَا إِلَى آدم مِن قَبلُ فَنسِي ولَم نَ

جدوا إِلَّا إِبلِيس أَبى  فَس موا لِآددج لَائِكَةِ اس١١٦/طه{لِلْم{ ودذَا عه إِن ما آدا يفَقُلْن  لَّك
شقَى  جنةِ فَتَ جنكُما مِن الْ خْرِ فَلَا ي جِك ولِزى }١١٧/طه{ورلَا تَعا وفِيه وعج  إِن لَك أَلَّا تَ

ظْمأُ فِيها ولَا تَضْحى }١١٨/طه{ لْ }١١٩/طه{ وأَنَّك لَا تَ ه ما آدقَالَ ي طَان يهِ الشإِلَي س وسفَو 
خُلْدِ وملْكٍ لَّا يبلَى أَدلُّك علَى  جرةِ الْ طَفِقَا }١٢٠/طه{شا ومآتُهوا سملَه ت دا فَبهفَأَكَلَا مِن 

جنةِ وعصى آدم ربه فَغَوى  قِ الْ را مِن وهِملَيخْصِفَانِ ع ١٢١/طه{ي{ فَتَاب ه بر اهتَباج ثُم 
ي  قَالَ}١٢٢/طه{علَيهِ وهدى  نكُم منأْتِيا يفَإِم ودضٍ ععلِب ضُكُمعا بمِيعا جهطَا مِن  اهبِ

شقَى  لَا يضِلُّ وفَلَا ي ايده عنِ اتَّبى فَمد١٢٣/طه{ه{ لَه ي فَإِن  ومن أَعرض عن ذِكْرِ
ه يوم الْقِيامةِ أَعمى  رش نَحةً ضَنكًا وعِيش١٢٤/هط{م{ قَدى ومتَنِي أَعرش ح لِم بقَالَ ر 

   }١٢٥/طه{كُنت بصِريا 
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ف }١٢٦/طه{قَالَ كَذَلِك أَتَتْك آياتُنا فَنسِيتَها وكَذَلِك الْيوم تُنسى  رأَس ني م جزِ  وكَذَلِك نَ
 أَفَلَم يهدِ لَهم كَم أَهلَكْنا قَبلَهم }١٢٧/طه{ولَم يؤمِن بِآياتِ ربهِ ولَعذَاب الْآخِرةِ أَشد وأَبقَى 

ي الن ي مساكِنِهِم إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّأُولِ شون فِ مونِ يالْقُر نى مةٌ }١٢٨/طه{هلَا كَلِملَوو 
لٌ مسمى  ج ح بِحمدِ }١٢٩/طه{سبقَت مِن ربك لَكَان لِزاما وأَ بسو قُولُونا يلَى مع بِرفَاص 

ح وأَطْراف النهارِ بلِ فَسآنَاء اللَّي مِنا ووبِهلَ غُرقَبسِ و ملَ طُلُوعِ الش قَب كبضَى رتَر لَّكلَع 
 ولَا تَمدن عينيك إِلَى ما متَّعنا بِهِ أَزْواجا منهم زَهرة الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ }١٣٠/طه{

قُ ربك خير وأَبقَى  طَبِر علَيها لَا نَ}١٣١/طه{ورِزْ اصلَاةِ وبِالص لَكأَه رأْما  و سأَلُك رِزْقً
ي }١٣٢/طه{نَّحن نَرزُقُك والْعاقِبةُ لِلتَّقْوى  آيةٍ من ربهِ أَولَم تَأْتِهِم بينةُ ما فِ  وقَالُوا لَولَا يْأتِينا بِ

فِ الْأُولَى  ح ١٣٣/طه{الص{بلِهِ لَقَالُوا رن قَبذَابٍ مم بِعاهلَكْنأَنَّا أَه لَوا  ونإِلَي لْتسلَا أَرا لَون
ْخزى  لِ أَن نَّذِلَّ ونَ مِن قَب اتِكآي تَّبِعولًا فَنس١٣٤/طه{ر{ ونلَمتَعوا فَسصبفَتَر صبتَرلٌّ م  قُلْ كُ
ي ومنِ اهتَدى   )اجلزء السابع عشر ( }١٣٥/طه{من أَصحاب الصراطِ السوِ
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  )٢١(سورة األنبياء 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ضُون بهِم  ما يْأتِيهِم من ذِكْرٍ من ر}١/األنبياء{اقْتَرب لِلناسِ حِسابهم وهم فِي غَفْلَةٍ معرِ

 ونبلْعي مهو وهعتَمثٍ إِلَّا اس دح لْ }٢/األنبياء{م واْ هظَلَم ى الَّذِينوج واْ الن رأَسو مهةً قُلُوبلَاهِي 
 ونصِرتُب أَنتُمو رحالس أَفَتَأْتُون ثْلُكُمم رش ذَا إِلَّا بالْ}٣/األنبياء{ه لَمعي يبي  قَالَ ر قَولَ فِ

 لِيمالْع مِيعالس وهضِ واألَراء وم٤/األنبياء{الس{ ولْ هب اهلِ افْتَرمٍ بالأَح ضْغَاث  بلْ قَالُواْ أَ
 لُونلَ األَو أَفَهم  ما آمنت قَبلَهم من قَريةٍ أَهلَكْناها }٥/األنبياء{شاعِر فَلْيْأتِنا بِآيةٍ كَما أُرسِ

 ونمِنؤالَ }٦/األنبياء{ي لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمأَلُواْ أَهفَاس هِموحِي إِلَي جاالً نُّ  وما أَرسلْنا قَبلَك إِالَّ رِ
 ونلَم٧/األنبياء{تَع{ الِدِينا كَانُوا خمو امالطَّع أْكُلُونا لَّا يدسج ماهلْنعا جمو }٨/ءاألنبيا{ ثُم 

 رِفِنيسا الْملَكْنأَهاء وش أَجنَيناهم ومن نَّ  لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم }٩/األنبياء{صدقْناهم الْوعد فَ
 قِلُونأَفَلَا تَع كُما فِيهِ ذِكْر١٠/األنبياء{كِتَاب{   
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 رِينا آخما قَوهدعْأنَا بأَنشةً وظَالِم ةٍ كَانَتيا مِن قَرنمقَص كَموا }١١/األنبياء{و سا أَحفَلَم 
 كُضُونرا يهنم ما إِذَا هنأْسا أُ}١٢/األنبياء{بوا إِلَى مجِع اركُضُوا ولَا تَر  اكِنِكُمسمفِيهِ و تْرِفْتُم

 أَلُونتُس لَّكُم١٣/األنبياء{لَع{ ا ظَالِمِنيا إِنَّا كُنلَنيا وقَالُوا ي }١٤/األنبياء{ ماهوعد ا زَالَت تِّلْكفَم 
 امِدِينا خصِيدح ماهلْنعتَّى ج١٥/األنبياء{ح{الْأَراء وما السلَقْنا خما  ومهنيا بمو ض

 ١٦/األنبياء{لَاعِبِني{ ا فَاعِلِنينَّا إِن كُنمِن لَّد َخذْنَاه خِذَ لَهوا لَّاتَّ دنَا أَن نَّتَّ أَر لْ }١٧/األنبياء{ لَو ب 
لُ مِما تَصِ يالْو لَكُمو ق لِ فَيدمغُه فَِإذَا هو زَاهِ ق علَى الْباطِ بِالْح ف  ولَه }١٨/األنبياء{فُون نَقْذِ

 ونسِرتَحسلَا يتِهِ وادعِب نع ونتَكْبِرسلَا ي ه عِند نمضِ و الْأَراتِ واومن فِي السم
خَذُوا آلِهةً من الْأَرضِ }٢٠/األنبياء{ يسبحون اللَّيلَ والنهار لَا يفْتُرون }١٩/األنبياء{ هم  أَمِ اتَّ

 وننِشرا }٢١/األنبياء{يمشِ ع رالْع باللَّهِ ر انحبتَا فَسدلَفَس ةٌ إِلَّا اللَّها آلِهفِيهِم كَان لَو 
 صِفُون٢٢/األنبياء{ي{ َألُونسي مهلُ وفْعا يمأَلُ عسلَا ي }لْ }٢٣/األنبياء خَذُوا مِن دونِهِ آلِهةً قُ  أَمِ اتَّ

م هفَه قالْح ونلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَر لِي بن قَبم ذِكْرو عِين مم ذَا ذِكْره انَكُمهراتُوا ب
 رِضُونع٢٤/األنبياء{م{   
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سا أَرمونِ ودبإِلَّا أَنَا فَاع لَا إِلَه هِ أَنَّهولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيسمِن ر لِكا مِن قَبقَالُوا }٢٥/األنبياء{لْنو 
 ونمكْرم ادلْ عِبب انَهحبا سلَدو نمحَخذَ الر هِ }٢٦/األنبياء{اتَّ  لَا يسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بَِأمرِ

عي لُون٢٧/األنبياء{م{ نم مهتَضَى ونِ ارإِلَّا لِم ونفَعش لَا يو ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعي 
 فِقُونش تِهِ ميش ٢٨/األنبياء{خ{ كَذَلِك منهزِيهِ جج  ومن يقُلْ مِنهم إِنِّي إِلَه من دونِهِ فَذَلِك نَ

ي  جزِ ا }٢٩/األنبياء{الظَّالِمِني نَ ض كَانَتَا رتْقً الْأَراتِ واومالس وا أَنكَفَر الَّذِين ري لَمأَو 
 ونمِنؤيٍّ أَفَلَا يءٍ حياء كُلَّ شالْم ا مِنلْنعج ا وماهضِ }٣٠/األنبياء{فَفَتَقْن ا فِي الْأَرلْنعج و 

ي أَن تَمِيد بِهِ ا لَعلَّهم يهتَدون رواسِ جاجا سبلً جعلْنا فِيها فِ و اء }٣١/األنبياء{مما السلْنعج و 
 ضُون ي خلَق اللَّيلَ والنهار }٣٢/األنبياء{سقْفًا محفُوظًا وهم عن آياتِها معرِ  وهو الَّذِ

كُلٌّ فِي فَلَكٍ ي رالْقَمو سمالشو ونحبأَفَإِن }٣٣/األنبياء{س خُلْد شرٍ من قَبلِك الْ ا لِبلْنعا جمو 
 ونخَالِد خَيرِ فِتْنةً وإِلَينا }٣٤/األنبياء{مت فَهم الْ تِ ونَبلُوكُم بِالشر والْ وكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْم 

 ونعج ٣٥/األنبياء{تُر{   
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ي يذْكُر آلِهتَكُم وهم بِذِكْرِ الرحمنِ  خِذُونَك إِلَّا هزوا أَهذَا الَّذِ وإِذَا رآكَ الَّذِين كَفَروا إِن يتَّ
 ونكَافِر مالْإِ}٣٦/األنبياء{ه لِقِجلُونِ  خ تَعاتِي فَلَا تَسآي ُأرِيكُملٍ س ج ع مِن ان٣٧/األنبياء{نس{ 

 ادِقِنيص إِن كُنتُم دعذَا الْوتَى هم قُولُوني٣٨/األنبياء{و{ كُفُّونلَا ي وا حِنيكَفَر الَّذِين لَمعي لَو 
لَا هو ورِهِمن ظُهلَا عو ارالن وهِهِمج ن وع ونرنصي فَلَا }٣٩/األنبياء{م متُههغْتَةً فَتَبلْ تَْأتِيهِم بب 

 وننَظري ملَا ها وهدر ونطِيع لٍ من قَبلِك فَحاقَ بِالَّذِين }٤٠/األنبياء{يستَ سبِر ئ  ولَقَدِ استُهزِ
ؤون  خِروا مِنهم ما كَانُوا بِهِ يستَهزِ نِ }٤١/اءاألنبي{سمحالر ارِ مِنهالنلِ و كُم بِاللَّيكْلَؤن يقُلْ م 

 رِضُونعهِم مبن ذِكْرِ رع ملْ ه٤٢/األنبياء{ب{ ر نَص ونِطيع  أَم لَهم آلِهةٌ تَمنعهم من دونِنا لَا يستَ
 ونبحصا ينم ملَا هو ٤٣/األنبياء{أَنفُسِهِم{ب  رمالْع هِملَيتَّى طَالَ عح ماءهآبلَاء وؤا هنتَّعلْ م

 ونالْغَالِب ما أَفَهافِهأَطْر ا مِنهنَنقُص ضأَنَّا نَأْتِي الْأَر نور٤٤/األنبياء{أَفَلَا ي{   
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 وننذَرا ياء إِذَا مع الد م الص عمسلَا ييِ و حكُم بِالْوا أُنذِر٤٥/األنبياء{قُلْ إِنَّم{ متْهسلَئِن مو 
 ا ظَالِمِنيا إِنَّا كُنلَنيا وي قُولُنلَي كبذَابِ رع نةٌ م٤٦/األنبياء{نَفْح{ نَضَعمِ  و وطَ لِي الْقِس ازِينوالْم

 اسِبِنيا حكَفَى بِنا وا بِهنلٍ أَتَيدرخ نةٍ مبمِثْقَالَ ح إِن كَانئًا ويش نَفْس ظْلَم الْقِيامةِ فَلَا تُ
 الَّذِين }٤٨/األنبياء{ني  ولَقَد آتَينا موسى وهارون الْفُرقَان وضِياء وذِكْرا لِّلْمتَّقِ}٤٧/األنبياء{

 فِقُونش ةِ ماعالس نم مهبِ وم بِالْغَيهبر نوش خْ ٤٩/األنبياء{ي{ أَنتُم  وهذَا ذِكْر مباركٌ أَنزلْناه أَفَ
 وننكِرم ٥٠/األنبياء{لَه{ا بِه عكُنلُ ومِن قَب ه دشر اهِيمرا إِبنآتَي لَقَدو  إِذْ }٥١/األنبياء{الِمِني 

 اكِفُونا علَه ي أَنتُم هِ التَّماثِيلُ الَّتِ جدنَا آباءنَا لَها }٥٢/األنبياء{قَالَ لِأَبِيهِ وقَومِهِ ما هذِ قَالُوا و 
 ابِدِينبِنيٍ }٥٣/األنبياء{ع فِي َضلَالٍ م كُماؤآبو أَنتُم كُنتُم ا }٥٤/ءاألنبيا{ قَالَ لَقَدجِئْتَن  قَالُوا أَ

 اللَّاعِبِني مِن أَنت أَم ق٥٥/األنبياء{بِالْح{ نهَطر ي فَ كُم رب السماواتِ والْأَرضِ الَّذِ بل رقَالَ ب 
 اهِدِينالش نلَى ذَلِكُم مأَنَا عأَ}٥٦/األنبياء{و دعكُم بامنأَص نتَاللَّهِ لَأَكِيدو  بِرِيندلُّوا من تُو

   }٥٧/األنبياء{
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 ونجِع رهِ يإِلَي ملَّهلَع ما لَّها إِلَّا كَبِري جعلَهم جذَاذً ا بِآلِهتِنا إِنَّه  قَالُوا من فَعلَ هذَ}٥٨/األنبياء{فَ
 الظَّالِمِني ٥٩/األنبياء{لَمِن{ اهِيمرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرا فَتًى ينمِعقَالُوا س }قَالُوا فَأْتُوا بِهِ }٦٠/األنبياء 

 وندهش ي ملَّهاسِ لَعنِ النيلَى أَع٦١/األنبياء{ع{ذَا بِآلِهه لْتفَع قَالُوا أَأَنت  اهِيمرا إِبا يتِن
جعوا إِلَى }٦٣/األنبياء{ قَالَ بلْ فَعلَه كَبِريهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانُوا ينطِقُون }٦٢/األنبياء{ فَر 

 ونالظَّالِم أَنتُم فَقَالُوا إِنَّكُم لِ}٦٤/األنبياء{أَنفُسِهِمع لَقَد وسِهِمؤ لَى روا عنُكِس ا  ثُمم تم
 نطِقُونلَاء يؤ٦٥/األنبياء{ه{ كُم ضُرلَا يئًا ويش كُمنفَعا لَا يونِ اللَّهِ ممِن د وندبقَالَ أَفَتَع 

 قَالُوا حرقُوه }٦٧/األنبياء{ أُفٍّ لَّكُم ولِما تَعبدون مِن دونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعقِلُون }٦٦/األنبياء{
رانصو فَاعِلِني إِن كُنتُم تَكُم٦٨/األنبياء{وا آلِه{ اهِيمرلَى إِبا علَامسا ودركُونِي ب ا نَارا يقُلْن 

جعلْناهم الْأَخسرِين }٦٩/األنبياء{ ضِ }٧٠/األنبياء{ وأَرادوا بِهِ كَيدا فَ لُوطًا إِلَى الْأَرو اهنيج  ونَ
كْنارالَّتِي ب الَمِنيا لِلْع٧١/األنبياء{ا فِيه{ الِحِنيا صلْنعا جكُلنَافِلَةً و قُوبعيو قحإِس ا لَهنبهوو 

   }٧٢/األنبياء{
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ِئمةً جعلْناهم أَ كَانُوا وكَاةِ وإِيتَاء الزلَاةِ والص إِقَاماتِ ورخَي لَ الْ فِع هِما إِلَينيحأَورِنَا وبَِأم وندهي 
 ابِدِينا علُ }٧٣/األنبياء{لَن مةِ الَّتِي كَانَت تَّعيالْقَر مِن اهنيج  ولُوطًا آتَيناه حكْما وعِلْما ونَ

خَبائِ  وأَدخلْناه فِي رحمتِنا إِنَّه مِن الصالِحِني }٧٤/األنبياء{ث إِنَّهم كَانُوا قَوم سوءٍ فَاسِقِني الْ
ظِيمِ }٧٥/األنبياء{ بِ الْعالْكَر مِن لَهأَهو اهنيج فَن ا لَهنبج  ونُوحا إِذْ نَادى مِن قَبلُ فَاستَ
جمعِني  ونَ}٧٦/األنبياء{ صرنَاه مِن الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا إِنَّهم كَانُوا قَوم سوءٍ فَأَغْرقْناهم أَ
شت فِيهِ غَنم الْقَومِ وكُنا }٧٧/األنبياء{ ثِ إِذْ نَفَ ري الْح  وداوود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ فِ

ع }٧٨/األنبياء{ن لِحكْمِهِم شاهِدِي نَا مخَّر سا وعِلْما وكْما حنا آتَيكُلو انملَيا ساهنمفَفَه 
 ا فَاعِلِنيكُنو رالطَّيو نحبسالَ يجِب  وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَّكُم }٧٩/األنبياء{داوود الْ

لْ أَ فَه ْأسِكُمن بكُم مصِنلِتُح وناكِرش هِ }٨٠/األنبياء{نتُم ي بَِأمرِ جرِ  ولِسلَيمان الريح عاصِفَةً تَ
 الِمِنيءٍ عي ا بِكُلِّ شكُنا وا فِيهكْناري ب    }٨١/األنبياء{إِلَى الْأَرضِ الَّتِ
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 ظِني  }٨٢/األنبياء{ومِن الشياطِنيِ من يغُوصون لَه ويعملُون عملًا دون ذَلِك وكُنا لَهم حافِ
 احِمِنيالر محأَر أَنتو ر ي الضُّ ي مسنِ نِّ جبنا لَ}٨٣/األنبياء{وأَيوب إِذْ نَادى ربه أَ ه  فَاستَ

 ابِدِينى لِلْعذِكْرعِندِنَا و نةً ممحر مهعم ممِثْلَهو لَهأَه اهنآتَيا بِهِ مِن ضُرٍّ وا مفْنش فَكَ
ي }٨٥/األنبياء{ وإِسماعِيلَ وإِدرِيس وذَا الْكِفْلِ كُلٌّ من الصابِرِين }٨٤/األنبياء{  وأَدخلْناهم فِ

تِنمحر الِحِنيالص نم مهِ }٨٦/األنبياء{ا إِنَّهلَيع أَن لَّن نَّقْدِر ظَن  وذَا النونِ إِذ ذَّهب مغَاضِبا فَ
 الظَّالِمِني مِن إِنِّي كُنت انَكحبس إِلَّا أَنت اتِ أَن لَّا إِلَهلُم  }٨٧/األنبياء{فَنادى فِي الظُّ

جبنا لَه ونَ  وزَكَرِيا إِذْ نَادى ربه رب }٨٨/األنبياء{جيناه مِن الْغَم وكَذَلِك نُنجِي الْمؤمِنِني فَاستَ
 ثِني جبنا لَه ووهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا لَه }٨٩/األنبياء{لَا تَذَرنِي فَردا وأَنت خير الْوارِ  فَاستَ

إِنَّه هج زَو اشِعِنيا خكَانُوا لَنا وبهرا وغَبا رونَنعدياتِ ورخَي ي الْ م كَانُوا يسارِعون فِ
   }٩٠/األنبياء{
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خْ جها فَنفَ فَر تنصالَّتِي أَحو الَمِنيةً لِّلْعا آيهنابا واهلْنعج ا ووحِن ا مِن را فِيه٩١/األنبياء{ن{ 
هِ أُمتُكُم أُمةً واحِدة وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ  طَّعوا أَمرهم بينهم كُلٌّ إِلَينا }٩٢/األنبياء{إِن هذِ  وتَقَ

 وناجِعن}٩٣/األنبياء{رفَم  ونكَاتِب إِنَّا لَهيِهِ وعلِس انفَلَا كُفْر مِنؤم وهاتِ والِحالص لْ مِن معي 
جِعون }٩٤/األنبياء{ رلَا ي ما أَنَّهاهلَكْنةٍ أَهيلَى قَرع امرح٩٥/األنبياء{ و{ وجج  حتَّى إِذَا فُتِحت يأْ

دن كُلِّ حم مهو وجج  واقْتَرب الْوعد الْحق فَإِذَا هِي شاخِصةٌ }٩٦/األنبياء{بٍ ينسِلُون ومأْ
 ا ظَالِمِنيلْ كُنذَا به نا فِي غَفْلَةٍ مكُن ا قَدلَنيا ووا يكَفَر الَّذِين ارصا }٩٧/األنبياء{أَبمو إِنَّكُم 

هج بصونِ اللَّهِ حمِن د وندبتَع ونارِدا ولَه أَنتُم ما }٩٨/األنبياء{نةً ملَاء آلِهؤه كَان لَو 
 ونالِدا خكُلٌّ فِيها ووهدر٩٩/األنبياء{و{ ونعمسا لَا يفِيه مهو ا زَفِريفِيه ملَه }١٠٠/األنبياء{ ن  إِ

لَئِكى أُونسا الْحنم ملَه قَتبس الَّذِين وندعبا مهن١٠١/األنبياء{ ع{   
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 ونالِدخ مهأَنفُس تتَها اشي م ع }١٠٢/األنبياء{لَا يسمعون حسِيسها وهم فِ الْفَز منُهزحلَا ي 
ي كُنتُم تُوعدون الْ ي السماء }١٠٣/األنبياء{أَكْبر وتَتَلَقَّاهم الْملَائِكَةُ هذَا يومكُم الَّذِ طْوِ  يوم نَ

 ا فَاعِلِنيا إِنَّا كُننلَيا عدعو ه عِيد لِّ لِلْكُتُبِ كَما بدأْنَا أَولَ خلْقٍ نُّ جِ الس طَي  }١٠٤/األنبياء{كَ
 ونالِحالص ي ثُها عِبادِ ي }١٠٥/األنبياء{ولَقَد كَتَبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَن الْأَرض يرِ  إِن فِ

 ابِدِينمٍ عا لِّقَو نَّما  قُلْ إِ}١٠٧/األنبياء{ وما أَرسلْناكَ إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِني }١٠٦/األنبياء{هذَا لَبلَاغً
 ونلِمس لْ أَنتُم م فَه احِدو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ي لَ لْ آذَنتُكُم علَى }١٠٨/األنبياء{يوحى إِ لَّوا فَقُ فَإِن تَو 

 وندا تُوعم عِيدأَم ب ي أَقَرِيب جهر مِن الْقَولِ}١٠٩/األنبياء{سواء وإِن أَدرِ  ويعلَم ما  إِنَّه يعلَم الْ
 ونإِلَى حِنيٍ }١١٠/األنبياء{تَكْتُم تَاعمو ةٌ لَّكُمفِتْن لَّهي لَع  قَالَ رب احكُم }١١١/األنبياء{ وإِن أَدرِ

 ا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْم نمحا الرنبرو ق١١٢/األنبياء{بِالْح{ 
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  )٢٢(سورة احلج 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ظِيم ع ءيةِ شاعلَةَ السزَلْز إِن كُمباتَّقُوا ر اسا النها أَيلُّ }١/احلج{ي  يوم تَرونَها تَذْهلُ كُ

ضِعرم ما همى وكَارس اسى النتَرا ولَهملٍ حمكُلُّ ذَاتِ ح تَضَعو تضَع ا أَرمةٍ ع
 دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنى وكَار٢/احلج{بِس{ ع جادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ويتَّبِ ن ياسِ مالن مِنو 

طَانٍ مرِيدٍ  يعِريِ  كُ}٣/احلج{كُلَّ شذَابِ السدِيهِ إِلَى عهيو ه تِب علَيهِ أَنَّه من تَولَّاه فَأَنَّه يضِلُّ
ثِ فَإِنَّا خلَقْناكُم من تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ ثُم }٤/احلج{ عالْب نبٍ ميي ر ها الناس إِن كُنتُم فِ ا أَيي 

لٍ مِن علَقَةٍ ثُم مِن مضْغَ ج شاء إِلَى أَ َخلَّقَةٍ لِّنبين لَكُم ونُقِر فِي الَْأرحامِ ما نَ رِ مغَيَخلَّقَةٍ وةٍ م
د إِلَى أَرذَلِ  رن يمِنكُم مفَّى وتَون يمِنكُم مو كُمدلُغُوا أَشلِتَب ا ثُم جكُم طِفْلً خْرِ سمى ثُم نُ م

ت الْعمرِ لِكَيلَ تَزاء اها الْمهلَيا علْنفَِإذَا أَنز ةامِده ض ى الْأَرتَرئًا ويدِ عِلْمٍ شعمِن ب لَمعا ي
جٍ بهِيجٍ  مِن كُلِّ زَو تَتأَنبو تبر٥/احلج{و{   
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 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع أَنَّهتَى وويِي الْمحي أَنَّهو قالْح وه اللَّه بِأَن ةَ }٦/احلج{ذَلِكاعالس أَنو 
ث من فِي الْقُبورِ  عبي اللَّه أَنا وفِيه بيةٌ لَّا رادِلُ فِ}٧/احلج{آتِيج ن ياسِ مالن مِني اللَّهِ  و

ي الدنْيا }٨/احلج{بِغَيرِ عِلْمٍ ولَا هدى ولَا كِتَابٍ منِريٍ  لَّ عن سبِيلِ اللَّهِ لَه فِ طْفِهِ لِيضِ ي عِ  ثَانِ
ي ونُذِيقُه يوم الْقِيامةِ عذَاب الْحرِيقِ  ٩/احلج{خِز{س لَي اللَّه أَناكَ ودي تما قَدبِم ذَلِك  

َظلَّامٍ لِّلْعبِيدِ   ومِن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرفٍ فَإِن أَصابه خير اطْمأَن بِهِ }١٠/احلج{بِ
 بِنيالْم انرخُس جهِهِ خسِر الدنْيا والْآخِرة ذَلِك هو الْ لَى وع ةٌ انقَلَبفِتْن تْهابأَص إِنو

 }١٢/احلج{دعو مِن دونِ اللَّهِ ما لَا يضُره وما لَا ينفَعه ذَلِك هو الضَّلَالُ الْبعِيد  ي}١١/احلج{
 شِري الْع لَبِئْسلَى ووالْم مِن نَّفْعِهِ لَبِئْس بأَقْر هن ضَرو لَمعد١٣/احلج{ي{ خِلُ الَّذِيندي اللَّه إِن 

لُ ما يرِيد آمنوا وعمِلُوا  فْعي اللَّه إِن ارا الْأَنْهتِهي مِن تَح جرِ  من }١٤/احلج{الصالِحاتِ جناتٍ تَ
 نظُرفَلْي طَع نْيا والْآخِرةِ فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماء ثُم لِيقْ ي الد ه اللَّه فِ رنصأَن لَّن ي ُظن ي كَان

ذْهِبلْ يغِيظُ ها يم ه دكَي ١٥/احلج{ن{   
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 رِيدن يي م ين هادوا  إِن الَّذِين آمنوا والَّذِ}١٦/احلج{وكَذَلِك أَنزلْناه آياتٍ بيناتٍ وأَن اللَّه يهدِ
 اللَّه ةِ إِنامالْقِي موي مهنيفْصِلُ بي اللَّه كُوا إِنرأَش الَّذِينو وسج الْمى وارصالنو ابِئِنيالصو

 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شي }١٧/احلج{ع جد لَه من فِي السماواتِ ومن فِ سي اللَّه أَن تَر أَلَم 
ق ا ح كَثِرياسِ والن نم ثِري جر والدواب وكَ الشالُ وجِب لْأَرضِ والشمس والْقَمر والنجوم والْ

شاء  ا يلُ م فْعي اللَّه كْرِمٍ إِنمِن م ا لَهفَم هِنِ اللَّهن يمو ذَابهِ الْعلَيسجدة مستحبة (  }١٨/احلج{ع( 
قِ هذَ مِن فَو بصن نَّارٍ يم ابثِي ملَه تطِّع ي ربهِم فَالَّذِين كَفَروا قُ انِ خصمانِ اختَصموا فِ

 مِيمالْح وسِهِمؤ ١٩/احلج{ر{ لُودج طُونِهِم والْ ا فِي ببِهِ م رهص٢٠/احلج{ ي{ مِن قَامِعم ملَهو 
جوا مِنها مِن غَمٍّ أُعِيدوا فِيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ  كُلَّم}٢١/احلج{حدِيدٍ  خْر وا أَن يادا أَر

ي مِن تَحتِها الْأَنْهار }٢٢/احلج{ جرِ  إِن اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناتٍ تَ
لُؤا ولِباسهم فِيها حرِير يحلَّون فِيها مِن أَساوِر مِن ذَهبٍ لُؤ٢٣/احلج{ و{   
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فَروا  إِن الَّذِين كَ}٢٤/احلج{وهدوا إِلَى الطَّيبِ مِن الْقَولِ وهدوا إِلَى صِراطِ الْحمِيدِ 
ف فِيهِ والْبادِ  ي جعلْناه لِلناسِ سواء الْعاكِ جِدِ الْحرامِ الَّذِ سالْمبِيلِ اللَّهِ ون سع ون دصيو

ظُلْمٍ نُذِقْه مِن عذَابٍ أَلِيمٍ  يتِ  وإِذْ بوأْنَا لِإِبراهِيم مكَان الْب}٢٥/احلج{ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِ
عِ السجودِ  كَّ الرو الْقَاِئمِنيو لِلطَّائِفِني ي ا وطَهر بيتِ ي شيئً شرِكْ بِ ي }٢٦/احلج{أَن لَّا تُ  وأَذِّن فِ
جٍّ عمِيقٍ  جالًا وعلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأْتِني مِن كُلِّ فَ ج يْأتُوكَ رِ اسِ بِالْحوا }٢٧/احلج{الندهش لِي 

ي أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما رزَقَهم من بهِيمةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنها منافِ ع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِ
 الْفَقِري س طَّوفُوا بِالْبيتِ }٢٨/احلج{وأَطْعِموا الْبائِ لْيو مهوفُوا نُذُورلْيو مقْضُوا تَفَثَهلْي تِيقِ  ثُمالْع

ظِّم حرماتِ اللَّهِ فَهو خير لَّه عِند ربهِ وأُحِلَّت لَكُم الْأَنْعام إِلَّا ما }٢٩/احلج{ عن يمو ذَلِك 
ورِ  لَ الزوا قَوتَنِباجثَانِ و الْأَو مِن سج وا الرتَنِبفَاج كُملَيتْلَى ع٣٠/احلج{ي{   
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 و طَفُه الطَّير أَ خْ أَنَّما خر مِن السماء فَتَ شرِكْ بِاللَّهِ فَكَ ن يمبِهِ و رِكِنيش م رفَاء لِلَّهِ غَينح
ي مكَانٍ سحِيقٍ  ي بِهِ الريح فِ ظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقْوى }٣١/احلج{تَهوِ عن يمو ذَلِك 

سمى ثُم محِلُّها إِلَى الْبيتِ الْعتِيقِ }٣٢/احلج{الْقُلُوبِ  لٍ م ج  }٣٣/احلج{ لَكُم فِيها منافِع إِلَى أَ
هِ علَى ما رزَقَهم من بهِيمةِ الَْأنْعامِ فَإِلَهكُم إِلَه ولِكُلِّ أُمةٍ جعلْنا منسكًا لِيذْكُروا اسم اللَّ

 خْبِتِني رِ الْمش بوا ولِمأَس فَلَه احِد٣٤/احلج{و{ ابِرِينالصو مهقُلُوب جِلَت و اللَّه إِذَا ذُكِر الَّذِين 
 والْبدن جعلْناها لَكُم }٣٥/احلج{رزَقْناهم ينفِقُون علَى ما أَصابهم والْمقِيمِي الصلَاةِ ومِما 

جبت جنوبها فَكُلُوا  ِإذَا و من شعائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّهِ علَيها صواف فَ
خَّرنَ س كَذَلِك تَرعالْمو وا الْقَانِعطْعِم شكُرون مِنها وأَ  لَن ينالَ اللَّه }٣٦/احلج{اها لَكُم لَعلَّكُم تَ

خَّرها لَكُم لِتُكَبروا اللَّه علَى ما  س كَذَلِك ى مِنكُمالتَّقْو الُهنلَكِن يا وهاؤلَا ِدما وهوملُح
 سِنِنيحرِ الْمش بو اكُمدافِ}٣٧/احلج{هدي اللَّه انٍ  إِنوكُلَّ خ حِبلَا ي اللَّه وا إِننآم نِ الَّذِينع ع

   }٣٨/احلج{كَفُورٍ 
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ع اللَّه إِنوا وظُلِم مبِأَنَّه قَاتَلُوني لِلَّذِين أُذِن لَقَدِير رِهِموا مِن }٣٩/احلج{لَى نَصج  الَّذِين أُخرِ
 ع ضٍ لَّهدمت صوامِ عم بِبضَهعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهن بقُولُوا رقٍّ إِلَّا أَن يرِ حبِغَي ارِهِمدِي

ما اسفِيه ذْكَري اِجدسمو اتلَوصو عبِيو ي ه إِن اللَّه لَقَوِ رنصن يم اللَّه نرنصلَيا واللَّهِ كَثِري 
 زِيزوفِ }٤٠/احلج{عرعوا بِالْمرأَمو كَاةا الزآتَوو لَاةوا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِن م الَّذِين 

 وإِن يكَذِّبوكَ فَقَد كَذَّبت قَبلَهم قَوم نُوحٍ }٤١/احلج{ُأمورِ ونَهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْ
 ودثَم و ادع٤٢/احلج{و{ ٍلُوط مقَوو اهِيمرإِب مقَوو }ى }٤٣/احلجوسم كُذِّبو نيدم ابحأَصو 

ف كَان نَكِ فَكَي مذْتُهأَخ ثُم لِلْكَافِرِين تلَي٤٤/احلج{ريِ فََأم{ ي أَين من قَريةٍ أَهلَكْناها وهِ  فَكَ
شِيدٍ  رٍ مقَصطَّلَةٍ و عبِئْرٍ ما ووشِهرلَى عةٌ عاوِيخ ةٌ فَهِيي }٤٥/احلج{ظَالِم  أَفَلَم يسِريوا فِ

 ونعمسي آذَان ا أَوبِه قِلُونعي قُلُوب ملَه ضِ فَتَكُونلَكِن الْأَرو ارصى الْأَبما لَا تَعا فَإِنَّهبِه
دورِ  ي فِي الص    }٤٦/احلج{تَعمى الْقُلُوب الَّتِ
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ف اللَّ خْلِ لَن يذَابِ وبِالْع جِلُونَك تَعسيو ون دا تَعمةٍ منفِ س ه وإِن يوما عِند ربك كَأَلْ دعو ه
لَي الْمصِري }٤٧/احلج{ لْ يا }٤٨/احلج{ وكَأَين من قَريةٍ أَملَيت لَها وهِي ظَالِمةٌ ثُم أَخذْتُها وإِ  قُ

ة }٤٩/احلج{ني أَيها الناس إِنَّما أَنَا لَكُم نَذِير مبِ غْفِرم ماتِ لَهالِحمِلُوا الصعوا ونآم فَالَّذِين 
 قٌ كَرِيم جحِيمِ }٥٠/احلج{ورِزْ  }٥١/احلج{ والَّذِين سعوا فِي آياتِنا معاِجزِين أُولَئِك أَصحاب الْ

خ وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نَبِيٍّ إِلَّ نستِهِ فَينِيي أُم طَان فِ يى أَلْقَى الشنا إِذَا تَم
 كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآي اللَّه كِمحي ثُم طَان يلْقِي الشا يم ي }٥٢/احلج{اللَّه جعلَ ما يلْقِ لِي 

طَان فِتْنةً لِّلَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْقَا يعِيدٍ الشلَفِي شِقَاقٍ ب الظَّالِمِني إِنو مهةِ قُلُوبسِي
خْبِت لَه قُلُوبهم وإِن اللَّه }٥٣/احلج{ ق مِن ربك فَيؤمِنوا بِهِ فَتُ الْح أَنَّه أُوتُوا الْعِلْم الَّذِين لَمعلِيو 

ستَقِي اطٍ موا إِلَى صِرنآم ادِ الَّذِينتَّى }٥٤/احلج{مٍ لَهح هنةٍ ميي مِر  ولَا يزالُ الَّذِين كَفَروا فِ
   }٥٥/احلج{تَأْتِيهم الساعةُ بغْتَةً أَو يْأتِيهم عذَاب يومٍ عقِيمٍ 
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ي جناتِ النعِيمِ   }٥٦/احلج{الْملْك يومئِذٍ لِّلَّهِ يحكُم بينهم فَالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فِ
 هِني م ذَابع ملَه لَئِكا فَُأواتِنوا بِآيكَذَّبوا وكَفَر الَّذِينبِيلِ}٥٧/احلج{وي س   والَّذِين هاجروا فِ

 ازِقِنيالر ريخ ولَه اللَّه إِنا ونسرِزْقًا ح اللَّه مهزُقَنراتُوا لَيم قُتِلُوا أَو ٥٨/احلج{اللَّهِ ثُم{ 
 لِيمح لِيملَع اللَّه إِنو نَهضَورلًا يخد م مهخِلَند٥٩/احلج{لَي{ا علِ م وقِب  ذَلِك ومن عاقَب بِمِثْ

 غَفُور فُولَع اللَّه إِن اللَّه نَّهرنصهِ لَيلَيع ي ي }٦٠/احلج{بِهِ ثُم بغِ ج اللَّيلَ فِ  ذَلِك بَِأن اللَّه يولِ
 صِريب مِيعس اللَّه أَنلِ وفِي اللَّي ارهالن ج و الْحق وأَن ما  ذَلِك بَِأن اللَّه ه}٦١/احلج{النهارِ ويولِ

 الْكَبِري لِيالْع وه اللَّه أَناطِلُ والْب وونِهِ همِن د ونعد٦٢/احلج{ي{ لَ مِنأَنز اللَّه أَن تَر أَلَم 
 بِريخ طِيف خْضَرة إِن اللَّه لَ م ضالْأَر ح لسماواتِ  لَه ما فِي ا}٦٣/احلج{السماء ماء فَتُصبِ

 مِيدالْح الْغَنِي ولَه اللَّه إِنضِ وا فِي الْأَرم٦٤/احلج{و{   
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ي الْأَرضِ والْفُلْ خَّر لَكُم ما فِ س اللَّه أَن تَر اء أَن أَلَممالس سِكميهِ و ي الْبحرِ بِأَمرِ ي فِ جرِ ك تَ
 حِيمر وفؤ اسِ لَربِالن اللَّه ضِ إِلَّا بِِإذْنِهِ إِنلَى الْأَرع ٦٥/احلج{تَقَع{ ثُم اكُميي أَح  وهو الَّذِ

 لَكَفُور انإِنس  لِكُلِّ أُمةٍ جعلْنا منسكًا هم نَاسِكُوه فَلَا }٦٦/احلج{يمِيتُكُم ثُم يحيِيكُم إِن الْ
ستَقِيمٍ  ى مدلَى هلَع إِنَّك كبإِلَى ر ع ادرِ وفِي الَْأم كنازِعنلِ }٦٧/احلج{ي  وإِن جادلُوكَ فَقُ

 لُونما تَعبِم لَمأَع ٦٨/احلج{اللَّه{وي كُمنيب كُمحي اللَّه  خْتَلِفُون م الْقِيامةِ فِيما كُنتُم فِيهِ تَ
 أَلَم تَعلَم أَن اللَّه يعلَم ما فِي السماء والْأَرضِ إِن ذَلِك فِي كِتَابٍ إِن ذَلِك علَى }٦٩/احلج{

 سِريلْ بِهِ }٧٠/احلج{اللَّهِ يزني ا لَمونِ اللَّهِ ممِن د وندبعيا  ومو م بِهِ عِلْملَه س ا لَيما و طَانً سلْ
جوهِ الَّذِين كَفَروا }٧١/احلج{لِلظَّالِمِني مِن نَّصِريٍ  فِي و رِفاتٍ تَعنيا باتُنآي هِملَيإِذَا تُتْلَى عو 

طُون بِالَّذِين يتْلُون علَيهِم آياتِنا قُلْ أَ سي ونكَادي نكَرا الْمهدعو ارالن ن ذَلِكُمرٍّ مش فَأُنَبئُكُم بِ
 صِريالْم بِئْسوا وكَفَر الَّذِين ٧٢/احلج{اللَّه{   
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ها الناس ضُرِب مثَلٌ فَاستَ ا أَيلَوِ يا وابخْلُقُوا ذُب ونِ اللَّهِ لَن يمِن د ونعتَد الَّذِين إِن وا لَهمِع
 طْلُوب الْمو الطَّالِب ف ضَع همِن تَنقِذُوهسا لَّا ي باب شيئً اجتَمعوا لَه وإِن يسلُبهم الذُّ

هِ إِن ا}٧٣/احلج{ ي عزِيز  ما قَدروا اللَّه حق قَدرِ طَفِي مِن الْملَائِكَةِ }٧٤/احلج{للَّه لَقَوِ صي اللَّه 
 صِريب مِيعس اللَّه اسِ إِنالن مِنلًا وسإِلَى اللَّهِ }٧٥/احلج{رو ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعي 

 ورالُْأم عج آ}٧٦/احلج{تُر ا الَّذِينه ا أَيي  رخَي جدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْ اسوا وكَعوا ارنم
 ونتُفْلِح لَّكُمسجدة مستحبة (  }٧٧/احلج{لَع(  

جٍ ملَّةَ  رح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمتَباج وهِ ه جاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِ و
هِيم هو سماكُم الْمسلِمني مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُون الرسولُ شهِيدا علَيكُم أَبِيكُم إِبرا

 مفَنِع لَاكُموم ووا بِاللَّهِ هتَصِماعو كَاةآتُوا الزو لَاةوا الصأَقِيم وتَكُونُوا شهداء علَى الناسِ فَ
صِريالن منِعلَى وواجلزء الثامن عشر (  }٧٨/احلج{ الْم( 
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  )٢٣(سورة املؤمنون 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ونمِنؤالْم ح ي صلَا}١/املؤمنون{قَد أَفْلَ  والَّذِين هم عنِ }٢/املؤمنون{تِهِم خاشِعون  الَّذِين هم فِ

 رِضُونع٣/املؤمنون{اللَّغْوِ م{ كَاةِ فَاعِلُونلِلز مه الَّذِينو }٤/املؤمنون{ وجِهِملِفُر مه الَّذِينو 
 ظُون  }٦/املؤمنون{إِنَّهم غَير ملُومِني  إِلَّا علَى أَزْواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانُهم فَ}٥/املؤمنون{حافِ

 ونادالْع مه لَئِكفَأُو اء ذَلِكرتَغَى ونِ اب٧/املؤمنون{فَم{ دِهِمهعو انَاتِهِملِأَم مه الَّذِينو 
 وناع٨/املؤمنون{ر{ ظُون ثُون  أُولَئِك}٩/املؤمنون{ والَّذِين هم علَى صلَواتِهِم يحافِ  هم الْوارِ

س هم فِيها خالِدون }١٠/املؤمنون{ ودالْفِر ثُون  ولَقَد خلَقْنا الْإِنسان مِن }١١/املؤمنون{ الَّذِين يرِ
ي قَرارٍ مكِنيٍ }١٢/املؤمنون{سلَالَةٍ من طِنيٍ  طْفَةً فِ طْفَةَ  ثُم خلَقْنا الن}١٣/املؤمنون{ ثُم جعلْناه نُ

ا  أْنَاه خلْقً أَنش ا ثُمملَح ظَام ظَاما فَكَسونَا الْعِ خَلَقْنا الْمضْغَةَ عِ خَلَقْنا الْعلَقَةَ مضْغَةً فَ علَقَةً فَ
 خَالِقِني  ثُم إِنَّكُم }١٥/ناملؤمنو{ ثُم إِنَّكُم بعد ذَلِك لَميتُون }١٤/املؤمنون{آخر فَتَباركَ اللَّه أَحسن الْ

 ثُونعةِ تُبامالْقِي مو١٦/املؤمنون{ي{ خَلْقِ غَافِلِني  ولَقَد خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَرائِق وما كُنا عنِ الْ
   }١٧/املؤمنون{
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 ونابٍ بِهِ لَقَادِرلَى ذَهإِنَّا عضِ و ي الْأَر أَسكَناه فِ  }١٨/املؤمنون{وأَنزلْنا مِن السماء ماء بِقَدرٍ فَ
 ا تَأْكُلُونهمِنو ة كَثِري اكِها فَوفِيه ابٍ لَّكُمنأَعخِيلٍ و أْنَا لَكُم بِهِ جناتٍ من نَّ ١٩/املؤمنون{فَأَنش{ 

 غٍ لِّلْآكِلِنيصِبنِ وه بِالد تاء تَنبنيمِن طُورِ س ج خْر جرة تَ شي }٢٠/املؤمنون{و  وإِن لَكُم فِ
 ا تَأْكُلُونهمِنو ةكَثِري افِعنا مفِيه لَكُما وطُونِه ا فِي بمسقِيكُم م  }٢١/املؤمنون{الْأَنْعامِ لَعِبرة نُّ

 لُونملَى الْفُلْكِ تُحعا وهلَيعوا }٢٢/املؤمنون{ودبمِ اعا قَومِهِ فَقَالَ يا إِلَى قَوا نُوحلْنسأَر لَقَدو 
 أَفَلَا تَتَّقُون ه رإِلَهٍ غَي نا لَكُم مم ا}٢٣/املؤمنون{اللَّهمِهِ موا مِن قَوكَفَر لَأُ الَّذِينذَا إِلَّا  فَقَالَ الْمه 

شر مثْلُكُم يرِيد أَن يتَفَضَّلَ علَيكُم ولَو شاء اللَّه لَأَنزلَ ملَائِكَةً ما سمِعنا بِهذَا فِي آبائِنا  ب
 لِنيتَّى حِنيٍ }٢٤/املؤمنون{الْأَووا بِهِ حصبةٌ فَتَرلٌ بِهِ جِنج إِلَّا ر وه ٢٥/املؤمنون{ إِن{ بقَالَ ر 

 فََأوحينا إِلَيهِ أَنِ اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا فَِإذَا جاء }٢٦/املؤمنون{انصرنِي بِما كَذَّبونِ 
جينِ اثْنينِ وأَهلَك إِلَّا من سبق علَيهِ  ا مِن كُلٍّ زَوفِيه لُكفَاس ورالتَّن فَارنَا ورأَم مهلُ مِنالْقَو

 قُونغْرم موا إِنَّهَظلَم ي فِي الَّذِين خَاطِبنِ    }٢٧/املؤمنون{ولَا تُ
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جانَا مِن الْقَومِ الظَّالِمِني فَِإذَا استَويت أَنت ومن معك علَى الْفُلْكِ فَ ي نَ لِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِ قُ
باركًا وأَنت خير الْمنزِلِني }٢٨/املؤمنون{ لًا منزي م ي ذَلِك لَآياتٍ }٢٩/املؤمنون{ وقُل رب أَنزِلْنِ  إِن فِ

 تَلِنيبا لَمإِن كُنْأنَا }٣٠/املؤمنون{وأَنش ثُم  رِينا آخ  فَأَرسلْنا فِيهِم }٣١/املؤمنون{مِن بعدِهِم قَرنً
 أَفَلَا تَتَّقُون ه رإِلَهٍ غَي نا لَكُم مم وا اللَّهدبأَنِ اع مهولًا مِنسمِهِ }٣٢/املؤمنون{رلَأُ مِن قَوقَالَ الْمو 

لُ الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِلِقَاء الْآخِرةِ  شر مثْلُكُم يأْكُ ذَا إِلَّا با ها منْياةِ الديفِي الْح ماهفْنأَتْرو
 ونبرش شرب مِما تَ يو همِن ا تَأْكُلُونا }٣٣/املؤمنون{مِم شرا مِْثلَكُم إِنَّكُم إِذً تُم بأَطَع لَئِنو 

 ونخَاسِر جون  أَيعِدكُم أَ}٣٤/املؤمنون{لَّ خْرا أَنَّكُم مظَام نَّكُم إِذَا مِتُّم وكُنتُم تُرابا وعِ
ي إِلَّا حياتُنا الدنْيا نَموت ونَحيا }٣٦/املؤمنون{ هيهات هيهات لِما تُوعدون }٣٥/املؤمنون{  إِن هِ

 وثِنيعببِم نا نَحم٣٧/املؤمنون{و{إِلَّا ر وه إِن  مِنِنيؤبِم لَه نا نَحما ولَى اللَّهِ كَذِبى علٌ افْتَرج
 قَالَ عما قَلِيلٍ لَيصبِحن نَادِمِني }٣٩/املؤمنون{ قَالَ رب انصرنِي بِما كَذَّبونِ }٣٨/املؤمنون{
جعلْناهم غُثَاء}٤٠/املؤمنون{ ق فَ ةُ بِالْححيالص مذَتْهفََأخ  مِ الظَّالِمِنيا لِّلْقَودع٤١/املؤمنون{ فَب{ ثُم 

 رِينونًا آخقُر دِهِمعْأنَا مِن ب٤٢/املؤمنون{أَنش{   
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ما ولَهج  ثُم أَرسلْنا رسلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاء أُمةً }٤٣/املؤمنون{ا يستَأْخِرون ما تَسبِق مِن أُمةٍ أَ
 ونمِنؤمٍ لَّا يا لِّقَودعفَب ادِيثأَح ماهلْنعج ضًا وعم بضَهعا بنعفََأتْب وها كَذَّبولُهس٤٤/املؤمنون{ر{ 

طَانٍ مبِنيٍ ثُم أَرسلْنا موسى وأَخا  إِلَى فِرعون وملَئِهِ }٤٥/املؤمنون{ه هارون بِآياتِنا وسلْ
 الِنيا عمكَانُوا قَووا ورتَكْب٤٦/املؤمنون{فَاس{ ونابِدا عا لَنمهمقَوا ونِ مِْثلِنيرش لِب مِنفَقَالُوا أَنُؤ 

 ولَقَد آتَينا موسى الْكِتَاب لَعلَّهم }٤٨/املؤمنون{وا مِن الْمهلَكِني  فَكَذَّبوهما فَكَانُ}٤٧/املؤمنون{
 ونتَدهعِنيٍ }٤٩/املؤمنون{يمارٍ وةٍ ذَاتِ قَروبا إِلَى رماهنيآوةً وآي هأُمو ميرم نا ابلْنعج و 

لُ كُلُوا مِن}٥٠/املؤمنون{ سا الره ا أَيي  لِيمع لُونما تَعي بِم  الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِنِّ
هِ أُمتُكُم أُمةً واحِدة وأَنَا ربكُم فَاتَّقُونِ }٥١/املؤمنون{ طَّعوا أَمرهم }٥٢/املؤمنون{ وإِن هذِ  فَتَقَ

 ونفَرِح هِميا لَدبٍ بِما كُلُّ حِزرزُب مهنيتَّى حِنيٍ }٥٣/املؤمنون{بح تِهِمرفِي غَم مهفَذَر 
هم بِهِ مِن مالٍ وبنِني }٥٤/املؤمنون{ ا نُمِدأَنَّم ونبسحل }٥٥/املؤمنون{ أَي اتِ برخَي ع لَهم فِي الْ  نُسارِ

 ونرعش هِم }٥٦/املؤمنون{لَّا يبةِ ريش خ نم مه الَّذِين إِن  فِقُونشم }٥٧/املؤمنون{مه الَّذِينو 
 ونمِنؤي هِمباتِ ر٥٨/املؤمنون{بِآي{ رِكُونش لَا ي هِمبم بِره الَّذِين٥٩/املؤمنون{ و{   
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ِجلَةٌ أَنَّهم إِلَى ربهِم راجِعون والَّذِي و مهقُلُوبا آتَوا وم تُونؤي ي }٦٠/املؤمنون{ن  أُولَئِك يسارِعون فِ
 ابِقُونا سلَه مهاتِ ورخَي ق }٦١/املؤمنون{الْ ف نَفْسا إِلَّا وسعها ولَدينا كِتَاب ينطِ  ولَا نُكَلِّ

قبِالْح ونْظلَم لَا ي مه٦٢/املؤمنون{ و{ ونِ ذَلِكالٌ مِن دمأَع ملَهذَا وه نةٍ مرفِي غَم مهلْ قُلُوبب 
 امِلُونا علَه م٦٣/املؤمنون{ه{ ونأَرج ي مذَابِ إِذَا هفِيهِم بِالْعتْرذْنَا متَّى إِذَا أَخ٦٤/املؤمنون{ ح{ 

جَأروا الْ ي تُتْلَى علَيكُم فَكُنتُم علَى }٦٥/املؤمنون{يوم إِنَّكُم منا لَا تُنصرون لَا تَ  قَد كَانَت آياتِ
 ونتَنكِص قَابِكُم٦٦/املؤمنون{أَع{ ونرج ا تَهامِربِهِ س تَكْبِرِينسلَ }٦٧/املؤمنون{ موا الْقَوربدي أَفَلَم 

تِ آباءهم الْأَولِني أَم جاءهم ما لَ  أَم لَم يعرِفُوا رسولَهم فَهم لَه منكِرون }٦٨/املؤمنون{م يأْ
ق وأَكْثَرهم لِلْحق كَارِهون }٦٩/املؤمنون{ م بِالْحاءهلْ جةٌ ببِهِ جِن قُولُوني لَوِ }٧٠/املؤمنون{ أَمو 

اءهوأَه ق الْح ع ن اتَّبع مفَه م بِذِكْرِهِماهنلْ أَتَيب ن فِيهِنمو ض الْأَرو اتاومتِ الس دلَفَس م
 ضُون خَراج ربك خير وهو خير الرازِقِني }٧١/املؤمنون{ذِكْرِهِم معرِ جا فَ رخ مأَلُهتَس أَم 

ستَقِيمٍ  وإِنَّك لَتَدعوهم إِلَى}٧٢/املؤمنون{ اطٍ مةِ }٧٣/املؤمنون{ صِر بِالْآخِر ونمِنؤلَا ي الَّذِين إِنو 
 وناكِباطِ لَنرنِ الص٧٤/املؤمنون{ع{   
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شفْ وا فِي طُغْيانِهِم يعمهون ولَو رحِمناهم وكَ ج  ولَقَد }٧٥/املؤمنون{نا ما بِهِم من ضُرٍّ لَّلَ
 ونعتَضَرا يمو هِمبتَكَانُوا لِرا اسذَابِ فَمم بِالْعذْنَاههِم }٧٦/املؤمنون{أَخلَيا عنتَّى إِذَا فَتَحح 

ع }٧٧/املؤمنون{ مبلِسون بابا ذَا عذَابٍ شدِيدٍ إِذَا هم فِيهِ مالس أَ لَكُمي أَنش  وهو الَّذِ
 ونكُرش ا ما تَ ضِ وإِلَيهِ }٧٨/املؤمنون{والْأَبصار والْأَفْئِدة قَلِيلً فِي الْأَر أَكُمي ذَر  وهو الَّذِ

 ونرش ٧٩/املؤمنون{تُح{ لَهو مِيتييِي وحي ي اختِلَاف اللَّيلِ والنهارِ أَفَلَا تَعقِلُون  وهو الَّذِ
ئِنا }٨١/املؤمنون{ بلْ قَالُوا مِثْلَ ما قَالَ الَْأولُون }٨٠/املؤمنون{ ظَاما أَ ئِذَا مِتْنا وكُنا تُرابا وعِ  قَالُوا أَ

 وثُونعبذَ}٨٢/املؤمنون{لَمنَا هاؤآبو ننَا نَحعِدو لَقَد  لِنيالْأَو اطِريذَا إِلَّا أَسه لُ إِن ا مِن قَب
ض ومن فِيها إِن كُنتُم تَعلَمون }٨٣/املؤمنون{ نِ الْأَرلْ أَفَلَا }٨٤/املؤمنون{ قُل لِّم  سيقُولُون لِلَّهِ قُ

 ونالْ}٨٥/املؤمنون{تَذَكَّر برعِ وباتِ الساومالس بن رظِيمِ  قُلْ م شِ الْع ر٨٦/املؤمنون{ع{ 
 لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُون قُولُوني٨٧/املؤمنون{س{ ارج لَا يو جِري ي وهءٍ ويكُلِّ ش لَكُوتهِ م  قُلْ من بِيدِ

 ونلَمتَع هِ إِن كُنتُملَي٨٨/املؤمنون{ع{ ونرحلِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُس قُولُونيس }٨٩/املؤمنون{   
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 ونلَكَاذِب مإِنَّهو قم بِالْحاهنلْ أَتَيإِلَهٍ }٩٠/املؤمنون{ب مِن هعم ا كَانملَدٍ ومِن و َخذَ اللَّه  ما اتَّ
لَعلَا بعضُهم علَى بعضٍ سبحان اللَّهِ عما يصِفُون إِذًا لَّذَ و لَقا خلُّ إِلَهٍ بِم  }٩١/املؤمنون{هب كُ

 رِكُونش ا يمالَى عةِ فَتَع ادهالشبِ والِمِ الْغَي٩٢/املؤمنون{ع{ وندوعا يي م نا تُرِيإِم بقُل ر 
جعلْنِي فِي الْقَومِ الظَّالِمِني  رب فَ}٩٣/املؤمنون{ رِيك ما نَعِدهم }٩٤/املؤمنون{لَا تَ  وإِنَّا علَى أَن نُّ

 ون٩٥/املؤمنون{لَقَاِدر{ صِفُونا يبِم لَمأَع نئَةَ نَحيالس نسأَح بِالَّتِي هِي فَعاد }قُل }٩٦/املؤمنونو 
مه مِن وذُ بِكأَع باطِنيِ رياتِ الش٩٧/املؤمنون{ز{ ِونضُرحأَن ي بر وذُ بِكأَعو }٩٨/املؤمنون{ 

جِعونِ  ار بقَالَ ر ت والْم مهداء أَحتَّى إِذَا جا }٩٩/املؤمنون{حا فِيمالِحلُ ص ملِّي أَعلَع 
ثُون تَركْت كَلَّا إِنَّها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن ورا عبمِ يوخٌ إِلَى ي ي }١٠٠/املؤمنون{ئِهِم برزَ خ فِ  فَِإذَا نُفِ

 اءلُونتَسلَا يئِذٍ وموي مهنيب ابورِ فَلَا أَنس١٠١/املؤمنون{الص{ مه لَئِكفَُأو هازِينوم ن ثَقُلَتفَم 
 ونفْلِح١٠٢/املؤمنون{الْم{ازِينوم فَّتخ نمو  منهفِي ج مهوا أَنفُسسِرخ الَّذِين لَئِكفَأُو ه
 ونالِد١٠٣/املؤمنون{خ{ ونا كَالِحفِيه مهو ارالن مهوهج و ح    }١٠٤/املؤمنون{ تَلْفَ
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 ونا تُكَذِّبفَكُنتُم بِه كُملَيي تُتْلَى ع  قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا شِقْوتُنا }١٠٥/املؤمنون{أَلَم تَكُن آياتِ
 ا ضَالِّنيما قَوكُن١٠٦/املؤمنون{و{ ونإِنَّا ظَالِم جنا مِنها فَإِن عدنَا فَ الَ  قَ}١٠٧/املؤمنون{ ربنا أَخرِ

ي يقُولُون ربنا آمنا فَاغْفِر لَنا }١٠٨/املؤمنون{اخسؤوا فِيها ولَا تُكَلِّمونِ   إِنَّه كَان فَرِيق من عِبادِ
 احِمِنيالر ريخ أَنتا ونمحاري }١٠٩/املؤمنون{و ا حتَّى أَنسوكُم ذِكْرِ خْرِي َخذْتُموهم سِ  فَاتَّ

نِّي جزيتُهم الْيوم بِما صبروا أَنَّهم هم الْفَاِئزون }١١٠/املؤمنون{نتُم منهم تَضْحكُون وكُ  إِ
ثْنا يوما أَو بعض يومٍ }١١٢/املؤمنون{ قَالَ كَم لَبِثْتُم فِي الْأَرضِ عدد سِنِني }١١١/املؤمنون{  قَالُوا لَبِ

أَلْ الْع فَاس ين١١٣/املؤمنون{اد{ ونلَمتَع كُنتُم أَنَّكُم إِلَّا قَلِيلًا لَّو قَالَ إِن لَّبِثْتُم }١١٤/املؤمنون{ 
 ونعج ا لَا تُرنإِلَي أَنَّكُمثًا و بع اكُملَقْنا خأَنَّم تُمسِب١١٥/املؤمنون{أَفَح{ ق الْح لِكالْم الَى اللَّهفَتَع 

شِ الْكَرِيمِ لَا إِ رالْع بر وإِلَّا ه ا }١١٦/املؤمنون{لَهبِهِ فَإِنَّم لَه انهرلَا ب را آخاللَّهِ إِلَه عم ع دن يمو 
 ونالْكَافِر ح  وقُل رب اغْفِر وارحم وأَنت خير }١١٧/املؤمنون{حِسابه عِند ربهِ إِنَّه لَا يفْلِ

 }١١٨/املؤمنون{راحِمِني ال
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  )٢٤(سورة النور 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ي }١/النور{علَّكُم تَذَكَّرون سورة أَنزلْناها وفَرضْناها وأَنزلْنا فِيها آياتٍ بيناتٍ لَّ  الزانِيةُ والزانِ

 ونمِنتُؤ ي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم لَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تَأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِ فَاجلِدوا كُ
شهد عذَابهما طَائِفَةٌ لْيمِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و مِنِنيؤالْم ن٢/النور{ م{ ةً أَوإلَّا زَانِي ح  الزانِي لَا ينكِ

 مِنِنيؤلَى الْمع ذَلِك مرحرِكٌ وش م ا إِلَّا زَانٍ أَوهنكِحةُ لَا يانِيالزرِكَةً وش ٣/النور{م{ الَّذِينو 
بأْتُوا بِأَري لَم اتِ ثُمنصحالْم ونمري ة ادهش ملُوا لَهلَا تَقْبو ةلْدج انِنيثَم موهلِداء فَاجدهةِ شع

 الْفَاسِقُون مه لَئِكأُوا ود٤/النور{أَب{ غَفُور اللَّه وا فَِإنلَحأَصو دِ ذَلِكعوا مِن بتَاب إِلَّا الَّذِين 
 حِيمأَ}٥/النور{ر ونمري الَّذِينو  دِهِمأَح ةادهش زْواجهم ولَم يكُن لَّهم شهداء إِلَّا أَنفُسهم فَ

 ادِقِنيالص لَمِن اتٍ بِاللَّهِ إِنَّهادهش عب٦/النور{أَر{ مِن هِ إِن كَانلَياللَّهِ ع تنلَع ةُ أَنخَامِس  والْ
 ٧/النور{الْكَاذِبِني{هنأُ عرديو  الْكَاذِبِني لَمِن اتٍ بِاللَّهِ إِنَّهادهش عبأَر دهش ا الْعذَاب أَن تَ

خَامِسةَ أَن غَضَب اللَّهِ علَيها إِن كَان مِن الصادِقِني }٨/النور{  ولَولَا فَضْلُ اللَّهِ }٩/النور{ والْ
ح ابتَو اللَّه أَنو تُهمحرو كُملَيع ١٠/النور{كِيم{   
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ئٍ  لِّ امرِ لْ هو خير لَّكُم لِكُ ا لَّكُم ب رش وهبسلَا تَح نكُمةٌ مبصإِفْكِ ع إِن الَّذِين جاؤوا بِالْ
م مهنم ظِيم ع ذَابع لَه مهمِن ه رلَّى كِبي تَو ثْمِ والَّذِ  لَولَا إِذْ }١١/النور{ا اكْتَسب مِن الْإِ

 بِنيم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريخ بِأَنفُسِهِم اتمِنؤالْمو ونمِنؤالْم ظَن وهتُممِعلَا }١٢/النور{سلَو 
هِ بِأَرلَيوا عاؤج ونالْكَاذِب ماللَّهِ ه عِند لَئِكاء فَأُودهْأتُوا بِالشي اء فَِإذْ لَمدهةِ شعب

ي الدنْيا والْآخِرةِ لَمسكُم فِي ما أَفَضْتُم فِيهِ }١٣/النور{ لُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه فِ  ولَولَا فَضْ
 ظِيم ع ذَابإِذْ تَ}١٤/النور{ع  لَكُم بِهِ عِلْم س ا لَياهِكُم مأَفْو لَقَّونَه بِأَلْسِنتِكُم وتَقُولُون بِ

 ظِيم اللَّهِ ع عِند وها ونيه ونَهبستَحا أَن }١٥/النور{ولَن كُونا يقُلْتُم م وهتُممِعلَا إِذْ سلَوو 
هذَا به انَكحبذَا سبِه نَّتَكَلَّم ظِيم ع ا إِن كُنتُم }١٦/النور{تَاندوا لِمِثْلِهِ أَبودأَن تَع اللَّه ظُكُم  يعِ

 مِنِنيؤ١٧/النور{م{ كِيمح لِيمع اللَّهاتِ والْآي لَكُم اللَّه نيبيو }أَن }١٨/النور ونحِبي الَّذِين إِن 
نآم ةُ فِي الَّذِينش شِيع الْفَاحِ نْيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتُم لَا تَ فِي الد أَلِيم ذَابع موا لَه

 ونلَم١٩/النور{تَع{ حِيمر وفؤ اللَّه ر أَنو تُهمحرو كُملَيلَا فَضْلُ اللَّهِ علَو٢٠/النور{ و{   
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 رأْمي طَانِ فَإِنَّه ياتِ الشطُو خ ع طَانِ ومن يتَّبِ ياتِ الشطُو وا خوا لَا تَتَّبِعنآم ا الَّذِينها أَيي
شاء والْمنكَرِ ولَولَا فَضْلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه ما زَ بِالْفَح اللَّه لَكِنا وددٍ أَبأَح نكَا مِنكُم م

 لِيمع مِيعس اللَّهاء وش ن يكِّي مزتُوا }٢١/النور{يؤةِ أَن يعالسو لُوا الْفَضْلِ مِنكُمأْتَلِ أُو لَا يو 
علْيبِيلِ اللَّهِ وي س فُوا ولْيصفَحوا أَلَا تُحِبون أَن يغْفِر أُولِي الْقُربى والْمساكِني والْمهاِجرِين فِ

 حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم وا }٢٢/النور{اللَّهاتِ لُعِنمِنؤاتِ الْغَافِلَاتِ الْمنصحالْم ونمري الَّذِين إِن 
 ظِيم ع ذَابع ملَهةِ والْآخِرا ونْيي الد ش}٢٣/النور{فِ هد علَيهِم أَلْسِنتُهم وأَيدِيهِم  يوم تَ

 لُونمعا كَانُوا يم بِملُهج أَر٢٤/النور{و{ وه اللَّه أَن ونلَمعيو قالْح مهدِين اللَّه فِّيهِموئِذٍ يموي 
 بِنيالْم ق٢٥/النور{الْح{خَبِيثُون خَبِيثِني والْ خَبِيثَات لِلْ خَبِيثَاتِ والطَّيبات لِلطَّيبِني  الْ  لِلْ

 قٌ كَرِيم ؤون مِما يقُولُون لَهم مغْفِرة ورِزْ ربم لَئِكاتِ أُوبلِلطَّي ونبالطَّي٢٦/النور{و{ ا الَّذِينها أَيي 
سوا وتُسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم آمنوا لَا تَدخلُوا بيوتًا غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِ

 ونتَذَكَّر لَّكُم٢٧/النور{لَع{   
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جِدوا فِيها أَحدا فَلَا تَدخلُوها حتَّ ِجعوا فَإِن لَّم تَ وا فَارجِع ار إِن قِيلَ لَكُمو لَكُم ذَنؤى ي
 لِيمع لُونما تَعبِم اللَّهو أَزْكَى لَكُم و٢٨/النور{ه{ روتًا غَييلُوا بخأَن تَد احنج كُملَيع سلَّي 

مو وندا تُبم لَمعي اللَّهو لَّكُم تَاعا مكُونَةٍ فِيهسم ون٢٩/النور{ا تَكْتُم{ غُضُّوا مِني مِنِنيؤل لِّلْم  قُ
 ونعنصا يبِم بِريخ اللَّه إِن مأَزْكَى لَه ذَلِك مهوجظُوا فُر ل }٣٠/النور{أَبصارِهِم ويحفَ  وقُ

و نهوجفُر ْظن لَا يبدِين زِينتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنها لِّلْمؤمِناتِ يغْضُضْن مِن أَبصارِهِن ويحفَ
 و ُخمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبدِين زِينتَهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو آباء بعولَتِهِن أَ ولْيضْرِبن بِ

وإِخ أَو ولَتِهِنعاء بنأَب أَو ائِهِننا أَبم أَو ائِهِننِس أَو اتِهِنونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِن
ظْهروا علَى  ي لَم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينج الر ةِ مِنبي الْإِر ملَكَت أَيمانُهن أَوِ التَّابِعِني غَيرِ أُولِ

ضْرِبلَا ياء وساتِ النروا عه ا أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جتُوبو تِهِنمِن زِين خْفِني ا يم لَمعلِي لِهِنج بِأَر ن
 ونتُفْلِح لَّكُملَع ونمِنؤ٣١/النور{الْم{   
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مِن و اللَّه غْنِهِماء يكُونُوا فُقَرإِن ي ائِكُمإِمو ادِكُمعِب مِن الِحِنيالصو ى مِنكُماموا الْأَيأَنكِح
 لِيمع ع جِدون نِكَاحا حتَّى يغْنِيهم اللَّه مِن }٣٢/النور{فَضْلِهِ واللَّه واسِ لَا ي فِ الَّذِين  ولْيستَعفِ

هِ والَّذِين يبتَغُون الْكِتَاب مِما ملَكَت أَيمانُكُم فَكَاتِبوهم إِن علِمتُم فِيهِم خيرا وآتُوهم فَضْلِ
 ض رتَغُوا عا لِّتَبنصتَح ندأَر لَى الْبِغَاء إِنع اتِكُموا فَتَيلَا تُكْرِهو ي آتَاكُم من مالِ اللَّهِ الَّذِ

 حِيمر غَفُور اهِهِندِ إِكْرعمِن ب اللَّه فَإِن نكْرِههن يما ونْياةِ الديا }٣٣/النور{الْحلْنأَنز لَقَدو 
 تَّقِنيظَةً لِّلْم ه نُور  اللَّ}٣٤/النور{إِلَيكُم آياتٍ مبيناتٍ ومثَلًا من الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم وموعِ

جاجةٍ الزجاجةُ كَأَنَّها  ي زُ شكَاةٍ فِيها مِصباح الْمِصباح فِ هِ كَمِ لُ نُورِ السماواتِ والْأَرضِ مثَ
ضِيءا يتُهزَي كَادةٍ يبِيلَا غَرةٍ وقِيرتُونِةٍ لَّا شكَةٍ زَياربةٍ مرج مِن ش وقَدي ي رد كَبكَو لَم لَوو 

لِّ  شاء ويضْرِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلناسِ واللَّه بِكُ ن يهِ م ي اللَّه لِنورِ تَمسسه نَار نُّور علَى نُورٍ يهدِ
 لِيمءٍ عيفِي}٣٥/النور{ش لَه ح بسي هما اسفِيه ذْكَريو ع ي بيوتٍ أَذِن اللَّه أَن تُرفَ ها بِالْغُدو  فِ

   }٣٦/النور{والْآصالِ 
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خَافُ كَاةِ يإِيتَاء الزلَاةِ وإِقَامِ الصن ذِكْرِ اللَّهِ وع عيلَا بو ةارج جالٌ لَّا تُلْهِيهِم تِ ون يوما تَتَقَلَّب رِ
 ارصالْأَبو ٣٧/النور{فِيهِ الْقُلُوب{ اللَّهن فَضْلِهِ وم مهزِيديمِلُوا وا عم نسأَح اللَّه مهزِيج لِي 

شاء بِغَيرِ حِسابٍ  ن يقُ م ه  والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ يح}٣٨/النور{يرزُ بس
 رِيعس اللَّهو هابحِس فَّاهفَو ه عِند اللَّه دج وئًا ويش ه جِد ي لَم اءهتَّى إِذَا جاء حم آنالظَّم

ج من فَوقِهِ سحاب }٣٩/النور{الْحِسابِ  وقِهِ من فَوم ج وم اهش يٍّ يغْ رٍ لُّجحاتٍ فِي بُظلُم  أَو كَ
ُظلُم ا لَها فَمنُور لَه لِ اللَّهعج ي ن لَّمما واهري كَدي لَم ه دي ج رضٍ إِذَا أَخعقَ ب ا فَوضُهعب ات

لٌّ }٤٠/النور{مِن نُّورٍ  ح لَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ والطَّير صافَّاتٍ كُ بسي اللَّه أَن تَر أَلَم 
ضِ }٤١/النور{م صلَاتَه وتَسبِيحه واللَّه علِيم بِما يفْعلُون قَد علِ الْأَراتِ واومالس لْكلِلَّهِ مو 

 صِريإِلَى اللَّهِ الْما }٤٢/النور{وكَامر لُهعج ي ثُم هنيب ف ي سحابا ثُم يؤلِّ جِ زي اللَّه أَن تَر أَلَم 
ن فَتَربِهِ م صِيبدٍ فَيرا مِن بالٍ فِيهاء مِن جِبمالس لُ مِنزنيخِلَالِهِ و مِن ج خْر قَ ي دى الْو

شاء يكَاد سنا برقِهِ يذْهب بِالْأَبصارِ  ن ين مع رِفُهصياء وش ٤٣/النور{ي{   
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أُولِي الْأَبصارِ  ي ذَلِك لَعِبرة لِّ  واللَّه خلَق كُلَّ دابةٍ مِن }٤٤/النور{يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنهار إِن فِ
شِ من يم مهمِنطْنِهِ و لَى بي ع شِ من يم مهاء فَمِنلَى مي ع شِ من يم مهمِننِ ولَيج ي علَى رِ

 ءٍ قَدِيريلِّ ش شاء إِن اللَّه علَى كُ ا يم اللَّه ق خْلُ عٍ يباتٍ }٤٥/النور{أَرنيباتٍ ما آيلْنأَنز لَقَد 
ستَقِيمٍ  اطٍ ماء إِلَى صِرش ن يي م طَعنا  ويقُولُون }٤٦/النور{واللَّه يهدِ آمنا بِاللَّهِ وبِالرسولِ وأَ

 مِنِنيؤبِالْم لَئِكا أُومو دِ ذَلِكعن بم مهنم لَّى فَرِيقتَوي وا إِلَى اللَّهِ }٤٧/النور{ثُمعإِذَا دو 
 ضُون ن يكُن لَّهم الْحق يأْتُوا إِلَيهِ  وإِ}٤٨/النور{ورسولِهِ لِيحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِ

 ذْعِنِنيلْ }٤٩/النور{م ب ولُهسرو هِملَيع اللَّه حِيفأَن ي خَافُون ي وا أَمتَابأَمِ ار ض ري قُلُوبِهِم م  أَفِ
 ونالظَّالِم مه لَئِكإِذَا }٥٠/النور{أُو مِنِنيؤلَ الْمقَو ا كَانإِنَّم  كُمحولِهِ لِيسروا إِلَى اللَّهِ وعد

 ونفْلِحالْم مه لَئِكأُوا ونأََطعا ونمِعقُولُوا سأَن ي مهني٥١/النور{ب{ ولَهسرو طِعِ اللَّه ن يمو 
 ونالْفَائِز مه لَئِكتَّقْهِ فَأُويو اللَّه خْش يوا بِا}٥٢/النور{ومأَقْسو  متَهرأَم لَئِن انِهِممأَي دهللَّهِ ج

 لُونما تَعبِم بِريخ اللَّه وفَةٌ إِنرعةٌ موا طَاعقُل لَّا تُقْسِم نج خْر ٥٣/النور{لَي{   
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لَّوا فَإِنَّما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتُم وإِن قُ ولَ فَإِن تَوسوا الرأَطِيعو وا اللَّهلْ أَطِيع
 بِنيلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا وتَدتَه وهطِيع  وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم }٥٤/النور{تُ

و ملَه نكِّنملَيو لِهِممِن قَب الَّذِين ف خْلَ خْلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استَ عمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَ
مئًا ويبِي ش رِكُونش ونَنِي لَا يدبعا ينأَم فِهِمودِ خعن بم مهلَندبلَيو متَضَى لَهي ار ن دِينهم الَّذِ

 الْفَاسِقُون مه لَئِكفَأُو ذَلِك دعب ولَ }٥٥/النور{كَفَرسوا الرأَطِيعو كَاةآتُوا الزو لَاةوا الصأَقِيمو 
 ونمحتُر لَّكُم٥٦/النور{لَع{ ارالن ماهأْومضِ وفِي الْأَر ِجزِين عوا مكَفَر الَّذِين نبسلَا تَح 

 يا أَيها الَّذِين آمنوا لِيستَْأذِنكُم الَّذِين ملَكَت أَيمانُكُم والَّذِين لَم }٥٧/النور{ئْس الْمصِري ولَبِ
جرِ وحِني تَضَعون ثِيابكُم من الظَّهِريةِ ومِن  يبلُغُوا الْحلُم مِنكُم ثَلَاث مراتٍ مِن قَبلِ صلَاةِ الْفَ
 افُونطَو نهدعب احنج هِملَيلَا عو كُملَيع سلَي اتٍ لَّكُمروع اء ثَلَاثش بعدِ صلَاةِ الْعِ

 كِيمح لِيمع اللَّهاتِ وآي    }٥٨/النور{علَيكُم بعضُكُم علَى بعضٍ كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْ
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 لَكُم اللَّه نيبي كَذَلِك لِهِممِن قَب الَّذِين ْأذَن أَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم فَلْيستَأْذِنُوا كَما استَ وإِذَا بلَغَ الْ
 كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ و٥٩/النور{آي{ س ا فَلَينِكَاح ونج ري لَا ي  والْقَواعِد مِن النساء اللَّاتِ

 مِيعس اللَّهو نلَّه ريخ فِفْنتَعسأَن يةٍ واتٍ بِزِينج رتَبم رغَي نهابثِي نضَعأَن ي احنج هِنلَيع
 لِيم٦٠/النور{ع{ملَى الْأَعع سلَا  لَيو ج ررِيضِ حلَى الْملَا عو ج رجِ ح رلَى الْأَعلَا عو ج رى ح

 أَو انِكُمووتِ إِخيب أَو اتِكُمهوتِ أُميب أَو ائِكُموتِ آبيب أَو وتِكُميأَن تَأْكُلُوا مِن ب لَى أَنفُسِكُمع
امِكُمموتِ أَعيب أَو اتِكُمووتِ أَخيب الَاتِكُموتِ خيب أَو الِكُمووتِ أَخيب أَو اتِكُمموتِ عيب أَو 

س علَيكُم جناح أَن تَأْكُلُوا جمِيعا أَو أَشتَاتًا فَإِذَا  لَي دِيقِكُمص أَو هفَاتِحلَكْتُم ما مم أَو
يةً من عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم دخلْتُم بيوتًا فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُم تَحِ

   }٦١/النور{الْآياتِ لَعلَّكُم تَعقِلُون 
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ذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانُوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا حتَّى إِنَّما الْمؤمِنون الَّ
ضِ  عتَْأذَنُوكَ لِبولِهِ فَِإذَا اسسربِاللَّهِ و ونمِنؤي الَّذِين لَئِكأُو ْأذِنُونَك يستَْأذِنُوه إِن الَّذِين يستَ

جعلُوا }٦٢/النور{ن لِّمن شِئْت مِنهم واستَغْفِر لَهم اللَّه إِن اللَّه غَفُور رحِيم شأْنِهِم فَْأذَ  لَا تَ
ا  دعاء الرسولِ بينكُم كَدعاء بعضِكُم بعضًا قَد يعلَم اللَّه الَّذِين يتَسلَّلُون مِنكُم لِواذً

ي ذَرِ الَّذِينحفَلْي أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَوفِتْن مههِ أَن تُصِيب  أَلَا إِن }٦٣/النور{خَالِفُون عن أَمرِ
جعون إِلَيهِ فَينبئُهم بِما عمِلُوا  ري مويهِ ولَيع ا أَنتُمم لَمعي ضِ قَد الْأَراتِ واومي الس لِلَّهِ ما فِ

 }٦٤/النور{كُلِّ شيءٍ علِيم واللَّه بِ

  )٢٥(سورة الفرقان 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
هِ لِيكُون لِلْعالَمِني نَذِيرا  ي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبدِ ي لَه ملْك }١/الفرقان{تَباركَ الَّذِ  الَّذِ

لَدخِذْ و ضِ ولَم يتَّ الْأَراتِ واومالس ه رءٍ فَقَديلَّ ش ي الْملْكِ وخلَق كُ ا ولَم يكُن لَّه شرِيك فِ
   }٢/الفرقان{تَقْدِيرا 
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خْلُقُون شيئً ةً لَّا يونِهِ آلِهخَذُوا مِن د خْلَقُون ولَا يملِكُون لِأَنفُسِهِم ضَرا ولَا نَفْعا واتَّ ي مها و
شورا   وقَالَ الَّذِين كَفَروا إِن هذَا إِلَّا إِفْك افْتَراه }٣/الفرقان{ولَا يملِكُون موتًا ولَا حياة ولَا نُ
 وقَالُوا أَساطِري الْأَولِني اكْتَتَبها }٤/الفرقان{ ُظلْما وزُورا وأَعانَه علَيهِ قَوم آخرون فَقَد جاؤوا

ي تُملَى علَيهِ بكْرة وأَصِيلًا  ضِ }٥/الفرقان{فَهِ الْأَراتِ واومفِي الس رالس لَمعي ي  قُلْ أَنزلَه الَّذِ
شِي فِي الْأَسواقِ  وقَالُ}٦/الفرقان{إِنَّه كَان غَفُورا رحِيما  ميو امأْكُلُ الطَّعولِ يسذَا الرالِ هوا م

لُ مِنها }٧/الفرقان{لَولَا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَك فَيكُون معه نَذِيرا   أَو يلْقَى إِلَيهِ كَنز أَو تَكُون لَه جنةٌ يأْكُ
جلًا مسحورا وقَالَ الظَّالِمون إِن تَتَّبِعون إِ ثَالَ }٨/الفرقان{لَّا رالْأَم وا لَكبضَر ف كَي انظُر 

ِطيعون سبِيلًا  لَ لَك خيرا من ذَلِك }٩/الفرقان{فَضَلُّوا فَلَا يستَ عاء جي إِن ش  تَباركَ الَّذِ
ورقُص ل لَّكعج يو ارا الَْأنْهتِهي مِن تَح جرِ  بلْ كَذَّبوا بِالساعةِ وأَعتَدنَا }١٠/الفرقان{ا جناتٍ تَ

   }١١/الفرقان{لِمن كَذَّب بِالساعةِ سعِريا 
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ا وزَفِريا إِذَا رأَتْهم من مكَانٍ بعِيدٍ سمِعوا لَ ا }١٢/الفرقان{ها تَغَيظً ا ضَيقً  وإِذَا أُلْقُوا مِنها مكَانً
 لَا تَدعوا الْيوم ثُبورا واحِدا وادعوا ُثبورا كَثِريا }١٣/الفرقان{مقَرنِني دعوا هنالِك ثُبورا 

خُ}١٤/الفرقان{ لْدِ الَّتِي وعِد الْمتَّقُون كَانَت لَهم جزاء ومصِريا  قُلْ أَذَلِك خير أَم جنةُ الْ
شاؤون خالِدِين كَان علَى ربك وعدا مسؤولًا }١٥/الفرقان{ ا يا مفِيه م١٦/الفرقان{ لَه{ مويو 

شرهم وما يعبدون مِن دونِ اللَّهِ فَيقُولُ أَأَنتُم أَضْلَ حبِيلَ يضَلُّوا الس مه لَاء أَمؤي ه لْتُم عِبادِ
خِذَ مِن دونِك مِن أَولِياء ولَكِن متَّعتَهم }١٧/الفرقان{ ي لَنا أَن نَّتَّ  قَالُوا سبحانَك ما كَان ينبغِ

د كَذَّبوكُم بِما تَقُولُون فَما  فَقَ}١٨/الفرقان{وآباءهم حتَّى نَسوا الذِّكْر وكَانُوا قَوما بورا 
ظْلِم منكُم نُذِقْه عذَابا كَبِريا  ن يما ورلَا نَصا و طِيعون صرفً  وما أَرسلْنا }١٩/الفرقان{تَستَ
اقِ ووأَس ي الْ شون فِ ميو امالطَّع أْكُلُونلَي مإِلَّا إِنَّه لِنيسرالْم مِن لَكضٍ قَب علِب ضَكُمعا بلْنعج

  )اجلزء التاسع عشر (  }٢٠/الفرقان{فِتْنةً أَتَصبِرون وكَان ربك بصِريا 
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جون لِقَاءنَا لَ رلَا ي قَالَ الَّذِيني و ولَا أُنزِلَ علَينا الْملَائِكَةُ أَو نَرى ربنا لَقَدِ استَكْبروا فِ
ا كَبِريا  تُوع تَوعو ٢١/الفرقان{أَنفُسِهِم{ قُولُونيو رِمِنيج ئِذٍ لِّلْمموى يرش لَائِكَةَ لَا بالْم نوري موي 

جورا  حا مرج جعلْناه هباء منثُورا  و}٢٢/الفرقان{حِ لٍ فَ مع مِلُوا مِنا عا إِلَى منقَدِم
ا وأَحسن مقِيلًا }٢٣/الفرقان{ تَقَرس م ريئِذٍ خموةِ ينج ق }٢٤/الفرقان{ أَصحاب الْ شقَّ  ويوم تَ

 الْملْك يومئِذٍ الْحق لِلرحمنِ وكَان يوما علَى }٢٥/نالفرقا{السماء بِالْغَمامِ ونُزلَ الْملَائِكَةُ تَنزِيلًا 
ع الرسولِ }٢٦/الفرقان{الْكَافِرِين عسِريا  م ت خَذْ ض الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتَنِي اتَّ عي مويو 

ا  خِ}٢٧/الفرقان{سبِيلً ي لَم أَتَّ ا خلِيلًا  يا ويلَتَى لَيتَنِ  لَقَد أَضَلَّنِي عنِ الذِّكْرِ }٢٨/الفرقان{ذْ فُلَانً
ا  طَان لِلْإِنسانِ خذُولً يالش كَاني و ي }٢٩/الفرقان{بعد إِذْ جاءنِ  وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومِ

جورا  هم آنذَا الْقُرخَذُوا ه جرِمِني  وكَذَلِك جعلْ}٣٠/الفرقان{اتَّ الْم نا م وديٍّ ع لِّ نَبِ نا لِكُ
ة }٣١/الفرقان{وكَفَى بِربك هاِديا ونَصِريا  احِدلَةً ومج آنهِ الْقُرلَيلَ علَا نُزوا لَوكَفَر قَالَ الَّذِينو 

   }٣٢/الفرقان{كَذَلِك لِنثَبت بِهِ فُؤادكَ ورتَّلْناه تَرتِيلًا 
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شرون علَى }٣٣/الفرقان{ولَا يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحق وأَحسن تَفْسِريا  حي الَّذِين 
جوهِهِم إِلَى جهنم أُولَئِ بِيلًا وأَضَلُّ سكَانًا وم رش ٣٤/الفرقان{ك{ ى الْكِتَابوسا منآتَي لَقَدو 

جعلْنا معه أَخاه هارون وزِيرا  ا }٣٥/الفرقان{واتِنوا بِآيكَذَّب مِ الَّذِينا إِلَى الْقَوبا اذْهفَقُلْن 
جعلْناهم لِلناسِ آيةً  و}٣٦/الفرقان{فَدمرنَاهم تَدمِريا  و ماهقْنلَ أَغْرسوا الرا كَذَّبنُوحٍ لَّم مقَو

ا بين ذَلِك }٣٧/الفرقان{وأَعتَدنَا لِلظَّالِمِني عذَابا أَلِيما  س وقُرونً الر ابحأَصو ودَثم ا وادعو 
ا تَبرنَا تَتْبِريا  وكُلا ضَربنا لَ}٣٨/الفرقان{كَثِريا  كُلثَالَ و الْأَم ةِ }٣٩/الفرقان{هيلَى الْقَرا عأَتَو لَقَدو 

شورا  جون نُ رلْ كَانُوا لَا يا بنَهوركُونُوا يي ءِ أَفَلَموالس طَر م ت طِر كَ }٤٠/الفرقان{الَّتِي أُمأَوإِذَا رو 
إِلَّا ه خِذُونَك ث اللَّه رسولًا إِن يتَّ عي ب نا عن آلِهتِنا }٤١/الفرقان{زوا أَهذَا الَّذِ  إِن كَاد لَيضِلُّ

لُّ سبِيلًا   أَرأَيت }٤٢/الفرقان{لَولَا أَن صبرنَا علَيها وسوف يعلَمون حِني يرون الْعذَاب من أَضَ
خَذَ إِلَهه هواه أَ    }٤٣/الفرقان{فَأَنت تَكُون علَيهِ وكِيلًا منِ اتَّ
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أَنْعامِ بلْ هم أَضَ ا أَم تَحسب أَن أَكْثَرهم يسمعون أَو يعقِلُون إِن هم إِلَّا كَالْ لُّ سبِيلً
جعلَه ساكِنا ثُم جعلْنا الشمس علَيهِ }٤٤/الفرقان{ ف مد الظِّلَّ ولَو شاء لَ كَي كبإِلَى ر تَر أَلَم 

ي جعلَ لَكُم اللَّ}٤٦/الفرقان{ ثُم قَبضْناه إِلَينا قَبضًا يسِريا }٤٥/الفرقان{دلِيلًا  يلَ لِباسا  وهو الَّذِ
شورا  جعلَ النهار نُ اتًا وبس موالن٤٧/الفرقان{و{ ي دي نيا برش ب احيلَ الرسي أَر  وهو الَّذِ

ا ونُسقِيه مِما خ}٤٨/الفرقان{رحمتِهِ وأَنزلْنا مِن السماء ماء طَهورا  ي بِهِ بلْدة ميتً لَقْنا  لِنحيِ
 ولَقَد صرفْناه بينهم لِيذَّكَّروا فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُورا }٤٩/الفرقان{أَنْعاما وأَنَاسِي كَثِريا 

لِّ قَريةٍ نَذِيرا }٥٠/الفرقان{ ي كُ ثْنا فِ عا لَبشِئْن لَو٥١/الفرقان{ و{ج و عِ الْكَافِرِين طِ اهِدهم بِهِ  فَلَا تُ
جاج }٥٢/الفرقان{جِهادا كَبِريا  ح أُ ج الْبحرينِ هذَا عذْب فُرات وهذَا مِلْ ري م  وهو الَّذِ

جورا  حا مرج جعلَ بينهما برزَخا وحِ ٥٣/الفرقان{و{ لَهعج شرا فَ اء بالْم مِن لَقي خ  وهو الَّذِ
ك قَدِيرا نَسبا وصِ بر كَانا ور٥٤/الفرقان{ه{ مه ضُرلَا يو مهنفَعا لَا يونِ اللَّهِ ممِن د وندبعيو 

   }٥٥/الفرقان{وكَان الْكَافِر علَى ربهِ ظَهِريا 
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شرا ونَذِيرا  باكَ إِلَّا ملْنسا أَرماء أَن }٥٦/الفرقان{ون شرٍ إِلَّا مج  قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَ
خِذَ إِلَى ربهِ سبِيلًا  هِ و}٥٧/الفرقان{يتَّ ح بِحمدِ بسو وتمي لَا ي ي الَّذِ لَى الْحكَّلْ عتَوكَفَى بِهِ  و
هِ خبِريا  ض وما بينهما فِي سِتَّةِ أَيامٍ }٥٨/الفرقان{بِذُنُوبِ عِبادِ الْأَراتِ واومالس لَقي خ  الَّذِ

شِ الرحمن فَاسأَلْ بِهِ خبِريا  رلَى الْعى عتَواس وا }٥٩/الفرقان{ثُمدج اس مإِذَا قِيلَ لَهو 
جد لِما تَْأمرنَا وزَادهم نُفُورا لِلرحمنِ أَنَس نمحا الرمكَ )سجدة مستحبة (  }٦٠/الفرقان{ قَالُوا وارتَب 

لَ فِيها سِراجا وقَمرا منِريا  عج ا ووجراء بملَ فِي السعي ج ي }٦١/الفرقان{الَّذِ  وهو الَّذِ
ارهالنلَ ولَ اللَّيعا جكُورش ادأَر أَو ذَّكَّرأَن ي ادأَر ننِ }٦٢/الفرقان{ خِلْفَةً لِّممحالر ادعِبو 

جاهِلُون قَالُوا سلَاما  ضِ هونًا وإِذَا خاطَبهم الْ لَى الْأَرع ونش مي ٦٣/الفرقان{الَّذِين{ الَّذِينو 
قِيا ودج س هِمبلِر بِيتُونا ي٦٤/الفرقان{ام{ إِن منهج ذَابا عنع ف  والَّذِين يقُولُون ربنا اصرِ

ا ومقَاما }٦٥/الفرقان{عذَابها كَان غَراما  تَقَرسم اءتا س٦٦/الفرقان{ إِنَّه{ إِذَا أَنفَقُوا لَم الَّذِينو 
نيب كَانوا وقْتُري لَمرِفُوا وسا يامقَو ٦٧/الفرقان{ ذَلِك{   
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و قإِلَّا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسالن قْتُلُونلَا يو را آخاللَّهِ إِلَه عم ونعدلَا ي الَّذِينن ومو نُونزلَا ي
ثَاما  ق أَ لْ ذَلِك يلْ فْعا }٦٨/الفرقان{ي خْلُد فِيهِ مهانً يةِ وامالْقِي موي ذَابالْع لَه ف ضَاع٦٩/الفرقان{ ي{ 

 وكَان اللَّه إِلَّا من تَاب وآمن وعمِلَ عملًا صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسناتٍ
لَ صالِحا فَإِنَّه يتُوب إِلَى اللَّهِ متَابا }٧٠/الفرقان{غَفُورا رحِيما   }٧١/الفرقان{ ومن تَاب وعمِ

وا كِراما  روا بِاللَّغْوِ م رإِذَا مو ور الز وندهش لَا ي الَّذِينوا}٧٢/الفرقان{وإِذَا ذُكِّر الَّذِيناتِ  وبِآي 
ا  ا وعميانً ما صهلَيوا ع خِر ي لَم هِمبا }٧٣/الفرقان{راجِنأَزْو ا مِنلَن با هنبر قُولُوني الَّذِينو 

جزون الْغُرفَةَ}٧٤/الفرقان{وذُرياتِنا قُرة أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتَّقِني إِماما  ي لَئِكوا  أُوربا صبِم 
ا ومقَاما }٧٥/الفرقان{ويلَقَّون فِيها تَحِيةً وسلَاما  تَقَرسم تنسا حفِيه الِدِينلْ }٧٦/الفرقان{ خ  قُ

بي لَولَا دعاؤكُم فَقَد كَذَّبتُم فَسوف يكُون لِزاما  ر أُ بِكُمبعا ي٧٧/الفرقان{م{ 
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  )٢٦(سورة الشعراء 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
مِنِني  لَعلَّك باخِع نَّفْسك أَلَّا يكُونُوا مؤ}٢/الشعراء{ تِلْك آيات الْكِتَابِ الْمبِنيِ }١/الشعراء{طسم 

ظَلَّت أَعناقُهم لَها خاضِعِني }٣/الشعراء{ شأْ نُنزلْ علَيهِم من السماء آيةً فَ  وما }٤/الشعراء{ إِن نَّ
 رِضِنيعم هنثٍ إِلَّا كَانُوا ع دحنِ ممحالر نن ذِكْرٍ مْأتِيهِم مأْتِ}٥/الشعراء{ييوا فَسكَذَّب فَقَد  يهِم

ئُون  جٍ كَرِيمٍ }٦/الشعراء{أَنباء ما كَانُوا بِهِ يستَهزِ ا مِن كُلِّ زَوا فِيهتْنأَنب ضِ كَما إِلَى الْأَروري لَمأَو 
ي ذَلِك لَآيةً وما كَان أَكَْثرهم مؤمِنِني }٧/الشعراء{ ز الرحِيم  وإِن ربك لَهو الْعزِي}٨/الشعراء{ إِن فِ
ك موسى أَنِ ائْتِ الْقَوم الظَّالِمِني }٩/الشعراء{ بى رإِذْ نَاد١٠/الشعراء{ و{ تَّقُونأَلَا ي نوعفِر مقَو 
ي أَخاف أَن يكَذِّبونِ }١١/الشعراء{ ي }١٢/الشعراء{ قَالَ رب إِنِّ ي ولَا ينطَلِق لِسانِ  ويضِيق صدرِ
فَأَر ونار١٣/الشعراء{سِلْ إِلَى ه{ ِقْتُلُونأَن ي اففَأَخ ذَنب لَيع ملَهو }قَالَ كَلَّا }١٤/الشعراء 

 ونتَمِعس كُم معا إِنَّا ماتِنا بِآيب١٥/الشعراء{فَاذْه{ الَمِنيالْع بولُ رسفَقُولَا إِنَّا ر نوعا فِرفَْأتِي 
 قَالَ أَلَم نُربك فِينا ولِيدا ولَبِثْت فِينا }١٧/الشعراء{ أَرسِلْ معنا بنِي إِسرائِيلَ  أَن}١٦/الشعراء{

 رِكَ سِنِنيمع ١٨/الشعراء{مِن{ الْكَافِرِين مِن أَنتو لْتالَّتِي فَع لَتَكفَع لْتفَعو }١٩/الشعراء{   

http://www.islam4u.com


  )٣٦٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... شعاع االسالمي مركز اال........... القرآن الكرمي 

 الضَّالِّني أَنَا مِنا إِذًا ولْتُهي }٢٠/الشعراء{قَالَ فَع بلِي ر بهفَو ا خِفْتُكُملَم مِنكُم ت رفَفَر 
 لِنيسرالْم لَنِي مِنعج ا وكْمةٌ}٢١/الشعراء{حمنِع تِلْكائِيلَ  ورنِي إِسب دتبع أَن لَيا عهنتَم 

ضِ وما }٢٣/الشعراء{ قَالَ فِرعون وما رب الْعالَمِني }٢٢/الشعراء{ الْأَراتِ واومالس بقَالَ ر 
 وقِنِني ا إن كُنتُم ممهني٢٤/الشعراء{ب{ونتَمِعأَلَا تَس لَهوح نقَالَ لِم  }٢٥/الشعراء{ برو كُمبقَالَ ر 

 لِنيالْأَو ائِكُم٢٦/الشعراء{آب{ وننج لَم كُمسِلَ إِلَيي أُر  قَالَ رب }٢٧/الشعراء{ قَالَ إِن رسولَكُم الَّذِ
 قِلُونتَع ا إِن كُنتُممهنيا بمغْرِبِ والْمقِ و شرِ ي  قَالَ لَئِ}٢٨/الشعراء{الْم ت إِلَها غَيرِ خَذْ نِ اتَّ

 ونِنيج سالْم مِن كلَنعج شيءٍ مبِنيٍ }٢٩/الشعراء{لَأَ تِ بِهِ }٣٠/الشعراء{ قَالَ أَولَو جِئْتُك بِ  قَالَ فَأْ
 ادِقِنيالص مِن ٣١/الشعراء{إِن كُنت{ بِني م انبثُع ِإذَا هِي ه }٣٢/الشعراء{ فَأَلْقَى عصاه فَ دي ع نَزو 

 اِظرِينضَاء لِلنيب ٣٣/الشعراء{فَِإذَا هِي{ لِيمع احِرذَا لَسه إِن لَهولَإِ حقَالَ لِلْم }٣٤/الشعراء{ 
 ونراذَا تَأْمهِ فَم جكُم من أَرضِكُم بِسِحرِ خْرِ أَن ي رِيد٣٥/الشعراء{ي{ اهأَخجِهِ و قَالُوا أَر 

عابو اشِرِيناِئنِ حدي الْم ع }٣٧/الشعراء{ يْأتُوكَ بِكُلِّ سحارٍ علِيمٍ }٣٦/الشعراء{ث فِ جمِ  فَ
   }٣٩/الشعراء{ وقِيلَ لِلناسِ هلْ أَنتُم مجتَمِعون }٣٨/الشعراء{السحرة لِمِيقَاتِ يومٍ معلُومٍ 
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 الْغَالِبِني مإِن كَانُوا ه ةرحالس ع ِئن لَنا }٤٠/الشعراء{لَعلَّنا نَتَّبِ  فَلَما جاء السحرة قَالُوا لِفِرعون أَ
 الْغَالِبِني نا نَحا إِن كُنرج  قَالَ لَهم }٤٢/الشعراء{ نَعم وإِنَّكُم إِذًا لَّمِن الْمقَربِني  قَالَ}٤١/الشعراء{لَأَ
 لْقُون ا أَنتُم مى أَلْقُوا موس٤٣/الشعراء{م{ نحإِنَّا لَن نوعةِ فِرقَالُوا بِعِزو مهعِصِيو مالَها حِبفَأَلْقَو 

 ونى }٤٤/الشعراء{الْغَالِبوسفَأَلْقَى م  أْفِكُون ا يم ف ي }٤٥/الشعراء{عصاه فَإِذَا هِي تَلْقَ  فَأُلْقِ
 اِجدِينس ةرح٤٦/الشعراء{الس{ الَمِنيالْع با بِرنقَالُوا آم }٤٧/الشعراء{ ونارهى ووسم بر 

لَ أَن آذَن لَكُم إِنَّه لَكَبِري}٤٨/الشعراء{ قَب لَه نتُمقَالَ آم  ف وفَلَس رحالس كُملَّمي ع كُم الَّذِ
 عِنيمج ُأصلِّبنكُم أَ جلَكُم من خِلَافٍ ولَ أَرو كُمدِيأَي نطِّع  قَالُوا لَا ضَير }٤٩/الشعراء{تَعلَمون لَأُقَ

 وننقَلِبا منب٥٠/الشعراء{إِنَّا إِلَى ر{ غْفِرأَن ي عطْم طَايانَا أَن كُنا أَولَ الْمؤمِنِني  إِنَّا نَ ا خنبا رلَن
ي إِنَّكُم متَّبعون }٥١/الشعراء{  فَأَرسلَ فِرعون }٥٢/الشعراء{ وأَوحينا إِلَى موسى أَن أَسرِ بِعِبادِ

 اِشرِيناِئنِ حدي الْم ِشرذِمةٌ قَلِي}٥٣/الشعراء{فِ ظُون }٥٤/الشعراء{لُون  إِن هؤلَاء لَ  وإِنَّهم لَنا لَغَائِ
جمِيع حاذِرون }٥٥/الشعراء{ جناهم من جناتٍ وعيونٍ }٥٦/الشعراء{ وإِنَّا لَ ر٥٧/الشعراء{ فَأَخ{ 

ي إِسرائِيلَ }٥٨/الشعراء{وكُنوزٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ  ثْناها بنِ رأَوو م }٥٩/الشعراء{ كَذَلِكوهعفََأتْب 
 رِقِنيش٦٠/الشعراء{م{   
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 كُونردى إِنَّا لَموسم ابحانِ قَالَ أَصعمج ي  قَالَ كَلَّا إِن معِي}٦١/الشعراء{فَلَما تَراءى الْ بر 
قٍ }٦٢/الشعراء{سيهدِينِ  لُّ فِر ق فَكَان كُ  فَأَوحينا إِلَى موسى أَنِ اضْرِب بعصاكَ الْبحر فَانفَلَ

ظِيمِ  دِ الْع٦٣/الشعراء{كَالطَّو{ رِينالْآخ ا ثَمأَزْلَفْنو }٦٤/الشعراء{ هعن ممى ووسا منأَجنَيو 
 عِنيمج ي ذَلِك لَآيةً وما كَان أَكْثَرهم }٦٦/الشعراء{ ثُم أَغْرقْنا الْآخرِين }٦٥/شعراءال{أَ  إِن فِ
 مِنِنيؤ٦٧/الشعراء{م{ حِيمالر زِيزالْع ولَه كبر إِنو }٦٨/الشعراء{ اهِيمرأَ إِب نَب هِملَيلُ ع  واتْ

ظَلُّ لَها عاكِفِني }٧٠/الشعراء{هِ وقَومِهِ ما تَعبدون  إِذْ قَالَ لَِأبِي}٦٩/الشعراء{ ا فَنامنأَص دبقَالُوا نَع 
ون }٧٢/الشعراء{ قَالَ هلْ يسمعونَكُم إِذْ تَدعون }٧١/الشعراء{ ضُري أَو ونَكُمنفَعي ٧٣/الشعراء{ أَو{ 

 اءنَا كَذَلِكنَا آبدج لْ و قَالُوا ب لُونفْع٧٤/الشعراء{ي{ وندبتَع ا كُنتُمتُم مأَيقَالَ أَفَر }٧٥/الشعراء{ 
 ونمأَقْد ي إِلَّا رب الْعالَمِني }٧٦/الشعراء{أَنتُم وآباؤكُم الْ ي }٧٧/الشعراء{ فَإِنَّهم عدو لِّ ي خلَقَنِ  الَّذِ

ي ه}٧٨/الشعراء{فَهو يهدِينِ  طْعِمنِي ويسقِنيِ  والَّذِ ي فِنيِ }٧٩/الشعراء{وش ي وفَه رِضْتإِذَا مو 
ي ثُم يحيِنيِ }٨٠/الشعراء{ ي يمِيتُنِ طِيئَتِي يوم }٨١/الشعراء{ والَّذِ لِي خ غْفِرأَن ي ع ي أَطْم  والَّذِ

   }٨٣/الشعراء{الِحِني  رب هب لِي حكْما وأَلْحِقْنِي بِالص}٨٢/الشعراء{الدينِ 
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 قٍ فِي الْآخِرِين صِد انل لِّي لِسعاجعِيمِ }٨٤/الشعراء{وةِ الننثَةِ ج رلْنِي مِن وعاجو 
بِ}٨٥/الشعراء{ ثُون }٨٦/الشعراء{ي إِنَّه كَان مِن الضَّالِّني  واغْفِر لِأَ عبي موي ي خْزِنِ  }٨٧/الشعراء{ ولَا تُ

 وننلَا بالٌ وم ع جنةُ }٨٩/الشعراء{ إِلَّا من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ }٨٨/الشعراء{يوم لَا ينفَ  وأُزْلِفَتِ الْ
 تَّقِني٩٠/الشعراء{لِلْم{  لِلْغَاوِين حِيمج تِ الْ  وقِيلَ لَهم أَين ما كُنتُم تَعبدون }٩١/الشعراء{وبرزَ

 فَكُبكِبوا فِيها هم }٩٣/الشعراء{ مِن دونِ اللَّهِ هلْ ينصرونَكُم أَو ينتَصِرون }٩٢/الشعراء{
 ونالْغَاو٩٤/الشعراء{و{عمج جنود إِبلِيس أَ و  ٩٥/الشعراء{ون{ ونخْتَصِم ا يفِيه مهقَالُوا و 

ي ضَلَالٍ مبِنيٍ }٩٦/الشعراء{  }٩٨/الشعراء{ إِذْ نُسويكُم بِرب الْعالَمِني }٩٧/الشعراء{ تَاللَّهِ إِن كُنا لَفِ
 ونرِمج ا إِلَّا الْما أَضَلَّنم٩٩/الشعراء{و{ افِعِنيا مِن شا لَنفَم }مِيمٍ }١٠٠/الشعراءدِيقٍ حلَا صو 

ي ذَلِك لَآيةً وما كَان }١٠٢/الشعراء{ فَلَو أَن لَنا كَرة فَنكُون مِن الْمؤمِنِني }١٠١/الشعراء{  إِن فِ
 مِنِنيؤم مه١٠٣/الشعراء{أَكْثَر{ حِيمالر زِيزالْع ولَه كبر إِنو }نُوحٍ  كَ}١٠٤/الشعراء مقَو تذَّب

 لِنيسر١٠٥/الشعراء{الْم{ أَلَا تَتَّقُون نُوح موهأَخ مإِذْ قَالَ لَه }١٠٦/الشعراء{ ولٌ أَمِنيسر إِنِّي لَكُم 
جرِ}١٠٨/الشعراء{ فَاتَّقُوا اللَّه وأَطِيعونِ }١٠٧/الشعراء{ جرٍ إِن أَ ي إِلَّا  وما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَ

 الَمِنيالْع بلَى ر١٠٩/الشعراء{ع{ ِونأَطِيعو فَاتَّقُوا اللَّه }١١٠/الشعراء{ كعاتَّبو لَك مِنقَالُوا أَنُؤ 
 ذَلُون١١١/الشعراء{الَْأر{   
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 لُونمعا كَانُوا يا عِلْمِي بِمم١١٢/الشعراء{قَالَ و{ ونرعش بي لَو تَ لَى رإِلَّا ع مهابحِس إِن 
طَارِدِ الْمؤمِنِني }١١٣/الشعراء{  قَالُوا لَئِن }١١٥/الشعراء{ إِن أَنَا إِلَّا نَذِير مبِني }١١٤/الشعراء{ وما أَنَا بِ

 لَّم ومِنيج رالْم مِن لَتَكُونَن ا نُوح١١٦/الشعراء{تَنتَهِ ي{ ِونمِي كَذَّبقَو إِن بقَالَ ر }١١٧/الشعراء{ 
 مِنِنيؤالْم عِي مِنن ممنِي وج ح بينِي وبينهم فَتْحا ونَ ي }١١٨/الشعراء{فَافْتَ أَجنَيناه ومن معه فِ  فَ

شحونِ الْفُلْكِ ١١٩/الشعراء{ الْم{ اقِنيالْب دعا بقْنأَغْر ثُم }١٢٠/الشعراء{ ا كَانمةً ولَآي ي ذَلِك  إِن فِ
 مِنِنيؤم مه١٢١/الشعراء{أَكَْثر{ حِيمالر زِيزالْع ولَه كبر إِنو }١٢٢/الشعراء{ لِنيسرالْم ادع تكَذَّب 

نِّي لَكُم رسولٌ أَمِني }١٢٤/الشعراء{ إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم هود أَلَا تَتَّقُون }١٢٣/الشعراء{  إِ
ي إِلَّا }١٢٦/الشعراء{ فَاتَّقُوا اللَّه وأَطِيعونِ }١٢٥/الشعراء{ جرِ جرٍ إِن أَ  وما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَ

 الَمِنيالْع بلَى ر١٢٧/الشعراء{ع{ ثُونبةً تَعبِكُلِّ رِيعٍ آي وننأَتَب }١٢٨/الشعراء{ ع خِذُون مصانِ  وتَتَّ
 ونخْلُد شتُم جبارِين }١٢٩/الشعراء{لَعلَّكُم تَ طَ تُم بش طَ إِذَا بونِ }١٣٠/الشعراء{ وأَطِيعو فَاتَّقُوا اللَّه 

ي أَمدكُم بِ}١٣١/الشعراء{ أَنْعامٍ وبنِني }١٣٢/الشعراء{ما تَعلَمون  واتَّقُوا الَّذِ  }١٣٣/الشعراء{ أَمدكُم بِ
جناتٍ وعيونٍ  ظِيمٍ }١٣٤/الشعراء{و مٍ عوي ذَابع كُملَيع افاء }١٣٥/الشعراء{ إِنِّي أَخوقَالُوا س 

 ظِني ظْت أَم لَم تَكُن من الْواعِ عا أَونلَي١٣٦/الشعراء{ع{   
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 لِنيالْأَو لُقذَا إِلَّا خه ١٣٧/الشعراء{إِن{ ذَّبِنيعبِم نا نَحمو }١٣٨/الشعراء{ ماهلَكْنفَأَه وهفَكَذَّب 
 وإِن ربك لَهو الْعزِيز الرحِيم }١٣٩/الشعراء{ وما كَان أَكْثَرهم مؤمِنِني إِن فِي ذَلِك لَآيةً

ح أَلَا تَتَّقُون }١٤١/الشعراء{ كَذَّبت َثمود الْمرسلِني }١٤٠/الشعراء{  إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم صالِ
نِّي لَكُم رسولٌ أَمِني }١٤٢/الشعراء{ طِيعونِ }١٤٣/الشعراء{ إِ  وما }١٤٤/الشعراء{ فَاتَّقُوا اللَّه وأَ

 الَمِنيالْع بلَى رإِلَّا ع ي جرِ جرٍ إِن أَ  أَتُتْركُون فِي ما هاهنا }١٤٥/الشعراء{أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَ
 ١٤٦/الشعراء{آمِنِني{ ٍونيعاتٍ ونفِي ج }زُ}١٤٧/الشعراءو  ضِيما ههخْلٍ طَلْع  }١٤٨/الشعراء{روعٍ ونَ

 وتًا فَارِهِنييالِ بِجب طِيعوا }١٥٠/الشعراء{ فَاتَّقُوا اللَّه وأَطِيعونِ }١٤٩/الشعراء{وتَنحِتُون مِن الْ  ولَا تُ
 رِفِنيسالْم ر١٥١/الشعراء{أَم{ِلصلَا يضِ وفِي الْأَر ونفْسِدي الَّذِين  ونح}ا }١٥٢/الشعراءقَالُوا إِنَّم 

 رِينحسالْم مِن ١٥٣/الشعراء{أَنت{ ادِقِنيالص مِن ةٍ إِن كُنتتِ بِآي شر مثْلُنا فَأْ إِلَّا ب ا أَنتم 
هِ نَاقَةٌ لَّها شِرب ولَكُم شِرب يومٍ معلُومٍ }١٥٤/الشعراء{ لَا تَمسوها بِسوءٍ  و}١٥٥/الشعراء{ قَالَ هذِ

ظِيمٍ  مٍ عوي ذَابع ذَكُمأْخ١٥٦/الشعراء{فَي{ وا نَادِمِنيحبا فَأَصوهقَرفَع }١٥٧/الشعراء{ مذَهفَأَخ 
 مِنِنيؤم مهأَكْثَر ا كَانمةً ولَآي فِي ذَلِك إِن ذَاب١٥٨/الشعراء{الْع{الْع ولَه كبر إِنو  حِيمالر زِيز

   }١٥٩/الشعراء{
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 لِنيسرلُوطٍ الْم مقَو ت١٦٠/الشعراء{كَذَّب{ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُون موهأَخ مإِذْ قَالَ لَه }ي }١٦١/الشعراء  إِنِّ
 ولٌ أَمِنيسر ١٦٢/الشعراء{لَكُم{ ِونأَطِيعو فَاتَّقُوا اللَّه }رٍ }١٦٣/الشعراءج  وما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَ

 الَمِنيالْع بلَى رإِلَّا ع ي جرِ كْران مِن الْعالَمِني }١٦٤/الشعراء{إِن أَ  }١٦٥/الشعراء{ أَتَْأتُون الذُّ
م ونتَذَرو ونادع مقَو لْ أَنتُماجِكُم بأَزْو مِن كُمبر لَكُم لَق١٦٦/الشعراء{ا خ{ قَالُوا لَئِن لَّم 

 جِني خْر الْم مِن ا لُوطُ لَتَكُونَن١٦٧/الشعراء{تَنتَهِ ي{ الْقَالِني نلِكُم ممنِّي لِع  رب }١٦٨/الشعراء{ قَالَ إِ
جنِي وأَهلِي مِ جمعِني }١٦٩/الشعراء{ما يعملُون نَ جيناه وأَهلَه أَ ي }١٧٠/الشعراء{ فَن جوزًا فِ إِلَّا ع 

 ١٧١/الشعراء{الْغَابِرِين{ رِيننَا الْآخرمد ثُم }١٧٢/الشعراء{ طَر اء ما فَسطَر هِم ملَينَا عطَر أَمو 
 نذَرِينفِ}١٧٣/الشعراء{الْم إِن  مِنِنيؤم مهأَكَْثر ا كَانمةً وآي  وإِن ربك لَهو }١٧٤/الشعراء{ي ذَلِك لَ

 حِيمالر زِيز١٧٥/الشعراء{الْع{ لِنيسركَةِ الْمالَْأي ابحأَص كَذَّب }١٧٦/الشعراء{ مإِذْ قَالَ لَه 
 أَلَا تَتَّقُون بيعنِّي لَكُ}١٧٧/الشعراء{ش طِيعونِ }١٧٨/الشعراء{م رسولٌ أَمِني  إِ  فَاتَّقُوا اللَّه وأَ

ي إِلَّا علَى رب الْعالَمِني }١٧٩/الشعراء{ جرِ جرٍ إِن أَ  أَوفُوا }١٨٠/الشعراء{ وما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَ
 ْخسِرِين الْم لَا تَكُونُوا مِنلَ و زِنُو}١٨١/الشعراء{الْكَيتَقِيمِ  وسطَاسِ الْم لَا }١٨٢/الشعراء{ا بِالْقِسو 

 فْسِدِينضِ م ي الْأَر ثَوا فِ لَا تَعو ماءهيش خَسوا الناس أَ ١٨٣/الشعراء{تَب{   
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أَولِني واتَّقُوا الَّ جِبِلَّةَ الْ ي خلَقَكُم والْ  }١٨٥/الشعراء{ قَالُوا إِنَّما أَنت مِن الْمسحرِين }١٨٤/الشعراء{ذِ
 الْكَاذِبِني لَمِن كظُن شر مْثلُنا وإِن نَّ إِلَّا ب ا أَنتم١٨٦/الشعراء{و{ نا م طْ علَينا كِسفً  فَأَسقِ

بي أَعلَم بِما تَعملُون }١٨٧/الشعراء{نت مِن الصادِقِني السماء إِن كُ ١٨٨/الشعراء{ قَالَ ر{ وهفَكَذَّب 
ظِيمٍ  مٍ عوي ذَابع كَان لَّةِ إِنَّه آيةً وما }١٨٩/الشعراء{فَأَخذَهم عذَاب يومِ الظُّ  إِن فِي ذَلِك لَ

مِنِنيؤم مهأَكْثَر ١٩٠/الشعراء{ كَان{ حِيمالر زِيزالْع ولَه كبر إِنو }١٩١/الشعراء{ بلَتَنزِيلُ ر إِنَّهو 
 الَمِني١٩٢/الشعراء{الْع{ الَْأمِني وح لَ بِهِ الر١٩٣/الشعراء{ نَز{ نذِرِينالْم مِن لِتَكُون لَى قَلْبِكع 

 أَولَم يكُن لَّهم }١٩٦/الشعراء{ وإِنَّه لَفِي زُبرِ الْأَولِني }١٩٥/الشعراء{بِنيٍ  بِلِسانٍ عربِيٍّ م}١٩٤/الشعراء{
جمِني }١٩٧/الشعراء{آيةً أَن يعلَمه علَماء بنِي إِسرائِيلَ  ضِ الْأَععلَى بع اهلْننَز لَو١٩٨/الشعراء{ و{ 

ه علَيهِم ما كَانُوا بِهِ جرِمِني }١٩٩/الشعراء{ مؤمِنِني فَقَرأَ فِي قُلُوبِ الْم اهلَكْنس كَذَلِك 
 فَيأْتِيهم بغْتَةً وهم لَا }٢٠١/الشعراء{ لَا يؤمِنون بِهِ حتَّى يروا الْعذَاب الْأَلِيم }٢٠٠/الشعراء{

 ونرعش ٢٠٢/الشعراء{ي{وننظَرم نلْ نَحقُولُوا هفَي  }٢٠٣/الشعراء{ جِلُون تَعسا يذَابِنأَفَبِع 
 ثُم جاءهم ما كَانُوا يوعدون }٢٠٥/الشعراء{ أَفَرأَيت إِن متَّعناهم سِنِني }٢٠٤/الشعراء{
   }٢٠٦/الشعراء{
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 ونتَّعما كَانُوا يم مهنى عا أَغْن٢٠٧/الشعراء{م{ وننذِرا مةٍ إِلَّا لَهيا مِن قَرلَكْنا أَهمو 
 وما }٢١٠/الشعراء{ وما تَنزلَت بِهِ الشياطِني }٢٠٩/الشعراء{ ذِكْرى وما كُنا ظَالِمِني }٢٠٨/الشعراء{

طِيعون ينبغِي لَ ع }٢١٢/الشعراء{ إِنَّهم عنِ السمعِ لَمعزولُون }٢١١/الشعراء{هم وما يستَ م ع فَلَا تَد 
 ذَّبِنيعالْم مِن فَتَكُون را آخ٢١٣/الشعراء{اللَّهِ إِلَه{ بِنيأَقْر شِريتَك الْ ع أَنذِر٢١٤/الشعراء{ و{ 

يء مما }٢١٥/الشعراء{ اتَّبعك مِن الْمؤمِنِني واخفِض جناحك لِمنِ نِّي برِ لْ إِ  فَِإن عصوكَ فَقُ
 لُونم٢١٦/الشعراء{تَع{ ِحِيمزِيزِ الرلَى الْعكَّلْ عتَوو }٢١٧/الشعراء{ تَقُوم اكَ حِنيري ي  الَّذِ

ي الساجِدِين }٢١٨/الشعراء{ بك فِ لْ }٢٢٠/الشعراء{ إِنَّه هو السمِيع الْعلِيم }٢١٩/ءالشعرا{ وتَقَلُّ ه 
 اطِنييلُ الشزن تَنلَى مع ئُكُمثِيمٍ }٢٢١/الشعراء{أُنَب  يلْقُون }٢٢٢/الشعراء{ تَنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَ

 ونكَاذِب مهأَكْثَرو عم٢٢٣/الشعراء{الس{ِتَّباء يرعالشو  ونالْغَاو مهع}ي }٢٢٤/الشعراء  أَلَم تَر أَنَّهم فِ
 ونهِيمادٍ ي٢٢٥/الشعراء{كُلِّ و{ لُونفْعا لَا يم قُولُوني مأَنَّهو }مِلُوا }٢٢٦/الشعراءعوا ونآم إِلَّا الَّذِين 

ي منقَلَبٍ الصالِحاتِ وذَكَروا اللَّه كَثِريا وانتَصروا مِن بعدِ  ما ظُلِموا وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَ
 وننقَلِب٢٢٧/الشعراء{ي{  
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  )٢٧(سورة النمل 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
شرى لِلْمؤمِنِني }١/النمل{ت الْقُرآنِ وكِتَابٍ مبِنيٍ طس تِلْك آيا بى ود٢/النمل{ ه{ الَّذِين 

 ونوقِني مةِ هم بِالْآخِرهو كَاةالز تُونؤيو لَاةالص ونقِيمةِ }٣/النمل{يبِالْآخِر ونمِنؤلَا ي الَّذِين إِن 
 أُولَئِك الَّذِين لَهم سوء الْعذَابِ وهم فِي الْآخِرةِ هم }٤/النمل{هم فَهم يعمهون زَينا لَهم أَعمالَ
 ونرس٥/النمل{الَْأخ{ ٍلِيمكِيمٍ عح نمِن لَّد آنلَتُلَقَّى الْقُر إِنَّكو }ى }٦/النملوسإِذْ قَالَ م 

ي آنَست نَارا سآتِ طَلُون لَِأهلِهِ إِنِّ تَص لَّكُمسٍ لَّع ابٍ قَبشِه خَبرٍ أَو آتِيكُم بِ  }٧/النمل{يكُم منها بِ
 الَمِنيالْع باللَّهِ ر انحبسا ولَهوح نمارِ ون فِي النورِكَ مأَن ب ي  }٨/النمل{فَلَما جاءها نُودِ

أَنَّها جان ولَّى }٩/النمل{حكِيم يا موسى إِنَّه أَنَا اللَّه الْعزِيز الْ  وأَلْقِ عصاكَ فَلَما رآها تَهتَز كَ
 لُونسرالْم ي لَد خَاف ي لَا ي ف إِنِّ خَ  إِلَّا من ظَلَم ثُم }١٠/النمل{مدبِرا ولَم يعقِّب يا موسى لَا تَ

ي غَفُو إِنِّ ج بيضَاء }١١/النمل{ر رحِيم بدلَ حسنا بعد سوءٍ فَ خْر  وأَدخِلْ يدكَ فِي جيبِك تَ
 ا فَاسِقِنيمكَانُوا قَو ممِهِ إِنَّهقَوو نوعاتٍ إِلَى فِرعِ آيوءٍ فِي تِسرِ سغَي ا }١٢/النمل{مِنفَلَم 

 بِنيم رذَا سِحقَالُوا ه ةصِربا ماتُنآي ماءتْه١٣/النمل{ج{  
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 فْسِدِينةُ الْماقِبع كَان ف كَي ا فَانظُر لُوعا وُظلْم مها أَنفُستْهقَنتَياسا ووا بِهدحج ١٤/النمل{و{ 
هِ ولَقَد آتَينا دا ي فَضَّلَنا علَى كَثِريٍ من عِبادِ وود وسلَيمان عِلْما وقَالَا الْحمد لِلَّهِ الَّذِ

 مِنِنيؤا }١٥/النمل{الْمأُوتِينرِ والطَّي نطِقا منلِّمع اسا النها أَيقَالَ يو وداود انملَيس ث  وورِ
ه ءٍ إِنيمِن كُلِّ ش بِنيلُ الْم جِن }١٦/النمل{ذَا لَهو الْفَضْ ه مِن الْ ودنج انملَيلِس شِر حو 

 ونوزَعي مرِ فَهالطَّيالْإِنسِ وا }١٧/النمل{وه ا أَيلَةٌ ينَم لِ قَالَتمي الن  حتَّى إِذَا أَتَوا علَى وادِ
لَا ي كُماكِنسلُوا مخلُ ادمالن ونرعش لَا ي مهو ه ودنج و انملَيس كُمنِطم ١٨/النمل{ح{ مسفَتَب 

 ي الِدلَى وعو لَيع تمالَّتِي أَنْع تَكمنِع كُرأَش نِي أَنزِعأَو بقَالَ را ولِهن قَوضَاحِكًا م
ي بِ ي عِبادِكَ الصالِحِني وأَن أَعملَ صالِحا تَرضَاه وأَدخِلْنِ  وتَفَقَّد }١٩/النمل{رحمتِك فِ

 الْغَائِبِني مِن كَان أَم دهدى الْهلَا أَر ي  لَأُعذِّبنه عذَابا شدِيدا أَو }٢٠/النمل{الطَّير فَقَالَ ما لِ
طَانٍ مبِنيٍ  ي بِسلْ نْأتِيلَي أَو هنحطْ }٢١/النمل{لََأذْب طت بِما لَم تُحِ عِيدٍ فَقَالَ أَحب رغَي ث  فَمكَ

جِئْتُك مِن سبإٍ بِنبإٍ يقِنيٍ  ٢٢/النمل{بِهِ و{  
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 ملِكُهتَم أَةرام دتج ي و ظِيم إِنِّ ع ش را علَهءٍ وي لِّ ش جدتُّها }٢٣/النمل{وأُوتِيت مِن كُ و 
طَان أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ  يالش ملَه نزَيونِ اللَّهِ وسِ مِن دملِلش وندج سا يهمقَوو

 ونتَدهلَا ي موا لِلَّ}٢٤/النمل{فَهدج سضِ  أَلَّا ي الْأَراتِ واومفِي الس ءخَب ج الْ خْرِ ي ي هِ الَّذِ
 ونلِنا تُعمو خْفُون ظِيمِ }٢٥/النمل{ويعلَم ما تُ شِ الْع رالْع بر وإِلَّا ه لَا إِلَه سجدة (  }٢٦/النمل{ اللَّه

ه }٢٧/النمل{  قَالَ سننظُر أَصدقْت أَم كُنت مِن الْكَاذِبِني)مستحبة   اذْهب بكِتَابِي هذَا فَأَلْقِ
 ونجِع راذَا يم فَانظُر مهنلَّ عتَو ثُم هِم٢٨/النمل{إِلَي{ كِتَاب إِلَي نِّي أُلْقِي  قَالَت يا أَيها املَلَأُ إِ

 ٢٩/النمل{كَرِيم{ إِنَّهو انملَيمِن س إِنَّه مِ اللَّهِ الرحِيمِبِسنِ الرمح }٣٠/النمل{ ي لَ لُوا عأَلَّا تَع 
 لِمِنيسأْتُونِي متَّى }٣١/النمل{وا حرةً أَمقَاطِع ا كُنتي م  قَالَت يا أَيها املَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمرِ

شهدونِ  سٍ شدِيدٍ و}٣٢/النمل{تَ ي ماذَا  قَالُوا نَحن أُولُوا قُوةٍ وأُولُوا بأْ الْأَمر إِلَيكِ فَانظُرِ
 رِينا أَذِلَّةً }٣٣/النمل{تَْأملِهأَه ةلُوا أَعِزعج ا ووهدةً أَفْسيلُوا قَرخلُوكَ إِذَا دالْم إِن قَالَت 

 لُونفْعي كَذَلِك٣٤/النمل{و{ بِم ةاظِرةٍ فَندِيهِم بِهسِلَةٌ إِلَيرنِّي م جِع الْمرسلُون  وإِ ر٣٥/النمل{ي{  
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دِيلْ أَنتُم بِها آتَاكُم بمم ريخ اللَّه ي ونَنِ بِمالٍ فَما آتَانِ قَالَ أَتُمِد انملَياء سا جفَلَم تِكُم
 ونح٣٦/النمل{تَفْر{ مها أَذِلَّةً وهنم مهنج خْرِ لَنا وم بِهلَ لَهودٍ لَّا قِبنج جِع إِلَيهِم فَلَنأْتِينهم بِ ار 

 وناغِر٣٧/النمل{ص{أْتُونِي ملَ أَن يا قَبشِهرْأتِينِي بِعي كُما املَلَأُ أَيها أَيقَالَ ي  لِمِنيس}٣٨/النمل{ 
 أَمِني ي نِّي علَيهِ لَقَوِ ِجن أَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن تَقُوم مِن مقَامِك وإِ  }٣٩/النمل{قَالَ عِفْريت من الْ

لَ أَن يرتَد إِلَيك طَرفُك فَلَ بِهِ قَب الْكِتَابِ أَنَا آتِيك نم عِلْم ه ي عِند ا قَالَ الَّذِ تَقِرسم آها رم
شكُر لِنفْسِهِ ومن  ا يفَإِنَّم كَرن شمو أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبي لِيبذَا مِن فَضْلِ رقَالَ ه ه عِند

 كَرِيم ي ي غَنِ بر فَإِن ٤٠/النمل{كَفَر{ي أَم  تَكُون مِن الَّذِين  قَالَ نَكِّروا لَها عرشها نَنظُر أَتَهتَدِ
 ونتَدهمِن }٤١/النمل{لَا ي ا الْعِلْمأُوتِينو وه كَأَنَّه كِ قَالَتشركَذَا عقِيلَ أَه اءتا جفَلَم 

 لِمِنيسا مكُنا ولِهمِن قَ}٤٢/النمل{قَب ا كَانَتونِ اللَّهِ إِنَّهمِن د دبا كَانَت تَّعا مهدصمٍ  وو
 ا قَالَ }٤٣/النمل{كَافِرِينهاقَين سع فَتش جةً وكَ ح فَلَما رأَتْه حسِبتْه لُ رلِي الصخا ادقِيلَ لَه 

 بلِلَّهِ ر انملَيس عم تلَمأَسنَفْسِي و تنِّي ظَلَم مرد من قَوارِير قَالَت رب إِ م ح رص إِنَّه
الْع ٤٤/النمل{الَمِني{  
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 ونْختَصِم فَرِيقَانِ ي مفَإِذَا ه وا اللَّهدبا أَنِ اعالِحص ماهأَخ ودا إِلَى ثَملْنسأَر لَقَدو
جِلُون بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ لَولَا تَستَغْفِرون اللَّه لَعلَّكُم  قَالَ يا}٤٥/النمل{ تَعتَس مِ لِمقَو 

 ونمح٤٦/النمل{تُر{ ونتُفْتَن مقَو لْ أَنتُماللَّهِ ب عِند كُمقَالَ طَائِر كعن مبِمو نَا بِكرقَالُوا اطَّي 
طٍ يفْسِدون فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحون  وكَان فِ}٤٧/النمل{ هةُ رعةِ تِسدِينقَالُوا }٤٨/النمل{ي الْم 

 ادِقُونإِنَّا لَصلِهِ وأَه لِكهنَا مهِدا شهِ ملِيلِو قُولَنلَن ثُم لَهأَهو هتَنيبوا بِاللَّهِ لَنم٤٩/النمل{تَقَاس{ 
شعرون ومكَروا مكْ لَا ي مها وكْرنَا مكَرما و٥٠/النمل{ر{ كْرِهِمةُ ماقِبع كَان ف كَي فَانظُر 

 عِنيمج ي ذَلِك لَآيةً لِّقَومٍ }٥١/النمل{أَنَّا دمرنَاهم وقَومهم أَ  فَتِلْك بيوتُهم خاوِيةً بِما ظَلَموا إِن فِ
 ونلَمع٥٢/ملالن{ي{ تَّقُونكَانُوا يوا ونآم ا الَّذِيننأَجنَيو }٥٣/النمل{ مِهِ أَتَأْتُونلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوو 

 ونصِرتُب أَنتُمةَ وش م }٥٤/النمل{الْفَاحِ قَو لْ أَنتُماء بسونِ النن دم ةوهالَ شج الر لَتَْأتُون كُمئِن  أَ
 لُونهج   )اجلزء العشرون (  }٥٥/النمل{تَ
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 ونرطَه جوا آلَ لُوطٍ من قَريتِكُم إِنَّهم أُنَاس يتَ فَما كَان جواب قَومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخرِ
جنَيناه وأَهلَه إِلَّا امرأَتَه قَدرنَاها مِن الْغَابِرِين }٥٦/النمل{ طَرا }٥٧/النمل{ فَأَ هِم ملَينَا عطَر أَمو 

 نذَرِينالْم طَر اء م٥٨/النمل{فَس{ ريخ طَفَى آللَّه اص هِ الَّذِين  قُلِ الْحمد لِلَّهِ وسلَام علَى عِبادِ
ا يأَم رِكُونا بِهِ }٥٩/النمل{شتْناء فَأَنباء ممالس نلَ لَكُم مأَنزو ضالْأَراتِ واومالس لَقخ نأَم 

 دِلُونعي مقَو ملْ ه اللَّهِ ب عم ا أَإِلَههرج أَن تُنبِتُوا ش لَكُم ا كَانةٍ مج هب ذَات ائِقد٦٠/النمل{ح{ 
ن جنِ أَميرحالْب نيلَ بعج و اسِيوا رلَ لَهعج ا وارا أَنْهلَ خِلَالَهعج ا وارقَر ضلَ الْأَرع

 ونلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَراللَّهِ ب عم ا أَإِلَهاجِز٦١/النمل{ح{ اهعإِذَا د طَر جِيب الْمضْ ن يأَم 
ج يو وء الس ف شِ ا ما تَذَكَّرون ويكْ  أَمن }٦٢/النمل{علُكُم خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّهِ قَلِيلً

ع اللَّهِ تَعالَى  م تِهِ أَإِلَهمحر ي دي نيا برش ب احيسِلُ الررن يمرِ وحالْبو راتِ الْبي ُظلُم يهدِيكُم فِ
شرِكُ ا يمع اللَّه ٦٣/النمل{ون{  
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 انَكُمهراتُوا باللَّهِ قُلْ ه عم ضِ أَإِلَهالْأَراء ومالس نزُقُكُم مرن يمو ه عِيدي ثُم خَلْق أَمن يبدأُ الْ
ضِ الْغَيب إِلَّا اللَّه وما }٦٤/النمل{ن كُنتُم صادِقِني إِ الْأَراتِ واومن فِي السم لَمعقُل لَّا ي 

 ثُونعبي انأَي ونرعش م }٦٥/النمل{يلْ ها بهنكٍّ مفِي ش ملْ هةِ بفِي الْآخِر مهكَ عِلْمارلِ اد ب 
 مِونا عهن٦٦/النمل{م{ ونج خْر ا لَمئِن ئِذَا كُنا تُرابا وآباؤنَا أَ  لَقَد }٦٧/النمل{ وقَالَ الَّذِين كَفَروا أَ

 لِنيالْأَو اطِريذَا إِلَّا أَسه لُ إِننَا مِن قَباؤآبو نذَا نَحنَا هعِدي }٦٨/النمل{و  قُلْ سِريوا فِ
وا كَيضِ فَانظُرالْأَر رِمِنيج ةُ الْماقِبع كَان قٍ }٦٩/النمل{ف ي ضَي  ولَا تَحزن علَيهِم ولَا تَكُن فِ

 ونكُرما يم٧٠/النمل{م{ اِدقِنيص إِن كُنتُم دعذَا الْوتَى هم قُولُونيو }ى أَن }٧١/النملسلْ ع  قُ
جِلُ تَعي تَس ف لَكُم بعض الَّذِ  وإِن ربك لَذُو فَضْلٍ علَى الناسِ ولَكِن }٧٢/النمل{ون يكُون ردِ

 ونكُرش لَا ي مه٧٣/النمل{أَكْثَر{ ونلِنعا يمو مهوردص ا تُكِنم لَمعلَي كبر إِنو }٧٤/النمل{ 
ضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ  الْأَراء ومةٍ فِي السغَائِب ا مِنمبِنيٍ ولَى }٧٥/النمل{مع ص  إِن هذَا الْقُرآن يقُ

 خْتَلِفُون فِيهِ ي مي ه   }٧٦/النمل{بنِي إِسرائِيلَ أَكْثَر الَّذِ
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ي بينهم بِحكْمِهِ وهو الْعزِيز الْعلِيم }٧٧/النمل{ لِّلْمؤمِنِني وإِنَّه لَهدى ورحمةٌ  إِن ربك يقْضِ
ع }٧٩/النمل{ فَتَوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّك علَى الْحق الْمبِنيِ }٧٨/النمل{ ع الْموتَى ولَا تُسمِ  إِنَّك لَا تُسمِ

عاء إِذَا  الد م الص بِرِيندا ملَّوإِلَّا }٨٠/النمل{و ع ي الْعميِ عن ضَلَالَتِهِم إِن تُسمِ  وما أَنت بِهادِ
 ونلِمس م ما فَهاتِنبِآي مِنؤن يضِ }٨١/النمل{م الْأَر نةً مابد ما لَهنج رأَخ هِملَيلُ عالْقَو قَعإِذَا وو 

 أَن مهتُكَلِّم ونوقِنا لَا ياتِنكَانُوا بِآي اسن }٨٢/النمل{النما مج ةٍ فَومِن كُلِّ أُم رش نَح مويو 
 ونوزَعي ما فَهاتِنبِآي كَذِّبا }٨٣/النمل{يتُحِيطُوا بِه لَمي و آياتِ  حتَّى إِذَا جاؤوا قَالَ أَكَذَّبتُم بِ

اذَا كُنتُما أَمعِلْم لُونم٨٤/النمل{ تَع{ نطِقُونلَا ي موا فَها ظَلَمهِم بِملَيلُ عالْقَو قَعوو }٨٥/النمل{ 
 ونمِنؤمٍ ياتٍ لِّقَولَآي ي ذَلِك أَلَم يروا أَنَّا جعلْنا اللَّيلَ لِيسكُنوا فِيهِ والنهار مبصِرا إِن فِ

ضِ إِلَّا من شاء اللَّه  ويوم ين}٨٦/النمل{ ي الْأَر ي السماواتِ ومن فِ ع من فِ ي الصورِ فَفَزِ خ فِ فَ
 اخِرِيند ه كُلٌّ أَتَو٨٧/النمل{و{ ع نابِ صحالس رم رتَم هِيو ةامِدا جهبسالَ تَحجِب  وتَرى الْ

ءٍ إِنَّهي كُلَّ ش ي أَتْقَن   }٨٨/النمل{ خبِري بِما تَفْعلُون اللَّهِ الَّذِ
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 ونئِذٍ آمِنموعٍ ي ن فَزم مها وهنم ريخ ةِ فَلَهنساء بِالْحن جئَ}٨٩/النمل{مياء بِالسن جمةِ  و
 لُونمتَع ا كُنتُمإِلَّا م نوزج لْ تُ ارِ هي الن جوههم فِ و ت٩٠/النمل{فَكُب{ دبأَع أَن ت ا أُمِرإِنَّم 

 لِمِنيسالْم مِن أَكُون أَن ت أُمِرءٍ ويلُّ ش ي حرمها ولَه كُ هِ الْبلْدةِ الَّذِ  وأَن }٩١/النمل{رب هذِ
ي لِنفْسِهِ ومن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِن الْمنذِرِين أَ إِنَّما يهتَدِ  }٩٢/النمل{تْلُو الْقُرآن فَمنِ اهتَدى فَ

 لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع كبا رما ورِفُونَهاتِهِ فَتَعآي رِيكُميلِلَّهِ س دمقُلِ الْح٩٣/النمل{و{ 

  )٢٨(صص سورة الق

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 نَتْلُوا علَيك مِن نَّبإِ موسى وفِرعون }٢/القصص{ تِلْك آيات الْكِتَابِ الْمبِنيِ }١/القصص{طسم 

 ونمِنؤمٍ يلِقَو ق٣/القصص{بِالْح{ا شِيلَهلَ أَه عج ضِ و ي الْأَر ف  إِن فِرعون علَا فِ عا يستَضْعِ
 فْسِدِينالْم مِن كَان إِنَّه ماءهي نِس ح أَبناءهم ويستَحيِ ذَبي مهنأَن }٤/القصص{طَائِفَةً م نُرِيدو 
 ثِني جعلَهم الْوارِ ئِمةً ونَ جعلَهم أَ ضِ ونَ ي الْأَر    }٥/صالقص{نَّمن علَى الَّذِين استُضْعِفُوا فِ
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 ونذَرحا كَانُوا يم مها مِنمهودنج و انامهو نوعي فِر ضِ ونُرِ فِي الْأَر ملَه كِّننُمو
ي  وأَوحينا إِلَى أُم مو}٦/القصص{ خَافِ ضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيم ولَا تَ أَر ى أَنس

 لِنيسرالْم مِن اعِلُوهج كِ وإِلَي وه ادي إِنَّا ر طَه آلُ فِرعون لِيكُون لَهم }٧/القصص{ولَا تَحزنِ  فَالْتَقَ
هو نوعفِر نًا إِنزحا وودع اطِئِنيا كَانُوا خمهودنج و ان٨/القصص{ام{ ت  وقَالَتِ امرأَ

 ونرعش لَا ي مها ولَدو ه خِذَ ي ولَك لَا تَقْتُلُوه عسى أَن ينفَعنا أَو نَتَّ ت عينٍ لِّ قُر نوعفِر
ت}٩/القصص{ ى فَارِغًا إِن كَادوسم أُم ادفُؤ ح بأَصا  ولَى قَلْبِها عطْن بلَا أَن ري بِهِ لَو  لَتُبدِ

 مِنِنيؤالْم مِن لَا }١٠/القصص{لِتَكُون مهبٍ ونن جبِهِ ع ت رصيهِ فَبتِهِ قُصلِأُخ قَالَتو 
 ونرعش لُّكُ}١١/القصص{يلْ أَده لُ فَقَالَتمِن قَب اضِعرهِ الْملَيا عنمرحتٍ  ويلِ بلَى أَهع م

 وننَاصِح لَه مهو لَكُم كْفُلُونَه١٢/القصص{ي{ لَملِتَعو نزلَا تَحا وهنيع تَقَر هِ كَيإِلَى أُم نَاهددفَر 
 ونلَمعلَا ي مهأَكَْثر لَكِنو قاللَّهِ ح دعو ١٣/القصص{أَن{   
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 سِنِنيحي الْم جزِ ه واستَوى آتَيناه حكْما وعِلْما وكَذَلِك نَ دلَغَ أَشا بلَملَ }١٤/القصص{و خدو 
ج ا فَولِهأَه نلَى حِنيِ غَفْلَةٍ مةَ عدِينالْم ذَا مِنهتِهِ وذَا مِن شِيعقْتَتِلَانِ هنِ يلَيج ا رفِيه د

ه موسى فَقَضَى علَيهِ قَالَ  كَزهِ فَو ودع ي مِن ي مِن شِيعتِهِ علَى الَّذِ هِ فَاستَغَاثَه الَّذِ ودع
 بِنيضِلٌّ مم ودع طَانِ إِنَّه يلِ الشمع ذَا مِني }١٥/القصص{ه  قَالَ رب إِنِّي ظَلَمت نَفْسِ

 حِيمالر الْغَفُور وه إِنَّه لَه ي فَغَفَر  قَالَ رب بِما أَنْعمت علَي فَلَن أَكُون }١٦/القصص{فَاغْفِر لِ
 رِمِنيج ا لِّلْمإِ}١٧/القصص{ظَهِري ي الْمدِينةِ خائِفًا يتَرقَّب فَ ح فِ بأَص ه  فَ رتَنصي اس ذَا الَّذِ

 بِني م ي ش }١٨/القصص{بِالْأَمسِ يستَصرِخه قَالَ لَه موسى إِنَّك لَغَوِ طِ بأَن ي ادأَر ا أَنفَلَم 
سِ إِ ا بِالْأَمنَفْس ا قَتَلْتأَن تَقْتُلَنِي كَم ى أَتُرِيدوسا ما قَالَ يملَّه ودع وي ه ن تُرِيد إِلَّا بِالَّذِ

 لِحِنيصالْم مِن أَن تَكُون ا تُرِيدمضِ و ي الْأَر   }١٩/القصص{أَن تَكُون جبارا فِ
 ج رقْتُلُوكَ فَاخلِي بِك ونأْتَمِرلَأَ يالْم ى إِنوسا مى قَالَ يعسةِ يدِينى الْمأَقْص نلٌ مج اء رج و

الن مِن ي لَك ي مِن الْقَومِ }٢٠/القصص{اصِحِني إِنِّ جنِ ج مِنها خائِفًا يتَرقَّب قَالَ رب نَ خَر  فَ
 ٢١/القصص{الظَّالِمِني{   
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نيدتِلْقَاء م هج ا تَولَمبِيلِ واء السونِي سدِيهي أَن يبى رساء }٢٢/القصص{ قَالَ عم درا ولَمو 
جد مِن دونِهِم امرأتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما  وو قُونساسِ يالن نةً مهِ أُملَيع دج و نيدم

الر دِرصتَّى يقِي حا قَالَتَا لَا نَسكُمطْب خ كَبِري خ يونَا شأَباء و٢٣/القصص{ع{ ا ثُممقَى لَهفَس 
 رٍ فَقِرييخ مِن ي ي لِما أَنزلْت إِلَ جاءتْه إِحداهما }٢٤/القصص{تَولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِنِّ  فَ

كزِيج وكَ لِيعدي ي شِي علَى استِحياء قَالَت إِن أَبِ تَم ص جر ما سقَيت لَنا فَلَما جاءه وقَ  أَ
 مِ الظَّالِمِنيالْقَو مِن ت وج ف نَ خَ ص قَالَ لَا تَ هِ الْقَصلَيتِ }٢٥/القصص{عا أَبا يماهدإِح قَالَت 

 الْأَمِني ي ت الْقَوِ رج ه إِن خير منِ استَأْ جِر نِّ}٢٦/القصص{استَأْ ي أُرِيد أَن أُنكِحك  قَالَ إِ
شرا فَمِن عِندِكَ وما  ع تمأَتْم جٍ فَإِن ج ي حِ ي ثَمانِ جرنِ ي هاتَينِ علَى أَن تَأْ إِحدى ابنتَ

 الِحِنيالص مِن اء اللَّهنِي إِن شجِد ي }٢٧/القصص{أُرِيد أَن أَشق علَيك ستَ  قَالَ ذَلِك بينِ
بكِيلٌ وا نَقُولُ ولَى مع اللَّهو لَيع انودفَلَا ع تنِ قَضَيلَيج    }٢٨/القصص{ينك أَيما الْأَ

http://www.islam4u.com


  )٣٨٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

بِأَه ارسلَ وج ىالْأَ وسا قَضَى مي فَلَم لِهِ آنَس مِن جانِبِ الطُّورِ نَارا قَالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّ
 َطلُون تَص لَّكُمارِ لَعالن ةٍ مِنذْوج رٍ أَوخَب  فَلَما }٢٩/القصص{آنَست نَارا لَّعلِّي آتِيكُم منها بِ

ي الْبقْ ي الْأَيمنِ فِ ئِ الْوادِ ي مِن شاطِ ي أَنَا أَتَاها نُودِ نِّ جرةِ أَن يا موسى إِ الش كَةِ مِناربةِ الْمع
 الَمِنيالْع بر ٣٠/القصص{اللَّه{ لَما وبِردلَّى مو انا جكَأَنَّه تَزا تَهآها راكَ فَلَمصأَلْقِ ع أَنو 

ف إِنَّك مِن الْآمِ خَ ج }٣١/القصص{نِني يعقِّب يا موسى أَقْبِلْ ولَا تَ خْر  اسلُك يدكَ فِي جيبِك تَ
بيضَاء مِن غَيرِ سوءٍ واْضمم إِلَيك جناحك مِن الرهبِ فَذَانِك برهانَانِ مِن ربك إِلَى 

 ا فَاسِقِنيمكَانُوا قَو ملَئِهِ إِنَّهمو نوعنِّي}٣٢/القصص{فِر  قَتَلْت مِنهم نَفْسا فَأَخاف  قَالَ رب إِ
ي }٣٣/القصص{أَن يقْتُلُونِ  ح مِني لِسانًا فَأَرسِلْه معِي رِدءا يصدقُنِ أَفْص وه ونارأَخِي هو 

ي أَخاف أَن يكَذِّبونِ  طَا}٣٤/القصص{إِنِّ لُ لَكُما سلْ عج شد عضُدكَ بِأَخِيك ونَ نا فَلَا  قَالَ س نً
 ونا الْغَالِبكُمعنِ اتَّبما وا أَنتُماتِنا بِآيكُمإِلَي صِلُون٣٥/القصص{ي{   
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ي فَلَما جاءهم موسى بِآياتِنا بيناتٍ قَالُوا  ما هذَا إِلَّا سِحر مفْتَرى وما سمِعنا بِهذَا فِ
 لِنيا الْأَوائِن٣٦/القصص{آب{ لَه ن تَكُونمهِ و ي أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى مِن عِندِ بى روسقَالَ مو 

 ونالظَّالِم ح فِرعون يا أَيها الْملَأُ ما علِمت لَكُم من  وقَالَ }٣٧/القصص{عاقِبةُ الدارِ إِنَّه لَا يفْلِ
ع إِلَى إِلَهِ موسى  ي أَطَّلِ ي صرحا لَّعلِّ ي فَأَوقِد لِي يا هامان علَى الطِّنيِ فَاجعل لِّ إِلَهٍ غَيرِ

 الْكَاذِبِني مِن ه ظُن ي لَأَ جنو}٣٨/القصص{وإِنِّ و وه رتَكْباسوا  و ظَنو قرِ الْحضِ بِغَيفِي الْأَر ه د
 ونعج را لَا ينإِلَي م٣٩/القصص{أَنَّه{ كَان ف كَي فَانظُر مفِي الْي مذْنَاهبفَن ه ودنج و ذْنَاهفَأَخ 

 ةُ الظَّالِمِنياقِبارِ}٤٠/القصص{عإِلَى الن ونعدةً يِئم جعلْناهم أَ و  ونرنصةِ لَا يامالْقِي مويو 
هِ الدنْيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ هم من الْمقْبوحِني }٤١/القصص{  ولَقَد }٤٢/القصص{ وأَتْبعناهم فِي هذِ

لِلن ائِرصأُولَى ب اسِ وهدى ورحمةً لَّعلَّهم آتَينا موسى الْكِتَاب مِن بعدِ ما أَهلَكْنا الْقُرون الْ
 ونتَذَكَّر٤٣/القصص{ي{   
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َأمر وما كُنت مِن ال ي إِذْ قَضَينا إِلَى موسى الْ جانِبِ الْغَربِ  }٤٤/القصص{شاهِدِين وما كُنت بِ
لِ مدين تَتْلُو علَيهِم آياتِنا  ي أَه طَاولَ علَيهِم الْعمر وما كُنت ثَاوِيا فِ ا فَتَ أْنَا قُرونً ا أَنشلَكِنو

 سِلِنيرا ما كُنلَكِن٤٥/القصص{و{لَكِن را ونيانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادج حمةً من ربك  وما كُنت بِ
 ونتَذَكَّري ملَّهلَع لِكن قَبن نَّذِيرٍ مم ما أَتَاها ممقَو م }٤٦/القصص{لِتُنذِرهلَا أَن تُصِيبلَوو 

آي تَّبِعا فَن اتِك ونَكُون مِن مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم فَيقُولُوا ربنا لَولَا أَرسلْت إِلَينا رسولً
 مِنِنيؤى }٤٧/القصص{الْموسم ي لَ ما أُوتِ ي مِثْ  فَلَما جاءهم الْحق مِن عِندِنَا قَالُوا لَولَا أُوتِ

 ونقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرا ورظَاه أَولَم يكْفُروا بِما أُوتِي موسى مِن قَبلُ قَالُوا سِحرانِ تَ
 قُلْ فَْأتُوا بِكِتَابٍ من عِندِ اللَّهِ هو أَهدى مِنهما أَتَّبِعه إِن كُنتُم صادِقِني }٤٨/القصص{
جِيبوا لَك فَاعلَم أَنَّما يتَّبِعون أَهواءهم ومن أَضَلُّ مِمنِ اتَّبع هواه }٤٩/القصص{  فَإِن لَّم يستَ

ى مدرِ هبِغَي الظَّالِمِني مي الْقَو    }٥٠/القصص{ن اللَّهِ إِن اللَّه لَا يهدِ
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 ونتَذَكَّري ملَّهلَ لَعالْقَو ما لَهلْنصو لَقَدم بِهِ  الَّذِ}٥١/القصص{ولِهِ همِن قَب الْكِتَاب ماهنآتَي ين
 ونمِنؤ٥٢/القصص{ي{ لِمِنيسلِهِ ما مِن قَبا إِنَّا كُننبمِن ر قالْح ا بِهِ إِنَّهنقَالُوا آم هِملَيتْلَى عإِذَا يو 

جرهم مرتَينِ بِما صب}٥٣/القصص{ ؤون بِالْحسنةِ السيئَةَ ومِما  أُولَئِك يؤتَون أَ رديوا ور
 نفِقُوني ماهزَقْن٥٤/القصص{ر{ لَكُما والُنما أَعقَالُوا لَنو هنضُوا عرأَع وا اللَّغْومِعإِذَا سو 

 اهِلِنيج ي من أَحببت ولَكِن اللَّه  إِنَّك لَ}٥٥/القصص{أَعمالُكُم سلَام علَيكُم لَا نَبتَغِي الْ ا تَهدِ
 تَدِينهبِالْم لَمأَع وهاء وش ن يي م ف مِن }٥٦/القصص{يهدِ طَّ خَ  وقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهدى معك نُتَ

جبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ شيءٍ ا يا آمِنمرح مكِّن لَّهنُم لَما أَوضِنأَر مهأَكْثَر لَكِننَّا ورِزْقًا مِن لَّد 
 ونلَمعن }٥٧/القصص{لَا يكَن متُس لَم مهاكِنسم ا فَتِلْكتَهعِيشم ت طِر ةٍ بيا مِن قَرلَكْنأَه كَمو 

 ثِني ا وكُنا نَحن الْوارِ ي  وما كَان ربك }٥٨/القصص{بعدِهِم إِلَّا قَلِيلً ث فِ عبتَّى يى حالْقُر لِكهم
 ونا ظَالِملُهأَهى إِلَّا ولِكِي الْقُرها ما كُنما واتِنآي هِملَيتْلُو عولًا يسا ره٥٩/القصص{أُم{   
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 قِلُونقَى أَفَلَا تَعأَبو رياللَّهِ خ ا عِندما وتُهزِينا ونْي اةِ الديالْح تَاعءٍ فَمي ن شا أُوتِيتُم ممو
 يوم  أَفَمن وعدنَاه وعدا حسنا فَهو لَاقِيهِ كَمن متَّعناه متَاع الْحياةِ الدنْيا ثُم هو}٦٠/القصص{

 ضَرِينحالْم ةِ مِنام٦١/القصص{الْقِي{ ونمعتَز كُنتُم الَّذِين كَائِيرش نقُولُ أَيفَي ادِيهِمني مويو 
ا تَبرأْنَا  قَالَ الَّذِين حق علَيهِم الْقَولُ ربنا هؤلَاء الَّذِين أَغْوينا أَغْويناهم كَما غَوين}٦٢/القصص{

 وندبعانَا يا كَانُوا إِيم ك٦٣/القصص{إِلَي{ موا لَهجِيب  وقِيلَ ادعوا شركَاءكُم فَدعوهم فَلَم يستَ
 ونتَدهكَانُوا ي مأَنَّه لَو ذَابا الْعأَور٦٤/القصص{و{تُمبج  الْمرسلِني  ويوم ينادِيهِم فَيقُولُ ماذَا أَ

 فَأَما من تَاب وآمن }٦٦/القصص{ فَعمِيت علَيهِم الْأَنباء يومئِذٍ فَهم لَا يتَساءلُون }٦٥/القصص{
 فْلِحِنيالْم مِن كُونى أَن يسا فَعالِحمِلَ صعا }٦٧/القصص{وم خْتَار ياء وش ا يم خْلُق ي كبرو 

شرِكُون كَان لَ ا يمالَى عتَعاللَّهِ و انحبس ةرخِي  وربك يعلَم ما تُكِن }٦٨/القصص{هم الْ
 ونلِنعا يمو مهورد٦٩/القصص{ص{ لَهةِ والْآخِرفِي الْأُولَى و دمالْح لَه وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه وهو 

جعون الْحكْم وإِلَيهِ ٧٠/القصص{ تُر{   
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 بِضِياء قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ الْقِيامةِ من إِلَه غَير اللَّهِ يأْتِيكُم
 ونعم٧١/القصص{أَفَلَا تَس{ نةِ ماممِ الْقِيوا إِلَى يدمرس ارهالن كُملَيع لَ اللَّهعإِن ج تُمأَيقُلْ أَر 

 ونصِرفِيهِ أَفَلَا تُب ونكُنلٍ تَسأْتِيكُم بِلَياللَّهِ ي رغَي لَ}٧٢/القصص{إِلَهعتِهِ جمحمِن رو  لَكُم 
 ونكُرش  ويوم ينادِيهِم }٧٣/القصص{اللَّيلَ والنهار لِتَسكُنوا فِيهِ ولِتَبتَغُوا مِن فَضْلِهِ ولَعلَّكُم تَ

 ونمعتَز كُنتُم الَّذِين كَائِيرش نقُولُ أَيا }٧٤/القصص{فَيا فَقُلْنهِيدةٍ شا مِن كُلِّ أُمنعنَزاتُوا  وه
 ونفْتَرا كَانُوا يم مهنلَّ ع  إِن قَارون كَان مِن }٧٥/القصص{برهانَكُم فَعلِموا أَن الْحق لِلَّهِ وضَ

ةِ أُولِي الْقُوبصبِالْع وءلَتَن هفَاتِحم ا إِنوزِ مالْكُن مِن اهنآتَيو هِملَيغَى عى فَبوسمِ مةِ إِذْ قَالَ قَو
 الْفَرِحِني حِبلَا ي اللَّه إِن ح لَا تَفْر همقَو لَا }٧٦/القصص{لَهو ةالْآخِر ارالد ا آتَاكَ اللَّهتَغِ فِيمابو 

رضِ إِن اللَّه تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَساد فِي الْأَ
 فْسِدِينالْم حِب٧٧/القصص{لَا ي{   
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ي أَولَم يعلَم أَن اللَّه قَد أَهلَك مِن قَ بلِهِ مِن القُرونِ من هو قَالَ إِنَّما أُوتِيتُه علَى عِلْمٍ عِندِ
 ونرِمج الْم ن ذُنُوبِهِمأَلُ عسلَا يا وعمج أَكْثَرو ةقُو همِن دمِهِ }٧٨/القصص{أَشلَى قَوع ج خَر  فَ

ي قَا لَ ما أُوتِ ظٍّ فِي زِينتِهِ قَالَ الَّذِين يرِيدون الْحياة الدنيا يا لَيت لَنا مِثْ لَذُو ح إِنَّه ونر
ظِيمٍ  لَا }٧٩/القصص{عا والِحمِلَ صعو نآم نلِّم رياللَّهِ خ ابثَو لَكُميو أُوتُوا الْعِلْم قَالَ الَّذِينو 

 ونابِرا إِلَّا الصلَقَّاهمِن}٨٠/القصص{ي لَه ا كَانفَم ضهِ الْأَر خَسفْنا بِهِ وبِدارِ  فِئَةٍ ينصرونَه  فَ
 املُنتَصِرِين مِن ا كَانمونِ اللَّهِ و٨١/القصص{مِن د{ قُولُونسِ يبِالْأَم كَانَها مونتَم الَّذِين ح بأَصو 

هِ ويقْدِر لَولَا أَن من اللَّه علَ شاء مِن عِبادِ ن يقَ لِم طُ الرزْ سبي اللَّه كَأَنيا وبِن ف خَس ينا لَ
 ونالْكَافِر ح ي }٨٢/القصص{ويكَأَنَّه لَا يفْلِ جعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدون علُوا فِ  تِلْك الدار الْآخِرة نَ

 تَّقِنيةُ لِلْماقِبالْعا وادلَا فَسضِ و٨٣/القصص{الْأَر{م ريخ ةِ فَلَهنساء بِالْحن جاء  من جما وهن
 لُونمعا كَانُوا يئَاتِ إِلَّا ميمِلُوا السع ى الَّذِينزج ئَةِ فَلَا يي٨٤/القصص{بِالس{   

http://www.islam4u.com


  )٣٩٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

ض علَيك الْ ي فَر ي إِن الَّذِ ل ربي أَعلَم من جاء بِالْهدى ومن هو فِ كَ إِلَى معادٍ قُ ادلَر آنقُر
بِنيٍ  فَلَا }٨٥/القصص{َضلَالٍ م كبن رةً ممحإِلَّا ر الْكِتَاب كلْقَى إِلَيو أَن يج تَر ا كُنتمو 

 ا لِّلْكَافِرِينظَهِري لَ}٨٦/القصص{تَكُونَنإِلَى  و ع ادو كإِلَي إِذْ أُنزِلَت دعاتِ اللَّهِ بآي نع نَّك دصا ي
 رِكِنيش الْم مِن لَا تَكُونَنو كبءٍ }٨٧/القصص{ريلُّ ش ع مع اللَّهِ إِلَها آخر لَا إِلَه إِلَّا هو كُ لَا تَدو 
جهه لَه الْحكْم وإِ إِلَّا و الِكه ونعج هِ تُر٨٨/القصص{لَي{ 

  )٢٩(سورة العنكبوت 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ولَقَد فَتَنا }٢/العنكبوت{ أَحسِب الناس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتَنون }١/العنكبوت{امل 

 أَم حسِب الَّذِين }٣/العنكبوت{ه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذِبِني الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّ
 ونكُمحا ياء مبِقُونَا سسئَاتِ أَن ييالس لُونمع٤/العنكبوت{ي{ و لِقَاء اللَّهِ فَإِنج ري ن كَانم 

لِيمالْع مِيعالس وهلَ اللَّهِ لَآتٍ وج جاهِد لِنفْسِهِ إِن اللَّه }٥/العنكبوت{ أَ ا يفَإِنَّم داهن جمو 
 الَمِنينِ الْعع ي    }٦/العنكبوت{لَغَنِ
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ي كَانُوا والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِ جزِينهم أَحسن الَّذِ لَنو ئَاتِهِميس مهنع نكَفِّراتِ لَنح
 لُونمع٧/العنكبوت{ي{ لَك س ا لَيي م شرِكَ بِ  ووصينا الْإِنسان بِوالِديهِ حسنا وإِن جاهداكَ لِتُ

جِع رم لَي طِعهما إِ أُنَبئُكُم بِما كُنتُم تَعملُون بِهِ عِلْم فَلَا تُ  والَّذِين آمنوا }٨/العنكبوت{كُم فَ
 الِحِنيفِي الص مهخِلَنداتِ لَنالِحمِلُوا الصعا بِاللَّهِ فَِإذَا }٩/العنكبوت{ونقُولُ آمن ياسِ مالن مِنو 

اسِ كَعةَ النلَ فِتْنعفِي اللَّهِ ج ي ذَابِ اللَّهِ ولَئِن جاء نَصر من ربك لَيقُولُن إِنَّا كُنا معكُم أُوذِ
 الَمِنيورِ الْعدا فِي صبِم لَمبِأَع اللَّه سلَي١٠/العنكبوت{أَو{ نلَمعلَيوا ونآم الَّذِين اللَّه نلَمعلَيو 

 افِقِنينقَالَ }١١/العنكبوت{الْما  ومو اكُمطَاي مِلْ خحلْنا وبِيلَنوا سوا اتَّبِعنآم وا لِلَّذِينكَفَر الَّذِين
 ونلَكَاذِب مءٍ إِنَّهين شم ماهطَاي خ مِن امِلِنيم بِح١٢/العنكبوت{ه{ ع ا م ثْقَالً ثْقَالَهم وأَ  ولَيحمِلُن أَ

ي َألُنسلَيو ثْقَالِهِم  ولَقَد أَرسلْنا نُوحا إِلَى قَومِهِ }١٣/العنكبوت{وم الْقِيامةِ عما كَانُوا يفْتَرون أَ
 ونظَالِم مهو الطُّوفَان مذَها فَأَخامع سِنيمةٍ إِلَّا خنس ف ث فِيهِم أَلْ    }١٤/العنكبوت{فَلَبِ
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 الَمِنيةً لِّلْعا آياهلْنعج ةِ وفِينالس ابحأَصو اهنجنَي  وإِبراهِيم إِذْ قَالَ لِقَومِهِ }١٥/العنكبوت{فَأَ
تَع إِن كُنتُم لَّكُم ريخ ذَلِكُم اتَّقُوهو وا اللَّهدباع ونونِ اللَّهِ }١٦/العنكبوت{لَممِن د وندبا تَعإِنَّم 

ا فَابتَغُوا عِند اللَّهِ  ا إِن الَّذِين تَعبدون مِن دونِ اللَّهِ لَا يملِكُون لَكُم رِزْقً ْخلُقُون إِفْكً ا وتَ ثَانً أَو
جعو هِ تُرإِلَي وا لَهكُراشو وهدباعقَ و  وإِن تُكَذِّبوا فَقَد كَذَّب أُمم من }١٧/العنكبوت{ن الرزْ
 بِنيلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عمو لِكُم١٨/العنكبوت{قَب{ ثُم خَلْق ئ اللَّه الْ ف يبدِ ا كَيوري لَمأَو 

 سِريلَى اللَّهِ يع ذَلِك إِن ه عِيدقُ}١٩/العنكبوت{ي  ق خَلْ ف بدأَ الْ وا كَيضِ فَانظُروا فِي الْأَرلْ سِري
 ءٍ قَدِيريلِّ ش شأَة الْآخِرة إِن اللَّه علَى كُ الن ئ شاء }٢٠/العنكبوت{ثُم اللَّه ينشِ ن يم ُذِّبعي 

 ونهِ تُقْلَبإِلَياء وش ن يم محريا أَنتُم بِ}٢١/العنكبوت{وماء  ومي الس ي الْأَرضِ ولَا فِ جِزِين فِ عم
يٍّ ولَا نَصِريٍ  آياتِ اللَّهِ ولِقَائِهِ أُولَئِك }٢٢/العنكبوت{وما لَكُم من دونِ اللَّهِ مِن ولِ  والَّذِين كَفَروا بِ

 أَلِيم ذَابع ملَه لَئِكأُوي و    }٢٣/العنكبوت{يئِسوا مِن رحمتِ
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أَجنَاه اللَّه مِن النارِ إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ  فَما كَان جواب قَومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوه أَو حرقُوه فَ
 ونمِنؤمٍ ياةِ }٢٤/لعنكبوتا{لِّقَويي الْح ثَانًا مودة بينِكُم فِ ونِ اللَّهِ أَون دَخذْتُم م  وقَالَ إِنَّما اتَّ

ا ومأْواكُم النار وما لَكُم من  ضٍ ويلْعن بعضُكُم بعضً عضُكُم بِبعب كْفُرةِ يامالْقِي موي ا ثُمنْيالد
 ٢٥/لعنكبوتا{نَّاصِرِين{ كِيمالْح زِيزالْع وه ي إِنَّه بإِلَى ر اجِرهنِّي م  فَآمن لَه لُوطٌ وقَالَ إِ

ي }٢٦/العنكبوت{ ه فِ رج جعلْنا فِي ذُريتِهِ النبوة والْكِتَاب وآتَيناه أَ و قُوبعيو ق حإِس ا لَهنبهوو 
إِنَّها ونْيالد الِحِنيالص ةِ لَمِني الْآخِر  ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَومِهِ إِنَّكُم لَتَأْتُون }٢٧/العنكبوت{ فِ

 الَمِنيالْع ندٍ مأَح ا مِنقَكُم بِهبا سةَ مش طَعون }٢٨/العنكبوت{الْفَاحِ جالَ وتَقْ الر لَتَأْتُون كُمئِن  أَ
 تَأْتُونبِيلَ وذَابِ اللَّهِ إِن السا بِعمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنقَو ابوج ا كَانفَم نكَرالْم فِي نَاِديكُم

 ادِقِنيالص مِن ٢٩/العنكبوت{كُنت{ فْسِدِينمِ الْملَى الْقَوي ع    }٣٠/العنكبوت{ قَالَ رب انصرنِ
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هِ الْقَريةِ إِن أَهلَها كَانُوا  شرى قَالُوا إِنَّا مهلِكُو أَهلِ هذِ بِالْب اهِيمرا إِبلُنسر اءتا جلَمو
 ٣١/العنكبوت{ظَالِمِني{لَمأَع نا لُوطًا قَالُوا نَحفِيه قَالَ إِن  أَتَهرإِلَّا ام لَهأَهو هنيج نا لَنن فِيهبِم 

 الْغَابِرِين مِن ا }٣٢/العنكبوت{كَانَتعذَر ضَاقَ بِهِم و بِهِم يء ا سِ  ولَما أَن جاءت رسلُنا لُوطً
جوكَ وأَهلَك إِلَّا امرأَتَ نإِنَّا م نزلَا تَحو ف خَ  إِنَّا }٣٣/العنكبوت{ك كَانَت مِن الْغَابِرِين وقَالُوا لَا تَ

 قُونفْسا كَانُوا ياء بِممالس نا مزج هِ الْقَريةِ رِ  ولَقَد تَّركْنا }٣٤/العنكبوت{منزِلُون علَى أَهلِ هذِ
 قِلُونعمٍ يةً لِّقَونيةً با آيهأَ}٣٥/العنكبوت{مِن نيدإِلَى مو  وا اللَّهدبمِ اعا قَوا فَقَالَ يبيعش ماهخ

 فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَو لَا تَعو الْآخِر مووا الْيج ارفَةُ }٣٦/العنكبوت{وج الر مذَتْهفَأَخ وهفَكَذَّب 
 اِثمِنيج ارِهِمي د ثَمود وقَ}٣٧/العنكبوت{فَأَصبحوا فِ ا وادعو  نزَيو اكِنِهِمسن ملَكُم م نيد تَّب

 صِرِينتَبسكَانُوا مبِيلِ ونِ السع مهدفَص مالَهمأَع طَان يالش م٣٨/العنكبوت{لَه{   
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ضِ وما كَانُوا وقَ ي الْأَر وسى بِالْبيناتِ فَاستَكْبروا فِ م ماءهج لَقَدو انامهو نوعفِرو ونار
 ابِقِني٣٩/العنكبوت{س{ ذَتْهأَخ نم مهمِنا واصِبهِ حلَيا علْنسأَر نم مهذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنا أَخفَكُل 

ةُ وحيلَكِن كَانُوا الصو مهْظلِم لِي اللَّه ا كَانما وقْنأَغْر نم مهمِنو ضا بِهِ الْأَرفْنسخ نم مهمِن
 ونْظلِم ي مهوتِ }٤٠/العنكبوت{أَنفُسنكَبلِ الْع خَذُوا مِن دونِ اللَّهِ أَولِياء كَمثَ  مثَلُ الَّذِين اتَّ

ت بيتًا  خَذَ  إِن اللَّه يعلَم }٤١/العنكبوت{وإِن أَوهن الْبيوتِ لَبيت الْعنكَبوتِ لَو كَانُوا يعلَمون اتَّ
 كِيمالْح زِيزالْع وهءٍ ويونِهِ مِن شمِن د ونعدا ياسِ }٤٢/العنكبوت{ما لِلنهثَالُ نَضْرِبالْأَم تِلْكو 

ي ذَلِك لَآيةً }٤٣/العنكبوت{لَّا الْعالِمون وما يعقِلُها إِ  خلَق اللَّه السماواتِ والْأَرض بِالْحق إِن فِ
 مِنِنيؤنِ }٤٤/العنكبوت{لِّلْمى عهتَن لَاةالص إِن لَاةأَقِمِ الصالْكِتَابِ و مِن كإِلَي ي  اتْلُ ما أُوحِ

شاء والْمنكَ الْفَح ونعنا تَصم لَمعي اللَّهو راللَّهِ أَكْب لَذِكْراجلزء احلادي والعشرون (  }٤٥/العنكبوت{رِ و(  
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جادِلُوا أَهلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّ ي أُنزِلَ ولَا تُ ي أَحسن إِلَّا الَّذِين ظَلَموا مِنهم وقُولُوا آمنا بِالَّذِ ي هِ تِ
 ونلِمسم لَه ننَحو احِدو كُمإِلَها ونإِلَهو كُمأُنزِلَ إِلَيا ون٤٦/العنكبوت{إِلَي{ كا إِلَيلْنأَنز كَذَلِكو 

اهنآتَي فَالَّذِين ا إِلَّا الْكِتَاباتِنبِآي دحج ا يمبِهِ و مِنؤن يلَاء مؤه مِنبِهِ و ونمِنؤي الْكِتَاب م
 ون٤٧/العنكبوت{الْكَافِر{ تَابإِذًا لَّار مِينِكبِي ه طُّ خُ  وما كُنت تَتْلُو مِن قَبلِهِ مِن كِتَابٍ ولَا تَ
 طِلُون ب٤٨/العنكبوت{الْم{ولْ ها  باتِنبِآي دحج ا يمو أُوتُوا الْعِلْم ورِ الَّذِيندفِي ص اتنيب اتآي 

 ونا }٤٩/العنكبوت{إِلَّا الظَّالِمإِنَّماللَّهِ و عِند اتا الْآيهِ قُلْ إِنَّمبن رم اتهِ آيلَيلَا أُنزِلَ عقَالُوا لَوو 
 بِني م ٥٠/بوتالعنك{أَنَا نَذِير{ فِي ذَلِك إِن هِملَيتْلَى عي الْكِتَاب كلَيا علْنأَنَّا أَنز كْفِهِمي لَمأَو 

 ونمِنؤمٍ يى لِقَوذِكْرةً ومحي }٥١/العنكبوت{لَر لْ كَفَى بِاللَّهِ بينِي وبينكُم شهِيدا يعلَم ما فِ  قُ
خَاسِرون السماواتِ والْأَرضِ والَّ لِ وكَفَروا بِاللَّهِ أُولَئِك هم الْ    }٥٢/العنكبوت{ذِين آمنوا بِالْباطِ
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سمى لَ لٌ مج لَولَا أَ ذَابِ وبِالْع جِلُونَك تَعسيو ونرعش لَا ي مهغْتَةً وم بهنْأتِيلَي و ذَابالْع ماءهج
ِجلُونَك بِالْعذَابِ وإِن جهنم لَمحِيطَةٌ بِالْكَافِرِين }٥٣/العنكبوت{ تَعس٥٤/العنكبوت{ ي{ ماهش  يوم يغْ

جلِهِم ويقُولُ تِ أَرمِن تَحو قِهِممِن فَو ذَابالْع لُونمتَع ا كُنتُم٥٥/العنكبوت{ ذُوقُوا م{ ي  يا عِبادِ
إِياي فَاعبدونِ  ي واسِعةٌ فَ لَينا }٥٦/العنكبوت{الَّذِين آمنوا إِن أَرضِ تِ ثُم إِ وسٍ ذَائِقَةُ الْم  كُلُّ نَفْ

 ونعج الِ}٥٧/العنكبوت{تُرمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِيني مِن  و جرِ جنةِ غُرفًا تَ ئَنهم من الْ وباتِ لَنح
 امِلِنيالْع رج  الَّذِين صبروا وعلَى ربهِم يتَوكَّلُون }٥٨/العنكبوت{تَحتِها الْأَنْهار خالِدِين فِيها نِعم أَ

لُ رِزْقَها}٥٩/العنكبوت{  اللَّه يرزُقُها وإِياكُم وهو السمِيع الْعلِيم  وكََأين مِن دابةٍ لَا تَحمِ
س والْقَمر لَيقُولُن اللَّه }٦٠/العنكبوت{ مالش خَّر سو ضأَر  ولَئِن سأَلْتَهم من خلَق السماواتِ والْ

 فَكُونؤن}٦١/العنكبوت{فَأَنَّى يقَ لِم طُ الرزْ سبي لِّ  اللَّه هِ ويقْدِر لَه إِن اللَّه بِكُ شاء مِن عِبادِ ي 
 لِيمءٍ عيدِ }٦٢/العنكبوت{شعمِن ب ض ا بِهِ الْأَرياء فَأَحاء ممالس لَ مِنن نَّزم مأَلْتَهلَئِن سو 

   }٦٣/العنكبوت{يعقِلُون موتِها لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا 
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ونلَمعكَانُوا ي لَو انويالْح لَهِي ةالْآخِر ارالد إِنو لَعِبو وا إِلَّا لَهنْيالد اةيهِ الْح  وما هذِ
جاهم إِلَى الْبر إِذَا }٦٤/العنكبوت{ خْلِصِني لَه الدين فَلَما نَ م ا اللَّهوعوا فِي الْفُلْكِ دكِبفَِإذَا ر 

 رِكُونش ي م٦٥/العنكبوت{ه{ ونلَمعي فووا فَستَّعتَملِيو ماهنا آتَيوا بِمكْفُرلِي }٦٦/العنكبوت{ لَمأَو 
ةِ اللَّهِ يمبِنِعو ونمِنؤاطِلِ يأَفَبِالْب لِهِموح مِن اسالن ف طَّ خَ يتَ ا وا آمِنمرا حلْنعا أَنَّا جور

 ونكْفُر٦٧/العنكبوت{ي{ اءها جلَم قبِالْح كَذَّب ا أَولَى اللَّهِ كَذِبى عنِ افْتَرمِم أَظْلَم نمو 
 سأَلَي ى لِّلْكَافِرِينثْوم منه٦٨/العنكبوت{فِي ج{ اللَّه إِنا ولَنبس مهندِيها لَنوا فِينداهج الَّذِينو 

 سِنِنيحالْم ع٦٩/العنكبوت{لَم{ 

  )٣٠(سورة الروم 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
وم }١/الروم{امل  تِ الر٢/الروم{ غُلِب{  ونغْلِبيس دِ غَلَبِهِمعن بم مهضِ و نَى الْأَر٣/الروم{فِي أَد{ 

 ونمِنؤالْم ح فْرئِذٍ يمويو دعمِن بلُ ومِن قَب رلِلَّهِ الَْأم ٤/الروم{فِي بِضْعِ سِنِني{ رنصرِ اللَّهِ يصبِن 
 حِيمالر زِيزالْع وهاء وش ن ي٥/الروم{م{   
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 ونلَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر لَكِنو ه دعو اللَّه ف خْلِ اللَّهِ لَا ي دع٦/الروم{و{ نا مظَاهِر ونلَمعي 
مها ونْياةِ الديالْح غَافِلُون مةِ هنِ الْآخِر٧/الروم{ ع{ اللَّه لَقا خم ي أَنفُسِهِم  أَولَم يتَفَكَّروا فِ

 هِمباسِ بِلِقَاء رالن نا مكَِثري إِنى ومس لٍ م ج ق وأَ ا إِلَّا بِالْحمهنيا بمو ض الْأَراتِ واومالس
 ونكَانُوا }٨/الروم{لَكَافِر لِهِممِن قَب ةُ الَّذِيناقِبع كَان ف وا كَينظُرضِ فَيوا فِي الْأَرسِريي لَمأَو 

جاءتْهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَما  ا ووهرما عمِم ا أَكْثَروهرمعو ضوا الْأَرثَار ة وأَ قُو مهمِن دأَش
ظْلِ لِي اللَّه كَان ونْظلِم ي مهلَكِن كَانُوا أَنفُسو مهوأَى }٩/الروم{م وا الساؤأَس ةَ الَّذِيناقِبع كَان ثُم 

ؤون  ه ثُم إِلَيهِ }١٠/الروم{أَن كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ وكَانُوا بِها يستَهزِ عِيدي ثُم خَلْق  اللَّه يبدأُ الْ
 ونعج ١١/ومالر{تُر{ ونرِمج الْم لِسبةُ ياعالس تَقُوم موي١٢/الروم{ و{ كَائِهِمرن شم مكُن لَّهي لَمو 

 كَافِرِين كَائِهِمرش  فَأَما }١٤/الروم{ ويوم تَقُوم الساعةُ يومئِذٍ يتَفَرقُون }١٣/الروم{شفَعاء وكَانُوا بِ
   }١٥/الروم{ا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَهم فِي روضَةٍ يحبرون الَّذِين آمنو
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 لَئِكأُو  }١٦/الروم{فِي الْعذَابِ محضَرون وأَما الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا ولِقَاء الْآخِرةِ فَ
 ونبِحتُص حِنيو ونستُم اللَّهِ حِني انحبضِ }١٧/الروم{فَس الْأَراتِ واومي الس  ولَه الْحمد فِ

 ونظْهِر شِيا وحِني تُ عا}١٨/الروم{و مِن تيالْم ج خْرِ يتِ ويالْم مِن يالْح ج خْرِ ي  ي لْحي ويحيِ
 ونج خْر  ومِن آياتِهِ أَن خلَقَكُم من تُرابٍ ثُم إِذَا أَنتُم }١٩/الروم{الْأَرض بعد موتِها وكَذَلِك تُ

 ونشِر شر تَنتَ ٢٠/الروم{ب{وا إِلَيكُنا لِّتَساجأَزْو أَنفُسِكُم نلَكُم م لَقخ اتِهِ أَنآي مِنلَ  و عج ا وه
 ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لِّقَولَآي فِي ذَلِك ةً إِنمحرو ةدوكُم منياتِ }٢١/الروم{باومالس لْقاتِهِ خآي مِنو 

 الِمِنياتٍ لِّلْعلَآي فِي ذَلِك إِن انِكُمأَلْوو تِكُمأَلْسِن تِلَافاخضِ والْأَرمِ}٢٢/الروم{واتِهِ  وآي ن
 ونعمسمٍ ياتٍ لِّقَولَآي ي ذَلِك لِ والنهارِ وابتِغَاؤكُم من فَضْلِهِ إِن فِ كُم بِاللَّيامن٢٣/الروم{م{ مِنو 

 دعب ضيِي بِهِ الْأَرحاء فَياء ممالس لُ مِنزنيا وعَطمفًا ووقَ خ رالْب رِيكُماتِهِ يي آي موتِها إِن فِ
 قِلُونعمٍ ياتٍ لِّقَولَآي ٢٤/الروم{ذَلِك{   
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عد اكُمعإِذَا د هِ ثُم جون ومِن آياتِهِ أَن تَقُوم السماء والْأَرض بَِأمرِ خْر وة من الْأَرضِ إِذَا أَنتُم تَ
لٌّ لَّه قَانِتُون }٢٥/الروم{ خَلْق ثُم }٢٦/الروم{ ولَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ كُ ي يبدأُ الْ  وهو الَّذِ

اتِ واوملَى فِي السثَلُ الْأَعالْم لَههِ ولَيع نوأَه وهو ه عِيدي كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَر
ل لَّكُم من ما ملَكَت أَيمانُكُم من شركَاء فِي ما }٢٧/الروم{ ه أَنفُسِكُم ثَلًا مِنلَكُم م بضَر 

لُ الْآ نُفَص كَذَلِك كُمأَنفُس خِيفَتِكُم خَافُونَهم كَ ياتِ لِقَومٍ يعقِلُون رزَقْناكُم فَأَنتُم فِيهِ سواء تَ
لَّ اللَّه وما لَهم من }٢٨/الروم{ ي من أَضَ  بلِ اتَّبع الَّذِين ظَلَموا أَهواءهم بِغَيرِ عِلْمٍ فَمن يهدِ

 لَ}٢٩/الروم{نَّاصِرِينع اسالن طَر طْرة اللَّهِ الَّتِي فَ ا فِ جهك لِلدينِ حنِيفً و أَقِم لَ  فَ يها لَا تَبدِي
 ونلَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد خَلْقِ اللَّهِ ذَلِك  منِيبِني إِلَيهِ واتَّقُوه وأَقِيموا }٣٠/الروم{لِ

 رِكِنيش الْم لَا تَكُونُوا مِنو لَاة٣١/الروم{الص{ مهقُوا دِينفَر الَّذِين ا  مِنبٍ بِملُّ حِز وكَانُوا شِيعا كُ
 ونفَرِح هِمي٣٢/الروم{لَد{   
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لَيهِ ثُم إِذَا أَذَاقَ نِيبِني إِ م مهبا روعد ضُر اسالن س إِذَا مو هِمبم بِرهنم ةً إِذَا فَرِيقمحر هنم مه
 رِكُونش ٣٣/الروم{ي{ ونلَمتَع ف ووا فَستَّعفَتَم ماهنا آتَيوا بِمكْفُر٣٤/الروم{ لِي{ هِملَيا علْنأَنز أَم 

 رِكُونش ا كَانُوا بِهِ يبِم تَكَلَّمي وطَانًا فَه وإِذَا أَذَقْنا الناس رحمةً فَرِحوا بِها وإِن  }٣٥/الروم{سلْ
 طُون قْني مإِذَا ه دِيهِمأَي تما قَدئَةٌ بِميس مهقَ }٣٦/الروم{تُصِب طُ الرزْ سبي اللَّه ا أَنوري لَمأَو 

شاء ويقْدِر إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يؤمِ ن يلِم ون٣٧/الروم{ن{ كِنيالْمِسو قَّهى حبفَآتِ ذَا الْقُر 
 ونفْلِحالْم مه لَئِكأُواللَّهِ و هج و ونرِيدي لِّلَّذِين ريخ بِيلِ ذَلِكالس نابتُم }٣٨/الروم{وا آتَيمو 

و عِندبراسِ فَلَا يالِ النوفِي أَم وبرا لِّيبن راللَّهِ م هج و ونن زَكَاةٍ تُرِيدتُم ما آتَيماللَّهِ و 
 ضْعِفُونالْم مه لَئِكلْ }٣٩/الروم{فَأُو ه يِيكُمحي ثُم مِيتُكُمي ثُم زَقَكُمر ثُم لَقَكُمالَّذِي خ اللَّه 

يءٍ سبحانَ ن شلُ مِن ذَلِكُم مفْعن يكَائِكُم مرمِن ش رِكُونش ا يمالَى عتَعو ٤٠/الروم{ه{ رظَه 
 ونجِع ري ملَّهمِلُوا لَعي ع ض الَّذِ عم بذِيقَهاسِ لِيي الن ي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِ الْفَساد فِ

   }٤١/الروم{
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 رِكِنيشم مهأَكْثَر لُ كَان مِن قَب ةُ الَّذِيناقِبع كَان ف وا كَيضِ فَانُظروا فِي الْأَرقُلْ سِري
جهك لِلدينِ الْقَيمِ مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لَّا مرد لَه مِن ال}٤٢/الروم{ و فَأَقِم  ونعدصئِذٍ يمولَّهِ ي
ه ومن عمِلَ صالِحا فَلِأَنفُسِهِم يمهدون }٤٣/الروم{ هِ كُفْرلَيفَع ن كَفَر٤٤/الروم{ م{ الَّذِين ي جزِ لِي 

 الْكَافِرِين حِبلَا ي اتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهالِحمِلُوا الصعوا ون٤٥/الروم{آم{آي مِنلَ  و اتِهِ أَن يرسِ
 لَّكُملَعتَغُوا مِن فَضْلِهِ ولِتَبهِ و ي الْفُلْك بِأَمرِ جرِ شراتٍ ولِيذِيقَكُم من رحمتِهِ ولِتَ بم احيالر

 ونكُرش جاؤوهم بِالْبي}٤٦/الروم{تَ ا إِلَى قَومِهِم فَ ناتِ فَانتَقَمنا  ولَقَد أَرسلْنا مِن قَبلِك رسلً
 مِنِنيؤالْم را نَصنلَيا عقح كَانوا ومرج ي يرسِلُ الرياح فَتُثِري }٤٧/الروم{مِن الَّذِين أَ  اللَّه الَّذِ

ج مِن خِلَ خْر قَ ي دى الْوفًا فَتَركِس لُهعج ياء وش ي ف اء كَيمفِي الس طُه سبا فَيابحالِهِ فَِإذَا س
 ونشِر تَبسي مهِ إِذَا ه شاء مِن عِبادِ ن يبِهِ م ابلَ }٤٨/الروم{أَصزنلِ أَن يإِن كَانُوا مِن قَبو 

 لِسِنيبلِهِ لَمن قَبهِم ملَي٤٩/الروم{ع{ دعب ضيِي الْأَرحي ف تِ اللَّهِ كَيمحإِلَى آثَارِ ر فَانظُر 
يءٍ قَدِير موتِ لَى كُلِّ شع وهتَى وويِي الْمحلَم ذَلِك ا إِن٥٠/الروم{ه{   
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ظَلُّوا مِن بعدِ ا لَّ فَرصم ه أَوا فَرا رِحيلْنسأَر لَئِنو ونكْفُرتَى }٥١/الروم{هِ يوالْم مِعلَا تُس إِنَّك  فَ
 بِرِيندا ملَّواء إِذَا وع الد مالص مِعلَا تُسإِن }٥٢/الروم{و ن ضَلَالَتِهِميِ عمي الْع  وما أَنت بِهادِ
 ونلِمس م ما فَهاتِنبِآي مِنؤن يإِلَّا م مِعلَ  }٥٣/الروم{تُس عج فٍ ثُم ن ضَعلَقَكُم مي خ اللَّه الَّذِ

 الْقَدِير لِيمالْع وهاء وش ا يم خْلُق ةً يبيشفًا وةٍ ضَعدِ قُوعلَ مِن بعج ثُم ةفٍ قُو دِ ضَععمِن ب
جرِمون ما لَبِثُوا غَي}٥٤/الروم{ الْم قْسِمةُ ياعالس تَقُوم مويو  فَكُونؤكَانُوا ي ةٍ كَذَلِكاعس ر
م }٥٥/الروم{ وذَا يثِ فَه عمِ الْبوي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى ي ميان لَقَد لَبِثْتُم فِ  وقَالَ الَّذِين أُوتُوا الْعِلْم والْإِ

 ونلَملَا تَع كُنتُم كُملَكِنثِ و ع٥٦/الروم{الْب{ئِذٍ لَّا يموفَي  ملَا هو متُهذِرعوا مظَلَم الَّذِين نفَع
 ونتَبتَعس٥٧/الروم{ي{ قُولَنةٍ لَيم بِآيلَئِن جِئْتَهلٍ و لِّ مثَ  ولَقَد ضَربنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُ

 ِطلُون بإِلَّا م أَنتُم وا إِنكَفَر ٥٨/الروم{الَّذِين{ كَذَلِك  ونلَمعلَا ي لَى قُلُوبِ الَّذِينع اللَّه ع طْب ي
خِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنون }٥٩/الروم{   }٦٠/الروم{ فَاصبِر إِن وعد اللَّهِ حق ولَا يستَ
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  )٣١(سورة لقمان 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 الَّذِين }٣/لقمان{ هدى ورحمةً لِّلْمحسِنِني }٢/لقمان{ تِلْك آيات الْكِتَابِ الْحكِيمِ }١/لقمان{امل 

 ونوقِني مةِ هم بِالْآخِرهو كَاةالز تُونؤيو لَاةالص ونقِيم٤/لقمان{ي{ هِمبن رى مدلَى هع لَئِكأُو 
 ونفْلِحالْم مه لَئِكأُوبِيلِ اللَّهِ }٥/لقمان{ون سضِلَّ عدِيثِ لِيالْح وي لَه شتَرِ ن ياسِ مالن مِنو 

 هِنيم ذَابع ملَه ا أُولَئِكوزا هخِذَه ذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنا ولَّى  وإِ}٦/لقمان{بِغَيرِ عِلْمٍ ويتَّ
ه بِعذَابٍ أَلِيمٍ  رش ا فَبقْرهِ وي أُذُنَي  إِن الَّذِين آمنوا }٧/لقمان{مستَكْبِرا كَأَن لَّم يسمعها كَأَن فِ

د اللَّهِ حقا وهو الْعزِيز  خالِدِين فِيها وع}٨/لقمان{وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنات النعِيمِ 
 كِيم٩/لقمان{الْح{ أَن تَمِيد اسِيوضِ ر ي الْأَر  خلَق السماواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَها وأَلْقَى فِ

ث فِيها مِن كُلِّ دابةٍ وأَنزلْنا مِن السماء ماء فَأَنبتْنا فِيها مِن كُلِّ  بو جٍ كَرِيمٍ بِكُم زَو
بِنيٍ }١٠/لقمان{ فِي َضلَالٍ م ونلِ الظَّالِمونِهِ بمِن د الَّذِين لَقاذَا خونِي ماللَّهِ فَأَر لْقذَا خه 
   }١١/لقمان{
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شكُر لِنفْسِهِ ومن كَفَر فَإِن اللَّه ولَقَد آ ا يفَإِنَّم كُرش ن يملِلَّهِ و كُرةَ أَنِ اشالْحِكْم انا لُقْمنتَي
 مِيدح كَ }١٢/لقمان{غَنِيرالش رِكْ بِاللَّهِ إِنش ي لَا تُ نا بي ظُه  وإِذْ قَالَ لُقْمان لِابنِهِ وهو يعِ

ظُ ظِيم لَ ع ي }١٣/لقمان{لْم ه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِ أُم لَتْهمهِ حيالِدبِو انإِنس  ووصينا الْ
 صِريالْم لَي ي ولِوالِديك إِ شرِكَ بِي ما }١٤/لقمان{عامينِ أَنِ اشكُر لِ  وإِن جاهداكَ على أَن تُ

ي ثُم لَيس لَك بِهِ عِلْ ا واتَّبِع سبِيلَ من أَنَاب إِلَ نْيا معروفً ا فِي الدمهاحِبصا ومهطِع م فَلَا تُ
 لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمفَأُنَب كُمِجع رم لٍ }١٥/لقمان{إِلَيدرخ نةٍ مبمِثْقَالَ ح ا إِن تَكإِنَّه ي نا بي 

ي طِيف خبِري فَتَكُن فِ تِ بِها اللَّه إِن اللَّه لَ خْرةٍ أَو فِي السماواتِ أَو فِي الْأَرضِ يأْ ص 
ي أَقِمِ الصلَاة وأْمر بِالْمعروفِ وانْه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِن }١٦/لقمان{ نا بي 

ضِ مرحا إِن اللَّه }١٧/لقمان{ ذَلِك مِن عزمِ الُْأمورِ شِ فِي الْأَر لَا تَماسِ وكَ لِلندخ رعلَا تُصو 
خُورٍ  خْتَالٍ فَ كُلَّ م حِب١٨/لقمان{لَا ي{ أَنكَر إِن تِكومِن ص اغْضُضو يِكش ي م  واقْصِد فِ

ت الْحمِريِ  واتِ لَصو١٩/لقمان{الْأَص{   
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 ة ظَاهِر همنِع كُملَيغَ عبأَسضِ وا فِي الْأَرماتِ واوما فِي السلَكُم م خَّر س اللَّه ا أَنوتَر أَلَم
جا ن ياسِ مالن مِنةً واطِنبنِريٍ ولَا كِتَابٍ مى ودلَا هرِ عِلْمٍ وإِذَا }٢٠/لقمان{دِلُ فِي اللَّهِ بِغَيو 

 موهعدي طَان يالش كَان لَواءنَا أَوهِ آبلَينَا عدج ا وم لْ نَتَّبِعقَالُوا ب لَ اللَّها أَنزوا ماتَّبِع مقِيلَ لَه
جهه إِلَى اللَّهِ وهو محسِن فَقَدِ استَمسك }٢١/نلقما{إِلَى عذَابِ السعِريِ  و لِمسن يمو 

ثْقَى وإِلَى اللَّهِ عاقِبةُ الُْأمورِ  ةِ الْوور٢٢/لقمان{بِالْع{ مهجِع را منإِلَي ه كُفْر نكزحفَلَا ي ن كَفَرمو 
اللَّه مِلُوا إِنا عم بِمئُهبنورِ فَند بِذَاتِ الص لِيمإِلَى }٢٣/لقمان{ ع مه طَر ا ثُم نَضْ  نُمتِّعهم قَلِيلً

 ولَئِن سأَلْتَهم من خلَق السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد }٢٤/لقمان{عذَابٍ غَلِيظٍ 
 ونلَمعلَا ي مهلْ أَكَْثر٢٥/انلقم{لِلَّهِ ب{ مِيدالْح ي ضِ إِن اللَّه هو الْغَنِ الْأَراتِ واومي الس  لِلَّهِ ما فِ

ت }٢٦/لقمان{ ا نَفِدرٍ محةُ أَبعبهِ س جرةٍ أَقْلَام والْبحر يمده مِن بعدِ ضِ مِن شا فِي الْأَرأَنَّم لَوو 
 ما خلْقُكُم ولَا بعثُكُم إِلَّا كَنفْسٍ واحِدةٍ إِن اللَّه }٢٧/لقمان{يز حكِيم كَلِمات اللَّهِ إِن اللَّه عزِ

 صِريب مِيع٢٨/لقمان{س{   

http://www.islam4u.com


  )٤١٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

ي أَلَم تَر أَن اللَّه يولِ جرِ كُلٌّ ي رالْقَمو سمالش خَّر سلِ وي اللَّي ج النهار فِ ج اللَّيلَ فِي النهارِ ويولِ
 بِريخ لُونما تَعبِم اللَّه أَنى ومس لٍ م ج ق وأَن ما }٢٩/لقمان{إِلَى أَ الْح وه اللَّه بَِأن ذَلِك 

ي الْكَبِري يدعون مِن دونِهِ  لُ وأَن اللَّه هو الْعلِ ي }٣٠/لقمان{الْباطِ ي فِ جرِ  أَلَم تَر أَن الْفُلْك تَ
لِّ صبارٍ شكُورٍ  آياتٍ لِّكُ  وإِذَا }٣١/لقمان{الْبحرِ بِنِعمتِ اللَّهِ لِيرِيكُم من آياتِهِ إِن فِي ذَلِك لَ

ج كَالظُّ وم مهشِي قْتَصِد وما غَ م مهفَمِن رإِلَى الْب ماهج خْلِصِني لَه الدين فَلَما نَ م ا اللَّهوعلَلِ د
لُّ ختَّارٍ كَفُورٍ  جحد بِآياتِنا إِلَّا كُ ي }٣٢/لقمان{ي جزِ ا لَّا يموا يوش اخو كُمباتَّقُوا ر اسا النه ا أَيي 

ع الِدو اةيالْح نَّكُمفَلَا تَغُر قاللَّهِ ح دعو ئًا إِنيهِ ش هِ ولَا مولُود هو جازٍ عن والِدِ ن ولَدِ
 ورنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرغُرلَا يا ونْي٣٣/لقمان{الد{م لَمعيو ث لُ الْغَيزنيةِ واعالس عِلْم ه عِند اللَّه ا  إِن

 اللَّه إِن وتضٍ تَمأَر ي ي نَفْس بِأَ ي نَفْس ماذَا تَكْسِب غَدا وما تَدرِ فِي الَْأرحامِ وما تَدرِ
 بِريخ لِيم٣٤/لقمان{ع{  
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  )٣٢(لسجدة سورة ا

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 أَم يقُولُون افْتَراه بلْ هو }٢/السجدة{ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا ريب فِيهِ مِن رب الْعالَمِني }١/السجدة{امل 

ي }٣/السجدة{علَّهم يهتَدون الْحق مِن ربك لِتُنذِر قَوما ما أَتَاهم من نَّذِيرٍ من قَبلِك لَ  اللَّه الَّذِ
شِ ما لَكُم من دونِهِ  رلَى الْعى عتَواس امٍ ثُما فِي سِتَّةِ أَيمهنيا بمو ضالْأَراتِ واومالس لَقخ

 ونفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرلَا شلِيٍّ و٤/السجدة{مِن و{ رالَْأم ربدهِ  يإِلَي ج رعي ضِ ثُماء إِلَى الْأَرمالس مِن
 ون دا تَعمةٍ منس ف ه أَلْ ارمِقْد مٍ كَانو٥/السجدة{فِي ي{ زِيزةِ الْعادهالشبِ والْغَي الِمع ذَلِك 

 حِيم٦/السجدة{الر{ لْقأَ خدبو لَقَهءٍ خيلَّ ش ي أَحسن كُ إِنسانِ مِن طِنيٍ  الَّذِ  ثُم }٧/السجدة{الْ
جعلَ لَكُم }٨/السجدة{جعلَ نَسلَه مِن سلَالَةٍ من ماء مهِنيٍ  وحِهِ و فِيهِ مِن ر خ  ثُم سواه ونَفَ

 ونكُرش ئِذَا ضَ}٩/السجدة{السمع والَْأبصار والَْأفْئِدة قَلِيلًا ما تَ ئِنا  وقَالُوا أَ لَلْنا فِي الْأَرضِ أَ
 ونكَافِر هِمبم بِلِقَاء رلْ هدِيدٍ بلْقٍ جلَ }١٠/السجدة{لَفِي خ ي وكِّ تِ الَّذِ والْم لَكفَّاكُم متَولْ ي  قُ

 ونعج تُر كُمبإِلَى ر ثُم ١١/السجدة{بِكُم{   
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لْ  ما نَعنجِع ا فَارنمِعسنَا ورصا أَبنبر هِمبر عِند وسِهِمؤ و رنَاكِس ونرِمج ى إِذِ الْمتَر لَوو
 ونوقِنا إِنَّا مالِحسٍ}١٢/السجدة{ص لَو شِئْنا لَآتَينا كُلَّ نَفْ ي  و لُ مِنالْقَو قح لَكِنا واهده 

 عِنيمج جِنةِ والناسِ أَ  فَذُوقُوا بِما نَسِيتُم لِقَاء يومِكُم هذَا إِنَّا }١٣/السجدة{لَأَملَأَن جهنم مِن الْ
 لُونمتَع ا كُنتُمُخلْدِ بِم نَّما يؤمِن بِآياتِنا الَّذِين إِذَا  إِ}١٤/السجدة{نَسِيناكُم وذُوقُوا عذَاب الْ

 ونتَكْبِرسلَا ي مهو هِمبدِ رموا بِححبسا ودج وا س را خوا بِهسجدة واجبة (  }١٥/السجدة{ذُكِّر( 
ا وطَمعا ومِما رزَقْ جافَى جنوبهم عنِ الْمضَاجِعِ يدعون ربهم خوفً ناهم ينفِقُون تَتَ

 }١٧/السجدة{ فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍ جزاء بِما كَانُوا يعملُون }١٦/السجدة{
 ونتَوسا لَّا ي  أَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا }١٨/السجدة{أَفَمن كَان مؤمِنا كَمن كَان فَاسِقً

 وأَما الَّذِين فَسقُوا }١٩/السجدة{لِحاتِ فَلَهم جنات الْمْأوى نُزلًا بِما كَانُوا يعملُون الصا
جوا مِنها أُعِيدوا فِيها وقِيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب النارِ  خْر وا أَن يادا أَركُلَّم ارالن ماهأْوفَم

ي كُنتُم بِهِ تُكَ    }٢٠/السجدة{ذِّبون الَّذِ
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 ونجِع ري ملَّهرِ لَعذَابِ الْأَكْبالْع وننَى دذَابِ الْأَدالْع مِن مهذِيقَنلَن٢١/السجدة{و{ أَظْلَم نمو 
جرِمِني منتَقِمون مِمن الْم ا إِنَّا مِنهنع ض رأَع هِ ثُمباتِ ربِآي ا }٢٢/السجدة{ ذُكِّرنآتَي لَقَدو 

جعلْناه هدى لِّبنِي إِسرائِيلَ  ن لِّقَائِهِ وةٍ ميفَلَا تَكُن فِي مِر ى الْكِتَابوس٢٣/السجدة{م{ 
ئِ جعلْنا مِنهم أَ و ونوقِنا ياتِنكَانُوا بِآيوا وربا صرِنَا لَمبِأَم وندهةً ي٢٤/السجدة{م{ وه كبر إِن 

 خْتَلِفُون ا كَانُوا فِيهِ يةِ فِيمامالْقِي موي مهنيلُ ب  أَولَم يهدِ لَهم كَم أَهلَكْنا مِن }٢٥/السجدة{يفْصِ
 نلِهِم مقَب ونعمساتٍ أَفَلَا يلَآي فِي ذَلِك إِن اكِنِهِمسفِي م ونش مونِ ي٢٦/السجدة{الْقُر{ لَم أَو 

ج بِهِ زَرعا تَأْكُلُ مِنه أَنْعامهم وأَنفُسهم أَفَلَا  خْرِ زِ فَنرج يروا أَنَّا نَسوقُ الْماء إِلَى الْأَرضِ الْ
 ونصِرب٢٧/دةالسج{ي{ ادِقِنيص إِن كُنتُم ح حِ لَا }٢٨/السجدة{ ويقُولُون متَى هذَا الْفَتْ لْ يوم الْفَتْ  قُ

 وننَظري ملَا هو مانُهمي ع الَّذِين كَفَروا إِ ِظرون }٢٩/السجدة{ينفَ ظِر إِنَّهم منتَ  فَأَعرِض عنهم وانتَ
  }٣٠/السجدة{
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  )٣٣(سورة األحزاب 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
طِعِ الْكَافِرِين والْمنافِقِني إِن اللَّه كَان علِيما  قِ اللَّه ولَا تُ  }١/األحزاب{حكِيما يا أَيها النبِي اتَّ

 وتَوكَّلْ علَى اللَّهِ }٢/األحزاب{واتَّبِع ما يوحى إِلَيك مِن ربك إِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خبِريا 
ا  ي جوفِهِ وما جع}٣/األحزاب{وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلً لٍ من قَلْبينِ فِ ج لِر لَ اللَّه عا جم  كُماجلَ أَزْو

 اللَّهو اهِكُمأَفْو ظَاهِرون مِنهن أُمهاتِكُم وما جعلَ أَدعِياءكُم أَبناءكُم ذَلِكُم قَولُكُم بِ اللَّائِي تُ
ي السبِيلَ  طُ عِند اللَّ}٤/األحزاب{يقُولُ الْحق وهو يهدِ أَقْس وه ائِهِملِآب موهعاد  هِ فَإِن لَّم

طَأْتُم بِهِ ولَكِن  ا أَخفِيم احنج كُملَيع سلَي و الِيكُمومينِ وفِي الد انُكُموفَإِخ ماءهوا آبلَمتَع
ت قُلُوبكُم وكَان اللَّه غَفُورا رحِيما  دما تَع٥/األحزاب{م{مِن مِنِنيؤلَى بِالْمأَو بِيالن  أَنفُسِهِم 

 اِجرِينهالْمو مِنِنيؤالْم ضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنعلَى بِبأَو مضُهعامِ بحلُو الَْأرأُوو ماتُههأُم هاجأَزْوو
طُورا  سفِي الْكِتَابِ م ذَلِك ا كَان    }٦/األحزاب{إِلَّا أَن تَفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفً
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 ميرنِ مى ابعِيسى ووسمو اهِيمرإِبمِن نُّوحٍ وو مِنكو ممِيثَاقَه نيبِيالن ذْنَا مِنإِذْ أَخو
ا غَلِي  لِيسأَلَ الصاِدقِني عن صِدقِهِم وأَعد لِلْكَافِرِين }٧/األحزاب{ظًا وأَخذْنَا مِنهم ميثَاقً

 يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءتْكُم جنود }٨/األحزاب{عذَابا أَلِيما 
تَر ا لَّمودنج ا وحي  إِذْ }٩/األحزاب{وها وكَان اللَّه بِما تَعملُون بصِريا فََأرسلْنا علَيهِم رِ

 اجِرنالْح لَغَتِ الْقُلُوببو ارصالْأَب إِذْ زَاغَتو فَلَ مِنكُمأَس مِنو قِكُمن فَووكُم ماؤج
ظُنون بِاللَّهِ الظُّنونَا   }١١/األحزاب{نون وزُلْزِلُوا زِلْزالًا شدِيدا  هنالِك ابتُلِي الْمؤمِ}١٠/األحزاب{وتَ

ض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا  ري قُلُوبِهِم م  }١٢/األحزاب{وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُون والَّذِين فِ
لَكُم قَاملَا م ثْرِبلَ يا أَهي مهنإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مو ي جِعوا ويستَْأذِن فَرِيق منهم النبِ فَار 

ي بِعورةٍ إِن يرِيدون إِلَّا فِرارا   ولَو دخِلَت علَيهِم }١٣/األحزاب{يقُولُون إِن بيوتَنا عورة وما هِ
ا تَلَبما وهةَ لَآتَوئِلُوا الْفِتْنس ا ثُمطَارِه  ولَقَد كَانُوا }١٤/األحزاب{ثُوا بِها إِلَّا يسِريا من أَقْ

لُّون الْأَدبار وكَان عهد اللَّهِ مسؤولًا  ولُ لَا يمِن قَب وا اللَّهداه١٥/األحزاب{ع{   
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ا لَّا تُمتَّعون إِلَّا قَلِيلًا  لِ وإِذً تِ أَوِ الْقَتْ والْم نتُم مرإِن فَر ارالْفِر كُمنفَعلْ }١٦/األحزاب{قُل لَّن ي  قُ
ونجِد لَا يةً ومحر بِكُم ادأَر ا أَووءس بِكُم ادأَر اللَّهِ إِن نكُم مصِمعي ي  لَهم من من ذَا الَّذِ

ا ولَا نَصِريا  لِيونِ اللَّهِ و١٧/األحزاب{د{ لُمه انِهِمولِإِخ الْقَائِلِنيو مِنكُم قِنيوعالْم اللَّه لَمعي قَد 
ا  س إِلَّا قَلِيلً ف}١٨/األحزاب{إِلَينا ولَا يأْتُون الْبأْ خَو ِإذَا جاء الْ  رأَيتَهم ينُظرون  أَشِحةً علَيكُم فَ

خَوف سلَقُوكُم بِأَلْسِنةٍ  تِ فَِإذَا ذَهب الْ والْم هِ مِنلَيى عش ي يغْ إِلَيك تَدور أَعينهم كَالَّذِ
 ذَلِك كَانو مالَهمأَع طَ اللَّه بوا فَأَحمِنؤي لَم لَئِكرِ أُوخَي علَى اللَّهِ يسِريا حِدادٍ أَشِحةً علَى الْ

ي }١٩/األحزاب{ وا لَو أَنَّهم بادون فِ دوي ابزتِ الْأَح  يحسبون الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِن يأْ
ا  كَان لَكُم  لَقَد }٢٠/األحزاب{الْأَعرابِ يسأَلُون عن أَنبائِكُم ولَو كَانُوا فِيكُم ما قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلً

جو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِريا  ري ن كَانةٌ لِّمنسح ةوولِ اللَّهِ أُسس٢١/األحزاب{فِي ر{ 
قَ اللَّه ورسولُ دصو ولُهسرو نَا اللَّهدعا وذَا مقَالُوا ه ابزالْأَح ونمِنؤأَى الْما رلَما ومو ه

ميانًا وتَسلِيما     }٢٢/األحزاب{زَادهم إِلَّا إِ
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ن قَضَى نَحم مههِ فَمِنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صج ظِر مِن الْمؤمِنِني رِ به ومِنهم من ينتَ
ا  ي اللَّه الصادِقِني بِصِدقِهِم ويعذِّب الْمنافِقِني إِن شاء أَو }٢٣/األحزاب{وما بدلُوا تَبدِيلً جزِ لِي 

ظِهِم لَم ينالُوا  ورد اللَّه الَّذِين }٢٤/األحزاب{يتُوب علَيهِم إِن اللَّه كَان غَفُورا رحِيما  وا بِغَيكَفَر
 وأَنزلَ الَّذِين ظَاهروهم }٢٥/األحزاب{خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِني الْقِتَالَ وكَان اللَّه قَوِيا عزِيزا 

عب فَرِيقًا تَقْتُ الر ي قُلُوبِهِم ا من أَهلِ الْكِتَابِ مِن صياصِيهِم وقَذَف فِ لُون وتَأْسِرون فَرِيقً
لِّ }٢٦/األحزاب{ طَؤوها وكَان اللَّه علَى كُ ثَكُم أَرضَهم ودِيارهم وأَموالَهم وأَرضًا لَّم تَ رأَوو 

ل لِّأَزْواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحيا}٢٧/األحزاب{شيءٍ قَدِيرا  ي قُ ة الدنْيا وزِينتَها  يا أَيها النبِ
ا   وإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه }٢٨/األحزاب{فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحا جمِيلً

ظِيما  ا عرج ي  يا نِس}٢٩/األحزاب{والدار الْآخِرة فَإِن اللَّه أَعد لِلْمحسِناتِ مِنكُن أَ اء النبِ
ف لَها الْعذَاب ِضعفَينِ وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ يسِريا  ضَاعةٍ ينيبةٍ مش تِ مِنكُن بِفَاحِ من يأْ

  )اجلزء الثاني والعشرون (  }٣٠/األحزاب{
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ميا  ا كَرِ جرها مرتَينِ وأَعتَدنَا لَها رِزْقً لْ صالِحا نُّؤتِها أَ متَعولِهِ وسرلِلَّهِ و مِنكُن تقْنن يمو
خْضَع}٣١/األحزاب{ ي لَستُن كَأَحدٍ من النساء إِنِ اتَّقَيتُن فَلَا تَ ع  يا نِساء النبِ طْم لِ فَيبِالْقَو ن

ا  ا معروفً ي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولً ي فِ جن تَبرج }٣٢/األحزاب{الَّذِ رلَا تَبو وتِكُنيي ب  وقَرن فِ
إِنَّم ولَهسرو اللَّه نِطع جاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الصلَاة وآتِني الزكَاة وأَ ا يرِيد اللَّه لِيذْهِب الْ

طْهِريا  طَهركُم تَ يتِ ويلَ الْب أَه س ج الر نكُم٣٣/األحزاب{ع{ مِن وتِكُنيي ب  واذْكُرن ما يتْلَى فِ
طِيفًا خبِريا  مسلِماتِ  إِن الْمسلِمِني والْ}٣٤/األحزاب{آياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ إِن اللَّه كَان لَ

والْمؤمِنِني والْمؤمِناتِ والْقَانِتِني والْقَانِتَاتِ والصادِقِني والصادِقَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ 
خَاشِعاتِ والْمتَصدقِني والْمتَصدقَاتِ والصائِمِني والصائِماتِ والْحافِ خَاشِعِني والْ ظِني والْ

ظِيما  ا عرج ظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِريا والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغْفِرة وأَ فُروجهم والْحافِ
   }٣٥/األحزاب{
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خِيرة مِن أَمرِهِم ومن وما  كَان لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُون لَهم الْ
بِينا  لَّ ضَلَالًا م ي أَنْعم اللَّه علَيهِ }٣٦/األحزاب{يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَ  وإِذْ تَقُولُ لِلَّذِ

أَنْعى وش خْ خْفِي فِي نَفْسِك ما اللَّه مبدِيهِ وتَ قِ اللَّه وتُ جك واتَّ زَو كلَيع سِكهِ أَملَيع تم
جناكَها لِكَي لَا يكُون علَى  ا زَوطَرا وهنم دا قَضَى زَيفَلَم اهش خْ الناس واللَّه أَحق أَن تَ

ج رح مِنِنيؤا الْم ي أَزْواجِ أَدعِيائِهِم إِذَا قَضَوا مِنهن وطَرا وكَان أَمر اللَّهِ مفْعولً  }٣٧/األحزاب{ فِ
 رأَم كَانلُ وا مِن قَبلَوخ ةَ اللَّهِ فِي الَّذِيننس لَه اللَّه ضا فَرجٍ فِيم رح مِن بِيلَى النع ا كَانم

شون أَحدا إِلَّا }٣٨/األحزاب{ مقْدورا اللَّهِ قَدرا خْ لَا يو نَهوش خْ يالَاتِ اللَّهِ ورِس لِّغُونبي الَّذِين 
جالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ }٣٩/األحزاب{اللَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا  ن ردٍ ما أَحأَب دمحم ا كَانم 

يءٍ علِيما وخاتَم النبِ بِكُلِّ ش اللَّه كَانو نيا }٤٠/األحزاب{يذِكْر وا اللَّهوا اذْكُرنآم ا الَّذِينه ا أَيي 
لِّي علَيكُم وملَائِكَتُه }٤٢/األحزاب{ وسبحوه بكْرة وأَصِيلًا }٤١/األحزاب{كَثِريا  صي ي  هو الَّذِ

جكُم من ا خْرِ ا لِيحِيمر مِنِنيؤبِالْم كَانورِ واتِ إِلَى النلُم    }٤٣/األحزاب{لظُّ
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ميا  جرا كَرِ  يا أَيها النبِي إِنَّا أَرسلْناكَ شاهِدا }٤٤/زاباألح{تَحِيتُهم يوم يلْقَونَه سلَام وأَعد لَهم أَ
شرا ونَذِيرا  بما }٤٥/األحزاب{ونِري ا ماجسِرا إِلَى اللَّهِ بِِإذْنِهِ واعِيدرِ }٤٦/األحزاب{ وش بو 

ع أَذَاهم  ولَ}٤٧/األحزاب{الْمؤمِنِني بِأَن لَهم من اللَّهِ فَضْلًا كَبِريا  دو افِقِنينالْمو طِعِ الْكَافِرِين ا تُ
ا   يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤمِناتِ ثُم }٤٨/األحزاب{وتَوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلً

ونَها فَمتِّعوهن وسرحوهن َطلَّقْتُموهن مِن قَبلِ أَن تَمسوهن فَما لَكُم علَ تَدةٍ تَععِد مِن هِني
جورهن وما }٤٩/األحزاب{سراحا جمِيلًا   يا أَيها النبِي إِنَّا أَحلَلْنا لَك أَزْواجك اللَّاتِي آتَيت أُ

 عمك وبناتِ عماتِك وبناتِ خالِك وبناتِ ملَكَت يمِينك مِما أَفَاء اللَّه علَيك وبناتِ
ي أَن  ي إِن أَراد النبِ خالَاتِك اللَّاتِي هاجرن معك وامرأَة مؤمِنةً إِن وهبت نَفْسها لِلنبِ

ا منلِمع قَد مِنِنيؤونِ الْممِن د ةً لَّكالِصا خهتَنكِحسا يمو اجِهِمفِي أَزْو هِملَيا عضْن ا فَر
ج وكَان اللَّه غَفُورا رحِيما  رح كلَيع كُونلَا يلِكَي مانُهمأَي لَكَت٥٠/األحزاب{م{   
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شاء ومنِ ابتَغَيت مِمن عزلْت فَلَا جناح علَيك تُ ي إِلَيك من تَ شاء مِنهن وتُؤوِ جِي من تَ ر
 ا فِي قُلُوبِكُمم لَمعي اللَّهو نكُلُّه نتَها آتَيبِم نَضيريو نزحلَا يو نهنيأَع نَى أَن تَقَرد ذَلِك أَ

ا ولِيما حلِيمع اللَّه اجٍ }٥١/األحزاب{كَانأَزْو مِن لَ بِهِندلَا أَن تَبو دعاء مِن بسالن حِلُّ لَكلَا ي 
جبك حسنهن إِلَّا ما ملَكَت يمِينك وكَان اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ رقِيبا  أَع لَوا }٥٢/األحزاب{وي 

هأَي لَكِنو إِنَاه نَاِظرِين رامٍ غَيإِلَى َطع لَكُم ذَنؤإِلَّا أَن ي بِيالن وتيلُوا بخوا لَا تَدنآم ا الَّذِين
ي  ِشروا ولَا مستَأْنِسِني لِحدِيثٍ إِن ذَلِكُم كَان يؤذِ إِذَا دعِيتُم فَادخلُوا فَِإذَا طَعِمتُم فَانتَ

مِن الن نَألُوها فَاستَاعم نوهأَلْتُمإِذَا سو قالْح يِي مِنتَحسلَا ي اللَّهو ي مِنكُم ي فَيستَحيِ بِ
طْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَان لَكُم أَن تُؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَن  جابٍ ذَلِكُم أَ وراء حِ

ظِيما تَنكِحوا أَزْ اللَّهِ ع عِند كَان ذَلِكُم ا إِندهِ أَب ا }٥٣/األحزاب{واجه مِن بعدِ  إِن تُبدوا شيئً
يءٍ علِيما  لِّ ش خْفُوه فَإِن اللَّه كَان بِكُ    }٥٤/األحزاب{أَو تُ
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لَّا جناح علَيهِن فِي آبائِهِن ولَا أَبنائِهِن ولَا إِخوانِهِن ولَا أَبناء إِخوانِهِن ولَا أَبناء أَخواتِهِن ولَا 
 اللَّه إِن اللَّه اتَّقِنيو نانُهمأَي لَكَتا ملَا مو ائِهِنا نِسهِيدءٍ شيلِّ ش  }٥٥/األحزاب{كَان علَى كُ

ها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيما  ا أَيي ي إِن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النبِ
ي الدنْيا والْآخِرةِ وأَعد لَهم عذَابا  إِن الَّذِين يؤذُون اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه فِ}٥٦/األحزاب{

ا }٥٧/األحزاب{مهِينا   والَّذِين يؤذُون الْمؤمِنِني والْمؤمِناتِ بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَدِ احتَملُوا بهتَانً
ْثما مبِينا  ي قُل لِّأَزْواجِ}٥٨/األحزاب{وإِ ك وبناتِك ونِساء الْمؤمِنِني يدنِني علَيهِن مِن  يا أَيها النبِ

 لَئِن لَّم ينتَهِ }٥٩/األحزاب{جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَان اللَّه غَفُورا رحِيما 
رالْمو ض ري قُلُوبِهِم م جاوِرونَك الْمنافِقُون والَّذِين فِ لَا ي ثُم بِهِم كنغْرِيةِ لَندِينفِي الْم جِفُون

ي }٦١/األحزاب{ ملْعونِني أَينما ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتِّلُوا تَقْتِيلًا }٦٠/األحزاب{فِيها إِلَّا قَلِيلًا   سنةَ اللَّهِ فِ
نلِس ِجد لُ ولَن تَ ا مِن قَبلَوخ دِيلًا الَّذِين٦٢/األحزاب{ةِ اللَّهِ تَب{   
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لْ إِنَّما عِلْمها عِند اللَّهِ وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تَكُون قَرِ يبا يسأَلُك الناس عنِ الساعةِ قُ
 خالِدِين فِيها أَبدا لَّا }٦٤/األحزاب{ إِن اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِريا }٦٣/األحزاب{

جِدون ولِيا ولَا نَصِريا  ٦٥/األحزاب{ي{ ا اللَّهنا أَطَعتَنا لَيي قُولُونارِ يفِي الن مهوهج و تُقَلَّب موي 
أَضَلُّونَا السبِيلَا }٦٦/األحزاب{وأََطعنا الرسولَا  طَعنا سادتَنا وكُبراءنَا فَ  وقَالُوا ربنا إِنَّا أَ

ها الَّذِين آمنوا }٦٨/األحزاب{ ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِريا }٦٧/األحزاب{ ا أَيي 
جِيها  اللَّهِ و عِند كَانا قَالُوا ومِم اللَّه ه ها }٦٩/األحزاب{لَا تَكُونُوا كَالَّذِين آذَوا موسى فَبرأَ ا أَيي 

ح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم }٧٠/األحزاب{الَّذِين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا   يصلِ
ِظيما ذُ ا ع ع اللَّه ورسولَه فَقَد فَازَ فَوزً طِ ن يمو كُملَى }٧١/األحزاب{نُوبانَةَ عا الْأَمضْنرإِنَّا ع 

 كَان إِنَّه انا الْإِنسلَهمحا وهمِن فَقْنأَشا وهمِلْنحأَن ي نيالِ فَأَبجِب السماواتِ والْأَرضِ والْ
ولًا َظلُومه٧٢/األحزاب{ا ج{ تُوبيرِكَاتِ وش الْمو رِكِنيش الْمافِقَاتِ ونالْمو افِقِنينالْم اللَّه ذِّبعلِي 

  }٧٣/األحزاب{اللَّه علَى الْمؤمِنِني والْمؤمِناتِ وكَان اللَّه غَفُورا رحِيما 
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  )٣٤(سورة سبإ 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 كِيمالْح وهةِ وفِي الْآخِر دمالْح لَهضِ وا فِي الْأَرماتِ واوما فِي السم ي لَه الْحمد لِلَّهِ الَّذِ

 خَبِري ج فِيها  ي}١/سبأ{الْ رعا يماء ومالس نزِلُ مِنا يما وهمِن ج خْر ا يمضِ و فِي الْأَر ج علَم ما يلِ
 الْغَفُور حِيمالر وه٢/سبأ{و{ كُمني لَتَأْتِي برلَى وةُ قُلْ باعا السوا لَا تَأْتِينكَفَر قَالَ الَّذِينو 

ضِ ولَا أَصغَر مِن ذَلِك ولَا عالِمِ الْغَيبِ لَا لَا فِي الْأَراتِ واومي الس  يعزب عنه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِ
بِنيٍ  إِلَّا فِي كِتَابٍ م ر٣/سبأ{أَكْب{ ة غْفِرم ملَه لَئِكاتِ أُوالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين ي جزِ لِي 

 قٌ كَرِيم جزٍ أَلِيم }٤/سبأ{ورِزْ ن رم ذَابع ملَه لَئِكأُو اِجزِينعا ماتِني آي  والَّذِين سعوا فِ
ي إِلَى صِراطِ }٥/سبأ{ ي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك هو الْحق ويهدِ  ويرى الَّذِين أُوتُوا الْعِلْم الَّذِ

لَّ  وقَالَ الَّ}٦/سبأ{الْعزِيزِ الْحمِيدِ  جلٍ ينبئُكُم إِذَا مزقْتُم كُ لَى رع لُّكُملْ نَدوا هكَفَر ذِين
قٍ إِنَّكُم لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ  زم٧/سبأ{م{   
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لِ الَّذِين لَا يؤمِنون بِالْآخِرةِ فِي الْعذَابِ والضَّلَالِ الْبعِيدِ أَفْتَرى علَى اللَّ ةٌ با أَم بِهِ جِنهِ كَذِب
ف بِهِم }٨/سبأ{ خْسِ شأْ نَ  أَفَلَم يروا إِلَى ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم من السماء والْأَرضِ إِن نَّ

نُس أَو ضفًاالْأَركِس هِملَيطْ ع ي ذَلِك لَآيةً لِّكُلِّ عبدٍ منِيبٍ قِ  ولَقَد }٩/سبأ{ من السماء إِن فِ
 دِيدالْح ا لَهأَلَنو رالطَّيو هعبِي مالُ أَوا جِبا فَضْلًا يمِن وداوا دنلْ }١٠/سبأ{آتَي مأَنِ اع 

ي ا نِّي بِما تَعملُون بصِري سابِغَاتٍ وقَدر فِ  ولِسلَيمان الريح }١١/سبأ{لسردِ واعملُوا صالِحا إِ
ِجن من يعملُ بين يديهِ بِِإذْنِ ربهِ  طْرِ ومِن الْ ها شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لَه عين الْقِ وغُد

نع مهغْ مِن شاء مِن }١٢/سبأ{ أَمرِنَا نُذِقْه مِن عذَابِ السعِريِ ومن يزِ ا يم لَه لُونمعي 
 نقَلِيلٌ ما وكْرش وداولُوا آلَ دماتٍ اعاسِيورٍ رقُدابِ ووج جِفَانٍ كَالْ اثِيلَ وتَمو ارِيبحم

 كُورالش ي لُ  فَلَما قَضَينا علَ}١٣/سبأ{عِبادِ ضِ تَأْكُ ةُ الْأَرابتِهِ إِلَّا دولَى مع ملَّها دم ت وهِ الْمي
ِجن أَن لَّو كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما لَبِثُوا فِي الْعذَابِ الْمهِنيِ  مِنسَأتَه فَلَما خر تَبينتِ الْ

   }١٤/سبأ{
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 وا لَهكُراشو كُمبقِ ر لَقَد كَان لِسبإٍ فِي مسكَنِهِم آيةٌ جنتَانِ عن يمِنيٍ وِشمالٍ كُلُوا مِن رزْ
 غَفُور برةٌ وبطَي ةلْدا  }١٥/سبأ{بلْنسضُوا فَأَررفَأَع هِمتَينج علَيهِم سيلَ الْعرِمِ وبدلْناهم بِ

يءٍ من سِدرٍ قَلِيلٍ  شثْلٍ و طٍ وأَ ماتَى أُكُلٍ خنِ ذَوتَينوا }١٦/سبأ{جا كَفَرم بِماهنيزج ذَلِك 
 ي إِلَّا الْكَفُور جازِ جعلْنا بينهم وبين الْقُ}١٧/سبأ{وهلْ نُ و  ةى ظَاهِرا قُرا فِيهكْنارى الَّتِي بر

 ا آمِنِنيامأَيو الِيا لَيوا فِيهسِري ريا السنَا فِيهرقَدفَارِنَا }١٨/سبأ{وأَس نيب اعِدا بنبفَقَالُوا ر 
مكُلَّ م ماهقْنزمو ادِيثأَح ماهلْنعج لِّ صبارٍ وظَلَموا أَنفُسهم فَ آياتٍ لِّكُ قٍ إِن فِي ذَلِك لَ ز

ا من الْمؤمِنِني }١٩/سبأ{شكُورٍ  قَ علَيهِم إِبلِيس ظَنه فَاتَّبعوه إِلَّا فَرِيقً دص لَقَد٢٠/سبأ{ و{ 
بِالْآخِر مِنؤن يم لَمعطَانٍ إِلَّا لِن ك وما كَان لَه علَيهِم من سلْ بركٍّ وا فِي شهمِن وه نةِ مِم

لِّ شيءٍ حفِيظٌ  لِ ادعوا الَّذِين زَعمتُم من دونِ اللَّهِ لَا يملِكُون مِثْقَالَ }٢١/سبأ{علَى كُ  قُ
   }٢٢/سبأ{من ظَهِريٍ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولَا فِي الْأَرضِ وما لَهم فِيهِما مِن شِركٍ وما لَه مِنهم 
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ع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَا تَّى إِذَا فُزح لَه أَذِن نإِلَّا لِم ه ةُ عِندفَاعالش ع لُوا ولَا تَنفَ
 الْكَبِري لِيالْع وهو ق٢٣/سبأ{الْح{  إِنَّا أَوو ضِ قُلِ اللَّهالْأَراتِ واومالس نزُقُكُم مرن يقُلْ م

أَلُ عما }٢٤/سبأ{إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي َضلَالٍ مبِنيٍ  لَا نُسا ونمرج ل لَّا تُسأَلُون عما أَ  قُ
ح بيننا بِالْحق وهو الْفَتَّاح الْعلِيم }٢٥/سبأ{عملُون تَ نا ثُم يفْتَ با رننيب عمج لْ }٢٦/سبأ{ قُلْ ي  قُ

 كِيمالْح زِيزالْع اللَّه ولْ ه كَاء كَلَّا برقْتُم بِهِ شأَلْح ونِي الَّذِينلَّ}٢٧/سبأ{أَر ا  وما أَرسلْناكَ إِ
 ونلَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر لَكِنا ونَذِيرا وشِري اسِ ب٢٨/سبأ{كَافَّةً لِّلن{ دعذَا الْوتَى هم قُولُونيو 

 ادِقِنيص ٢٩/سبأ{إِن كُنتُم{ ونتَقْدِملَا تَسةً واعس هنع ونتَأْخِرمٍ لَّا تَسوي اديعقُل لَّكُم م 
ي بين يديهِ ولَو تَرى إِذِ الظَّالِمون }٣٠/سبأ{  وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَن نُّؤمِن بِهذَا الْقُرآنِ ولَا بِالَّذِ

ضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّذِين استُضْعِفُوا لِلَّذِين استَكْبروا  عإِلَى ب مضُهعب ع جِ ري هِمبر عِند قُوفُونوم
 مِنِنيؤا ملَكُن لَا أَنتُم٣١/سبأ{لَو{   
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لْ كُنتُم قَالَ الَّذِين استَكْبروا لِلَّذِين استُضْعِفُوا أَنَحن صددنَاكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاء كُم ب
 رِمِنيجارِ إِذْ  }٣٢/سبأ{مهالنلِ و اللَّي كْرلْ م وا برتَكْباس تُضْعِفُوا لِلَّذِيناس قَالَ الَّذِينو

عج و ذَابا الْعأَوا رةَ لَمامدوا الن رأَسا وادأَند لَ لَه عج لْنا الْأَغْلَالَ تَْأمرونَنا أَن نَّكْفُر بِاللَّهِ ونَ
 لُونمعا كَانُوا يإِلَّا م نوزج لْ يوا هكَفَر اقِ الَّذِيننن }٣٣/سبأ{فِي أَعةٍ ميا فِي قَرلْنسا أَرمو 

 ونسِلْتُم بِهِ كَافِرا أُرا إِنَّا بِمفُوهتْر٣٤/سبأ{نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ م{ أَكْثَر نقَالُوا نَحا  ولَادأَوالًا ووأَم
 ذَّبِنيعبِم نا نَحماسِ }٣٥/سبأ{والن أَكْثَر لَكِنو قْدِرياء وش ن يقَ لِم طُ الرزْ سبي ي بر قُلْ إِن 

 ونلَمعنَا زُلْفَى إِ}٣٦/سبأ{لَا يعِند كُمبي تُقَر لَ  وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتِ لَّا من آمن وعمِ
 ونفَاتِ آمِنفِي الْغُر مهمِلُوا وا عفِ بِم اء الضِّعزج ملَه لَئِكا فَأُوالِح٣٧/سبأ{ص{ الَّذِينو 

 ونضَرحذَابِ مفِي الْع لَئِكأُو اِجزِينعا ماتِنفِي آي نوعسطُ }٣٨/سبأ{ي سبي يبر قُلْ إِن 
الر ازِقِنيالر ريخ وهو خْلِفُه ي وءٍ فَهين شا أَنفَقْتُم ممو لَه قْدِريهِ و شاء مِن عِبادِ ن يقَ لِم زْ
   }٣٩/سبأ{
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هرش حي مويو وندبعكَانُوا ي اكُملَاء إِيؤلَائِكَةِ أَهقُولُ لِلْمي ا ثُممِيعج ٤٠/سبأ{م{  انَكحبقَالُوا س
 ونمِنؤم بِهِم مهأَكْثَر ِجن لْ كَانُوا يعبدون الْ ونِهِم با مِن دنلِيو ٤١/سبأ{أَنت{ لِكملَا ي موفَالْي 

لِب ضُكُمعب ونا تُكَذِّبارِ الَّتِي كُنتُم بِهالن ذَابوا ذُوقُوا عظَلَم نَقُولُ لِلَّذِينا ولَا ضَرا وضٍ نَّفْعع
جلٌ يرِيد أَن يصدكُم عما كَان }٤٢/سبأ{ ذَا إِلَّا را هاتٍ قَالُوا منيا باتُنآي هِملَيإِذَا تُتْلَى عو 

ؤكُم وقَالُوا ما هذَا إِلَّا إِفْك مفْتَرى وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِلْحق لَما جاءهم إِن هذَا يعبد آبا
 بِنيم رمِن نَّذِيرٍ }٤٣/سبأ{إِلَّا سِح لَكقَب هِما إِلَيلْنسا أَرما وونَهسردن كُتُبٍ يم ماهنا آتَيمو 

ف كَان  وكَ}٤٤/سبأ{ لِي فَكَيسوا رفَكَذَّب ماهنا آتَيم ارش لَغُوا مِعا بمو لِهِممِن قَب الَّذِين ذَّب
ثْنى وفُرادى ثُم تَتَفَكَّروا ما }٤٥/سبأ{نَكِريِ  وا لِلَّهِ مةٍ أَن تَقُوماحِدظُكُم بِو لْ إِنَّما أَعِ  قُ

ةٍ إِنن جِناحِبِكُم مدِيدٍ بِصذَابٍ شع ي دي نيلَّكُم ب إِلَّا نَذِير وأَلْتُكُم }٤٦/سبأ{ ها سلْ م  قُ
 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع وهلَى اللَّهِ وإِلَّا ع ي جرِ جرٍ فَهو لَكُم إِن أَ ي }٤٧/سبأ{من أَ بر قُلْ إِن 

ق علَّام الْغُيوبِ  بِالْح قْذِف٤٨/سبأ{ي{   
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 عِيدا يماطِلُ والْب ئ قُلْ إِن ضَلَلْت فَإِنَّما أَضِلُّ علَى  }٤٩/سبأ{قُلْ جاء الْحق وما يبدِ
لَي ربي إِنَّه سمِيع قَرِيب نَفْسِي وإِنِ اهتَديت فَبِما يو  ولَو تَرى إِذْ فَزِعوا فَلَا }٥٠/سبأ{حِي إِ

ت وأُخِذُوا مِن مكَانٍ قَرِيبٍ  عِيدٍ }٥١/سبأ{فَوكَانٍ بمِن م ش اوالتَّن مأَنَّى لَها بِهِ ونقَالُوا آمو 
لُ ويقْذِفُ}٥٢/سبأ{ وا بِهِ مِن قَبكَفَر قَدعِيدٍ  وكَانٍ ببِ مِن مبِالْغَي ٥٣/سبأ{ون{ مهنيحِيلَ بو 

رِيبٍ  كٍّ مكَانُوا فِي ش ملُ إِنَّهن قَباعِهِم ميش لَ بِأَ شتَهون كَما فُعِ ا يم نيب٥٤/سبأ{و{  
  )٣٥(سورة فاطر 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ثُلَاث الْحمد لِلَّهِ فَاطِرِ ال ى وثْنةٍ منِحج سماواتِ والْأَرضِ جاعِلِ الْملَائِكَةِ رسلًا أُولِي أَ

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّه اء إِنش ا يخَلْقِ م حِ اللَّه لِلناسِ }١/فاطر{ورباع يزِيد فِي الْ  ما يفْتَ
هِ وهو الْعزِيز الْحكِيم مِن رحمةٍ فَلَا ممسِك لَها وما  }٢/فاطر{ يمسِك فَلَا مرسِلَ لَه مِن بعدِ

لْ مِن خالِقٍ غَير اللَّهِ يرزُقُكُم من السماء  ه كُملَياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُر اسا النها أَيي
فَكُونفَأَنَّى تُؤ وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَر٣/فاطر{ و{   
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 ورالْأُم عج إِلَى اللَّهِ تُرو لِكن قَبلٌ مسر تكُذِّب وكَ فَقَدكَذِّبإِن ي٤/فاطر{و{ إِن اسا النها أَيي 
نْيا ولَا يغُرنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرور وعد اللَّهِ الد اةيالْح نَّكُمفَلَا تَغُر ق٥/فاطر{ ح{ لَكُم طَان يالش إِن 

خِذُوه عدوا إِنَّما يدعو حِزبه لِيكُونُوا مِن أَصحابِ السعِريِ   الَّذِين كَفَروا }٦/فاطر{عدو فَاتَّ
 ملَه كَبِري رج  أَفَمن }٧/فاطر{عذَاب شدِيد والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم مغْفِرة وأَ

 كنَفْس باء فَلَا تَذْهش ن يي م شاء ويهدِ ن يلُّ م زُين لَه سوء عملِهِ فَرآه حسنا فَإِن اللَّه يضِ
ي أَرسلَ الرياح فَتُثِري سحابا }٨/فاطر{ إِن اللَّه علِيم بِما يصنعون علَيهِم حسراتٍ  واللَّه الَّذِ

 ورشالن ا كَذَلِكتِهوم دعب ض ا بِهِ الْأَرنييتٍ فَأَحيلَدٍ مإِلَى ب اهقْن٩/فاطر{فَس{ رِيدي ن كَانم 
ح يرفَعه والَّذِين يمكُرون الْعِزة فَلِلَّهِ  الْعِزة جمِيعا إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِ

 وربي وه لَئِكأُو كْرمو دِيدش ذَابع مئَاتِ لَهيمِن }١٠/فاطر{الس ابٍ ثُمن تُرلَقَكُم مخ اللَّهو 
 لَا نُّطْفَةٍ ثُمرٍ ومعمِن م رمعا يمإِلَّا بِعِلْمِهِ و لَا تَضَعأُنثَى و مِلُ مِنا تَحما واجأَزْو لَكُمعج

 سِريلَى اللَّهِ يع ذَلِك هِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِن ص مِن عمرِ    }١١/فاطر{ينقَ
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 مِن كُلٍّ تَأْكُلُونو اجج ح أُ ي الْبحرانِ هذَا عذْب فُرات سائِغٌ شرابه وهذَا مِلْ وما يستَوِ
 اخِروفِيهِ م ى الْفُلْكتَرا وونَهسةً تَلْبحِلْي ونج خْرِ ا وتَستَ ا طَرِيملَح لَّكُملَعتَغُوا مِن فَضْلِهِ ولِتَب

 ونكُرش لٌّ }١٢/فاطر{تَ خَّر الشمس والْقَمر كُ سلِ وفِي اللَّي ارهالن ج ج اللَّيلَ فِي النهارِ ويولِ  يولِ
ى ذَلِكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَّذِين تَدعو مس لٍ مج ي لِأَ جرِ مِن ي لِكُونما يونِهِ ممِن د ن

طْمِريٍ  جابوا لَكُم ويوم الْقِيامةِ }١٣/فاطر{قِ  إِن تَدعوهم لَا يسمعوا دعاءكُم ولَو سمِعوا ما استَ
ثْلُ خبِريٍ  شِركِكُم ولَا ينبئُك مِ  الْفُقَراء إِلَى اللَّهِ واللَّه  يا أَيها الناس أَنتُم}١٤/فاطر{يكْفُرون بِ

 مِيدالْح الْغَنِي ودِيدٍ }١٥/فاطر{هخَلْقٍ ج تِ بِ أْ يو كُمذْهِبأْ يش لَى }١٦/فاطر{ إِن يع ا ذَلِكمو 
ع مثْقَلَةٌ إِلَى حِملِه}١٧/فاطر{اللَّهِ بِعزِيزٍ  إِن تَدى ورأُخ وِزْر ةازِرو لَا تَزِرو  هلْ مِنمحا لَا ي

شون ربهم بِالغَيبِ وأَقَاموا الصلَاة ومن تَزكَّى  خْ ي الَّذِين ا تُنذِرى إِنَّمبذَا قُر كَان لَوو ءيش
 صِريإِلَى اللَّهِ الْمفْسِهِ وكَّى لِنتَزا ي١٨/فاطر{فَإِنَّم{   
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 صِريالْبى ومي الْأَع لُمات ولَا النور }١٩/فاطر{وما يستَوِ  ولَا الظِّلُّ ولَا }٢٠/فاطر{ ولَا الظُّ
 وررا}٢١/فاطر{الْح إِن اتولَا الْأَماء ويي الْأَح شاء وما أَنت  وما يستَوِ ن يم مِعسي للَّه

شِريا }٢٣/فاطر{ إِن أَنت إِلَّا نَذِير }٢٢/فاطر{بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ  ب قاكَ بِالْحلْنسإِنَّا أَر 
 ا نَذِيرةٍ إِلَّا خلَا فِيهأُم نإِن ما ونَذِيركَذَّ}٢٤/فاطر{و وكَ فَقَدكَذِّبإِن يو  لِهِممِن قَب الَّذِين ب

برِ وبِالْكِتَابِ الْمنِريِ  بِالزاتِ ونيم بِالْبلُهسر ماءتْه٢٥/فاطر{ج{ ف وا فَكَيكَفَر الَّذِين ت  ثُم أَخذْ
جنا بِهِ ثَ}٢٦/فاطر{كَان نَكِريِ  راء فَأَخاء ممالس لَ مِنأَنز اللَّه أَن تَر ا  أَلَمانُها أَلْو مراتٍ مخْتَلِفً

 ودس ابِيبغَرا وانُهأَلْو ف د بِيض وحمر مخْتَلِ دالِ ججِب  ومِن الناسِ }٢٧/فاطر{ومِن الْ
هِ الْعلَما شى اللَّه مِن عِبادِ خْ ا يإِنَّم كَذَلِك انُهلْو ف أَ خْتَلِ امِ مأَنْع ء إِن اللَّه عزِيز والدواب والْ

 ا }٢٨/فاطر{غَفُور سِر ماهزَقْنا رأَنفَقُوا مِمو لَاةوا الصأَقَاماللَّهِ و كِتَاب تْلُوني الَّذِين إِن 
 ورلَّن تَب ةارج جون تِ رةً يلَانِيعن فَضْلِ}٢٩/فاطر{وم مهزِيديو مهورج هِ إِنَّه غَفُور  لِيوفِّيهم أُ

 كُور٣٠/فاطر{ش{   
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ا لِّما بين يديهِ إِن اللَّه بِعِبادِ ي أَوحينا إِلَيك مِن الْكِتَابِ هو الْحق مصدقً خَبِري بصِري والَّذِ هِ لَ
طَفَينا مِن عِبادِنَا فَمِنهم ظَالِم لِّنفْسِهِ ومِنهم مقْتَصِد }٣١/فاطر{ اص الَّذِين ا الْكِتَابثْن رأَو ثُم 

 الْفَضْلُ الْكَبِري وه اتِ بِِإذْنِ اللَّهِ ذَلِكرخَي دنٍ يدخلُونَها  جنات ع}٣٢/فاطر{ومِنهم سابِق بِالْ
 رِيرا حفِيه مهاسلِب ا ولُؤلُؤبٍ ومِن ذَه اوِرأَس ا مِنفِيه نلَّوحلِلَّهِ }٣٣/فاطر{ي دمقَالُوا الْحو 

 كُورش ا لَغَفُورنبر إِن نزا الْحنع بي أَذْه ي أَحلَّنا دار الْمقَام}٣٤/فاطر{الَّذِ ةِ مِن  الَّذِ
 ا لُغُوبا فِيهنسملَا يو با نَصا فِيهنسملَا }٣٥/فاطر{فَضْلِهِ لَا ي منهج نَار موا لَهكَفَر الَّذِينو 

ي كُلَّ كَفُورٍ  جزِ ف عنهم من عذَابِها كَذَلِك نَ خَفَّ لَا يوتُوا ومفَي هِملَيقْضَى ع٣٦/فاطر{ي{ مهو 
لُ أَولَم نُعمركُم ما يتَذَكَّر فِيهِ  ما نَعي كُن جنا نَعملْ صالِحا غَير الَّذِ طَرِخون فِيها ربنا أَخرِ صي

جاءكُم النذِير فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِني مِن نَّصِريٍ  و ن تَذَكَّربِ }٣٧/فاطر{مغَي الِمع اللَّه إِن 
دورِ ا بِذَاتِ الص لِيمع ضِ إِنَّهالْأَراتِ واوم٣٨/فاطر{لس{   
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ه ولَ هِ كُفْرلَيفَع ن كَفَرضِ فَم ي الْأَر ف فِ ي جعلَكُم خلَائِ ا يزِيد الْكَافِرِين كُفْرهم عِند هو الَّذِ
 قُلْ أَرأَيتُم شركَاءكُم الَّذِين }٣٩/فاطر{ربهِم إِلَّا مقْتًا ولَا يزِيد الْكَافِرِين كُفْرهم إِلَّا خسارا 

شِر ملَه ضِ أَمالْأَر لَقُوا مِناذَا خي م ي السماواتِ أَم آتَيناهم تَدعون مِن دونِ اللَّهِ أَرونِ كٌ فِ
ا إِلَّا غُرورا  لْ إِن يعِد الظَّالِمون بعضُهم بعضً ب هنةٍ منيلَى بع ما فَه٤٠/فاطر{كِتَاب{ اللَّه إِن 

 ا مِنمكَهسأَم لَئِن زَالَتَا إِنولَا وأَن تَز ض الْأَراتِ واومالس سِكمي كَان هِ إِنَّه أَحدٍ من بعدِ
 وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءهم نَذِير لَّيكُونُن أَهدى مِن }٤١/فاطر{حلِيما غَفُورا 

ي الْأَرضِ ومكْر  استِكْبارا }٤٢/فاطر{إِحدى الْأُممِ فَلَما جاءهم نَذِير ما زَادهم إِلَّا نُفُورا  فِ
جِد لِسنتِ  لْ ينُظرون إِلَّا سنت الْأَولِني فَلَن تَ لِهِ فَهإِلَّا بَِأه ئيالس كْرالْم حِيقلَا يئِ ويالس

ِجد لِسنتِ اللَّهِ تَحوِيلًا  ف  أَولَم يسِريوا فِي الْأَ}٤٣/فاطر{اللَّهِ تَبدِيلًا ولَن تَ وا كَينُظرضِ فَير
ي  ه مِن شيءٍ فِ جِز علِي اللَّه ا كَانمو ةقُو مهمِن دكَانُوا أَشو لِهِممِن قَب ةُ الَّذِيناقِبع كَان

ضِ إِنَّه كَان علِيما قَدِيرا  ي الْأَر    }٤٤/فاطر{السماواتِ ولَا فِ
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لٍ  ج ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما تَركَ علَى ظَهرِها مِن دابةٍ ولَكِن يؤخرهم إِلَى أَ
جلُهم فَإِن اللَّه كَان بِعِبا سمى فَإِذَا جاء أَ ا مصِريهِ ب  }٤٥/فاطر{دِ

  )٣٦(سورة يس 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ستَقِيمٍ }٣/يس{ إِنَّك لَمِن الْمرسلِني }٢/يس{ والْقُرآنِ الْحكِيمِ }١/يس{يس  اطٍ ملَى صِرع 

 لَقَد }٦/يس{باؤهم فَهم غَافِلُون  لِتُنذِر قَوما ما أُنذِر آ}٥/يس{ تَنزِيلَ الْعزِيزِ الرحِيمِ }٤/يس{
 ونمِنؤلَا ي مفَه لَى أَكَْثرِهِملُ عالْقَو قإِلَى }٧/يس{ح الً فَهِيأَغْال اقِهِمنا فِي أَعلْنعإِنَّا ج 

 ونحقْمم ملْ}٨/يس{اَألذْقَانِ فَهخ مِنا و دس دِيهِمنِ أَييا مِن بلْنعج و  ماهنيش فِهِم سدا فَأَغْ
 ونصِربالَ ي م٩/يس{فَه{ ونمِنؤالَ ي مهتُنذِر لَم أَم متَهأَأَنذَر هِملَياء عوسو }١٠/يس{ ا تُنذِرإِنَّم 

جرٍ كَرِ ه بِمغْفِرةٍ وأَ رش بِ فَبن بِالْغَيمحالر شِي خو الذِّكْر عنِ اتَّبي }١١/يس{يمٍ م  إِنَّا نَحن نُحيِ
ي إِمامٍ مبِنيٍ  لَّ شيءٍ أحصيناه فِ    }١٢/يس{الْموتَى ونَكْتُب ما قَدموا وآثَارهم وكُ
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 إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ }١٣/يس{مثَال أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءها الْمرسلُون واضْرِب لَهم 
 لُونسر كُم مثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَي شر مثْلُنا وما }١٤/يس{فَكَذَّبوهما فَعززْنَا بِثَالِ إِالَّ ب ا أَنتُمقَالُوا م 

لَ الرأَنز ونإِالَّ تَكْذِب أَنتُم ءٍ إِنيمن مِن ش١٥/يس{ح{ لُونسرلَم كُمإِنَّا إِلَي لَمعا ينبقَالُوا ر 
غُ الْمبِني }١٦/يس{ الا إِالَّ الْبنلَيا عم١٧/يس{ و{ كُمنمج روا لَنتَنتَه لَئِن لَّم نَا بِكُمرطَي  قَالُوا إِنَّا تَ
لَيو أَلِيم ذَابا عنكُم منس١٨/يس{م{ رِفُونس م مقَو لْ أَنتُمتُم بِئن ذُكِّر  قَالُوا طَائِركُم معكُم أَ
جلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتَّبِعوا الْمرسلِني }١٩/يس{ ةِ ردِينى الْمأَقْص اء مِنج وا }٢٠/يس{ واتَّبِع 

جرا وهم مهتَدون من الَّ يسأَ جعون }٢١/يس{لُكُم أَ هِ تُرإِلَينِي وطَر ي فَ  وما لِي الَ أَعبد الَّذِ
ا والَ }٢٢/يس{ ي شفَاعتُهم شيئً نن بِضُرٍّ الَّ تُغْنِ عمحنِ الررِدةً إِن يونِهِ آلِهخِذُ مِن د  أَأَتَّ

ي إِذًا}٢٣/يس{ينقِذُونِ  نِّ نِّي آمنت بِربكُم فَاسمعونِ }٢٤/يس{ لَّفِي َضاللٍ مبِنيٍ  إِ  }٢٥/يس{ إِ
 ونلَمعمِي يقَو تا لَيةَ قَالَ ينج جعلَنِي مِن }٢٦/يس{قِيلَ ادخلِ الْ ي وبلِي ر ا غَفَربِم 

 مِنيكْراجلزء الثالث والعشرون (  }٢٧/يس{الْم(  
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 نزِلِنيا ما كُنماء ومالس نندٍ مج هِ مِن  إِن كَانَت إِالَّ }٢٨/يس{وما أَنزلْنا علَى قَومِهِ مِن بعدِ
 ونامِدخ مفَِإذَا ه ةاحِدةً وحيولٍ إِالَّ }٢٩/يس{صسن رْأتِيهِم ما يادِ ملَى الْعِبع ةرسا حي 

ؤون  جِعون }٣٠/يس{كَانُوا بِهِ يستَهزِ رالَ ي هِمإِلَي مونِ أَنَّهالْقُر نم ملَها قَبلَكْنأَه ا كَموري أَلَم 
لٌّ لَّما جمِيع لَّدينا محضَرو}٣١/يس{  وآيةٌ لَّهم الْأَرض الْميتَةُ أَحييناها }٣٢/يس{ن  وإِن كُ

 أْكُلُوني ها فَمِنبا حها مِننج رأَخنَا }٣٣/يس{ورج خِيلٍ وأَعنابٍ وفَ جعلْنا فِيها جناتٍ مِن نَّ و 
هِ وما عمِلَ}٣٤/يس{فِيها مِن الْعيونِ  شكُرون  لِيأْكُلُوا مِن َثمرِ أَفَلَا ي دِيهِمأَي ٣٥/يس{تْه{ انحبس 

 ونلَمعا لَا يمِمو أَنفُسِهِم مِنو ضالْأَر ا تُنبِتا مِمكُلَّه اجالْأَزْو لَقي خ  وآيةٌ لَّهم }٣٦/يس{الَّذِ
 ونْظلِمم مفَإِذَا ه ارهالن همِن خ ي لِمستَقَرٍّ لَّها ذَلِك تَقْدِير  }٣٧/يس{اللَّيلُ نَسلَ جرِ والشمس تَ

جونِ الْقَدِيمِ }٣٨/يس{الْعزِيزِ الْعلِيمِ  ركَالْع ادتَّى عازِلَ حنم نَاهرقَد رالْقَملَا }٣٩/يس{ و 
لٌّ فِي فَلَكٍ يسبحون الشمس ينبغِي لَها أَن تُدرِكَ الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ    }٤٠/يس{ وكُ
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شحونِ  ي الْفُلْكِ الْم  ما يركَبون  وخلَقْنا لَهم من مثْلِهِ}٤١/يس{وآيةٌ لَّهم أَنَّا حملْنا ذُريتَهم فِ
شأْ نُغْرِقْهم فَلَا صرِيخ لَهم ولَا هم ينقَذُون }٤٢/يس{  إِلَّا رحمةً منا ومتَاعا }٤٣/يس{ وإِن نَّ

 }٤٥/يس{ وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّقُوا ما بين أَيدِيكُم وما خلْفَكُم لَعلَّكُم تُرحمون }٤٤/يس{إِلَى حِنيٍ 
 رِضِنيعا مهنإِلَّا كَانُوا ع هِمباتِ رآي نةٍ مآي نا تَأْتِيهِم مما }٤٦/يس{وأَنفِقُوا مِم مإِذَا قِيلَ لَهو 

طْعمه إِن أَنتُ شاء اللَّه أَ ي ن لَّوم طْعِم ي رزَقَكُم اللَّه قَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا أَنُ م إِلَّا فِ
 ما ينُظرون إِلَّا }٤٨/يس{ ويقُولُون متَى هذَا الْوعد إِن كُنتُم صادِقِني }٤٧/يس{َضلَالٍ مبِنيٍ 

 ونمخِص ي مهو مذُهتَأْخ ةاحِدةً وحي٤٩/يس{ص{ لِهِملَا إِلَى أَهةً وصِيتَو ونطِيع  فَلَا يستَ
 ونجِع ر٥٠/يس{ي{ نسِلُوني هِمباثِ إِلَى ردج أَ ي الصورِ فَإِذَا هم من الْ خ فِ  قَالُوا }٥١/يس{ ونُفِ

 لُونسرقَ الْم دصو نمحالر دعا وذَا مقَدِنَا هرا مِن مثَن عن با ملَنيا و٥٢/يس{ي{ إِن كَانَت 
ِإذَا ه ْظلَم نَفْس شيئًا ولَا }٥٣/يس{م جمِيع لَّدينا محضَرون إِلَّا صيحةً واحِدة فَ  فَالْيوم لَا تُ

 لُونمتَع ا كُنتُمإِلَّا م نوزج    }٥٤/يس{تُ
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 ابحأَص إِن ونغُلٍ فَاكِهفِي ش موةِ الْينج  هم وأَزْواجهم فِي ِظلَالٍ علَى الْأَرائِكِ }٥٥/يس{الْ
 ونتَّكِؤ٥٦/يس{م{ ونعدا يم ملَهةٌ وا فَاكِهفِيه ملَه }حِيمٍ }٥٧/يسبٍّ رلًا مِن رقَو لَامس 

ها }٥٨/يس{ أَي موتَازُوا الْيامو  ونرِمج وا }٥٩/يس{الْمدبأَن لَّا تَع منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع أَلَم 
 بِنيم ودع لَكُم إِنَّه طَان ي٦٠/يس{الش{ تَقِيمس اطٌ مذَا صِرونِي هدباع أَن٦١/يس{ و{ لَقَدو 

ثِريا أَفَلَم تَكُونُوا تَ ا كَ جِبِل لَّ مِنكُم هِ جهنم الَّتِي كُنتُم تُوعدون }٦٢/يس{عقِلُون أَضَ  هذِ
خْتِم علَى أَفْواهِهِم وتُكَلِّمنا أَيدِيهِم }٦٤/يس{ اصلَوها الْيوم بِما كُنتُم تَكْفُرون }٦٣/يس{  الْيوم نَ

 ونكْسِبا كَانُوا يبِم ملُهج أَر دهش طَمسنا علَى أَعينِهِم فَاستَبقُوا  ولَو}٦٥/يس{وتَ شاء لَ  نَ
 ونصِربأَنَّى ي ا }٦٦/يس{الصراطَ فَ ضِيوا مطَاع خْناهم علَى مكَانَتِهِم فَما استَ ساء لَمش  ولَو نَ

 ونجِع رلَا يقِ}٦٧/يس{وعقِ أَفَلَا ي خَلْ ي الْ ه نُنكِّسه فِ رمنُع نمو  ٦٨/يس{لُون{ رعالش اهنلَّما عمو 
 بِني م آنقُرو إِلَّا ذِكْر وه إِن ي لَه  لِينذِر من كَان حيا ويحِق الْقَولُ علَى }٦٩/يس{وما ينبغِ

 ٧٠/يس{الْكَافِرِين{   
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 الِكُونا ملَه ما فَهاما أَنْعدِينأَي مِلَتا عمِم ما لَهلَقْنا أَنَّا خوري لَم٧١/يس{أَو{ ما لَهاهذَلَّلْنو 
 أْكُلُونا يهمِنو مهكُوبا ره٧٢/يس{فَمِن{ارِبش مو افِعنا مفِيه ملَهو  ونكُرش ٧٣/يس{ أَفَلَا ي{ 

 ونرنصي ملَّهةً لَعونِ اللَّهِ آلِهخَذُوا مِن د طِيعون نَصرهم وهم لَهم جند }٧٤/يس{واتَّ  لَا يستَ
 ونضَرح ٧٥/يس{م{ ونلِنعا يمو ون سِرا يم لَمإِنَّا نَع ملُهقَو نكزحأَ}٧٦/يس{ فَلَا ي  ري لَمو

 بِني م صِيمخ ومِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ه اهلَقْنأَنَّا خ ان٧٧/يس{الْإِنس{ لْقَهخ ي ا ونَسِ  وضَرب لَنا مثَلً
 مِيمر هِيو ظَام لِّ }٧٨/يس{قَالَ من يحيِي الْعِ ي أَنشأَها أَولَ مرةٍ وهو بِكُ لْ يحيِيها الَّذِ  قُ

 لِيملْقٍ ع٧٩/يس{خ{ ونتُوقِد هنا فَِإذَا أَنتُم مضَرِ نَاررِ الْأَخج الش نلَ لَكُم م عي ج  الَّذِ
خْلُق مِْثلَهم بلَى وهو }٨٠/يس{ ي لَى أَنبِقَادِرٍ ع ض الْأَراتِ واومالس لَقي خ  أَولَيس الَّذِ

 لِيمخَلَّاقُ الْع ا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون }٨١/يس{الْ ه إِذَا أَراد شيئً را أَم٨٢/يس{ إِنَّم{ انحبفَس 
 ونعج هِ تُرإِلَيءٍ وي كُلِّ ش لَكُوتهِ م ي بِيدِ   }٨٣/يس{الَّذِ
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  )٣٧(سورة الصافات 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ا  فافَّاتِ صالصا }١/الصافات{ورج  إِن }٣/الصافات{ فَالتَّالِياتِ ذِكْرا }٢/الصافات{ فَالزاجِراتِ زَ

 احِدلَو كُم٤/الصافات{إِلَه{هنيا بمضِ و الْأَراتِ واومالس بقِ  ر شارِ الْم برا و٥/الصافات{م{ 
طَانٍ مارِدٍ }٦/الصافات{إِنَّا زَينا السماء الدنْيا بِزِينةٍ الْكَواكِبِ  ين كُلِّ شظًا م  }٧/الصافات{ وحِفْ

را ولَهم عذَاب  دحو}٨/الصافات{لَا يسمعون إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُون مِن كُلِّ جانِبٍ 
 اصِب٩/الصافات{و{ ثَاقِب ابشِه هعطْفَةَ فََأتْب خَ ف الْ طِ خ ن١٠/الصافات{ إِلَّا م{ تَفْتِهِمفَاس 

ا أَم من خلَقْنا إِنَّا خلَقْناهم من طِنيٍ لَّازِبٍ  جِبت }١١/الصافات{أَهم أَشد خلْقً لْ ع ب 
 ونخَر سي١٢/لصافاتا{و{ ونذْكُروا لَا يإِذَا ذُكِّرو }١٣/الصافات{ ونِخر تَسسةً يا آيأَوإِذَا رو 

ئِنا }١٥/الصافات{ وقَالُوا إِن هذَا إِلَّا سِحر مبِني }١٤/الصافات{ ظَاما أَ ئِذَا مِتْنا وكُنا تُرابا وعِ  أَ
 وثُونعب١٦/الصافات{لَم{اآبأَو  لُوننَا الْأَوؤ}١٧/الصافات{ وناخِرد أَنتُمو مقُلْ نَع }ا }١٨/الصافاتفَإِنَّم 

 وننُظري مفَِإذَا ه ةاحِدو ةرج  }٢٠/الصافات{ وقَالُوا يا ويلَنا هذَا يوم الدينِ }١٩/الصافات{هِي زَ
ي كُنتُم بِهِ تُ شروا الَّذِين ظَلَموا وأَزْواجهم وما }٢١/الصافات{كَذِّبون هذَا يوم الْفَصلِ الَّذِ اح 

 وندبعحِيمِ }٢٢/الصافات{كَانُوا يج  }٢٣/الصافات{ مِن دونِ اللَّهِ فَاهدوهم إِلَى صِراطِ الْ
 ئُولُونسم مإِنَّه مقِفُوه٢٤/الصافات{و{   
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 ونراصلَا تَن ا لَكُم٢٥/الصافات{م{ ونلِمتَسسم موالْي ملْ هب }لَى }٢٦/الصافاتع مضُهعلَ بأَقْبو 
 اءلُونتَسضٍ ي ع٢٧/الصافات{ب{َتَأْتُون كُنتُم مِنيِ  قَالُوا إِنَّكُمنِ الْيا عن}٢٨/الصافات{ ل لَّم قَالُوا ب 
 مِنِنيؤ٢٩/الصافات{تَكُونُوا م{ ا طَاغِنيمقَو لْ كُنتُمطَانٍ ب  وما كَان لَنا علَيكُم من سلْ

 إِنَّا كُنا غَاوِين  فَأَغْويناكُم}٣١/الصافات{ فَحق علَينا قَولُ ربنا إِنَّا لَذَائِقُون }٣٠/الصافات{
شتَرِكُون }٣٢/الصافات{ ذَابِ مئِذٍ فِي الْعموي م٣٣/الصافات{ فَإِنَّه{ رِمِنيج لُ بِالْمنَفْع إِنَّا كَذَلِك 
ئِنا لَتَارِكُوا  ويقُ}٣٥/الصافات{ إِنَّهم كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يستَكْبِرون }٣٤/الصافات{ ولُون أَ

جنونٍ  اعِرٍ مش قَ الْمرسلِني }٣٦/الصافات{آلِهتِنا لِ دصو قاء بِالْحلْ ج٣٧/الصافات{ ب{ إِنَّكُم 
جزون إِلَّا ما كُنتُم تَعملُون }٣٨/الصافات{لَذَائِقُو الْعذَابِ الْأَلِيمِ  عِباد اللَّهِ  إِلَّا }٣٩/الصافات{ وما تُ

 خْلَصِني ٤٠/الصافات{الْم{ لُومعقٌ م  }٤٢/الصافات{ فَواكِه وهم مكْرمون }٤١/الصافات{ أُولَئِك لَهم رِزْ
سٍ مِن }٤٤/الصافات{ علَى سررٍ متَقَابِلِني }٤٣/الصافات{فِي جناتِ النعِيمِ  طَاف علَيهِم بِكَأْ ي 

 لَا فِيها غَولٌ ولَا هم عنها ينزفُون }٤٦/الصافات{ بيضَاء لَذَّةٍ لِّلشارِبِني }٤٥/لصافاتا{معِنيٍ 
 }٤٩/الصافات{ كَأَنَّهن بيض مكْنون }٤٨/الصافات{ وعِندهم قَاصِرات الطَّرفِ عِني }٤٧/الصافات{

تَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بفَأَقْب ٥٠/الصافات{اءلُون{ لِي قَرِين إِنِّي كَان مهنقَالَ قَائِلٌ م 
   }٥١/الصافات{
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 قِنيدصالْم لَمِن كئِن ئِذَا مِتْنا و}٥٢/الصافات{يقُولُ أَ ئِنا لَمدِينون  أَ ظَاما أَ كُنا تُرابا وعِ
لْ أَنتُم مطَّلِعون }٥٣/الصافات{ حِيمِ }٥٤/الصافات{ قَالَ هج  }٥٥/الصافات{ فَاطَّلَع فَرآه فِي سواء الْ

 }٥٧/الصافات{محضَرِين  ولَولَا نِعمةُ ربي لَكُنت مِن الْ}٥٦/الصافات{قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدت لَتُردِينِ 
 تِنييبِم نا نَح٥٨/الصافات{أَفَم{ ذَّبِنيعبِم نا نَحما الْأُولَى وتَتَنوإِلَّا م }٥٩/الصافات{ وذَا لَهه إِن 

 ظِيم زُ الْع٦٠/الصافات{الْفَو{ امِلُونلْ الْع معذَا فَلْي٦١/الصافات{ لِمِثْلِ ه{يخ أَذَلِك  ة رج ش لًا أَمز ر نُّ
لِ }٦٣/الصافات{ إِنَّا جعلْناها فِتْنةً لِّلظَّالِمِني }٦٢/الصافات{الزقُّومِ  ي أَص ج فِ خْر جرة تَ ا شإِنَّه 

جحِيمِ  ؤوس الشياطِنيِ }٦٤/الصافات{الْ ر ا كَأَنَّهه٦٥/الصافات{ طَلْع{همِن لَآكِلُون مفَإِنَّه  ونالِؤا فَم
 طُون ا الْبهمِيمٍ }٦٦/الصافات{مِنح نا مبوش جِعهم لَإِلَى }٦٧/الصافات{ ثُم إِن لَهم علَيها لَ رم إِن ثُم 

جحِيمِ  ن  فَهم علَى آثَارِهِم يهرعو}٦٩/الصافات{ إِنَّهم أَلْفَوا آباءهم ضَالِّني }٦٨/الصافات{الْ
 ولَقَد أَرسلْنا فِيهِم منذِرِين }٧١/الصافات{ ولَقَد ضَلَّ قَبلَهم أَكْثَر الْأَولِني }٧٠/الصافات{
ف كَان عاقِبةُ الْمنذَرِين }٧٢/الصافات{ كَي ٧٣/الصافات{ فَانظُر{ خْلَصِني اللَّهِ الْم ادإِلَّا عِب 
جِيبون  ولَقَد نَادا}٧٤/الصافات{ الْم مفَلَنِع ظِيمِ }٧٥/الصافات{نَا نُوح بِ الْعالْكَر مِن لَهأَهو اهنيج  ونَ
   }٧٦/الصافات{
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 اقِنيالْب مه تَهيا ذُرلْنعج ٧٧/الصافات{و{ هِ فِي الْآخِرِينلَيا عكْنتَرو }لَى نُوحٍ }٧٨/الصافاتع لَامس 
 الَمِني٧٩/الصافات{فِي الْع{ سِنِنيحي الْم جزِ  إِنَّه مِن عِبادِنَا الْمؤمِنِني }٨٠/الصافات{ إِنَّا كَذَلِك نَ

 إِذْ جاء }٨٣/الصافات{ وإِن مِن شِيعتِهِ لَإِبراهِيم }٨٢/الصافات{ ثُم أَغْرقْنا الْآخرِين }٨١/الصافات{
ا آلِهةً دون }٨٥/الصافات{ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وقَومِهِ ماذَا تَعبدون }٨٤/الصافات{ربه بِقَلْبٍ سلِيمٍ  ئِفْكً  أَ

 ون٨٦/الصافات{اللَّهِ تُرِيد{ِالَمالْع بكُم بِرا ظَنفَم  ني}ومِ }٨٧/الصافاتجفِي الن ةظْر ظَر نَ فَن 
ي سقِيم }٨٨/الصافات{ نِّ لَّوا عنه مدبِرِين }٨٩/الصافات{ فَقَالَ إِ ٩٠/الصافات{ فَتَو{ تِهِماغَ إِلَى آلِهفَر 

 ٩١/الصافات{فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُون{ لَا تَنطِقُون ا لَكُمم }اغَ }٩٢/الصافاتمِنيِ  فَرا بِالْيبضَر هِملَيع
 واللَّه }٩٥/الصافات{ قَالَ أَتَعبدون ما تَنحِتُون }٩٤/الصافات{ فَأَقْبلُوا إِلَيهِ يزِفُّون }٩٣/الصافات{

 لُونما تَعمو لَقَكُمحِيمِ }٩٦/الصافات{خج ا فَأَلْقُوه فِي الْ  فَأَرادوا }٩٧/فاتالصا{ قَالُوا ابنوا لَه بنيانً
 فَلِنيأَس جعلْناهم الْ بي سيهدِينِ }٩٨/الصافات{بِهِ كَيدا فَ إِلَى ر نِّي ذَاهِب  }٩٩/الصافات{ وقَالَ إِ
 الِحِنيالص لِي مِن به بلِيمٍ }١٠٠/الصافات{ربِغُلَامٍ ح نَاهرش ١٠١/الصافات{ فَب{ هعغَ م  فَلَما بلَ

نِّي أَذْبحك فَانظُر ماذَا تَرى قَالَ يا أَبتِ افْعلْ ما  نِّي أَرى فِي الْمنامِ أَ ي إِ نا بقَالَ ي يعالس
 ابِرِينالص مِن اء اللَّهنِي إِن شجِد    }١٠٢/الصافات{تُؤمر ستَ
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جبِنيِ   قَد صدقْت }١٠٤/الصافات{ ونَاديناه أَن يا إِبراهِيم }١٠٣/الصافات{فَلَما أَسلَما وتَلَّه لِلْ
 سِنِنيحي الْم جزِ  }١٠٦/الصافات{لْمبِني  إِن هذَا لَهو الْبلَاء ا}١٠٥/الصافات{الرؤيا إِنَّا كَذَلِك نَ

ظِيمٍ  حٍ ع بِذِب اهنيفَد١٠٧/الصافات{و{ هِ فِي الْآخِرِينلَيا عكْنتَرو }لَى }١٠٨/الصافاتع لَامس 
 اهِيمر١٠٩/الصافات{إِب{ سِنِنيحي الْم جزِ  إِنَّه مِن عِبادِنَا الْمؤمِنِني }١١٠/الصافات{ كَذَلِك نَ

إِسحق نَبِيا من الصالِحِني }١١١/الصافات{ شرنَاه بِ ب١١٢/الصافات{ و{ ق حلَى إِسعهِ ولَيا عكْناربو 
 بِنيفْسِهِ ملِّن ظَالِمو سِنحا متِهِميمِن ذُر١١٣/الصافات{و{ ونارهى ووسلَى ما عننم لَقَدو 

جيناه}١١٤/الصافات{ ظِيمِ  ونَ بِ الْعالْكَر ا مِنمهمقَوا و١١٥/الصافات{م{ مفَكَانُوا ه منَاهرنَصو 
 ١١٦/الصافات{الْغَالِبِني{ تَبِنيسالْم ا الْكِتَابماهنآتَيو }اطَ }١١٧/الصافاترا الصماهنيدهو 

 تَقِيمسا فِ}١١٨/الصافات{الْمهِملَيا عكْنتَرو  آخِرِين  سلَام علَى موسى }١١٩/الصافات{ي الْ
 وناره١٢٠/الصافات{و{ سِنِنيحي الْم جزِ  إِنَّهما مِن عِبادِنَا الْمؤمِنِني }١٢١/الصافات{ إِنَّا كَذَلِك نَ

 }١٢٤/الصافات{هِ أَلَا تَتَّقُون  إِذْ قَالَ لِقَومِ}١٢٣/الصافات{ وإِن إِلْياس لَمِن الْمرسلِني }١٢٢/الصافات{
 خَالِقِني ا وتَذَرون أَحسن الْ اللَّه ربكُم ورب آبائِكُم الْأَولِني  }١٢٥/الصافات{أَتَدعون بعلً

   }١٢٦/الصافات{
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 ونضَرحلَم مفَإِنَّه وه١٢٧/الصافات{فَكَذَّب{ ْخلَصِني اللَّهِ الْم ادهِ }١٢٨/الصافات{ إِلَّا عِبلَيا عكْنتَرو 
 ١٢٩/الصافات{فِي الْآخِرِين{ اسِنيلَى إِلْ يع لَامس }١٣٠/الصافات{ سِنِنيحي الْم جزِ  إِنَّا كَذَلِك نَ

 إِذْ }١٣٣/الصافات{ وإِن لُوطًا لَّمِن الْمرسلِني }١٣٢/الصافات{ إِنَّه مِن عِبادِنَا الْمؤمِنِني }١٣١/فاتالصا{
 عِنيمج جيناه وأَهلَه أَ ي الْغَابِرِين }١٣٤/الصافات{نَ جوزًا فِ ١٣٥/الصافات{ إِلَّا ع{ رِيننَا الْآخرمد ثُم 

ون علَيهِم مصبِحِني }١٣٦/الصافات{ رلَتَم إِنَّكُم١٣٧/الصافات{ و{ قِلُونلِ أَفَلَا تَعبِاللَّيو }١٣٨/الصافات{ 
 لِنيسرالْم لَمِن ونُسي إِنونِ }١٣٩/الصافات{وحش إِلَى الْفُلْكِ الْم ق١٤٠/الصافات{ إِذْ أَب{ ماهفَس 

ضِنيحدالْم مِن ١٤١/الصافات{ فَكَان{ لِيمم وهو وتالْح هفَالْتَقَم }١٤٢/الصافات{ كَان لَا أَنَّهفَلَو 
 حِنيبسالْم ١٤٣/الصافات{مِن{ ثُون عبمِ يوطْنِهِ إِلَى ي فِي ب ث  فَنبذْنَاه بِالْعراء }١٤٤/الصافات{ لَلَبِ

 قِيمس وها}١٤٥/الصافات{وتْنأَنبطِنيٍ  و جرة من يقْ هِ شلَيإِلَى مِئَةِ }١٤٦/الصافات{ ع اهلْنسأَرو 
 ونزِيدي فٍ أَو  فَاستَفْتِهِم أَلِربك }١٤٨/الصافات{ فَآمنوا فَمتَّعناهم إِلَى حِنيٍ }١٤٧/الصافات{أَلْ

 وننالْب ملَهو اتن١٤٩/الصافات{الْب{ا الَقْنخ أَم  وناهِدش مهلَائِكَةَ إِنَاثًا ولْم}أَلَا }١٥٠/الصافات 
 قُولُونلَي إِفْكِهِم نم م١٥١/الصافات{إِنَّه{ ونلَكَاذِب مإِنَّهو اللَّه لَدو }اتِ }١٥٢/الصافاتنطَفَى الْب أَص 

 نِنيلَى الْب١٥٣/الصافات{ع{   
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 ونكُمتَح ف كَي ا لَكُم١٥٤/الصافات{م{ ونأَفَلَا تَذَكَّر }١٥٥/الصافات{ بِني م طَان  أَم لَكُم سلْ
جعلُ}١٥٧/الصافات{ فَأْتُوا بِكِتَابِكُم إِن كُنتُم صادِقِني }١٥٦/الصافات{ ا  وبةِ نَسجِن وا بينه وبين الْ

 ونضَرحلَم مةُ إِنَّهجِن  إِلَّا }١٥٩/الصافات{ سبحان اللَّهِ عما يصِفُون }١٥٨/الصافات{ولَقَد علِمتِ الْ
 خْلَصِني اللَّهِ الْم اد١٦٠/الصافات{عِب{ وندبا تَعمو فَإِنَّكُم }ا}١٦١/الصافاتم  هِ بِفَاتِنِنيلَيع أَنتُم 

جحِيمِ }١٦٢/الصافات{  }١٦٤/الصافات{ وما مِنا إِلَّا لَه مقَام معلُوم }١٦٣/الصافات{ إِلَّا من هو صالِ الْ
 افُّونالص نحإِنَّا لَن١٦٥/الصافات{و{ ونحبسالْم نحإِنَّا لَنو }كَانُ}١٦٦/الصافات إِنو  قُولُونوا لَي

خْلَصِني }١٦٨/الصافات{ لَو أَن عِندنَا ذِكْرا من الْأَولِني }١٦٧/الصافات{ اللَّهِ الْم ادا عِبلَكُن 
ف يعلَمون }١٦٩/الصافات{ ووا بِهِ فَس١٧٠/الصافات{ فَكَفَر{ لِنيسرادِنَا الْما لِعِبتُنكَلِم قَتبس لَقَدو 
 فَتَولَّ }١٧٣/الصافات{ وإِن جندنَا لَهم الْغَالِبون }١٧٢/الصافات{ إِنَّهم لَهم الْمنصورون }١٧١/الصافات{

 أَفَبِعذَابِنا }١٧٥/الصافات{ وأَبصِرهم فَسوف يبصِرون }١٧٤/الصافات{عنهم حتَّى حِنيٍ 
 جِلُون تَعس١٧٦/الصافات{ي{َف  نذَرِينالْم احباء صفَس تِهِماحلَ بِسإِذَا نَز}لَّ }١٧٧/الصافاتتَوو 

ف يبصِرون }١٧٨/الصافات{عنهم حتَّى حِنيٍ  وفَس صِرأَب١٧٩/الصافات{ و{ بر كبر انحبس 
 صِفُونا يمةِ ع١٨٠/الصافات{الْعِز{لِنيسرلَى الْمع لَامسو  }١٨١/الصافات{ بلِلَّهِ ر دمالْحو 

 الَمِني١٨٢/الصافات{الْع{ 
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  )٣٨(سورة ص 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ي الذِّكْرِ   كَم أَهلَكْنا مِن }٢/ص{لِ الَّذِين كَفَروا فِي عِزةٍ وشِقَاقٍ  ب}١/ص{ص والْقُرآنِ ذِ

جِبوا أَن جاءهم منذِر منهم وقَالَ }٣/ص{قَبلِهِم من قَرنٍ فَنادوا ولَات حِني مناصٍ  عو 
 كَذَّاب احِرذَا سه ون٤/ص{الْكَافِر{ا وةَ إِلَهلَ الْآلِهعج جاب  أَ ع ءيش احِدا إِن هذَا لَ

شيء يراد }٥/ص{ شوا واصبِروا علَى آلِهتِكُم إِن هذَا لَ أَنِ ام مهأُ مِن  ما }٦/ص{ وانطَلَق الْملَ
ي الْمِلَّةِ الْآخِرةِ إِن هذَا إِلَّا اختِلَاقٌ  لْ هم  أَأُنزِلَ علَيهِ الذِّ}٧/ص{سمِعنا بِهذَا فِ ا بنِنيمِن ب كْر

لْ لَما يذُوقُوا عذَابِ  ي ب  أَم عِندهم خزاِئن رحمةِ ربك الْعزِيزِ }٨/ص{فِي شكٍّ من ذِكْرِ
ضِ وما بينهما فَلْيرتَقُوا فِي الْأَسبابِ }٩/ص{الْوهابِ  الْأَراتِ واومالس لْك م ملَه ١٠/ص{ أَم{ 

 كَذَّبت قَبلَهم قَوم نُوحٍ وعاد وفِرعون ذُو }١١/ص{جند ما هنالِك مهزوم من الْأَحزابِ 
َثمود وقَوم لُوطٍ وأَصحاب األَيكَةِ أُولَئِك الْأَحزاب }١٢/ص{الَْأوتَادِ  إِن كُلٌّ إِلَّا }١٣/ص{ و 

ق عِقَابِ كَذَّب الرسلَ  اقٍ }١٤/ص{فَحا مِن فَوا لَهم ةاحِدةً وحيلَاء إِلَّا صؤه نظُرا يمو 
لَ يومِ الْحِسابِ }١٥/ص{ ا قَبطَّن جل لَّنا قِ ا عنبقَالُوا ر١٦/ص{ و{   
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 ابأَو دِ إِنَّهَأي جِبالَ }١٧/ص{اصبِر علَى ما يقُولُون واذْكُر عبدنَا داوود ذَا الْ خَّرنَا الْ إِنَّا س 
شِي والْإِشراقِ  بِالْع نحبسي هع١٨/ص{م{ ابأَو كُلٌّ لَّه ةورش حم رالطَّي١٩/ص{ و{شنَا  ودد

طَابِ  خِ خَصمِ إِذْ تَسوروا }٢٠/ص{ملْكَه وآتَيناه الْحِكْمةَ وفَصلَ الْ  وهلْ أَتَاكَ نَبأُ الْ
 ابرا }٢١/ص{الْمِحضُنعغَى بانِ بمصخ ف خَ ع مِنهم قَالُوا لَا تَ  إِذْ دخلُوا علَى داوود فَفَزِ

يكُم بضٍ فَاحعلَى باطِ عراء الصودِنَا إِلَى ساهطْ و طِ ش  إِن هذَا }٢٢/ص{ننا بِالْحق ولَا تُ
طَابِ  خِ ي الْ جةٌ واحِدة فَقَالَ أَكْفِلْنِيها وعزنِي فِ نَع لِي ةً وج نَع ونعتِسو عتِس أَخِي لَه

جتِك إِلَى }٢٣/ص{ الِ نَعؤبِس كَظلَم قَالَ لَقَد  مضُهعغِي ببطَاء لَي خُلَ نِعاجِهِ وإِن كَثِريا من الْ
 اها فَتَنأَنَّم وداود ظَنو ما هقَلِيلٌ ماتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم ضٍ إِلَّا الَّذِينعلَى بع

 أَنَابا واكِعر رخو هبر تَغْفَرلْفَى }٢٤/ص{)سجدة مستحبة ( فَاسنَا لَزعِند لَه إِنو ذَلِك نَا لَهفَغَفَر 
ق }٢٥/ص{وحسن مآبٍ  اسِ بِالْحالن نيكُم بضِ فَاح ي الْأَر  يا داوود إِنَّا جعلْناكَ خلِيفَةً فِ

ع ضِلُّوني الَّذِين بِيلِ اللَّهِ إِنن سع ضِلَّكى فَيوعِ الْه ن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد ولَا تَتَّبِ
   }٢٦/ص{بِما نَسوا يوم الْحِسابِ 
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ظَن اطِلًا ذَلِكا بمهنيا بمو ض الْأَراء وما السلَقْنا خمو وا مِنكَفَر لٌ لِّلَّذِينيوا فَوكَفَر الَّذِين 
لُ }٢٧/ص{النارِ  عج لُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ أَم نَ عج  أَم نَ

جارِ  بروا آياتِهِ ولِيتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ  كِتَاب أَنزلْناه إِلَيك مباركٌ لِّيد}٢٨/ص{الْمتَّقِني كَالْفُ
ي }٣٠/ص{ ووهبنا لِداوود سلَيمان نِعم الْعبد إِنَّه أَواب }٢٩/ص{ شِ هِ بِالْعلَيع رِضإِذْ ع 

 ادجِي خَيرِ عن ذِكْ}٣١/ص{الصافِنات الْ نِّي أَحببت حب الْ ت  فَقَالَ إِ ارتَّى تَوي حب رِ ر
جابِ  طَفِق مسحا بِالسوقِ والْأَعناقِ }٣٢/ص{بِالْحِ وها علَي فَ دا }٣٣/ص{ رفَتَن لَقَدو 

 أَنَاب ا ثُمدسهِ جسِيلَى كُرا عنأَلْقَيو انملَيا }٣٤/ص{س ي ملْكً  قَالَ رب اغْفِر لِي وهب لِ
لَّا ي ابهالْو أَنت ي إِنَّك ي لِأَحدٍ من بعدِ هِ رخاء }٣٥/ص{نبغِ ي بِأَمرِ جرِ خَّرنَا لَه الريح تَ فَس 

 ابأَص ث ي٣٦/ص{ح{ ٍاصغَواء ونكُلَّ ب اطِنييالشو }فَادِ }٣٧/صفِي الْأَص نِنيقَرم رِينآخو 
طَاؤنَا فَام}٣٨/ص{ ذَا عابٍ  هرِ حِسبِغَي سِكأَم أَو ن٣٩/ص{ن{ نسحلْفَى ونَا لَزعِند لَه إِنو 

طَان بِنصبٍ وعذَابٍ }٤٠/ص{مآبٍ  يالش نِيسأَنِّي م هبى رإِذْ نَاد وبنَا أَيدبع اذْكُرو 
لٌ بارِد وشراب }٤١/ص{ غْتَسذَا مه لِكج    }٤٢/ص{ اركُض بِرِ
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لْبابِ  أُولِي الْأَ ا }٤٣/ص{ووهبنا لَه أَهلَه ومِثْلَهم معهم رحمةً منا وذِكْرى لِ ثً  وخذْ بِيدِكَ ضِغْ
جدنَاه صابِرا نِعم الْعبد إِنَّه أَواب فَاضْرِب بهِ ولَ إِنَّا و ث ننَا }٤٤/ص{ا تَحادعِب اذْكُرو 

ي والْأَبصارِ  ي الْأَيدِ خَالِصةٍ ذِكْرى }٤٥/ص{إبراهِيم وإِسحق ويعقُوب أُولِ  إِنَّا أَخلَصناهم بِ
طَفَين الْأَخيارِ  وإِنَّهم عِندنَا }٤٦/ص{الدارِ  صالْم ذَا }٤٧/ص{لَمِنو عسالْياعِيلَ ومإِس اذْكُرو 

لِ وكُلٌّ من الْأَخيارِ   جناتِ عدنٍ }٤٩/ص{ هذَا ذِكْر وإِن لِلْمتَّقِني لَحسن مآبٍ }٤٨/ص{الْكِفْ
 ابوالَْأب مةً لَّهفَتَّح٥٠/ص{م{ تَّكِئِنيابٍ  مرشةٍ وثِري  }٥١/ص{فِيها يدعون فِيها بِفَاكِهةٍ كَ

 ابفِ أَتْرالطَّر اتقَاصِر مهعِند٥٢/ص{و{ ِابمِ الْحِسولِي وندا تُوعذَا مه }٥٣/ص{ إِن 
شر مآبٍ }٥٤/ص{هذَا لَرِزْقُنا ما لَه مِن نَّفَادٍ   جهنم يصلَونَها }٥٥/ص{ هذَا وإِن لِلطَّاغِني لَ

 ادالْمِه ٥٦/ص{فَبِئْس{ ٌاقغَسو مِيمح ذُوقُوهذَا فَلْيه }٥٧/ص{ اجكْلِهِ أَزْومِن ش رآخو 
ج مقْتَحِم معكُم لَا مرحبا بِهِم إِنَّهم صالُوا النارِ }٥٨/ص{ ذَا فَولَا}٥٩/ص{ ه لْ أَنتُمقَالُوا ب  

 ارالْقَر س ه عذَابا }٦٠/ص{مرحبا بِكُم أَنتُم قَدمتُموه لَنا فَبِئْ ذَا فَزِدا هلَن من قَدا منبقَالُوا ر 
   }٦١/ص{ضِعفًا فِي النارِ 
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هم من الْأَشرارِ  دا نَعالًا كُنج خْرِيا أَم زَاغَت }٦٢/ص{وقَالُوا ما لَنا لَا نَرى رِ خَذْنَاهم سِ  أَتَّ
 ارصالْأَب مهنارِ }٦٣/ص{علِ الن أَه مخَاص لْ إِنَّما أَنَا منذِر وما مِن }٦٤/ص{ إِن ذَلِك لَحق تَ  قُ

ضِ وما بينهما الْعزِيز الْغَفَّار }٦٥/ص{هٍ إِلَّا اللَّه الْواحِد الْقَهار إِلَ الْأَراتِ واومالس بر 
ظِيم }٦٦/ص{ أٌ عنَب و٦٧/ص{ قُلْ ه{ رِضُونعم هنع أَنتُم }إِ }٦٨/ص  ما كَان لِي مِن عِلْمٍ بِالْملَ

خْتَصِ لَى إِذْ يالْأَع ون٦٩/ص{م{ بِنيم ا أَنَا نَذِيرإِلَّا أَنَّم ي ك }٧٠/ص{ إِن يوحى إِلَ بإِذْ قَالَ ر 
شرا مِن طِنيٍ  ب الِقلَائِكَةِ إِنِّي خ٧١/ص{لِلْم{ وا لَهي فَقَع وحِ فِيهِ مِن ر خْت ِإذَا سويتُه ونَفَ  فَ

 اِجدِينلَائِكَةُ}٧٢/ص{سالْم دج فَس  ونعمج  إِلَّا إِبلِيس استَكْبر وكَان مِن }٧٣/ص{ كُلُّهم أَ
 ٧٤/ص{الْكَافِرِين{ كُنت أَم ت رتَكْبأَس ي دبِي لَقْتا خلِم دج أَن تَس كعنا مم لِيسا إِبقَالَ ي 

 الِنيالْع ي مِ}٧٥/ص{مِن ج }٧٦/ص{ن نَّارٍ وخلَقْتَه مِن طِنيٍ  قَالَ أَنَا خير منه خلَقْتَنِ رقَالَ فَاخ 
 جِيم ر إِنَّك ي إِلَى يومِ الدينِ }٧٧/ص{مِنها فَ  قَالَ رب فَأَنِظرنِي إِلَى }٧٨/ص{ وإِن علَيك لَعنتِ

 ثُون عبمِ يو٧٩/ص{ي{ نَظرِينالْم مِن قَالَ فَإِنَّك }٨٠/ص{ ِمولُومِ  إِلَى يعقْتِ الْمالْو}قَالَ }٨١/ص 
 عِنيمج خْلَصِني }٨٢/ص{فَبِعِزتِك لَأُغْوِينهم أَ الْم مهكَ مِناد٨٣/ص{ إِلَّا عِب{   
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ق أَقُولُ قَالَ فَالْحق وا ٨٤/ص{لْح{ عِنيمج  }٨٥/ص{ لَأَملَأَن جهنم مِنك ومِمن تَبِعك مِنهم أَ
 تَكَلِّفِنيالْم ا أَنَا مِنمرٍ وج  إِن هو إِلَّا ذِكْر لِّلْعالَمِني }٨٦/ص{قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَ

ه }٨٧/ص{  }٨٨/ص{بعد حِنيٍ  ولَتَعلَمن نَبأَ

  )٣٩(سورة الزمر 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ق فَاعبدِ اللَّه }١/الزمر{تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ  بِالْح الْكِتَاب كا إِلَيلْنإِنَّا أَنز 

 ينالد ا لَّهخْلِص أَلَا لِلَّهِ ال}٢/الزمر{م  مهدبا نَعاء ملِيونِهِ أَوخَذُوا مِن د خَالِص والَّذِين اتَّ دين الْ
 ني م خْتَلِفُون إِن اللَّه لَا يهدِ فِيهِ ي ما هفِي م مهنيب كُمحي اللَّه ونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنبقَرإِلَّا لِي

 كَفَّار كَاذِب و٣/الزمر{ه{  انَهحباء سش ا يم خْلُق ا يطَفَى مِم ا لَّاصلَدخِذَ و لَو أَراد اللَّه أَن يتَّ
 ارالْقَه احِدالْو اللَّه وارِ }٤/الزمر{ههلَى النلَ عاللَّي ركَوي قبِالْح ضالْأَراتِ واومالس لَقخ 
ى أَلَا هو الْعزِيز ويكَور النهار علَى اللَّ مسلٍ م ج ي لِأَ جرِ لٌّ ي خَّر الشمس والْقَمر كُ سلِ و ي

 ٥/الزمر{الْغَفَّار{   
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عج ةٍ ثُماحِدسٍ و خْلُقُكُم خلَقَكُم من نَّفْ اجٍ يةَ أَزْوانِيامِ ثَمأَنْع جها وأَنزلَ لَكُم من الْ ا زَوهلَ مِن
 لَا إِلَه لْكالْم لَه كُمبر اللَّه اتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُملْقٍ فِي ُظلُمدِ خعلْقًا مِن بخ اتِكُمهطُونِ أُم فِي ب

 فُونرفَأَنَّى تُص و٦/زمرال{إِلَّا ه{ هِ الْكُفْر ضَى لِعِبادِ رلَا يو نكُمع ي  إِن تَكْفُروا فَإِن اللَّه غَنِ
ِجعكُم فَينبئُكُم بِما  ركُم مبإِلَى ر ى ثُمرأُخ وِزْر ةازِرو لَا تَزِرو لَكُم ضَهروا يكُرش وإِن تَ

دورِ كُنتُم تَعملُون إِنَّه علِيم بِذَ هِ }٧/الزمر{اتِ الصا إِلَينِيبم هبا رعد ضُر انالْإِنس س إِذَا مو 
لَ لِلَّهِ أَندادا لِّيضِلَّ عن سبِيلِهِ  عج لُ و هِ مِن قَبلَي ثُم إِذَا خولَه نِعمةً منه نَسِي ما كَان يدعو إِ

 أَمن هو قَانِت آنَاء اللَّيلِ ساجِدا }٨/الزمر{يلًا إِنَّك مِن أَصحابِ النارِ قُلْ تَمتَّع بِكُفْرِكَ قَلِ
ي الَّذِين يعلَمون والَّذِين لَا يعلَمون إِنَّما  جو رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ يستَوِ ريو ةالْآخِر ذَرحا يقَاِئمو

هِ }٩/الزمر{لْبابِ يتَذَكَّر أُولُوا الْأَ ي هذِ  قُلْ يا عِبادِ الَّذِين آمنوا اتَّقُوا ربكُم لِلَّذِين أَحسنوا فِ
جرهم بِغَيرِ حِسابٍ     }١٠/الزمر{الدنْيا حسنةٌ وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَ
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 ينالد ا لَّهخْلِص م اللَّه دبأَع أَن ت نِّي أُمِر ت لِأَن أَكُون أَولَ الْمسلِمِني }١١/الزمر{قُلْ إِ أُمِرو 
ي عذَاب ي}١٢/الزمر{ بر تيصع إِن افنِّي أَخ ظِيمٍ  قُلْ إِ مٍ ع١٣/الزمر{و{ دبأَع لِ اللَّه  قُ

ْخلِصا لَّه دِينِي  وا }١٤/الزمر{مسِرخ الَّذِين خَاسِرِين لْ إِن الْ  فَاعبدوا ما شِئْتُم من دونِهِ قُ
 بِنيالْم انرخُس لٌ من }١٥/الزمر{أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم الْقِيامةِ أَلَا ذَلِك هو الْ  لَهم من فَوقِهِم ظُلَ

ه يا عِبادِ فَاتَّقُونِ  ادبِهِ عِب اللَّه فخَو ي ظُلَلٌ ذَلِك تِهِممِن تَحارِ ووا }١٦/الزمر{النبتَناج الَّذِينو 
شر عِ ى فَبرش الْب موا إِلَى اللَّهِ لَهأَنَابا ووهدبعأَن ي ادِ الطَّاغُوت١٧/الزمر{ب{ ونتَمِعسي الَّذِين 

 أَفَمن }١٨/الزمر{الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُوا الْأَلْبابِ 
 لَكِنِ الَّذِين اتَّقَوا ربهم لَهم }١٩/الزمر{حق علَيهِ كَلِمةُ الْعذَابِ أَفَأَنت تُنقِذُ من فِي النارِ 

 ادالْمِيع اللَّه ف خْلِ اللَّهِ لَا ي دعو ارا الْأَنْهتِهي مِن تَح جرِ غُرف من فَوقِها غُرف مبنِيةٌ تَ
ج بِهِ زَرعا  أَلَم تَر أَن اللَّه أَنزلَ مِن السماء ماء فَسلَكَه ينابِيع}٢٠/الزمر{ خْرِ ي ضِ ثُمفِي الْأَر 

لْبابِ  طَاما إِن فِي ذَلِك لَذِكْرى لِأُولِي الْأَ ح لُهعج ي ا ثُمفَرصم اهفَتَر هِيجي ثُم انُهخْتَلِفًا أَلْوم
   }٢١/الزمر{
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ه لِلْإِسلَامِ فَهو علَى نُورٍ من ربهِ فَويلٌ لِّلْقَاسِيةِ قُلُوبهم من ذِكْرِ اللَّهِ  ردص اللَّه ح رن شأَفَم
شعِر مِنه  اللَّه نَزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتَابا}٢٢/الزمر{أُولَئِك فِي َضلَالٍ مبِنيٍ  شابِها مثَانِي تَقْ  متَ

ي بِهِ  شون ربهم ثُم تَلِني جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك هدى اللَّهِ يهدِ خْ ي الَّذِين لُودج
لْ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ  شاء ومن يضْلِ ي ن٢٣/الزمر{م{ن يأَفَم  م وذَابِ يالْع وءهِهِ سج ي بِو تَّقِ

 ونتَكْسِب ا كُنتُمذُوقُوا م قِيلَ لِلظَّالِمِنيةِ وام٢٤/الزمر{الْقِي{ مفَأَتَاه لِهِممِن قَب الَّذِين كَذَّب 
 ونرعش لَا ي ث يح مِن ذَابفِي الْ}٢٥/الزمر{الْع ي خِز حياةِ الدنْيا ولَعذَاب  فَأَذَاقَهم اللَّه الْ

 ونلَمعكَانُوا ي لَو رةِ أَكْب٢٦/الزمر{الْآخِر{ ملَّهثَلٍ لَّعلِّ م  ولَقَد ضَربنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُ
 ونتَذَكَّر٢٧/الزمر{ي{ تَّقُوني ملَّهجٍ لَّع ي عِو جلًا }٢٨/لزمرا{ قُرآنًا عربِيا غَير ذِ ثَلًا رم اللَّه بضَر 

جلٍ هلْ يستَوِيانِ مثَلًا الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكَْثرهم لَا  ا لِّرلَملًا سج رو وناكِسش فِيهِ شركَاء متَ
 ونلَمع٢٩/الزمر{ي{ تُونيم مإِنَّهو تيم إِنَّك }٣٠/الزمر{ي إِنَّكُم ثُم  كُمبر ةِ عِندامالْقِي مو

 ونخْتَصِم   )اجلزء الرابع والعشرون (  }٣١/الزمر{تَ
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قِ إِذْ دبِالص كَذَّبلَى اللَّهِ وع ن كَذَبمِم أَظْلَم نفَم ى لِّلْكَافِرِينثْوم منهي ج  جاءه أَلَيس فِ
قَ بِهِ أُولَئِك هم الْمتَّقُون }٣٢/الزمر{ دصقِ و داء بِالصي ج شاءون }٣٣/الزمر{ والَّذِ ا يم ملَه 

 سِنِنيحاء الْمزج ذَلِك هِمبر أَ}٣٤/الزمر{عِند مهنع اللَّه كَفِّرلِي  مهزِيج يمِلُوا وي ع سوأَ الَّذِ
 لُونمعي كَانُوا ي جرهم بِأَحسنِ الَّذِ خَوفُونَك بِالَّذِين مِن }٣٥/الزمر{أَ يو ه دببِكَافٍ ع اللَّه س أَلَي 

س اللَّه  ومن يهدِ اللَّه فَم}٣٦/الزمر{دونِهِ ومن يضْلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ  لٍّ أَلَي ا لَه مِن مضِ
ي انتِقَامٍ  لْ أَفَرأَيتُم }٣٧/الزمر{بِعزِيزٍ ذِ ض لَيقُولُن اللَّه قُ الْأَراتِ واومالس لَقخ نم مأَلْتَهلَئِن سو 

لْ ما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ إِن أَرادنِي اللَّه بِضُرٍّ هلْ هن كَاشِفَا ةٍ همحنِي بِرادأَر هِ أَو ضُر ت
 كِّلُونتَوكَّلُ الْمتَوهِ يلَيع اللَّه بِيسلْ ح لْ يا قَومِ اعملُوا }٣٨/الزمر{هن ممسِكَات رحمتِهِ قُ  قُ

 ونلَمتَع فوامِلٌ فَسي ع خْزِيهِ ويحِلُّ علَيهِ  من يأْتِيهِ عذَا}٣٩/الزمر{علَى مكَانَتِكُم إِنِّ ي ب
 قِيمم ذَاب٤٠/الزمر{ع{   
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لَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها إِنَّا أَنزلْنا علَيك الْكِتَاب لِلناسِ بِالْحق فَمنِ اهتَدى فَلِنفْسِهِ ومن ضَ
ي منامِها }٤١/الزمر{وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ   اللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حِني موتِها والَّتِي لَم تَمت فِ

جلٍ مسمى إِن فِ ت ويرسِلُ الْأُخرى إِلَى أَ وا الْمهلَيالَّتِي قَضَى ع سِكممٍ فَياتٍ لِّقَولَآي ي ذَلِك
 ونتَفَكَّرلَا }٤٢/الزمر{يئًا ويش لِكُونمكَانُوا لَا ي لَو اء قُلْ أَوفَعونِ اللَّهِ شخَذُوا مِن د  أَمِ اتَّ

 قِلُونعإِلَ}٤٣/الزمر{ي ضِ ثُم الْأَراتِ واومالس لْكم ا لَّهمِيعةُ جفَاعقُل لِّلَّهِ الش  ونعج هِ تُري
ت قُلُوب الَّذِين لَا يؤمِنون بِالْآخِرةِ وإِذَا ذُكِر الَّذِين مِن }٤٤/الزمر{ ه اشمأَزَّ دحو اللَّه إِذَا ذُكِرو 

 ونشِر تَبسي مونِهِ إِذَا هالْ}٤٥/الزمر{د الِمضِ ع الْأَراتِ واومالس فَاطِر ملِ اللَّه غَيبِ  قُ
 خْتَلِفُون ا كَانُوا فِيهِ يادِكَ فِي معِب نيب كُمتَح ةِ أَنتادهالشوا }٤٦/الزمر{وظَلَم لِلَّذِين أَن لَوو 

م ما لَهدبةِ وامالْقِي موذَابِ يوءِ الْعا بِهِ مِن سولَافْتَد هعم مِْثلَها ومِيعضِ جا فِي الْأَراللَّهِ م ن
 ونتَسِبحكُونُوا يي ا لَم٤٧/الزمر{م{   
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ئُون  ذَا مس الْإِنسان  فَإِ}٤٨/الزمر{وبدا لَهم سيئَات ما كَسبوا وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِهِ يستَهزِ
ضُر دعانَا ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَالَ إِنَّما أُوتِيتُه علَى عِلْمٍ بلْ هِي فِتْنةٌ ولَكِن أَكَْثرهم لَا 

 ونلَمع٤٩/الزمر{ي{َا كم مهنى عا أَغْنفَم لِهِممِن قَب ا الَّذِينقَالَه قَد  ونكْسِبانُوا ي}٥٠/الزمر{ 
فَأَصابهم سيئَات ما كَسبوا والَّذِين َظلَموا مِن هؤلَاء سيصِيبهم سيئَات ما كَسبوا وما هم 

 ِجزِين ع٥١/الزمر{بِم{إِن قْدِرياء وش ن يقَ لِم طُ الرزْ سبي اللَّه وا أَنلَمعي لَماتٍ  أَولَآي فِي ذَلِك 
 ونمِنؤمٍ ي٥٢/الزمر{لِّقَو{ ةِ اللَّهِ إِنمحطُوا مِن ر لَا تَقْن لَى أَنفُسِهِمفُوا عرأَس الَّذِين ي لْ يا عِبادِ  قُ

 حِيمالر الْغَفُور وه ا إِنَّهمِيعج نُوب  ربكُم وأَسلِموا لَه مِن  وأَنِيبوا إِلَى}٥٣/الزمر{اللَّه يغْفِر الذُّ
 ونرلَا تُنص ثُم ذَابالْع كُمْأتِيلِ أَن ي كُم }٥٤/الزمر{قَببن ركُم ما أُنزِلَ إِلَيم نسوا أَحاتَّبِعو 

 ونرعش نَفْس يا حسرتَى علَى  أَن تَقُولَ }٥٥/الزمر{من قَبلِ أَن يأْتِيكُم العذَاب بغْتَةً وأَنتُم لَا تَ
 اخِرِينالس لَمِن إِن كُنتنبِ اللَّهِ وفِي ج طتا فَر٥٦/الزمر{م{   
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 مِن انِي لَكُنتده اللَّه أَن تَقُولَ لَو أَو تَّقِنيي }٥٧/الزمر{الْم  أَو تَقُولَ حِني تَرى الْعذَاب لَو أَن لِ
 سِنِنيحالْم مِن فَأَكُون ة٥٨/الزمر{كَر{ كُنتو ت رتَكْباسا وبِه تاتِي فَكَذَّبآي اءتْكج لَى قَدب 

 الْكَافِرِين ى الَّ}٥٩/الزمر{مِنةِ تَرامالْقِي مويي  و سودة أَلَيس فِ م مهوهج لَى اللَّهِ وواْ عكَذَب ذِين
 رِينتَكَبى لِّلْمثْوم منه٦٠/الزمر{ج{ ملَا هو وء الس مه سملَا ي فَازَتِهِماتَّقَوا بِم الَّذِين ي اللَّهج نيو 

 نُونزح٦١/الزمر{ي{يكُلِّ ش الِقخ كِيلٌ  اللَّهءٍ وي لَى كُلِّ شع وه٦٢/الزمر{ءٍ و{ قَالِيدم لَه 
 ونخَاسِر ضِ والَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ أُولَئِك هم الْ الْأَراتِ واوماللَّهِ }٦٣/الزمر{الس رلْ أَفَغَي  قُ

 اهِلُونج ها الْ أَي دبونِّي أَعرلَقَ}٦٤/الزمر{تَْأمو  لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو كإِلَي أُوحِي د
 خَاسِرِين َطن عملُك ولَتَكُونَن مِن الْ بحلَي كْتر٦٥/الزمر{أَش{ نكُن مو دبفَاع لِ اللَّهب 

 اكِرِينا}٦٦/الزمر{الشمِيعج ض الْأَرهِ و ق قَدرِ ح وا اللَّهرا قَدمةِ  وامالْقِي موي ضَتُهقَب 
 رِكُونش ا يمالَى عتَعو انَهحبمِينِهِ سبِي اتطْوِي م اتماوالس٦٧/الزمر{و{   
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عِقورِ فَصفِي الص خ خ فِيهِ ونُفِ  من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّه ثُم نُفِ
 وننظُري امم قِيى فَِإذَا هر٦٨/الزمر{أُخ{ جِيء و الْكِتَاب ضِع وا وهبورِ ربِن ضقَتِ الْأَررأَشو 

ظْلَمون بِالنبِيني والشهداء وقُضِي بينهم بِا لَا ي مهو قا }٦٩/الزمر{لْحلُّ نَفْسٍ م  ووفِّيت كُ
 لُونفْعا يبِم لَمأَع وهو مِلَتتَّى إِذَا }٧٠/الزمر{عا حرزُم منهوا إِلَى جكَفَر الَّذِين سِيقو 

 ا أَلَمنَتُهزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تا فُتِحوهاؤج كُمباتِ رآي كُملَيع تْلُوني نكُملٌ م سر أْتِكُمي
 لَى الْكَافِرِينذَابِ عةُ الْعكَلِم قَّتح لَكِنلَى وذَا قَالُوا به مِكُمولِقَاء ي ونَكُمنذِري٧١/الزمر{و{ 

ثْو م ا فَبِئْسفِيه الِدِينخ منهج ابولُوا أَبخقِيلَ اد رِينتَكَبا }٧٢/الزمر{ى الْماتَّقَو الَّذِين سِيقو 
 كُملَيع لَاما سنَتُهزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تفُتِحا ووهاؤتَّى إِذَا جا حرةِ زُمنج ربهم إِلَى الْ

 الِدِينا خلُوهخفَاد تُملِلَّ}٧٣/الزمر{طِب دمقَالُوا الْحو  ض ا الْأَرثَن رأَوو ه دعا وقَندي ص هِ الَّذِ
 امِلِنيالْع رج شاء فَنِعم أَ ث نَ يةِ حنج    }٧٤/الزمر{نَتَبوأُ مِن الْ
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شِ يسبحون بِحمدِ ربهِم وقُضِي بينهم بِالْحق وقِيلَ وتَرى الْملَا رلِ الْعوح مِن افِّنيئِكَةَ ح
 الَمِنيالْع بلِلَّهِ ر دم٧٥/الزمر{الْح{ 

  )٤٠(سورة غافر 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
لِ التَّوبِ شدِيدِ }٢/غافر{لْعزِيزِ الْعلِيمِ  تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِن اللَّهِ ا}١/غافر{حم   غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِ

 صِريهِ الْمإِلَي وإِلَّا ه لِ لَا إِلَهي الطَّو جادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِين }٣/غافر{الْعِقَابِ ذِ ا يم 
ي الْبِلَادِ بهم فِ  كَذَّبت قَبلَهم قَوم نُوحٍ والْأَحزاب مِن بعدِهِم }٤/غافر{ كَفَروا فَلَا يغْرركَ تَقَلُّ

 ف فَكَي مذْتُهفَأَخ قحِضُوا بِهِ الْحداطِلِ لِيلُوا بِالْبادج و ذُوهْأخلِي ولِهِمسةٍ بِركُلُّ أُم تمهو
ك علَى الَّذِين كَفَروا أَنَّهم أَصحاب النارِ  وكَذَلِك حقَّت كَلِمت رب}٥/غافر{كَان عِقَابِ 

ش ومن حولَه يسبحون بِحمدِ ربهِم ويؤمِنون بِهِ ويستَغْفِرون }٦/غافر{ رالْع مِلُونحي الَّذِين 
لَّ شيءٍ رحمةً وعِلْما فَ اغْفِر لِلَّذِين تَابوا واتَّبعوا سبِيلَك وقِهِم لِلَّذِين آمنوا ربنا وسِعت كُ

جحِيمِ     }٧/غافر{عذَاب الْ
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ن صمم ودتَّهعنٍ الَّتِي وداتِ عنج مخِلْهأَدا ونبر إِنَّك اتِهِميذُرو اجِهِمأَزْوو ائِهِمآب مِن ح لَ
 كِيمالْح زِيزالْع ٨/غافر{أَنت{ ذَلِكو تَهحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ يين تَقِ السمئَاتِ ويالس قِهِمو 

 ظِيم زُ الْعالْفَو و٩/غافر{ه{وادنوا يكَفَر الَّذِين إِذْ  إِن كُمأَنفُس قْتِكُممِن م راللَّهِ أَكْب قْتلَم ن
 ونانِ فَتَكْفُرمي  قَالُوا ربنا أَمتَّنا اثْنتَينِ وأَحييتَنا اثْنتَينِ فَاعتَرفْنا }١٠/غافر{تُدعون إِلَى الْإِ

ه كَفَرتُم وإِن  ذَ}١١/غافر{بِذُنُوبِنا فَهلْ إِلَى خروجٍ من سبِيلٍ  دحو اللَّه ي أَنَّه إِذَا دعِ لِكُم بِ
ي الْكَبِريِ  شركْ بِهِ تُؤمِنوا فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِ ١٢/غافر{ي{ نلُ لَكُم مزنياتِهِ وآي رِيكُمي ي  هو الَّذِ

 نِيبن يإِلَّا م تَذَكَّرا يماء رِزْقًا وم١٣/رغاف{الس{ ه ْخلِصِني لَه الدين ولَو كَرِ م وا اللَّهعفَاد 
 ون١٤/غافر{الْكَافِر{ اء مِنش ن يلَى مهِ ع وح مِن أَمرِ لْقِي الرشِ ي راتِ ذُو الْعج رالد فِيعر 

هِ لِينذِر يوم التَّلَاقِ  خْفَ}١٥/غافر{عِبادِ لَا ي ارِزُونم به موي  لْكنِ الْملِّم ءيش مهلَى اللَّهِ مِنى ع
   }١٦/غافر{الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ 
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لُّ نَفْسٍ بِما كَسبت لَا ظُلْ جزى كُ  وأَنذِرهم }١٧/غافر{م الْيوم إِن اللَّه سرِيع الْحِسابِ الْيوم تُ
 طَاع فِيعٍ يلَا شمِيمٍ وح مِن ا لِلظَّالِمِنيم اجِرِ كَاظِمِنينى الْحلَد الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوب موي

دور }١٨/غافر{ خْفِي الص ق والَّذِين }١٩/افرغ{ يعلَم خائِنةَ الْأَعينِ وما تُ قْضِي بِالْحي اللَّهو 
 صِريالْب مِيعالس وه اللَّه ءٍ إِني ش ي }٢٠/غافر{يدعون مِن دونِهِ لَا يقْضُون بِ  أَو لَم يسِريوا فِ
كَانُوا ه لِهِمكَانُوا مِن قَب ةُ الَّذِيناقِبع كَان ف وا كَينُظرضِ فَيي الْأَر م أَشد مِنهم قُوة وآثَارا فِ
 ذَلِك بِأَنَّهم كَانَت }٢١/غافر{الْأَرضِ فَأَخذَهم اللَّه بِذُنُوبِهِم وما كَان لَهم من اللَّهِ مِن واقٍ 
ي شدِ  ولَقَد }٢٢/غافر{يد الْعِقَابِ تَّأْتِيهِم رسلُهم بِالْبيناتِ فَكَفَروا فَأَخذَهم اللَّه إِنَّه قَوِ

طَانٍ مبِنيٍ   إِلَى فِرعون وهامان وقَارون فَقَالُوا ساحِر }٢٣/غافر{أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْ
 ٢٤/غافر{كَذَّاب{نآم اء الَّذِيننعِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَب مِن قم بِالْحاءها جفَلَم  هعوا م

   }٢٥/غافر{واستَحيوا نِساءهم وما كَيد الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضَلَالٍ 

http://www.islam4u.com


  )٤٧٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

 هبر ع دلْيى ووسونِي أَقْتُلْ مذَر نوعقَالَ فِري و ظْهِر فِ أَن ي أَو كُملَ دِيندبأَن ي افإِنِّي أَخ
 ادضِ الْفَسمِ }٢٦/غافر{الْأَروبِي مِنؤرٍ لَّا يتَكَبن كُلِّ مكُم مبري وببِر ت نِّي عذْ  وقَالَ موسى إِ

جلٌ مؤمِن من آلِ فِرعون ي}٢٧/غافر{الْحِسابِ  قَالَ رو  ي بقُولَ رلًا أَن يج ر أَتَقْتُلُون انَهمي كْتُم إِ
اللَّه وقَد جاءكُم بِالْبيناتِ مِن ربكُم وإِن يك كَاذِبا فَعلَيهِ كَذِبه وإِن يك صادِقًا يصِبكُم 

ف كَ ي من هو مسرِ ي يعِدكُم إِن اللَّه لَا يهدِ ض الَّذِ عب ٢٨/غافر{ذَّاب{ موالْي لْكالْم مِ لَكُما قَوي 
سِ اللَّهِ إِن جاءنَا قَالَ فِرعون ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى  ظَاهِرِين فِي الْأَرضِ فَمن ينصرنَا مِن بأْ

ي آمن ي}٢٩/غافر{وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ  لَ يومِ  وقَالَ الَّذِ ي أَخاف علَيكُم مثْ ا قَومِ إِنِّ
ثَمود والَّذِين مِن بعدِهِم وما اللَّه يرِيد ظُلْما }٣٠/غافر{الْأَحزابِ  ادٍ وعمِ نُوحٍ وأْبِ قَومِثْلَ د 

نِّي أَخاف علَيكُم يوم التَّنادِ }٣١/غافر{لِّلْعِبادِ   يوم تُولُّون مدبِرِين ما لَكُم }٣٢/افرغ{ ويا قَومِ إِ
   }٣٣/غافر{من اللَّهِ مِن عاصِمٍ ومن يضْلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ 
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ف وسي اءكُمج لَقَدو لَكتَّى إِذَا هاءكُم بِهِ حا جمكٍّ مفِي ش ا زِلْتُماتِ فَمنيلُ بِالْب مِن قَب 
 تَابر م رِفسم وه نم ضِلُّ اللَّهي ولًا كَذَلِكسهِ ر ث اللَّه مِن بعدِ عبلَن ي ٣٤/غافر{قُلْتُم{ الَّذِين 

جادِلُون فِي آياتِ اللَّهِ بِغَ ي وا كَذَلِكنآم الَّذِين عِنداللَّهِ و قْتًا عِندم ركَب مطَانٍ أَتَاه يرِ سلْ
طْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ جبارٍ  ا }٣٥/غافر{يحرنِ لِي صاب اناما هي نوعقَالَ فِرو 

 اببأَس غُ الْ ه كَاذِبا  أَسبا}٣٦/غافر{لَّعلِّي أَبلُ ي لَأَظُن نِّ ع إِلَى إِلَهِ موسى وإِ ب السماواتِ فَأَطَّلِ
ي تَبابٍ  وكَذَلِك زُين لِفِرعون سوء عملِهِ وصد عنِ السبِيلِ وما كَيد فِرعون إِلَّا فِ

ي آمن يا قَومِ اتَّبِعونِ أَهدِكُ}٣٧/غافر{ هِ }٣٨/غافر{م سبِيلَ الرشادِ  وقَالَ الَّذِ  يا قَومِ إِنَّما هذِ
جزى إِلَّا مِثْلَها }٣٩/غافر{الْحياة الدنْيا متَاع وإِن الْآخِرة هِي دار الْقَرارِ  ئَةً فَلَا ييمِلَ سع نم 

 مِنؤم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوا مالِحمِلَ صع نمرِ وا بِغَيفِيه زَقُونرةَ ينج فَأُولَئِك يدخلُون الْ
   }٤٠/غافر{حِسابٍ 
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جاةِ وتَدعونَنِي إِلَى ال إِلَى الن وكُمعي أَد  تَدعونَنِي لِأَكْفُر بِاللَّهِ }٤١/غافر{نارِ ويا قَومِ ما لِ
ي بِهِ عِلْم وأَنَا أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغَفَّارِ  س لِ ا لَيرِكَ بِهِ مأُشا }٤٢/غافر{وأَنَّم مرلَا ج 

ي الْآخِرةِ وأَ نْيا ولَا فِ ي الد س لَه دعوة فِ هِ لَيونَنِي إِلَيعتَد مه رِفِنيسالْم أَننَا إِلَى اللَّهِ ودرم ن
ي إِلَى اللَّهِ إِن اللَّه بصِري }٤٣/غافر{أَصحاب النارِ  ض أَمرِ أُفَوو ا أَقُولُ لَكُمم ونتَذْكُرفَس 

 }٤٥/غافر{فِرعون سوء الْعذَابِ  فَوقَاه اللَّه سيئَاتِ ما مكَروا وحاقَ بِآلِ }٤٤/غافر{بِالْعِبادِ 
شِيا ويوم تَقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشد الْعذَابِ  عا ووا غُدهلَيع ضُون رعي ارالن

لْ  وإِذْ يتَحاجون فِي النارِ فَيقُولُ الضُّعفَاء لِلَّذِين استَكْبروا إِنَّ}٤٦/غافر{ ا فَهعتَب ا لَكُما كُن
 قَالَ الَّذِين استَكْبروا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِن اللَّه قَد }٤٧/غافر{أَنتُم مغْنون عنا نَصِيبا من النارِ 

خَزنَةِ جهنم ادعوا }٤٨/غافر{حكَم بين الْعِبادِ  ف عنا يوما  وقَالَ الَّذِين فِي النارِ لِ خَفِّ ي كُمبر
   }٤٩/غافر{من الْعذَابِ 
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وا وعلَى قَالُوا فَاداتِ قَالُوا بنيلُكُم بِالْبسر تَأْتِيكُم تَك لَمي قَالُوا أَو ما دعاء الْكَافِرِين إِلَّا فِ
 إِنَّا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنْيا ويوم يقُوم الْأَشهاد }٥٠/غافر{َضلَالٍ 

ع الظَّالِمِني معذِرتُهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوء الد}٥١/غافر{  ولَقَد آتَينا }٥٢/غافر{ارِ  يوم لَا ينفَ
 ائِيلَ الْكِتَابرنِي إِسا بثْن رأَوى ودى الْهوسابِ }٥٣/غافر{مى لِأُولِي الْأَلْبذِكْرى وده 

ي والْ}٥٤/غافر{ شِ بِالْع كبدِ رمبِح ح بسو لِذَنبِك تَغْفِراسو ق اللَّهِ ح دعو إِن بِركَارِ  فَاصإِب
ي صدورِهِم إِلَّا كِبر ما }٥٥/غافر{ طَانٍ أَتَاهم إِن فِ جاِدلُون فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيرِ سلْ ي الَّذِين إِن 

 صِريالْب مِيعالس وه تَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهالِغِيهِ فَاسم بِبضِ }٥٦/غافر{هالْأَراتِ واومالس خَلْق أَكْبر  لَ
 ونلَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر لَكِناسِ ولْقِ النخ ٥٧/غافر{مِن{ الَّذِينو صِريالْبى ومي الْأَع  وما يستَوِ

 ونا تَتَذَكَّرقَلِيلًا م سِيءلَا الْماتِ والِحمِلُوا الصعوا ون٥٨/غافر{آم{   
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 ونمِنؤاسِ لَا يالن أَكْثَر لَكِنا وفِيه بيةٌ لَّا رةَ لَآتِياعالس ي }٥٩/غافر{إِن كُم ادعونِ بقَالَ رو 
عِب نع ونتَكْبِرسي الَّذِين إِن لَكُم جِب ي سيدخلُون جهنم داخِرِين أَستَ  اللَّه }٦٠/غافر{ادتِ

 لَكِناسِ ولَى النلَذُو فَضْلٍ ع اللَّه ا إِنصِربم ارهالنوا فِيهِ وكُنلَ لِتَس اللَّي لَ لَكُمعي ج الَّذِ
 ونكُرش اسِ لَا يالن ٦١/غافر{أَكْثَر{كُم بر اللَّه فَأَنَّى  ذَلِكُم وإِلَّا ه ءٍ لَّا إِلَهيكُلِّ ش الِقخ 

 فَكُون٦٢/غافر{تُؤ{ وندحج اتِ اللَّهِ يكَانُوا بِآي الَّذِين فَكؤي لَ }٦٣/غافر{ كَذَلِك عي ج  اللَّه الَّذِ
كُمروص نسفََأح كُمروصاء واء بِنمالسا وارقَر ضالْأَر لَكُم اتِ ذَلِكُمبالطَّي نزَقَكُم مرو 

 الَمِنيالْع بر كَ اللَّهارفَتَب كُمبر ٦٤/غافر{اللَّه{ لَه خْلِصِني م وهعفَاد وإِلَّا ه لَا إِلَه يالْح وه 
 الَمِنيالْع بلِلَّهِ ر دمالْح ين٦٥/غافر{الد{أَن نِّي نُهِيت  أَعبد الَّذِين تَدعون مِن دونِ اللَّهِ  قُلْ إِ

 الَمِنيالْع بلِر لِمأُس أَن ت أُمِري و بمِن ر اتنيالْب اءنِيا ج٦٦/غافر{لَم{   
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جكُم طِفْلًا ثُم لِتَبلُغُوا أَشدكُم هو الَّ خْرِ ي لَقَةٍ ثُمع مِن مِن نُّطْفَةٍ ثُم ابٍ ثُمن تُرلَقَكُم مي خ ذِ
 قِلُونتَع لَّكُملَعى و مس لًا مج لُ ولِتَبلُغُوا أَ فَّى مِن قَبتَون يمِنكُم ما ووخيلِتَكُونُوا ش ثُم

ِإذَا قَضَى أَمرا فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُون }٦٧/غافر{ ي يحيِي ويمِيت فَ  أَلَم }٦٨/غافر{ هو الَّذِ
 فُونرصاتِ اللَّهِ أَنَّى يفِي آي اِدلُونج ي إِلَى الَّذِين ا }٦٩/غافر{تَربِموا بِالْكِتَابِ وكَذَّب الَّذِين 

 إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعناقِهِم والسلَاسِلُ يسحبون }٧٠/غافر{نا فَسوف يعلَمون أَرسلْنا بِهِ رسلَ
جرون }٧١/غافر{ سارِ يفِي الن مِيمِ ثُم٧٢/غافر{ فِي الْح{ رِكُونش  ثُم قِيلَ لَهم أَين ما كُنتُم تُ
لُّ اللَّه  مِن دونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّو}٧٣/غافر{ ا كَذَلِك يضِ لُ شيئً و مِن قَبعنَكُن نَّد ل لَّما بنا ع

 ٧٤/غافر{الْكَافِرِين{ ونحرتَم ا كُنتُمبِمو قرِ الْحضِ بِغَيفِي الْأَر ونحتَفْر ا كُنتُمذَلِكُم بِم 
ثْوى الْمتَكَبرِين  ادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيها فَ}٧٥/غافر{ م ٧٦/غافر{بِئْس{ إِن بِرفَاص 

 ونعج را ينفَإِلَي كنفَّينَتَو أَو مهي نَعِد    }٧٧/غافر{وعد اللَّهِ حق فَإِما نُرِينك بعض الَّذِ
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ص علَيك وما  نَقْص ن لَّمم مهمِنو كلَيا عنصن قَصم مهمِن لِكن قَبلًا مسا رلْنسأَر لَقَدو
 ق بِالْح ي ِإذَا جاء أَمر اللَّهِ قُضِ آيةٍ إِلَّا بِِإذْنِ اللَّهِ فَ وخسِر هنالِك كَان لِرسولٍ أَن يأْتِي بِ

 طِلُون ب٧٨/غافر{الْم{ أْكُلُون أَنْعام لِتَركَبوا مِنها ومِنها تَ ي جعلَ لَكُم الْ  ولَكُم }٧٩/غافر{ اللَّه الَّذِ
لُونملَى الْفُلْكِ تُحعا وهلَيعو ورِكُمدي ص ع ولِتَبلُغُوا علَيها حاجةً فِ  }٨٠/غافر{ فِيها منافِ

 وناتِ اللَّهِ تُنكِرآي ي ف كَان }٨١/غافر{ويرِيكُم آياتِهِ فَأَ وا كَينظُرضِ فَيي الْأَر  أَفَلَم يسِريوا فِ
هنى عا أَغْنضِ فَمي الْأَر ة وآثَارا فِ قُو دأَشو مهمِن كَانُوا أَكْثَر لِهِممِن قَب ةُ الَّذِيناقِبا عم م

 ونكْسِباقَ }٨٢/غافر{كَانُوا يحالْعِلْمِ و نم مها عِندوا بِماتِ فَرِحنيم بِالْبلُهسر ماءتْها جفَلَم 
ؤون  ه وكَفَرنَا بِ}٨٣/غافر{بِهِم ما كَانُوا بِهِ يستَهزِ دحا بِاللَّهِ ونا قَالُوا آمنْأسا بأَوا را  فَلَما كُنم

 رِكِنيش ي }٨٤/غافر{بِهِ م ي قَد خلَت فِ أْسنا سنت اللَّهِ الَّتِ ا بأَوا رلَم مانُهمي  فَلَم يك ينفَعهم إِ
 ونالْكَافِر الِكنه سِرخهِ و   }٨٥/غافر{عِبادِ
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  )٤١(سورة فصلت 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 كِتَاب فُصلَت آياتُه قُرآنًا عربِيا لِّقَومٍ }٢/فصلت{ تَنزِيلٌ من الرحمنِ الرحِيمِ}١/فصلت{حم 

 ونلَمع٣/فصلت{ي{ضرا فَأَعنَذِيرا وشِري ب  ونعمسلَا ي مفَه مهي }٤/فصلت{ أَكْثَر  وقَالُوا قُلُوبنا فِ
 امِلُونا علْ إِنَّنمفَاع ابج ي آذَانِنا وقْر ومِن بينِنا وبينِك حِ أَكِنةٍ مما تَدعونَا إِلَيهِ وفِ

لَ}٥/فصلت{ شر مثْلُكُم يوحى إِ ا أَنَا بهِ  قُلْ إِنَّموا إِلَيتَقِيمفَاس احِدو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ي
 رِكِنيش لٌ لِّلْميوو وهتَغْفِراس٦/فصلت{و{ ونكَافِر مةِ هم بِالْآخِرهو كَاةالز تُونؤلَا ي الَّذِين 

جر}٧/فصلت{ ئِنكُم }٨/فصلت{ غَير ممنونٍ  إِن الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم أَ لْ أَ  قُ
 الَمِنيالْع بر ا ذَلِكادأَند لَه لُونعج ض فِي يومينِ وتَ الْأَر لَقي خ  }٩/فصلت{لَتَكْفُرون بِالَّذِ

جعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وباركَ فِيها وقَدر فِيها أَقْواتَها فِي و ائِلِنياء لِّلسوامٍ سةِ أَيعبأَر 
ئْتِيا طَوعا أَو كَرها }١٠/فصلت{  ثُم استَوى إِلَى السماء وهِي دخان فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ اِ

 ا طَائِعِنين١١/فصلت{قَالَتَا أَتَي{   
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ي كُلِّ سماء أَمرها وزَينا السماء الدنْيا  فَقَضَاهن سبع سماواتٍ فِي يومينِ وأَوحى فِ
ظًا ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ  أَنذَرتُكُم صاعِقَةً  فَِإن أَعرضُوا فَقُلْ }١٢/فصلت{بِمصابِيح وحِفْ

 ودَثم ادٍ واعِقَةِ عثْلَ صأَلَّا }١٣/فصلت{م لْفِهِمخ مِنو دِيهِمنِ أَييلُ مِن ب سالر ماءتْهإِذْ ج 
بِهِ كَافِر سِلْتُما أُرلَائِكَةً فَإِنَّا بِملَ مأَنز نا لَ باء رش قَالُوا لَو وا إِلَّا اللَّهدبتَع ا }١٤/فصلت{ونفَأَم 

ي  عاد فَاستَكْبروا فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد مِنا قُوة أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذِ
 وندحج ا ياتِنكَانُوا بِآيو ةقُو مهمِن دأَش وه ملَقَه١٥/فصلت{خ{ا علْنسا  فَأَرحي لَيهِم رِ

ي الْحياةِ الدنْيا ولَعذَاب الْآخِرةِ أَخزى  يِ فِ خِز صرصرا فِي أَيامٍ نَّحِساتٍ لِّنذِيقَهم عذَاب الْ
 ونرنصلَا ي مه١٦/فصلت{و{ذَتْهى فَأَخدلَى الْهى عموا الْع بتَحفَاس ماهنيدفَه ودا ثَمأَمو  م

 ونكْسِبا كَانُوا يونِ بِمذَابِ الْهاعِقَةُ الْع١٧/فصلت{ص{ تَّقُونكَانُوا يوا ونآم ا الَّذِيننيج  ونَ
شر أَعداء اللَّهِ إِلَى النارِ فَهم يوزَعون }١٨/فصلت{ حي مويا }١٩/فصلت{ ووهاؤا جتَّى إِذَا مح 

س هِملَيع هِدش لُونمعا كَانُوا يبِم مهلُودج و مهارصأَبو مهع٢٠/فصلت{م{   
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جلُودِهِم لِم شهِدتُّم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّ لَّ شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ وقَالُوا لِ ي أَنطَق كُ ذِ
 ونعج هِ تُرإِلَيةٍ ور٢١/فصلت{م{ كُمارصلَا أَبو كُمعمس كُملَيع دهش ي أَن ونتَتِرتَس ا كُنتُممو 

ي }٢٢/فصلت{ تَعملُون ولَا جلُودكُم ولَكِن ظَننتُم أَن اللَّه لَا يعلَم كَثِريا مما  وذَلِكُم ظَنكُم الَّذِ
 خَاسِرِين داكُم فَأَصبحتُم من الْ أَر كُمبنتُم بِر٢٣/فصلت{ظَن{ مى لَّهثْوم اروا فَالنبِرصفَإِن ي 

 تَبِنيعالْم نم ما هوا فَمتِبتَعسإِن يقُ}٢٤/فصلت{و ما لَهضْنقَيو  دِيهِمأَي نيا بم موا لَهنينَاء فَزر
ِجن والْإِنسِ إِنَّهم كَانُوا  ي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِهِم من الْ وما خلْفَهم وحق علَيهِم الْقَولُ فِ

 اسِرِينآ}٢٥/فصلت{خذَا الْقُروا لِهعموا لَا تَسكَفَر قَالَ الَّذِينو  ونتَغْلِب لَّكُما فِيهِ لَعالْغَونِ و
ي كَانُوا يعملُون }٢٦/فصلت{ جزِينهم أَسوأَ الَّذِ لَنا ودِيدا شذَابوا عكَفَر الَّذِين ذِيقَنفَلَن 
خُلْدِ جزاء بِما }٢٧/فصلت{ كَانُوا بِآياتِنا  ذَلِك جزاء أَعداء اللَّهِ النار لَهم فِيها دار الْ

 وندحج ا }٢٨/فصلت{يملْهعج ِجن والْإِنسِ نَ  وقَالَ الَّذِين كَفَروا ربنا أَرِنَا الَّذَينِ أَضَلَّانَا مِن الْ
 فَلِنيالْأَس كُونَا مِنا لِيامِنأَقْد ت٢٩/فصلت{تَح{   
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ِشروا  أَبنُوا وزلَا تَحخَافُوا و نا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تَ بقَالُوا ر الَّذِين إِن
 وندتُوع ةِ الَّتِي كُنتُمنج أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنْيا وفِي الْآخِرةِ ولَكُم  نَحن }٣٠/فصلت{بِالْ

 ونعا تَدا مفِيه لَكُمو كُمي أَنفُس شتَهِ ا من غَفُورٍ رحِيمٍ }٣١/فصلت{فِيها ما تَ  }٣٢/فصلت{ نُزلً
لَ صالِحا وقَ ي مِن الْمسلِمِني ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِ  ولَا }٣٣/فصلت{الَ إِنَّنِ

 ي أَنَّه ولِ ي بينك وبينه عداوة كَ ِإذَا الَّذِ ي أَحسن فَ ي هِ ع بِالَّتِ ي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَ تَستَوِ
 مِيم٣٤/فصلت{ح{ا يموا وربص ا إِلَّا الَّذِينلَقَّاها يمظِيمٍ  و ظٍّ ع ا إِلَّا ذُو ح٣٥/فصلت{لَقَّاه{ 

 لِيمالْع مِيعالس وه تَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهغٌ فَاس طَانِ نَز يالش مِن كغَننزا يإِماتِهِ }٣٦/فصلت{وآي مِنو 
جدوا لِلشمسِ ولَا لِ لَا تَس رالْقَمو سمالشو ارهالنلُ واللَّي نلَقَهي خ جدوا لِلَّهِ الَّذِ اسرِ ولْقَم

 وندبتَع اهإِي لِ }٣٧/فصلت{إِن كُنتُم بِاللَّي لَه ونحبسي كبر عِند وا فَالَّذِينرتَكْبفَإِنِ اس 
 ونأَمسلَا ي مهارِ وهالنسجدة واجبة (  }٣٨/فصلت{و(   
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ي أَحياها  ت وربت إِن الَّذِ تَزاء اها الْمهلَيا علْنةً فَإِذَا أَنزاشِعخ ضى الْأَرتَر اتِهِ أَنَّكآي مِنو
لِّ شيءٍ  خْفَون }٣٩/فصلت{قَدِير لَمحيِي الْموتَى إِنَّه علَى كُ ا لَا ياتِنفِي آي ونلْحِدي الَّذِين إِن 

 لُونما تَعبِم إِنَّه ا شِئْتُملُوا ممةِ اعامالْقِي موا يأْتِي آمِنن يأَم م ريارِ خي الن علَينا أَفَمن يلْقَى فِ
 صِري٤٠/فصلت{ب{واكَفَر الَّذِين إِن  زِيزع لَكِتَاب إِنَّهو ماءها جبِالذِّكْرِ لَم }أْتِيهِ }٤١/فصلتلَا ي 

 ما يقَالُ لَك إِلَّا ما }٤٢/فصلت{الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خلْفِهِ تَنزِيلٌ من حكِيمٍ حمِيدٍ 
ا }٤٣/فصلت{مغْفِرةٍ وذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك إِن ربك لَذُو   ولَو جعلْناه قُرآنً

 الَّذِينشِفَاء و ى ودوا هنآم لِلَّذِين وقُلْ ه بِيرعو مِيج أَأَع اتُهآي لَتلَا فُصا لَّقَالُوا لَومِيج أَع
 ولَقَد }٤٤/فصلت{م عمى أُولَئِك ينادون مِن مكَانٍ بعِيدٍ لَا يؤمِنون فِي آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِ

ي  ي بينهم وإِنَّهم لَفِ ف فِيهِ ولَولَا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك لَقُضِ آتَينا موسى الْكِتَاب فَاختُلِ
َظلَّامٍ  من عمِلَ صالِحا فَلِن}٤٥/فصلت{شكٍّ منه مرِيبٍ  ك بِ با رما وهلَياء فَعأَس نمفْسِهِ و

  )اجلزء اخلامس والعشرون (  }٤٦/فصلت{لِّلْعبِيدِ 
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ج خْر د عِلْم الساعةِ وما تَ رهِ يإِلَّا إِلَي ع لُ مِن أُنثَى ولَا تَضَ  مِن ثَمراتٍ من أَكْمامِها وما تَحمِ
 وضَلَّ عنهم ما }٤٧/فصلت{بِعِلْمِهِ ويوم ينادِيهِم أَين شركَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ ما مِنا مِن شهِيدٍ 

م ما لَهوا مظَن لُ ومِن قَب ونعدحِيصٍ كَانُوا ياء }٤٨/فصلت{ن معمِن د انالْإِنس أَمسلَا ي 
خَيرِ وإِن مسه الشر فَيؤوس قَنوطٌ   ولَئِن أَذَقْناه رحمةً منا مِن بعدِ َضراء }٤٩/فصلت{الْ

ي وما أَظُن الساعةَ قَاِئمةً ولَئِن رجِ ه لَلْحسنى مستْه لَيقُولَن هذَا لِ ي عِند ي إِن لِ بإِلَى ر تع
 وإِذَا أَنْعمنا علَى }٥٠/فصلت{فَلَننبئَن الَّذِين كَفَروا بِما عمِلُوا ولَنذِيقَنهم من عذَابٍ غَلِيظٍ 
اء ععفَذُو د رالش هسإِذَا مانِبِهِ وج ض ونَأى بِ رانِ أَعإِن }٥١/فصلت{رِيضٍ الْإِنس تُمأَيلْ أَر  قُ

 سنرِيهِم آياتِنا }٥٢/فصلت{كَان مِن عِندِ اللَّهِ ثُم كَفَرتُم بِهِ من أَضَلُّ مِمن هو فِي شِقَاقٍ بعِيدٍ 
فِ بِر ي أَنفُسِهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحق أَولَم يكْ آفَاقِ وفِ ي الْ لِّ شيءٍ فِ بك أَنَّه علَى كُ

 هِيدحِيطٌ }٥٣/فصلت{ش ءٍ مي بِكُلِّ ش أَلَا إِنَّه هِمبن لِّقَاء رةٍ ميفِي مِر م٥٤/فصلت{ أَلَا إِنَّه{  
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  )٤٢(ة الشورى سور

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك اللَّه الْعزِيز }٢/الشورى{ عسق }١/الشورى{حم   كَذَلِك يوحِ

 كِيم٣/الشورى{الْح{ ظِيم الْع لِيالْع وهضِ وا فِي الْأَرماتِ واوما فِي السم ٤/شورىال{ لَه{ 
ي  طَّرن مِن فَوقِهِن والْملَائِكَةُ يسبحون بِحمدِ ربهِم ويستَغْفِرون لِمن فِ تَكَاد السماوات يتَفَ

 حِيمالر الْغَفُور وه اللَّه ضِ أَلَا إِن٥/الشورى{الْأَر{اء اللَّهونِهِ أَولِيخَذُوا مِن د  حفِيظٌ  والَّذِين اتَّ
 وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك قُرآنًا عربِيا لِّتُنذِر أُم الْقُرى }٦/الشورى{علَيهِم وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ 

جنةِ وفَرِيق فِي السعِريِ  ي الْ عِ لَا ريب فِيهِ فَرِيق فِ مج  ولَو }٧/رىالشو{ومن حولَها وتُنذِر يوم الْ
يٍّ  لِ ن وم ما لَهم ونالظَّالِمتِهِ ومحاء فِي رش ن يخِلُ مدلَكِن يو ةاحِدةً وأُم ملَهعج شاء اللَّه لَ

ي املَوتَى و}٨/الشورى{ولَا نَصِريٍ  ي وهو يحيِ َخذُوا مِن دونِهِ أَولِياء فَاللَّه هو الْولِ هو علَى  أَمِ اتَّ
 ءٍ قَدِيريي }٩/الشورى{كُلِّ ش بر اللَّه إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم هكْمءٍ فَحيفِيهِ مِن ش تَلَفْتُما اخمو 

 هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتهِ تَولَي١٠/الشورى{ع{   
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ؤكُم فِيهِ  ذْرا ياجامِ أَزْوالْأَنْع مِنا واجأَزْو أَنفُسِكُم نلَ لَكُم معضِ جالْأَراتِ واومالس فَاطِر
 صِريالب مِيعالس وهو ءيكَمِْثلِهِ ش س١١/الشورى{لَي{الْأَراتِ واومالس قَالِيدم طُ  لَه سبضِ ي

 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّه قْدِرياء وش ن يقَ لِم ع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ }١٢/الشورى{الرزْ رش 
ي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا الدين ولَا  نُوحا والَّذِ

ي إِلَيهِ من تَ شاء ويهدِ ن يهِ مي إِلَي جتَبِ ي هِ اللَّهلَي شرِكِني ما تَدعوهم إِ لَى الْمع رقُوا فِيهِ كَبتَفَر
 نِيب١٣/الشورى{ي{قَتبةٌ سلَا كَلِملَو و مهنيا بغْيب الْعِلْم ماءها جدِ معقُوا إِلَّا مِن با تَفَرممِن  و 

 هنكٍّ مي ش ثُوا الْكِتَاب مِن بعدِهِم لَفِ ي بينهم وإِن الَّذِين أُورِ ى لَّقُضِ مس لٍ م ج ربك إِلَى أَ
ت ولَا تَتَّبِع أَهواءهم وقُلْ آمنت بِما أَنزلَ }١٤/الشورى{مرِيبٍ  ا أُمِركَم تَقِماسو ع فَاد فَلِذَلِك 

جةَ  لَا ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيدِلَ بلِأَع ت أُمِرمِن كِتَابٍ و اللَّه
 صِريهِ الْمإِلَيا وننيب عمج ي اللَّه كُمنيبا ونني١٥/الشورى{ب{   
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 هِملَيعو هِمبر احِضَةٌ عِندد متُهج ح لَه جِيب والَّذِين يحاجون فِي اللَّهِ مِن بعدِ ما استُ
 دِيدش ذَابع ملَهو لَ الْكِ}١٦/الشورى{غَضَبي أَنز تَاب بِالْحق والْمِيزان وما  اللَّه الَّذِ
 ةَ قَرِيباعلَّ السلَع رِيكدوا }١٧/الشورى{ينآم الَّذِينا وبِه ونمِنؤلَا ي ا الَّذِينلُ بِه جِ تَعسي 

ي الساعةِ ق أَلَا إِن الَّذِين يمارون فِ ا الْحأَنَّه ونلَمعيا وهمِن فِقُونش عِيدٍ ملَفِي ضَلَالٍ ب 
ي العزِيز }١٨/الشورى{ شاء وهو الْقَوِ ن يقُ م هِ يرزُ طِيف بِعِبادِ  من كَان يرِيد }١٩/الشورى{ اللَّه لَ

ث الدنْيا نُؤتِهِ مِنها وما لَه فِي الْ رح رِيدي ن كَانمثِهِ و رفِي ح لَه ةِ نَزِدالْآخِر ث رةِ مِن حآخِر
 أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يْأذَن بِهِ اللَّه ولَولَا كَلِمةُ }٢٠/الشورى{نَّصِيبٍ 

 أَلِيم ذَابع ملَه الظَّالِمِني إِنو مهنيب لِ لَقُضِي٢١/الشورى{الْفَص{مِم فِقِنيش م ى الظَّالِمِنيا  تَر
جناتِ لَهم ما  ضَاتِ الْ واتِ فِي رالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينو بِهِم اقِعو وهوا وبكَس

 الْفَضْلُ الكَبِري وه ذَلِك هِمبر عِند وناؤش ٢٢/الشورى{ي{   
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جرا إِلَّا  ل لَّا أَسأَلُكُم علَيهِ أَ ه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ قُ ادعِب اللَّه رش بي ي ذَلِك الَّذِ
د لَه فِيها حسنا إِن اللَّ ف حسنةً نَّزِ ي الْقُربى ومن يقْتَرِ  }٢٣/الشورى{ه غَفُور شكُور الْمودة فِ

 ق ح اللَّه الْباطِلَ ويحِ ميو لَى قَلْبِكع خْتِم ي أِ اللَّهش ا فَإِن يلَى اللَّهِ كَذِبى عافْتَر قُولُوني أَم
دورِ  بِذَاتِ الص لِيمع اتِهِ إِنَّهبِكَلِم قلُ }٢٤/الشورى{الْح قْبي ي هِ ويعفُو  وهو الَّذِ التَّوبةَ عن عِبادِ

 لُونا تَفْعم لَمعيئَاتِ وينِ الساتِ }٢٥/الشورى{عالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين جِيب  ويستَ
 دِيدش ذَابع ملَه ونالْكَافِرن فَضْلِهِ وم مهزِيدي٢٦/الشورى{و{الر طَ اللَّه سب لَوهِ  و قَ لِعِبادِ زْ

 صِريب بِريهِ خ شاء إِنَّه بِعِبادِ ا يرٍ ملُ بِقَدزنلَكِن يضِ وي الْأَر ي }٢٧/الشورى{لَبغَوا فِ  وهو الَّذِ
 مِيدالْح لِي الْو وهو تَهمحر رنشيطُوا و ا قَندِ معمِن ب ث لُ الْغَيزن٢٨/الشورى{ي{مِناتِهِ  وآي 

 اء قَدِيرش إِذَا ي عِهِمملَى جع وهةٍ وابا مِن دفِيهِم ث ا بمضِ والْأَراتِ واومالس لْقخ
صِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِريٍ }٢٩/الشورى{ ن مكُم مابا أَصما }٣٠/الشورى{ ومو 

ِجزِين علَا نَصِريٍ أَنتُم بِملِيٍّ وونِ اللَّهِ مِن ون دا لَكُم ممضِ و ي الْأَر    }٣١/الشورى{ فِ
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ي الْبحرِ كَالْأَعلَامِ  جوارِ فِ ْظلَلْن رواكِد علَى  إِن}٣٢/الشورى{ومِن آياتِهِ الْ فَي يحكِنِ الرسأْ يش ي 
آياتٍ لِّكُلِّ صبارٍ شكُورٍ  ي ذَلِك لَ هِ إِن فِ ف عن }٣٣/الشورى{ظَهرِ عيوا وبا كَسبِم نوبِقْهي أَو 

جاِدلُون فِي آياتِنا ما لَهم من}٣٤/الشورى{كَثِريٍ  ي الَّذِين لَمعيحِيصٍ  وا أُوتِيتُم }٣٥/الشورى{ مفَم 
 كَّلُونتَوي هِمبلَى رعوا ونآم قَى لِلَّذِينأَبو رياللَّهِ خ ا عِندما ونْياةِ الديالْح تَاعءٍ فَمي ن شم

ش وإِذَا ما }٣٦/الشورى{ ثْمِ والْفَواحِ جتَنِبون كَبائِر الْإِ ي الَّذِينو  ونغْفِري موا ه٣٧/الشورى{غَضِب{ 
 نفِقُوني ماهزَقْنا رمِمو مهنيى بورش مهرأَمو لَاةوا الصأَقَامو هِمبوا لِرابج والَّذِين استَ

جزاء س}٣٩/الشورى{ والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغْي هم ينتَصِرون }٣٨/الشورى{ ا  وثْلُهئَةٌ ميئَةٍ سي
 الظَّالِمِني حِبلَا ي لَى اللَّهِ إِنَّهع ه رج ح فَأَ  ولَمنِ انتَصر بعد ُظلْمِهِ }٤٠/الشورى{فَمن عفَا وأَصلَ

ظْلِمون}٤١/الشورى{فَأُولَئِك ما علَيهِم من سبِيلٍ  ي لَى الَّذِينبِيلُ عا السي  إِنَّم  الناس ويبغُون فِ
 أَلِيم ذَابم علَه لَئِكأُو ق رِ الْحضِ بِغَيمِ }٤٢/الشورى{الْأَرزع لَمِن ذَلِك إِن غَفَرو ربن صلَمو 

هِ وتَرى الظَّالِمِني }٤٣/الشورى{الُْأمورِ  يٍّ من بعدِ لَما رأَوا الْعذَاب  ومن يضْلِلِ اللَّه فَما لَه مِن ولِ
   }٤٤/الشورى{يقُولُون هلْ إِلَى مردٍّ من سبِيلٍ 
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ضُون علَيها خاشِعِني مِن الذُّلِّ ينظُرون مِن  رعي ماهتَرو وا إِننآم قَالَ الَّذِينفِيٍّ وفٍ خطَر
قِيمٍ  ذَابٍ مفِي ع الظَّالِمِني ةِ أَلَا إِنامالْقِي موي لِيهِمأَهو مهوا أَنفُسسِرخ الَّذِين خَاسِرِين الْ

ن يضْلِلِ اللَّه فَما لَه مِن سبِيلٍ  وما كَان لَهم من أَولِياء ينصرونَهم من دونِ اللَّهِ وم}٤٥/الشورى{
جأٍ يومئِذٍ }٤٦/الشورى{ جِيبوا لِربكُم من قَبلِ أَن يأْتِي يوم لَّا مرد لَه مِن اللَّهِ ما لَكُم من ملْ  استَ

ضُوا فَما أَرسلْناكَ ع}٤٧/الشورى{وما لَكُم من نَّكِريٍ  رأَع إِلَّا  فَإِن كلَيع ا إِن لَيهِم حفِيظً
 إِن ح بِها وإِن تُصِبهم سيئَةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم فَ إِنسان مِنا رحمةً فَرِ الْبلَاغُ وإِنَّا إِذَا أَذَقْنا الْ

 كَفُور انخْ}٤٨/الشورى{الْإِنس ضِ يالْأَراتِ واومالس لْكا  لِلَّهِ م شاء إِنَاثً ي نلِم بهاء يش ا يم لُق
 كُور شاء الذُّ ن يلِم بهي٤٩/الشورى{و{ ا إِنَّهقِيماء عش ن يلُ معج يإِنَاثًا وانًا وذُكْر مهج وزي أَو 

 قَدِير لِيم٥٠/الشورى{ع{يحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمرٍ أَن يش لِب ا كَانمو  ابٍ أَوج ا أَو مِن وراء حِ
 كِيمح ي شاء إِنَّه علِ ا يبِإِذْنِهِ م وحِيا فَي    }٥١/الشورى{يرسِلَ رسولً
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وحر كا إِلَينيحأَو كَذَلِكو اهلْنعلَكِن جو انمي ي ما الْكِتَاب ولَا الْإِ ا من أَمرِنَا ما كُنت تَدرِ
ستَقِيمٍ  اطٍ مي إِلَى صِر شاء مِن عِبادِنَا وإِنَّك لَتَهدِ ي بِهِ من نَّ  صِراطِ }٥٢/الشورى{نُورا نَّهدِ

ي السماواتِ وما فِ ي لَه ما فِ  }٥٣/الشورى{ي الْأَرضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِري الْأُمور اللَّهِ الَّذِ

  )٤٣(سورة الزخرف 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 }٣/الزخرف{ إِنَّا جعلْناه قُرآنًا عربِيا لَّعلَّكُم تَعقِلُون }٢/الزخرف{ والْكِتَابِ الْمبِنيِ }١/الزخرف{حم 

ي  ي حكِيم وإِنَّه فِ  أَفَنضْرِب عنكُم الذِّكْر صفْحا أَن كُنتُم }٤/الزخرف{أُم الْكِتَابِ لَدينا لَعلِ
 رِفِنيس ا مم٥/الزخرف{قَو{ لِنييٍّ فِي الْأَو يٍّ إِلَّا }٦/الزخرف{ وكَم أَرسلْنا مِن نَّبِ  وما يأْتِيهِم من نَّبِ
ؤون كَانُوا بِهِ يستَ لُ الْأَولِني }٧/الزخرف{هزِ شا ومضَى مثَ طْ م بهمِن دا أَشلَكْن٨/الزخرف{ فََأه{ 

 لِيمالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي ضالْأَراتِ واومالس لَقخ نم مأَلْتَهلَئِن سي }٩/الزخرف{و  الَّذِ
ض مهدا  الْأَر لَ لَكُمعج ونتَدتَه لَّكُما لَّع جعلَ لَكُم فِيها سبلً ١٠/الزخرف{و{   
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ي نَزلَ مِن السماء ماء بِقَدرٍ فَأَنشرنَا بِهِ بلْدة ميتًا كَذَ جون والَّذِ خْر ي }١١/الزخرف{لِك تُ  والَّذِ
 ونكَبا تَرامِ مالْأَنْعالْفُلْكِ و نلَ لَكُم م عج ا وكُلَّه اجالْأَزْو لَقلَى }١٢/الزخرف{خوا عتَولِتَس 
حانبتَقُولُوا سهِ ولَيع تُميتَوإِذَا اس كُمبةَ رموا نِعتَذْكُر هِ ثُم خَّر لَنا هذَا وما ظُهورِ ي س  الَّذِ

 قْرِنِنيم ا لَه١٣/الزخرف{كُن{ وننقَلِبا لَمنبإِنَّا إِلَى رو }١٤/الزخرف{ ا إِنءزهِ ج جعلُوا لَه مِن عِبادِ و 
 بِنيم لَكَفُور انفَ}١٥/الزخرف{الْإِنسأَصاتٍ ونب خْلُق ا يخَذَ مِم  }١٦/الزخرف{اكُم بِالْبنِني  أَمِ اتَّ

 ظِيم جهه مسودا وهو كَ ثَلًا ظَلَّ ونِ ممحلِلر با ضَرم بِمهدأَح رش إِذَا ب١٧/الزخرف{و{ 
خِصامِ غَير مبِنيٍ  ي الْحِلْيةِ وهو فِي الْ شأُ فِ نن يملَائِكَةَ الَّ}١٨/الزخرف{أَولُوا الْمعج و  مه ذِين

 أَلُونسيو متُهادهش تُكْتَبس ملْقَهوا خهِدش ا أَ  وقَالُوا لَو شاء }١٩/الزخرف{عِباد الرحمنِ إِنَاثً
 ونصخْر إِلَّا ي مه عِلْمٍ إِن مِن م بِذَلِكا لَهم منَاهدبا عم نمح٢٠/الزخرف{الر{ ماهنآتَي أَم 

جدنَا آباءنَا علَى أُمةٍ وإِنَّا }٢١/الزخرف{ابا من قَبلِهِ فَهم بِهِ مستَمسِكُون كِتَ لْ قَالُوا إِنَّا وب 
 ونتَده لَى آثَارِهِم م٢٢/الزخرف{ع{   
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جدنَا آباءنَا علَى أُمةٍ  ا إِنَّا وفُوهتْرن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مةٍ ميفِي قَر لِكا مِن قَبلْنسا أَرم كَذَلِكو
 ونقْتَد لَى آثَارِهِم مإِنَّا عا}٢٣/الزخرف{وهِ آبلَيع دتُّمج ا وى مِمدجِئْتُكُم بِأَه لَوقَالَ أَو  ءكُم

 ونسِلْتُم بِهِ كَافِرا أُرةُ }٢٤/الزخرف{قَالُوا إِنَّا بِم اقِبع كَان ف كَي فَانظُر مها مِننفَانتَقَم 
 كَذِّبِني٢٥/الزخرف{الْم{ وندبا تَعماء مرمِهِ إِنَّنِي بقَولِأَبِيهِ و اهِيمرإِذْ قَالَ إِبو }إِلَّا }٢٦/الزخرف 

طَرنِي فَإِنَّه سيهدِينِ الَّ ي فَ جِعون }٢٧/الزخرف{ذِ ري ملَّهقِبِهِ لَعي ع جعلَها كَلِمةً باقِيةً فِ و 
ق ورسولٌ مبِني }٢٨/الزخرف{ الْح ماءهتَّى جح ماءهآبلَاء وؤه تتَّعلْ ما }٢٩/الزخرف{ بلَمو 

قَالُوا ه ق الْح ماءهج ونإِنَّا بِهِ كَافِرو رلَى }٣٠/الزخرف{ذَا سِحع آنذَا الْقُرلَ هلَا نُزقَالُوا لَوو 
ظِيمٍ  نِ عتَييالْقَر نلٍ مج ٣١/الزخرف{ر{ متَهعِيشم مهنيا بنمقَس ننَح كبةَ رمحر ونقْسِمي مأَه 
ا فِي الْحياةِ الدنْيا ورفَ خْرِي ضًا سعم بضُهعخِذَ ب جاتٍ لِيتَّ رضٍ دعقَ ب فَو مضَهعا بنع

 ونعمج ا يمم ريخ كبر تمحرن }٣٢/الزخرف{وا لِملْنعج  ولَولَا أَن يكُون الناس أُمةً واحِدة لَ
قُفًا مس وتِهِمينِ لِبمحبِالر كْفُري ونرظْه ا يهلَيع ج    }٣٣/الزخرف{ن فَضَّةٍ ومعارِ
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 ونتَّكِؤا يهلَيا عررسا وابوأَب وتِهِميلِبإِن كُلُّ ذَلِ}٣٤/الزخرف{وفًا ورزُخاةِ  ويالْح تَاعا ملَم ك
 تَّقِنيلِلْم كبر عِند ةالْآخِرا ونْي٣٥/الزخرف{الد{ لَه ضنِ نُقَيمحن ذِكْرِ الرع شعن يمو 

 قَرِين لَه وا فَه طَانً يم}٣٦/الزخرف{شأَنَّه ونبسحيبِيلِ ونِ السع مونَه دصلَي مإِنَّهو  ونتَدهم 
شرِقَينِ فَبِئْس الْقَرِين }٣٧/الزخرف{ الْم دعب كنيبي و  حتَّى إِذَا جاءنَا قَالَ يا لَيت بينِ
شتَرِكُون }٣٨/الزخرف{ ذَابِ مفِي الْع أَنَّكُم تُمإِذ ظَّلَم موالْي كُمنفَعلَن ي٣٩/الزخرف{ و{ أَفَأَنت 

الص مِعبِنيٍ تُسفِي َضلَالٍ م ن كَانمو يمي الْع  فَإِما نَذْهبن بِك فَإِنَّا }٤٠/الزخرف{م أَو تَهدِ
 وننتَقِمم مه٤١/الزخرف{مِن{ ونقْتَدِر هِم ملَيفَإِنَّا ع منَاهدعي و  }٤٢/الزخرف{ أَو نُرِينك الَّذِ

ي أُوحِ ستَقِيمٍ فَاستَمسِك بِالَّذِ اطٍ ملَى صِرع إِنَّك كإِلَي ٤٣/الزخرف{ي{ لَّك لَذِكْر إِنَّهو 
 َألُونتُس ف وسو مِكلِقَوا مِن }٤٤/الزخرف{ولْنعج  واسأَلْ من أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسلِنا أَ

 وندبعةً ينِ آلِهمحونِ الرلَقَ}٤٥/الزخرف{دلَئِهِ فَقَالَ  ومو نوعا إِلَى فِراتِنى بِآيوسا ملْنسأَر د
 الَمِنيالْع بولُ رسي ر  فَلَما جاءهم بِآياتِنا إِذَا هم منها يضْحكُون }٤٦/الزخرف{إِنِّ

   }٤٧/الزخرف{
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 ونجِع ري ملَّهذَابِ لَعم بِالْعذْنَاهأَخا وتِهأُخ مِن رأَكْب ي  }٤٨/الزخرف{وما نُرِيهِم من آيةٍ إِلَّا هِ
تَدها لَمكَ إِنَّنعِند هِدا عبِم كبا رلَن ع اد احِرا السه ا أَيقَالُوا يو ا }٤٩/الزخرف{ونفْنش  فَلَما كَ

 نكُثُوني مإِذَا ه ذَابالْع مهني }٥٠/الزخرف{ع س لِ مِ أَلَيا قَومِهِ قَالَ يي قَو  ونَادى فِرعون فِ
 ونصِري أَفَلَا تُب ي مِن تَحتِ جرِ هِ الْأَنْهار تَ  من هذَا  أَم أَنَا خير}٥١/الزخرف{ملْك مِصر وهذِ

 بِنيي كَادلَا يو هِنيم وي ه  فَلَولَا أُلْقِي علَيهِ أَسوِرة من ذَهبٍ أَو جاء معه }٥٢/الزخرف{الَّذِ
 قْتَرِنِنيلَائِكَةُ م٥٣/الزخرف{الْم{ ا فَاسِقِنيمكَانُوا قَو مإِنَّه وهفَأَطَاع همقَو ف خَ  }٥٤/فالزخر{ فَاستَ

 عِنيمج جعلْناهم سلَفًا ومثَلًا لِلْآخِرِين }٥٥/الزخرف{فَلَما آسفُونَا انتَقَمنا مِنهم فَأَغْرقْناهم أَ  فَ
ون }٥٦/الزخرف{ صِدي همِن كمثَلًا إِذَا قَوم ميرم ناب ا ضُرِبلَما }٥٧/الزخرف{ وتُنقَالُوا أَآلِهو 
خ ونصِمخ مقَو ملْ هلًا بدإِلَّا ج لَك وهبا َضرم وه أَم را }٥٨/الزخرف{ينمأَنْع دبإِلَّا ع وه إِن 

ي إِسرائِيلَ  ا لِّبنِ جعلْناه مثَلً هِ ولَيضِ }٥٩/الزخرف{ع ي الْأَر جعلْنا مِنكُم ملَائِكَةً فِ شاء لَ  ولَو نَ
خْلُفُ ي ٦٠/الزخرف{ون{   
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 تَقِيمس اطٌ مذَا صِرونِ هاتَّبِعا وبِه نتَرةِ فَلَا تَماعلِّلس لَعِلْم إِنَّه٦١/الزخرف{و{ نَّكُمدصلَا يو 
طَ يالش بِني م ودع لَكُم إِنَّه جِئْتُكُم }٦٢/الزخرف{ان اتِ قَالَ قَدنيى بِالْباء عِيسا جلَمو 

خْتَلِفُون فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّه وأَطِيعونِ  ي تَ  إِن اللَّه هو }٦٣/الزخرف{بِالْحِكْمةِ ولِأُبين لَكُم بعض الَّذِ
كُمبري وبر تَقِيمس اطٌ مذَا صِره وهدبلٌ }٦٤/الزخرف{ فَاع يفَو نِهِميمِن ب ابزالْأَح ف  فَاختَلَ

 هلْ ينُظرون إِلَّا الساعةَ أَن تَْأتِيهم بغْتَةً وهم لَا }٦٥/الزخرف{لِّلَّذِين ظَلَموا مِن عذَابِ يومٍ أَلِيمٍ 
 ونرعش ٦٦/الزخرف{ي{ تَّقِنيإِلَّا الْم ودضٍ ع علِب مضُهعئِذٍ بموادِ لَا }٦٧/الزخرف{ الْأَخِلَّاء يا عِبي 

 نُونزتَح لَا أَنتُمو موالْي كُملَيع فو٦٨/الزخرف{خ{ لِمِنيسكَانُوا ما واتِنوا بِآينآم الَّذِين 
جنةَ أَ}٦٩/الزخرف{ طَاف علَيهِم بِصِحافٍ من }٧٠/الزخرف{نتُم وأَزْواجكُم تُحبرون  ادخلُوا الْ ي 

 ونالِدا خفِيه أَنتُمو نيتَلَذُّ الَْأعو س أَنفُ شتَهِيهِ الْ  وتِلْك }٧١/الزخرف{ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفِيها ما تَ
ثْتُموها بِما كُنتُم تَ جنةُ الَّتِي أُورِ  لَكُم فِيها فَاكِهةٌ كَثِرية مِنها تَأْكُلُون }٧٢/الزخرف{عملُون الْ

   }٧٣/الزخرف{
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 ونالِدخ منهذَابِ جفِي ع رِمِنيج الْم لَ}٧٤/الزخرف{إِن  ونلِسبفِيهِ م مهو مهنع فَتَّرا ي
ضِ }٧٦/الزخرف{ وما َظلَمناهم ولَكِن كَانُوا هم الظَّالِمِني }٧٥/الزخرف{  ونَادوا يا مالِك لِيقْ

 ثُون ق ولَكِن أَ}٧٧/الزخرف{علَينا ربك قَالَ إِنَّكُم ماكِ اكُم بِالْحجِئْن لَقَد  ونكَارِه قلِلْح كُمكْثَر
ع سِرهم }٧٩/الزخرف{ أَم أَبرموا أَمرا فَِإنَّا مبرِمون }٧٨/الزخرف{ مأَنَّا لَا نَس ونبسحي أَم 

 ونكْتُبي هِميا لَدلُنسرلَى وم باهوج  أَولُ الْعابِدِين  قُلْ إِن كَان لِلرحمنِ ولَد فَأَنَا}٨٠/الزخرف{ونَ
شِ عما يصِفُون }٨١/الزخرف{ رالْع بضِ رالْأَراتِ واومالس بر انحب٨٢/الزخرف{ س{ مهفَذَر 

 وندوعي ي خُوضُوا ويلْعبوا حتَّى يلَاقُوا يومهم الَّذِ ٨٣/الزخرف{ي{ اء إِلَهمي الس ي فِ  وهو الَّذِ
ضِ }٨٤/الزخرف{ الْأَرضِ إِلَه وهو الْحكِيم الْعلِيم وفِي الْأَراتِ واومالس لْكم ي لَه  وتَباركَ الَّذِ

 ونعج هِ تُرإِلَيةِ واعالس عِلْم ه عِندا ومهنيا بمونِهِ }٨٥/الزخرف{ومِن د ونعدي الَّذِين لِكملَا يو 
ق وهم يعلَمون الشفَاعةَ بِالْح هِدن ش٨٦/الزخرف{ إِلَّا م{ اللَّه قُولُنلَي ملَقَهخ نم مأَلْتَهلَئِن سو 

 فَكُونؤ٨٧/الزخرف{فَأَنَّى ي{ ونمِنؤلَّا ي ملَاء قَوؤه إِن بارقِيلِهِ يو }٨٨/الزخرف{ مهنع ح  فَاصفَ
لَامقُلْ سو ونلَمعي ف و٨٩/الزخرف{ فَس{  
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  )٤٤(سورة الدخان 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنَّا كُنا منذِرِين  إِنَّا أَنزلْناه}٢/الدخان{ والْكِتَابِ الْمبِنيِ }١/الدخان{حم   فِ

قُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ }٣/الدخان{ فْرا ي٤/الدخان{ فِيه{ سِلِنيرا معِندِنَا إِنَّا كُن نا مرأَم }٥/الدخان{ 
 لِيمالْع مِيعالس وه إِنَّه كبن رةً ممح٦/الدخان{ر{اومالس با إِن  رمهنيا بمضِ والْأَراتِ و

 وقِنِني ٧/الدخان{كُنتُم م{ لِنيالْأَو ائِكُمآب برو كُمبر مِيتييِي وحي وإِلَّا ه لَا إِلَه }لْ }٨/الدخانب 
 ونبلْعكٍّ يي ش ي السماء بِدخانٍ م}٩/الدخان{هم فِ تِ شى }١٠/الدخان{بِنيٍ  فَارتَقِب يوم تَأْ  يغْ

 أَلِيم ذَابذَا عه اس١١/الدخان{الن{ ونمِنؤإِنَّا م ذَابا الْعنع ف شِ  أَنَّى }١٢/الدخان{ ربنا اكْ
 بِنيولٌ مسر ماءهج قَدى والذِّكْر م١٣/الدخان{لَه{نج م لَّمعقَالُوا مو هنا علَّو تَو ثُم  ون

شةَ الْكُبرى }١٥/الدخان{ إِنَّا كَاشِفُو الْعذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُم عاِئدون }١٤/الدخان{ طْ الْب طِش نَب موي 
 وننتَقِم١٦/الدخان{إِنَّا م{ ولٌ كَرِيمسر ماءهج و نوعفِر مقَو ملَها قَبفَتَن لَقَد١٧/الدخان{ و{ أَن 

وا  أَد ولٌ أَمِنيسر نِّي لَكُم    }١٨/الدخان{إِلَي عِباد اللَّهِ إِ
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طَانٍ مبِنيٍ  نِّي آتِيكُم بِسلْ بي وربكُم أَن  وإِنِّ}١٩/الدخان{وأَن لَّا تَعلُوا علَى اللَّهِ إِ بِر ت ي عذْ
جمونِ  ٢٠/الدخان{تَر{ ِتَزِلُونوا لِي فَاعمِنتُؤ لَّم إِنو }٢١/الدخان{ ملَاء قَوؤه أَن هبا رعفَد 
 ونرِمج٢٢/الدخان{م{ ونعتَّب لًا إِنَّكُم مي لَي ر رهوا إِنَّهم  واتْركْ الْبح}٢٣/الدخان{ فَأَسرِ بِعِبادِ

 قُونغْرم ند٢٤/الدخان{ج{ ٍونيعاتٍ ونكُوا مِن جتَر كَم }قَامٍ كَرِيمٍ }٢٥/الدخانموعٍ وزُرو 
ثْناها قَوما آخرِين }٢٧/الدخان{ ونَعمةٍ كَانُوا فِيها فَاكِهِني }٢٦/الدخان{ رأَوو ٢٨/الدخان{ كَذَلِك{ 

جينا بنِي إِسرائِيلَ }٢٩/الدخان{ت علَيهِم السماء والْأَرض وما كَانُوا منَظرِين فَما بكَ  ولَقَد نَ
 ولَقَدِ }٣١/الدخان{ مِن فِرعون إِنَّه كَان عالِيا من الْمسرِفِني }٣٠/الدخان{مِن الْعذَابِ الْمهِنيِ 
 وآتَيناهم من الْآياتِ ما فِيهِ بلَاء مبِني }٣٢/الدخان{مٍ علَى الْعالَمِني اختَرنَاهم علَى عِلْ

 إِن هِي إِلَّا موتَتُنا الْأُولَى وما نَحن بِمنشرِين }٣٤/الدخان{ إِن هؤلَاء لَيقُولُون }٣٣/الدخان{
عٍ والَّذِين مِن قَبلِهِم }٣٦/الدخان{دِقِني  فَأْتُوا بِآبائِنا إِن كُنتُم صا}٣٥/الدخان{ تُب مقَو أَم ريخ مأَه 

 رِمِنيج كَانُوا م مإِنَّه ماهلَكْن٣٧/الدخان{أَه{ ا لَاعِبِنيمهنيا بمو ض الْأَراتِ واوما السلَقْنا خمو 
   }٣٩/الدخان{ ولَكِن أَكَْثرهم لَا يعلَمون  ما خلَقْناهما إِلَّا بِالْحق}٣٨/الدخان{
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 عِنيمج ى عن مولًى ش}٤٠/الدخان{إِن يوم الْفَصلِ مِيقَاتُهم أَ ي مولً يئًا ولَا هم  يوم لَا يغْنِ
 ونرنص٤١/الدخان{ي{ حِيمالر زِيزالْع وه إِنَّه اللَّه حِمن رإِلَّا م }قُّومِ }٤٢/الدخانالز ةرج ش إِن 

ثِيمِ }٤٣/الدخان{ طُونِ }٤٤/الدخان{ طَعام الْأَ ي فِي الْب  كَغَلْيِ الْحمِيمِ }٤٥/الدخان{ كَالْمهلِ يغْلِ
جحِيمِ }٤٦/خانالد{ قَ رأْسِهِ مِن عذَابِ }٤٧/الدخان{ خذُوه فَاعتِلُوه إِلَى سواء الْ وا فَوبص ثُم 

قْ إِنَّك أَنت الْعزِيز الْكَرِيم }٤٨/الدخان{الْحمِيمِ   إِن هذَا ما كُنتُم بِهِ تَمتَرون }٤٩/الدخان{ ذُ
 يلْبسون مِن }٥٢/الدخان{ فِي جناتٍ وعيونٍ }٥١/الدخان{فِي مقَامٍ أَمِنيٍ  إِن الْمتَّقِني }٥٠/الدخان{

 تَقَابِلِني قٍ م رتَبإِسسٍ و ندورٍ عِنيٍ }٥٣/الدخان{سم بِحاهنج زَوو ٥٤/الدخان{ كَذَلِك{ ونعدي 
 ةٍ آمِنِنيا بِكُلِّ فَاكِه٥٥/الدخان{فِيه{ ذُوقُونلَا ي  ذَابع مقَاهوتَةَ الْأُولَى ووإِلَّا الْم ت وا الْمفِيه

جحِيمِ  ظِيم }٥٦/الدخان{الْ زُ الْعالْفَو وه ذَلِك كبن ر٥٧/الدخان{ فَضْلًا م{ انِكبِلِس نَاهرسا يفَإِنَّم 
 ونتَذَكَّري ملَّه٥٨/الدخان{لَع{ر م مإِنَّه تَقِبفَار  ون٥٩/الدخان{تَقِب{  
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  )٤٥(سورة اجلاثية 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ضِ }٢/ةاجلاثي{ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ }١/اجلاثية{حم  الْأَراتِ واومفِي الس إِن 

 مِنِنيؤاتٍ لِّلْم٣/اجلاثية{لَآي{ ونوقِنمٍ يلِّقَو اتةٍ آيابمِن د ث با يمو لْقِكُمفِي خ٤/اجلاثية{ و{ 
يقٍ فَأَح ض بعد موتِها واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ وما أَنزلَ اللَّه مِن السماء مِن رزْ ا بِهِ الْأَر

 قِلُونعمٍ يلِّقَو اتاحِ آييرِيفِ الرتَص٥/اجلاثية{و{ ي أَ  تِلْك آيات اللَّهِ نَتْلُوها علَيك بِالْحق فَبِ
 ونمِنؤاتِهِ يآياللَّهِ و دعدِيثٍ بثِيمٍ }٦/اجلاثية{ح  يسمع آياتِ اللَّهِ تُتْلَى }٧/اثيةاجل{ ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَ

ه بِعذَابٍ أَلِيمٍ  رش ا فَبهعمسي ا كَأَن لَّمتَكْبِرسم صِري هِ ثُملَيا }٨/اجلاثية{عاتِنآي مِن لِمإِذَا عو 
 هِنيم ذَابع ملَه لَئِكا أُووزا هخَذَه ا اتَّ ائِهِم جهنم ولَا يغْنِي عنهم ما  مِن ور}٩/اجلاثية{شيئً

 ظِيم ع ذَابع ملَهاء ولِيونِ اللَّهِ أَوخَذُوا مِن د  هذَا هدى }١٠/اجلاثية{كَسبوا شيئًا ولَا ما اتَّ
 لِيم جزٍ أَ ن رم ذَابع ملَه هِمباتِ روا بِآيكَفَر الَّذِيناللَّ}١١/اجلاثية{و  رحالْب لَكُم ي سخَّر ه الَّذِ

 ونكُرش هِ ولِتَبتَغُوا مِن فَضْلِهِ ولَعلَّكُم تَ ي الْفُلْك فِيهِ بَِأمرِ جرِ ي }١٢/اجلاثية{لِتَ خَّر لَكُم ما فِ سو 
ضِ جمِيعا منه إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لَّقَومٍ يتَ ي الْأَر    }١٣/اجلاثية{فَكَّرون السماواتِ وما فِ
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 ونكْسِبا بِما كَانُوا يمقَو ي جزِ اللَّهِ لِي امون أَيج رال ي وا لِلَّذِينغْفِروا ينآم ١٤/اجلاثية{قُل لِّلَّذِين{ 
 ونعج تُر كُمبإِلَى ر ا ثُمهلَياء فَعأَس نمفْسِهِ وا فَلِنالِحمِلَ صع نا }١٥/اجلاثية{منآتَي لَقَدو 

 الَمِنيلَى الْعع ماهفَضَّلْناتِ وبالطَّي نم ماهزَقْنرو ة وبالنو كْمالْحو ائِيلَ الْكِتَابري إِس بنِ
 وآتَيناهم بيناتٍ من الَْأمرِ فَما اختَلَفُوا إِلَّا مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغْيا بينهم إِن }١٦/اجلاثية{

 خْتَلِفُون ا كَانُوا فِيهِ يةِ فِيمامالْقِي موي مهنيقْضِي بي كبلَى }١٧/اجلاثية{راكَ علْنعج ةٍ  ثُمرِيعش
 ونلَمعلَا ي اء الَّذِينوأَه لَا تَتَّبِعا وهرِ فَاتَّبِعالَْأم ناللَّهِ }١٨/اجلاثية{م مِن نكوا عغْنلَن ي مإِنَّه 

 تَّقِنيالْم لِي و اللَّهضٍ و عاء بلِيأَو مضُهعب الظَّالِمِني ا وإِن صائِر لِلناسِ  هذَا ب}١٩/اجلاثية{شيئً
 ونوقِنمِ يةٌ لِّقَومحرى وده٢٠/اجلاثية{و{ ملَهعج م حسِب الَّذِين اجتَرحوا السيئَاتِ أّن نَّ  أً

 ونكُمحا ياء مس ماتُهممم واهيحاء مواتِ سالِحمِلُوا الصعوا ونآم ٢١/اجلاثية{كَالَّذِين{ 
لَقخو ونظْلَم لَا ي مهو تبا كَسى كُلُّ نَفْسٍ بِمزج ق ولِتُ بِالْح ضالْأَراتِ واومالس اللَّه 

   }٢٢/اجلاثية{
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َخذَ إِلَه لَ علَى أَفَرأَيت منِ اتَّ عج قَلْبِهِ وعِهِ وملَى سع تَمخلَى عِلْمٍ وع اللَّه أََضلَّهو اهوه ه
 وندِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرعدِيهِ مِن بهن يفَم ةاوش هِ غِ  وقَالُوا ما هِي إِلَّا حياتُنا }٢٣/اجلاثية{بصرِ

ا يما وينَحو وتا نَمنْيالد ونظُن إِلَّا ي مه عِلْمٍ إِن مِن م بِذَلِكا لَهمو رها إِلَّا الدلِكُنه
جتَهم إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِن كُنتُم }٢٤/اجلاثية{ ح ا كَاناتٍ منيا باتُنآي هِملَيإِذَا تُتْلَى عو 

 ادِقِنيفِيهِ  قُلِ اللَّ}٢٥/اجلاثية{ص يبةِ لَا راممِ الْقِيوإِلَى ي كُمعمج ي ثُم مِيتُكُمي ثُم يِيكُمحي ه
 ونلَمعاسِ لَا يالن أَكَثَر لَكِنةُ }٢٦/اجلاثية{واعالس تَقُوم وميالْأَرضِ واتِ واومالس لْكلَلَّهِ مو 

طِلُون بالْم رْخس ئِذٍ يمو٢٧/اجلاثية{ ي{ موا الْيى إِلَى كِتَابِهعةٍ تُدةً كُلُّ أُماثِيةٍ جى كُلَّ أُمتَرو 
 لُونمتَع ا كُنتُمم نوزج خ ما }٢٨/اجلاثية{تُ  هذَا كِتَابنا ينطِق علَيكُم بِالْحق إِنَّا كُنا نَستَنسِ

 لُونمتَع تِهِ  فَأَ}٢٩/اجلاثية{كُنتُممحي ر ما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيدخِلُهم ربهم فِ
 بِنيزُ الْمالْفَو وه ٣٠/اجلاثية{ذَلِك{ تُمرتَكْبفَاس كُملَياتِي تُتْلَى عآي تَكُن وا أَفَلَمكَفَر ا الَّذِينأَمو 
 رِمِنيجا ممقَو كُنتُما }٣١/جلاثيةا{وا قُلْتُم مفِيه بيةُ لَا راعالسو قاللَّهِ ح دعو إِذَا قِيلَ إِنو 

 قِنِنيتَيسبِم نا نَحما وإِلَّا ظَن ُظن ي ما الساعةُ إِن نَّ    }٣٢/اجلاثية{نَدرِ
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ؤون   وقِيلَ الْيوم نَنساكُم }٣٣/اجلاثية{وبدا لَهم سيئَات ما عمِلُوا وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِهِ يستَهزِ
 ن نَّاصِرِينا لَكُم ممو ارالن اكُمأْومذَا وه مِكُمولِقَاء ي ا نَسِيتُم٣٤/اجلاثية{كَم{ ذَلِكُم بِأَنَّكُم 

 ونتَبتَعسي ملَا ها وهمِن ونج خْر لَا ي موا فَالْينْي الد اةيالْح تْكُمغَرا ووزاتِ اللَّهِ هآي َخذْتُم اتَّ
 ولَه الْكِبرِياء }٣٦/اجلاثية{  فَلِلَّهِ الْحمد رب السماواتِ ورب الْأَرضِ رب الْعالَمِني}٣٥/اجلاثية{

 كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واوماجلزء السادس والعشرون (  }٣٧/اجلاثية{فِي الس( 

  )٤٦(سورة األحقاف 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ما خلَقْنا السماواتِ }٢/األحقاف{يمِ  تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِ}١/األحقاف{حم 

 رِضُونعوا ما أُنذِرموا عكَفَر الَّذِينى و مس لٍ مج والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وأَ
ي ماذَا خلَقُوا مِن الْ}٣/األحقاف{ ضِ أَم لَهم شِركٌ  قُلْ أَرأَيتُم ما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ أَرونِ أَر

 ادِقِنيص عِلْمٍ إِن كُنتُم نةٍ مثَار لِ هذَا أَو أَ ن قَبي بِكِتَابٍ م ئْتُونِ ي السماواتِ اِ  }٤/األحقاف{فِ
جِيب لَه إِلَى يومِ الْقِيامةِ وهم عن  دعائِهِم ومن أَضَلُّ مِمن يدعو مِن دونِ اللَّهِ من لَّا يستَ

 ٥/األحقاف{غَافِلُون{   
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 كَافِرِين تِهِمادكَانُوا بِعِباء ودأَع مكَانُوا لَه اسالن شِر إِذَا حهِ}٦/األحقاف{ولَيإِذَا تُتْلَى عو  م
 بِنيم رذَا سِحه ماءها جلَم قوا لِلْحكَفَر اتٍ قَالَ الَّذِيننيا باتُن٧/األحقاف{آي{ قُولُوني أَم 

ا هو أَعلَم بِما تُفِيضُون فِيهِ كَفَى بِهِ  ي مِن اللَّهِ شيئً لْ إِنِ افْتَريتُه فَلَا تَملِكُون لِ افْتَراه قُ
 قُلْ ما كُنت بِدعا من الرسلِ وما }٨/األحقاف{يدا بينِي وبينكُم وهو الْغَفُور الرحِيم شهِ

 بِنيم ا أَنَا إِلَّا نَذِيرمو ى إِلَيوحا يإِلَّا م ع ي ما يفْعلُ بِي ولَا بِكُم إِن أَتَّبِ لْ }٩/األحقاف{أَدرِ  قُ
تُمأَيأَر نلَى مِثْلِهِ فَآمائِيلَ عري إِس  إِن كَان مِن عِندِ اللَّهِ وكَفَرتُم بِهِ وشهِد شاهِد من بنِ

 الظَّالِمِني مي الْقَو  وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا لَو }١٠/األحقاف{واستَكْبرتُم إِن اللَّه لَا يهدِ
 ومِن }١١/األحقاف{ ما سبقُونَا إِلَيهِ وإِذْ لَم يهتَدوا بِهِ فَسيقُولُون هذَا إِفْك قَدِيم كَان خيرا

قٌ لِّسانًا عربِيا لِّينذِر الَّذِين ظَلَموا  دصم ذَا كِتَابهةً ومحرا وامى إِموسم لِهِ كِتَابقَب
سِنِنيحى لِلْمرش بلَا }١٢/األحقاف{ وو هِملَيع ف ووا فَلَا ختَقَاماس ثُم ا اللَّهن بقَالُوا ر الَّذِين إِن 

 نُونزحي م١٣/األحقاف{ه{ لُونمعا كَانُوا ياء بِمزا جفِيه الِدِينةِ خنج  أُولَئِك أَصحاب الْ
   }١٤/األحقاف{
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 ثَلَاثُون الُهفِصو لُهمحا وهكُر تْهضَعوا وهكُر ه أُم لَتْهمانًا حسهِ إِحيالِدبِو انا الْإِنسنيصوو
ه وبلَغَ أَ دغَ أَش ي شهرا حتَّى إِذَا بلَ شكُر نِعمتَك الَّتِ ربعِني سنةً قَالَ رب أَوزِعنِي أَن أَ

 تنِّي تُب ي ذُريتِي إِ ح لِي فِ ي وأَن أَعملَ صالِحا تَرضَاه وأَصلِ الِدلَى وعو لَيع تمأَنْع
 لِمِنيسالْم ي مِن جاوزُ  أُولَئِك الَّ}١٥/األحقاف{إِلَيك وإِنِّ ذِين نَتَقَبلُ عنهم أَحسن ما عمِلُوا ونَتَ

 وندوعي كَانُوا ي قِ الَّذِ دالص دعةِ ونج ي }١٦/األحقاف{عن سيئَاتِهِم فِي أَصحابِ الْ  والَّذِ
ج وقَد خلَت الْ رأُخ ي أَن فٍّ لَّكُما أَتَعِدانِنِ قُرون مِن قَبلِي وهما يستَغِيثَانِ اللَّه قَالَ لِوالِديهِ أُ

 لِنيالْأَو اطِريذَا إِلَّا أَسا هقُولُ مفَي قاللَّهِ ح دعو إِن آمِن لَكي١٧/األحقاف{و{ الَّذِين لَئِكأُو 
ِجن  والْإِنسِ إِنَّهم كَانُوا خاسِرِين حق علَيهِم الْقَولُ فِي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِهِم من الْ

ظْلَمون }١٨/األحقاف{ لَا ي مهو مالَهمأَع مهفِّيولِيمِلُوا وا عمم اتج رلِكُلٍّ د١٩/األحقاف{ و{ مويو 
 اتِكُميفِي ح اتِكُمبطَي تُمبارِ أَذْهلَى النوا عكَفَر الَّذِين ضرعي م وا فَالْيتُم بِهتَعتَماسا ونْيالد

 قُونتَفْس ا كُنتُمبِمو قرِ الْحضِ بِغَيفِي الْأَر ونتَكْبِرتَس ا كُنتُمونِ بِمالْه ذَابع نوزج تُ
   }٢٠/األحقاف{
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ذُر مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ أَلَّا  الن لَتخ قَدقَافِ وبِالْأَح همقَو ادٍ إِذْ أَنذَرا عأَخ اذْكُرو
ظِيمٍ  مٍ عوي ذَابع كُملَيع افإِنِّي أَخ وا إِلَّا اللَّهدبا }٢١/األحقاف{تَعجِئْتَن أْفِكَنا عن  قَالُوا أَ لِتَ

 ادِقِنيالص مِن نَا إِن كُنتا تَعِدا بِما فَْأتِنتِنلِّغُكُم }٢٢/األحقاف{آلِهأُباللَّهِ و عِند ا الْعِلْمقَالَ إِنَّم 
 لُونهج ي أَراكُم قَوما تَ لَكِنبِهِ و سِلْتا أُر٢٣/األحقاف{م{ضًا م ه عارِ أَوا رفَلَم  تِهِمدِي تَقْبِلَ أَوس

 أَلِيم ذَابا عفِيه لْتُم بِهِ رِيحج تَعا اسم ولْ هنَا بطِر م م ض  تُدمر }٢٤/األحقاف{قَالُوا هذَا عارِ
ج الْم مي الْقَو جزِ رِمِني كُلَّ شيءٍ بَِأمرِ ربها فََأصبحوا لَا يرى إِلَّا مساكِنهم كَذَلِك نَ

جعلْنا لَهم سمعا وأَبصارا وأَفْئِدة فَما }٢٥/األحقاف{ فِيهِ و اكُمكَّنا إِن مفِيم ماهكَّنم لَقَدو 
آياتِ اللَّهِ جحدون بِ ءٍ إِذْ كَانُوا يي ن شم متُهلَا أَفْئِدو مهارصلَا أَبو مهعمس مهنى عأَغْن 

ؤون   ولَقَد أَهلَكْنا ما حولَكُم من الْقُرى وصرفْنا }٢٦/األحقاف{وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِهِ يستَهزِ
 ونجِع ري ملَّهاتِ لَعلْ }٢٧/األحقاف{الْآي ةً با آلِه خَذُوا مِن دونِ اللَّهِ قُربانً  فَلَولَا نَصرهم الَّذِين اتَّ

 ونفْتَرا كَانُوا يمو مإِفْكُه ذَلِكو مهن٢٨/األحقاف{ضَلُّوا ع{   
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فَلَم آنالْقُر ونتَمِعسي ِجن ي وإِذْ صرفْنا إِلَيك نَفَرا من الْ ا حضَروه قَالُوا أَنصِتُوا فَلَما قُضِ
 نذِرِينمِهِم ما إِلَى قَولَّوى }٢٩/األحقاف{ووسدِ معا أُنزِلَ مِن با كِتَابنمِعا إِنَّا سنما قَوقَالُوا ي 

ستَقِيمٍ إِلَى َطرِيقٍ مو قي إِلَى الْح جِيبوا }٣٠/األحقاف{ مصدقًا لِّما بين يديهِ يهدِ  يا قَومنا أَ
جِركُم من عذَابٍ أَلِيمٍ  يو ن ذُنُوبِكُملَكُم م غْفِروا بِهِ يآمِناللَّهِ و اعِين لَّا }٣١/األحقاف{دمو 

اء أُوونِهِ أَولِيمِن د لَه سلَيضِ و ي الْأَر جِزٍ فِ عبِم س اللَّهِ فَلَي اعِيد جِب ي ضَلَالٍ ي لَئِك فِ
َخلْقِهِن بِقَادِرٍ }٣٢/األحقاف{مبِنيٍ  ي بِ عي لَمو ض الْأَراتِ واومالس لَقي خ  أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذِ

 ءٍ قَدِيريلِّ ش لَّذِين كَفَروا  ويوم يعرض ا}٣٣/األحقاف{علَى أَن يحيِي الْموتَى بلَى إِنَّه علَى كُ
 ونتَكْفُر ا كُنتُمبِم ذَابا قَالَ فَذُوقُوا الْعنبرلَى وقَالُوا ب ق ذَا بِالْحه س ارِ أَلَيلَى النع

جِل لَّهم كَأَنَّهم يوم ير}٣٤/األحقاف{ تَعلَا تَسلِ وسالر مِ مِنزلُوا الْعأُو ربا صكَم بِرا  فَاصم نو
 الْفَاسِقُون مإِلَّا الْقَو لَكهلْ ي لَاغٌ فَهارٍ بن نَّهةً ماعثُوا إِلَّا س لْبي لَم وندوع٣٥/األحقاف{ي{  
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  )٤٧(سورة حممد 

  اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ 
 مالَهملَّ أَع وا عن سبِيلِ اللَّهِ أَضَ دصوا وكَفَر مِلُوا }١/حممد{الَّذِينعوا ونآم الَّذِينو 

ئَاتِهِميس مهنع كَفَّر هِمبمِن ر قالْح وهدٍ ومحلَى ملَ عا نُزوا بِمنآماتِ والِحالص ح  وأَصلَ
 مالَه٢/حممد{ب{ هِمبمِن ر ق وا الْحعوا اتَّبنآم الَّذِين أَناطِلَ ووا الْبعوا اتَّبكَفَر الَّذِين بِأَن ذَلِك 

 مثَالَهاسِ أَملِلن اللَّه ضْرِبي ٣/حممد{كَذَلِك{الر بوا فَضَركَفَر الَّذِين تَّى إِذَا  فَِإذا لَقِيتُمقَابِ ح
 لَوو ا ذَلِكهزَارأَو برالْح تَّى تَضَعاء حا فِدإِمو دعا بنا مثَاقَ فَِإم وا الْو دش خَنتُموهم فَ ثْ أَ

شاء اللَّه لَانتَصر مِنهم ولَكِن لِّيبلُو بعضَكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ  لَّ ي اللَّهِ فَلَن يضِ
 مالَهم٤/حممد{أَع{ مالَهب ح جنةَ عرفَها لَهم }٥/حممد{ سيهدِيهِم ويصلِ  يا }٦/حممد{ ويدخِلُهم الْ

 كُمامأَقْد تثَبي و كُمرنصي وا اللَّهروا إِن تَنصنآم ا الَّذِينهكَ}٧/حممد{أَي الَّذِينا  وسوا فَتَعفَر
 مالَهملَّ أَع طَ أَعمالَهم }٨/حممد{لَّهم وأَضَ بفَأَح لَ اللَّها أَنزوا مكَرِه مبِأَنَّه ٩/حممد{ ذَلِك{ أَفَلَم 

ف كَان عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم دمر اللَّه علَيهِ وا كَينُظرضِ فَيي الْأَر م ولِلْكَافِرِين يسِريوا فِ
   }١١/حممد{ ذَلِك بِأَن اللَّه مولَى الَّذِين آمنوا وأَن الْكَافِرِين لَا مولَى لَهم }١٠/حممد{أَمثَالُها 
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أَنْهار والَّذِين كَفَروا إِن اللَّ ي مِن تَحتِها الْ جرِ ه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناتٍ تَ
 مى لَّهثْوم ارالنو اما تَأْكُلُ الْأَنْعكَم أْكُلُونيو ونتَّعتَم١٢/حممد{ي{قُو دأَش ةٍ هِيين قَرن مكَأَيو  ة

 ملَه فَلَا نَاصِر ماهلَكْنأَه تْكج ري أَخ  أَفَمن كَان علَى بينةٍ من ربهِ }١٣/حممد{من قَريتِك الَّتِ
 ماءهووا أَهعاتَّبلِهِ ومع وءس لَه نن زُيا }١٤/حممد{كَمفِيه تَّقُونالْم عِدةِ الَّتِي ونج  مثَلُ الْ

 ارأَنْهو ارِبِنيرٍ لَّذَّةٍ لِّلشمخ نم ارأَنْهو همَطع رتَغَيي نٍ لَّممِن لَّب ارأَنْهرِ آسِنٍ واء غَين مم ارأَنْه
الِدخ وه نكَم هِمبن رم ةغْفِرماتِ ورلِّ الثَّم لٍ مصفى ولَهم فِيها مِن كُ سع نارِ مي الن  فِ

 ماءهعأَم ع طَّ جوا مِن }١٥/حممد{وسقُوا ماء حمِيما فَقَ رتَّى إِذَا خح كإِلَي تَمِعسن يم مهمِنو 
بعوا عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِين أُوتُوا الْعِلْم ماذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِك الَّذِين طَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم واتَّ

 ماءهو١٦/حممد{أَه{ متَقْواه مآتَاهى وده مها زَادوتَداه الَّذِينو }إِلَّا }١٧/حممد وننُظرلْ يفَه 
 ماهذِكْر ماءتْهإِذَا ج مأَنَّى لَه  فَاعلَم }١٨/حممد{الساعةَ أَن تَْأتِيهم بغْتَةً فَقَد جاء أَشراطُها فَ

ثْواكُم أَ مو كُمتَقَلَّبم لَمعي اللَّهاتِ ومِنؤالْمو مِنِنيؤلِلْمو لِذَنبِك تَغْفِراسو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه نَّه
   }١٩/حممد{
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حكَمةٌ وذُكِر فِيها الْقِتَالُ رأَيت ويقُ م ةورس فَإِذَا أُنزِلَت ةورس لَتلَا نُزوا لَونآم ولُ الَّذِين
 ملَى لَهتِ فَأَو والْم هِ مِنلَيع شِي ظَر الْمغْ  }٢٠/حممد{الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينُظرون إِلَيك نَ

ةٌ وطَاع ما لَّهريخ لَكَان قُوا اللَّهدص فَلَو رالَْأم مزِإذَا ع لْ }٢١/حممد{قَولٌ معروف فَ فَه 
 كُمامحوا أَرطِّع ي الْأَرضِ وتُقَ  أُولَئِك الَّذِين لَعنهم }٢٢/حممد{عسيتُم إِن تَولَّيتُم أَن تُفْسِدوا فِ

همفَأَص اللَّه مهارصى أَبمأَعو ا }٢٣/حممد{ملَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهع أَم آنالْقُر ونربتَدأَفَلَا ي 
طَان سولَ لَهم }٢٤/حممد{ يى الشدالْه ملَه نيا تَبدِ معن بارِهِم مبلَى أَدوا ع تَدار الَّذِين إِن 

 ملَى لَهأَمرِ  }٢٥/حممد{وضِ الْأَمعفِي ب كُمطِيع نس لَ اللَّها نَزوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مأَنَّه ذَلِك بِ
 مهاررإِس لَمعي اللَّه٢٦/حممد{و{ مهاربأَدو مهوهج و ونضْرِبلَائِكَةُ يالْم مفَّتْهإِذَا تَو ف فَكَي 

طَ أَعمالَهم  ذَلِك بِأَنَّهم}٢٧/حممد{ بفَأَح انَهوا رِضْوكَرِهو طَ اللَّه خَ ا أَسوا مع٢٨/حممد{ اتَّب{ أَم 
 مأَضْغَانَه اللَّه ج خْرِ أَن لَّن ي ض ري قُلُوبِهِم م    }٢٩/حممد{حسِب الَّذِين فِ
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 الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوفِي لَح مهرِفَنلَتَعو ماهم بِسِيمفْتَهرفَلَع ماكَهنياء لَأَرش ولَو نَ
جاهِدِين مِنكُم والصابِرِين ونَ}٣٠/حممد{ الْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُوبلَنو  كُماربأَخ لُو٣١/حممد{ب{ إِن 

وا  ضُرى لَن ياهلُد ملَه نيا تَبدِ معولَ مِن بسوا الر وا عن سبِيلِ اللَّهِ وشاقُّ دصوا وكَفَر الَّذِين
 مالَهمطُ أَع طِيعوا}٣٢/حممد{اللَّه شيئًا وسيحبِ ها الَّذِين آمنوا أَ ا أَيلَا  يولَ وسوا الرأَطِيعو اللَّه 

 الَكُممطِلُوا أَع فَلَن }٣٣/حممد{تُب كُفَّار مهاتُوا وم بِيلِ اللَّهِ ثُمن سوا ع دصوا وكَفَر الَّذِين إِن 
 ملَه اللَّه غْفِر٣٤/حممد{ي{الْأَع أَنتُملْمِ ووا إِلَى السعتَدوا وفَلَا تَهِن  كُمتِرلَن يو كُمعم اللَّهو نلَو

 الَكُمملَا }٣٥/حممد{أَعو كُمورج  إِنَّما احلَياة الدنْيا لَعِب ولَهو وإِن تُؤمِنوا وتَتَّقُوا يؤتِكُم أُ
 الَكُموأَم َألْكُمس٣٦/حممد{ي{خَلُوا و تَب فِكُمحا فَيوهأَلْكُمسإِن ي  أَضْغَانَكُم ج خْرِ ٣٧/حممد{ي{ 

خَلُ عن  با يإِنَّم خَلْ فَ بن يمخَلُ و بن يبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم ملِتُنفِقُوا فِي س نوعلَاء تُدؤه اأَنتُمه
را غَيمدِلْ قَوتَبسا يلَّوإِن تَتَواء والْفُقَر أَنتُمو الْغَنِي اللَّهنَّفْسِهِ و ثَالَكُمكُونُوا أَملَا ي ثُم كُم

 }٣٨/حممد{
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  )٤٨(سورة الفتح 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
غْفِر لَك اللَّه ما تَقَدم مِن ذَنبِك وما تَأَخر ويتِم نِعمتَه  لِي}١/الفتح{إِنَّا فَتَحنا لَك فَتْحا مبِينا 

ستَقِيما  اطًا مصِر كدِيهيو كلَي٢/الفتح{ع{ ازِيزا عرنَص كَ اللَّهرنصيو }ي }٣/الفتح  هو الَّذِ
ي قُلُوبِ الْمؤمِنِني لِيزدا ضِ أَنزلَ السكِينةَ فِ الْأَراتِ واومالس ودنلِلَّهِ جو انِهِممي ميانًا مع إِ دوا إِ

ي مِن تَحتِها }٤/الفتح{وكَان اللَّه علِيما حكِيما  جرِ  لِيدخِلَ الْمؤمِنِني والْمؤمِناتِ جناتٍ تَ
ظِيما الْأَنْهار خالِدِين فِيها ويكَفِّر عنهم سيئَا زًا عاللَّهِ فَو عِند ذَلِك كَانو ٥/الفتح{تِهِم{ 

 ة اِئرد هِملَيءِ عوالس بِاللَّهِ َظن رِكَاتِ الظَّانِّنيش الْمو رِكِنيش الْمافِقَاتِ ونالْمو افِقِنينالْم ذِّبعيو
و مهنلَع و هِملَيع اللَّه غَضِبءِ ووا السصِريم اءتسو منهج ملَه د٦/الفتح{أَع{ ودنلِلَّهِ جو 

ضِ وكَان اللَّه عزِيزا حكِيما  الْأَراتِ واوما }٧/الفتح{السنَذِيرا ورش بما واهِداكَ شلْنسإِنَّا أَر 
   }٩/الفتح{تُوقِّروه وتُسبحوه بكْرة وأَصِيلًا  لِتُؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُعزروه و}٨/الفتح{
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فَم دِيهِمقَ أَي اللَّهِ فَو دي اللَّه ونايِعبا يإِنَّم ونَكايِعبي الَّذِين لَى نَفْسِهِ إِنع ث إِنَّما ينكُ ث فَ ن نَّكَ
ظِيما  ا عرج خَلَّفُون مِن }١٠/الفتح{ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَ الْم قُولُ لَكيس 
س فِي قُلُوبِهِم قُلْ فَمن الْأَعرابِ شغَلَتْنا أَموالُنا وأَهلُونَا فَاستَغْفِر لَنا يقُولُون بِأَلْ ا لَيتِهِم مسِن

 لُونما تَعبِم اللَّه لْ كَانا بنَفْع بِكُم ادأَر ا أَوضَر بِكُم ادأَر ئًا إِنياللَّهِ ش نلَكُم م لِكمي
لْ ظَننتُم أَن لَّن ينقَلِب الرسولُ والْمؤمِن}١١/الفتح{خبِريا  ي  ب ون إِلَى أَهلِيهِم أَبدا وزُين ذَلِك فِ

 ومن لَّم يؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ فَإِنَّا }١٢/الفتح{قُلُوبِكُم وظَننتُم ظَن السوءِ وكُنتُم قَوما بورا 
شاء ويعذِّب  ولِلَّهِ ملْك السماواتِ}١٣/الفتح{أَعتَدنَا لِلْكَافِرِين سعِريا  ن يلِم غْفِرضِ ي الْأَرو 

شاء وكَان اللَّه غَفُورا رحِيما  ن ي١٤/الفتح{م{ غَانِمإِلَى م إِذَا انَطلَقْتُم َخلَّفُون قُولُ الْميس 
لُ لِتَْأخذُوها ذَرونَا نَتَّبِعكُم يرِيدون أَن يبدلُوا كَلَام اللَّهِ قُل لَّن تَ مِن قَب قَالَ اللَّه ونَا كَذَلِكُمتَّبِع

   }١٥/الفتح{فَسيقُولُون بلْ تَحسدونَنا بلْ كَانُوا لَا يفْقَهون إِلَّا قَلِيلًا 
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خَلَّ فَإِن قُل لِّلْم ونلِمسي أَو مدِيدٍ تُقَاتِلُونَهسٍ ش لِي بأْ مٍ أُوإِلَى قَو نوعتُدابِ سرالْأَع مِن فِني
لُ يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما  ن قَبتُم ملَّيا تَوا كَملَّوإِن تَتَوا ونسا حرج طِيعوا يؤتِكُم اللَّه أَ  }١٦/الفتح{تُ

لَي عِ اللَّه طِ ن يمو ج ررِيضِ حلَى الْملَا عو ج رجِ ح رلَى الْأَعلَا عو ج رى حملَى الْأَعع س
ي مِن تَحتِها الَْأنْهار ومن يتَولَّ يعذِّبه عذَابا أَلِيما  جرِ  لَقَد }١٧/الفتح{ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تَ

ع اللَّه ضِيةَ ركِينلَ السفَأَنز ا فِي قُلُوبِهِمم لِمةِ فَعرج الش تتَح ونَكايِعبإِذْ ي مِنِنيؤنِ الْم
ثَابهم فَتْحا قَرِيبا  ثِرية يأْخذُونَها وكَان اللَّه عزِيزا حكِيما }١٨/الفتح{علَيهِم وأَ  ومغَانِم كَ

ي الناسِ عنكُم  وعدكُم }١٩/الفتح{ ف أَيدِ هِ وكَ جلَ لَكُم هذِ ا فَعذُونَهتَأْخ ةثِري اللَّه مغَانِم كَ
ستَقِيما  اطًا مصِر كُمدِيهيو مِنِنيؤةً لِّلْمآي لِتَكُون٢٠/الفتح{و{ ا قَدهلَيوا عتَقْدِر ى لَمرأُخو 

 كَانا وبِه اطَ اللَّها أَحءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع ا }٢١/الفتح{اللَّهلَّو وا لَوكَفَر الَّذِين قَاتَلَكُم لَوو 
ا ولَا نَصِريا  لِيو ونجِد لَا ي ثُم ارب٢٢/الفتح{الْأَد{ جِد لُ ولَن تَ مِن قَب لَتخ ي قَد  سنةَ اللَّهِ الَّتِ

   }٢٣/فتحال{لِسنةِ اللَّهِ تَبدِيلًا 
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 كَانو هِملَيع كُمأَظْفَر دِ أَنعكَّةَ مِن بْطنِ م م بِبهنع كُمدِيأَيو نكُمع مهدِيأَي ف ي كَ وهو الَّذِ
ا تَعبِم ا اللَّهصِريب لُون٢٤/الفتح{م{ ي دالْهامِ ورجِدِ الْح سنِ الْمع وكُم دصوا وكَفَر الَّذِين مه 

 موهطَؤ جالٌ مؤمِنون ونِساء مؤمِنات لَّم تَعلَموهم أَن تَ معكُوفًا أَن يبلُغَ محِلَّه ولَولَا رِ
عم مهنكُم مفَتُصِيب ا الَّذِيننذَّبلُوا لَعيتَز اء لَوش ن يتِهِ ممحفِي ر خِلَ اللَّهدرِ عِلْمٍ لِيبِغَي ةر

جاهِلِيةِ }٢٥/الفتح{كَفَروا مِنهم عذَابا أَلِيما   إِذْ جعلَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْ
لَ اللَّها فَأَنزبِه قكَانُوا أَحى وةَ التَّقْوكَلِم مهمأَلْزو مِنِنيؤلَى الْمعولِهِ وسلَى رع تَهكِينس 

قَ اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتَدخلُن }٢٦/الفتح{وأَهلَها وكَان اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيما  دص لَقَد 
ِجد ا سالْم ا لَمم لِمفَع خَافُون ؤوسكُم ومقَصرِين لَا تَ ر لِّقِنيحم آمِنِني اء اللَّهإِن ش امرلْح

جعلَ مِن دونِ ذَلِك فَتْحا قَرِيبا  ي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ }٢٧/الفتح{تَعلَموا فَ  هو الَّذِ
لَى الدع ه ظْهِر لِي قا الْحهِيدكَفَى بِاللَّهِ ش٢٨/الفتح{ينِ كُلِّهِ و{   
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ماهتَر مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عأَشِد هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسر دمح ا مدج ا سكَّعر 
ي  ثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِ جوهِهِم من أَ فِي و ماهانًا سِيمرِضْواللَّهِ و نفَضْلًا م تَغُونبي

ظَ فَاستَوى علَى سوقِهِ ه فَاستَغْلَ فَآزَر ه طْأَ ش ج رعٍ أَخ رفِي الْإِجنِيلِ كَز مثَلُهماةِ ورالتَّو جِب عي 
جرا  راع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغْفِرة وأَ الز

ظِيما  ٢٩/الفتح{ع{ 

  )٤٩(سورة احلجرات 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
وا لَا تُقَدنآم ا الَّذِينها أَيي لِيمع مِيعس اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهولِهِ وسريِ اللَّهِ و دي نيوا بم

جهروا لَه بِالْقَولِ }١/احلجرات{ تِ النبِي ولَا تَ وقَ ص فَو اتَكُمووا أَصفَعوا لَا تَرنآم ا الَّذِينه ا أَيي 
ضٍ أَن تَحعلِب ضِكُمعرِ بهج شعرون كَ طَ أَعمالُكُم وأَنتُم لَا تَ ٢/احلجرات{ب{ غُضُّوني الَّذِين إِن 

 ظِيم ع رج أَصواتَهم عِند رسولِ اللَّهِ أُولَئِك الَّذِين امتَحن اللَّه قُلُوبهم لِلتَّقْوى لَهم مغْفِرة وأَ
جراتِ أَكْثَرهم لَا يعقِلُون  إِن الَّذِين ينادونَ}٣/احلجرات{ اء الْحرمِن و ٤/احلجرات{ك{   
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 اللَّهو ما لَّهريخ لَكَان هِمإِلَي ج خْر ها }٥/احلجرات{غَفُور رحِيم ولَو أَنَّهم صبروا حتَّى تَ ا أَيي 
 لْتُما فَعلَى موا عبِحالَةٍ فَتُصهج أٍ فَتَبينوا أَن تُصِيبوا قَوما بِ ببِن فَاسِق اءكُموا إِن جنآم الَّذِين

 فِ}٦/احلجرات{نَاِدمِني كُمطِيع ي ولَ اللَّهِ لَوسر فِيكُم وا أَنلَماعو  لَكِنو نِتُّمرِ لَعالْأَم نثِريٍ م ي كَ
 لَئِكأُو انيالْعِصوقَ والْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي ه كَرو ي قُلُوبِكُم ميان وزَينه فِ اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِ

 وناِشدالر م٧/احلجرات{ه{َّاللةً ومنِعاللَّهِ و نفَضْلًا م  كِيمح لِيمع ه}إِن طَائِفَتَانِ }٨/احلجراتو 
ي  مِن الْمؤمِنِني اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغَت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِ

أَصلِحوا بينهما بِالْ طُوا إِن اللَّه يحِب حتَّى تَفِيء إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَ عدلِ وأَقْسِ
 طِني  إِنَّما الْمؤمِنون إِخوة فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم }٩/احلجرات{الْمقْسِ

 ونمح١٠/احلجرات{تُر{مٍ عن قَوم قَوم خَر سوا لَا ينآم ا الَّذِينها أَيي  مهنا مريكُونُوا خى أَن يس
ولَا نِساء من نِّساء عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تَلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تَنابزوا بِالْأَلْقَابِ 

ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو تُبي ن لَّممانِ ومي    }١١/احلجرات{ بِئْس االِسم الْفُسوقُ بعد الْإِ
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جسسوا ولَا يغْتَب  ثْم ولَا تَ يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتَنِبوا كَثِريا من الظَّن إِن بعض الظَّن إِ
ضُكُم بعب ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتًا فَكَرِهيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبضًا أَيع
 حِيملَ }١٢/احلجرات{ر جعلْناكُم شعوبا وقَبائِ أُنثَى ون ذَكَرٍ واكُم ملَقْنإِنَّا خ اسا النه ا أَيي 
 قَالَتِ الْأَعراب آمنا }١٣/احلجرات{ا إِن أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتْقَاكُم إِن اللَّه علِيم خبِري لِتَعارفُو

طِيعوا اللَّه ورسولَه لَا  ميان فِي قُلُوبِكُم وإِن تُ قُل لَّم تُؤمِنوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخلِ الْإِ
ي حِيمر غَفُور اللَّه ا إِن  إِنَّما الْمؤمِنون الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ }١٤/احلجرات{لِتْكُم من أَعمالِكُم شيئً

جاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُو وا وتَابري لَم ولِهِ ثُمسرو ن
 قُلْ أَتُعلِّمون اللَّه بِدِينِكُم واللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ واللَّه }١٥/احلجرات{

 لِيمءٍ عي١٦/احلجرات{بِكُلِّ ش{ لِ اللَّه كُم بلَامإِس لَيوا عنل لَّا تَم  يمنون علَيك أَن أَسلَموا قُ
مي ادِقِنيص انِ إِن كُنتُممي  إِن اللَّه يعلَم غَيب السماواتِ }١٧/احلجرات{ن علَيكُم أَن هداكُم لِلْإِ

 لُونما تَعبِم صِريب اللَّهضِ والْأَر١٨/احلجرات{و{ 
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  )٥٠(سورة ق 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
جِيدِ  آنِ الْمالْقُر١/ق{ق و{ ءيذَا شه ونفَقَالَ الْكَافِر مهنم نذِرم ماءهوا أَن ججِب لْ ع ب 

 جِيب عِي}٢/ق{عب عج ر ا ذَلِكابا تُركُنا وئِذَا مِتْن ض }٣/ق{د  أَ الْأَر ا تَنقُصا منلِمع قَد 
لْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءهم فَهم فِي أَمرٍ مرِيجٍ }٤/ق{مِنهم وعِندنَا كِتَاب حفِيظٌ  ٥/ق{ ب{ 

ف بنيناها وزَيناها وما لَها  كَي مقَهاء فَوموا إِلَى السنظُري وجٍ أَفَلَم٦/ق{مِن فُر{ ض الْأَرو 
جٍ بهِيجٍ  لِّ زَو  تَبصِرة وذِكْرى لِكُلِّ }٧/ق{مددنَاها وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتْنا فِيها مِن كُ

الْحصِيدِ  ونَزلْنا مِن السماء ماء مباركًا فَأَنبتْنا بِهِ جناتٍ وحب }٨/ق{عبدٍ منِيبٍ 
ع نَّضِيد }٩/ق{ لَ باسِقَاتٍ لَّها طَلْ خْ الن١٠/ق{ و{ تًا كَذَلِكيم ةلْدا بِهِ بنييأَحادِ ورِزْقًا لِّلْعِب 

 وجُخر ثَمود }١١/ق{الْ و س الر ابحأَصنُوحٍ و مقَو ملَهقَب ت١٢/ق{ كَذَّب{ نوعفِرو ادعو 
وإِخلُوطٍ و عِيدِ }١٣/ق{انو ق لَ فَح سالر لٌّ كَذَّب عٍ كُ تُب مقَوكَةِ والَْأي ابحأَص١٤/ق{ و{ 

سٍ من خلْقٍ جدِيدٍ  فِي لَب ملْ هلِ بخَلْقِ الْأَو    }١٥/ق{أَفَعيِينا بِالْ
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لِ الْورِيدِ  بح هِ مِنإِلَي بأَقْر ننَحو هبِهِ نَفْس س  }١٦/ق{ولَقَد خلَقْنا الْإِنسان ونَعلَم ما تُوسوِ
 الِ قَعِيدمنِ الشعمِنيِ ونِ الْيانِ عتَلَقِّيتَلَقَّى الْملْفِ}١٧/ق{إِذْ يا يم  قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدظُ مِن قَو

 تِيد١٨/ق{ع{ تَحِيد همِن ا كُنتم ذَلِك قتِ بِالْح والْم ةكْرس اءتج ي }١٩/ق{ و خ فِ  ونُفِ
شهِيد }٢٠/ق{الصورِ ذَلِك يوم الْوعِيدِ  و ائِقا سهعسٍ م جاءت كُلُّ نَفْ ٢١/ق{ و{ كُنت لَقَد 

طَاءكَ فَبصركَ الْيوم حدِيد فِ شفْنا عنك غِ  وقَالَ قَرِينه هذَا }٢٢/ق{ي غَفْلَةٍ من هذَا فَكَ
 تِيدع ي ا لَدنِيدٍ }٢٣/ق{ملَّ كَفَّارٍ ع ي جهنم كُ رِيبٍ }٢٤/ق{ أَلْقِيا فِ تَدٍ معرِ مخَي  مناعٍ لِّلْ

ع}٢٥/ق{ لَ معي ج  قَالَ قَرِينه ربنا ما }٢٦/ق{ اللَّهِ إِلَها آخر فَأَلْقِياه فِي الْعذَابِ الشدِيدِ  الَّذِ
ي ضَلَالٍ بعِيدٍ  ي وقَد قَدمت إِلَيكُم }٢٧/ق{أَْطغَيتُه ولَكِن كَان فِ وا لَدخْتَصِم  قَالَ لَا تَ

َظلَّامٍ لِّلْعبِيدِ  ما يبدلُ الْقَولُ }٢٨/ق{بِالْوعِيدِ  ي وما أَنَا بِ لِ }٢٩/ق{لَد ه منهج  يوم نَقُولُ لِ
تِ وتَقُولُ هلْ مِن مزِيدٍ  جنةُ لِلْمتَّقِني غَير بعِيدٍ }٣٠/ق{امتَلَأْ  هذَا ما }٣١/ق{ وأُزْلِفَتِ الْ
ي }٣٢/ق{تُوعدون لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍ  شِ خ ننِيبٍ  ماء بِقَلْبٍ مج بِ ون بِالْغَيمحالر

ُخلُودِ }٣٣/ق{ شاؤون فِيها ولَدينا مزِيد }٣٤/ق{ ادخلُوها بِسلَامٍ ذَلِك يوم الْ ا يم م٣٥/ق{ لَه{   
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شا فَنقَّبوا فِي الْبِلَادِ هلْ مِن محِيصٍ  طْ م بهمِن دأَش منٍ هن قَرم ملَها قَبلَكْنأَه كَم٣٦/ق{و{ 
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه ن كَانى لِملَذِكْر فِي ذَلِك ا }٣٧/ق{إِنلَقْنخ لَقَدو 

اومغُوبٍ الس  فَاصبِر علَى ما }٣٨/ق{اتِ والْأَرض وما بينهما فِي سِتَّةِ أَيامٍ وما مسنا مِن لُّ
ح بِحمدِ ربك قَبلَ ُطلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغُروبِ  بسو قُولُون٣٩/ق{ي{ هحبلِ فَساللَّي مِنو 

 يوم يسمعون }٤١/ق{ واستَمِع يوم ينادِ الْمنادِ مِن مكَانٍ قَرِيبٍ }٤٠/ق{وأَدبار السجودِ 
ُخروجِ  ق ذَلِك يوم الْ ةَ بِالْححي٤٢/ق{الص{ صِريا الْمنلَي ي ونُمِيت وإِ م }٤٣/ق{ إِنَّا نَحن نُحيِ وي 
ا ذَلِكاعسِر مهنع ضالْأَر قَّقش شر علَينا يسِري تَ ا }٤٤/ق{ حمو قُولُونا يبِم لَمأَع ننَح 

خَاف وعِيدِ  ن يآنِ مبِالْقُر ارٍ فَذَكِّربج  }٤٥/ق{أَنت علَيهِم بِ

  )٥١(سورة الذاريات 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
جارِياتِ يسرا }٢/الذاريات{تِ وِقْرا  فَالْحامِلَا}١/الذاريات{والذَّارِياتِ ذَروا   }٣/الذاريات{ فَالْ
قٌ }٤/الذاريات{فَالْمقَسماتِ أَمرا     }٦/الذاريات{ وإِن الدين لَواقِع }٥/الذاريات{ إِنَّما تُوعدون لَصادِ

http://www.islam4u.com


  )٥٢١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

فٍ }٧/الذاريات{والسماء ذَاتِ الْحبكِ   يؤفَك عنه من أُفِك }٨/الذاريات{ إِنَّكُم لَفِي قَولٍ مخْتَلِ
خَراصون }٩/الذاريات{   يسأَلُون}١١/الذاريات{ الَّذِين هم فِي غَمرةٍ ساهون }١٠/الذاريات{ قُتِلَ الْ

ي }١٣/الذاريات{ يوم هم علَى النارِ يفْتَنون }١٢/الذاريات{أَيان يوم الدينِ   ذُوقُوا فِتْنتَكُم هذَا الَّذِ
 جِلُون تَع١٤/الذاريات{كُنتُم بِهِ تَس{ ٍونيعاتٍ ونفِي ج تَّقِنيالْم إِن }١٥/الذاريات{ ما آتَاهم آخِذِين 

هبر سِنِنيحم لَ ذَلِككَانُوا قَب مإِنَّه ١٦/الذاريات{م{ ونعج ها يلِ ماللَّي ن١٧/الذاريات{ كَانُوا قَلِيلًا م{ 
 ونتَغْفِرسي مارِ هحبِالْأَس١٨/الذاريات{و{ ِومرحالْمائِلِ ولِّلس قح الِهِموفِي أَمو }١٩/الذاريات{ 

فِي الْأَرو وقِنِنيلِّلْم ات٢٠/الذاريات{ضِ آي{ ونصِرأَفَلَا تُب فِي أَنفُسِكُمو }ي }٢١/الذاريات  وفِ
 وندا تُوعمو اء رِزْقُكُمم٢٢/الذاريات{الس{ ا أَنَّكُمثْلَ مم قلَح ضِ إِنَّه الْأَراء ومالس برفَو 

 لْ أَتَا}٢٣/الذاريات{تَنطِقُونه  مِنيكْرالْم اهِيمرفِ إِب ضَي دِيثلُوا }٢٤/الذاريات{كَ حخإِذْ د 
 وننكَر م مقَو لَاما قَالَ سلَامهِ فَقَالُوا سلَيمِنيٍ }٢٥/الذاريات{علٍ س ج جاء بِعِ  فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَ

ف }٢٧/الذاريات{  فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تَأْكُلُون}٢٦/الذاريات{ خَ جس مِنهم خِيفَةً قَالُوا لَا تَ فَأَو 
شروه بِغُلَامٍ علِيمٍ  بوزٌ }٢٨/الذاريات{وج ع قَالَتا وههج و كَّتةٍ فَصرفِي ص أَتُهرلَتِ امفَأَقْب 

 قِيم٢٩/الذاريات{ع{كِيالْح وه كِ إِنَّهبقَالَ ر قَالُوا كَذَلِك  لِيمالْع م}اجلزء السابع والعشرون (  }٣٠/الذاريات(  
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 لُونسرا الْمه أَي كُمطْب ا خ٣١/الذاريات{قَالَ فَم{مٍ ما إِلَى قَوسِلْنقَالُوا إِنَّا أُر  رِمِنيج}٣٢/الذاريات{ 
جارة من طِنيٍ   }٣٤/الذاريات{ مسومةً عِند ربك لِلْمسرِفِني }٣٣/الذاريات{لِنرسِلَ علَيهِم حِ

 مِنِنيؤالْم ا مِنفِيه ن كَانا منج رلِ}٣٥/الذاريات{فَأَخسالْم نتٍ ميب را غَينَا فِيهدج ا وفَم  مِني
خَافُون الْعذَاب الْأَلِيم }٣٦/الذاريات{ ي ةً لِّلَّذِينا آيا فِيهكْنتَرى إِذْ }٣٧/الذاريات{ ووسي م  وفِ

طَانٍ مبِنيٍ  جنون }٣٨/الذاريات{أَرسلْناه إِلَى فِرعون بِسلْ م أَو احِرقَالَ سكْنِهِ ولَّى بِرفَتَو 
ي الْيم وهو ملِيم  فَ}٣٩/الذاريات{ ه فَنبذْنَاهم فِ ودنج و ذْنَاهادٍ إِذْ }٤٠/الذاريات{أَخفِي عو 

 قِيمالْع يحالر هِملَيا علْنسمِيمِ }٤١/الذاريات{أَركَالر لَتْهعهِ إِلَّا جلَيع ءٍ أَتَتيمِن ش ا تَذَرم 
ي ثَمود إِ}٤٢/الذاريات{  فَعتَوا عن أَمرِ ربهِم }٤٣/الذاريات{ذْ قِيلَ لَهم تَمتَّعوا حتَّى حِنيٍ  وفِ

 وننظُري مهاعِقَةُ والص مذَتْه٤٤/الذاريات{فَأَخ{ نتَصِرِينا كَانُوا ممامٍ ووا مِن قِيطَاع  فَما استَ
 والسماء بنيناها بِأَيدٍ }٤٦/الذاريات{كَانُوا قَوما فَاسِقِني  وقَوم نُوحٍ من قَبلُ إِنَّهم }٤٥/الذاريات{

 ونوسِعإِنَّا لَم٤٧/الذاريات{و{ وناهِدالْم ما فَنِعاهنشفَر ضالْأَرو }ءٍ }٤٨/الذارياتيمِن كُلِّ شو 
 ونتَذَكَّر لَّكُمنِ لَعيج ا زَولَقْنفَفِ}٤٩/الذاريات{خ  بِنيم نَذِير هنوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم م ر

نِّي لَكُم منه نَذِير مبِني }٥٠/الذاريات{ جعلُوا مع اللَّهِ إِلَها آخر إِ    }٥١/الذاريات{ ولَا تَ
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 وننج م أَو احِرولٍ إِلَّا قَالُوا سسن رلِهِم ممِن قَب ا أَتَى الَّذِينم ا }٥٢/الذاريات{كَذَلِكواصأَتَو 
 طَاغُون مقَو ملْ ه ٥٣/الذاريات{بِهِ ب{ ٍلُومبِم ا أَنتفَم مهنلَّ عفَتَو }٥٤/الذاريات{ فَإِن ذَكِّرو 

ع الْمؤمِنِني الذِّ إِنس إِلَّا لِيعبدونِ }٥٥/الذاريات{كْرى تَنفَ ِجن والْ  ما }٥٦/الذاريات{ وما خلَقْت الْ
طْعِمونِ  أَن ي ا أُرِيدمقٍ و  إِن اللَّه هو الرزَّاقُ ذُو الْقُوةِ الْمتِني }٥٧/الذاريات{أُرِيد مِنهم من رزْ

جِلُونِ }٥٨/اتالذاري{ تَعسفَلَا ي ابِهِمحثْلَ ذَنُوبِ أَصا موا ذَنُوبظَلَم لِلَّذِين لٌ }٥٩/الذاريات{ فَإِن يفَو 
 وندوعي ي   }٦٠/الذاريات{لِّلَّذِين كَفَروا مِن يومِهِم الَّذِ

  )٥٢(سورة الطور 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
طُورٍ }١/ورالط{والطُّورِ  سكِتَابٍ مورٍ }٢/الطور{ ونشقٍّ م ورِ }٣/الطور{ فِي رمعتِ الْميالْبو 

فِ الْمرفُوعِ }٤/الطور{ جورِ }٥/الطور{ والسقْ سرِ الْمحالْب٦/الطور{ و{ ع  إِن عذَاب ربك لَواقِ
عٍ }٧/الطور{ جِبالُ سيرا }٩/الطور{ور السماء مورا  يوم تَم}٨/الطور{ ما لَه مِن دافِ  وتَسِري الْ
لٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِني }١٠/الطور{ ي١١/الطور{ فَو{ ونبلْعضٍ يوي خ  يوم }١٢/الطور{ الَّذِين هم فِ

هِ النار الَّتِي كُنتُ}١٣/الطور{يدعون إِلَى نَارِ جهنم دعا     }١٤/الطور{م بِها تُكَذِّبون  هذِ
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 ونصِرلَا تُب أَنتُم ذَا أَمه ر١٥/الطور{أَفَسِح{ كُملَياء عووا سبِرلَا تَص وا أَوبِرا فَاصهلَواص 
جزون ما كُنتُم تَعملُون إِنَّ ي جناتٍ ونَعِيمٍ }١٦/الطور{ما تُ  فَاكِهِني بِما }١٧/الطور{ إِن الْمتَّقِني فِ

جحِيمِ   كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما كُنتُم تَعملُون }١٨/الطور{آتَاهم ربهم ووقَاهم ربهم عذَاب الْ
جناهم بِحورٍ عِنيٍ }١٩/الطور{ زَوفُوفَةٍ وصرٍ مرلَى سع تَّكِئِنيوا }٢٠/الطور{ منآم الَّذِينو 

ئٍ بِما  ميانٍ أَلْحقْنا بِهِم ذُريتَهم وما أَلَتْناهم من عملِهِم من شيءٍ كُلُّ امرِ واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِ
هِنير ب٢١/الطور{ كَس{ ونتَهش ا يممٍ ملَحةٍ وم بِفَاكِهنَاهددأَما }٢٢/الطور{ وفِيه ونازَعتَني 

 ثِيم طُوف علَيهِم غِلْمان لَّهم كَأَنَّهم لُؤلُؤ مكْنون }٢٣/الطور{كَأْسا لَّا لَغْو فِيها ولَا تَأْ يو 
ضٍ يتَساءلُون  وأَقْبلَ بع}٢٤/الطور{ علَى بع ما }٢٥/الطور{ضُهلِنلُ فِي أَها قَبقَالُوا إِنَّا كُن 

 فِقِنيش ٢٦/الطور{م{ ِوممالس ذَابقَانَا عوا ونلَيع اللَّه نفَم }٢٧/الطور{ وهعلُ نَدا مِن قَبإِنَّا كُن 
 حِيمالر رالْب وه ونٍ }٢٨/الطور{إِنَّهنج لَا مبِكَاهِنٍ و كبتِ رمبِنِع ا أَنتفَم ٢٩/الطور{ فَذَكِّر{ أَم 

إِنِّي معكُم من الْمتَربصِني }٣٠/الطور{يقُولُون شاعِر نَّتَربص بِهِ ريب الْمنونِ   قُلْ تَربصوا فَ
   }٣١/الطور{
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 طَاغُون مقَو مه ذَا أَمم بِههلَامأَح مهرتَأْم ٣٢/الطور{أَم{ ونمِنؤل لَّا يب لَهتَقَو قُولُوني أَم 
ثٍ مْثلِهِ إِن كَانُوا صادِقِني }٣٣/الطور{  أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم }٣٤/الطور{ فَلْيأْتُوا بِحدِي

 خَالِقُون  أَم عِندهم خزاِئن }٣٦/الطور{ أَم خلَقُوا السماواتِ والْأَرض بل لَّا يوقِنون }٣٥/الطور{الْ
 ونطِر يصالْم مه أَم كبفِ}٣٧/الطور{ر ونتَمِعسي لَّمس ملَه طَانٍ  أَم تِ مستَمِعهم بِسلْ يهِ فَلْيأْ

جرا فَهم من مغْرمٍ مثْقَلُون }٣٩/الطور{ أَم لَه الْبنات ولَكُم الْبنون }٣٨/الطور{مبِنيٍ   أَم تَسأَلُهم أَ
كَيدا فَالَّذِين كَفَروا هم  أَم يرِيدون }٤١/الطور{ أَم عِندهم الْغَيب فَهم يكْتُبون }٤٠/الطور{

 ونكِيد٤٢/الطور{الْم{ رِكُونش ا يماللَّهِ ع انحباللَّهِ س رغَي إِلَه ملَه ا }٤٣/الطور{ أَمورإِن يو 
 كُومرم ابحقُولُوا سا ي طً ي  فَذَرهم حتَّى يلَاقُوا }٤٤/الطور{كِسفًا من السماء ساقِ يومهم الَّذِ

 قُونعص٤٥/الطور{فِيهِ ي{ ونرنصي ملَا هئًا ويش مهدكَي مهنغْنِي علَا ي موي }٤٦/الطور{ إِنو 
 ونلَمعلَا ي مهأَكَْثر لَكِنو ذَلِك ونا دذَابوا عظَلَم فَ}٤٧/الطور{لِلَّذِين كبكْمِ رلِح بِراصو  إِنَّك

 تَقُوم حِني كبدِ رمبِح ح بسا ونِنيومِ }٤٨/الطور{بِأَعجالن اربإِدو هحبلِ فَساللَّي مِنو 
  }٤٩/الطور{
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  )٥٣(سورة النجم 

  سمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ
جمِ إِذَا هوى  النى }١/النجم{وا غَومو كُماحِبلَّ ص ق عنِ الْهوى }٢/النجم{ ما ضَ  وما ينطِ

 ذُو مِرةٍ فَاستَوى }٥/النجم{ علَّمه شدِيد الْقُوى }٤/النجم{ إِن هو إِلَّا وحي يوحى }٣/النجم{
قِ الْأَعلَى }٦/نجمال{ دنَى }٨/النجم{ ثُم دنَا فَتَدلَّى }٧/النجم{ وهو بِالْأُفُ  فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَ
هِ ما أَوحى }٩/النجم{  }١١/النجم{ ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى }١٠/النجم{ فَأَوحى إِلَى عبدِ

 عِند سِدرةِ الْمنتَهى }١٣/النجم{ ولَقَد رآه نَزلَةً أُخرى }١٢/جمالن{أَفَتُمارونَه علَى ما يرى 
شى }١٥/النجم{ عِندها جنةُ الْمْأوى }١٤/النجم{ شى السدرة ما يغْ  ما زَاغَ }١٦/النجم{ إِذْ يغْ

 أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى }١٨/النجم{برى  لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْكُ}١٧/النجم{الْبصر وما طَغَى 
 تِلْك إِذًا قِسمةٌ }٢١/النجم{ أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثَى }٢٠/النجم{ ومناة الثَّالِثَةَ الُْأخرى }١٩/النجم{

طَانٍ  إِن هِي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنتُم وآباؤكُ}٢٢/النجم{ضِيزى  م ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْ
أَنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى   أَم لِلْإِنسانِ }٢٣/النجم{إِن يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وما تَهوى الْ

ي  وكَم من ملَ}٢٥/النجم{ فَلِلَّهِ الْآخِرة والْأُولَى }٢٤/النجم{ما تَمنى  كٍ فِي السماواتِ لَا تُغْنِ
شاء ويرضَى  ن يلِم اللَّه ْأذَن دِ أَن يعئًا إِلَّا مِن بيش متُهفَاع٢٦/النجم{ش{   
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 وما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ }٢٧/النجم{نون بِالْآخِرةِ لَيسمون الْملَائِكَةَ تَسمِيةَ الْأُنثَى إِن الَّذِين لَا يؤمِ
ق شيئًا  الْح غْنِي مِنلَا ي الظَّن إِنو إِلَّا الظَّن ونتَّبِعن }٢٨/النجم{إِن يلَّى عن تَون مع رِضفَأَع 

لَّ }٢٩/النجم{د إِلَّا الْحياة الدنْيا ذِكْرِنَا ولَم يرِ  ذَلِك مبلَغُهم من الْعِلْمِ إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضَ
ضِ }٣٠/النجم{عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِمنِ اهتَدى  ا فِي الْأَرماتِ واوما فِي السلِلَّهِ م و 

اؤأَس الَّذِين ي جزِ ى لِينسوا بِالْحنسأَح الَّذِين ي جزِ يمِلُوا وا ع٣١/النجم{وا بِم{ الَّذِين 
شأَكُم  ع الْمغْفِرةِ هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَن ش إِلَّا اللَّمم إِن ربك واسِ ثْمِ والْفَواحِ جتَنِبون كَبائِر الْإِ ي

ضِ وإِذْ أَنتُم أَ الْأَر ننِ اتَّقَى مبِم لَمأَع وه كُمكُّوا أَنفُسفَلَا تُز اتِكُمهطُونِ أُم ي ب جِنةٌ فِ
ي تَولَّى }٣٢/النجم{ طَى قَلِيلًا وأَكْدى }٣٣/النجم{ أَفَرأَيت الَّذِ أَعبِ }٣٤/النجم{ والْغَي عِلْم ه أَعِند 

فِ موسى  أَم لَم ينبأْ بِ}٣٥/النجم{فَهو يرى  حا فِي صفَّى }٣٦/النجم{مي و  وإِبراهِيم الَّذِ
 }٣٩/النجم{ وأَن لَّيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى }٣٨/النجم{ أَلَّا تَزِر وازِرة وِزْر أُخرى }٣٧/النجم{

ف يرى  وس هيعس أَنفَ}٤٠/النجم{واء الْأَوزج جزاه الْ ي ى }٤١/النجم{ى  ثُمنتَهالْم كبإِلَى ر أَنو 
   }٤٤/النجم{ وأَنَّه هو أَمات وأَحيا }٤٣/النجم{ وأَنَّه هو أَضْحك وأَبكَى }٤٢/النجم{
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أَنَّهالْأُنثَى وو نِ الذَّكَريج والز لَق٤٥/النجم{ خ{ ىنمِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُم }هِ }٤٦/النجملَيع أَنو 
شأَة الْأُخرى  ٤٧/النجم{الن{ ىأَقْنى وأَغْن وه أَنَّهو }٤٨/النجم{ ىرعالش بر وه أَنَّهو }٤٩/النجم{ 
ادع لَكأَه أَنَّهقَى }٥٠/النجم{ا الْأُولَى وا أَبفَم ودَثم كَانُوا }٥١/النجم{ و ملُ إِنَّهن قَبنُوحٍ م مقَوو 

شى }٥٣/النجم{ والْمؤتَفِكَةَ أَهوى }٥٢/النجم{هم أَظْلَم وأَطْغَى  شاها ما غَ  }٥٤/النجم{ فَغَ
ي آلَاء ربك تَتَمارى  ذُرِ الْأُولَى  }٥٥/النجم{فَبِأَ الن نم ذَا نَذِيرالْآزِفَةُ }٥٦/النجم{ه أَزِفَت 

جبون }٥٨/النجم{ لَيس لَها مِن دونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ }٥٧/النجم{ دِيثِ تَعذَا الْحه ٥٩/النجم{ أَفَمِن{ 
 كُونلَا تَبو كُونتَضْح٦٠/النجم{و{ ونامِدس أَنتُمو }وا  }٦١/النجمدباعوا لِلَّهِ ودج فَاس

 )سجدة واجبة (  }٦٢/النجم{

  )٥٤(سورة القمر 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 رالْقَم ق انشةُ واعتِ السب١/القمر{اقْتَر{ تَمِرس م رقُولُوا سِحيضُوا و  }٢/القمر{ وإِن يروا آيةً يعرِ

اتَّبوا وكَذَّبو تَقِرس رٍ مكُلُّ أَمو ماءهووا أَه٣/القمر{ع{ رج دزا فِيهِ ماء مالْأَنب نم ماءهج لَقَدو 
ذُر }٤/القمر{ ا تُغْنِ النالِغَةٌ فَمةٌ بءٍ نُّكُرٍ }٥/القمر{ حِكْمياعِ إِلَى شالد ع دي موي مهنلَّ عفَتَو 
   }٦/القمر{
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 شِر جداثِ كَأَنَّهم جراد منتَ جون مِن الْأَ خْر ي مهارصا أَبعش اعِ }٧/القمر{خإِلَى الد طِعِني هم 
 سِرع موذَا يه ونقُولُ الْكَافِر٨/القمر{ي{ وننج قَالُوا منَا ودبوا عنُوحٍ فَكَذَّب مقَو ملَهقَب تكَذَّب 

 جِر ازْد٩/القمر{و{ فَانتَصِر غْلُوبي م نِّ  فَفَتَحنا أَبواب السماء بِماء }١٠/القمر{ فَدعا ربه أَ
جرنَا الْأَرض عيونًا}١١/القمر{منهمِرٍ   وحملْناه }١٢/القمر{ فَالْتَقَى الْماء علَى أَمرٍ قَد قُدِر  وفَ

ي بِأَعينِنا جزاء لِّمن كَان كُفِر }١٣/القمر{علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ  جرِ  ولَقَد }١٤/القمر{ تَ
دكِرٍ  لْ مِن مةً فَها آياهكْنذَابِي}١٥/القمر{تَّرع كَان ف نُذُرِ  فَكَينَا }١٦/القمر{ ورسي لَقَدو 
دكِرٍ  لْ مِن ملِلذِّكْرِ فَه آننُذُرِ }١٧/القمر{الْقُري و ف كَان عذَابِ فَكَي ادع تإِنَّا }١٨/القمر{ كَذَّب 

ستَمِرٍّ  سٍ م مِ نَحوي ي ع الن}١٩/القمر{أَرسلْنا علَيهِم رِحيا صرصرا فِ جازُ  تَنزِ أَع مكَأَنَّه اس
خْلٍ منقَعِرٍ  ف كَان عذَابِي ونُذُرِ }٢٠/القمر{نَ لْ }٢١/القمر{ فَكَي لِلذِّكْرِ فَه آننَا الْقُررسي لَقَدو 
دكِرٍ  ذُرِ }٢٢/القمر{مِن م بِالن ودَثم تا نَّ}٢٣/القمر{ كَذَّباحِدا ونا مرش ا  فَقَالُوا أَب تَّبِعه إِنَّا إِذً

ؤلْقِي الذِّكْر علَيهِ مِن بينِنا بلْ هو كَذَّاب أَشِر }٢٤/القمر{لَّفِي َضلَالٍ وسعرٍ   }٢٥/القمر{ أَ
 أَشِر طَبِر  إِنَّا مرسِلُو الناقَةِ فِتْنةً لَّهم فَارتَقِبه}٢٦/القمر{سيعلَمون غَدا منِ الْكَذَّاب الْ اصو م

   }٢٧/القمر{
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 تَضَرح بٍ مكُلُّ شِر مهنيةٌ بماء قِسالْم أَن مئْهنَب٢٨/القمر{و{ قَراطَى فَعفَتَع مهاحِبا صوادفَن 
ف كَان عذَابِي ونُذُرِ }٢٩/القمر{ فَكَانُوا }٣٠/القمر{ فَكَي ةاحِدةً وحيص هِملَيا علْنسإِنَّا أَر 

ظِرِ  شِيمِ الْمحتَ كِرٍ }٣١/القمر{كَهد لْ مِن ملِلذِّكْرِ فَه آننَا الْقُررسي لَقَد٣٢/القمر{ و{ مقَو تكَذَّب 
ذُرِ رٍ }٣٣/القمر{ لُوطٍ بِالنحم بِساهنيج  }٣٤/القمر{ إِنَّا أَرسلْنا علَيهِم حاصِبا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّ

 كَرن شي م جزِ ذُرِ }٣٥/القمر{نِعمةً من عِندِنَا كَذَلِك نَ ا بِالنوارا فَتَمتَنش طْ م بهأَنذَر لَقَدو 
ي ونُذُرِ  ولَقَد راودوه ع}٣٦/القمر{ َطمسنا أَعينهم فَذُوقُوا عذَابِ  ولَقَد }٣٧/القمر{ن ضَيفِهِ فَ

 تَقِرس م ذَابع ةكْرم بهحب٣٨/القمر{ص{ ِنُذُرذَابِي وفَذُوقُوا ع }٣٩/القمر{ آننَا الْقُررسي لَقَدو 
دكِرٍ  لْ مِن ملَقَ}٤٠/القمر{لِلذِّكْرِ فَهو  ذُر الن نوعاء آلَ فِرج ا }٤١/القمر{دا كُلِّهاتِنوا بِآيكَذَّب 

برِ }٤٢/القمر{فََأخذْنَاهم أَخذَ عزِيزٍ مقْتَدِرٍ  ي الز  أَكُفَّاركُم خير من أُولَئِكُم أَم لَكُم براءة فِ
بر }٤٤/القمر{  أَم يقُولُون نَحن جمِيع منتَصِر}٤٣/القمر{ الد لُّون ويو ع مج لِ }٤٥/القمر{ سيهزم الْ ب 

 رأَمى وهةُ أَداعالسو مهعِدوةُ ماعرٍ }٤٦/القمر{السعسفِي َضلَالٍ و رِمِنيج الْم ٤٧/القمر{ إِن{ 
 سذُوقُوا م وهِهِمج لَى وارِ عفِي الن ونبحسي موي قَر٤٨/القمر{س{ اهلَقْنءٍ خيإِنَّا كُلَّ ش 

   }٤٩/القمر{بِقَدرٍ 
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حٍ بِالْبصرِ  كَلَم ةاحِدنَا إِلَّا ورا أَمما}٥٠/القمر{ولَكْنأَه لَقَدكِرٍ  ود لْ مِن م فَه كُماعيأَش 
برِ }٥١/القمر{ ي الز طَر }٥٢/القمر{ وكُلُّ شيءٍ فَعلُوه فِ  إِن }٥٣/القمر{ وكُلُّ صغِريٍ وكَبِريٍ مستَ

ي جناتٍ ونَهرٍ  قْتَدِرٍ }٥٤/القمر{الْمتَّقِني فِ لِيكٍ مم قٍ عِند دِ صِدقْع٥٥/القمر{ فِي م{ 

  )٥٥(سورة الرمحن 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 نمح١/الرمحن{الر{ آنالْقُر لَّمع }٢/الرمحن{ انالْإِنس لَقخ }٣/الرمحن{ انيالْب هلَّمع }٤/الرمحن{ 

جدانِ }٥/الرمحن{الشمس والْقَمر بِحسبانٍ  سي رج الشو مج النا }٦/نالرمح{ وهفَعاء رمالسو 
 انالْمِيز ع ي الْمِيزانِ }٧/الرمحن{ووضَ ْطغَوا فِ طِ ولَا }٨/الرمحن{ أَلَّا تَ بِالْقِس زْنوا الْوأَقِيمو 

 انوا الْمِيزْخسِر خْلُ ذَات}١٠/الرمحن{ والْأَرض وضَعها لِلَْأنَامِ }٩/الرمحن{تُ النةٌ وا فَاكِهفِيه  
فِ والريحان }١١/الرمحن{الَْأكْمامِ  صذُو الْع بالْحانِ }١٢/الرمحن{ وا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر ي  فَبِأَ

خَّارِ }١٣/الرمحن{ جٍ من نَّارٍ }١٤/الرمحن{ خلَق الْإِنسان مِن صلْصالٍ كَالْفَ جان مِن مارِ  وخلَق الْ
ي }١٥/الرمحن{    }١٦/الرمحن{آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ  فَبِأَ
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شرِقَينِ ورب الْمغْرِبينِ  الْم بانِ }١٧/الرمحن{را تُكَذِّبكُمبآلَاء ر ي ج  مر}١٨/الرمحن{ فَبِأَ
خٌ لَّا يبغِيانِ }١٩/الرمحن{الْبحرينِ يلْتَقِيانِ  ي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ }٢٠/الرمحن{ بينهما برزَ  فَبِأَ

جان }٢١/الرمحن{ رالْمو لُؤا اللُّؤمهمِن ج خْر انِ }٢٢/الرمحن{ يا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر ي  }٢٣/الرمحن{ فَبِأَ
جوارِ الْمنشآت فِي الْبحرِ كَالَْأعلَامِ  ي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ }٢٤/الرمحن{ولَه الْ  }٢٥/الرمحن{ فَبِأَ

جلَالِ والْإِكْرامِ }٢٦/الرمحن{كُلُّ من علَيها فَانٍ  جه ربك ذُو الْ قَى وبيآلَاء }٢٧/الرمحن{ و ي  فَبِأَ
أْنٍ }٢٨/الرمحن{تُكَذِّبانِ ربكُما  ي ش لَّ يومٍ هو فِ ضِ كُ الْأَراتِ واومي الس  يسأَلُه من فِ

ي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ }٢٩/الرمحن{ غُ لَكُم أَيها الثَّقَلَانِ }٣٠/الرمحن{ فَبِأَ فْرن٣١/الرمحن{ س{ ي  فَبِأَ
طَارِ }٣٢/الرمحن{آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ  طَعتُم أَن تَنفُذُوا مِن أَقْ ِجن والْإِنسِ إِنِ استَ شر الْ عا مي 

طَانٍ  ضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُون إِلَّا بِسلْ الْأَراتِ واومانِ }٣٣/الرمحن{السا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر ي  فَبِأَ
لُ علَيكُما شواظٌ }٣٤/الرمحن{ سرانِ  يفَلَا تَنتَصِر اسنُحن نَّارٍ وا }٣٥/الرمحن{مكُمبآلَاء ر ي  فَبِأَ

ي آلَاء }٣٧/الرمحن{ فَِإذَا انشقَّتِ السماء فَكَانَت وردة كَالدهانِ }٣٦/الرمحن{تُكَذِّبانِ   فَبِأَ
ي آلَاء }٣٩/الرمحن{عن ذَنبِهِ إِنس ولَا جان  فَيومئِذٍ لَّا يسأَلُ }٣٨/الرمحن{ربكُما تُكَذِّبانِ   فَبِأَ
   }٤٠/الرمحن{ربكُما تُكَذِّبانِ 
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جرِمون بِسِيماهم فَيؤخذُ بِالنواصِ الْم ف رعامِ يالْأَقْدا }٤١/الرمحن{ي وكُمبآلَاء ر ي  فَبِأَ
جرِمون }٤٢/الرمحن{تُكَذِّبانِ  ا الْمبِه كَذِّبالَّتِي ي منههِ ج طُوفُون بينها وبين }٤٣/الرمحن{ هذِ ي 

ي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ }٤٤/الرمحن{حمِيمٍ آنٍ  لِمن خاف مقَام ربهِ جنتَانِ  و}٤٥/الرمحن{ فَبِأَ
ي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ }٤٦/الرمحن{ ي آلَاء ربكُما }٤٨/الرمحن{ ذَواتَا أَفْنانٍ }٤٧/الرمحن{ فَبِأَ  فَبِأَ

جرِيانِ }٤٩/الرمحن{تُكَذِّبانِ  ي آلَاء ربكُم}٥٠/الرمحن{ فِيهِما عينانِ تَ  }٥١/الرمحن{ا تُكَذِّبانِ  فَبِأَ
جانِ  ةٍ زَوا مِن كُلِّ فَاكِهانِ }٥٢/الرمحن{فِيهِما تُكَذِّبكُمبآلَاء ر ي  متَّكِئِني علَى }٥٣/الرمحن{ فَبِأَ

جنتَينِ دانٍ  جنى الْ قٍ و رتَبإِس ا مِنهطَائِن شٍ ب ا تُ}٥٤/الرمحن{فُركُمبآلَاء ر ي كَذِّبانِ  فَبِأَ
طْمِثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جان }٥٥/الرمحن{ ي فِ لَمالطَّر اتقَاصِر آلَاء }٥٦/الرمحن{ فِيهِن ي  فَبِأَ

جان }٥٧/الرمحن{ربكُما تُكَذِّبانِ  رالْمو اقُوتالْي نا}٥٨/الرمحن{ كََأنَّها تُكَذِّبكُمبآلَاء ر ي نِ  فَبِأَ
ي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ }٦٠/الرمحن{ هلْ جزاء الِْإحسانِ إِلَّا الْإِحسان }٥٩/الرمحن{  فَبِأَ
ي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ }٦٢/الرمحن{ ومِن دونِهِما جنتَانِ }٦١/الرمحن{  مدهامتَانِ }٦٣/الرمحن{ فَبِأَ
ي آلَ}٦٤/الرمحن{ ي }٦٦/الرمحن{ فِيهِما عينانِ نَضَّاختَانِ }٦٥/الرمحن{اء ربكُما تُكَذِّبانِ  فَبِأَ  فَبِأَ

   }٦٧/الرمحن{آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ 
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خْلٌ ورمان فِيهِما فَاكِهةٌ ي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ }٦٨/الرمحن{ ونَ  فِيهِن خيرات }٦٩/الرمحن{ فَبِأَ
 انانِ }٧٠/الرمحن{حِسا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر ي خِيامِ }٧١/الرمحن{ فَبِأَ ي الْ  حور مقْصورات فِ

ي آلَاء ربكُما تُكَذِّ}٧٢/الرمحن{ طْمِثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جان }٧٣/الرمحن{بانِ  فَبِأَ ي ٧٤/الرمحن{ لَم{ 
ي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ  يٍّ حِسانٍ }٧٥/الرمحن{فَبِأَ  متَّكِئِني علَى رفْرفٍ خضْرٍ وعبقَرِ

ي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ }٧٦/الرمحن{ إِكْرامِ  تَب}٧٧/الرمحن{ فَبِأَ جلَالِ والْ ي الْ اركَ اسم ربك ذِ
 }٧٨/الرمحن{

  )٥٦(سورة الواقعة 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 إِذَا }٣/الواقعة{ خافِضَةٌ رافِعةٌ }٢/الواقعة{ لَيس لِوقْعتِها كَاذِبةٌ }١/الواقعة{إِذَا وقَعتِ الْواقِعةُ 

ضتِ الْأَرج ا رج ا }٤/الواقعة{ ر سالُ بجِب  }٦/الواقعة{ فَكَانَت هباء منبثا }٥/الواقعة{ وبستِ الْ
 وأَصحاب }٨/الواقعة{ فَأَصحاب الْميمنةِ ما أَصحاب الْميمنةِ }٧/الواقعة{وكُنتُم أَزْواجا ثَلَاثَةً 

ش الْم ابحا أَصةِ مَأمش ةِ الْم٩/الواقعة{َأم{ ابِقُونالس ابِقُونالسو }١٠/الواقعة{ ونبقَرالْم لَئِكأُو 
 وقَلِيلٌ من الْآخِرِين }١٣/الواقعة{ ُثلَّةٌ من الْأَولِني }١٢/الواقعة{ فِي جناتِ النعِيمِ }١١/الواقعة{
   }١٦/الواقعة{ متَّكِئِني علَيها متَقَابِلِني }١٥/الواقعة{ علَى سررٍ موضُونَةٍ }١٤/الواقعة{
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 ونَخلَّدم انوِلْد هِملَيع طُوف عِ}١٧/الواقعة{ين مسٍ م  لَا }١٨/الواقعة{نيٍ  بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْ
 نزِفُونلَا يا وهنع ونعدص١٩/الواقعة{ي{ ونرخَي  ولَحمِ طَيرٍ مما }٢٠/الواقعة{ وفَاكِهةٍ مما يتَ

 ونتَهش ٢١/الواقعة{ي{ عِني ورحو }٢٢/الواقعة{ ِونكْنلُؤِ الْمثَالِ اللُّؤكَأَم }اء بِ}٢٣/الواقعةزا كَانُوا  جم
 لُونمعا }٢٤/الواقعة{يثِيم  إِلَّا قِيلًا سلَاما سلَاما }٢٥/الواقعة{ لَا يسمعون فِيها لَغْوا ولَا تَأْ

خْضُودٍ }٢٧/الواقعة{ وأَصحاب الْيمِنيِ ما أَصحاب الْيمِنيِ }٢٦/الواقعة{ رٍ م٢٨/الواقعة{ فِي سِد{ 
حٍ منضُودٍ  وفَاكِهةٍ كَثِريةٍ }٣١/الواقعة{ وماء مسكُوبٍ }٣٠/الواقعة{ وظِلٍّ ممدودٍ }٢٩/الواقعة{ وطَلْ

طُوعةٍ ولَا ممنوعةٍ }٣٢/الواقعة{ شٍ مرفُوعةٍ }٣٣/الواقعة{ لَّا مقْ فُر٣٤/الواقعة{ و{ نأْنَاهش  إِنَّا أَن
جعلْناهن}٣٥/الواقعة{إِنشاء   لِّأَصحابِ الْيمِنيِ }٣٧/الواقعة{ عربا أَتْرابا }٣٦/الواقعة{ أَبكَارا  فَ

ُثلَّةٌ من الْآخِرِين }٣٩/الواقعة{ ُثلَّةٌ من الْأَولِني }٣٨/الواقعة{ ا }٤٠/الواقعة{ والِ ممالش ابحأَصو 
 لَّا }٤٣/الواقعة{ وظِلٍّ من يحمومٍ }٤٢/الواقعة{مٍ  فِي سمومٍ وحمِي}٤١/الواقعة{أَصحاب الشمالِ 

لَ ذَلِك متْرفِني }٤٤/الواقعة{بارِدٍ ولَا كَرِيمٍ  كَانُوا قَب ملَى الْحِنثِ }٤٥/الواقعة{ إِنَّهع ون صِركَانُوا يو 
ظِيمِ  ا تُ}٤٦/الواقعة{الْعكُنا وئِذَا مِتْن ئِنا لَمبعوثُون  وكَانُوا يقُولُون أَ ظَاما أَ  أَو }٤٧/الواقعة{رابا وعِ

 لُوننَا الَْأواؤ٤٨/الواقعة{آب{ الْآخِرِينو لِنيالْأَو قُلْ إِن }مٍ }٤٩/الواقعةوإِلَى مِيقَاتِ ي ونوعمج لَم 
   }٥٠/الواقعة{معلُومٍ 
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 ونكَذِّبالْم ا الضَّالُّونه أَي إِنَّكُم ن زَقُّومٍ }٥١/الواقعة{ثُمرٍ مج مِن ش ٥٢/الواقعة{ لَآكِلُون{ ونالِؤفَم 
 طُون ا الْبهمِيمِ }٥٣/الواقعة{مِنالْح هِ مِنلَيع ونارِبش شارِبون شرب الْهِيمِ }٥٤/الواقعة{ فَ  فَ

 أَفَرأَيتُم }٥٧/الواقعة{ نَحن خلَقْناكُم فَلَولَا تُصدقُون }٥٦/الواقعة{ هذَا نُزلُهم يوم الدينِ }٥٥/الواقعة{
 وننا تُم٥٨/الواقعة{م{ خَالِقُون خْلُقُونَه أَم نَحن الْ ت }٥٩/ةالواقع{ أَأَنتُم تَ والْم كُمنينَا برقَد ننَح 

 وقِنيبسبِم نا نَحم٦٠/الواقعة{و{ ونلَما لَا تَعفِي م نُنشِئَكُمو ثَالَكُم لَ أَمدلَى أَن نُّبع 
شأَة الْأُولَى فَلَولَا تَذكَّرون }٦١/الواقعة{ الن تُملِمع لَقَدأَ}٦٢/الواقعة{ وأَفَر  ثُون را تَحتُم مي
ظَلَلْتُم }٦٤/الواقعة{ أَأَنتُم تَزرعونَه أَم نَحن الزارِعون }٦٣/الواقعة{ طَاما فَ ح اهلْنعج شاء لَ  لَو نَ

 ون٦٥/الواقعة{تَفَكَّه{ ونمغْرإِنَّا لَم }٦٦/الواقعة{ ونومرحم نلْ نَحب }٦٧/الواقعة{أَيي  أَفَر تُم الْماء الَّذِ
 ونبرش شاء جعلْناه }٦٩/الواقعة{ أَأَنتُم أَنزلْتُموه مِن الْمزنِ أَم نَحن الْمنزِلُون }٦٨/الواقعة{تَ  لَو نَ

 ونكُرش جاجا فَلَولَا تَ ي تُورون }٧٠/الواقعة{أُ جرتَها  أَأَنتُم}٧١/الواقعة{ أَفَرأَيتُم النار الَّتِ ش أْتُمش  أَن
 وننشِؤالْم ننَح ٧٢/الواقعة{أَم{ قْوِينا لِّلْمتَاعمو ةا تَذْكِراهلْنعج ننَح }مِ }٧٣/الواقعةبِاس ح بفَس 

ظِيمِ  الْع كب٧٤/الواقعة{ر{ ِومجاقِعِ النوبِم فَلَا أُقْسِم }لَّ}٧٥/الواقعة ملَقَس إِنَّهو  ظِيم ع ونلَمتَع و
   }٧٦/الواقعة{

http://www.islam4u.com


  )٥٣٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

 كَرِيم آنلَقُر ٧٧/الواقعة{إِنَّه{ ٍونكْنفِي كِتَابٍ م }٧٨/الواقعة{ ونرطَه إِلَّا الْم ه سم٧٩/قعةالوا{ لَّا ي{ 
 الَمِنيالْع بن ر٨٠/الواقعة{تَنزِيلٌ م{ ونهِند دِيثِ أَنتُم مذَا الْح٨١/الواقعة{ أَفَبِه{ لُونعج  وتَ

 ونتُكَذِّب أَنَّكُم ٨٢/الواقعة{رِزْقَكُم{ لْقُوملَغَتِ الْحلَا إِذَا بفَلَو }٨٣/الواقعة{ ونئِذٍ تَنُظرحِين أَنتُمو 
 فَلَولَا إِن كُنتُم غَير مدِينِني }٨٥/الواقعة{ ونَحن أَقْرب إِلَيهِ مِنكُم ولَكِن لَّا تُبصِرون }٨٤/الواقعة{
جِعونَها إِن كُنتُم صادِقِني }٨٦/الواقعة{ ٨٧/الواقعة{ تَر{ بِنيقَرالْم مِن ا إِن كَانفََأم }٨٨/الواقعة{ ح وفَر 
يرةُ نَعِيمٍ ونج و ان٨٩/الواقعة{ح{ ِمِنيابِ الْيحأَص مِن ا إِن كَانأَمو }٩٠/الواقعة{ مِن لَّك لَامفَس 

 فَنزلٌ من حمِيمٍ }٩٢/الواقعة{ وأَما إِن كَان مِن الْمكَذِّبِني الضَّالِّني }٩١/الواقعة{أَصحابِ الْيمِنيِ 
ح بِاسمِ ربك }٩٥/الواقعة{ إِن هذَا لَهو حق الْيقِنيِ }٩٤/الواقعة{صلِيةُ جحِيمٍ  وتَ}٩٣/الواقعة{ بفَس 

ظِيمِ  ٩٦/الواقعة{الْع{ 

  )٥٧(سورة احلديد 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
الْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واومي الس ح لِلَّهِ ما فِ بس اتِ }١/احلديد{كِيماومالس لْكم لَه 
 ءٍ قَدِيري لِّ ش ي ويمِيت وهو علَى كُ  هو الْأَولُ والْآخِر والظَّاهِر }٢/احلديد{والْأَرضِ يحيِ

 لِيمءٍ عيلِّ ش    }٣/احلديد{والْباطِن وهو بِكُ
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ي  ج فِ شِ يعلَم ما يلِ رلَى الْعى عتَواس امٍ ثُمفِي سِتَّةِ أَي ض الْأَراتِ واومالس ق ي خلَ هو الَّذِ
ج رعا يماء ومالس نزِلُ مِنا يما وهمِن ج خْر ا يمضِ والْأَر اللَّهو ا كُنتُمم نأَي كُمعم وها وفِيه 

 صِريب لُونما تَع٤/احلديد{بِم{ ورالْأُم عج إِلَى اللَّهِ تُرضِ والْأَراتِ واومالس لْكم ٥/احلديد{ لَه{ 
لِيمع وهلِ وفِي اللَّي ارهالن ج ج اللَّيلَ فِي النهارِ ويولِ دورِ يولِ وا بِاللَّهِ }٦/احلديد{ بِذَاتِ الصآمِن 

 كَبِري رج خْلَفِني فِيهِ فَالَّذِين آمنوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَهم أَ ستَ لَكُم معا جأَنفِقُوا مِمولِهِ وسرو
مِنوا بِربكُم وقَد أَخذَ مِيثَاقَكُم إِن  وما لَكُم لَا تُؤمِنون بِاللَّهِ والرسولُ يدعوكُم لِتُؤ}٧/احلديد{

 مِنِنيؤاتِ إِلَى }٨/احلديد{كُنتُم ملُم جكُم من الظُّ خْرِ اتٍ لِينياتٍ بهِ آي ي ينزلُ علَى عبدِ  هو الَّذِ
 حِيمر وفؤ لَر بِكُم اللَّه إِنورِ وأَلَّ}٩/احلديد{الن ا لَكُممو  اثلِلَّهِ مِريبِيلِ اللَّهِ وي س ا تُنفِقُوا فِ

 نةً مج رد ظَم أَع لَئِكلَ أُو حِ وقَاتَ ق مِن قَبلِ الْفَتْ ي مِنكُم من أَنفَ ضِ لَا يستَوِ الْأَراتِ واومالس
ا وعد اللَّه الْحسنى كُلقَاتَلُوا وو دعأَنفَقُوا مِن ب الَّذِين بِريخ لُونما تَعبِم اللَّهن }١٠/احلديد{ وم 

 كَرِيم رج ضًا حسنا فَيضَاعِفَه لَه ولَه أَ قَر اللَّه قْرِضي ي    }١١/احلديد{ذَا الَّذِ
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وي ي جرِ شراكُم الْيوم جنات تَ انِهِم بمبِأَيو دِيهِمأَي نيم بهى نُورعساتِ يمِنؤالْمو مِنِنيؤى الْمتَر م
 ظِيم زُ الْعالْفَو وه ا ذَلِكفِيه الِدِينخ ارأَنْه  يوم يقُولُ الْمنافِقُون }١٢/احلديد{مِن تَحتِها الْ

ا ووا نُورفَالْتَمِس اءكُمروا وجِع قِيلَ ار مِن نُّورِكُم س الْمنافِقَات لِلَّذِين آمنوا انظُرونَا نَقْتَبِ
 ذَابلِهِ الْعمِن قِب ه ظَاهِرةُ ومحفِيهِ الر هاطِنب ابب ورٍ لَّهم بِسهنيب ١٣/احلديد{فَضُرِب{ 

أَلَم مونَهادني تْكُمغَرو تُمتَبارو تُمصبتَرو كُمأَنفُس فَتَنتُم كُملَكِنلَى وقَالُوا ب كُمعنَكُن م 
 وركُم بِاللَّهِ الْغَرغَراللَّهِ و راء أَمتَّى جح انِيلَا }١٤/احلديد{الَْأمةٌ ويفِد ذُ مِنكُمخؤلَا ي موفَالْي 

 أَلَم يْأنِ لِلَّذِين آمنوا أَن }١٥/احلديد{ن كَفَروا مأْواكُم النار هِي مولَاكُم وبِئْس الْمصِري مِن الَّذِي
طَالَ  لُ فَ مِن قَب أُوتُوا الْكِتَاب كُونُوا كَالَّذِينلَا يو ق الْح لَ مِنا نَزملِذِكْرِ اللَّهِ و مهقُلُوب عش خْ تَ

لَيع فَاسِقُون مهنم ثِري ض }١٦/احلديد{هِم الَْأمد فَقَست قُلُوبهم وكَ يِي الْأَرحي اللَّه وا أَنلَماع 
 قِلُونتَع لَّكُماتِ لَعالْآي ا لَكُمنيب ا قَدتِهوم دعقَاتِ }١٧/احلديد{بدصالْمو قِنيدصالْم إِن 

أَقْرو كَرِيم رج ف لَهم ولَهم أَ ضَاعا ينسضًا ح قَر ١٨/احلديد{ضُوا اللَّه{   
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و يقُوندالص مه لَئِكلِهِ أُوسروا بِاللَّهِ ونآم الَّذِينو مهنُورو مهرج الشهداء عِند ربهِم لَهم أَ
جحِيمِ   اعلَموا أَنَّما الْحياة الدنْيا }١٩/احلديد{والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولَئِك أَصحاب الْ

ي الْ جب الْكُفَّار لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتَفَاخر بينكُم وتَكَاثُر فِ ثٍ أَع لِ غَي أَموالِ والْأَولَادِ كَمثَ
ي الْآخِرةِ عذَاب شدِيد ومغْفِرة من اللَّهِ  طَاما وفِ ح كُوني ا ثُم فَرصم اهفَتَر هِيجي ثُم اتُهنَب

جنةٍ }٢٠/احلديد{ ورِضْوان وما الْحياة الدنْيا إِلَّا متَاع الْغُرورِ و كُمبن رةٍ مغْفِرابِقُوا إِلَى مس 
لُ اللَّهِ يؤتِيهِ من  ت لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ذَلِك فَضْ ضِ أُعِد الْأَراء ومضِ الس را كَعضُهرع

ظِيمِ  لِ الْع شاء واللَّه ذُو الْفَضْ ا}٢١/احلديد{يا أَصي  م ضِ ولَا فِ ةٍ فِي الْأَرصِيب مِن م ب
 سِريلَى اللَّهِ يع ذَلِك ا إِنأَهرلِ أَن نَّب ن قَبإِلَّا فِي كِتَابٍ م ا }٢٢/احلديد{أَنفُسِكُمولَا تَأْسلِكَي 

خْتَا لَّ م خُورٍ علَى ما فَاتَكُم ولَا تَفْرحوا بِما آتَاكُم واللَّه لَا يحِب كُ  الَّذِين }٢٣/احلديد{لٍ فَ
 مِيدالْح الْغَنِي وه اللَّه لَّ فَإِنتَون يمخْلِ و بِالْب اسالن ونرْأميو خَلُون ب٢٤/احلديد{ي{   
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طِ وأَنزلْنا لَقَ بِالْقِس اسالن قُوملِي انالْمِيزو الْكِتَاب مهعا ملْنأَنزاتِ ونيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر د
اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَهسرو ه رنصن يم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش س ي الْحدِيد فِيهِ بأْ  قَوِ

 زِيزم }٢٥/احلديد{عهفَمِن الْكِتَابو ةوب ا النتِهِميي ذُر جعلْنا فِ و اهِيمرإِبا وا نُوحلْنسأَر لَقَدو 
 فَاسِقُون مهنم ثِري يسى ابنِ  ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهِم بِرسلِنا وقَفَّينا بِعِ}٢٦/احلديد{مهتَدٍ وكَ

جعلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِين اتَّبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانِيةً ابتَدعوها ما  إِجنِيلَ و مريم وآتَيناه الْ
ضْوانِ اللَّهِ فَما رعوها حق رِعايتِها فَآتَينا الَّذِ ين آمنوا مِنهم كَتَبناها علَيهِم إِلَّا ابتِغَاء رِ

 فَاسِقُون مهنم كَثِريو مهرج ها الَّذِين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم }٢٧/احلديد{أَ ا أَيي 
شون بِهِ ويغْفِر لَكُم واللَّه غَفُ ا تَمنُور ل لَّكُمعج يتِهِ ومحنِ مِن ركِفْلَي حِيمر لِئَلَّا }٢٨/احلديد{ور 

شاء  ن يتِيهِ مؤدِ اللَّهِ يالْفَضْلَ بِي أَنلِ اللَّهِ و لُ الْكِتَابِ أَلَّا يقْدِرون علَى شيءٍ من فَضْ أَه لَمعي
ظِيمِ  لِ الْع  )اجلزء الثامن والعشرون (  }٢٩/احلديد{واللَّه ذُو الْفَضْ
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  )٥٨(سورة اادلة 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ع تَحاوركُ مسي اللَّهي إِلَى اللَّهِ و شتَكِ جِها وتَ ي زَو جادِلُك فِ ع اللَّه قَولَ الَّتِي تُ ما إِن قَد سمِ

 صِريب مِيعس ادلة{اللَّهإِلَّا }١/ا ماتُههأُم إِن اتِهِمهأُم نا هائِهِم من نِّسمِنكُم م ونظَاهِر ي الَّذِين 
 فُولَع اللَّه إِنا وزُورلِ والْقَو نا منكَرم قُولُونلَي مإِنَّهو منَهلَداللَّائِي و ادلة{غَفُور٢/ا{ الَّذِينو 

 ظُون تُوع ا ذَلِكُماستَملِ أَن ين قَبةٍ مقَبر رِيرا قَالُوا فَتَحلِم ونودعي ثُم ائِهِممِن نِّس ونظَاهِر ي
 بِريخ لُونما تَعبِم اللَّهادلة{بِهِ ونِ}٣/ايرهش امفَصِي ِجد ي ن لَّملِ أَن  فَمنِ مِن قَبيتَتَابِعم 

طْعام سِتِّني مِسكِينا ذَلِك لِتُؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتِلْك حدود اللَّهِ  ع فَإِ طِ يتَماسا فَمن لَّم يستَ
 أَلِيم ذَابع لِلْكَافِرِينادلة{وولَ}٤/اسرو اللَّه ون ادحي الَّذِين مِن  إِن الَّذِين ا كُبِتكُبِتُوا كَم ه

 هِنيم ذَابع لِلْكَافِرِيناتٍ ونياتٍ با آيلْنأَنز قَدو لِهِمادلة{قَبا }٥/امِيعج اللَّه مثُه عبي موي 
يءٍ لَى كُلِّ شع اللَّهو وهنَسو اللَّه اهصمِلُوا أَحا عم بِمئُهبنفَي هِيدادلة{ ش٦/ا{   
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 وى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هوج ي الْأَرضِ ما يكُون مِن نَّ أَلَم تَر أَن اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِ
هابِعا كَانُوا رم نأَي مهعم وإِلَّا ه لَا أَكْثَرو نَى مِن ذَلِكد م ولَا خمسةٍ إِلَّا هو سادِسهم ولَا أَ

 لِيمءٍ عي بِكُلِّ ش اللَّه ةِ إِنامالْقِي مومِلُوا يا عم بِمئُهبني ادلة{ثُمنُ}٧/ا إِلَى الَّذِين تَر نِ  أَلَموا عه
ثْمِ والْعدوانِ ومعصِيتِ الرسولِ وإِذَا  جوى ثُم يعودون لِما نُهوا عنه ويتَناجون بِالْإِ الن

ي أَنفُسِهِم لَولَا يعذِّبنا اللَّه بِما نَقُو لُ حسبهم جاؤوكَ حيوكَ بِما لَم يحيك بِهِ اللَّه ويقُولُون فِ
 صِريالْم ا فَبِئْسنَهلَوصي منهادلة{جثْمِ }٨/ا ها الَّذِين آمنوا إِذَا تَناجيتُم فَلَا تَتَناجوا بِالْإِ ا أَيي 

ي  شرون والْعدوانِ ومعصِيتِ الرسولِ وتَناجوا بِالْبِر والتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه الَّذِ هِ تُحإِلَي
طَانِ لِيحزن الَّذِين آمنوا ولَيس بِضَارهِم شيئًا إِلَّا بِِإذْنِ اللَّهِ }٩/اادلة{ يالش ى مِنوج ا النإِنَّم 

 ونمِنؤكَّلِ الْمتَولَى اللَّهِ فَلْيعادلة{ووا إِذَا قِي}١٠/انآم ا الَّذِينها أَيي  ي لَ لَكُم تَفَسحوا فِ
 وا مِنكُمنآم الَّذِين عِ اللَّه حِ اللَّه لَكُم وإِذَا قِيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَ فْسوا يحالِسِ فَافْسج الْم

 بِريخ لُونما تَعبِم اللَّهاتٍ وج رد أُوتُوا الْعِلْم الَّذِينادلة{و١١/ا{   
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 لَّكُم ريخ قَةً ذَلِكدص اكُموج ي نَ دي نيوا بمولَ فَقَدسالر تُميوا إِذَا نَاجنآم ا الَّذِينها أَيي
 وا فَإِنجِد ي }١٢/اادلة{اللَّه غَفُور رحِيم وأَطْهر فَإِن لَّم تَ دي نيوا بمأَن تُقَد فَقْتُمأَأَش 

 وا اللَّهأَطِيعو كَاةآتُوا الزو لَاةوا الصفَأَقِيم كُملَيع اللَّه تَابلُوا وتَفْع ِإذْ لَم جواكُم صدقَاتٍ فَ نَ
لَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم }١٣/اادلة{عملُون ورسولَه واللَّه خبِري بِما تَ تَو إِلَى الَّذِين تَر أَلَم 

 ونلَمعي مهلَى الْكَذِبِ وع لِفُونحيو مهلَا مِنو نكُمم ما هادلة{ما }١٤/اذَابع ملَه اللَّه دأَع 
وا عن سبِيلِ اللَّهِ }١٥/اادلة{وا يعملُون شدِيدا إِنَّهم ساء ما كَانُ دةً فَصنج مانَهمخَذُوا أَي  اتَّ

 هِنيم ذَابع مادلة{فَلَه١٦/ا{ لَئِكئًا أُوياللَّهِ ش نم مهلَادلَا أَوو مالُهوأَم مهنع لَن تُغْنِي 
 يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعا فَيحلِفُون لَه كَما }١٧/اادلة{دون أَصحاب النارِ هم فِيها خالِ

 ونالْكَاذِب مه مءٍ أَلَا إِنَّهيلَى شع مأَنَّه ونبسحيو لَكُم لِفُونحادلة{ي١٨/ا{ هِملَيذَ عوتَحاس 
اللَّهِ أُو ذِكْر ماهأَنس طَان فَ يالش ونخَاسِر طَانِ هم الْ يالش بحِز طَانِ أَلَا إِن يالش بحِز لَئِك

ون اللَّه ورسولَه أُولَئِك فِي اَألذَلِّني }١٩/اادلة{ ادحي الَّذِين ادلة{ إِن٢٠/ا{ نلَأَغْلِب اللَّه كَتَب 
زِيزع ي    }٢١/اادلة{ أَنَا ورسلِي إِن اللَّه قَوِ
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 و لَو كَانُوا آباءهم أَ و ولَهسرو اللَّه ادح نم ون ادومِ الْآخِرِ يوالْيبِاللَّهِ و ونمِنؤا يمقَو جِد لَا تَ
أَب هنوحٍ مم بِرهدأَيو انمي ي قُلُوبِهِم الْإِ شِريتَهم أُولَئِك كَتَب فِ ع أَو مانَهوإِخ أَو ماءهن

 هنضُوا عرو مهنع اللَّه ضِي ا رفِيه الِدِينخ ارا الْأَنْهتِهي مِن تَح جرِ ويدخِلُهم جناتٍ تَ
بحِز لَئِكأُو ونفْلِحالْم ماللَّهِ ه بحِز ادلة{ اللَّهِ أَلَا إِن٢٢/ا{ 

  )٥٩(سورة احلشر 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 كِيمالْح زِيزالْع وهضِ وا فِي الْأَرماتِ واوما فِي السلِلَّهِ م ح ب١/احلشر{س{ ج ري أَخ  هو الَّذِ

جوا وظَنوا أَنَّهم الَّذِين كَفَ خْر أَن ي نتُما ظَنرِ مش لِ الْحلِأَو ارِهِملِ الْكِتَابِ مِن دِيأَه وا مِنر
 بع الر ي قُلُوبِهِم ث لَم يحتَسِبوا وقَذَف فِ يح مِن اللَّه ماللَّهِ فََأتَاه نم مونُهصح متُهانِعم

خْرِبون بيوتَ ارِ يصي الْأَب ي الْمؤمِنِني فَاعتَبِروا يا أُولِ لَولَا أَن كَتَب }٢/احلشر{هم بِأَيدِيهِم وأَيدِ و 
ي الْآخِرةِ عذَاب النارِ  ي الدنْيا ولَهم فِ جلَاء لَعذَّبهم فِ    }٣/احلشر{اللَّه علَيهِم الْ
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شاقِّ اللَّه فَإِن اللَّه شدِيد الْعِقَابِ  ن يمو ولَهسرو اقُّوا اللَّهش مبِأَنَّه تُم }٤/احلشر{ذَلِكطَع  ما قَ
ي الْفَاسِقِني من لِّينةٍ أَو تَركْتُموها قَاِئمةً علَى أُصولِها خْزِ لِيِإذْنِ اللَّهِ و  وما أَفَاء }٥/احلشر{ فَبِ

طُ رسلَه علَى  جفْتُم علَيهِ مِن خيلٍ ولَا رِكَابٍ ولَكِن اللَّه يسلِّ ا أَوفَم مهولِهِ مِنسلَى رع اللَّه
 ءٍ قَدِيريلِّ ش شاء واللَّه علَى كُ ن يى فَلِلَّهِ }٦/احلشر{ملِ الْقُرأَه ولِهِ مِنسلَى رع ا أَفَاء اللَّهم 

ي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنِياء  ي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِنيِ وابنِ السبِيلِ كَ ولِلرسولِ ولِذِ
اكُما نَهمو خُذُوه  عنه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شدِيد الْعِقَابِ مِنكُم وما آتَاكُم الرسولُ فَ

جوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتَغُون فَضْلًا من اللَّهِ }٧/احلشر{  لِلْفُقَراء الْمهاِجرِين الَّذِين أُخرِ
مه لَئِكأُو ولَهسرو اللَّه ونرنصيانًا ورِضْوو ادِقُون٨/احلشر{ الص{ اروا الدؤ وتَب الَّذِينو 

ِجدون فِي صدورِهِم حاجةً مما أُوتُوا  لَا يو هِمإِلَي راجه نم ونحِبي لِهِممِن قَب انمي والْإِ
ح وقَ شن يمةٌ واصصخ بِهِم كَان لَوو لَى أَنفُسِهِمع ونثِر ؤيو ونفْلِحالْم مه لَئِكنَفْسِهِ فَأُو 

   }٩/احلشر{
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بس ا الَّذِينانِنولِإِخ ا ولَن ا اغْفِرنبر قُولُوني دِهِمعوا مِن باؤج الَّذِينلْ و عج ميانِ ولَا تَ قُونَا بِالْإِ
 حِيمر وفؤ ر ا إِنَّكنبوا رنآم ا لِّلَّذِينا غِل١٠/احلشر{فِي قُلُوبِن{ قُولُوننَافَقُوا ي تَر إِلَى الَّذِين أَلَم 

خْر لَن تُمج طِيع فِيكُم أَحدا لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ لَئِن أُخرِ جن معكُم ولَا نُ
 ونلَكَاذِب مإِنَّه دهش ي اللَّهو نَّكُمرنصلَن إِن قُوتِلْتُما ود١١/احلشر{أَب{ ونج خْر وا لَا يج  لَئِن أُخرِ

 لُّنولَي موهرلَئِن نَّصو مونَهرنصلَئِن قُوتِلُوا لَا يو مهعم ونرنصلَا ي ثُم اربأَد  لَأَنتُم }١٢/احلشر{الْ
 ونفْقَهلَّا ي مقَو مبِأَنَّه اللَّهِ ذَلِك نورِهِم مدي ص  لَا يقَاتِلُونَكُم جمِيعا }١٣/احلشر{أَشد رهبةً فِ

هنيب مهأْسرٍ بداء جرمِن و ةٍ أَونصح ى مإِلَّا فِي قُر مهقُلُوبا ومِيعج مهبستَح دِيدش م
 قِلُونعلَّا ي مقَو مأَنَّه لِ الَّذِين مِن قَبلِهِم قَرِيبا ذَاقُوا وبالَ أَمرِهِم }١٤/احلشر{شتَّى ذَلِك بِ  كَمثَ

 أَلِيم ذَابع ملَه١٥/احلشر{و{طَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنس يثَلِ الشكَم  يء نِّي برِ انِ اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِ
 الَمِنيالْع بر اللَّه افنِّي أَخ    }١٦/احلشر{منك إِ
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ها الَّذِين }١٧/احلشر{رِ خالِدينِ فِيها وذَلِك جزاء الظَّالِمِني فَكَان عاقِبتَهما أَنَّهما فِي النا ا أَيي 
 لُونما تَعبِم بِريخ اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهلِغَدٍ و تما قَدم نَفْس لْتَنظُرو وا اتَّقُوا اللَّهن١٨/احلشر{آم{ 

ي }١٩/احلشر{ اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُون ولَا تَكُونُوا كَالَّذِين نَسوا  لَا يستَوِ
 ونالْفَائِز مةِ هنج جنةِ أَصحاب الْ  لَو أَنزلْنا هذَا }٢٠/احلشر{أَصحاب النارِ وأَصحاب الْ

تَ ا ماشِعخ تَهأَيلٍ لَّر بلَى جع آناسِ الْقُرا لِلنهثَالُ نَضْرِبالْأَم تِلْكةِ اللَّهِ ويش خ نا معدص
 ونتَفَكَّري ملَّه٢١/احلشر{لَع{ نمحالر وةِ هادهالشبِ والْغَي الِمع وإِلَّا ه ي لَا إِلَه  هو اللَّه الَّذِ

 حِيمي لَا إِ}٢٢/احلشر{الر وس السلَام الْمؤمِن الْمهيمِن الْعزِيز  هو اللَّه الَّذِ الْقُد لِكالْم وإِلَّا ه لَه
 رِكُونش ا يماللَّهِ ع انحبس رتَكَبالْم اربج ئ الْمصور لَه }٢٣/احلشر{الْ خَالِق الْبارِ  هو اللَّه الْ

م لَه ح بسى ينساء الْحمالْأَس كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واوم٢٤/احلشر{ا فِي الس{  
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  )٦٠(سورة املمتحنة 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
نآم ا الَّذِينها أَيا يوا بِمكَفَر قَدةِ ودوهِم بِالْمإِلَي اء تُلْقُونلِيأَو كُمودعي و ودخِذُوا ع وا لَا تَتَّ

جتُم جِهادا  رخ إِن كُنتُم كُمبوا بِاللَّهِ رمِنأَن تُؤ اكُمإِيولَ وسالر ونج خْرِ ي قالْح ناءكُم مج
ي سبِيلِي وابتِ ةِ وأَنَا أَعلَم بِما أَخفَيتُم وما أَعلَنتُم ومن فِ دوهِم بِالْمإِلَي ون ضَاتِي تُسِررغَاء م

لَّ سواء السبِيلِ  طُوا }١/املمتحنة{يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضَ سبياء ودأَع كُونُوا لَكُمي ثْقَفُوكُمإِن ي 
مهدِيأَي كُمإِلَي ونتَكْفُر وا لَو دووءِ و م بِالستَهأَلْسِنلَا }٢/املمتحنة{ وو كُمامحأَر كُملَن تَنفَع 

 صِريب لُونما تَعبِم اللَّهو كُمنيفْصِلُ بةِ يامالْقِي موي كُملَاد٣/املمتحنة{أَو{ ة وأُس لَكُم كَانَت قَد 
ي إِبرا هِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنَّا براء مِنكُم ومِما تَعبدون مِن دونِ اللَّهِ حسنةٌ فِ

ه إِلَّا قَولَ  دحوا بِاللَّهِ ومِنتَّى تُؤا حدغْضَاء أَبالْبو ة اودالْع كُمنيبا وننيا بدبو نَا بِكُمكَفَر
م لَِأبِيهِ لَأَستَغْفِرن لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ ربنا علَيك تَوكَّلْنا وإِلَيك أَنَبنا إِبراهِي

 صِريالْم كإِلَي٤/املمتحنة{و{ ا إِنَّكنبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِّلَّذِينا فِتْنلْنعج أَنت الْعزِيز  ربنا لَا تَ
 كِيم٥/املمتحنة{الْح{   
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جو اللَّه والْيوم الْآخِر ومن يتَولَّ فَإِ ري ن كَانةٌ لِمنسح ةوأُس فِيهِم لَكُم كَان لَقَد وه اللَّه ن
 مِيدالْح ٦/املمتحنة{الْغَنِي{ اللَّهو ةدوم مهنتُم ميادع الَّذِين نيبو كُمنيلَ بعج أَن ي ى اللَّهسع 

 حِيمر غَفُور اللَّهو ٧/املمتحنة{قَدِير{قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنلَا ي  لَم ينِ وفِي الد 
 طِني طُوا إِلَيهِم إِن اللَّه يحِب الْمقْسِ وهم وتُقْسِ رأَن تَب ارِكُمن دِيوكُم مج خْرِ ا }٨/املمتحنة{يإِنَّم 
جوكُم من دِيارِكُم وظَاهروا رأَخينِ وفِي الد قَاتَلُوكُم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهني اجِكُمرلَى إِخع 

 ونالظَّالِم مه لَئِكفَُأو ملَّهتَون يمو مهلَّو٩/املمتحنة{أَن تَو{ اءكُموا إِذَا جنآم ا الَّذِينها أَيي 
ؤم نوهتُملِمع فَإِن انِهِنمي جِعوهن الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتَحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِ اتٍ فَلَا تَرمِن

لٌّ لَّهم ولَا هم يحِلُّون لَهن وآتُوهم ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَيكُم أَن  إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن حِ
جورهن ولَا تُمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ واسأَلُوا  ما أَنفَقْتُم ولْيسَألُوا تَنكِحوهن إِذَا آتَيتُموهن أُ

 كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح ا أَنفَقُوا ذَلِكُم١٠/املمتحنة{م{ ءيش إِن فَاتَكُمو 
أَنفَقُوا واتَّقُوا اللَّه من أَزْواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتُم فَآتُوا الَّذِين ذَهبت أَزْواجهم مثْلَ ما 

 ونمِنؤي أَنتُم بِهِ م    }١١/املمتحنة{الَّذِ
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ا ولَا يسرِقْن ولَا يا أَيها النبِي إِذَا جاءكَ الْمؤمِنات يبايِعنك علَى أَن لَّا شرِكْن بِاللَّهِ شيئً ي 
ي  جلِهِن ولَا يعصِينك فِ أَرو دِيهِنأَي نيب هفْتَرِينتَانٍ يهبِب أْتِنيلَا يو نهلَادأَو قْتُلْنلَا يو نِنيزي

 إِن اللَّه نلَه تَغْفِراسو نهايِعوفٍ فَبرعم حِيمر غَفُور وا لَا }١٢/املمتحنة{اللَّهنآم ا الَّذِينها أَيي 
تَتَولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ 

 }١٣/املمتحنة{

  )٦١(سورة الصف 

   الرحِيمِبِسمِ اللّهِ الرحمنِ
 كِيمالْح زِيزالْع وهضِ وي الْأَر ح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِ ب١/الصف{س{ ا الَّذِينها أَيي 

 لُونا لَا تَفْعم تَقُولُون وا لِمن٢/الصف{آَم{ لُونا لَا تَفْعاللَّهِ أَن تَقُولُوا م قْتًا عِندم ركَب }٣/الصف{ 
 وصصرم اننيم با كَأَنَّهفبِيلِهِ صي س  وإِذْ قَالَ }٤/الصف{إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون فِ

 ا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهفَلَم كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي ر نِّ ي وقَد تَّعلَمون أَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ لِم تُؤذُونَنِ
ي الْقَوم الْفَاسِقِني قُلُ    }٥/الصف{وبهم واللَّه لَا يهدِ
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نِّي رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم  ي إِسرائِيلَ إِ ي مِن وإِذْ قَالَ عِيسى ابن مريم يا بنِ دي نيا با لِّم مصدقً
ي اسمه أَحمد فَلَما جاءهم بِالْبيناتِ قَالُوا هذَا  شرا بِرسولٍ يأْتِي مِن بعدِ بماةِ ورالتَّو

 بِنيم رى }٦/الصف{سِحعدي وهو لَى اللَّهِ الْكَذِبى عنِ افْتَرمِم أَْظلَم نملَامِ  وإِس إِلَى الْ
 الظَّالِمِني مي الْقَو هِ ولَو }٧/الصف{واللَّه لَا يهدِ أَفْواهِهِم واللَّه متِم نُورِ طْفِؤوا نُور اللَّهِ بِ لِي ونرِيدي 

 ونالْكَافِر ه ظْ}٨/الصف{كَرِ لِي ق دِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَر ه علَى الدينِ كُلِّهِ  هو الَّذِ هِر
 رِكُونش الْم ه جارةٍ تُنجِيكُم من عذَابٍ }٩/الصف{ولَو كَرِ لُّكُم علَى تِ لْ أَد وا هنآَم ا الَّذِينها أَيي 

جاهِدون فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِ}١٠/الصف{أَلِيمٍ  كُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم  تُؤمِنون بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُ
 ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم ريا }١١/الصف{ختِهي مِن تَح جرِ  يغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تَ

 ظِيم زُ الْعالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارى تُ}١٢/الصف{الْأَنْهرأُخا  وونَهحِب
 مِنِنيؤرِ الْمش بو قَرِيب ح ها الَّذِين آَمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما }١٣/الصف{نَصر من اللَّهِ وفَتْ ا أَيي 

أَنص ننَح ونارِيوي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْح ار اللَّهِ قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيني من أَنصارِ
ت طَّائِفَةٌ فََأيدنَا الَّذِين آَمنوا علَى عدوهِم فَأَصبحوا  كَفَرائِيلَ ورنِي إِسن بت طَّائِفَةٌ منفَآَم

 ١٤/الصف{ظَاهِرِين{ 
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  )٦٢(سورة اجلمعة 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
وسِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ  لِكِ الْقُدضِ الْما فِي الْأَرماتِ واوما فِي السلِلَّهِ م ح بس١/اجلمعة{ي{ وه 

آي هِملَيتْلُو عي مهنا م ي الْأُميني رسولً ث فِ عي ب اتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِن الَّذِ
لُ لَفِي ضَلَالٍ مبِنيٍ  ٢/اجلمعة{كَانُوا مِن قَب{ كِيمالْح زِيزالْع وهو قُوا بِهِملْحا يلَم مهمِن رِينآخو 

شاء واللَّ}٣/اجلمعة{ ن يتِيهِ مؤفَضْلُ اللَّهِ ي ظِيمِ  ذَلِك ذُو الْفَضْلِ الْع ٤/اجلمعة{ه{ ثَلُ الَّذِينم 
ثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا  م ا بِئْسفَارمِلُ أَسحارِ يثَلِ الْحِما كَممِلُوهحي لَم ثُم اةرلُوا التَّومح

 الظَّالِمِني مي الْقَو ها الَّذِين هادوا إِن زَعمتُم أَنَّكُم }٥/ةاجلمع{بِآياتِ اللَّهِ واللَّه لَا يهدِ ا أَيقُلْ ي 
 ادِقِنيص إِن كُنتُم ت وا الْموناسِ فَتَمونِ الناء لِلَّهِ مِن دلِيا }٦/اجلمعة{أَوا بِمدأَب نَهونتَملَا يو 

 بِالظَّالِمِني لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تم٧/معةاجل{قَد{ لَاقِيكُمم فَإِنَّه همِن ون ي تَفِر ت الَّذِ والْم قُلْ إِن 
 لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمبنةِ فَيادهالشبِ والِمِ الْغَيإِلَى ع ون دتُر ٨/اجلمعة{ثُم{   
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 ذَلِكُم عيوا الْبذَرا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ووعةِ فَاسعمج ي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْ ها الَّذِين آمنوا إِذَا نُودِ ا أَيي
 ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم ريشِ}٩/اجلمعة{خ روا فِي الْأَرضِ وابتَغُوا مِن  فَِإذَا قُضِيتِ الصلَاة فَانتَ

 ونتُفْلِح لَّكُما لَّعكَثِري وا اللَّهاذْكُرا انفَضُّوا }١٠/اجلمعة{فَضْلِ اللَّهِ وولَه أَو ةارج  وإِذَا رأَوا تِ
ج ارةِ واللَّه خير الرازِقِني إِلَيها وتَركُوكَ قَاِئما قُلْ ما عِند اللَّهِ خير من اللَّهوِ ومِن التِّ

 }١١/اجلمعة{

  )٦٣(سورة املنافقون 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 إِن دهش ي اللَّهو ولُهسلَر إِنَّك لَمعي اللَّهولُ اللَّهِ وسلَر إِنَّك دهش إِذَا جاءكَ الْمنافِقُون قَالُوا نَ

افِقِنينالْم ونا }١/املنافقون{ لَكَاذِباء مس مبِيلِ اللَّهِ إِنَّهن سوا ع دةً فَصنج مانَهمخَذُوا أَي  اتَّ
 لُونمع٢/املنافقون{كَانُوا ي{ ونفْقَهلَا ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع طُبِع أَنَّهم آمنوا ثُم كَفَروا فَ  ذَلِك بِ

ة  وإِذَ}٣/املنافقون{ دنس م بش خ مكَأَنَّه لِهِملِقَو عمقُولُوا تَسإِن يو مهامسج جِبك أَ تُع متَهأَيا ر
 فَكُونؤأَنَّى ي اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَيةٍ عحيلَّ ص    }٤/املنافقون{يحسبون كُ
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ون وهم  دصي متَهأَيرو مهوسؤ ا روولُ اللَّهِ لَوسر لَكُم تَغْفِرسا يالَوتَع مإِذَا قِيلَ لَهو
 ونتَكْبِرس تَغْفَ}٥/املنافقون{مأَس هِملَياء عوس  إِن ملَه اللَّه غْفِرلَن ي ملَه تَغْفِرتَس لَم أَم ملَه ت ر

 الْفَاسِقِني مي الْقَو  هم الَّذِين يقُولُون لَا تُنفِقُوا علَى من عِند رسولِ اللَّهِ }٦/املنافقون{اللَّه لَا يهدِ
اومالس اِئنزلِلَّهِ خنفَضُّوا وتَّى يح ونفْقَهلَا ي افِقِنينالْم لَكِنضِ والْأَر٧/املنافقون{اتِ و{ قُولُوني 

 لَكِنو مِنِنيؤلِلْمولِهِ وسلِرو ةلِلَّهِ الْعِزَأذَلَّ و جن الْأَعز مِنها الْ خْرِ ةِ لَيدِينا إِلَى الْمنعج لَئِن ر
ونلَمعلَا ي افِقِنينن ذِكْرِ }٨/املنافقون{ الْمع كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم وا لَا تُلْهِكُمنآم ا الَّذِينها أَيي 

 ونخَاسِر أُولَئِك هم الْ لْ ذَلِك فَ فْعن يملِ أَن }٩/املنافقون{اللَّهِ و ن قَباكُم مزَقْنا رأَنفِقُوا مِن مو 
قَ وأَكُن من الصالِحِني يأْتِي أَحدكُم الْ دأَص جلٍ قَرِيبٍ فَ ت فَيقُولَ رب لَولَا أَخرتَنِي إِلَى أَ وم

جلُها واللَّه خبِري بِما تَعملُون }١٠/املنافقون{  }١١/املنافقون{ ولَن يؤخر اللَّه نَفْسا إِذَا جاء أَ
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  )٦٤(سورة التغابن 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
لِّ شيءٍ  ضِ لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُ ي الْأَر ي السماواتِ وما فِ ح لِلَّهِ ما فِ بسي

 ١/بنالتغا{قَدِير{ صِريب لُونما تَعبِم اللَّهو مِنؤمِنكُم مو كَافِر فَمِنكُم لَقَكُمي خ  هو الَّذِ
 خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق وصوركُم فََأحسن صوركُم وإِلَيهِ الْمصِري }٢/التغابن{
ون وما تُعلِنون واللَّه علِيم بِذَاتِ  يعلَم ما فِي السماو}٣/التغابن{ ا تُسِرم لَمعيضِ والْأَراتِ و

دورِ  ٤/التغابن{الص{ أَلِيم ذَابع ملَهو رِهِمالَ أَمبلُ فَذَاقُوا ووا مِن قَبكَفَر أُ الَّذِيننَب أْتِكُمي أَلَم 
شر يهدونَنا فَكَفَروا وتَولَّوا  ذَلِك بِأَنَّه كَانَت تَّ}٥/التغابن{ اتِ فَقَالُوا أَبنيم بِالْبلُهسر أْتِيهِم

 مِيدح غَنِي اللَّهو ى اللَّهتَغْناسي }٦/التغابن{و ب رلَى وثُوا قُلْ بعبوا أَن لَّن يكَفَر الَّذِين مزَع 
بِم نؤبلَتُن ثُم ُثن علَتُب سِريلَى اللَّهِ يع ذَلِكو مِلْتُمورِ }٧/التغابن{ا عالنولِهِ وسروا بِاللَّهِ وفَآمِن 

 بِريخ لُونما تَعبِم اللَّها ولْني أَنز جمعِ ذَلِك يوم التَّغَابنِ ومن }٨/التغابن{الَّذِ جمعكُم لِيومِ الْ ي موي 
ي مِن تَحتِها الْأَنْهار يؤمِن بِاللَّهِ جرِ  ويعملْ صالِحا يكَفِّر عنه سيئَاتِهِ ويدخِلْه جناتٍ تَ

 ظِيم زُ الْعالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِين٩/التغابن{خ{   
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 صِريالْم بِئْسا وفِيه الِدِينارِ خالن ابحأَص لَئِكا أُواتِنوا بِآيكَذَّبوا وكَفَر الَّذِين١٠/التغابن{و{ 
بِكُلِّ ش اللَّهو هدِ قَلْبهمِن بِاللَّهِ يؤن يمةٍ إِلَّا بِِإذْنِ اللَّهِ وصِيبمِن م ابا أَصم لِيمءٍ عي

إِنَّما علَى رسولِنا الْبلَاغُ الْمبِني }١١/التغابن{  وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِن تَولَّيتُم فَ
ها }١٣/التغابن{ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو وعلَى اللَّهِ فَلْيتَوكَّلِ الْمؤمِنون }١٢/التغابن{ ا أَيي  وا إِننآم الَّذِين

 اللَّه وا فَإِنتَغْفِروا وفَحتَصفُوا وإِن تَعو موهذَرفَاح ا لَّكُم ودع لَادِكُمأَوو اجِكُمأَزْو مِن
 حِيمر ظِي}١٤/التغابن{غَفُور ع رج ه أَ عِند اللَّهةٌ وفِتْن كُملَادأَوو الُكُموا أَمإِنَّم  ١٥/التغابن{م{ 

ح نَفْسِهِ  وقَ شن يمو ا لِّأَنفُسِكُمريأَنفِقُوا خوا وأَطِيعوا وعماسو تُمطَع فَاتَّقُوا اللَّه ما استَ
 ونفْلِحالْم مه لَئِكلَ}١٦/التغابن{فَأُو غْفِريو لَكُم ضَاعِفْها ينسضًا حقَر إِن تُقْرِضُوا اللَّه  كُم

 لِيمح كُورش اللَّه١٧/التغابن{و{ كِيمالْح زِيزةِ الْعادهالشبِ والْغَي الِمع }١٨/التغابن{  
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  )٦٥(سورة الطالق 

  الرحِيمِبِسمِ اللّهِ الرحمنِ 
َطلِّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصوا الْعِدة واتَّقُوا اللَّه ربكُم لَا  ها النبِي إِذَا طَلَّقْتُم النساء فَ ا أَيي

دح تِلْكةٍ ونيبةٍ مش جن إِلَّا أَن يأْتِني بِفَاحِ خْر لَا يو وتِهِنيمِن ب نوهج خْرِ ود اللَّهِ ومن يتَعد تُ
ث بعد ذَلِك أَمرا  ي لَعلَّ اللَّه يحدِ  فَإِذَا بلَغْن }١/الطالق{حدود اللَّهِ فَقَد َظلَم نَفْسه لَا تَدرِ

لٍ مدع ي وا ذَوهِدأَشوفٍ ورعبِم نفَارِقُوه وفٍ أَورعبِم نسِكُوهفََأم نلَهج نكُم وأَقِيموا أَ
جا  خْر م ل لَّهعج ي تَّقِ اللَّهن يممِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤي ن كَانظُ بِهِ م وعي لِلَّهِ ذَلِكُم ةادهالش

ث لَا يحتَسِب ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه}٢/الطالق{ يح مِن زُقْهريهِ  و  إِن اللَّه بالِغُ أَمرِ
لِّ شيءٍ قَدرا  لَ اللَّه لِكُ عج ٣/الطالق{قَد{ تُمتَبإِنِ ار اِئكُمحِيضِ مِن نِّسالْم مِن نئِساللَّائِي يو 

جلُهن أَ َأحمالِ أَ قِ فَعِدتُهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ واللَّائِي لَم يحِضْن وأُولَات الْ ن يضَعن حملَهن ومن يتَّ
هِ يسرا  جعل لَّه مِن أَمرِ ي ٤/الطالق{اللَّه{ هنع كَفِّري تَّقِ اللَّهن يمو كُمإِلَي لَهاللَّهِ أَنز رأَم ذَلِك 

جرا  ظِم لَه أَ عيئَاتِهِ وي٥/الطالق{س{  
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وهن لِتُضَيقُوا علَيهِن وإِن كُن أُولَاتِ  لَا تُضَارو دِكُمج ن وكَنتُم مس ث يح مِن نوهكِنأَس
أَر فَإِن نلَهمح نضَعتَّى يح هِنلَيلٍ فَأَنفِقُوا عموا حأْتَمِرو نهورج ضَعن لَكُم فَآتُوهن أُ
ع لَه أُخرى   لِينفِق ذُو سعةٍ من سعتِهِ ومن }٦/الطالق{بينكُم بِمعروفٍ وإِن تَعاسرتُم فَستُرضِ

ف اللَّه نَفْ ق مِما آتَاه اللَّه لَا يكَلِّ لُ اللَّه بعد قُدِر علَيهِ رِزْقُه فَلْينفِ عج يا سا آتَاها إِلَّا مس
 وكَأَين من قَريةٍ عتَت عن أَمرِ ربها ورسلِهِ فَحاسبناها حِسابا }٧/الطالق{عسرٍ يسرا 

اقِبةُ أَمرِها خسرا  فَذَاقَت وبالَ أَمرِها وكَان ع}٨/الطالق{شدِيدا وعذَّبناها عذَابا نُّكْرا 
لِي الْأَلْبابِ الَّذِين آمنوا قَد أَنزلَ اللَّه }٩/الطالق{ ا أُوي ا فَاتَّقُوا اللَّهدِيدا شذَابع ملَه اللَّه دأَع 

خْ}١٠/الطالق{إِلَيكُم ذِكْرا  اتٍ لِّينيباتِ اللَّهِ مآي كُملَيتْلُو عا ي ج الَّذِين آمنوا وعمِلُوا  رسولً رِ
ي مِن  جرِ لُماتِ إِلَى النورِ ومن يؤمِن بِاللَّهِ ويعملْ صالِحا يدخِلْه جناتٍ تَ الصالِحاتِ مِن الظُّ

ع  ال}١١/الطالق{تَحتِها الْأَنْهار خالِدِين فِيها أَبدا قَد أَحسن اللَّه لَه رِزْقًا  بس لَقي خ لَّه الَّذِ
 اللَّه أَنو ءٍ قَدِيريلِّ ش سماواتٍ ومِن الْأَرضِ مِثْلَهن يتَنزلُ الَْأمر بينهن لِتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُ

 }١٢/الطالق{قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما 
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  )٦٦(سورة التحريم 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 حِيمر غَفُور اللَّهو اجِكأَزْو ضَاتري م ي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تَبتَغِ يا أَيها النبِ

 وإِذْ }٢/التحريم{د فَرض اللَّه لَكُم تَحِلَّةَ أَيمانِكُم واللَّه مولَاكُم وهو الْعلِيم الْحكِيم  قَ}١/التحريم{
 ض رأَعو ضَهعب ف رهِ علَيع اللَّه ه رأَظْهبِهِ و ت ي إِلَى بعضِ أَزْواجِهِ حدِيثًا فَلَما نَبأَ أَسر النبِ

ع خَبِري ي الْعلِيم الْ أَنِ ذَا قَالَ نَبأَكَ ه أَنب نم ا بِهِ قَالَتأَها نَبضٍ فَلَمعا }٣/التحريم{ن بإِن تَتُوب 
 ح جِبرِيلُ وصالِ و لَاهوم وه اللَّه هِ فَإِنلَيا عرظَاه إِلَى اللَّهِ فَقَد صغَت قُلُوبكُما وإِن تَ

ه إِن طَلَّقَكُن أَن يبدِلَه أَزْواجا خيرا }٤/التحريم{نِني والْملَائِكَةُ بعد ذَلِك ظَهِري الْمؤمِ بى رسع 
 يا }٥/التحريم{منكُن مسلِماتٍ مؤمِناتٍ قَانِتَاتٍ تَائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيباتٍ وأَبكَارا 

جارة علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ أَيها الَّذِ ين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نَارا وقُودها الناس والْحِ
 ونرمؤا يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه ونصعلَا ي ادوا لَا }٦/التحريم{شِدكَفَر ا الَّذِينها أَيي 

وا الْيتَذِرتَع لُونمتَع ا كُنتُمم نوزج    }٧/التحريم{وم إِنَّما تُ
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أَن ي كُمبى رسا عوحةً نَّصبوا إِلَى اللَّهِ تَووا تُوبنآم ا الَّذِينها أَيي ئَاتِكُميس نكُمع كَفِّر
 مهنُور هعوا منآم الَّذِينو ي ي اللَّه النبِ خْزِ لَا ي موي ارا الْأَنْهتِهي مِن تَح جرِ ويدخِلَكُم جناتٍ تَ

نَا وا نُورلَن ا أَتْمِمنبر قُولُوني انِهِممبِأَيو دِيهِمأَي نيى بعسي ءٍ قَدِيري لَى كُلِّ شع ا إِنَّكلَن اغْفِر
س }٨/التحريم{ ظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِئْ  يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِني واغْلُ

 صِري٩/التحريم{الْم{ أَةروا اِمكَفَر ثَلًا لِّلَّذِينم اللَّه بنِ  ضَريدبع تلُوطٍ كَانَتَا تَح أَةراِمنُوحٍ و
 ع م ارلَا النخقِيلَ ادئًا وياللَّهِ ش ا مِنمهنا عغْنِيي ا فَلَممخَانَتَاه مِن عِبادِنَا صالِحينِ فَ

 اخِلِني١٠/التحريم{الد{أَةروا اِمنآم ا لِّلَّذِين ي  وَضرب اللَّه مثَلً  فِرعون إِذْ قَالَت رب ابنِ لِ
 مِ الظَّالِمِنيالْقَو نِي مِنج جنِي مِن فِرعون وعملِهِ ونَ جنةِ ونَ  }١١/التحريم{عِندكَ بيتًا فِي الْ

صا ووحِن ا فِيهِ مِن رخْن جها فَنفَ فَر تنصالَّتِي أَح انرعِم تناب ميرما وهباتِ ربِكَلِم قَتد
 الْقَانِتِني مِن كَانَتكُتُبِهِ واجلزء التاسع والعشرون (  }١٢/التحريم{و( 
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  )٦٧(سورة امللك 

نِ الرمحمِ اللّهِ الرحِيمِبِس  
 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو لْكهِ الْم ي بِيدِ ت والْحياة }١/امللك{تَباركَ الَّذِ والْم لَقي خ  الَّذِ

 الْغَفُور زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبا }٢/امللك{لِياقًا ماتٍ طِباومس عبس لَقي خ  الَّذِ
طُورٍ تَر عِ الْبصر هلْ تَرى مِن فُ جِ تٍ فَار نِ مِن تَفَاومحلْقِ الرعِ }٣/امللك{ى فِي خ جِ ار ثُم 

 سِريح وهاسِأً وخ رصالْب كإِلَي نقَلِبنِ يتَيكَر رصا }٤/امللك{الْبنْي اء الدما السنزَي لَقَدو 
اهلْنعج و ابِيحصعِريِ بِمالس ذَابع منَا لَهتَدأَعاطِنيِ ويا لِّلشومج وا }٥/امللك{ا ركَفَر لِلَّذِينو 

 صِريالْم بِئْسو منهج ذَابع هِمب٦/امللك{بِر{ تَفُور هِيهِيقًا وا شوا لَهمِعا سإِذَا أُلْقُوا فِيه 
ج سأَلَهم خزنَتُها أَلَم يْأتِكُم نَذِير  تَكَاد تَميز مِن الْ}٧/امللك{ ا فَوفِيه ا أُلْقِيظِ كُلَّم ٨/امللك{غَي{ 

ي ضَلَالٍ كَبِريٍ  قَالُوا بلَى قَد جاءنَا نَذِير فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نَزلَ اللَّه مِن شيءٍ إِن أَنتُم إِلَّا فِ
لُ ما كُنا فِي أَصحابِ السعِريِ  وقَالُوا لَو كُن}٩/امللك{ ع أَو نَعقِ مفُوا }١٠/امللك{ا نَستَرفَاع 

ة }١١/امللك{بِذَنبِهِم فَسحقًا لِّأَصحابِ السعِريِ  غْفِرم مبِ لَهم بِالْغَيهبر نوش خْ ي الَّذِين إِن 
 كَبِري رج    }١٢/امللك{وأَ
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دورِ  بِذَاتِ الص لِيمع وا بِهِ إِنَّهرهأَوِ اج لَكُموا قَو أَسِر١٣/امللك{و{ وهو ق  أَلَا يعلَم من خلَ
 خَبِري طِيف الْ ي جع}١٤/امللك{اللَّ ي مناكِبِها وكُلُوا مِن  هو الَّذِ شوا فِ ا فَام أَرض ذَلُولً لَ لَكُم الْ

 ورشهِ النإِلَيزْقِهِ و١٥/امللك{ر{ ي ِإذَا هِ ض فَ األَر بِكُم ف خْسِ اء أَن يمي الس  أَأَمِنتُم من فِ
 ور١٦/امللك{تَم{لَيلَ ع ف نَذِيرِ  أَم أَمِنتُم من فِي السماء أَن يرسِ كَي ونلَمتَعا فَساصِبح كُم

ف كَان نَكِريِ }١٧/امللك{ فَكَي لِهِممِن قَب الَّذِين كَذَّب لَقَدرِ }١٨/امللك{ وا إِلَى الطَّيوري لَمأَو 
يلِّ ش  أَمن هذَا }١٩/امللك{ءٍ بصِري فَوقَهم صافَّاتٍ ويقْبِضْن ما يمسِكُهن إِلَّا الرحمن إِنَّه بِكُ

ي غُرورٍ  ي هو جند لَّكُم ينصركُم من دونِ الرحمنِ إِنِ الْكَافِرون إِلَّا فِ  أَمن }٢٠/امللك{الَّذِ
جوا فِي عتُوٍّ ونُفُورٍ  ي يرزُقُكُم إِن أَمسك رِزْقَه بل لَّ ا  أَفَم}٢١/امللك{هذَا الَّذِ كِبشِي م من ي

ستَقِيمٍ  اطٍ ملَى صِرا عوِيشِي س من يى أَمدهِهِ أَهج لَى و٢٢/امللك{ع{ أَكُمي أَنش  قُلْ هو الَّذِ
 ونكُرش أَفْئِدة قَلِيلًا ما تَ ع والَْأبصار والْ مالس لَ لَكُمعج ٢٣/امللك{و{أَكُمي ذَر لْ هو الَّذِ ي  قُ  فِ

 ونرش هِ تُحإِلَيضِ و٢٤/امللك{الْأَر{ ادِقِنيص إِن كُنتُم دعذَا الْوتَى هم قُولُونيو }لْ }٢٥/امللك  قُ
 بِني م ا أَنَا نَذِيرإِنَّماللَّهِ و عِند ا الْعِلْم٢٦/امللك{إِنَّم{   

http://www.islam4u.com


  )٥٦٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

 ونعي كُنتُم بِهِ تَد جوه الَّذِين كَفَروا وقِيلَ هذَا الَّذِ و زُلْفَةً سِيئَت ه أَوا رلْ }٢٧/امللك{فَلَم  قُ
جِري الْكَ ن يا فَمنحِمر أَو عِين ممو اللَّه ي  }٢٨/امللك{افِرِين مِن عذَابٍ أَلِيمٍ أَرأَيتُم إِن أَهلَكَنِ

ي ضَلَالٍ مبِنيٍ  لْ }٢٩/امللك{قُلْ هو الرحمن آمنا بِهِ وعلَيهِ تَوكَّلْنا فَستَعلَمون من هو فِ  قُ
ح ماؤكُم غَورا فَمن يْأتِيكُم بِماء معِنيٍ  بأَص إِن تُمأَي٣٠/امللك{أَر{ 

  )٦٨( القلم سورة

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ونُطر سا يمالْقَلَمِ وونٍ }١/القلم{ن ونج بِم كبةِ رمبِنِع ا أَنت٢/القلم{ م{ را غَيرج  وإِن لَك لَأَ

ظِيمٍ }٣/القلم{ممنونٍ  لُقٍ على خلَع إِنَّك٤/القلم{ و{صِربيو صِرتُبفَس  ون}٥/القلم{ كُمبِأَيي 
 فْتُون٦/القلم{الْم{ تَدِينهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ ون سلَّ ع  فَلَا }٧/القلم{ إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضَ

 كَذِّبِنيطِعِ الْم وا لَو تُدهِن فَيدهِنون }٨/القلم{تُ دلَّ}٩/القلم{ وكُلَّ ح طِع افٍ مهِنيٍ  ولَا تُ
شاء بِنمِيمٍ }١٠/القلم{ ازٍ ممثِيمٍ }١١/القلم{ ه خَيرِ معتَدٍ أَ لٍّ بعد ذَلِك زَنِيمٍ }١٢/القلم{ مناعٍ لِّلْ  عتُ
   }١٥/القلم{  إِذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنا قَالَ أَساطِري الْأَولِني}١٤/القلم{ أَن كَان ذَا مالٍ وبنِني }١٣/القلم{

http://www.islam4u.com


  )٥٦٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

طُومِ  خُر جنةِ إِذْ أَقْسموا }١٦/القلم{سنسِمه علَى الْ  إِنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا أَصحاب الْ
بِحِنيصا مهنرِمص١٧/القلم{ لَي{ ونتَثْنسلَا يو }١٨/القلم{ مهو كبن رم ف طَاف علَيها طَائِ  فَ

 ون١٩/القلم{نَائِم{ ِرِيمكَالص تحبفَأَص }٢٠/القلم{ بِحِنيصوا مادفَتَن }لَى }٢١/القلموا عأَنِ اغْد 
 ارِمِنيص إِن كُنتُم ثِكُم رفَانطَ}٢٢/القلم{ح  خَافَتُون  أَن لَّا يدخلَنها الْيوم }٢٣/القلم{لَقُوا وهم يتَ

 كِنيسكُم ملَي٢٤/القلم{ع{ دٍ قَاِدرِينرلَى حا عوغَدو }٢٥/القلم{ ا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونهأَوا رفَلَم 
ل لَّكُم لَولَا تُسبحون  قَالَ أَوس}٢٧/القلم{ بلْ نَحن محرومون }٢٦/القلم{  }٢٨/القلم{طُهم أَلَم أَقُ

 ا ظَالِمِنيا إِنَّا كُننبر انحب٢٩/القلم{قَالُوا س{ ونمتَلَاوضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْب  }٣٠/القلم{ فَ
 ا طَاغِنيا إِنَّا كُنلَنيا وا أَ}٣١/القلم{قَالُوا ين بى رسع  وناغِبا رنبا إِنَّا إِلَى رهنا مريا خدِلَنبن ي

 إِن لِلْمتَّقِني عِند }٣٣/القلم{ كَذَلِك الْعذَاب ولَعذَاب الْآخِرةِ أَكْبر لَو كَانُوا يعلَمون }٣٢/القلم{
جعلُ الْمسلِمِ}٣٤/القلم{ربهِم جناتِ النعِيمِ  أَفَن  رِمِنيج كَالْم ٣٥/القلم{ني{ ف كَي ا لَكُمم 

 ونكُم٣٦/القلم{تَح{ ونسرفِيهِ تَد كِتَاب لَكُم أَم }ا }٣٧/القلمفِيهِ لَم لَكُم إِن  ونرخَي  }٣٨/القلم{تَ
لَم لَكُم ةِ إِناممِ الْقِيوالِغَةٌ إِلَى يا بنلَيع انمأَي لَكُم أَم ونكُم٣٩/القلم{ا تَح{ م بِذَلِكه م أَيلْهس 

 ٤٠/القلم{زَعِيم{ ادِقِنيإِن كَانُوا ص كَائِهِمرش ف }٤١/القلم{ أَم لَهم شركَاء فَلْيْأتُوا بِ ش  يوم يكْ
 ونطِيع    }٤٢/القلم{عن ساقٍ ويدعون إِلَى السجودِ فَلَا يستَ
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 ونالِمس مهودِ وجإِلَى الس نوعدكَانُوا ي قَدذِلَّةٌ و مقُههتَر مهارصةً أَباشِع٤٣/القلم{خ{ 
ث لَا يعلَمون فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا الْحدِيثِ سنستَ يح نم مهج  وأُملِي لَهم }٤٤/القلم{درِ

 تِنيي م جرا فَهم من مغْرمٍ مثْقَلُون }٤٥/القلم{إِن كَيدِ  أَم عِندهم الْغَيب }٤٦/القلم{ أَم تَسأَلُهم أَ
 ونكْتُبي م٤٧/القلم{فَه{و كبكْمِ رلِح بِرفَاص  وهى ووتِ إِذْ نَاداحِبِ الْحلَا تَكُن كَص

 ظُوم  فَاجتَباه }٤٩/القلم{ لَولَا أَن تَداركَه نِعمةٌ من ربهِ لَنبِذَ بِالْعراء وهو مذْموم }٤٨/القلم{مكْ
 الِحِنيالص مِن لَهعج ه فَ ب٥٠/القلم{ر{كَفَر الَّذِين كَادإِن يوا  ومِعا سلَم ارِهِمصبِأَب لِقُونَكزوا لَي
 وننج لَم إِنَّه قُولُونيو ٥١/القلم{الذِّكْر{ الَمِنيلِّلْع إِلَّا ذِكْر وا همو }٥٢/القلم{ 

  )٦٩(سورة احلاقة 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 كَذَّبت ثَمود وعاد }٣/احلاقة{ وما أَدراكَ ما الْحاقَّةُ }٢/قةاحلا{ ما الْحاقَّةُ }١/احلاقة{الْحاقَّةُ 

 وأَما عاد فَُأهلِكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ }٥/احلاقة{ فََأما َثمود فَأُهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ }٤/احلاقة{بِالْقَارِعةِ 
خَّرها علَيهِم سبع لَي}٦/احلاقة{عاتِيةٍ  ى  سعرا صفِيه مى الْقَوا فَتَرومسامٍ حةَ أَيانِيثَم الٍ و

خْلٍ خاوِيةٍ  جازُ نَ أَع م٧/احلاقة{كَأَنَّه{ ٍةاقِين بم مى لَهلْ تَرفَه }٨/احلاقة{   
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خَاطِئَةِ  جاء فِرعون ومن قَبلَه والْمؤتَفِكَات بِالْ ٩/احلاقة{و{ مذَهفَأَخ هِمبولَ رسا روصفَع 
جارِيةِ }١٠/احلاقة{أَخذَة رابِيةً  ي الْ جعلَها لَكُم }١١/احلاقة{ إِنَّا لَما طَغَى الْماء حملْناكُم فِ لِن 

خَةٌ واحِدة }١٢/احلاقة{كِرة وتَعِيها أُذُن واعِيةٌ تَذْ ي الصورِ نَفْ خ فِ  وحمِلَتِ }١٣/احلاقة{ فَِإذَا نُفِ
 ةاحِدكَّةً وكَّتَا دالُ فَدِجب  وانشقَّتِ }١٥/احلاقة{ فَيومئِذٍ وقَعتِ الْواقِعةُ }١٤/احلاقة{الْأَرض والْ

ي ش ربك فَوقَهم }١٦/احلاقة{ يومئِذٍ واهِيةٌ السماء فَهِ رلُ ع جائِها ويحمِ لَى أَرع لَكالْمو 
خْفَى مِنكُم خافِيةٌ }١٧/احلاقة{يومئِذٍ َثمانِيةٌ  ي }١٨/احلاقة{ يومئِذٍ تُعرضُون لَا تَ  فَأَما من أُوتِ

ؤوا كِتَابِيه كِتَابه بِيمِينِهِ فَيقُولُ اقْر ماؤ١٩/احلاقة{ ه{ ابِيهلَاقٍ حِسي م نِّي ظَننت أَنِّ  }٢٠/احلاقة{ إِ
طُوفُها دانِيةٌ }٢٢/احلاقة{ فِي جنةٍ عالِيةٍ }٢١/احلاقة{فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ   كُلُوا }٢٣/احلاقة{ قُ

خَالِيةِ واشربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتُم فِي ا أَيامِ الْ شِمالِهِ فَيقُولُ }٢٤/احلاقة{لْ  وأَما من أُوتِي كِتَابه بِ
 كِتَابِيه أُوت ي لَم ةَ }٢٦/احلاقة{ ولَم أَدرِ ما حِسابِيه }٢٥/احلاقة{يا لَيتَنِ ا كَانَتِ الْقَاضِيتَها لَيي 

طَانِيه }٢٨/حلاقةا{ ما أَغْنى عني مالِيه }٢٧/احلاقة{  خذُوه فَغُلُّوه }٢٩/احلاقة{ هلَك عني سلْ
جحِيم صلُّوه }٣٠/احلاقة{  ثُم فِي سِلْسِلَةٍ ذَرعها سبعون ذِراعا فَاسلُكُوه }٣١/احلاقة{ ثُم الْ
ظِيمِ }٣٢/احلاقة{ بِاللَّهِ الْع مِنؤلَا ي كَان لَ}٣٣/احلاقة{ إِنَّهكِنيِ  وامِ الْمِسلَى طَعع ضحا ي
   }٣٤/احلاقة{
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 مِيما حناهه موالْي لَه س٣٥/احلاقة{فَلَي{ ٍلِنيغِس إِلَّا مِن املَا طَعو }إِلَّا  لَا }٣٦/احلاقة أْكُلُهي
 ونخَاطِؤ  إِنَّه لَقَولُ }٣٩/احلاقة{ وما لَا تُبصِرون }٣٨/احلاقة{ فَلَا أُقْسِم بِما تُبصِرون }٣٧/احلاقة{الْ

ا  ولَا بِقَولِ كَاهِنٍ }٤١/احلاقة{ وما هو بِقَولِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤمِنون }٤٠/احلاقة{رسولٍ كَرِيمٍ  قَلِيلً
 ونا تَذَكَّر٤٢/احلاقة{م{ الَمِنيالْع بن رتَنزِيلٌ م }الْأَقَاوِيلِ }٤٣/احلاقة ضعا بنلَيلَ عتَقَو لَوو 

َطعنا مِنه الْوتِني }٤٥/احلاقة{ لَأَخذْنَا مِنه بِالْيمِنيِ }٤٤/احلاقة{  فَما مِنكُم من }٤٦/احلاقة{ ثُم لَقَ
 اِجزِينح هندٍ ع٤٧/احلاقة{أَح{ تَّقِنيلِّلْم ةلَتَذْكِر إِنَّهو }٤٨/احلاقة{ كَذِّبِنيمِنكُم م أَن لَمعإِنَّا لَنو 

ح بِاس}٥١/احلاقة{ وإِنَّه لَحق الْيقِنيِ }٥٠/احلاقة{ وإِنَّه لَحسرة علَى الْكَافِرِين }٤٩/احلاقة{ بمِ  فَس
ظِيمِ  الْع كب٥٢/احلاقة{ر{ 

  )٧٠(سورة املعارج 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
عٍ  لٌ بِعذَابٍ واقِ ع }١/املعارج{سأَلَ سائِ س لَه دافِ لَي جِ }٢/املعارج{ لِّلْكَافِرين ي الْمعارِ  من اللَّهِ ذِ

و}٣/املعارج{ الرلَائِكَةُ والْم ج رةٍ  تَعنس ف ه خمسِني أَلْ ارمِقْد مٍ كَانوهِ فِي يإِلَي ٤/املعارج{ح{ 
 يوم تَكُون }٧/املعارج{ ونَراه قَرِيبا }٦/املعارج{ إِنَّهم يرونَه بعِيدا }٥/املعارج{فَاصبِر صبرا جمِيلًا 

لِ  هاء كَالْمما}٨/املعارج{السجِب  ولَا يسأَلُ حمِيم حمِيما }٩/املعارج{لُ كَالْعِهنِ  وتَكُون الْ
   }١٠/املعارج{
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ي مِن عذَابِ يومِئِذٍ بِبنِي جرِم لَو يفْتَدِ الْم د وي مونَهرصبأَخِيهِ }١١/املعارج{هِ يتِهِ واحِبصو 
ي تُؤويهِ }١٢/املعارج{ ضِ جمِيعا ثُم ينجِيهِ }١٣/املعارج{ وفَصِيلَتِهِ الَّتِ ي الْأَر  كَلَّا }١٤/املعارج{ ومن فِ

ظَى  ع }١٧/املعارج{  تَدعو من أَدبر وتَولَّى}١٦/املعارج{ نَزاعةً لِّلشوى }١٥/املعارج{إِنَّها لَ مج و 
 }٢٠/املعارج{ إِذَا مسه الشر جزوعا }١٩/املعارج{ إِن الْإِنسان خلِق هلُوعا }١٨/املعارج{فَأَوعى 

خَير منوعا  ِئمون  الَّذِين هم علَى صلَاتِهِم دا}٢٢/املعارج{ إِلَّا الْمصلِّني }٢١/املعارج{وإِذَا مسه الْ
ق معلُوم }٢٣/املعارج{ ح الِهِموي أَم  والَّذِين }٢٥/املعارج{ لِّلسائِلِ والْمحرومِ }٢٤/املعارج{ والَّذِين فِ

  إِن عذَاب}٢٧/املعارج{ والَّذِين هم من عذَابِ ربهِم مشفِقُون }٢٦/املعارج{يصدقُون بِيومِ الدينِ 
ظُون }٢٨/املعارج{ربهِم غَير مأْمونٍ   إِلَّا علَى أَزْواجِهِم أَو }٢٩/املعارج{ والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِ

 لُومِنيم رغَي مفَإِنَّه مانُهمأَي لَكَتا م٣٠/املعارج{م{ونادالْع مه لَئِكفَأُو اء ذَلِكرتَغَى ونِ ابفَم  
شهاداتِهِم قَاِئمون }٣٢/املعارج{ والَّذِين هم لِأَمانَاتِهِم وعهدِهِم راعون }٣١/املعارج{  والَّذِين هم بِ
ظُون }٣٣/املعارج{  أُولَئِك فِي جناتٍ مكْرمون }٣٤/املعارج{ والَّذِين هم علَى صلَاتِهِم يحافِ
طِعِني  فَم}٣٥/املعارج{ هم لَكوا قِبكَفَر ٣٦/املعارج{الِ الَّذِين{ الِ عِزِينمنِ الشعمِنيِ ونِ الْيع 
ئٍ منهم أَن يدخلَ جنةَ نَعِيمٍ }٣٧/املعارج{ طْمع كُلُّ امرِ ا }٣٨/املعارج{ أَيمم ماهلَقْنكَلَّا إِنَّا خ 

 ونلَمع٣٩/املعارج{ي{   
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 ونغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرالْمقِ و شارِ الْم ببِر ا }٤٠/املعارج{فَلَا أُقْسِممو مهنا مريلَ خدلَى أَن نُّبع 
 وقِنيبسبِم ن٤١/املعارج{نَح{ وندوعي ي خُوضُوا ويلْعبوا حتَّى يلَاقُوا يومهم الَّذِ ي مهفَذَر 

جداثِ سِراعا كَأَنَّهم إِلَى نُصبٍ يوفِضُون }٤٢/املعارج{ جون مِن الْأَ خْر ي مو٤٣/املعارج{ ي{ 
ي كَانُوا يوعدون خاشِعةً أَبصارهم تَرهقُهم ذِلَّةٌ ذَلِك الْيوم الَّ  }٤٤/املعارج{ذِ

  )٧١(سورة نوح 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 أَلِيم ذَابع مهأْتِيلِ أَن ي مِن قَب كمقَو أَنذِر مِهِ أَنا إِلَى قَوا نُوحلْنسمِ }١/نوح{إِنَّا أَرا قَوقَالَ ي 

 بِنيم نَذِير ٢/نوح{إِنِّي لَكُم{ ِونأَطِيعو اتَّقُوهو وا اللَّهدبأَنِ اع }٣/نوح{ ن ذُنُوبِكُملَكُم م غْفِري 
 ونلَمتَع كُنتُم لَو رخؤاء لَا يلَ اللَّهِ إِذَا جج سمى إِن أَ لٍ مج  قَالَ رب }٤/نوح{ويؤخركُم إِلَى أَ

ي لَيلًا ونَ ت قَومِ وعي د ي كُلَّما }٦/نوح{ فَلَم يزِدهم دعائِي إِلَّا فِرارا }٥/نوح{هارا إِنِّ  وإِنِّ
وا واستَكْبروا  رأَصو مهابا ثِيوش دعوتُهم لِتَغْفِر لَهم جعلُوا أَصابِعهم فِي آذَانِهِم واستَغْ

ي دعوتُهم}٧/نوح{استِكْبارا  ت لَهم إِسرارا }٨/نوح{ جِهارا  ثُم إِنِّ ررأَسو ملَه لَنتنِّي أَع  ثُم إِ
   }١٠/نوح{ فَقُلْت استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا }٩/نوح{
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ا يارردكُم ملَياء عمسِلِ السل }١١/نوح{ر عج ياتٍ ونج ل لَّكُم عج يو نِنيبالٍ ووبَِأم كُمدِدميو 
جون لِلَّهِ وقَارا }١٢/نوح{لَّكُم أَنْهارا  لَا تَر ا لَكُما }١٣/نوح{ مارطْو  أَلَم }١٤/نوح{ وقَد خلَقَكُم أَ

ا تَروا كَ ف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ طِباقً ١٥/نوح{ي{ س ملَ الشعج ا ونُور فِيهِن رلَ الْقَمعج و 
ا }١٦/نوح{سِراجا  ضِ نَباتً الْأَر نتَكُم مأَنب اللَّه١٧/نوح{ و{ كُمج خْرِ يا وفِيه كُمعِيدي ثُم 
ض بِساطًا  واللَّه ج}١٨/نوح{إِخراجا  الْأَر لَ لَكُم ا }١٩/نوح{عاجج ا فِ  لِتَسلُكُوا مِنها سبلً

ه إِلَّا خسارا }٢٠/نوح{ لَدوو الُهم ه زِدي ن لَّموا معاتَّبنِي ووصع مإِنَّه بر ٢١/نوح{ قَالَ نُوح{ 
ا ولَا سواعا ولَا يغُوث  وقَالُوا لَا تَ}٢٢/نوح{ومكَروا مكْرا كُبارا  دو نلَا تَذَرو تَكُمآلِه نذَر

ا }٢٣/نوح{ويعوقَ ونَسرا  وا كَثِريا ولَا تَزِدِ الظَّالِمِني إِلَّا ضَلَالً  مِما }٢٤/نوح{ وقَد أَضَلُّ
م موا لَهجِد ي ا فَلَمخِلُوا نَارأُغْرِقُوا فَأُد طِيئَاتِهِم ا خارونِ اللَّهِ أَنص٢٥/نوح{ن د{ بر قَالَ نُوحو 

 إِنَّك إِن تَذَرهم يضِلُّوا عِبادكَ ولَا يلِدوا إِلَّا }٢٦/نوح{لَا تَذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا 
ي ولِمن }٢٧/نوح{فَاِجرا كَفَّارا  الِدلِو لِي و اغْفِر باتِ  رمِنؤالْمو مِنِنيؤلِلْما ومِنؤم ي لَ بيتِ خد

 }٢٨/نوح{ولَا تَزِدِ الظَّالِمِني إِلَّا تَبارا 

http://www.islam4u.com


  )٥٧٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... القرآن الكرمي 

  )٧٢(سورة اجلن 

  رحِيمِبِسمِ اللّهِ الرحمنِ ال
جبا  آنًا عا قُرنمِعفَقَالُوا إِنَّا س ِجن ي أَنَّه استَمع نَفَر من الْ ي إِلَى }١/اجلن{قُلْ أُوحِي إِلَ  يهدِ

خَذَ صا}٢/اجلن{الرشدِ فَآمنا بِهِ ولَن نُّشرِكَ بِربنا أَحدا  حِبةً ولَا  وأَنَّه تَعالَى جد ربنا ما اتَّ
طًا }٣/اجلن{ولَدا  طَ لَى اللَّهِ شا عنفِيهقُولُ سي كَان أَنَّها أَن لَّن تَقُولَ }٤/اجلن{ ونأَنَّا ظَنو 

جِن علَى اللَّهِ كَذِبا  جِن}٥/اجلن{الْإِنس والْ جالٍ من الْ إِنسِ يعوذُون بِرِ جالٌ من الْ   وأَنَّه كَان رِ
ث اللَّه أَحدا }٦/اجلن{فَزادوهم رهقًا  عبأَن لَّن ي نتُما ظَنوا كَم ظَن مأَنَّها }٧/اجلن{ ونسأَنَّا لَمو 

جدنَاها ملِئَت حرسا شدِيدا وشهبا  اء فَومعِ }٨/اجلن{الس ملِلس قَاعِدا مهمِن دا نَقْعأَنَّا كُنو 
ا فَمدصا رابشِه لَه جِد ي تَمِعِ الْآنس٩/اجلن{ن ي{ ضِ أَمن فِي الْأَربِم أُرِيد ري أَش  وأَنَّا لَا نَدرِ

 وأَنَّا مِنا الصالِحون ومِنا دون ذَلِك كُنا طَرائِق قِددا }١٠/اجلن{أَراد بِهِم ربهم رشدا 
ه هربا  وأَ}١١/اجلن{ جِز لَن نُّعضِ وفِي الْأَر اللَّه ا أَن لَّن نُّعجِزنا }١٢/اجلن{نَّا ظَننمِعا سأَنَّا لَمو 

خْسا ولَا رهقًا  ب خَاف هِ فَلَا يبمِن بِرؤن يا بِهِ فَمنى آمد١٣/اجلن{الْه{   
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طُون فَمن أَسلَم فَأُولَئِك تَحروا رشدا   وأَما }١٤/اجلن{وأَنَّا مِنا الْمسلِمون ومِنا الْقَاسِ
طَبا  ح منهج طُون فَكَانُوا لِ  الطَّرِيقَةِ لََأسقَيناهم ماء  وأَلَّوِ استَقَاموا علَى}١٥/اجلن{الْقَاسِ

 وأَن }١٧/اجلن{ لِنفْتِنهم فِيهِ ومن يعرِض عن ذِكْرِ ربهِ يسلُكْه عذَابا صعدا }١٦/اجلن{غَدقًا 
هِ يدعوه كَادوا يكُونُون  وأَنَّه لَما قَام عبد اللَّ}١٨/اجلن{الْمساِجد لِلَّهِ فَلَا تَدعوا مع اللَّهِ أَحدا 

ي ولَا أُشرِكُ بِهِ أَحدا }١٩/اجلن{علَيهِ لِبدا  بو رعا أَدلْ إِنَّم ي لَا أَملِك لَكُم }٢٠/اجلن{ قُ نِّ لْ إِ  قُ
جِد مِن }٢١/اجلن{ضَرا ولَا رشدا  جِرينِي مِن اللَّهِ أَحد ولَن أَ نِّي لَن ي لْ إِ دونِهِ ملْتَحدا  قُ

 إِلَّا بلَاغًا من اللَّهِ ورِسالَاتِهِ ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَِإن لَه نَار جهنم خالِدِين فِيها }٢٢/اجلن{
ف نَاصِرا وأَقَلُّ}٢٣/اجلن{أَبدا  أَضْع نم ونلَمعيفَس وندوعا يا مأَوتَّى إِذَا را  حددع 

ي أَمدا }٢٤/اجلن{ بر لُ لَهعج ي أَم وندا تُوعم ي أَقَرِيب لْ إِن أَدرِ  عالِم الْغَيبِ فَلَا }٢٥/اجلن{ قُ
ظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدا  ٢٦/اجلن{ي{ مِنهِ ويدنِ ييمِن ب لُكسي ولٍ فَإِنَّهستَضَى مِن رنِ ارإِلَّا م 

ا خدصلَّ }٢٧/اجلن{لْفِهِ ر  لِيعلَم أَن قَد أَبلَغُوا رِسالَاتِ ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُ
  }٢٨/اجلن{شيءٍ عددا 
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  )٧٣(ل سورة املزم

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ا }١/املزمل{يا أَيها الْمزملُ  لَ إِلَّا قَلِيلً ا }٢/املزمل{ قُمِ اللَّي و }٣/املزمل{ نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلً  أَ

لِ }٥/املزمل{ك قَولًا َثقِيلًا  إِنَّا سنلْقِي علَي}٤/املزمل{زِد علَيهِ ورتِّلِ الْقُرآن تَرتِيلًا  نَاشِئَةَ اللَّي إِن 
 واذْكُرِ اسم }٧/املزمل{ إِن لَك فِي اَلنهارِ سبحا طَوِيلًا }٦/املزمل{هِي أَشد وطْءا وأَقْوم قِيلًا 

ا  قِ والْمغْ}٨/املزمل{ربك وتَبتَّلْ إِلَيهِ تَبتِيلً شرِ الْم با  ر ه وكِيلً خِذْ رِبِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتَّ
جرا جمِيلًا }٩/املزمل{ ه مهرج اهو قُولُونا يلَى مع بِراص١٠/املزمل{ و{ كَذِّبِنيالْمنِي وذَرو 

جحِيما }١١/املزمل{أُولِي النعمةِ ومهلْهم قَلِيلًا  ا أَنكَالًا ونيلَد ةٍ }١٢/املزمل{ إِنا ذَا غُصامطَع و 
ا }١٣/املزمل{وعذَابا أَلِيما  جِبالُ كَثِيبا مهِيلً جِبالُ وكَانَتِ الْ ض والْ الْأَر ف ج تَر مو١٤/املزمل{ ي{ 

 فَعصى }١٥/املزمل{لًا إِنَّا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهِدا علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فِرعون رسو
ا  جعلُ الْوِلْدان }١٦/املزمل{فِرعون الرسولَ فَأَخذْنَاه أَخذًا وبِيلً ا يموي تُمإِن كَفَر تَتَّقُون ف فَكَي 

ه مفْعولًا }١٧/املزمل{شِيبا  دعو بِهِ كَان طِر هِ تَذْكِر}١٨/املزمل{ السماء منفَ ة فَمن شاء  إِن هذِ
َخذَ إِلَى ربهِ سبِيلًا     }١٩/املزمل{اتَّ
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ثُلُثَه وطَ و فَهنِصلِ و يِ اللَّي ثَ ائِفَةٌ من الَّذِين معك واللَّه إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى مِن ثُلُ
ؤوا ما تَيسر مِن الْقُرآنِ علِم أَن  فَاقْر كُملَيع فَتَاب وهصأَن لَّن تُح لِمع ارهالنلَ واللَّي رقَدي

لِ ي الْأَرضِ يبتَغُون مِن فَضْ  اللَّهِ وآخرون يقَاتِلُون سيكُون مِنكُم مرضَى وآخرون يضْرِبون فِ
ا  ضً قَر أَقْرِضُوا اللَّهو كَاةآتُوا الزو لَاةوا الصأَقِيمو همِن رسا تَيوا مؤ بِيلِ اللَّهِ فَاقْرفِي س

ظَم أَعا وريخ واللَّهِ ه عِند وهِجد أَنفُسِكُم من خيرٍ تَ جرا واستَغْفِروا حسنا وما تُقَدموا لِ  أَ
 حِيمر غَفُور اللَّه إِن ٢٠/املزمل{اللَّه{ 

  )٧٤(سورة املدثر 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ثِّر دا الْمه ا أَي١/املدثر{ي{ أَنذِر طَهر }٣/املدثر{ وربك فَكَبر }٢/املدثر{ قُم فَ ثِيابك فَ ٤/املدثر{ و{ 

 رج فَاه زجالر٥/املدثر{و{ تَكْثِرن تَسنلَا تَمو }٦/املدثر{ بِرفَاص كبلِرو }ي }٧/املدثر  فَإِذَا نُقِر فِ
 }١٠/املدثر{ علَى الْكَافِرِين غَير يسِريٍ }٩/املدثر{ فَذَلِك يومئِذٍ يوم عسِري }٨/املدثر{الناقُورِ 

نمنِي وا ذَرحِيدو لَقْتا }١١/املدثر{ خوددمالًا مم لَه لْتعج ا }١٢/املدثر{ وودهش نِنيبو 
ع أَن أَزِيد }١٤/املدثر{ ومهدت لَه تَمهِيدا }١٣/املدثر{ طْم ي ا }١٥/املدثر{ ثُماتِنآي  كَلَّا إِنَّه كَان لِ

   }١٧/املدثر{صعودا  سُأرهِقُه }١٦/املدثر{عنِيدا 
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 رقَدو فَكَّر ١٨/املدثر{إِنَّه{ رقَد ف لَ كَي ف قَدر }١٩/املدثر{ فَقُتِ لَ كَي ظَر }٢٠/املدثر{ ثُم قُتِ  ثُم نَ
س وبسر }٢١/املدثر{ بع ٢٢/املدثر{ ثُم{ رتَكْباسو ربأَد ثُم }٢٣/املدثر{ رذَا إِلَّا سِحه فَقَالَ إِن 

 ثَر ؤرِ }٢٤/املدثر{يش لُ الْبذَا إِلَّا قَوه ٢٥/املدثر{ إِن{ قَرلِيهِ سأُصس }ا }٢٦/املدثراكَ مرا أَدمو 
 قَر٢٧/املدثر{س{ُلَا ت  لَا تَذَرقِي وب}رِ }٢٨/املدثرش ةٌ لِّلْباح٢٩/املدثر{ لَو{ رش ةَ ععا تِسهلَيع 

 وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا ملَائِكَةً وما جعلْنا عِدتَهم إِلَّا فِتْنةً لِّلَّذِين كَفَروا }٣٠/املدثر{
ميانًا ولَا يرتَاب الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب لِيستَيقِن الَّذِين أُوتُوا داد الَّذِين آمنوا إِ زيو الْكِتَاب 

لُّ  والْمؤمِنون ولِيقُولَ الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْكَافِرون ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَلِك يضِ
هياء وش ن يم رِ اللَّهش ى لِلْبإِلَّا ذِكْر ا هِيمو وإِلَّا ه كبر ودنج لَمعا يماء وش ن يي م دِ

لِ إِذْ أَدبر }٣٢/املدثر{ كَلَّا والْقَمرِ }٣١/املدثر{ اللَّي٣٣/املدثر{ و{ فَرحِ إِذَا أَس بالصا }٣٤/املدثر{ وإِنَّه 
شرِ  }٣٥/املدثر{لَِإحدى الْكُبرِ  ا لِّلْب٣٦/املدثر{نَذِير{ رتََأخي أَو متَقَدأَن ي اء مِنكُمن شلِم 

 فِي جناتٍ }٣٩/املدثر{ إِلَّا أَصحاب الْيمِنيِ }٣٨/املدثر{ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ }٣٧/املدثر{
 اءلُونتَس٤٠/املدثر{ي{ رِمِنيج نِ الْم٤١/املدثر{ ع{ قَري س  قَالُوا لَم نَك }٤٢/املدثر{ ما سلَكَكُم فِ

 لِّنيصالْم ٤٣/املدثر{مِن{ كِنيالْمِس طْعِم خَائِضِني }٤٤/املدثر{ ولَم نَك نُ خُوض مع الْ  وكُنا نَ
   }٤٧/املدثر{  حتَّى أَتَانَا الْيقِني}٤٦/املدثر{ وكُنا نُكَذِّب بِيومِ الدينِ }٤٥/املدثر{
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 افِعِنيةُ الشفَاعش مها تَنفَع٤٨/املدثر{فَم{ ضِني أَنَّهم }٤٩/املدثر{ فَما لَهم عنِ التَّذْكِرةِ معرِ  كَ
تَنفِرس م رمح ةٍ }٥٠/املدثر{ةرومِن قَس ت تَى }٥١/املدثر{ فَرؤأَن ي مهنئٍ م  بلْ يرِيد كُلُّ امرِ

 ةرش نفًا مح٥٢/املدثر{ص{ ةالْآخِر خَافُون ل لَا ي٥٣/املدثر{ كَلَّا ب{ ةتَذْكِر كَلَّا إِنَّه }ن }٥٤/املدثرفَم 
 ه اء ذَكَر٥٥/املدثر{ش{مةِ  وغْفِرلُ الْمأَهى ولُ التَّقْوأَه وه اء اللَّهش إِلَّا أَن ي ونذْكُر٥٦/املدثر{ا ي{ 

  )٧٥(سورة القيامة 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
سِ اللَّوامةِ }١/القيامة{لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ  حسب الْإِنسان أَلَّن  أَي}٢/القيامة{ ولَا أُقْسِم بِالنفْ

 هظَام جمع عِ ي بنانَه }٣/القيامة{نَ وس جر }٤/القيامة{ بلَى قَاِدرِين علَى أَن نُّ  بلْ يرِيد الْإِنسان لِيفْ
 هام٥/القيامة{أَم{ ِةامالْقِي موي انأَلُ أَيسي }٦/القيامة{ رصقَ الْب ِإذَا برِ ف الْقَمر }٧/امةالقي{ فَ سخو 

جمِع الشمس والْقَمر }٨/القيامة{ ٩/القيامة{ و{ فَرالْم نئِذٍ أَيموي انقُولُ الْإِنسي }كَلَّا لَا }١٠/القيامة 
 زَر١١/القيامة{و{ تَقَرسئِذٍ الْمموي كبإِلَى ر }ئِ}١٢/القيامةموي انأُ الْإِنسبني  رأَخو ما قَدذٍ بِم

إِنسان علَى نَفْسِهِ بصِرية }١٣/القيامة{ ه }١٤/القيامة{ بلِ الْ اذِيرعأَلْقَى م لَوكْ }١٥/القيامة{ ورلَا تُح 
لَ بِهِ  ج لِتَع انَك١٦/القيامة{بِهِ لِس{ آنَهقُرو هعما جنلَيع إِن }١٧/القيامة{فَإِذَا قَر  آنَهقُر فَاتَّبِع أْنَاه

   }١٩/القيامة{ ثُم إِن علَينا بيانَه }١٨/القيامة{
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ة }٢١/القيامة{رة  وتَذَرون الْآخِ}٢٠/القيامة{كَلَّا بلْ تُحِبون الْعاِجلَةَ  ئِذٍ نَّاِضرموي وهج و 
جوه يومئِذٍ باسِرة }٢٣/القيامة{ إِلَى ربها نَاظِرة }٢٢/القيامة{ وا }٢٤/القيامة{ ولَ بِهفْعأَن ي ظُن  تَ

 ة٢٥/القيامة{فَاقِر{ اقِيالتَّر لَغَتكَلَّا إِذَا ب }٢٦/القيامة{ر نقِيلَ ماقٍ  و}٢٧/القيامة{ أَنَّه َظنو 
 }٣٠/القيامة{ إِلَى ربك يومئِذٍ الْمساقُ }٢٩/القيامة{ والْتَفَّتِ الساقُ بِالساقِ }٢٨/القيامة{الْفِراقُ 

قَ ولَا صلَّى  د٣١/القيامة{فَلَا ص{ لَّىتَوو لَكِن كَذَّبو }لِ}٣٢/القيامةإِلَى أَه بذَه طَّى  ثُم تَمهِ ي
إِنسان أَن }٣٥/القيامة{ ثُم أَولَى لَك فََأولَى }٣٤/القيامة{ أَولَى لَك فََأولَى }٣٣/القيامة{  أَيحسب الْ

طْفَةً من منِيٍّ يمنى }٣٦/القيامة{يتْركَ سدى  خَلَق فَسوى }٣٧/القيامة{ أَلَم يك نُ  ثُم كَان علَقَةً فَ
جينِ الذَّكَر والْأُنثَى }٣٨/القيامة{ والز هلَ مِنعج ي }٣٩/القيامة{ فَ  أَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَن يحيِ

 }٤٠/القيامة{الْموتَى 

  )٧٦(سورة االنسان 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
رِ لَمهالد نم انِ حِنيلَى الْإِنسلْ أَتَى عا هذْكُورئًا ميكُن ش١/اإلنسان{ ي{ انا الْإِنسلَقْنإِنَّا خ 

جعلْناه سمِيعا بصِريا  شاجٍ نَّبتَلِيهِ فَ ا }٢/اإلنسان{مِن نُّطْفَةٍ أَماكِرا شبِيلَ إِمالس اهنيدإِنَّا ه 
ا وسعِريا  إِنَّا أَعتَدنَا لِلْكَافِرِ}٣/اإلنسان{وإِما كَفُورا   إِن الْأَبرار }٤/اإلنسان{ين سلَاسِلَا وأَغْلَالً

سٍ كَان مِزاجها كَافُورا  شربون مِن كَأْ ٥/اإلنسان{ي{   
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شرب بِها  ا ينيا عجِري جرونَها تَفْ خَافُون يوما كَان }٦/اإلنسان{عِباد اللَّهِ يفَ يذْرِ وبِالن وفُوني 
طِريا  طْعِمون الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِريا }٧/اإلنسان{شره مستَ ي٨/اإلنسان{ و{ 

جهِ اللَّ لِو كُمطْعِم خَاف مِن ربنا يوما }٩/اإلنسان{هِ لَا نُرِيد مِنكُم جزاء ولَا شكُورا إِنَّما نُ  إِنَّا نَ
طَرِيرا  ا قَموسب١٠/اإلنسان{ع{ اوررسو ةنَضْر ملَقَّاهمِ ووالْي ذَلِك رش اللَّه مقَاهفَو }١١/اإلنسان{ 

حةً ونوا جربا صم بِماهزج ا وا }١٢/اإلنسان{رِيرفِيه نورائِكِ لَا يلَى الْأَرا عفِيه تَّكِئِنيم 
طُوفُها تَذْلِيلًا }١٣/اإلنسان{شمسا ولَا زَمهرِيرا   }١٤/اإلنسان{ ودانِيةً علَيهِم ظِلَالُها وذُلِّلَت قُ

طَاف علَيهِم بِآنِيةٍ من فِضَّةٍ وأَكْوابٍ كَ يا وارِيرقَو ا }١٥/اإلنسان{انَتوهرمِن فِضَّةٍ قَد ارِيرقَو 
ا }١٦/اإلنسان{تَقْدِيرا  جنَبِيلً  عينا فِيها تُسمى }١٧/اإلنسان{ ويسقَون فِيها كَْأسا كَان مِزاجها زَ

طُوف علَيهِم وِلْدان مخَلَّدون }١٨/اإلنسان{سلْسبِيلًا  يا  ونثُورا ملُؤلُؤ متَهسِبح متَهأَيإِذَا ر
سٍ خضْر }٢٠/اإلنسان{ وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نَعِيما وملْكًا كَبِريا }١٩/اإلنسان{ ندس ابثِي مهالِيع 

ا طَهابرش مه بر مقَاهسمِن فِضَّةٍ و اوِرلُّوا أَسحقٌ و رتَبإِسا و٢١/اإلنسان{ور{ ذَا كَانه إِن 
شكُورا  كُم ميعس كَاناء وزج ا }٢٢/اإلنسان{لَكُم  إِنَّا نَحن نَزلْنا علَيك الْقُرآن تَنزِيلً

طِع مِنهم آثِما أَو كَفُورا }٢٣/اإلنسان{ م ربك  واذْكُرِ اس}٢٤/اإلنسان{ فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولَا تُ
ا     }٢٥/اإلنسان{بكْرة وأَصِيلً
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جد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا  لِ فَاساللَّي مِناجِلَ}٢٦/اإلنسان{والْع ونحِبلَاء يؤه إِن  ونذَريةَ و
ا   نَحن خلَقْناهم وشددنَا أَسرهم وإِذَا شِئْنا بدلْنا أَمثَالَهم }٢٧/اإلنسان{وراءهم يوما ثَقِيلً

خَذَ إِلَى ربهِ سبِيلًا }٢٨/اإلنسان{تَبدِيلًا  هِ تَذْكِرة فَمن شاء اتَّ شا}٢٩/اإلنسان{ إِن هذِ ؤون  وما تَ
شاء اللَّه إِن اللَّه كَان علِيما حكِيما  تِهِ }٣٠/اإلنسان{إِلَّا أَن يمحاء فِي رش ن يخِلُ مدي 

 }٣١/اإلنسان{والظَّالِمِني أَعد لَهم عذَابا أَلِيما 

  )٧٧(سورة املرسالت 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
رلَاتِ عسرالْما و ا }١/املرسالت{فً شرا }٢/املرسالت{ فَالْعاصِفَاتِ عصفً  }٣/املرسالت{ والناشِراتِ نَ

 إِنَّما }٦/املرسالت{ عذْرا أَو نُذْرا }٥/املرسالت{ فَالْملْقِياتِ ذِكْرا }٤/املرسالت{فَالْفَارِقَاتِ فَرقًا 
 اقِعلَو وند٧/املرسالت{تُوع{ِإذَا الن جت }٨/املرسالت{جوم طُمِست  فَ  وإِذَا السماء فُرِ

ِجبالُ نُسِفَت }٩/املرسالت{ جلَت }١١/املرسالت{ وإِذَا الرسلُ أُقِّتَت }١٠/املرسالت{ وإِذَا الْ ي يومٍ أُ  لِأَ
لٌ يومئِذٍ }١٤/املرسالت{صلِ  وما أَدراكَ ما يوم الْفَ}١٣/املرسالت{ لِيومِ الْفَصلِ }١٢/املرسالت{ يو 

 كَذِّبِني١٥/املرسالت{لِّلْم{ لِنيلِكِ الْأَونُه أَلَم }١٦/املرسالت{ الْآخِرِين مهنُتْبِع ثُم }١٧/املرسالت{ كَذَلِك 
 رِمِنيج لُ بِالْم ١٨/املرسالت{نَفْع{ كَذِّبِنيئِذٍ لِّلْممولٌ ييو }١٩/املرسالت{   
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خْلُقكُّم من ماء مهِنيٍ  ي قَرارٍ مكِنيٍ }٢٠/املرسالت{أَلَم نَ جعلْناه فِ  إِلَى قَدرٍ معلُومٍ }٢١/املرسالت{ فَ
لَم }٢٤/املرسالت{ ويلٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِني }٢٣/املرسالت{نِعم الْقَادِرون  فَقَدرنَا فَ}٢٢/املرسالت{  أَ

ا  جعلِ الْأَرض كِفَاتً ي }٢٦/املرسالت{ أَحياء وأَمواتًا }٢٥/املرسالت{نَ جعلْنا فِيها رواسِ و 
ا  خَاتٍ وأَسقَيناكُم ماء فُراتً  انطَلِقُوا إِلَى }٢٨/املرسالت{ ويلٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِني }٢٧/املرسالت{شامِ

 ونا كُنتُم بِهِ تُكَذِّببٍ }٢٩/املرسالت{معي ثَلَاثِ ش لٍّ ذِ  لَا ظَلِيلٍ ولَا }٣٠/املرسالت{ انطَلِقُوا إِلَى ظِ
شررٍ كَالْقَص}٣١/املرسالت{يغْنِي مِن اللَّهبِ  أَنَّه جِمالَت صفْر }٣٢/املرسالت{رِ  إِنَّها تَرمِي بِ  كَ

لٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِني }٣٣/املرسالت{ ي٣٤/املرسالت{ و{ نطِقُونلَا ي موذَا يه }٣٥/املرسالت{ ملَه ذَنؤلَا يو 
 ونتَذِرع٣٦/املرسالت{فَي{ كَذِّبِنيئِذٍ لِّلْممولٌ ي يذَ}٣٧/املرسالت{ وه  لِنيالْأَوو اكُمنعملِ جالْفَص موا ي

 إِن }٤٠/املرسالت{ ويلٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِني }٣٩/املرسالت{ فَإِن كَان لَكُم كَيد فَكِيدونِ }٣٨/املرسالت{
شتَهون }٤١/املرسالت{الْمتَّقِني فِي ِظلَالٍ وعيونٍ  ا يمِم اكِهفَوا }٤٢/سالتاملر{ و  كُلُوا واشربوا هنِيئً

 لُونمتَع ا كُنتُم٤٣/املرسالت{بِم{ سِننيحي الْم جزِ  ويلٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِني }٤٤/املرسالت{ إِنَّا كَذَلِك نَ
مئِذٍ لِّلْمكَذِّبِني  ويلٌ يو}٤٦/املرسالت{ كُلُوا وتَمتَّعوا قَلِيلًا إِنَّكُم مجرِمون }٤٥/املرسالت{
 }٤٩/املرسالت{ ويلٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِني }٤٨/املرسالت{ وإِذَا قِيلَ لَهم اركَعوا لَا يركَعون }٤٧/املرسالت{

 ونمِنؤي ه دعدِيثٍ بح ي  )اجلزء الثالثون (  }٥٠/املرسالت{فَبِأَ
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  )٧٨(سورة النبإ 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 اءلُونتَسي مظِيمِ }١/النبأ{ع إِ الْع بنِ الن٢/النبأ{ ع{ خْتَلِفُون فِيهِ م مي ه  كَلَّا }٣/النبأ{ الَّذِ

 ونلَمعي٤/النبأ{س{ ونلَمعيكَلَّا س ثُم }ا }٥/النبأادمِه ضلِ الْأَرعج جِبالَ }٦/النبأ{ أَلَم نَ  والْ
جعلْنا نَومكُم سباتًا }٨/النبأ{ وخلَقْناكُم أَزْواجا }٧/النبأ{أَوتَادا  لَ }٩/النبأ{ و ا اللَّيلْنعج و 
جعلْنا الن}١٠/النبأ{لِباسا  ا  واشعم ار١١/النبأ{ه{ اادا شِدعبس قَكُما فَونينبو }١٢/النبأ{ 

جعلْنا سِراجا وهاجا  ا }١٣/النبأ{واجج ج بِهِ }١٤/النبأ{ وأَنزلْنا مِن الْمعصِراتِ ماء ثَ خْرِ لِن 
ا  جناتٍ أَلْفَافًا }١٥/النبأ{حبا ونَباتً مِيقَاتًا }١٦/النبأ{ و لِ كَان الْفَص موي ١٧/النبأ{ إِن{ خ  يوم ينفَ

تِ }١٩/النبأ{ وفُتِحتِ السماء فَكَانَت أَبوابا }١٨/النبأ{فِي الصورِ فَتَأْتُون أَفْواجا  ريسو 
جِبالُ فَكَانَت سرابا  طَّاغِني مآبا }٢١/لنبأا{ إِن جهنم كَانَت مِرصادا }٢٠/النبأ{الْ  }٢٢/النبأ{ لِلْ

ا }٢٤/النبأ{ لَّا يذُوقُون فِيها بردا ولَا شرابا }٢٣/النبأ{لَابِثِني فِيها أَحقَابا   إِلَّا حمِيما وغَساقً
ا }٢٥/النبأ{ جون حِسابا }٢٦/النبأ{ جزاء وِفَاقً ركَانُوا لَا ي ما  }٢٧/النبأ{ إِنَّها كِذَّاباتِنوا بِآيكَذَّبو
يءٍ أَحصيناه كِتَابا }٢٨/النبأ{ كُلَّ ش٢٩/النبأ{ و{ اذَابإِلَّا ع كُمفَذُوقُوا فَلَن نَّزِيد }٣٠/النبأ{   
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فَازًا إِنم تَّقِني٣١/النبأ{ لِلْم{ اابنأَعو ائِقدح }٣٢/النبأ{ اابأَتْر اعِبكَوو }ا }٣٣/النبأكَأْسو 
طَاء حِسابا }٣٥/النبأ{ لَّا يسمعون فِيها لَغْوا ولَا كِذَّابا }٣٤/النبأ{دِهاقًا  ع كبن راء مزج 

طَابا  رب السماو}٣٦/النبأ{ م }٣٧/النبأ{اتِ والْأَرضِ وما بينهما الرحمنِ لَا يملِكُون مِنه خِ وي 
ا لَّا يتَكَلَّمون إِلَّا من أَذِن لَه الرحمن وقَالَ صوابا  فلَائِكَةُ صالْمو وح الر قُوم٣٨/النبأ{ي{ ذَلِك 

ق فَمن شاء ا الْح موا الْيآبهِ مبَخذَ إِلَى ر  إِنَّا أَنذَرنَاكُم عذَابا قَرِيبا يوم ينظُر الْمرء }٣٩/النبأ{تَّ
 }٤٠/النبأ{ما قَدمت يداه ويقُولُ الْكَافِر يا لَيتَنِي كُنت تُرابا 

  )٧٩(سورة النازعات 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ازِعالنقًا وطًا }١/النازعات{اتِ غَر ش طَاتِ نَ  والسابِحاتِ سبحا }٢/النازعات{ والناشِ

ف الراجِفَةُ }٥/النازعات{ فَالْمدبراتِ أَمرا }٤/النازعات{ فَالسابِقَاتِ سبقًا }٣/النازعات{ ج تَر موي 
 أَبصارها خاشِعةٌ }٨/النازعات{لُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ  قُ}٧/النازعات{ تَتْبعها الرادِفَةُ }٦/النازعات{
ئِنا لَمردودون فِي الْحافِرةِ }٩/النازعات{ ة }١٠/النازعات{ يقُولُون أَ ِخر ظَاما نَّ ئِذَا كُنا عِ  أَ
جرة واحِدة  فَإِنَّما هِ}١٢/النازعات{ قَالُوا تِلْك إِذًا كَرة خاسِرة }١١/النازعات{  }١٣/النازعات{ي زَ

   }١٥/النازعات{ هلْ أتَاكَ حدِيث موسى }١٤/النازعات{فَِإذَا هم بِالساهِرةِ 
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ه بِالْوادِ الْ بر اهى إِذْ نَادسِ طُو قَد١٦/النازعات{م{ َطغَى إِنَّه نوعإِلَى فِر باذْه }١٧/النازعات{ 
شى }١٨/النازعات{فَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تَزكَّى  خْ  فَأَراه الْآيةَ }١٩/النازعات{ وأَهدِيك إِلَى ربك فَتَ

شر }٢٢/النازعات{ ثُم أَدبر يسعى }٢١/النازعات{ فَكَذَّب وعصى }٢٠/النازعات{الْكُبرى  فَح 
ه اللَّه نَكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى }٢٤/النازعات{ فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى }٢٣/النازعات{فَنادى   فَأَخذَ

شى }٢٥/النازعات{ خْ ن يلِّم ةرلَعِب فِي ذَلِك ٢٦/النازعات{ إِن{أَش ا  أَأَنتُماهناء بملْقًا أَمِ السخ د
ج ضُحاها }٢٨/النازعات{ رفَع سمكَها فَسواها }٢٧/النازعات{ رأَخا ولَهلَي طَش  }٢٩/النازعات{ وأَغْ

ج مِنها ماءها ومرعاها }٣٠/النازعات{والْأَرض بعد ذَلِك دحاها  رجِ}٣١/النازعات{ أَخ بالَ  والْ
لِأَنْعامِكُم }٣٢/النازعات{أَرساها  و ا لَّكُمتَاعى }٣٣/النازعات{ مرةُ الْكُباءتِ الطَّامفَِإذَا ج 

جحِيم لِمن يرى }٣٥/النازعات{ يوم يتَذَكَّر الْإِنسان ما سعى }٣٤/النازعات{ تِ الْ  }٣٦/النازعات{ وبرزَ
جحِيم هِي الْمْأوى }٣٨/النازعات{ وآثَر الْحياة الدنْيا }٣٧/النازعات{فََأما من َطغَى   فَِإن الْ

س عنِ الْهوى }٣٩/النازعات{ ي }٤٠/النازعات{ وأَما من خاف مقَام ربهِ ونَهى النفْ جنةَ هِ  فَِإن الْ
 فِيم أَنت مِن ذِكْراها }٤٢/النازعات{ الساعةِ أَيان مرساها  يسَألُونَك عنِ}٤١/النازعات{الْمْأوى 

شاها }٤٤/النازعات{ إِلَى ربك منتَهاها }٤٣/النازعات{ خْ ن يم نذِرم ا أَنت٤٥/النازعات{ إِنَّم{ مكَأَنَّه 
شِيةً أَو ضُحاها ثُوا إِلَّا ع لْبي ا لَمنَهوري مو٤٦/النازعات{ ي{  
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  )٨٠(سورة عبس 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 أَو يذَّكَّر }٣/عبس{ى  وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّ}٢/عبس{ أَن جاءه الْأَعمى }١/عبس{عبس وتَولَّى 

أَنت لَه تَصدى }٥/عبس{ أَما منِ استَغْنى }٤/عبس{فَتَنفَعه الذِّكْرى   وما علَيك }٦/عبس{ فَ
شى }٨/عبس{ وأَما من جاءكَ يسعى }٧/عبس{أَلَّا يزكَّى  خْ ي وهى }٩/عبس{ وتَلَه هنع فَأَنت 

ه }١١/عبس{ا إِنَّها تَذْكِرة  كَلَّ}١٠/عبس{ اء ذَكَرن شةٍ }١٢/عبس{ فَممكَرفٍ م حفِي ص 
ي سفَرةٍ }١٤/عبس{ مرفُوعةٍ مطَهرةٍ }١٣/عبس{ لَ }١٦/عبس{ كِرامٍ بررةٍ }١٥/عبس{ بِأَيدِ  قُتِ

 ه ا أَكْفَرم ان١٧/عبس{الْإِنس{ لَقَهءٍ خيش ي ه }١٨/عبس{ مِن أَ رفَقَد لَقَهمِن نُّطْفَةٍ خ 
ه }١٩/عبس{ رسبِيلَ يالس ٢٠/عبس{ ثُم{ ه رفَأَقْب اتَهأَم ٢١/عبس{ ثُم{ ه راء أَنشإِذَا ش ثُم 
ه }٢٢/عبس{ را أَمقْضِ ما ي٢٣/عبس{ كَلَّا لَم{ ِامِهإِلَى طَع اننظُرِ الْإِنسفَلْي }ا  أَنَّ}٢٤/عبسنببا ص

ا }٢٥/عبس{الْماء صبا  قش ضا الْأَرقَقْنش ٢٦/عبس{ ثُم{ ابا حا فِيهتْنفَأَنب }ا }٢٧/عبسبعِنو 
ا }٢٨/عبس{وقَضْبا  خْلً ا ونَ ا }٣٠/عبس{ وحدائِق غُلْبا }٢٩/عبس{ وزَيتُونً أَبةً وفَاكِه٣١/عبس{ و{ 

ِإذَا جاءتِ الصاخةُ }٣٢/عبس{َأنْعامِكُم متَاعا لَّكُم ولِ  يوم يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ }٣٣/عبس{ فَ
ئٍ منهم يومئِذٍ شأْن }٣٦/عبس{ وصاحِبتِهِ وبنِيهِ }٣٥/عبس{ وأُمهِ وأَبِيهِ }٣٤/عبس{  لِكُلِّ امرِ

سفِ}٣٧/عبس{يغْنِيهِ  ئِذٍ مموي وهج و  ة٣٨/عبس{ر{ ةشِر تَبس ئِذٍ  }٣٩/عبس{ ضَاحِكَةٌ مموي وهجوو
 ةرا غَبهلَي٤٠/عبس{ع{ ةا قَتَرقُههتَر }٤١/عبس{ ةرالْفَج ةالْكَفَر مه لَئِكأُو }٤٢/عبس{ 
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  )٨١(سورة التكوير 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ت ركُو سم١/التكوير{إِذَا الش{ ت رانكَد ومجإِذَا الن٢/التكوير{ و{ ت ريالُ سِجب  وإِذَا الْ

طِّلَت }٣/التكوير{ ع ارش ت  وإِذَا الْوحوش}٤/التكوير{ وإِذَا الْعِ شِر ٥/التكوير{ ح{ ارإِذَا الْبِحو 
 ت رج ٦/التكوير{س{ تج زُو فُوس إِذَا الن٧/التكوير{ و{ ئِلَتس ةودؤ وإِذَا الْم٨/التكوير{ و{ ي  بِأَ

 ٩/التكوير{ذَنبٍ قُتِلَت{ ت شِر ف نُ ح إِذَا الص١٠/التكوير{ و{ طَت شِ  }١١/ويرالتك{ وإِذَا السماء كُ
 ت رعس حِيمج جنةُ أُزْلِفَت }١٢/التكوير{وإِذَا الْ ت }١٣/التكوير{ وإِذَا الْ ضَرا أَحم نَفْس تلِمع 

خُنسِ }١٤/التكوير{ جوارِ الْكُنسِ }١٥/التكوير{ فَلَا أُقْسِم بِالْ س }١٦/التكوير{ الْ عسلِ إِذَا عاللَّيو 
حِ إِذَا تَنفَّس  و}١٧/التكوير{ ب١٨/التكوير{الص{ ٍولٍ كَرِيمسلُ رلَقَو إِنَّه }ي }١٩/التكوير ي قُوةٍ عِند ذِ  ذِ

شِ مكِنيٍ  رأَمِنيٍ }٢٠/التكوير{الْع طَاعٍ ثَم ونٍ }٢١/التكوير{ منج كُم بِماحِبا صم٢٢/التكوير{ و{ لَقَدو 
طَانٍ }٢٤/التكوير{ وما هو علَى الْغَيبِ بِضَنِنيٍ }٢٣/تكويرال{رآه بِالْأُفُقِ الْمبِنيِ  يلِ شبِقَو وا همو 

جِيمٍ  ٢٥/التكوير{ر{ ونبتَذْه نفَأَي }٢٦/التكوير{ الَمِنيلِّلْع إِلَّا ذِكْر وه إِن }اء }٢٧/التكويرن شلِم 
 تَقِيمسأَن ي ٢٨/التكوير{مِنكُم{ش شاء اللَّه رب الْعالَمِني  وما تَ إِلَّا أَن ي ون٢٩/التكوير{اؤ{ 
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  )٨٢(سورة اإلنفطار 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ت طَر ت }١/اراإلنفط{إِذَا السماء انفَ انتَثَر اكِبإِذَا الْكَو٢/اإلنفطار{ و{ ت رج  وإِذَا الْبِحار فُ

ت }٣/اإلنفطار{ ثِرعب ورإِذَا الْقُب٤/اإلنفطار{ و{ ت رأَخو تما قَدم نَفْس تلِما }٥/اإلنفطار{ عها أَيي 
ي خلَقَك فَسواكَ فَعدلَك }٦/طاراإلنف{الْإِنسان ما غَركَ بِربك الْكَرِيمِ  ي }٧/اإلنفطار{ الَّذِ  فِي أَ

 ككَّباء را شةٍ مور٨/اإلنفطار{ص{ ِينبِالد ونلْ تُكَذِّبكَلَّا ب }٩/اإلنفطار{ ظِني  وإِن علَيكُم لَحافِ
 إِن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍ }١٢/اإلنفطار{فْعلُون  يعلَمون ما تَ}١١/اإلنفطار{ كِراما كَاتِبِني }١٠/اإلنفطار{
ي جحِيمٍ }١٣/اإلنفطار{ جار لَفِ  وما هم }١٥/اإلنفطار{ يصلَونَها يوم الدينِ }١٤/اإلنفطار{ وإِن الْفُ

 ا بِغَائِبِنيهن١٦/اإلنفطار{ع{ ِينالد موا ياكَ مرا أَدمو }ينِ }١٧/اإلنفطارالد موا ياكَ مرا أَدم ثُم 
سٍ شيئًا والَْأمر يومئِذٍ لِلَّهِ }١٨/اإلنفطار{ س لِّنفْ  }١٩/اإلنفطار{ يوم لَا تَملِك نَفْ

  )٨٣(سورة املطففني 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 طَفِّفِني لٌ لِّلْمي١/املطففني{و{َإِذ الَّذِين  فُونتَوساسِ يلَى النا اكْتَالُواْ ع}أَو }٢/املطففني مإِذَا كَالُوهو 

 ونْخسِر ي مزَنُوه٣/املطففني{و{ وثُونعبم مأَنَّه أُولَئِك ظُن ظِيمٍ }٤/املطففني{ أَلَا ي مٍ عو٥/املطففني{ لِي{ 
 الَمِنيالْع بلِر اسالن قُومي مو٦/طففنيامل{ي{   
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جنيٍ  جارِ لَفِي سِ جني }٧/املطففني{كَلَّا إِن كِتَاب الفُ  كِتَاب مرقُوم }٨/املطففني{ وما أَدراكَ ما سِ
 وما }١١/املطففني{ الَّذِين يكَذِّبون بِيومِ الدينِ }١٠/املطففني{مئِذٍ لِّلْمكَذِّبِني  ويلٌ يو}٩/املطففني{

ثِيمٍ   إِذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنا قَالَ أَساطِري الْأَولِني }١٢/املطففني{يكَذِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ معتَدٍ أَ
 كَلَّا إِنَّهم عن ربهِم يومئِذٍ }١٤/املطففني{لَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسِبون  كَلَّا بلْ ران ع}١٣/املطففني{

 ونوبج ححِيمِ }١٥/املطففني{لَّمج ي كُنتُم بِهِ }١٦/املطففني{ ثُم إِنَّهم لَصالُو الْ  ثُم يقَالُ هذَا الَّذِ
 ون١٧/املطففني{تُكَذِّب{كَلَّا إِن  نيارِ لَفِي عِلِّيرالْأَب كِتَاب }١٨/املطففني{ ونا عِلِّياكَ مرا أَدمو 

ه الْمقَربون }٢٠/املطففني{ كِتَاب مرقُوم }١٩/املطففني{ دهش لَفِي نَعِيمٍ }٢١/املطففني{ ي اررالْأَب إِن 
جوهِهِم نَضْرة النعِيمِ }٢٣/طففنيامل{ علَى الْأَرائِكِ ينُظرون }٢٢/املطففني{ ي و  }٢٤/املطففني{ تَعرِف فِ

خْتُومٍ  حِيقٍ ممِن ر نقَوس٢٥/املطففني{ي{ ونافِستَنافَسِ الْمتَنفَلْي فِي ذَلِكو كمِس هخِتَام 
شرب بِه}٢٧/املطففني{ ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ }٢٦/املطففني{ ا ينيع  ونبقَر٢٨/املطففني{ا الْم{ الَّذِين إِن 

 كُونضْحوا ينآم الَّذِين وا كَانُواْ مِنمرج واْ بِهِم يتَغَامزون }٢٩/املطففني{أَ رإِذَا م٣٠/املطففني{ و{ 
 واْ فَكِهِنيانقَلَب لِهِمواْ إِلَى أَهإِذَا انقَلَبأَ}٣١/املطففني{وإِذَا رو  لَاء لَضَالُّونؤه قَالُوا إِن مهو

ظِني }٣٢/املطففني{  فَالْيوم الَّذِين آمنواْ مِن الْكُفَّارِ }٣٣/املطففني{ وما أُرسِلُوا علَيهِم حافِ
 كُونضْح٣٤/املطففني{ي{   
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 وننظُرائِكِ يلَى الْأَر٣٥/املطففني{ع{ لُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بلْ ثُوه }٣٦/املطففني{ 

  )٨٤(سورة اإلنشقاق 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 قَّتاء انشم١/اإلنشقاق{إِذَا الس{حا وهبلِر أَذِنَتو  قَّت}٢/اإلنشقاق{ ت دم ضإِذَا الْأَرو 

خَلَّت }٣/اإلنشقاق{  يا أَيها }٥/اإلنشقاق{ وأَذِنَت لِربها وحقَّت }٤/اإلنشقاق{ وأَلْقَت ما فِيها وتَ
ح إِلَى ربك كَدحا فَملَاقِيهِ  ي كِتَابه بِيمِينِهِ  فَأَما من أُو}٦/اإلنشقاق{الْإِنسان إِنَّك كَادِ تِ

ف يحاسب حِسابا يسِريا }٧/اإلنشقاق{ وا }٨/اإلنشقاق{ فَسوررسلِهِ مإِلَى أَه نقَلِبيو 
هِ }٩/اإلنشقاق{ ي كِتَابه وراء ظَهرِ ف يدعو ثُبورا }١٠/اإلنشقاق{ وأَما من أُوتِ و١١/اإلنشقاق{ فَس{ 

 إِنَّه ظَن أَن لَّن يحور }١٣/اإلنشقاق{ إِنَّه كَان فِي أَهلِهِ مسرورا }١٢/اإلنشقاق{ريا ويصلَى سعِ
لِ }١٦/اإلنشقاق{ فَلَا أُقْسِم بِالشفَقِ }١٥/اإلنشقاق{ بلَى إِن ربه كَان بِهِ بصِريا }١٤/اإلنشقاق{ اللَّيو 

 ق سا ومالْ}١٧/اإلنشقاق{وو  ق رِ إِذَا اتَّسقٍ }١٨/اإلنشقاق{قَمن طَبا ع  }١٩/اإلنشقاق{ لَتَركَبن طَبقً
 ونمِنؤلَا ي ما لَه٢٠/اإلنشقاق{فَم{ وندج سلَا ي آنالْقُر هِملَيع ئ سجدة مستحبة (  }٢١/اإلنشقاق{ وإِذَا قُرِ

( ونكَذِّبواْ يكَفَر لِ الَّذِين٢٢/اإلنشقاق{ ب{ ونوعا يبِم لَمأَع اللَّهو }ذَابٍ }٢٣/اإلنشقاقم بِعهرش فَب 
جر غَير ممنونٍ }٢٤/اإلنشقاق{أَلِيمٍ    }٢٥/اإلنشقاق{ إِلَّا الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ لَهم أَ
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  )٨٥(سورة الربوج 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
شهودٍ }٢/الربوج{ والْيومِ الْموعودِ }١/الربوج{والسماء ذَاتِ الْبروجِ  ماهِدٍ وشلَ }٣/الربوج{ و  قُتِ

 وهم }٦/الربوج{ إِذْ هم علَيها قُعود }٥/الربوج{تِ الْوقُودِ  النارِ ذَا}٤/الربوج{أَصحاب الُْأخدودِ 
 ودهش مِنِنيؤبِالْم لُونفْعا يلَى ممِيدِ }٧/الربوج{عزِيزِ الْحوا بِاللَّهِ الْعمِنؤإِلَّا أَن ي مهوا مِنا نَقَممو 

ي لَه ملْك السماواتِ والْ}٨/الربوج{  إِن الَّذِين }٩/الربوج{أَرضِ واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ شهِيد  الَّذِ
 إِن }١٠/الربوج{فَتَنوا الْمؤمِنِني والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِ 

ماتِ لَهالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين زُ الْكَبِريالْفَو ذَلِك ارأَنْه ي مِن تَحتِها الْ جرِ  جنات تَ
شدِيد }١١/الربوج{ طْش ربك لَ ب ١٢/الربوج{ إِن{ عِيديو ئ  وهو الْغَفُور }١٣/الربوج{ إِنَّه هو يبدِ

 ودد١٤/الربوج{الْو{ جِيد شِ الْم ر١٥/الربوج{ ذُو الْع{افَع  رِيدا يلٌ لِّم}١٦/الربوج{ ث لْ أَتَاكَ حدِي ه 
جنودِ  ثَمود }١٧/الربوج{الْ و نوعي تَكْذِيبٍ }١٨/الربوج{ فِر لِ الَّذِين كَفَروا فِ ١٩/الربوج{ ب{ اللَّهو 

حِيطٌ  ائِهِم مر٢٠/الربوج{مِن و{ جِيد م آنقُر ولْ ه٢١/الربوج{ ب{حٍ م فُوظٍ  فِي لَو٢٢/الربوج{ح{  
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  )٨٦(سورة الطارق 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
قِ  قُ }١/الطارق{والسماء والطَّارِ  إِن }٣/الطارق{جم الثَّاقِب  الن}٢/الطارق{ وما أَدراكَ ما الطَّارِ

ظٌ   خلِق مِن ماء }٥/الطارق{ فَلْينظُرِ الِْإنسان مِم خلِق }٤/الطارق{كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافِ
قٍ  لْبِ والتَّرائِبِ }٦/الطارق{دافِ نِ الصيمِن ب ج خْر ٧/الطارق{ ي{ عِهِ لَقَادِرج لَى رع ٨/الطارق{ إِنَّه{ 

 ائِررلَى الستُب مو٩/الطارق{ي{ ٍلَا نَاصِرةٍ ومِن قُو ا لَهفَم }عِ }١٠/الطارق ج اء ذَاتِ الرمالسو 
عِ }١١/الطارق{ دضِ ذَاتِ الصالْأَرلٌ }١٢/الطارق{ و لٌ فَصلَقَو لِ }١٣/الطارق{ إِنَّهزبِالْه وا همو 
لِ الْكَافِرِين أَمهِلْهم }١٦/الطارق{ وأَكِيد كَيدا }١٥/الطارق{م يكِيدون كَيدا  إِنَّه}١٤/الطارق{ هفَم 

 }١٧/الطارق{رويدا 

  )٨٧(سورة األعلى 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
حِ اسم ربك الْأَعلَى  بى }١/األعلى{سوفَس لَقي خ ي قَدر فَهدى }٢/األعلى{ الَّذِ  والَّذِ

ج الْمرعى }٣/األعلى{ ري أَخ جعلَه غُثَاء أَحوى }٤/األعلى{ والَّذِ ؤكَ فَلَا }٥/األعلى{ فَ  سنقْرِ
خْفَى }٦/األعلى{تَنسى  ا يمو رهج  ونُيسركَ لِلْيسرى }٧/األعلى{ إِلَّا ما شاء اللَّه إِنَّه يعلَم الْ

شى }٩/األعلى{ فَذَكِّر إِن نَّفَعتِ الذِّكْرى }٨/األعلى{ خْ ن يم ذَّكَّريا }١٠/األعلى{ سهبنج  ويتَ
ي يصلَى النار الْكُبرى }١١/األعلى{الْأَشقَى   ثُم لَا يموت فِيها ولَا يحيى }١٢/األعلى{ الَّذِ

ح من تَزكَّ}١٣/األعلى{    }١٥/األعلى{ وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى }١٤/األعلى{ى  قَد أَفْلَ
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ِثرون الْحياة الدنْيا  لْ تُؤ١٦/األعلى{ب{ قَىأَبو ريخ ةالْآخِرو }١٧/األعلى{فِ  إِن ح ذَا لَفِي الصه 
فِ إِبراهِيم وموسى }١٨/األعلى{الْأُولَى  ح١٩/األعلى{ ص{ 

  )٨٨(سورة الغاشية 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
جوه يومئِذٍ خاشِعةٌ }١/الغاشية{هلْ أَتَاكَ حدِيث الْغَاشِيةِ  ةٌ }٢/الغاشية{ وامِلَةٌ نَّاصِبع 

 لَّيس لَهم طَعام إِلَّا }٥/الغاشية{ تُسقَى مِن عينٍ آنِيةٍ }٤/الغاشية{ تَصلَى نَارا حامِيةً }٣/شيةالغا{
ي مِن جوعٍ }٦/الغاشية{مِن ضَرِيعٍ  جوه يومئِذٍ نَّاعِمةٌ }٧/الغاشية{ لَا يسمِن ولَا يغْنِ ٨/الغاشية{ و{ 

ي جنةٍ عالِيةٍ }٩/شيةالغا{لِسعيِها راضِيةٌ   فِيها }١١/الغاشية{ لَّا تَسمع فِيها لَاغِيةً }١٠/الغاشية{ فِ
ضُوعةٌ }١٣/الغاشية{ فِيها سرر مرفُوعةٌ }١٢/الغاشية{عين جارِيةٌ  وم ابأَكْو١٤/الغاشية{ و{ 

قُ مصفُوفَةٌ  ف }١٦/الغاشية{وثَةٌ  وزَرابِي مبثُ}١٥/الغاشية{ونَمارِ إِلَى الْإِبِلِ كَي وننظُرأَفَلَا ي 
 لِقَت١٧/الغاشية{خ{ تفِعر ف اء كَيمإِلَى الس١٨/الغاشية{ و{ تنُصِب ف الِ كَيجِب  وإِلَى الْ

طِحت }١٩/الغاشية{ س ف ضِ كَيإِلَى الْأَر٢٠/الغاشية{ و{ِّذَكم ا أَنتإِنَّم فَذَكِّر  ر}٢١/الغاشية{ 
طِرٍ  يصهِم بِملَيع ت٢٢/الغاشية{لَّس{ كَفَرلَّى ون تَوإِلَّا م }٢٣/الغاشية{ رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبعفَي 

  }٢٦/الغاشية{ ثُم إِن علَينا حِسابهم }٢٥/الغاشية{ إِن إِلَينا إِيابهم }٢٤/الغاشية{
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  )٨٩(سورة الفجر 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
جرِ  شرٍ }١/الفجر{والْفَ الٍ علَي٢/الفجر{ و{ ِتْرالْوفْعِ والشو }٣/الفجر{ ِرسلِ إِذَا ياللَّيو }٤/الفجر{ 

جرٍ  ي حِ ف فَعلَ ربك بِعادٍ }٥/الفجر{هلْ فِي ذَلِك قَسم لِّذِ كَي تَر ذَاتِ }٦/الفجر{ أَلَم مإِر 
خْلَق مِثْلُها فِي الْبِلَادِ }٧/الفجر{الْعِمادِ  ي ادِ }٨/الفجر{ الَّتِي لَمبِالْو خْر وا الصابج الَّذِين ودثَم و 

ي الَْأوتَادِ }٩/الفجر{  فَأَكَْثروا فِيها }١١/الفجر{ الَّذِين طَغَوا فِي الْبِلَادِ }١٠/الفجر{ وفِرعون ذِ
 ادذَابٍ }١٢/الفجر{الْفَسطَ عوس ك بر هِملَيع بادِ }١٣/الفجر{ فَصصلَبِالْمِر كبر إِن 

إِنسان إِذَا ما }١٤/الفجر{ ه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ  فَأَما الْ بر تَلَاها }١٥/الفجر{ابأَمو 
ي أَهانَنِ  ب قُولُ رفَي هِ رِزْقَهلَيع رفَقَد تَلَاها اب١٦/الفجر{إِذَا م{ تِيمالْي ونل لَّا تُكْرِم كَلَّا ب 

راث أَكْلًا لَّما }١٨/الفجر{امِ الْمِسكِنيِ  ولَا تَحاضُّون علَى طَع}١٧/الفجر{  }١٩/الفجر{ وتَأْكُلُون التُّ
ا  ما جبالَ حالْم ونتُحِبا }٢٠/الفجر{و كا د كد ض كَّتِ الْأَر٢١/الفجر{ كَلَّا إِذَا د{ ك باء رج و 

جِيء يومئِذٍ بِ}٢٢/الفجر{والْملَك صفا صفا  ى  والذِّكْر أَنَّى لَهو انإِنس جهنم يومئِذٍ يتَذَكَّر الْ
   }٢٣/الفجر{
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ق }٢٥/الفجر{عذِّب عذَابه أَحد  فَيومئِذٍ لَّا ي}٢٤/الفجر{يقُولُ يا لَيتَنِي قَدمت لِحياتِي   ولَا يوثِ
 دأَح ثَاقَه ةُ }٢٦/الفجر{وئِنْطم الْم س جِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً }٢٧/الفجر{ يا أَيتُها النفْ ار 

ي }٢٨/الفجر{ ي جنتِي }٢٩/الفجر{ فَادخلِي فِي عِبادِ  }٣٠/الفجر{ وادخلِ

  )٩٠(رة البلد سو

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 لَقَد }٣/البلد{ ووالِدٍ وما ولَد }٢/البلد{ وأَنت حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِ }١/البلد{لَا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ 

إِنسان فِي كَبدٍ   يقُولُ أَهلَكْت }٥/البلد{حد  أَيحسب أَن لَّن يقْدِر علَيهِ أَ}٤/البلد{خلَقْنا الْ
ه أَحد }٦/البلد{مالًا لُّبدا  ري أَن لَّم بسحنِ }٧/البلد{ أَيينيع ل لَّهعج ا }٨/البلد{ أَلَم نَ  ولِسانً
جدينِ }٩/البلد{وشفَتَينِ  الن اهنيده١٠/البلد{ و{ َةقَبالْع مفَلَا اقْتَح }ا }١١/البلداكَ مرا أَدمو 

ي مسغَبةٍ }١٣/البلد{ فَك رقَبةٍ }١٢/البلد{الْعقَبةُ  طْعام فِي يومٍ ذِ  يتِيما ذَا مقْربةٍ }١٤/البلد{ أَو إِ
برِ وتَواصوا  ثُم كَان مِن الَّذِين آمنوا وتَواصوا بِالص}١٦/البلد{ أَو مِسكِينا ذَا متْربةٍ }١٥/البلد{

آياتِنا هم أَصحاب }١٨/البلد{ أُولَئِك أَصحاب الْميمنةِ }١٧/البلد{بِالْمرحمةِ   والَّذِين كَفَروا بِ
شَأمةِ  ١٩/البلد{الْم{ ةدصؤ م نَار هِملَي٢٠/البلد{ ع{ 
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  )٩١(سورة الشمس 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 }٣/الشمس{ والنهارِ إِذَا جلَّاها }٢/الشمس{ والْقَمرِ إِذَا تَلَاها }١/الشمس{والشمسِ وضُحاها 
شاها  ضِ وما طَحاها }٥/الشمس{ماء وما بناها  والس}٤/الشمس{واللَّيلِ إِذَا يغْ الْأَرو 

جورها وتَقْواها }٧/الشمس{ ونَفْسٍ وما سواها }٦/الشمس{ ح من }٨/الشمس{ فَأَلْهمها فُ  قَد أَفْلَ
طَغْواه}١٠/الشمس{ وقَد خاب من دساها }٩/الشمس{زَكَّاها   إِذِ }١١/الشمس{ا  كَذَّبت ثَمود بِ

ث أَشقَاها  ع١٢/الشمس{انب{ ااهقْيسولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وسر مفَقَالَ لَه }١٣/الشمس{ وهفَكَذَّب 
خَاف عقْباها }١٤/الشمس{فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها  لَا ي١٥/الشمس{ و{ 

  )٩٢(يل سورة الل

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
شى  جلَّى }١/الليل{واللَّيلِ إِذَا يغْ  إِن }٣/الليل{ وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى }٢/الليل{ والنهارِ إِذَا تَ
شتَّى  طَى واتَّقَى }٤/الليل{سعيكُم لَ ن أَعا مقَ بِالْ}٥/الليل{ فََأم دصى  ونس٦/الليل{ح{ 

ه لِلْيسرى  رسينى }٧/الليل{فَستَغْناسلَ و خِ ن با مأَم٨/الليل{ و{ ىنسبِالْح كَذَّبو }٩/الليل{ 
ه لِلْعسرى  رسين١٠/الليل{فَس{ ىدإِذَا تَر الُهم هنغْنِي عا يمو }ى }١١/الليلدا لَلْهنلَيع إِن 

ظَّى }١٣/الليل{ وإِن لَنا لَلْآخِرة والُْأولَى }١٢/يلالل{ أَنذَرتُكُم نَارا تَلَ    }١٤/الليل{ فَ
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شقَى  ي كَذَّ}١٥/الليل{لَا يصلَاها إِلَّا الْأَ جنبها الَْأتْقَى }١٦/الليل{ب وتَولَّى  الَّذِ يس١٧/الليل{ و{ 
ي مالَه يتَزكَّى  ي يؤتِ جزى }١٨/الليل{الَّذِ ه مِن نِّعمةٍ تُ دٍ عِندا لِأَحمهِ }١٩/الليل{ وج تِغَاء وإِلَّا اب 

 }٢١/الليل{ ولَسوف يرضَى }٢٠/الليل{ربهِ الْأَعلَى 

  )٩٣(الضحى سورة 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
حى  جى }١/الضحى{والضُّ لِ إِذَا ساللَّي٢/الضحى{ و{ ا قَلَىمو كبر كعدا وم }٣/الضحى{ 

ضَى }٤/الضحى{ولَلْآخِرة خير لَّك مِن الْأُولَى  فَتَر كبر طِيك عي فولَس٥/الضحى{ و{ أَلَم 
ى يا فَآوتِيمكَ يى }٦/الضحى{ِجددا فَهكَ ضَالدج وى }٧/الضحى{ وائِلًا فَأَغْنكَ عدج وو 

 وأَما بِنِعمةِ ربك }١٠/الضحى{ وأَما السائِلَ فَلَا تَنهر }٩/الضحى{ فََأما الْيتِيم فَلَا تَقْهر }٨/الضحى{
 ث د١١/الضحى{فَح{ 

  )٩٤(الشرح سورة 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ح لَك صدركَ  رش ي أَنقَض ظَهركَ }٢/الشرح{ ووَضعنا عنك وِزْركَ }١/الشرح{أَلَم نَ  الَّذِ

 يسرا  إِن مع الْعسرِ}٥/الشرح{ فَإِن مع الْعسرِ يسرا }٤/الشرح{ ورفَعنا لَك ذِكْركَ }٣/الشرح{
  }٨/الشرح{ وإِلَى ربك فَارغَب }٧/الشرح{ فَِإذَا فَرغْت فَانصب }٦/الشرح{
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  )٩٥(سورة التني 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 لَقَد خلَقْنا }٣/التني{ وهذَا الْبلَدِ الْأَمِنيِ }٢/التني{ وطُورِ سِينِني }١/التني{ والزيتُونِ والتِّنيِ

لَ سافِلِني }٤/التني{الْإِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ   إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا }٥/التني{ ثُم رددنَاه أَسفَ
جر غَير ممنونٍ الصالِحاتِ فَلَ  أَلَيس اللَّه }٧/التني{ فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ }٦/التني{هم أَ

 اكِمِنيكَمِ الْح٨/التني{بِأَح{ 

  )٩٦(سورة العلق 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 لَقي خ  اقْرأْ وربك الْأَكْرم }٢/العلق{ مِن علَقٍ  خلَق الْإِنسان}١/العلق{اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِ

ي علَّم بِالْقَلَمِ }٣/العلق{ طْغَى }٥/العلق{ علَّم الْإِنسان ما لَم يعلَم }٤/العلق{ الَّذِ لَي انالْإِنس كَلَّا إِن 
ي ينهى }٨/العلق{ى  إِن إِلَى ربك الرجع}٧/العلق{ أَن رآه استَغْنى }٦/العلق{  أَرأَيت الَّذِ
 أَو أَمر بِالتَّقْوى }١١/العلق{ أَرأَيت إِن كَان علَى الْهدى }١٠/العلق{ عبدا إِذَا صلَّى }٩/العلق{
 كَلَّا لَئِن لَّم ينتَهِ }١٤/العلق{ أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى }١٣/العلق{ أَرأَيت إِن كَذَّب وتَولَّى }١٢/العلق{

ع نَادِيه }١٦/العلق{ نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خاطِئَةٍ }١٥/العلق{لَنسفَعا بِالناصِيةِ  د١٧/العلق{ فَلْي{ ع دنس 
جد واقْتَرِب }١٨/العلق{الزبانِيةَ  اسو هطِع  )سجدة واجبة ( }١٩/العلق{ كَلَّا لَا تُ
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  )٩٧(سورة القدر 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
رِ خير من  لَيلَةُ الْقَد}٢/القدر{ وما أَدراكَ ما لَيلَةُ الْقَدرِ }١/القدر{إِنَّا أَنزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ 

فِ شهرٍ  وح فِيها بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ }٣/القدر{أَلْ الرلَائِكَةُ ولُ الْمز٤/القدر{ تَن{ ي  سلَام هِ
جرِ  طْلَعِ الْفَ تَّى م٥/القدر{ح{ 

  )٩٨(سورة البينة 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
شرِكِني منفَكِّني حتَّى تَْأتِيهم الْبينةُ لَم يكُنِ الَّذِين كَ الْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِن١/البينة{فَر{ 

 ةرطَهفًا محتْلُو صاللَّهِ ي نولٌ مس٢/البينة{ر{ ٌةمقَي ا كُتُبفِيه }أُوتُوا }٣/البينة قَ الَّذِين ا تَفَرمو 
خْلِصِني لَه الدين }٤/البينة{بعدِ ما جاءتْهم الْبينةُ الْكِتَاب إِلَّا مِن  م وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيا أُمِرمو 

لِ }٥/البينة{حنفَاء ويقِيموا الصلَاة ويؤتُوا الزكَاة وذَلِك دِين الْقَيمةِ  أَه وا مِنكَفَر الَّذِين إِن 
شرِكِني فِي نَارِ جهنم خالِدِين فِيها أُولَئِك هم شر الْبرِيةِ الْكِتَابِ  الْم٦/البينة{و{ الَّذِين إِن 

   }٧/البينة{آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خير الْبرِيةِ 
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 اللَّه ي ضِ ا ردا أَبفِيه الِدِينخ ارا الْأَنْهتِهي مِن تَح جرِ جزاؤهم عِند ربهِم جنات عدنٍ تَ
 هبر شِي خ نلِم ذَلِك هنضُوا ع رو مهن٨/البينة{ع{ 

  )٩٩(سورة الزلزلة 

  هِ الرحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللّ
ثْقَالَها }١/الزلزلة{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها  جتِ الْأَرض أَ رأَخا }٢/الزلزلة{ وا لَهم انقَالَ الْإِنسو 

ث أَخبارها }٣/الزلزلة{ دئِذٍ تُحمو٤/الزلزلة{ ي{ اى لَهحأَو كبر بِأَن }٥/الزلزلة{ ردصئِذٍ يموي 
 مالَهما أَعورتَاتًا لِّيأَش اس٦/الزلزلة{الن{ ه را يريةٍ خلْ مِثْقَالَ ذَر معن يلْ }٧/الزلزلة{ فَم معن يمو 

 ه را يرةٍ ش٨/الزلزلة{مِثْقَالَ ذَر{ 

  )١٠٠(سورة العاديات 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ا وحاتِ ضَبادِي١/العاديات{الْع{ احاتِ قَدورِيفَالْم }٢/العاديات{ احباتِ صغِريفَالْم }٣/العاديات{ 

ثَرن بِهِ نَقْعا  ْطن بِهِ جمعا }٤/العاديات{فَأَ س٥/العاديات{ فَو{ ودهِ لَكَنبلِر انإِنس  }٦/العاديات{ إِن الْ
لَى ذَلِكع إِنَّهو هِيدش شدِيد }٧/العاديات{ لَ خَيرِ لَ ثِر }٨/العاديات{ وإِنَّه لِحب الْ عإِذَا ب لَمعأَفَلَا ي 
ي الْقُبورِ     }٩/العاديات{ما فِ
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دورِ وحصلَ ما فِ ١٠/العاديات{ي الص{ خَبِري  }١١/العاديات{ إِن ربهم بِهِم يومئِذٍ لَّ

  )١٠١(سورة القارعة 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
لناس  يوم يكُون ا}٣/القارعة{ وما أَدراكَ ما الْقَارِعةُ }٢/القارعة{ ما الْقَارِعةُ }١/القارعة{الْقَارِعةُ 

ثُوثِ  باشِ الْمنفُوشِ }٤/القارعة{كَالْفَرنِ الْمالُ كَالْعِهجِب  فَأَما من ثَقُلَت }٥/القارعة{ وتَكُون الْ
 هازِينو٦/القارعة{م{ ٍةاضِيةٍ رفِي عِيش وفَه }٧/القارعة{ هازِينوم فَّتخ نا مأَمو }٨/القارعة{ 
اوِيه ه ٩/القارعة{ةٌ فَأُم{ ها هِياكَ مرا أَدمو }١٠/القارعة{ ٌةامِيح نَار }١١/القارعة{ 

  )١٠٢(سورة التكاثر 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 التَّكَاثُر اكُم١/التكاثر{أَلْه{ قَابِرالْم تُمتَّى زُرح }٢/التكاثر{ ونلَمتَع ف وكَلَّا  }٣/التكاثر{ كَلَّا س ثُم
 ونلَمتَع ف و٤/التكاثر{س{ ِقِنيالْي عِلْم ونلَمتَع كَلَّا لَو }٥/التكاثر{ حِيمج  ثُم }٦/التكاثر{ لَتَرون الْ

  }٨/التكاثر{ ثُم لَتُسَألُن يومئِذٍ عنِ النعِيمِ }٧/التكاثر{لَتَرونَّها عين الْيقِنيِ 
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  )١٠٣(سورة العصر 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ي خسرٍ }١/العصر{والْعصرِ   إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ }٢/العصر{ إِن الْإِنسان لَفِ

رِ وبا بِالصواصتَوو قا بِالْحواص٣/العصر{تَو{ 

  )١٠٤(سورة اهلمزة 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
مزةٍ  لِّ همزةٍ لُّ ه }١/اهلمزة{ويلٌ لِّكُ ددعا و ي جمع مالً ه }٢/اهلمزة{ الَّذِ لَدأَخ الَهم أَن بسحي 

َطمةِ  كَلَّا }٣/اهلمزة{ فِي الْح ذَننبةُ }٤/اهلمزة{لَيطَم ا الْحاكَ مرا أَدماللَّهِ }٥/اهلمزة{ و نَار 
 ةوقَدةِ }٦/اهلمزة{الْمأَفْئِد طَّلِع علَى الْ ي تَ ي عمدٍ }٨/اهلمزة{ إِنَّها علَيهِم مؤصدة }٧/اهلمزة{ الَّتِ  فِ
مددةٍ  ٩/اهلمزة{م{ 

  )١٠٥(ل سورة الفي

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
أَصحابِ الْفِيلِ  ف فَعلَ ربك بِ كَي تَر فِي تَضْلِيلٍ }١/الفيل{أَلَم مهدلْ كَيعج ي ٢/الفيل{ أَلَم{ 

جيلٍ }٣/الفيل{وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ  جارةٍ من سِ فٍ }٤/الفيل{ تَرمِيهِم بِحِ صكَع ملَهعج  فَ
 }٥/الفيل{مأْكُولٍ 
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  )١٠٦(سورة قريش 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
فِ  إِيلَافِهِم رِحلَةَ الشتَ}١/قريش{لِإِيلَافِ قُريشٍ  يالصتِ }٢/قريش{اء ويذَا الْبه بوا ردبعفَلْي 

فٍ }٣/قريش{ وخ نم مهنآموعٍ ون جم مهمي أَطْع  }٤/قريش{ الَّذِ

  )١٠٧(سورة املاعون 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ي يكَذِّب بِالدينِ  ع الْيتِيم  فَذَلِك الَّ}١/املاعون{أَرأَيت الَّذِ دي ي  ولَا يحض علَى }٢/املاعون{ذِ

 الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهون }٤/املاعون{ فَويلٌ لِّلْمصلِّني }٣/املاعون{طَعامِ الْمِسكِنيِ 
 }٧/املاعون{ ويمنعون الْماعون }٦/املاعون{ الَّذِين هم يراؤون }٥/املاعون{

  )١٠٨(ة الكوثر سور

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ثَر اكَ الْكَونطَي ١/الكوثر{إِنَّا أَع{ رانْحو كبلِّ لِرفَص }٢/الكوثر{ تَرالْأَب وه انِئَكش إِن }٣/الكوثر{ 
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  )١٠٩(سورة الكافرون 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ونا الْكَافِره ا أَي١/الكافرون{قُلْ ي{ وندبا تَعم دبلَا أَع }٢/الكافرون{ دبا أَعم ونابِدع لَا أَنتُمو 

 لَكُم }٥/الكافرون{ ولَا أَنتُم عابِدون ما أَعبد }٤/لكافرونا{ ولَا أَنَا عابِد ما عبدتُّم }٣/الكافرون{
 }٦/الكافرون{دِينكُم ولِي دِينِ 

  )١١٠(سورة النصر 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ح  }٢/النصر{ أَفْواجا  ورأَيت الناس يدخلُون فِي دِينِ اللَّهِ}١/النصر{إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْ

ه إِنَّه كَان تَوابا  تَغْفِراسو كبدِ رمبِح ح ب٣/النصر{فَس{ 

  )١١١(سورة املسد 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 تَببٍ وي لَه بِ ى نَارا  سيصلَ}٢/املسد{ ما أَغْنى عنه مالُه وما كَسب }١/املسد{تَبت يدا أَ

طَبِ }٣/املسد{ذَات لَهبٍ  الَةَ الْحمح أَتُهرامدٍ }٤/املسد{ وسن ملٌ م با حي جِيدِه  فِ
  }٥/املسد{
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  )١١٢(سورة اإلخالص 

  رحمنِ الرحِيمِبِسمِ اللّهِ ال
 دأَح اللَّه و١/اإلخالص{قُلْ ه{ دمالص اللَّه }٢/اإلخالص{ ولَدي لَمو لِدي لَم }كُن }٣/اإلخالصي لَمو 

 دا أَحكُفُو ٤/اإلخالص{لَّه{ 

  )١١٣(سورة الفلق 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 ومِن شر غَاسِقٍ إِذَا وقَب }٢/الفلق{ مِن شر ما خلَق }١/الفلق{ قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ

 }٥/الفلق{ ومِن شر حاسِدٍ إِذَا حسد }٤/الفلق{ ومِن شر النفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ }٣/الفلق{

  ) ١١٤(الناس  سورة

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 بوذُ بِراسِ قُلْ أَع١/الناس{الن{ ِاسلِكِ النم }٢/الناس{ ِاسإِلَهِ الن }اسِ }٣/الناسوسالْو رمِن ش 

خَناسِ  س فِي صدورِ الناسِ }٤/الناس{الْ ي يوسوِ جِنةِ و الناسِ }٥/الناس{ الَّذِ   }٦/الناس{ مِن الْ
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