
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
د هللّ ربّ ا   عاملني لْ اْْلمْ
ـٰنا ْحْ حمي لا لرّ مالک يْوم   رّ
ين لا وإّياک د إّياک نْعب  دّ

ّصراط لاْهدنا ا  نْستعني 
ذين لّ اصراط   ْستقمي ملْ ا

غضوب ملْ اأنعمت عليمهْ غري 
  ّضاّلني لاعليمهْ وال 

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ  حميلرّ ا لرّ
رْيب  التاب کلْ ا کذل  الم  ى ّللْمّتقني  ذين لّ ا  فيه هدً ومّما رزْقناهمْ  لّصلٰوةا غْيب ويقيمونلْ ٱبـ يْؤمنون يْؤمنون  ّلذيناو  ينفقون  وما أنزل من  کمبا أنزل إليْ    همْ يوقنون  باالخرهو کقْبل



لـٰئ ّبمهْ عىٰل  کأوْ ى ّمن رّ هدً لـٰئو لوون ملْ ا هم کأوْ فروْا کين ذلّ ا إّن   فْ تمهْ  علْيمهْ   سوا همْ أنذرْ عىٰل  اهلل خمت  يْؤمنون  الأمْ لمْ تنذرْ أْبصارهمْ غشاوةٌ وهلمْ  مْسعمهْ وعىٰل  قلوبمهْ وعىٰل 

ّناس لا ومن  عذابٌ عظميٌ  ْليْوم ٱبـهللّ وٱبـ امّنا من يقول  الّ إوما خيْدعون وْا امن ذين لّ او اهلل خيادعون  وما هم مبْؤمنني خر اال مرضاً وهلم عذابٌ  اهلل قلوبمه ّمرٌض فزادهميف   أنفسمه وما يْشعرون 



سدوْا  الوإذا قيل هلمْ   ذبون کيوْا انکألميٌ مبا  تفْ ضا يف رْ ا  ْلْ قالوْا إّنّ أال إنمّهْ   حنْن مْصلوون  سدون ملْ ا هم الّ  نکولـٰفْ ّناس لا امن ما ک امنوْا  وإذا قيل هلمْ   يْشعرون   امن ما کمن قالوْا أنْؤ 

وإذا   يْعلمون الّ  نکولـٰ  ّسفهالا إنمّهْ همأال   ّسفهالا وْا امن ذين لّ ا لقوْا  شياطينمهْ قالوْا إنّا إلٰى  وإذا خلْوْا  امّنا قالوْا  ا حنْن مْستْهزئون کمع همْ يف  اهلل  مْ إّنّ لـٰئ  طْغيانمهْ يْعمهون يْستْهزئ بمهْ وميدّ  کأوْ



فما رحبت ّّتارتمهْ ٰى دهْل ٱبـ لةالّض لا ْشرتوْا اذين لّ ا مثلمهْ   انوْا مْهتدين کوما  ْستْوقد اذي لّ ا مثلک ا أضا تْ ما حْوله  نارًا فلمّ بنورهمْ  اهلل ذهب الّ مهْ يف ظلماتٍ کوتر يٌ کصمٌّ ب  يْبصرون  مٌ عمْ

جعون  الفمهْ  أوْ   يرْ فيه   ّسمالا صّيبٍ ّمنک ٌق ظلماتٌ و دٌ وبرْ رْبق لْ ا ادکي  افرين کلْ ٱبـ حميطٌ  اهللْوت وملْ ا ّصواعق حذرلا ذانمه ّمنا  يفابعمهْ جْيعلون أصرعْ



لّما کخيْطف أْبصارهمْ  عمهْ وأْبصارهمْ إّن لذهب  اهلل  شا قاموْا ولْو وإذا أْظمل علْيمهْ هلم ّمشْوْا فيه   أضا يا   قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  اهلل بسمْ بدوْا عْ ا ّناسلا أّيها  مْ کذي خلقلّ ا مکربّ 

ّ کذين من قْبللّ او مْ کمْ لعل ض فراشاً ْلْ ا مکذي جعل للّ ا  تّتقون  رج به من  ما  ّسمالا وأنزل من  بنا  ّسمالاو رْ قاً لا فأخْ ّثمرات رزْ ا کوإن   أندادًا وأنمتْ تْعلمون هللّ  ّْتعلوْا  المْ فکلّ  ّ نمتْ يف رْيبٍ ممّ



ْلنا ت عْبدناعىٰل  نزّ
ْ
بسورةٍ وْا فأ إْن  اهلل م ّمن دونک وْا شهداعدْ او ّمن ّمْثله فإن ّلمْ   ْنمتْ صادقني ک علوْا  علوْا ولن تفْ ْ ْْل او ّناسلا يت وقودهالّ ا ّنارلا قوْا تّ ٱفـ تفْ تْ لل وْا امن ذين لّ ا وبّشر  افرين کاجارة أعدّ

لّما رزقوْا مْنها کنْهار ْلْ ا هلمْ جّناتٍ ّْتري من حتْتهاّصاْلات أّن لا وعملوْا  زْ  ذي رزْقنا من قْبل لّ ا ذاقاً قالوْا هـٰمن مثرةٍ رّ واٌج ّمطّهرةٌ وهمْ فيها به متشابهاً وهلمْ فيها وْا تأو  ال اهلل إّن   خالدون أزْ



يي أن يْضرب مث ّما الً يْستوْ قّ ْْل ا فيْعلمون أنّهوْا امن ذين لّ ا بعوضةً فما فْوقها فأّما ّبمهْ وأّما ذين لّ ا من رّ يضّل الً مث هـٰذاب اهلل أرادفروْا فيقولون ماذا ک ثريًا کثريًا ويْهدي به کبه    فاسقني لْ اإالّ وما يضّل به 

طعون ما  اهلل ذين ينقضون عْهدلّ ا سدون يفبه أن يوصل  اهلل أمرمن بْعد ميثاقه ويقْ ضا ويفْ رْ لـٰئ ْلْ هللّ ٱبـ فرونکْيف تک  اسرون ْل ا هم کأوْ ياکو مْ کنمتْ أْمواتاً فأحْ مْ مثّ کييمْ مثّ يْ کمثّ مييت



جعون  ذي لّ ا هو  إلْيه ترْ ضا م ّما يفکخلق ل رْ ضا ة إّنّ جاعٌل يفکئالللْم کوإذْ قال ربّ   علميٌ   ّل شيْ کبفسّواهّن سْبع مساواتٍ وهو   ّسمالاى إلٰى ْستوامجيعاً مثّ  ْلْ رْ سد فيها ويْسفخليفةً قالوْا  ْلْ  کأّْتعل فيها من يفْ

مالا د  دّ س لون کوحنْن نسّبح حبمْ مل  کقدّ قال إّنّ أعْ اْلْ ا دما  وعملّ   تْعلمون  الما  ة فقال أنبئوّن کئالملْ ا عىل لّها مثّ عرضمهْ ک  مسْ ا نمتْ کإن   هـٰؤال  بأمسْ تنا إنّ إالّ عملْ لنا  ال کقالوْا سْبوان  صادقني   کما علّمْ



ا ائأنبْئمه بأمسْ  ادم قال يا   مي کْْل ا علميلْ ا أنت مهْ فلمّ مهْ قال ألمْ ائمسْ أنبأهمْ بأ مل کأقل لّ  مْ إّنّ أعْ مل ما ْلْ او ّسماواتلا غْيب ض وأعْ ْساجدوْا اة کئالوإذْ قلْنا للْم  تمون کنمتْ تکتْبدون وما رْ

إْبليس إالّ دم فساجدوْا ئال جکْس ا ادم وقلْنا يا   افرين کلْ ا ان منکرب وکتْس او أٰب  مْنها رغدًا  الکّنة وْل ا کْن أنت وزوْ ربا  الما وحْيث شْئت  فأزهّلما  ّظاملني لا ونا منکّشاجرة فتلا هـٰذهتقْ



رجهما مّما لا بطوْا هْ ا انا فيه وقلْناکّشْيطان عْنها فأخْ مْ کمْ لبْعٍض عدوٌّ ولکبْعض ضا يف رْ مْستقرٌّ ومتاعٌ  ْلْ من  ادم ٰى فتلقّ   حنٍي  إلٰى  ّبه  حمي لا ّتّوابلا لماتٍ فتاب علْيه إنّه هوکرّ قلْنا   رّ ْهبطوْا مْنها مجيعاً فإّما ا

تينّ 
ْ
ى فمن تبع کيأ خْوفٌ علْيمهْ  الهداي فم ّمّنّ هدً ذين لّ او  همْ ْيزنون  الو بوْا کفروْا وک بئاياتنا  ذّ لـٰئ ّنار همْ لا أْصواب کأوْ يا بّن إْسرائيل   فيها خالدون  يت لّ ا روْا نْعميتکذْ ا ت عليْ  فوْا کأنْعمْ مْ وأوْ



مْ کبعْهدي أوف بعْهد ا  امنوْا  و  هبون رْ ٱفـ ّيايوإ قاً ملّ مبا أنزْلت مصدّ ل کت المْ وکمع ونوْا أوّ يت يائاتْشرتوْا ب الافرٍ به وک باطل لْ ٱبـ قّ ْْل ا تلْبسوْا  الو  قون تّ ٱفـ وإّيايالً مثناً قلي قّ وأنمتْ ْْل ا تموْا کوت

ة ٰو ّصللا وأقيموْا   تْعلمون  الا عوْا معکرْ او ٰوةکزّ لاوْا ات و مرون  عني کرّ
ْ
رّب وتنسْون لْ ٱبـ ّناسلا أتأ  ّصربْ ولٱبـ ْستعينوْا او  تْعقلون  التاب أفکلْ ا مْ وأنمتْ تْتلونکأنفس



إالّ بريةٌ کة وإنّها لّصلٰو لا ذين لّ ا  اشعني ْل ا عىل يت لّ ا نْعميتروْا کذْ ا يا بّن إْسرائيل  راجعون رّبمهْ وأنمّهْ إلْيه وْا قاليظّنون أنمّه ّم  ت عليْ  مْ وأّنّ کأنْعمْ   عاملني لْ ا عىل مْ کفّضلْت

سٌ الّ قوْا يْوماً تّ او ّْتزي نفْ ٍس شْيئاً و بل مْنها  العن نّفْ يقْ ٌل  الشفاعةٌ و يْؤخذ مْنها عدْ وإذْ   همْ ينصرون  الو عْون ال   م ّمْن کجنّْينا فرْ عذاب لْ ا  مْ سوکيسومون مْ ک يذحّبون أْبنا يون نسا  مْ ويفک ويْستوْ



بّ ّم   بالم کذال مْ کن رّ ر فأجنْينالْ ا مکوإذْ فرْقنا ب  عظميٌ  رْقناکبوْ عْون وأنمتْ ال   مْ وأغْ نا   تنظرون فرْ وإذْ واعدْ بعني لْيلةً مثّ موسٰى  متاأرْ ل من بْعده وأنمتْ لْ ا ّّتذْ م کمثّ عفْونا عن  ظاملون عاجْ

ّ  کذالّمن بْعد  مْ کلعل قالْ او تابکلْ اى موس اتْينا وإذْ   رون کتْش  ن فرْ  ّ وإذْ قال   مْ تْهتدون کلعل مْ کلقْومه يا قْوم إنّ موسٰى  متْ أنفس ل فتوبوْا لْ ا مکّّتاذٱبـمْ کظلمْ إلٰى  عاجْ مْ کتلوْا أنفسْق ٱفـ مْ کبارئ



ٌ لّ کذال مْ عند کمْ خريْ حمي لا ّتّوابلا هو مْ إنّهکمْ فتاب عليْ کبارئ وإذْ   رّ ٰ  کلن نّْؤمن لموسٰى قلمْتْ يا  مْ کم ّمن بْعد مْوتکمثّ بعْثنا  ّصاعقة وأنمتْ تنظرون لا مکةً فأخذتْ جْهر اهللى نر حتّ  ّ وظلّلْنا   رون کمْ تْش کلعل

غمام وأنزْلنا لْ ا مکعليْ  مْ وما ظلمونا کرزْقنالوْا من طّيبات ما ک ّسلْوٰى لاو ّن ملْ ا مکعليْ  انوْا أنفسمهْ ک نکولـٰ وإذْ قلْنا   يْظلمون  خلوْا ا ية لْ ا هـٰذهدْ قرْ مْنها حْيث شْئمتْ  لوْا کف



دًا وقولوْا حّطةٌ نّْغفرْ باب لْ ا خلوْا دْ او رغدًا  سنني ملْ ا مْ وسنزيدکمْ خطاياکلساجّ ل  وْ ذين لّ ا فبدّ ذي لّ ا غريْ الً ظلموْا قْو  ذين لّ ا عىل قيل هلمْ فأنزْلنا مبا   ّسمالا ظلموْا رْجزًا ّمن سقون ک وإذ   انوْا يفْ

ثْنتا عْشرة عْيناً افاجرتْ مْنه نٱفـ اجرْْل ا کرب ّبعصاْض ا لقْومه فقلْناموسٰى ٰى ْستْسقا ّل أناٍس ّمْشربمهْ کقدْ عمل  ْشربوْا من الوْا وک ق زْ ضا تْعثْوْا يف الو اهلل رّ رْ سدين  ْلْ وإذْ   مفْ  ْصرب عىٰل لن نّ موسٰى قلمْتْ يا 



ع لنا دْ ٱفـ طعاٍم واحدٍ  لها وقثّ ْلْ ا خيْرْج لنا مّما تنبت کربّ  ض من بقْ ذي هو لّ ا أتْستْبدلونوفومها وعدسها وبصلها قال  هاائرْ ٰن  ٌ لّ ٱبـ أدْ ذي هو خريْ ْهبطوْا مْصرًا فإّن ا م ّما سأْلمتْ وضربتْ کل

ّلةلا علْيمه فرون کانوْا يکبأنّمهْ  کذال اهلل بغضبٍ ّمنوْا  بانة وکْس ملْ او ذّ تلون اهلل ياتئاب ّنبّيني لا ويقْ مبا  کذالقّ ْْل ا بغريْ  وْا انکوّ  ْوْا عص  ذين هادوْا لّ اووْا امن ذين لّ ا إّن    يْعتدون 



ّصابئني لاو ّنصارٰى لاو همْ  الخْوفٌ علْيمهْ و الأْجرهمْ عند رّبمهْ ووعمل صاْلاً فلمهْ خر اال ْليْوماوهللّ ٱبـ امن مْن  نا   ْيزنون  وإذْ أخذْ  ّطور خذوْا ما لا مکمْ ورفْعنا فْوقکميثاق

ّ روکذْ او م بقّوةٍ کاتْينا مْ کْا ما فيه لعل مثّ توّلْيمت ّمن بْعد   تّتقون  ته لکعليْ  اهلل فْضل الفلْو  کذال مت  اسرين ْل ا نمت ّمنکمْ ورْحْ ْا تدعْ ا ذينلّ ا ولقدْ علمْ ونوْا کّسْبت فقلْنا هلمْ لا مْ يفکمن وْ



ا بنيْ يدْيها وما خلْفها الً اکفاجعلْناها ن  قردةً خاسئني  وإذْ قال   ومْوعظةً ّللْمّتقني ملّ مر اهلل لقْومه إّن موسٰى 
ْ
حبوْا کيأ أْن هللّ ٱبـ أعوذبقرةً قالوْا أتّتخذنا هزوًا قال مْ أْن تذْ   اهلني ْل ا ون منکأ

ع لنا ربّ اقالوْا  رٌ کب الفارٌض والّ ما هي قال إنّه يقول إنّها بقرةٌ يبنيّ ّلنا  کدْ ْفعلوْا ٱفـ کذالعواٌن بنيْ  رايبنيّ ّلنا ما لْونها قال إنّه  کلنا ربّ  عدْ ا قالوْا   ما تْؤمرون  فاقـعٌ   يقول إنّها بقرةٌ صفْ  قالوْا   ّناظرين لا ّلْونها تسرّ 



عا يبنيّ ّلنا ما هي  کلنا ربّ  دْ بقر تشابه علْينا وإنّا لْ ا إّن  قال   ملْهتدون  اهلل  شا إن ذلوٌل الّ إنّه يقول إنّها بقرةٌ  ض وْلْ ا تثري قّ ْْل ٱبـ جْئتن اال شية فيها قالوْا الّ مسلّمةٌ رْ  ْْل ا تْسقي الرْ ادوْا کفذحبوها وما 

علون  ساً   يفْ وإذْ قتلمْتْ نفْ متْ ٱفـ
ْ
ارأ خمْرٌج  اهللو فيهادّ ّ  اياته  مْ کويري ْوٰى ملْ ا اهلل ْييي کذالک ربوه ببْعضهاْض ا فقلْنا  تمون کنمتْ تکّما  مْ کلعل م کمثّ قستْ قلوب  تْعقلون  اجارة ْْل ٱـک فهي کذالّمن بْعد 



ر مْنهْْل ا أوْ أشدّ قْسوةً وإّن من رج مْنهنْهار ْلْ ا اجارة ملا يتفاجّ ق فيخْ وإّن مْنها ملا يْهبط مْن   املْ ا وإّن مْنها ملا يّشقّ ا  اهلل وما اهلل خْشية بغافلٍ عمّ ان کمْ وقدْ کيْؤمنوْا لأفتْطمعون أن   تْعملون   مالکفريقٌ ّمْنمهْ يْسمعون 

فونه من بْعد ما مثّ  اهلل ثونمه مبا فتحإلٰى  بْعضمهْ  الوإذا خ امّنا قالوْا وْا امن ذين لّ ا وإذا لقوْا   عقلوه وهمْ يْعلمون  يرّ م کّجوامْ ليوکعليْ  اهلل بْعٍض قالوْا أحتدّ   تْعقلون  المْ أفکبه عند ربّ 



ون وما يْعلنون  اهلل يْعلمون أّن  الأو أماّّن وإْن إالّ تاب کلْ ا يْعلمون الون ومْنمهْ أّميّ   يْعمل ما يسرّ فوْيٌل   يظّنون إالّ همْ  تاب کلْ ا تبونکّللّذين ي مْن  هـٰذابأْيديمهْ مثّ يقولون  الً ليْشرتوْا به مثناً قلي اهلل عند

ا  ّ ا تبتْ کفوْيٌل هّلم ممّ ّ دودةً قْل أّياماً ّمْع إالّ ّنار لا وقالوْا لن متّسنا  سبون کيأْيديمهْ ووْيٌل هّلمْ ممّ متْ عند عْهدًا فلن  اهلل أّّتذْ عْهده أمْ  اهلل خيْلف سب سّيئةً کمن بىٰل   تْعلمون  الما  اهلل عىل تقولون



لـٰئفوأحاطتْ به خطيـئته  ّنار همْ فيها لا أْصواب کأوْ وْا امن ذين لّ او  خالدون  لـٰئّصاْلات لا وعملوْا  ّنة همْ فيها ْل ا أْصواب کأوْ نا وإذْ أخ  خالدون   اهللإالّ تْعبدون  الميثاق بّن إْسرائيل ذْ

ساناً وذيلْ ٱوبـ ٰب لْ ا والدْين إحْ ٰى يتاملْ او قرْ وْا ات و ّصلٰوةلا للّناس حْسناً وأقيموْا ني وقولوْا کساملْ او إالّ مثّ توّلْيمتْ  ٰوةکزّ لا نا ميثاق  مْ وأنمت ّمْعرضون کّمنالً قلي  المْ کوإذْ أخذْ



م ّمن کّتْرجون أنفس المْ وک ون دماکتْسف متْ کديار مثّ أنمتْ   وأنمتْ تْشهدون مْ مثّ أْقررْ تلون أنفس  هـٰؤال مْ کتقْ وان لْ او مثْ ْل ٱبـ ديارهمْ تظاهرون علْيمهم ّمن کوّتْرجون فريقاً ّمن عدْ

تو وإن
ْ
مٌ عليْ  أسارٰى مْ کيأ راجمهْ أفتْؤمنون مْ کتفادوهمْ وهو حمرّ فرون کتاب وتکلْ ا ببْعضإخْ عل   ٍض فما جزاببْع  ٌي يفإالّ مْ کمن کذالمن يفْ نْيا ويْوملا ياةْْل ا خزْ قيامة لْ ا دّ ون عذاب لْ ا أشدّ إلٰى  يردّ



ا تْعملون  اهلل وما لـٰئ  بغافلٍ عمّ نْيالا ياةْْل ا رتوْا ْش ا ذينلّ ا کأوْ ف عْنمه الف باالخره دّ همْ  العذاب ولْ ا خيفّ ى موس اتْينا ولقدْ   ينصرون  سل لٱبـ ْينا من بْعدهتاب وقفّ کلْ ا رّ ميبْ اى عيس اتْينا و ناه بروحلْ ا ن مرْ  بّينات وأّيدْ

مْ ک جا لّماکقدس أفلْ ا رْبمتْ ففريقاً کتْس ا مکأنفس تْهوٰى  الرسوٌل مبا  تلون ک ْبمتْ وفريقاً تقْ رهمْ فقليکب اهلل وقالوْا قلوبنا غلْفٌ بل ّلعنمه  ذّ ّما الً فْ تابٌ کهمْ  جا ومّلا  يْؤمنون  ا  اهلل ّمْن عند ٌق ملّ مصدّ



انوْا من قْبل کمعمهْ و توون ذين لّ ا عىل يْستفْ اک هم ّما  جا فروْا فلمّ ْا به أنفسمهْ أن ْش ا بْئسما  افرين کلْ ا عىل اهلل فروْا به فلْعنةکعرفوْا  رتوْ بْغياً  اهلل زلفروْا مبا أنکي ل  من فْضله عىٰل  اهلل أن ينزّ

وْا  امْن عباده فب  من يشا غضبٍ عىٰل  بغضبٍ   ْ مبا  امنوْا  وإذا قيل هلمْ   افرين عذابٌ ّمهنٌي کولل فرون مبا کأنزل علْينا ويقالوْا نْؤمن مبا  اهلل أنزل قاً ْْل ا ه وهو ورا تلون أنبياقّ مصدّ ا معمهْ قْل فمل تقْ   ملّ



نمت کمن قْبل إن  اهلل م ک جا ولقدْ   ّمْؤمنني  متّّت ا بّينات مثّ لْ ٱبـٰى ّموس نا   ظاملون ل من بْعده وأنمتْ عاجْ لْ ا ذْ وإذْ أخذْ عوْا مسْ او م بقّوةٍ کاتْينا ّطور خذوْا ما لا مکمْ ورفْعنا فْوقکميثاق

ل لْ ا ربوْا يف قلوبمهْش أو قالوْا مسْعنا وعصْينا عاجْ مرکب
ْ
رهمْ قْل بْئسما يأ مْ به کفْ نمتْ کمْ إن کإميان انتْ کقْل إن   ّمْؤمنني  ارلا مکل ْوت إن ملْ ا ّناس فتمّنوْا لا خالصةً ّمن دون اهلل عند االخره دّ



متْ أْيديمهْ ولن يتمّنْوه   نمتْ صادقني ک رص  ّظاملني لٱبـ علميٌ  اهللو أبدًا مبا قدّ ر أْلف سنةٍ وما هو يودّ أحدهمْ وْا کأْشر ذينلّ ا حياةٍ ومنعىٰل  ّناسلا ولتاجدنّمهْ أحْ زحه منلْو يعمّ عذاب أن لْ ا مبزحْ

ر ًا کقْل من    مبا يْعملون بصريٌ  اهللو يعمّ ان عدوّ له يل فإنّه نزّ ن کقلْبعىٰل  ّلربْ ا بنيْ يدْيه  اهلل بإذْ قاً ملّ ى وبْشرٰى مصدّ من   للْمْؤمنني  وهدً ًا ک ّ  ان عدوّ هللّ يل کئومال ته ورسله وجربْ عدوٌّ  اهلل ال فإّن کومي



 ْ إالّ فر بها کبّيناتٍ وما ي اياتٍ   کولقدْ أنزْلنا إليْ   افرين کّلل همْ رسوٌل  جا ومّلا  يْؤمنون  الثرهمْ کّمْنمه بْل أعاهدوْا عْهدًا نّبذه فريقٌ لّما کأو  فاسقون لْ ا ا  اهلل ّمْن عند ٌق ملّ ذين لّ ا معمهْ نبذ فريقٌ ّمنمصدّ

ظهورهمْ   ورا اهلل تابکتاب کلْ ا أوتوْا  ْ عىٰل  ّشياطنيلا بعوْا ما تْتلوْا تّ او  يْعلمون  الأنّمهْ ک سلْيمان  کمل فروْا کاطني ّشيلا ّن کولـٰفر سلْيمان کوما  ر وما لا ّناسلا يعلّمون ّسوْ



ٰ هاروت وماروت وما يعلّمان نيْ ببابل کلملْ ا عىل أنزل ا حنْن  اليقو مْن أحدٍ حتّ إّنّ قون به بنيْ فرْ فيتعلّمون مْنهما ما کت الفْتنةٌ ف جه   رْ ملْ ا يفرّ وزوْ ين به مْن أحدٍ اوما هم بض رّ ن إالّ  ويتعلّمون  اهلل بإذْ همْ و ينفعمهْ ولقدْ  الما يضرّ

ْا به أنفسمهْ لْو ٍق ولبْئس ما المْن خ االخره رتاه ما له يفْش ا علموْا ملن ولْو   انوْا يْعلمون کشروْ ْوْا قتّ اووْا امن أنّمهْ  ٌ ّلْو  اهلل ملثوبةٌ ّمْن عند خريْ ولوْا تق الوْا امن ذين لّ ا يا أّيها  انوْا يْعلمون ک



نانا راعنا وقولوْا  ْ وْا عمسْ او ظرْ افرين کولل ذين لّ ا ّما يودّ   عذابٌ ألميٌ  تاب کلْ ا فروْا مْن أْهلک ل کْشرملْ ا الو ني أن ينزّ بّ کعليْ  ٍ ّمن رّ ته من يشا اهللو مْ کم ّمْن خريْ   عظمي لْ ا فْضللْ ا ذو اهللو  خيْتصّ برْحْ

ت  ايةٍ   ما ننسخْ مْن 
ْ
أوْ ننسها نأ ٍ ّم  ْنها أوْ مْثلها ألمْ تْعمْل خبريْ له  اهلل ألمْ تْعمْل أّن   قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  اهلل أّن   ْ ض ْلْ او ّسماواتلا کمل رْ من  اهلل م ّمن دونکوما ل تريدون أن تْسألوْا أمْ   نصريٍ  الوليٍّ و



موسٰى ما سئل کمْ کرسول ل رکلْ ا من قْبل ومن يتبدّ ونکلْ ا ثريٌ ّمْن أْهلکودّ   ّسبيل لا  ميان فقدْ ضّل سواْل ٱبـ فْ م ّمن کتاب لْو يردّ ارًا کمْ کبْعد إميان  قّ ْْل ا بْعد ما تبنيّ هلمحسدًا ّمْن عند أنفسمه ّمن فّ

ٰ ْص او فوْا عْ ٱفـ يت فووْا حتّ
ْ
وما  ٰوةکزّ لاوْا ات و ّصلٰوةلا وأقيموْا   قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  اهلل بأْمره إّن  اهلل يأ موْا ْلنفس ٍ م ّمْن خکتقدّ ريْ وقالوْا لن   مبا تْعملون بصريٌ  اهلل إّن  اهلل ّتدوه عند



خل ان کمن إالّ ّنة ْل ا يدْ ْ  هودًا أوْ نصارٰى  هانوْا هات أمانّيمهْ قْل  کتل مْ کبرْ مْن بىٰل   نمتْ صادقني کإن  خْوفٌ  الأْجره عند رّبه ووهو حْمسٌن فله هللّ  أْسمل وْجهه  يهود لْيستلْ ا وقالت  همْ ْيزنون  العلْيمهْ و

يْعلمون مْثل  الذين لّ ا قال کذالکتاب کلْ ا وهمْ يْتلون  شيْ عىٰل  يهودلْ ا لْيستصارٰى نّ لا وقالت  شيْ عىٰل صارٰى نّ لا م بْينمهْ کيْ  هللّ ٱفـ قْوهلمْ  انوْا کقيامة فيما لْ ا يْوم ومْن أْظمل   فيه خيْتلفون 



أن  اهلل مّمن ّمنع مساجد ها ر فيهاکيذْ  يف سعٰى و مسْ لـٰئخرابها  ان کما  کأوْ خلوها  إالّ هلمْ أن يدْ ٌي لا يفهلمْ فني ائخ نْيا خزْ دّ عذابٌ  االخره وهلمْ يف ْغرب فأْينما توّلوْا فمّ ملْ او ْشرقملْ اهللّ و  عظميٌ 

واسعٌ  اهلل إّن  اهلل وْجه ض ْلْ او ّسماواتلا ولدًا سْبوانه بل ّله ما يف اهلل ذّّت ا وقالوْا   علميٌ  رْ ض ْلْ او ّسماواتلا بديع  ّله قانتون  لٌّ ک رْ ا قضٰى وإذا  أْمرًا فإّنّ  وقال  ون کن فيکيقول له 



تينا اهلل لّمناکي اليْعلمون لْو  الذين لّ ا
ْ
لقْوٍم يات اال قلوبمهْ قدْ بّيّناقْبلمه ّمْثل قْوهلمْ تشابهتْ ذين من لّ ا قال کذالک ايةٌ   أوْ تأ سلْنا  يوقنون    ومي ْل ا تْسأل عْن أْصواب البشريًا ونذيرًا و قّ ْْل ٱبـ کإنّا أرْ

ضٰى ولن ت يهود لْ ا کعنرْ ٰ صارٰى نّ لا الو تّتبع  حتّ من  اهلل من کعملْ ما للْ ا من ک جا ذيلّ ا هم بْعد أْهوا تّبْعتاولئن ٰى دهْل ا هو اهللى ملّتمهْ قْل إّن هد تاب يْتلونه حقّ کلْ ا هماتْينا ذين لّ ا  نصريٍ  الوليٍّ و



لـٰئوته الت يْؤمنون به  کأوْ لـٰئفرْ به فکومن ي يا بّن   اسرون ْل ا هم کأوْ ت عليْ لّ ا نْعميتروْا کذْ ا إْسرائيل مْ وأّنّ کيت أنْعمْ سٌ الّ قوْا يْوماً تّ او  عاملني لْ ا عىل مْ کفّضلْت ّْتزي نفْ ٍس شْيئاً و بل مْنها  العن نّفْ يقْ

ٌل و همْ  التنفعها شفاعةٌ و العدْ لماتٍ فأمّتهّن قال کإْبراهمي رّبه ب ْبتىٰل ا وإذ  ينصرون  ّييت قال للّناس إماماً قال  کإّنّ جاعل ينال  الومن ذرّ وإذْ   ّظاملني لا عْهدي ذوْا من ّمقام ّّت او بْيت مثابةً ّللّناس وأْمناً لْ ا جعلْنا



نا اعيل أن إلٰى  إْبراهمي مصىلى وعهدْ وإذْ قال إْبراهمي   ّساجود لا عکرّ لاو فنيکعالْ او طّهرا بْييت للّطائفنيإْبراهمي وإمسْ ّثمرات لا زْق أْهله منرْ او مناً ا  بلدًا  هـٰذاعْل ْج ا ربّ  هللّ ٱبـ مْنمه امن مْن 

قال ومن خر اال ْليْوماو هالً فر فأمّتعه قليک فع   صري ملْ ا ّنار وبْئسلا عذابإلٰى  مثّ أْضطرّ وإذْ يرْ اعيل رّبنا تقّبْل بْيت وإمسْ لْ ا قواعد منلْ ا إْبراهمي ومن  کمْسلمنيْ ل ْجعلْنااو رّبنا  علمي لْ ا ّسميعلا أنت کمّنا إنّ 



ّيتنا أّمةً ّمْسلمةً لّ  وأرنا  کذرّ حمي لا ّتّوابلا أنت کنا وتبْ علْينا إنّ کمناس الً ْبعثْ فيمهْ رسوارّبنا و  رّ مة کْْل او تابکلْ ا ويعلّممه کايات علْيمهْ  ْا ّمْنمهْ يْتلو ومن   مي کْْل ا زيزْلعا أنت ک إنّ يمهْ کويز

غب عن ّملّة إْبراهمي  سه ولقدإالّ يرْ نْيا وإنّه لا طفْيناه يفْص ا من سفه نفْ دّ ت لربّ إذْ قال له رّبه أْسمْل قال   ّصاْلني لا ملن االخره يف  اهلل ويْعقوب يا بّّن إّن بها إْبراهمي بنيه وّصٰى و  عاملني لْ ا أْسلمْ



ينلا مکلٰى طفْص ا إذْ   نمتْ شهداکأمْ   وأنمت ّمْسلمون إالّ متوتّن  الف دّ اعيل  کبائا  وإلـه کإلـٰه قالوْا نْعبدلبنيه ما تْعبدون من بْعدي ْوت إذْ قال ملْ ا حضر يْعقوب اً واحدًا إلـٰه وإْسواقإْبراهمي وإمسْ

ْ   وحنْن له مْسلمون  أّمةٌ قدْ  کتل م کسبتْ ولکخلتْ هلا ما  ا ت السْبمتْ وکّما  ْسألون عمّ وقالوْا   يْعملون وْا انک  امّنا قولوْا   ني کْشرملْ ا ان منکإْبراهمي حنيفاً وما تْهتدوْا قْل بْل ملّة نصارٰى أوْ ونوْا هودًا ک



اعيل وإْسواق إْبراهمي إلٰى  أنزلوما أنزل إلْينا وما هللّ ٱبـ ْسباطاو ويْعقوبوإمسْ وما  ْلْ وما  وعيسٰى موسٰى أويت  ّبمهْ نّ لا أويت بّيون من رّ ق بنيْ أحدٍ ّمْنمهْ  ال  فإْن   وحنْن له مْسلمون نفرّ

إن توّلْوْا وْ تدهْ ا منمت به فقدا  مبْثل ماوْا امن ا همْ يف شقاٍق ْا وّ سن من اهلل صْبغة  علمي لْ ا ّسميعلا وهو اهلل مهکفيکفسيفإّنّ صْبغةً  اهلل ومْن أحْ قْل   وحنْن له عابدون  وهو رّبنا  اهلل ّجوننا يفاأحت



مالنا کوربّ  مْ ولنا أعْ مالکول مْ وحنْن له کمْ أعْ اعيل أمْ تقولون   خمْلصون  ْسباطاو وإْسواق ويْعقوبإّن إْبراهمي وإمسْ انوْا ک ْلْ نمتْ أ  قْل نصارٰى هودًا أوْ  مل أم ومْن  اهلل أعْ

مت شهادةً کأْظمل مّمن  بغافلٍ  اهلل وما اهلل عنده من ا تْعملون  ْ   عمّ ةٌ قدْ خلتْ أّم  کتل م ّما کسبتْ ولکهلا ما  ا  السْبمتْ وک تْسألون عمّ همْ ّناس ما لا من  ّسفهالا سيقول  انوْا يْعملون ک انوْا کيت لّ ا عن قْبلتمه والّ



ّ  علْيها قل إلٰى   ْغرب يْهدي من يشاملْ او ْشرقملْ اهللّ مْ أّمةً وسطاً کجعلْنا کذالکو  صراٍط ّمْستقميٍ  سول لا ونکّناس ويلا ىلع  ونوْا شهداکّلت رّ نت علْيها کيت لّ ا قْبلةلْ ا مْ شهيدًا وما جعلْناکعليْ 

سول لا لنْعمل من يّتبعإالّ  رّ عقبْيه وإن عىٰل  مّمن ينقلب وما  اهللى ذين هدلّ ا عىلإالّ بريةً کانتْ لک ليضيع  اهلل انک ّناس لٱبـ اهلل مْ إّن کإميان حميٌ  تقلّب ٰى قدْ نر  لرؤوفٌ رّ قْبلةً  کفلنوّلينّ   ّسمالا يف کوْجه



ضاها فوّل وْجه رام وحْيث ما ْْل ا ْساجدملْ ا شْطر کترْ مْ کهفوّلوْا وجونمتْ ک ذين لّ ا شْطره وإّن  تاب ليْعلمون کلْ اأوتوْا  ّبمهْ وماْْل ا أنّه ا يْعملون  اهلل قّ من رّ ولئْن   بغافلٍ عمّ أوتوْا ذين لّ ا أتْيت

ّما تبعوْا  ايةٍ   ّل کتاب بکلْ ا هم ّمن بْعد  أْهوا تّبْعتابْعضمه بتابعٍ قْبلة بْعٍض ولئن وما أنت بتابعٍ قْبلتمهْ وما  کقْبلت ن کعملْ إنّ لْ ا من ک جا ما تاب کلْ ا هماتْينا ذين لّ ا  ّظاملني لا إذًا ملّ  أْبناما يْعرفون کيْعرفونه 



وإّن فريقاً ّمْنمهْ همْ  قّ وهمْ ْْل ا تمونکلي بّ ْْل ا  يْعلمون  رتين ملْ ا ونّن منکت الف کقّ من رّ ات أْين ْل ا تبقوْا ْس ٱفـ لٍّ وْجهةٌ هو موّليهاکول  مْ ريْ ت بکما ت
ْ
ّل کعىٰل  اهلل مجيعاً إّن  اهلل مکونوْا يأ

رام وإنّه ْْل ا ْساجدملْ ا شْطر کخرْجت فوّل وْجهومْن حْيث   قديرٌ   شيْ  بّ  بغافلٍ  اهلل وما کللْوقّ من رّ ا تْعملون  ومْن حْيث   عمّ رام وحْيث ما ْْل ا ْساجدملْ ا شْطر کْجت فوّل وْجهخر مْ کنمتْ فوّلوْا وجوهک



ون للّناس کيالّ شْطره لئ ةٌ کعليْ  ذين لّ اإالّ مْ حاجّ شْوّن وْلمتّ نْعميت خْ او ّتْشْوهمْ  الظلموْا مْنمهْ ف ّ کعليْ  سلْنا فيک  مْ تْهتدون کمْ ولعل الً مْ رسوکما أرْ مْ کيکزنا ويايات مْ کعليْ يْتلوْا  مْ کّمن

م ّما لمْ کمة ويعلّمکْْل او تابکلْ ا مکويعلّم روّن کذْ ٱفـ  ونوْا تْعلمون کت  ّصربْ لٱبـ تعينوْا ْس اوْا امن ذين لّ ا يا أّيها  فرون کت اللي وروْا کْش او مْ کرْ کأذْ 



تل يف سبيلتقولوْا  الو  ّصابرين لا مع اهلل إّن  ّصلٰوةلاو يا اهلل ملْن يقْ وع ْل او فْ ْو ْل ا ّمن  مْ بشيْ کولنْبلونّ   تْشعرون الّ  نکولـٰ  أْمواتٌ بْل أحْ ٍص ّمن  ّثمرات وبّشرلاو نفسْلْ او موالْلْ ا ونقْ

لـٰئ  وإنّـا إلْيه راجعون هللّ  أصابْتمه ّمصيبةٌ قالوْا إنّاذين إذا لّ ا  ّصابرين لا ةٌ وعلْيمهْ صلواتٌ ّمن  کأوْ ّبمهْ ورْحْ لـٰئرّ وة من شعملْ او فاّص لا إّن   ْهتدون ملْ ا هم کأوْ فمْن  اهلل رائرْ  التمر فعْ ا بْيت أولْ ا حجّ 



ًا فإّن جناح علْيه أن يّطّوف بهما  تمون ما أنزْلنا کذين يلّ ا إّن   رٌ علميٌ کشا اهلل ومن تطّوع خريْ من بْعد ٰى دهْل او بّيناتلْ ا من تاب کلْ ا ما بّيّناه للّناس يف لـٰئ عنون لا ويلْعنمه اهلل يلعنمه کأوْ ذين لّ اإالّ   الّ

لـٰئفتابوْا وأْصلووْا وبّينوْا  وأناْ أتوب علْيمهْ  کأوْ حمي لا ّتّوابلا وْا ماتووْا فرکذين لّ ا إّن   رّ ارٌ کوهمْ  لـٰئفّ علْيمهْ  کأوْ الئا و اهلل لْعنة عني لاو ةکملْ خالدين   ّناس أمجْ ف عْنمه الفيها  عذاب لْ ا خيفّ



الّ  واحدٌ إلـٰهٌ مْ کإلـٰهو  همْ ينظرون  الو ـٰنلا هوإالّ إلـٰه  ْحْ حمي لا رّ ضْلْ او ّسماواتلا إّن يف خلْق  رّ ْ لْ او ّنهارلاو لّْيللا فالتخْ او رْ ر لْ ا يت ّْتري يفلّ ا کفل بوْ  اهلل ّناس وما أنزللا مبا ينفع

يا به  من ّما  ّسمالا من ض بْعد مْوتها وبثّ ْلْ ا فأحْ ياحلا وتْصريف داّبةٍ  ّل کفيها من رْ ض لْلْ او  ّسمالا ر بنيْ سخّ ملْ ا بّسوالاو رّ ّناس لا ومن  ّلقْوٍم يْعقلون  ياتٍ ئارْ  وبّ کأندادًا يّبونمهْ  اهلل من يّتخذ من دون



وْا امن ذين لّ او اهلل ّ  أشدّ حّباً  ى ولْو يرهللّ نلّ ا هللّ  قّوةلْ ا عذاب أّن لْ ا ذين ظلموْا إذْ يروْ ين ذلّ ا إذْ ترّبأ  عذاب لْ ا شديد اهلل مجيعاً وأّن  عذاب لْ ا بعوْا ورأوْا تّ ا ذينلّ ا تّبعوْا منا

بعوْا لْو تّ ا ذينلّ ا وقال  ْسباب ْلْ ا وتقّطعتْ بمه ةً فنترّبأ مْنمهْ کأّن لنا  رّ ماهلمْ  اهلل يريمه کذالکما ترّبؤوْا مّنا ک  لوْا مّما يفکّناس لا يا أّيها  ّنار لا خبارجني منحسراتٍ علْيمهْ وما هم أعْ



ضا رْ مْ عدوٌّ کّشْيطان إنّه للا تّتبعوْا خطوات الطّيباً و الً الح ْلْ مر  ّمبنٌي 
ْ
ا يأ شالْ او  ّسولٱبـ مْ کإّنّ وإذا   تْعلمون  الما  اهلل عىل وأن تقولوْا   فوْ قالوْا بْل نّتبع ما أْلفْينا  اهلل ما أنزلوْا تّبعاقيل هلم 

ذين لّ ا ومثل  تدون يْه  اليْعقلون شْيئاً و الباؤهمْ ا  انکأولْو نا  ابا  علْيه ذي لّ ا مثلکفروْا ک يٌ فمهْ کصمٌّ ب  وندا  دعاإالّ يْسمع  اليْنعق مبا  مٌ عمْ لوْا من کوْا امن ذين لّ ا يا أّيها  يْعقلون  ال



إن هللّ  روْا کْش او مْ کطّيبات ما رزْقنا ا   نمتْ إّياه تْعبدون ک إّنّ م عليْ  م وْلْملاو ْيتةملْ ا مکحرّ نزير ْل ا دّ عادٍ  الطرّ غريْ باٍغ وْض ا فمن اهلل به لغريْ  وما أهّل   اهلل إمثْ علْيه إّن  الف

حميٌ  ذين لّ ا إّن   غفورٌ رّ الً تاب ويْشرتون به مثناً قليکلْ ا من اهلل تمون ما أنزلکي لـٰئ   کأوْ
ْ
لون يف کما يأ قيامة لْ ا يْوم اهلل لّممهکي الّنار ولاإالّ بطونمهْ  يمهْ وهلمْ کيز الو لـٰئ  عذابٌ ألميٌ   ذينلّ ا کأوْ



ٰى دهْل ٱبـ لةالّض لا رتوْا ْش ا ْغفرة فما ملْ ٱبـ عذابلْ او ل اهلل بأّن  کذال  ّنار لا عىل أْصربهمْ  قّ ْْل ٱبـ تابکلْ ا نزّ  ْشرقملْ ا مْ قبلکوجوهرّب أن توّلوْا لْ ا ّلْيس  تاب لفي شقاٍق بعيدٍ کلْ ا تلفوْا يفخْ ا ذينلّ ا وإّن 

الئا وخر اال ْليْوماوهللّ ٱبـ امن رّب مْن لْ ا ّن کولـْٰغرب ملْ او ٰب لْ ا حّبه ذويعىٰل  الملْ ا ىا و ّنبّينيلاو تابکلْ او ةکملْ ٰى يتاملْ او قرْ قاب لا لني ويفائّس لاو ّسبيللا نبْ او نيکساملْ او رّ



سالْ ا ّصابرين يفلاو بعْهدهمْ إذا عاهدوْا وفون ملْ او ٰوةکزّ لا ىا و لّصلٰوةا وأقام
ْ
ا  بأ س لْ ا وحني  والّضرّ
ْ
بأ لـٰئ وْا ذين صدقلّ ا کأوْ لـٰئو يا   ّتقون ملْ ا هم کأوْ وْا امن ذين لّ ا أّيها

قصاص لْ ا مکتب عليْ ک فمْن ٰى نثْلْ ٱبـٰى نثْلْ او عْبدلْ ٱبـ عْبدلْ او رّ ْْل ٱبـ رّ ْْل ا قْتىللْ ا يف إلْيه   ْعروف وأداملْ ٱبـ تّباعٌ ٱـف  عفي له مْن أخيه شيْ  ساٍن  ّتْفيفٌ ّمن  کذالبإحْ ةٌ فمنکبّ رّ  ٰى تدعْ ا مْ ورْحْ   فله عذابٌ ألميٌ  کذالبْعد 



قصاص حياةٌ لْ ا مْ يفکول ّ ْلْ ا ليأوْ  يا مْ کْلباب لعل مْ کتب عليْ ک  تّتقون  ًا  کْوت إن ترملْ ا مکإذا حضر أحد اً ملْ ٱبـ ْقربنيْلْ او وصّية للْوالدْينلْ ا خريْ له بْعد ما   ّتقني ملْ ا عىل ْعروف حقّ فمن بدّ

همسعه فإّنّ  ذين لّ ا عىل ا إمثْ لونه إّن  اً فأْصلح بْينمهْ ففمْن خاف من ّموٍص جنفاً   مسيعٌ علميٌ  اهلل يبدّ غفورٌ  اهلل إمثْ علْيه إّن  الأوْ إمثْ حميٌ   عىل تبکما کّصيام لا مکتب عليْ کوْا امن ذين لّ ا يا أّيها  رّ



ّ کذين من قْبللّ ا مْ کمْ لعل أّياماً ّمْعدوداتٍ فمن   تّتقون  ةٌ ّمْن أّياٍم أخر عىٰل  م ّمريضاً أوْ کن مناک يةٌ لّ ا وعىلسفرٍ فعدّ ٌ ّله نٍي فمن کطعام مْس ذين يطيقونه فدْ ًا فهو خريْ ٌ لّ تطّوع خريْ مْ کوأن تصوموْا خريْ

شْهر   نمتْ تْعلمون کإن  ى ّللّناس وبّيناتٍ  ان قرْ لْ ا أنزل فيه ّلذيا رمضان هدً قان فمن لْ اوٰى دهْل ا ّمن فرْ ه ومن لا مکنشهد م ّشْهر فلْيصمْ ةٌ ّمْن أّياٍم أخر يريدسفرٍ عىٰل  ان مريضاً أوْ ک يريد  اليْسر ولْ ا مکب اهلل فعدّ



ة ولتلْ ا ملوْا کعْسر ولتلْ ا مکب وْا کعدّ عىٰل  اهلل ربّ ّ کما هدا مْ کمْ ولعل وةعبادي عّنّ فإّنّ قريبٌ  کوإذا سأل  رون کتْش  اع لا أجيب دعْ وْليْؤمنوْا يب لعلمّهْ لي  إذا دعان فلْيْستاجيبوْا دّ

شدون  فثلا ّصياملا مْ لْيلةکأحّل ل  يرْ إلٰى  رّ مْ کمْ هّن لباٌس لّ کائنس نمتْ ّتْتانون کمْ کأنّ  اهلل وأنمتْ لباٌس هّلّن عمل مْ وعفا کمْ فتاب عليْ کأنفس  اهلل تبکتغوْا ما بْ او ن باشروهّن ئالْ ٱفـ مْ کعن



ربوْا ْش او لوْا کمْ وکل  ٰ ر مثّ لْ ا ْسود منْلْ ا ْيطْل ا ْبيض منْلْ ا ْيطْل ا مکليتبنيّ  حتّ فاجْ ى إل ّصياملا أمّتوْا  تباشروهّن وأنمتْ  اللْيل ولّ ا ْ ملْ ا فون يفکعا ربوها  الف اهلل حدود کساجد تل تقْ

  الو  للّناس لعلمّهْ يّتقون  اياته  اهلل يبنيّ  کذالک
ْ
م کلوْا أْموالکتأ لوْا بهالْ ٱبـ مکبْين  کْْل اى إل باطل وتدْ

ْ
لوْا کام لتأ هلّة قْل هي ْلْ ا عن کيْسألون  مثْ وأنمتْ تْعلمون ْل ٱبـ ّناسلا فريقاً ّمْن أْموال



جّ ْْل او مواقيت للّناس   رّب بأْن لْ ا ولْيس
ْ
وْا تتأ ٰى قتّ ا رّب منلْ ا ّن کولـٰبيوت من ظهورها لْ ا  و

ْ
بيوت مْن لْ اوْا تأ ّ  اهلل قوْا تّ او أْبوابها لوون کلعل وْا يف وقاتل  مْ تفْ مْ کذين يقاتلونلّ ا اهلل سبيل

تموهمْ تلوهمْ ْق او  ْعتدين ملْ ا يبّ  ال اهلل تْعتدوْا إّن  الو رجوهم ّمْن حْيث حْيث ثقفْ رجووأخْ فْتنة أشدّ لْ او مْ کأخْ ٰ ْْل ا ْساجدملْ ا تقاتلوهمْ عند القْتل ولْ ا من مْ فيه فإن کيقاتلو رام حتّ



تلوهمْ ْق ٱفـ مْ کقاتلو حميٌ  اهلل تهْوْا فإّن نا فإن  افرين کلْ ا  جزا کذالک ٰ   غفورٌ رّ ينلا ونکون فْتنةٌ ويکت ال وقاتلوهمْ حتّ وان  الف ْوْا تهنا فإنهللّ  دّ  ّشْهرلا  ّظاملني لا عىلإالّ عدْ

لموْا عْ او اهلل قوْا تّ او مْ کعليْ ٰى تدعْ ا تدوْا علْيه مبْثل ماعْ ٱفـ مْ کعليْ ٰى تدعْ ا رمات قصاٌص فمنْْل او رامْْل ا ّشْهرلٱبـ رامْْل ا  الو اهلل وأنفقوْا يف سبيل  ّتقني ملْ ا مع اهلل أّن 



ى إل مْ کتلْقوْا بأْيدي سنوکّتْهللا سنني ملْ ا يبّ  اهلل ْا إّن ة وأحْ رةلْ او جّ ْْل ا وأمّتوْا   وْ هللّ  عمْ متْ فما صرْ ي وهْل ا تْيسر منْس ا فإْن أحْ حتْلقوْا  الدْ ٰ کرؤوس ي حملّههْل ا يْبلغ مْ حتّ ان کفمن  دْ

ى کمن يةٌ ّمن صياٍم م ّمريضاً أوْ به أذً سه ففدْ
ْ
أ فإذا  کأوْ صدقةٍ أوْ نسّمن رّ رةلْ ٱبـ أمنمتْ فمن متّتع ى إل عمْ ي هْل ا تْيسر منْس ا جّ فماْْل ا ثة الفمن ّلمْ جيدْ فصيام ثدْ جّ وسْبعةٍ إذا ْْل ا أّياٍم يف  ْ  کذالاملةٌ کعشرةٌ  کرجْعمتْ تل



فسوق  الرفث و الجّ فْْل ا ّمْعلوماتٌ فمن فرض فيهّن هرٌ ْش أ جّ ْْل ا  عقاب لْ ا شديد اهلل لموْا أّن عْ او اهلل قوْا تّ او رامْْل ا ْساجدملْ ا اضريْن أْهله حکملن ّلمْ ي جّ وما ْْل ا جدال يف الو ه ٍ يْعلمْ علوْا مْن خريْ  اهلل تفْ

دوْا فإّن خريْ  ادلا وتزوّ ولا زّ ليتّ اوٰى ّتقْ مْ جناحٌ کْيس عليْ ل  ْلباب ْلْ ا قون يا أوْ بّ الً أن تْبتغوْا فْض  ما کروه کذْ او رامْْل ا ْشعرملْ ا عند اهلل روْا کذْ ٱفـ فإذا أفْضمت ّمْن عرفاتٍ مْ کّمن رّ



نمت ّمن کمْ وإن کهدا حميٌ  اهلل إّن  اهلل تْغفروْا ْس او ّناسلا أفاضأفيضوْا مْن حْيث مثّ   ّلني اّض لا قْبله ملن  مْ ک ابا  مْ کرکذک اهلل روْا کذْ ٱفـ مْ ککسفإذا قضْيمت ّمنا  غفورٌ رّ

نْيا وما له يفلا يفاتنا   ّناس من يقول رّبنالا رًا فمنکأوْ أشدّ ذ مْن  االخره دّ نْيا حسنةً ويفلا يفاتنا   مْنمه ّمن يقول رّبناو  ٍق الخ لـٰئ  ّنار لا حسنةً وقنا عذاب االخره دّ هلمْ نصيبٌ  کأوْ ا  ّ  سريع اهللو سبوْا کممّ



ل يف يْومنيْ فيف أّياٍم ّمْعدوداتٍ  اهلل روْا کذْ او  ساب ْْل ا إمثْ  الفمن تعاجّ ر ف إمثْ علْيه  العلْيه ومن تأخّ مْ إلْيه کأنّ وْا لمعْ او اهلل قوْا تّ اوٰى قتّ ا ملن ّناس من لا ومن  حتْشرون  نْيا لا ياةْْل ا قْوله يف کيْعاجب دّ

ما يف قلْبه عىٰل  اهلل ويْشهد ضا يفسعٰى ٰى وإذا تولّ   صام ْل ا وهو ألدّ  رْ سد فيها ويْهل ْلْ ةلْ ا أخذتْه اهلل قتّ ا وإذا قيل له  فساد لا يبّ  ال اهللو ّنْسللاو رْ ْْل ا کليفْ  مثْ فوْسبه جهّنّ ولبْئسْل ٱبـ عزّ



ّناس من لا ومن  هاد ملْ ا سه ضات  تغابْ ا يْشري نفْ يا   عباد لْ ٱبـ رؤوفٌ  اهللو اهلل مرْ ْا وامن ذين لّ ا أّيها ّفةً اکّسملْ لا خلوْا يفدْ ا مْ عدوٌّ کّشْيطان إنّه للا تّتبعوْا خطوات الو  جا فإن زللمْتْ ّمن بْعد ما  ّمبنٌي 

لموْا عْ ٱفـ بّيناتلْ ا مکتْ  هْل   ميٌ کعزيزٌ ح اهلل أّن  تيمهإالّ ينظرون 
ْ
الئا و غماملْ ا يف ظللٍ ّمن اهلل أن يأ ْمر ْلْ ا وقضي ةکملْ جع اهللى وإل بّينةٍ ومن  ايةٍ   هم ّمْن اتْينا مْ کسْل بّن إْسرائيل    مورْلْ ا ترْ



ْل نْعمة تْه  جا من بْعد ما اهلل يبدّ زّين   عقاب لْ ا شديد اهلل فإّن  نْيا ويْسخرون منلا ياةْْل ا فروْا کللّذين  زق من يشا اهللو قيامةلْ ا فْوقمهْ يْوم ْوْا قتّ ا ذينلّ اووْا امن ذين لّ ا دّ ّناس أّمةً واحدةً لا انک  بغريْ حسابٍ   يرْ

ذين لّ اإالّ تلف فيه خْ ا تلفوْا فيه وماخْ ا ّناس فيمالا م بنيْ کقّ ليوْ ْْل ٱبـ تابکلْ ا ومنذرين وأنزل معمهّنبّيني مبّشرين لا اهلل فبعث  ملاوْا امن ذين لّ ا اهللى بّينات بْغياً بْينمهْ فهدلْ ا تمْه جا أوتوه من بْعد ما



نه قّ ْْل ا تلفوْا فيه منخْ ا إلٰى   يْهدي من يشا اهللو بإذْ أمْ حسْبمتْ   صراٍط ّمْستقميٍ  خلوْا  ّنة ومّلا ْل ا أن تدْ ت
ْ
ذين خلْوْا لّ ا م ّمثلکيأ سالْ ا م ّمّسْتمهکمن قْبل

ْ
الاو  بأ ٰ   ّضرّ سوللا يقول وزْلزلوْا حتّ  ذين لّ او رّ

ٍ فللْوالدْينذا ينفقون قْل ما ما کيْسألون  قريبٌ  اهلل إّن نْصرأال  اهلل نْصر معه متٰ وْا امن مت ّمْن خريْ ٰى يتاملْ او ْقربنيْلْ او أنفقْ ّسبيل لا نبْ او نيکساملْ او ٍ فإّن  علوْا مْن خريْ  مکتب عليْ ک  به علميٌ  اهلل وما تفْ



هٌ لّ کقتال وهو لْ ا مْ کرْ رهوْا شْيئاً کأن تٰى وعس ٌ لّ  أن ٰى مْ وعسکوهو خريْ  اهلل بريٌ وصدٌّ عن سبيلکرام قتالٍ فيه قْل قتاٌل فيه ْْل ا ّشْهرلا عن کيْسألون  تْعلمون  اليْعمل وأنمتْ  اهللو مْ کحتّبوْا شْيئاً وهو شرٌّ لّ 

رٌ بهکو راج أْهله ْْل ا ْساجدملْ او فْ فْتنة لْ او اهلل رب عندکمْنه أرام وإخْ ٰ  مْ کيزالون يقاتلون القْتل ولْ ا رب منکأ حتّ و مْ کمْ عن دينکيردّ ومن تطاعوْا ْس ا إن تددْ من مْ عن دينه فيمتْ کيرْ



لـٰئافرٌ فکوهو  حبطتْ  کأوْ ماهلمْ يف نْيالا أعْ لـٰئو االخرهو دّ ّنار همْ فيها لا أْصواب کأوْ لـٰئ اهلل وجاهدوْا يف سبيلذين هاجروْا لّ اووْا امن ذين لّ ا إّن   خالدون  ت کأوْ جون رْحْ  يرْ

حميٌ  اهللو اهلل رْل ا عن کيْسألون  غفورٌ رّ ٌ ملْ او مْ بريٌ کْيسر قْل فيهما إمثْ هما أ رب کومنافع للّناس وإمثْ عهما ويْسألون ماذا  کمن نّفْ ولْ ا ينفقون قل يات اال مکل اهلل يبنيّ  کذالک عفْ  ّ نْيالا يف  رون کمْ تتفکلعل  دّ



ٌ وإْن ّتالطوهمْ حٌ هّلمْ القْل إْص ٰى يتاملْ ا عن کويْسألون االخرهو وانخريْ سد منملْ ا يْعمل اهللو مْ کفإخْ نت اهلل  شا ْصلح ولْو ملْ ا فْ ٰ کْشرملْ ا ووْا کتن الو  ميٌ کعزيزٌ ح اهلل مْ إّن کْلعْ يْؤمّن  ات حتّ

ٌ ّمن ّمْشر ةٍ کوْلمةٌ ّمْؤمنةٌ خريْ اجبتْ  ٰ کشرملْ ا ووْا کتن المْ وکولْو أعْ ٌ  ني حتّ اجب کّمن ّمْشريْؤمنوْا ولعْبدٌ ّمْؤمٌن خريْ مْ کولْو أعْ لـٰئ عون کأوْ عوْا  اهللو ّنارلاى إل يدْ نه ويبنيّ ملْ او ّنةْل اى إل يدْ  اياته  ْغفرة بإذْ



ويض قْل هو ملْ ا عن کويْسألون  رون کللّناس لعلمّهْ يتذ ى ربوهّن  الويض وملْ ا يف  ّنسالا تزلوْا عْ ٱفـ أذً ٰ  تقْ ن حتّ ن فإذا تطّهرْ توهّن مْن حْيث أمريْطهرْ
ْ
 بّ ّتّوابني ويلا يبّ  اهلل إّن  اهلل مکفأ

مْ کؤانس  تطّهرين ملْ ا ت مْ کحرْ ٌ لّ 
ْ
ثوْا فأ ٰ  مْ کحرْ موْا أنّ شْئمتْ وقدّ قوه الم ّم کلموْا أنّ عْ او اهلل قوْا تّ او مْ کْلنفس ان اهلل ّْتعلوْا  الو  ْؤمنني ملْ ا وبّشر ميْ ضةً ْلّ ترّبوْا وتّتقوْا وتْصلووْا مْ أن کعرْ



ان لّْغو يفلٱبـ اهلل مکيؤاخذالّ   مسيعٌ علميٌ  اهللو ّناسلا بنيْ  ن کـٰمْ ولکأميْ سبتْ کم مبا کيؤاخذ ئمهْ نّسا ّللّذين يْؤلون من  غفورٌ حلميٌ  اهللو مْ کقلوب بعة وْا  اهرٍ فإْن فْش أ ترّبص أرْ حميٌ  اهلل فإّن    غفورٌ رّ

ق الّط لا وإْن عزموْا  طلّقات يرتّبْصن بأنفسهّن ملْ او  مسيعٌ علميٌ  اهلل فإّن  هلّن أن  يّل  الو  ثة قروالث ن ما خلقکي يف  اهلل تمْ حامهّن إن  هّن يف خر اال ْليْوماوهللّ ٱبـ ّن يْؤمّن کأرْ وبعولتهّن أحقّ بردّ



إْن أرادوْا  کذال ذي لّ ا حاً وهلّن مْثلالإْص  جال ملْ ٱبـ علْيهّن  عزيزٌ  اهللو علْيهّن درجةٌ ْعروف وللرّ تان الّط لا  ميٌ کح ق مرّ ساٍن ومبْعروفٍ أوْ تْسريحٌ  کفإْمسا مْ أن کيّل ل البإحْ خذوْا مّما
ْ
تْيتموهّن شْيئاً ا  تأ

يقيما الّ أن خيافا أإالّ  متْ أ اهلل حدود الّ فإْن خفْ جناح  الف اهلل يقيما حدود ْ ْف ا علْيهما فيما تْعتدوها ومن يتعدّ  الف اهلل حدود کتدتْ به تل لـٰئف اهلل حدود ٰ  من بْعدحتّل له  الفإن طلّقها ف  ّظاملون لا هم کأوْ جاً کتنحتّ ح زوْ



ه فإن طلّقها ف ْ  اهلل ظّنا أن يقيما حدودعلْيهما أن يرتاجعا إن جناح  الغريْ يبّينها لقْوٍم  اهلل حدود کوتل مت  يْعلمون  فبلْغن أجلهّن   لّنساا وإذا طلّقْ حوهّن مبْعروفٍ ووهّن مبْعروفٍ أوْ کفأْمس  السرّ

فقدْ  کذالعْل ّلتْعتدوْا ومن يفْ وهّن ضرارًا کمْتس سه و روْا کذْ او هزوًا  اهلل ايات ْا تّتخذو الظمل نفْ مْ وما کعليْ  اهلل نْعمت لموْا عْ او اهلل قوْا تّ او م بهکمة يعظکْْل او تابکلْ ا مْ ّمنکأنزل عليْ 



مت  علميٌ   ّل شيْ کب اهلل أّن  فبلْغن   ّنسالا وإذا طلّقْ تْعضلوهّن أن  الأجلهّن ف واجهّن إذا کين ن أزْ وْ ْعروف ملْ ٱبـ اضْوْا بْينمهتر ان کيوعظ به من  کذال ٰى کأزْ  مْ کذالخر اال ْليْوماوهللّ ٱبـ مْ يْؤمنکمن

يْعمل  اهللو مْ وأْطهرکل ضْعن لْ او  تْعلمون  الوأنمتْ  والدات يرْ ضاعة وعىللا ملْن أراد أن يمتّ املنيْ کدهّن حْولنيْ الأوْ  ْولود ملْ ا رّ قهّن و سٌ کت الروف ْع ملْ ٱبـ ْسوتهّن کله رزْ إالّ لّف نفْ



دةٌ بولدها لاو رّ اتض الوْسعها  فإْن  کذالوار  مْثل لْ ا مْولودٌ ّله بولده وعىل الو ْ  التراٍض ّمْنهما وتشاورٍ فعن الً أرادا فصا ضعوْا جناح علْيهما وإْن أردمتّ جناح  المْ فکدالأوْ أن تْسرتْ

مت ّماکعليْ  مبا  اهلل لموْا أّن عْ او اهلل وْا قتّ او ْعروفملْ ٱبـ تْيمتا  مْ إذا سلّمْ ذين لّ او  تْعملون بصريٌ  واجاً يرتّبْصن بأنفسهّن مْ ويذرون کيتوّفْون من بعةأزْ جناح  البلْغن أجلهّن فهرٍ وعْشرًا فإذا ْش أ أرْ



مبا تْعملون  اهللو ْعروفملْ ٱبـ مْ فيما فعلْن يف أنفسهّن کعليْ  مْ کجناح عليْ  الو  خبريٌ  ْضمت به  ننمتْ يف کأوْ أ  ّنسالا مْن خْطبةفيما عرّ مْ کأنّ  اهلل مْ عملکأنفس الّ  نکولـٰرونهّن کستذْ  ًا  إالّ تواعدوهّن سرّ

ّمْعروفاً الً أن تقولوْا قْو  دة الو ٰ  احکنّ لا تْعزموْا عقْ تاب کلْ ا يْبلغحتّ جناح الّ   لميٌ غفورٌ ح اهلل لموْا أّن عْ او ذروهحْ ٱفـ مْ کيْعمل ما يف أنفس اهلل لموْا أّن عْ او أجله متکعليْ  ما   ّنسالا مْ إن طلّقْ



رضوْا  لمْ متّسوهّن  رت ملْ ا وسع قدره وعىلملْ ا عىل هلّن فريضةً ومّتعوهّن أوْ تفْ قْ اً ملْ ٱبـ ره متاعاً قد سنني ملْ ا عىل ْعروف حقّ تموهّن   وْ ن يْعفون أإالّ فرْضمتْ فرْضمتْ هلّن فريضةً فنْصف ما من قْبل أن متّسوهّن وقدْ وإن طلّقْ

دةلّ ا أوْ يْعفو واح وأن تْعفوْا کنّ لا ذي بيده عقْ مبا  اهلل مْ إّن کفْضل بْينلْ ا تنسوْا  الوٰى أْقرب للّتقْ هللّ  وقوموْا ٰى وْسطلْ ا الّصلٰوةّصلوات ولا عىل حافظوْا   تْعملون بصريٌ  متْ فرجا  قانتني  أوْ الً فإْن خفْ



ما ک اهلل روْا کذْ ٱفـ باناً فإذا أمنمتْ کر ونوْا کم ّما لمْ تکعلّم ذين يتوّفْون لّ او  تْعلمون  واجاً کمن واجمه ّمتاعاً مْ ويذرون أزْ زْ راٍج ْْل اى إل وصّيةً ْلّ جناح  الفإْن خرْجن فْول غريْ إخْ

أنفسهّن  مْ يف ما فعلْن يفکعليْ  عزيزٌ  اهللو من ّمْعروفٍ  اً ملْ ٱبـ وللْمطلّقات متاعٌ   ميٌ کح ّ  اياته  مْ کل اهلل يبنيّ  کذالک  ّتقني ملْ ا عىل ْعروف حقّ  ديارهمْ وهمْ ألوفٌ حذرذين خرجوْا من لّ اى إل ألمْ تر  مْ تْعقلون کلعل



ياهمْ إّن  اهلل ْوت فقال هلمملْ ا ّناس لا عىل لذو فْضلٍ  اهلل موتوْا مثّ أحْ ذي لّ ا ّمن ذا   مسيعٌ علميٌ  اهلل لموْا أّن عْ او اهلل وقاتلوْا يف سبيل  رون کيْش  الّناس لا ثرکأ ّن کولـٰ رض ضاً حسناً  اهلل يقْ قرْ

بض ويْبسط وإلْيه  اهللو ثريةً کفيضاعفه له أْضعافاً  جعون يقْ ى إل ألمْ تر  ترْ قال هْل عسْيمتْ إن  اهلل اً نّقاتْل يف سبيلکعثْ لنا ملبْ ا إذْ قالوْا لنيبٍّ هّلمموسٰى  إل من بّن إْسرائيل من بْعد ملْ ا  الّ قتال ألْ ا مکتب عليْ ک



الّ تقاتلوْا قالوْا وما لنا أ رْجنا من ديارنا وأْبنوقدْ  اهلل نقاتل يف سبيل نا ائأخْ ا  قتال لْ ا تب علْيمهکفلمّ وقال   ّظاملني لٱبـ علميٌ  اهللو ّمْنمهْ الً قليإالّ توّلْوْا  قدْ بعث  اهلل هلمْ نبّيمهْ إّن   ْا اً قالوکمْ طالوت ملکل

 ٰ ْ ملْ ا ون لهکيأنّ علْينا  کل ْ ملْ ٱبـ ن أحقّ وحنْ  مْنه ولمْ  کل مْ کطفاه عليْ ْص ا اهلل ال قال إّن ملْ ا يْؤت سعةً ّمن ْ  اهللو ْسمْل او عملْ لْ ا وزاده بْسطةً يف ه کيْؤيت مل  اية  بّيمهْ إّن وقال هلمْ ن  واسعٌ علميٌ  اهللو  من يشا



 ْ تيکمل
ْ
ّتابوت لا مکه أن يأ بّ کفيه س ا کينةٌ ّمن رّ ّ مْ وبقّيةٌ ممّ ل ا و وسٰى مل ا  کتر الئا هارون حتْمله إّن  ةکملْ مْ إن کيةً لّ ئال کذاليف  ا فصل   نمت ّمْؤمنني ک فلمّ م بنهرٍ فمن شرب کمْبتلي اهلل نود قال إّن ْل ٱبـ طالوت

ه فإنّه  فةً غْ ا منإالّ مّنّ مْنه فلْيس مّنّ ومن ّلمْ يْطعمْ الً قليإالّ بيده فشربوْا مْنه رتف غرْ ا جاوزه  معه قالوْا وْا امن ذين لّ او هوّمْنمهْ فلمّ ذين لّ ا وجنوده قاليْوم جبالوت لْ ا طاقة لنا ال  ْا قواليظّنون أنمّه ّم 



م ّمن فئةٍ قليلةٍ غلبتْ ک اهلل نکفئةً  ًا وثّبتْ لالوت وجنوده قالوْا رّبنا ومّلا برزوْا   ّصابرين لا مع اهللو اهلل ثريةً بإذْ ناناو أْقدامنا أْفرغْ علْينا صربْ ن  افرين کلْ ا قْوملْ ا عىل صرْ وقتل  اهلل فهزموهم بإذْ

ْ ملْ ا اهلل تاها و داوود جالوت مة وعلّمه کْْل او کل ض ْلْ ا ّناس بْعضمهْ ببْعٍض ّلفسدتلا اهلل دْفع الولْو   مّما يشا ذو  اهلل ّن کولـٰرْ ْ   عاملني لْ ا عىل فْضلٍ  سلملْ ا ملن کقّ وإنّ ْْل ٱبـ کنْتلوها عليْ  اهلل ايات  کتل ْ   ني رْ سل لا کتل رّ



بْعٍض ّمْنمه عىٰل  فّضلْنا بْعضمهْ  ورفع بْعضمهْ  اهلل ملّ کّمن  ن بْ اى عيس اتْينا درجاتٍ و مي ناه بروحلْ ا مرْ ذين من بْعدهم ّمن لّ ا تتلْق ا ما اهلل  شا قدس ولْو لْ ا بّينات وأّيدْ  امن تلفوْا فمْنمه ّمْن خْ ا نکولـٰبّينات لْ ا تمْه جا بْعد ما

عل ما يريد  اهلل ّن کولـٰتتلوْا ْق ا ما اهلل  شا فر ولْو کن ومْنمه ّم  أنفقوْا وْا امن ذين لّ ا يا أّيها  يفْ م ّمن قْبل أن کمّما رزْقنا يت يْومٌ 
ْ
خلّةٌ  البْيعٌ فيه والّ يأ  إلـٰه ال اهلل  ّظاملون لا افرون همکلْ او شفاعةٌ  الو



خذه سنةٌ و القّيوم لْ ا يّ ْْل ا هوإالّ 
ْ
ضا ّسماوات وما يفلا ّله ما يف نْومٌ  التأ رْ ذي لّ ا من ذا ْلْ نه يْعمل ما إالّ يْشفع عْنده  إالّ ّمْن علْمه   ييطون بشيْ  البنيْ أْيديمهْ وما خلْفمهْ وبإذْ سّيهکوسع   شا مبا  رْ

ض ْلْ او ّسماواتلا رْ ظهما وهو الو ين قد لا راه يفکإ ال  عظمي لْ ا عليّ لْ ا يؤوده حفْ دّ ْشد لا تّبنيّ  غيّ فمْن لْ ا منرّ سْس ا فقدهللّ ٱبـ ّطاغوت ويْؤمنلٱبـ فرْ کي وةلْ ٱبـ کتمْ  فصام هلانا ال ْلوثْقٰى ا عرْ



خيْرجمه وْا امن ذين لّ ا وليّ  اهلل  مسيعٌ علميٌ  اهللو ليا فروْا کذين لّ او ّنورلاى إل ّظلماتلا ّمن ّطاغوت لا ؤهمأوْ ى إل ّنورلا خيْرجونمه ّمن لـٰئّظلمات لا ألمْ   ّنار همْ فيها خالدون لا أْصواب کأوْ

ْ ملْ ا اهلل تاها  ّبه أْن إْبراهمي يف ر حاّج ذي لّ اى إل تر إذْ قال إْبراهمي  کل يـي وأميت قال أناْ  ي ومييت قالذي ْييلّ ا ريبّ  يت اهلل إْبراهمي فإّن أحْ
ْ
س منلٱبـ يأ ت بها منملْ ا ّشمْ

ْ
 فرکذي لّ ا ْغرب فبهتملْ ا ْشرق فأ



يةٍ وهي خاويةٌ عىٰل  مرّ  ّلذيٱـکأوْ   ّظاملني لا قْوملْ ا يْهدي ال اهللو عىٰل  قرْ ٰ  عروشها قال مئة  اهلل بْعد مْوتها فأماته اهلل هـٰذهْييـي أنّ  ظرْ نٱفـ قال بل ّلبْثت مئة عاٍم قال لبْثت يْوماً أوْ بْعض يْوٍم مْ لبْثت کعاٍم مثّ بعثه قال 

لمْ  کوشراب کطعامإلٰى  عل کْحار إلٰى  ظرْ ناو يتسّنهْ  ْيف ننشزها کظام ْلعاى إل ظرْ ناو ّللّناس ايةً   کولناجْ ا تبنيّ له قال کمثّ ن مل أّن سوها ْلْماً فلمّ ّل کعىٰل  اهلل أعْ مي وإذْ قال إْبراه  قديرٌ   شيْ   ْيف حتْىکربّ أرّن 



قال أولمْ تْؤمن  ْوٰى ملْ ا بعةً ّمنّليْطمئّن قليْب  نکولـٰبىٰل  قال ريْ ّط لا قال فخذْ أرْ هّن إليْ  عىٰل  عْل ْج ا مثّ  کفصرْ تيندْ ا ًا مثّ  ّل جبلٍ ّمْنهّن جزْ ک
ْ
مْل عْ او سْعياً  کعهّن يأ ذين ينفقون أْمواهلمْ لّ ا ّمثل  ميٌ کعزيزٌ ح اهلل أّن 

مثل حّبةٍ ک اهلل يف سبيل ّل سنبلةٍ کأنبتتْ سْبع سنابل يف  يْتبعون ما  المثّ  اهلل ينفقون أْمواهلمْ يف سبيلذين لّ ا  واسعٌ علميٌ  اهللو  يضاعف ملن يشا اهللو ّمئة حّبةٍ  ى هّلمْ  الأنفقوا مّناً و  الأْجرهمْ عند رّبمهْ وأذً



همْ  الخْوفٌ علْيمهْ و ىقْوٌل ّمْعروفٌ ومْغفرةٌ   ْيزنون  ٌ ّمن صدقةٍ يْتبعها أذً ينفق  ّلذيٱـکٰى ذْلْ او ّن ملْ ٱبـ مکتْبطلوْا صدقات الوْا امن ذين لّ ا يا أّيها  غّنٌّ حلميٌ  اهللو خريْ  يْؤمن الّناس ولا  ائماله ر

فمثله خر اال ْليْوماوهللّ ٱبـ واٍن علْيه ک ه کترابٌ فأصابه وابٌل فرتمثل صفْ درونالّ صلْدًا  ا   شيْ عىٰل  يقْ ّ ضات  تغابْ ا أْمواهلمذين ينفقون لّ ا ومثل  افرين کلْ ا قْوملْ ا يْهدي ال اهللو سبوْا کممّ  مرْ



تْثبيتاً ّمْن أنفسمهْ و اهلل مْ أن کأيودّ أحد  مبا تْعملون بصريٌ  اهللو فإن ّلمْ يصْبها وابٌل فطلٌّ لها ضْعفنيْ کتتْ أئاوابٌل فمثل جّنةٍ برْبوةٍ أصابها ک  ّمن ّّنيلٍ کت
نابٍ ّْتري من حتْتهاون له جّنةٌ  وأعْ

رب کلْ ا ّثمرات وأصابهلا ّل کنْهار له فيها من ْلْ ا ّيةٌ ض فأصابها   عفاوله ذرّ صارٌ فيه نارٌ  رتقتْ حْ ٱفـ إعْ ّ يات اال مکل اهلل يبنيّ  کذالک أنفقوْا من طّيبات ما وْا امن ذين لّ ا يا أّيها  رون کمْ تتفکلعل



رْجنا لک م کسْبمتْ ومّما أخْ ضا ّمن رْ موْا  الو ْلْ أن إالّ خذيه ئاولْسمت ببيث مْنه تنفقون ْل ا تيمّ لموْا عْ او تْغمضوْا فيه ر لْ ا مکّشْيطان يعدلا  غّنٌّ ْحيدٌ  اهلل أّن  فقْ مر
ْ
شالْ ٱبـ مکويأ  اهللو  فوْ

الً م ّمْغفرةً ّمْنه وفْض کيعد ًا کْْل ا ومن يْؤت  مة من يشاکْْل ا يؤيت  واسعٌ علميٌ  اهللو مة فقدْ أويت خريْ إالّ ر کثريًا وما يذّ ک لوْا  مت ّمن وما   ْلباب ْلْ ا أوْ مت ّمن نّفقةٍ أوْ نذرْ رٍ فإّن نّ أنفقْ يْعلمه وما  اهلل ذْ



إن   للّظاملني مْن أنصارٍ  ا هي لا تْبدوْا  ٌ لّ   فقرالْ ا وإن ّتْفوها وتْؤتوهاّصدقات فنعمّ مْ کفهو خريْ ر عنکوي ّلْيس   مبا تْعملون خبريٌ  اهللو مْ کم ّمن سّيئاتکفّ وما تنفقوْا مْن   يْهدي من يشا اهلل ّن کولـٰهداهمْ  کعليْ 

ٍ فألنفس وما تنفقون مْ کخريْ ٍ يوفّ وما  اهلل وْجه  تغابْ اإالّ  صروْا ذين أحْ لّ ا  للْفقرا  تْظلمون  المْ وأنمتْ کإليْ تنفقوْا مْن خريْ يْستطيعون  ال اهلل يف سبيل باً يف ضا ضرْ رْ نياْل ا ْيسبمه ْلْ ف لا من  اهل أغْ ّتعفّ



ٍ ّناس إْْلافاً وما تنفقوْا مْن لا يْسألون التْعرفمه بسيماهمْ  ذين لّ ا  به علميٌ  اهلل  فإّن خريْ ًا وعلاو لّْيللٱبـ ينفقون أْمواهلم همْ  الخْوفٌ علْيمهْ و الأْجرهمْ عند رّبمهْ ونيةً فلمهْ الّنهار سرّ  لّ ا  ْيزنون 
ْ
 لونکذين يأ

با لا إالّ يقومون  الرّ ا کذال سّ ملْ ا ّشْيطان منلا ذي يتخّبطهلّ ا ما يقومک با وأحّل لا ع مْثلبيْ لْ ا بأنّمهْ قالوْا إّنّ بْيع لْ ا اهلل رّ م با فمنلا وحرّ ه  جا رّ ّبهمْو  فله ما ٰى تهنٱفـ عظةٌ ّمن رّ ومْن  اهللى إل سلف وأْمره



لـٰئعاد ف ّنار لا أْصواب کأوْ يبلْ ا اهلل مْيوق  همْ فيها خالدون  با ويرْ ارٍ کّل کيبّ  ال اهللو ّصدقاتلا رّ فّ وْا امن ذين لّ ا إّن   أثميٍ  ّصاْلات لا وعملوْا  هلمْ  ٰوةکزّ لا توْا ا و ّصلٰوةلا وأقاموْا 

همْ  الخْوفٌ علْيمهْ و الأْجرهمْ عند رّبمهْ و با لا وذروْا ما بقي من اهلل قوْا تّ اوْا امن ذين لّ ا يا أّيها  ْيزنون  رّ بٍ ّمنفإن ّلمْ   نمت ّمْؤمنني کإن  ذنوْا حبرْ
ْ
علوْا فأ ورسوله وإن تْبمتْ  اهلل تفْ



مْ کأْموالمْ رؤوس کفل ان ذو عْسرةٍ کوإن   تْظلمون  التْظلمون و ال ٌ لّ مْيسرةٍ وأن إلٰى  فنظرةٌ  قوْا خريْ مْ إن کتصدّ قوْا تّ او  نمتْ تْعلمون ک جعون فيه ٰ  اهللى إل يْوماً ترْ ٍس ّما ک مثّ توفّ ّل نفْ

وْا امن ذين لّ ا يا أّيها  يْظلمون  السبتْ وهمْ ک إلٰى  إذا تداينمت بدْيٍن  تبوه کٱفـ ّمسّمى  أجلٍ  ل ولْ ٱبـ اتبٌ کمْ کتب ّبْينکوْلي ب  العدْ
ْ
اتبٌ أْن کيأ للکفلْي اهلل ما علّمهکتب کي  ذي علْيهلّ ا تبْ وْليمْ



قّ سفيهاً أوْ ْْل ا ذي علْيهلّ ا انکإن يْبخسْ مْنه شْيئاً ف الرّبه و اهلل قّ وْليّتقْْل ا لْل ولّيهيْستطيع أن  الضعيفاً أوْ  للْ ٱـب ميّل هو فلْيمْ تْشهدوْا شهيدْين من ْس او عدْ جال ونا کمْ فإن ّلمْ يکرّ رأتان ْم او رجلنيْ فرجٌل 

ضْون من دامها أن تضّل إ  ّشهدالا مّمن ترْ حْ دامهاکفتذ رْلْ ا ر إحْ ب الوٰى خْ
ْ
ه تبوکتْسأمْوْا أن ت الإذا ما دعوْا و  ّشهدالا يأ إلٰى  بريًا کأوْ صغريًا   أْقسط عند مْ کذالأجله 



وم للّشهادة وأْق  اهلل ٰن  تابوْا الّ أ وأدْ إالّ ترْ مْ فلْيس کتديرونها بْينون ّتارةً حاضرةً کأن ت الّ مْ جناحٌ أکعليْ  ْا إذا ْش أو تبوهاکت هدوْ اتبٌ کرّ ايض التبايْعمتْ و علوْا فإنّه  الو شهيدٌ وإن تفْ

بوضةٌ فإْن أمن اتباً کسفرٍ ولمْ ّتدوْا عىٰل  نمتْ کوإن   علميٌ   ّل شيْ کب اهللو اهلل مکويعلّم اهلل قوْا تّ او مْ کفسوٌق ب ذي لّ ا م بْعضاً فلْيؤدّ کبْعضفرهاٌن ّمقْ متن أمانته وْليّتقا رّبه  اهلل ؤْ ّشهادة ومن لا تموْا کت الو



ها فإنّهکي مبا  اهللو مثٌ قلْبها  تمْ ّ ما يف  تْعملون علميٌ  ضا ّسماوات وما يفلا هللّ رْ وإن تْبدوْا  ْلْ وْ ّتْفوه مْ أکما يف أنفس ب من يشا  فيْغفر ملن يشا اهلل م بهکياسبْ  عىٰل  اهللو  ويعذّ  امن   قديرٌ   ّل شيْ ک

ّبهلا سول مبا أنزل إلْيه من رّ تبه ورسله کته وکئومالهللّ ٱبـ امن لٌّ کْؤمنون ملْ او رّ سله  ال ق بنيْ أحدٍ ّمن رّ رانوقالوْا مسْعنا وأطْعنا نفرّ ساً  اهلل لّفکي ال  صري ملْ ا کرّبنا وإليْ  کغفْ وْسعها إالّ نفْ  سبتْ وعلْيها ماکهلا ما 



نا إن نّسينا أوْ  التسبتْ رّبنا کا نا رّبنا وتؤاخذْ
ْ
طأ حتْمْل علْينا  الأخْ لْنا  الذين من قْبلنا رّبنا ولّ ا عىل ما ْحلْتهکإْصرًا  حتمّ

ْْحنا أنت رْ او فرْ لناغْ او ف عّناعْ او طاقة لنا به الما  نانٱفـ ناالمْو    افرين کلْ ا قْوملْ ا عىل صرْ



ـٰنا اهللبْسم  ل عمرانا  سوره   ْحْ حميا لرّ ل عليْ   قّيوم لْ ا يّ ْْل ا هوإالّ  إلـٰه ال اهلل  الم  لرّ ا بنيْ ْْل ٱبـ تابکلْ ا کنزّ قاً ملّ ى   جنيل ْل او ّتْوراةلا يدْيه وأنزلقّ مصدّ من قْبل هدً قان إّن لْ ا ّللّناس وأنزل  فرْ

ضا يف  علْيه شيْ ٰى خيْف ال اهلل إّن   تقاٍم نا عزيزٌ ذو اهللو هلمْ عذابٌ شديدٌ  اهلل ياتئاب فروْا کذين لّ ا رْ حام ْلْ ا مْ يفکذي يصّورلّ ا هو    لّسماايف  الو ْلْ  عزيزلْ ا هوإالّ  إلـٰه ال  ْيف يشاکرْ



أنزل  ّلذيا هو  مي کْْل ا ْ  اياتٌ  تاب مْنه کلْ ا کعليْ  تاب کلْ ا ماتٌ هّن أمّ کحمّ ويله   تغابْ او فْتنةلْ ا  تغابْ ا مْنهقلوبمهْ زْيٌغ فيّتبعون ما تشابه ذين يف لّ ا وأخر متشابهاتٌ فأّما
ْ
تأ ويله 

ْ
اسخون يفلاو اهللإالّ وما يْعمل تأ عملْ لْ ا رّ

لٌّ ّمْن کبه  امّنا يقولون  إالّ ر کعند رّبنا وما يذّ  لوْا  ْيتنا تزغْ قلوبنا بْعد إذْ هد الرّبنا   ْلباب ْلْ ا أوْ ةً إنّ  کوهبْ لنا من ّلدن رْيب الّ ّناس ليْوٍم لا جامع کرّبنا إنّ   وّهاب لْ ا أنت کرْحْ   يعاد ملْ ا خيْلف ال اهلل فيه إّن 



شْيئاً  اهلل دهم ّمنالأوْ  التْغّن عْنمهْ أْمواهلمْ وفروْا لن کذين لّ ا إّن  لـٰئو بک  ّنار لا همْ وقود کأوْ
ْ
عْونال   دأ لمهْ ذين من قبْ لّ او فرْ بوْا ک  شديد اهللو بذنوبمهْ  اهلل فأخذهمبئاياتنا  ذّ

فروْا کقل ّللّذين   عقاب لْ ا إلٰى  ستْغلبون وحتْشرون ان کقدْ   هاد ملْ ا جهّنّ وبْئس تقتا فئةٌ لْ ا يف فئتنيْ  ايةٌ   مْ کل ر اهلل تقاتل يف سبيل ٰى وأخْ نمه ّمْثلْيمهْ ک يافرةٌ يروْ
ْ
يؤّيد  اهللو عنيْ لْ ا رأ  کذالإّن يف   ن يشابنْصره م



لي وْ ةً ْلّ زّين   ْبصار ْلْ ا لعربْ من  ّشهواتلا للّناس حبّ  هبلا قنطرة منملْ ا قناطريلْ او بننيلْ او  لّنساا نْيالا ياةْْل ا متاع کذالرْ  ْْل او نْعامْلْ او سّومةملْ ا ْيلْل او فّضةلْ او ذّ  عنده حْسن اهللو دّ

ٍ کقْل أؤنّبئ  ب ئاملْ ا م خبريْ واٌج ّمطّهرةٌ نْهار خالدين فيها ْلْ ا حتْتهاعند رّبمهْ جّناتٌ ّْتري من  تّقْوْا ا لّذينل مْ کذال ّمن ذين لّ ا  عباد لْ ٱبـ بصريٌ  اهللو اهلل ورْضواٌن ّمنوأزْ  امّنا يقولون رّبنا إنّنا 



ة کئالملْ او هوإالّ  إلـٰه الأنّه  اهلل شهد  ْسوار ْلْ ٱبـ فرينْستْغ ملْ او نفقنيملْ او قانتنيلْ او ّصادقنيلاو ّصابرينلا  ّنار لا فرْ لنا ذنوبنا وقنا عذابغْ ٱفـ لوْا  قْسط لْ ٱبـ ماً ائعملْ قلْ ا وأوْ  عزيزلْ ا هوإالّ  إلـٰه ال

ين عندلا إّن   مي کْْل ا تاب کلْ اأوتوْا ذين لّ ا تلفخْ ا م وماالْس ْل ا اهلل دّ عملْ لْ ا هم جا من بْعد ماإالّ  ت  کّجوافإْن ح  ساب ْْل ا سريع اهلل فإّن  اهلل ياتئابفرْ کبْغياً بْينمهْ ومن ي فقْل أْسلمْ بعن وقل تّ ا ومنهللّ  وْجهي



متْ فإْن أ  ّمّينيْلْ او تابکلْ اأوتوْا ّللّذين  ْسلمْ ْا تدهْ ا أْسلموْا فقد ا عليْ  وْ إن توّلْوْا فإّنّ تلون اهلل ياتئابفرون کذين يلّ ا إّن   عباد لْ ٱبـ بصريٌ  اهللو غالبلْ ا کوّ بّيني بغريْ نّ لا ويقْ تلون  ّلذينا حقٍّ ويقْ

مرون
ْ
ّناس لا قْسط منلْ ٱبـ يأ هم بعذابٍ ألميٍ  لـٰئ  فبّشرْ ماهلمْ لّ ا کأوْ نْيالا يفذين حبطتْ أعْ وما  االخرهو دّ نصيباً أوتوْا ذين لّ اى إل ألمْ تر  هلم ّمن نّاصرين  عْونکلْ ا ّمن إلٰى  تاب يدْ م بْينمهْ مثّ کليوْ  اهلل تابک



بأنمّهْ  کذال  ّمْعرضون فريقٌ ّمْنمهْ وهم ٰى يتولّ  همْ يف إالّ ّنار لا قالوْا لن متّسنا رتون کدينمه ّما أّياماً ّمْعدوداتٍ وغرّ ّل کرْيب فيه ووّفيتْ الّ ْيف إذا مجْعناهمْ ليْوٍم کف  انوْا يفْ ٍس ّما   السبتْ وهمْ کنفْ

ْ ملْ ا ک مالاللمهّ  قل  يْظلمون  ْ ملْ ا تْؤيت کل ْ ملْ ا عتْنزو  امن تش کل وتعزّ   مّمن تشا کل هار لنّ ا لّْيل يفلا تولج  قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  کريْ إنّ ْل ا کبيد  وتذّل من تشا  من تشا لّْيل لا ّنهار يفلا وتولج ّيت ملْ ا يّ منْْل ا وّتْرج



يّ ْْل ا ت منيّ ملْ ا وّتْرج زق من تشا الّ   بغريْ حسابٍ   وترْ افرين کلْ ا ْؤمنونملْ ا يّتخذ لياأ ْؤمنني ملْ ا نمن دو  وْ عْل  رأن تّتقوْا إالّ   يف شيْ  اهلل فلْيس من کذالومن يفْ سه وإل اهلل مکمْنمهْ تقاةً ويذّ قْل   صري ملْ ا اهللى نفْ

هکصدورإن ّتْفوْا ما يف  ّسماوات لا ويْعمل ما يف اهلل مْ أوْ تْبدوه يْعلمْ ضْلْ ا وما يف ٍس ّما عملتْ مْن کّتد  يْوم  قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  اهللو رْ ْضرًا وما عملتْ من ّل نفْ ٍ حمّ تودّ لْو أّن بْينها وبْينه   سوخريْ



ر سه اهلل مکأمدًا بعيدًا ويذّ نمتْ کقْل إن   عباد لْ ٱبـ رؤوف اهللو نفْ بعوّن تّ ٱفـ اهلل حتّبون مْ کويْغفرْ ل اهلل مکْيببْ  غفورٌ  اهللو مْ کذنوب حميٌ  سول فإن توّلْوْا فإّن لاو اهلل قْل أطيعوْا   رّ  رّ

ال  و دم ونوحاً ا ٰى طفْص ا اهلل إّن   افرين کلْ ا يبّ  ال اهلل رانال  و إْبراهمي ّيةً بْعضها من   عاملني لْ ا عىل عمْ ذرّ إذْ   مسيعٌ علميٌ  اهللو بْعٍض  ران ربّ ْم ا قالت ت لرأة عمْ ما يف بْطّن  کإّنّ نذرْ



رًا فتقّبْل مّنّ إنّ  ا وضعْتها   علمي لْ ا ّسميعلا أنت کحمرّ مل مبا  اهللوٰى أنثقالتْ ربّ إّنّ وضْعتها فلمّ ر کذّ لا وضعتْ ولْيسأعْ مي ٰى نثْلْ ٱـک ّيتها  کوإّنّ أعيذها بوإّنّ مّسْيتها مرْ وذرّ جمي لا ّشْيطانلا من فتقّبلها   رّ

لها زکحسناً ورّبها بقبولٍ حسٍن وأنبتها نباتاً  لّما کرّيا کفّ قاً ملْ ا رّياکدخل علْيها ز راب وجد عندها رزْ ميوْ ٰ  قال يا مرْ زق من يشا اهلل إّن  اهلل قالتْ هو مْن عند هـٰذا کلأنّ رّيا رّبه قال کدعا ز کهنال  بغريْ حسابٍ   يرْ



ّيةً  کربّ هبْ لي من ّلدنْ  ذرّ عالا مسيع کطّيبةً إنّ  الا فنادتْه    دّ وهو قائمٌ  ةکئملْ راب أّن ملْ ا يصلّي يف يـٰى  کريبّش  اهلل وْ قاً  بيوْ مصدّ ٰ  قال ربّ   ّصاْلني لا وحصورًا ونبّياً ّمنوسّيدًا  اهلل لمةٍ ّمنکب أنّ

رأيت عاقرٌ قال ْم او ربکلْ ا مٌ وقدْ بلغّنالون لي غکي عل ما يشا اهلل کذالک قال     يفْ ثة الّناس ثلا ملّ کتالّ أ کيتا  قال ايةً   عل ّليْج ا ربّ  بّ کذْ او رْمزًا إالّ أّياٍم  ثريًا ک کر رّ   ار کبْ ْل او عشيّ لْ ٱبـ وسّبحْ 



مي کئالملْ ا وإذْ قالت ة يا مرْ عىٰل  کطفاْص او کوطّهر کطفاْص ا اهلل إّن  مي  عاملني لْ ا  نسا نيت ْق ا يا مرْ عي کرْ او اجديْس او کلربّ  الا مع مْن  کذال  عني کرّ وما  کإليْ غْيب نوحيه لْ ا  أنبا نت لدْيمهْ إذْ يلْقون ک

مي کممهْ أّيمهْ يالأْق  فل مرْ الئا إذْ قالت  خيْتصمون نت لدْيمهْ إذْ کوما  مي إّن  ةکملْ ها لمةٍ ّمْنهکب کيبّشر اهلل يا مرْ سيح ملْ ا مسْ مي وجيهاً يفبْ اى عيس نْيالا ن مرْ بني ملْ ا ومن االخرهو دّ ّناس لا ملّ کوي  قرّ



ٰ  قالتْ ربّ   ّصاْلني لا ومنالً ْه کْهد وملْ ا يف أنّ مْيسْسّن ون لي ولدٌ ولمْ کي خيْلق  اهلل کذالک بشرٌ قال ا قضٰى إذا   ما يشا أْمرًا فإّنّ   جنيل ْل او ّتْوراةلاو مةکْْل او تابکلْ ا ويعلّمه  ون کن فيکيقول له 

بّن إْسرائيل إلٰى الً ورسو يةٍ ّمن ئام بکأّنّ قدْ جْئت بّ  لق لکرّ ّطريْ فأنفخ فيه لا هْيئةکّطني لا م ّمنکمْ أّنّ أخْ ًا کفي ن ون طريْ مه کْلْ ا وأْبرئ اهلل بإذْ يْلْ او ن ْوٰى ملْ ا ْبرص وأحْ  کوأنّبئ اهلل بإذْ
ْ
لون وما کم مبا تأ



خرون يف بيوت مْ إّن کتدّ مْ إن کيةً لّ ئال کذاليف  ا بنيْ   نمت ّمْؤمنني ک قاً ملّ ومصدّ ّتْوراة وْلحّل لا يدّي من م لّ ا م بْعضکل ذي حرّ يةٍ ّمن ئام بکمْ وجْئتکعليْ  بّ  ريبّ  اهلل إّن   وأطيعون  اهلل قوْا تّ ٱفـ مْ کرّ  هـٰذابدوه عْ ٱفـ مْ کوربّ 

ا أحسّ   صراطٌ ّمْستقميٌ  فلمّ ر قال مْن کلْ ا مْنمه عيسٰى  فْ هدْ بأنّا ْش او هللّ ٱبـ امّنا  اهلل وارّيون حنْن أنصارْْل ا قال اهللى إل أنصاري سوللا بْعناتّ او تمبا أنزلْ  امّنا رّبنا   مْسلمون    رين کاملْ ا خريْ  اهللو اهلل رکروْا ومکوم  ّشاهدين لا معتْبنا کٱفـ رّ



إّنّ  يا عيسٰى  اهلل إذْ قال إليّ  کورافع کمتوّفي ذين لّ ا من کومطّهر ذين لّ ا فْوق کبعوتّ ا ذينلّ ا فروْا وجاعلک قيامة لْ ا يْومإلٰى  فروْا ک جع م کمْ فأحْ کمثّ إليّ مرْ بمهْ کين ذلّ ا فأّما  نمتْ فيه ّتْتلفون کمْ فيما کبْين فروْا فأعذّ

نْيالا عذاباً شديدًا يف وما هلم ّمن  االخرهو دّ ّصاْلات لا وعملوْا وْا امن ذين لّ ا وأّما  نّاصرين  نْتلوه  کذال  ّظاملني لا يبّ  ال اهللو فيوّفيمهْ أجورهمْ  دم خلقه من ا  مثلک اهلل عند إّن مثل عيسٰى   مي کْْل ا رکذّ لاويات اال من کعليْ 



بّ ْْل ا  ون کن فيکقال له  ترابٍ مثّ  رتين ملْ ا ن ّمنکت الف کقّ من رّ فيه من بْعد  کحاّج فمْن   مْ عملْ فقْل تعالْوْا لْ ا من ک جا ما ع أْبنا نا  مْ ونساک نا وأْبنا ندْ مْ کمْ وأنفسنا وأنفسک ونسا عل ّلْعنة إلـٰهٍ  مْن قّ وما ْْل ا قصصلْ ا هلو هـٰذاإّن   اذبني کلْ ا عىل اهلل مثّ نْبتهْل فناجْ

فإن توّلْوْا   مي کْْل ا عزيزلْ ا هلو اهلل وإّن  اهللإالّ  سدين ملْ ٱبـ علميٌ  اهلل فإّن  قْل يا   فْ إلٰى  تاب تعالْوْا کلْ ا أْهل مْ کبْيننا وبْين  مةٍ سوالک باباً  البه شْيئاً و کنْشر الو اهللإالّ نْعبد الّ أ   هدوْا بأنّا مْسلمون ْش ا فقولوْا  فإن توّلْوْا  اهلل ّمن دونيّتخذ بْعضنا بْعضاً أرْ



إالّ  ْلجنيلاو ّتوراةلا يف إْبراهمي وما أنزلتّجون اتاب لم حتکلْ ا يا أْهل متْ فيما ل  هـٰؤال هاأنمتْ   تْعقلون  المن بْعده أف م به کحاجاجْ ّجون فيما لْيس اعمٌل فمل حت ٌ کل يْعمل  اهللو م به عملْ ان کما   تْعلمون  الوأنمتْ  نْصرانّياً  اليهودّياً و إْبراهمي

ان حنيفاً ّمْسلماً وما ک نکولـٰ إّن   ني کْشرملْ ا ان منک ل ت ّط   ْؤمنني ملْ ا وليّ  اهللووْا امن ذين لّ او ّنيّب لا هـٰذابعوه وتّ ا ّناس بإْبراهمي للّذينلاى أوْ فةٌ ّمْن ائودّ مْ کتاب لْو يضلّونکلْ ا أْهل أنفسمهْ إالّ وما يضلّون  تاب کلْ ا يا أْهل  وما يْشعرون 



وأنمتْ  اهلل ياتئابفرون کلم ت تاب لم کلْ ا يا أْهل  تْشهدون  باطل لْ ٱبـ قّ ْْل ا تلْبسون قّ وأنمتْ ْْل ا تمونکوت وْا امن ذين لّ ا عىل أنزل ذيلّ ٱبـ امنوْا  تاب کلْ ا فةٌ ّمْن أْهلائوقالت ّط   تْعلمون  جعون ا  فروْا کاو ّنهارلا وْجه  الو  خره لعلمّهْ يرْ

مْ کملن تبع دينإالّ منوْا تْؤ  أحدٌ ّمْثل ما  أن يْؤٰى  اهللى هدٰى دهْل ا قْل إّن  مْ عند کّجواأوتيمتْ أوْ ي ته من يشا  واسعٌ علميٌ  اهللو  يْؤتيه من يشا اهلل فْضل بيدلْ ا مْ قْل إّن کربّ  تاب مْن إن کلْ ا ومْن أْهل  عظمي لْ ا فْضللْ ا ذو اهللو  خيْتصّ برْحْ



مْنه بقنط
ْ
ه إليْ تأ ومْنمه  کارٍ يؤدّ مْنه بدينارٍ 

ْ
ه الّ ّمْن إن تأ يؤدّ ٰف بىٰل   ذب وهمْ يْعلمون کلْ ا اهلل عىل ّمّيني سبيٌل ويقولونْلْ ا بأنّمهْ قالوْا لْيس علْينا يف کذال ماً ائما دْمت علْيه قإالّ  کإليْ   اهلل بعْهد ذين يْشرتونلّ ا إّن   ّتقني ملْ ا يبّ  اهلل فإّن  قٰى تّ او بعْهده مْن أوْ

انمهْ مثناً قلي لـٰئالً وأميْ ينظر  الو اهلل لّممهکي الو االخره ق هلمْ يفالخ ال کأوْ سبوه منکلْ ٱبـ أْلسنتمهوإّن مْنمهْ لفريقاً يلْوون   يمهْ وهلمْ عذابٌ ألميٌ کيز القيامة ولْ ا إلْيمهْ يْوم تاب کلْ ا تاب وما هو منکلْ ا تاب لتوْ  اهلل ويقولون هو مْن عند



ذب کلْ ا اهلل عىل ويقولون اهلل وما هو مْن عند ان لبشرٍ کما   وهمْ يْعلمون  ّنبّوة مثّ يقول لاو مکْْل او تابکلْ ا اهلل أن يْؤتيه نمتْ کونوْا رّبانّيني مبا ک نکولـٰ اهلل من دونونوْا عبادًا ّلي کللّناس  نمتْ کتاب ومبا کلْ ا تعلّمون

رسون  مر الو  تدْ
ْ
مْ کيأ مرلاو ةکئالملْ ا أن تّتخذوْا 
ْ
باباً أيأ ر بْعد إذْ أنمت ّمْسلمون کلْ ٱبـ مکّنبّينيْ أرْ م ّمن کتْيتا  ّنبّينيْ ملالا ميثاق اهلل وإذْ أخذ  فْ مْ ک جا مةٍ مثّ کتابٍ وحک ا مع ٌق ملّ مْ کرسوٌل ّمصدّ متْ أ  لتْؤمنّن به ولتنصرنّه قال ْقررْ



متْ  نا قال مْ کذالعىٰل  وأخذْ لـٰئف کذالبْعد ٰى فمن تولّ   ّشاهدين لا م ّمنکهدوْا وأناْ معْش ٱفـ إْصري قالوْا أْقررْ أفغريْ   فاسقون لْ ا هم کأوْ ض طْوعاً ْلْ او ّسماواتلا من يفيْبغون وله أْسمل  اهلل دين رْ جعون کو هاً وإلْيه يرْ  قْل   رْ

اعيل وإْسواق ويْعقإْبراهمي  أنزل عىٰل وما أنزل علْينا وما هللّ ٱبـ امّنا ّنبّيون من لاوٰى وعيسموسٰى ْسباط وما أويت ْلْ او وبوإمسْ ّبمهْ  ق بنيْ أحدٍ ّمْنمهْ  الرّ ومن يْبتغ   وحنْن له مْسلمون نفرّ بل الْس ْل ا غريْ   من االخره مْنه وهو يفم ديناً فلن يقْ



سول حقٌّ لا إميانمهْ وشهدوْا أّن فروْا بْعد کقْوماً  اهلل ْيف يْهديک  اسرين ْل ا هم  جاو رّ لـٰئ  ّظاملني لا قْوملْ ا يْهدي ال اهللو بّيناتلْ ا الئا و اهلل ؤهمْ أّن علْيمهْ لْعنةجزا کأوْ ّناس لاو ةکملْ عني  ف  الخالدين فيها   أمجْ خيفّ

همْ  العذاب ولْ ا عْنمه ذين لّ اإالّ   ينظرون  حميٌ  غفورٌ هللا وأْصلووْا فإّن  کذالتابوْا من بْعد  فروْا کذين لّ ا إّن   رّ دادوْا زْ ا إميانمهْ مثّ بْعد  بل تْوبتمهْ ک رًا ّلن تقْ فْ لـٰئو  وْا ماتفروْا وکذين لّ ا إّن   ّلون اّض لا هم کأوْ



بل مْن کوهمْ  ارٌ فلن يقْ ض ذهباً ْلْ ا  أحدهم ّمْل فّ رْ لـٰئبه ٰى تدْف ا ولو ٰ لْ ا لن تنالوْا   نّاصرين عذابٌ ألميٌ وما هلم ّمن هلمْ  کأوْ ون وما تنفقوْا تنفقوْا مّما حتبّ  رّب حتّ ّلبّن  الى ان حـکّطعام لا ّل ک  به علميٌ  اهلل فإّن   من شيْ  م إالّ إْسرائيل  ما حرّ

سه من قْبل أن عىٰل  إْسرائيل نفْ ل ت ّتْوراة قْل لا تنزّ
ْ
وْا فأ لوها إن تْ ٱفـ ّتْوراةلٱبـ ذب من بْعد کلْ ا اهلل عىل ْفرتٰى ا فمن  نمتْ صادقني ک لـٰئف کذال بعوْا ملّة تّ ٱفـ اهلل قْل صدق  ون ّظامللا هم کأوْ ل بْيتٍ   ني کْشرملْ ا ان منکإْبراهمي حنيفاً وما  إّن أوّ



ة کوضع للّناس للّذي بب ى ّللْعاملني کمبار ومن الً تطاع إلْيه سبيْس ا بْيت منلْ ا ّناس حجّ لا عىل مناً وهللّ ا  انکومن دخله بّيـناتٌ ّمقام إْبراهمي  اياتٌ  فيه   اً وهدً تاب کلْ ا قْل يا أْهل  عاملني لْ ا غّنٌّ عن اهلل إّن فر فک  اهلل ياتئابفرون کلم ت

قْل   ما تْعملون عىٰل  شهيدٌ  اهللو ون کلْ ا يا أْهل تاب لم تصدّ تْبغونها  امن مْن  اهلل عن سبيل ا تْعملون  اهلل وما  عوجاً وأنمتْ شهدا إن وْا امن ذين لّ ا يا أّيها  بغافلٍ عمّ ذين لّ ا نتطيعوْا فريقاً ّم  وکلْ ا أوتوْا  م کتاب يردّ   افرين کمْ کبْعد إميان



تْتىٰل  فرون وأنمتْ کْيف تکو مْ کوفي اهلل ايات  مْ کعليْ  فقدْ هللّ ٱبـ رسوله ومن يْعتصم وْا امن ذين لّ ا يا أّيها  صراٍط ّمْستقميٍ إلٰى  هدي قوْا  المجيعاً و اهلل حبْبل تصموْا عْ او  وأنمت ّمْسلمون إالّ متوتّن  الحقّ تقاته و اهلل قوْا تّ ا  تفرّ

داکمْ إذْ کعليْ  اهلل روْا نْعمتکذْ او مت کفأّلف بنيْ قلوب  نمتْ أعْ مْ فأْصبوْ واناً و شفا عىٰل  نمتْ کبنْعمته إخْ رةٍ ّمن م ّمْنها کّنار فأنقذلا حفْ ّ  اياته  مْ کل اهلل يبنيّ  کذالک ن کوْلت  مْ تْهتدون کلعل عونکّمن ى إل مْ أّمةٌ يدْ مرونْل ا
ْ
ْعروف ملْ ٱبـ ريْ ويأ



ر کنملْ ا ويْنهْون عن لـٰئو لوون ملْ ا هم کأوْ قوْا ّلذين ٱـک ونوْا کت الو  فْ لـٰئبّينات ولْ ا هم جا تلفوْا من بْعد ماخْ او تفرّ هلمْ عذابٌ  کأوْ تْ وجوهمهْ أْس ا ذينلّ ا وتْسودّ وجوهٌ فأّمايْوم تْبيضّ وجوهٌ   عظميٌ  مت کودّ فرْ  وْا مْ فذوقکبْعد إميان

يّضتْ بْ ا ذينلّ ا وأّما  فرون کْنمتْ تکعذاب مبا لْ ا ة همْ  اهلل وجوهمهْ ففي رْحْ ْ   فيها خالدون  ضا ّسماوات وما يفلا ما يفهللّ و  يريد ظلْماً ّللْعاملني  اهلل قّ وماْْل ٱبـ کنْتلوها عليْ  اهلل ايات  کتل رْ جع اهللى وإل ْلْ رجتْ ک  مور ْلْ ا ترْ  نمتْ خريْ أّمةٍ أخْ



مرون
ْ
ْعروف ملْ ٱبـ للّناس تأ ر کنملْ ا وتْنهْون عن ًا کتاب لکلْ ا أْهل امن ولْو هللّ ٱبـ وتْؤمنون ان خريْ ْؤمنون ملْ ا هّلم ّمْنمه لن   فاسقون لْ ا ثرهمکوأ و ى إالّ مْ کيضرّ مْ کوإن يقاتلوأذً  الدبار مثّ ْلْ ا مکيوّلو

ّلة أْين ما ثقفوْا لا ضربتْ علْيمه  ينصرون  إالّ ذّ بأنّمهْ  کذالنة کْس ملْ ا وضربتْ علْيمه اهلل بغضبٍ ّمنوْا  اّناس وبلا وحْبلٍ ّمن اهلل لٍ ّمنحببْ  تلون اهلل ياتئابفرون کانوْا يک بغريْ   نبياْلْ ا ويقْ وْا مبا عص کذال حقٍّ 



لْيسوْا   انوْا يْعتدون کوّ  تاب أّمةٌ کلْ ا ّمْن أْهل  سوا م ْليْو اوهللّ ٱبـ يْؤمنون  وهمْ يْساجدون  لّْيللا  ناا  اهلل ايات مةٌ يْتلون ائق مرونخر اال
ْ
ْعروف ملْ ٱبـ ويأ ر کنملْ ا ويْنهْون عن ات ْل ا ويسارعون يف ريْ لـٰئو وما   ّصاْلني لا من کأوْ

ٍ فلن ي علوْا مْن خريْ هکيفْ شْيئاً  اهلل ّمندهم الأوْ  العْنمهْ أْمواهلمْ وفروْا لن تْغّن کذين لّ ا إّن   ّتقني ملْ ٱبـ علميٌ  اهللو فروْ لـٰئو ّنار همْ لا أْصواب کأوْ مثل ما ينفقون يف   فيها خالدون  نْيا لا ياةْْل ا هـٰذه ريحٍ فيها صرٌّ أصابتْ حرْ  مثل کدّ



يا   أنفسمهْ يْظلمون  ْن کولـٰ اهلل ْته وما ظلممهکفأْهلقْوٍم ظلموْا أنفسمهْ  لون المْ کتّتخذوْا بطانةً ّمن دون الوْا امن ذين لّ ا أّيها
ْ
وْا ما الً مْ خباکيأ ودّ ْ قدْ بدت رب قدْ بّيّنا کصدورهمْ أأْفواهمهْ وما ّتْفي مْن   بْغضالْ ا عنمتّ

نمتْ کإن يات اال مکل الهاأنمتْ   تْعقلون  حتّبونمهْ   أوْ لّه وإذا کتاب کلْ ٱبـ مْ وتْؤمنونکيّبون الو غْيظ لْ ا مل منناْلْ ا مکعليْ وإذا خلْوْا عّضوْا  امّنا مْ قالوْا کلقو   ّصدور لا علميٌ بذات اهلل مْ إّن کقْل موتوْا بغْيظ



مْ حسنةٌ تسْؤهمْ کإن مْتسْس  رحوْا کوإن تصبْ  وإذْ   مبا يْعملون حميطٌ  اهلل ْيدهمْ شْيئاً إّن کمْ کيضرّ  البها وإن تْصربوْا وتّتقوْا مْ سّيئةٌ يفْ ت مْن أْهل فتان ائإذْ مّهت ّط   مسيعٌ علميٌ  اهللو ْؤمنني مقاعد للْقتالملْ ا تبّوئ کغدوْ شکمن ولّيهما  اهللو المْ أن تفْ

رٍ وأنمتْ أذّلةٌ  اهلل مکولقدْ نصر  ْؤمنون ملْ ا لکفلْيتو اهلل وعىل ّ  اهلل قوْا تّ ٱفـ ببدْ إذْ   رون کمْ تْش کلعل مْ کفيکتقول للْمْؤمنني ألن ي الئا فٍ ّمنالا  ثةالم بثکمْ ربّ کأن ميدّ  توإن تْصربوْا وتّتقوْا  بىٰل   منزلني  ةکملْ
ْ
 هـٰذام ّمن فْورهمْ کويأ



سةکمْ ربّ کمْيددْ  الئا فٍ ّمنالا  م خبمْ ٰى بْشرإالّ  اهلل وما جعله  مسّومني  ةکملْ م به کمْ ولتْطمئّن قلوبکل طع طرفاً   مي کْْل ا عزيزلْ ا اهلل مْن عندإالّ ّنْصر لا وما ليقْ فروْا أوْ کذين لّ ا ّمن لْيس   بني ائخ بتمهْ فينقلبوْا کي يتوب  أوْ   ْمر شيْ ْلْ ا من کل

بمهْ فإنّمهْ علْيمهْ أوْ يعذّ  ضا ّسماوات وما يفلا ما يفهللّ و  ظاملون  رْ ب من يشا  يْغفر ملن يشا ْلْ حميٌ  اهللو  ويعذّ   الوْا امن ذين لّ ا يا أّيها  غفورٌ رّ
ْ
با أْضعافاً ّمضاعفةً لا لوْا کتأ ّ  اهلل قوْا تّ او رّ لکلعل تْ لّ ا ّنارلا قوْا تّ او  وون مْ تفْ يت أعدّ



 ْ ّ لاو اهلل وأطيعوْا   افرين کلل سول لعل ْحون کرّ مْغفرةٍ ّمن إلٰى  وسارعوْا   مْ ترْ بّ  ضهاکرّ ض ْلْ او ّسماواتلا مْ وجّنةٍ عرْ رْ تْ للْمّتقني  ذين ينفقون لّ ا  أعدّ الا يف الاو  ّسرّ  اهللو ّناسلا عافني عنلْ او غْيظلْ ا اظمنيکلْ او  ّضرّ

سنني ملْ ا يبّ  تْغفروْا لذنوبمهْ ومن ْس ٱفـ اهلل روْا کظلموْا أنْفسمهْ ذإذا فعلوْا فاحشةً أوْ ذين لّ او  وْ نوب لا يْغفر ولمْ  اهللإالّ ذّ وْا  ما فعلوْا وهمْ عىٰل  يصرّ لـٰئ  يْعلمون  ّبمهْ وجّناتٌ ّْتري ؤهم جزا کأوْ نْهار خالدين فيها ْلْ ا من حتْتهاّمْغفرةٌ ّمن رّ



قدْ خلتْ   عاملني لْ ا م أْجرونْع  ضا مْ سنٌن فسريوْا يفکمن قْبل رْ ْيف کظروْا نْ ٱفـ ْلْ بني کملْ ا ان عاقبةک ى  هـٰذا  ذّ وْا تهن الو  ومْوعظةٌ ّللْمّتقني بياٌن ّللّناس وهدً لْون إن ْلْ ا وأنمتوْا حتْزن الو نمت کعْ حٌ کإن مْيسْس   ّمْؤمنني  مْ قرْ

حٌ ّمثْ لْ ا فقدْ مسّ  ْ قْوم قرْ ّناس لا ّيام نداوهلا بنيْ ْلْ ا کله وتل وْا امن ذين لّ ا اهلل وليْعمل ص  ّظاملني لا يبّ  ال اهللو  مْ شهداکويّتخذ من أمْ حسْبمتْ أن   افرين کلْ ا ومْيوقوْا امن ذين لّ ا اهلل وليموّ خلوْا  مْ کذين جاهدوْا منلّ ا اهلل ّنة ومّلا يْعملْل ا تدْ



نمتْ کولقدْ   ّصابرين لا ويْعمل دٌ   تنظرون تلْقْوه فقدْ رأْيتموه وأنمتْ ْوت من قْبل أن ملْ ا متّنْون إالّ وما حممّ سل لا رسوٌل قدْ خلتْ من قْبله رّ عىٰل  قلْبمتْ نا أفإن ّمات أوْ قتل قاب عىٰل  مْ ومن ينقلبْ کأعْ شْيئاً  اهلل عقبْيه فلن يضرّ  زي   رين کّشالا اهلل وسياجْ

ٍس أْن متوت کوما  ان لنفْ ن إالّ  الً تاباً ّمؤّج ک اهلل بإذْ نْيا نْؤته لا ومن يردْ ثواب دّ زي االخره مْنها ومن يردْ ثواب أّين ّمن نّيبٍّ قاتل معه رّبّيون کو  رين کّشالا نْؤته مْنها وسناجْ  يبّ  اهللو انوْا کتْس ا وما ضعفوْا وما اهلل يف سبيلثريٌ فما وهنوْا ملا أصابمهْ ک



ان کوما   ّصابرين لا ناناو أْقدامنا أْمرنا وثّبتْ فرْ لنا ذنوبنا وإْسرافنا يف غْ ا أن قالوْا رّبناإالّ مْ قْوهل نْيا وحْسن ثوابلا ثواب اهلل تاهمئاف  افرين کلْ ا قْوملْ ا عىل صرْ سنني ملْ ا يبّ  اهللو االخره دّ  ذين لّ ا يا أّيها  وْ

وکذين لّ ا إن تطيعوْا وْا امن قابعىٰل  مْ کفروْا يردّ نقلبوْا مْ فتکأعْ مْ کالمْو  اهلل بل  خاسرين  سنلْقي   ّناصرين لا وهو خريْ  ب مبالا فروْا کذين لّ ا يف قلوب عْ واهمهللّ ٱبـوْا کأْشر رّ
ْ
ْل به سلْطاناً ومأ   ّظاملني لاى ّنار وبْئس مْثولا ما لمْ ينزّ



ده  اهلل مکولقدْ صدق وعْ  ٰ نه حتّ إذا  إذْ حتّسونمه بإذْ متْ يف ْمر ْلْ ا فشلمْتْ وتنازعْ م کوعصْيمت ّمن بْعد ما أرا نْيا ومنلا م ّمن يريدکّما حتّبون من مْ عْنمهْ کمثّ صرف االخره م ّمن يريدکدّ  عىل ذو فْضلٍ  اهللو مْ کمْ ولقدْ عفا عنکليْبتلي

إذْ تْصعدون   ْؤمنني ملْ ا عولاو أحدٍ عىٰل  تلْوون الو سول يدْ مْ يف کرّ را اً کمْ فأثابکأخْ مْ غمّ ما عىٰل  حتْزنوْا  اليْ کبغمٍّ لّ  مثّ   خبريٌ مبا تْعملون  اهللو مْ کما أصاب المْ وکفات مْ کفةً ّمنائطٰى نّعاساً يْغشأمنةً  غمّ لْ ا م ّمن بْعدکأنزل عليْ 



قّ ْْل ا غريْ هللّ ٱبـ يظّنونفةٌ قدْ أمّهْتمهْ أنفسمهْ ائوط اهلّية يقولون هل ّلنا ْل ا ظّن  ّما قتلْنا هاهنا قل ّلْو   ْمر شيْ ْلْ ا ان لنا منکيقولون لْو  کيْبدون ل الأنفسمه ّما لّه هللّ خيْفون يف کْمر ْلْ ا قْل إّن   ْمر من شيْ ْلْ ا من  مْ لربزکنمتْ يف بيوتک

ما  اهلل مضاجعمهْ وليْبتليإلٰى  قْتللْ ا تب علْيمهکذين لّ ا ص ما يف مْ وليموّ کيف صدور ذين لّ ا إّن   ّصدور لا علميٌ بذات اهللو مْ کقلوب ى تقلْ ا مْ يْومکّلْوْا منتو اْل ا عان إّنّ سبوْا کّشْيطان ببْعض ما لا تزهّلمْس ا مْ  عْنمهْ إّن  اهلل ولقدْ عفا



ّلذين ٱـک ونوْا کت الوْا امن ذين لّ ا يا أّيها  غفورٌ حلميٌ  اهلل وانمهْ إذا ل فروْا وقالوْا ک ضا ضربوْا يفخْ رْ أوْ  ْلْ ى ّلْو ک انوْا کانوْا غزى عل ْا وماتعندنا ما   حْسرةً يف قلوبمهْ  کذال اهلل وما قتلوْا لياجْ

مبا  اهللو ْييـي ومييت اهللو ْ ملْغفرةٌ ّمن اهلل ولئن قتلمْتْ يف سبيل  تْعملون بصريٌ  ا جْيمعون  اهلل أوْ ممتّ ّ ٌ ممّ ةٌ خريْ ولئن   ورْحْ ْ أوْ قتلمْتْ  ةٍ ّمن  حتْشرون  اهللى لل ّممتّ نت فّظاً ک لنت هلمْ ولْو  اهلل فبما رْحْ مْن  نفّضوْا ٱلـقلْب لْ ا غليظ تْغفرْ ْس او ف عْنمهْ عْ ٱفـ کحْول



همْ يف ْمر ْلْ ا هلمْ وشاورْ إن   لني کتوملْ ا يبّ  اهلل إّن  اهلل عىل ْل کفإذا عزْمت فتو غالب  الف اهلل مکينصرْ  مْ فمن کمْ وإن خيْذلْ کل م ّمن کذي ينصرلّ ا ذا ان لنيبٍّ کوما   ْؤمنون ملْ ا لکفلْيتو اهلل بْعده وعىل

ت مبا غّل 
ْ
ٰ لْ ا يْومأن يغّل ومن يْغلْل يأ ّل ک قيامة مثّ توفّ ٍس ّما  بع تّ ا أفمن  يْظلمون  السبتْ وهمْ کنفْ واه جهّنّ  اهلل بسخطٍ ّمن  من باک اهلل رْضوان
ْ
ومأ همْ درجاتٌ   صري ملْ ا وبْئس بصريٌ مبا  اهللو اهلل عند  عىل اهلل لقدْ مّن   يْعملون 



منني إذْ بعث فيمهْ ؤملْ ا يْتلوْا  ّمْن أنفسمهْ الً رسو يمهْ کويز اياته  علْيمهْ  مة کْْل او تابکلْ ا ويعلّممه انوْا من قْبل لفي کوإن  أومّلا   لٍ ّمبنٍي الض م ّمصيبةٌ قدْ أصْبمت کأصابتْ  ٰ  ّمْثلْيها قلمْتْ  قْل هو مْن  هـٰذاأنّ عىٰل  اهلل مْ إّن کعند أنْفس

ما و  قديرٌ   ّل شيْ ک ى تقلْ ا مْ يْومکأصاب نْل ا عان فبإذْ الً فعوْا قالوْا لْو نْعمل قتادْ ا أو اهلل قاتلوْا يف سبيلنافقوْا وقيل هلمْ تعالْوْا ذين لّ ا يْعملول  ْؤمنني ملْ ا وليْعمل اهلل مْ ْ کناتّبْع ٱّلـ ر يْومئذٍ کمْ همْ لل فْ ميان يقولون أْقرب مْنمهْ ل إلْ 



مل مبا ي اهللو بأْفواهمه ّما لْيس يف قلوبمهْ  وانمهْ ل ذين قالوْا لّ ا  تمون کأعْ عْن وْا رؤدْ ٱفـ قْل وْا قتلوقعدوْا لْو أطاعونا ما خْ ْوت إن ملْ ا مکأنفس يا اهلل ذين قتلوْا يف سبيللّ ا حتْسّب  الو  نمتْ صادقني ک عند رّبمهْ   أْمواتاً بْل أحْ

زقون  يْستْبشرون بنْعمةٍ   همْ ْيزنون  الخْوفٌ علْيمهْ والّ خلْفمهْ أذين لمْ يلْوقوْا بمه ّمْن لّ ٱبـ نمن فْضله ويْستْبشرو اهلل تاهما  فرحني مبا  يرْ هللّ  تاجابوْا ْس ا ذينلّ ا  ْؤمنني ملْ ا يضيع أْجر ال اهلل وفْضلٍ وأّن  اهلل ّمن سول من بْعد ما أصابمهلاو  رّ



سنوْا مْنمهْ لْ ا ح للّذين أحْ  اهلل بعوْا رْضوانتّ او  وفْضلٍ ّلمْ مْيسْسمهْ سو اهلل قلبوْا بنْعمةٍ ّمننٱفـ  يل کولْ ا ونْعم اهلل وقالوْا حْسبناشْوهمْ فزادهمْ إمياناً خْ ٱفـ مْ کّناس قدْ مجعوْا للا ّناس إّن لا ذين قال هلملّ ا  أْجرٌ عظميٌ  ْوْا قتّ او قرْ

ا  ذو فْضلٍ عظميٍ  اهللو ّشْيطان خيّوف لام کذال إّنّ ليا وهمْ وخافون ّتاف اله ف أوْ وْا کلْ ا ذين يسارعون يفلّ ا کْيزن الو  نمت ّمْؤمنني کإن  ر إنّمهْ لن يضرّ جْيعل الّ أ اهلل شْيئاً يريد اهلل فْ وهلمْ  االخره هلمْ حّظاً يف  ذينلّ ا إّن   عذابٌ عظميٌ 



رکلْ ا رتوْا ْش ا ميان ْل ٱبـ فْ وْا  هلمْ شْيئاً و اهلل لن يضرّ ا ّْنلي کذين لّ ا ْيسّب  الو  عذابٌ ألميٌ  ا ّْنلي هلفروْا أّنّ نفسمهْ إّنّ ٌ ْلّ اً وهلمْ مْ هلمْ خريْ دادوْا إمثْ ما أنمتْ عىٰل  ْؤمننيملْ ا ليذر اهلل انکّما   عذابٌ ّمهنٌي  ليزْ ٰ  علْيه  بيث منْل ا مييزحتّ

غْيب لْ ا عىل مْ کليْطلع اهلل انکّطّيب وما لا سله من  اهلل ّن کولـٰ جْيتيب من رّ مْ أْجرٌ کتْؤمنوْا وتّتقوْا فلورسله وإن هللّ ٱبـنوْا مئاف  يشا ذين لّ ا ْيسّب  الو  عظميٌ  ًا هّلمْ بْل هو شرٌّ من  اهلل تاهما  يْبخلون مبا هّلمْ سيطّوقون ما خبلوْا به فْضله هو خريْ



ضْلْ او ّسماواتلا مريا هللّ قيامة ولْ ا يْوم نيا اهلل ذين قالوْا إّن لّ ا قْول اهلل ّلقدْ مسع  مبا تْعملون خبريٌ  اهللو رْ متْ أْيدي کذال  ريق ْْل ا ذوقوْا عذاببغريْ حقٍّ ونقول   نبياْلْ ا تب ما قالوْا وقْتلمهکسن  فقريٌ وحنْن أغْ مْ کمبا قدّ

عهد  اهلل ذين قالوْا إّن لّ ا  ٍم ّللْعبيد الّ لْيس بظ اهلل وأّن  ٰ  نْؤمن لرسولٍ الّ إلْينا أ حتّ باٍن ت تينا بقرْ
ْ
 يأ

ْ
بّينات لْ ٱبـ مْ رسٌل ّمن قْبليک جا ّنار قْل قدْ لا لهکأ فإن   نمتْ صادقني کإن ّلذي قلمْتْ فمل قتلْتموهمْ ٱبـ و بوک ب رسٌل ّمن کفقدْ  کذّ ذّ برلاو بّيناتلْ ٱبـوْا  اج کقْبل  زّ



ٍس ک  نري ملْ ا تابکلْ او ّل نفْ ا توّفْون ملْ ا قةائذ ْوت وإّنّ قيامة لْ ا مْ يْومکأجور ز ّنار لا ح عنفمن زحْ خل نْيا لا ياةْْل ا ّنة فقدْ فاز وماْل ا وأدْ لتْبلوّن يف   غرور لْ ا متاعإالّ دّ مْ کمْ وأنفسکأْموال  ذين أوتوْا لّ ا ولتْسمعّن من

ى وْا کأْشر ذينلّ ا مْ ومنکتاب من قْبلکلْ ا أذً م کذالوتّتقوْا فإّن ثريًا وإن تْصربوْا ک ْا به مثناً ْش او ظهورهمْ   تمونه فنبذوه وراکت التاب لتبّينّنه للّناس وکلْ ا ذين أوتوْا لّ ا قميثا اهلل أخذ وإذْ   مور ْلْ ا مْن عزْ رتوْ



رحون مبا أتلّ ا حتْسّب  ال  فبْئس ما يْشرتون الً قلي يّبون أن ْيمدوْا مبا لمْ  ْوْا ذين يفْ علوْا فوّ ْ مهللّ و  عذاب وهلمْ عذابٌ ألميٌ لْ ا حتْسبّنمهْ مبفازةٍ ّمن اليفْ ضْلْ او ّسماواتلا کل عىٰل  اهللو رْ ضْلْ او ّسماواتلا إّن يف خلْق  قديرٌ   ّل شيْ ک  رْ

لي ياتٍ ئال ّنهارلاو لّْيللا فالتخْ او وْ ذين لّ ا  ْلباب ْلْ ا ْلّ قياماً  اهلل رونکيذْ  جنوبمهْ  عىٰل وقعودًا و ض رّبنا ْلْ او ّسماواتلا رون يف خلْقکويتف رْ ت فقنا  کسْبوانالً باط هـٰذا ما خلقْ من  کرّبنا إنّ   ّنار لا عذاب خل زْيته وما لا تدْ ّنار فقدْ أخْ



ّبنا إنّنا   للّظاملني مْن أنصارٍ  رّ رْ عّنا کفرْ لنا ذنوبنا وغْ ٱفـ رّبنا مّنائاف مْ کبربّ  امنوْا  ميان أْن مسْعنا منادياً ينادي ل إلْ  فّ تاجاب هلمْ رّبمهْ ْس ٱفـ  يعاد ملْ ا ّتْلف ال کقيامة إنّ لْ ا ّتْزنا يْوم الو کرسل عىٰل  ما وعدتّنااتنا  و رّبنا  ْبرار ْلْ ا سّيئاتنا وتوّفنا مع أضيع عمل عاملٍ  الأّنّ 

ٰى رٍ أوْ أنثکم ّمن ذکّمن رجوْا من ذين لّ ٱفـ م ّمن بْعٍض کبْعض رّن کوقاتلوْا وقتلوْا ْلديارهمْ وأوذوْا يف سبيلي هاجروْا وأخْ خلّنمهْ فّ نْهار ْلْ ا جّناتٍ ّْتري من حتْتهاعْنمهْ سّيئاتمهْ وْلدْ  ال  ّثواب لا عنده حْسن اهللو اهلل ثواباً ّمن عند



نّ  فروْا کذين لّ ا تقلّب کيغرّ واهمْ جهّنّ وبْئسمتاعٌ قليٌل مثّ   د البلْ ا يف
ْ
ْن ّم الً نْهار خالدين فيها نزْلْ ا هلمْ جّناتٌ ّْتري من حتْتهاقْوْا رّبمهْ تّ ا ذينلّ ا نکـٰل  هاد ملْ ا مأ ٌ  اهلل وما عند اهلل عند خريْ وما هللّ ٱبـ تاب ملن يْؤمنکلْ ا وإّن مْن أْهل  ْبرار ألْ لّ 

يْشرتون  الهللّ  إلْيمهْ خاشعنيمْ وما أنزل کأنزل إليْ  لـٰئالً مثناً قلي اهلل ياتئاب هلمْ  کأوْ ّ  اهلل قوْا تّ او وصابروْا ورابطوْا  ربوْا ْص اوْا امن ذين لّ ا يا أّيها  ساب ْْل ا سريع اهلل أْجرهمْ عند رّبمهْ إّن  لوون کلعل   مْ تفْ



  نسالا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 مکقوْا ربّ تّ ا ّناسلا يا أّيها

ٍس کذي خلقلّ ا م ّمن نّفْ
جها  ثريًا کالً وبثّ مْنهما رجاواحدةٍ وخلق مْنها زوْ

ذي لّ ا اهلل قوْا تّ او  ونسا

حام إّن ْلْ او لون به تسا  رْ
 و  مْ رقيباً کان عليْ ک اهلل
أْمواهلمْ ٰى يتاملْ اوْا ات
لوْا  الو  بيثْل ا تتبدّ
  الّطّيب ولٱبـ

ْ
لوْا کتأ

إلٰى  أْمواهلمْ 
ان کمْ إنّه کأْموال
متْ   بريًا کحوباً  وإْن خفْ



سطوْا يفالّ أ ٰى يتاملْ ا تقْ
 م ّمنکووْا ما طاب لکنٱفـ
  ورباع فإْن الوث مْثٰن   ّنسالا

متْ أ ْا فواحدةً تْعدلوالّ خفْ
انکأوْ ما مل  کذالمْ کتْ أميْ
ٰن   و  تعولوْا الّ أأدْ

صدقاتهّن حنْلةً   لّنسااوْا ات
ّمْنه   مْ عن شيْ کفإن طبْ ل

ساً ف  الو  لوه هنيئاً ّمريئاً کنفْ
 مکأْموال  ّسفهالا تْؤتوْا 

 مْ قياماً کل اهلل يت جعللّ ا
 زقوهمْ فيهارْ او
سوهمْ وقولوْا هلمْ کاو
 تلوْا بْ او  روفاً ّمْع الً قْو 
ٰ  ٰى يتاملْ ا  إذا بلغوْا حتّ
نْسمت ّمْنمهْ ا  اح فإْن کنّ لا



فعوْا إلْيمهْ دْ ٱفـ رْشدًا 
  الأْمواهلمْ و

ْ
لوها کتأ

إْسرافاً وبدارًا أن 
ان غنّياً کربوْا ومن کي

ان فقريًا کفلْيْستْعففْ ومن 
 
ْ
ْعروف فإذا دفْعمتْ ملْ ٱبـ ْل کفلْيأ

ْا هدوْش أفـ إلْيمهْ أْمواهلمْ 
  حسيباً هللّ ٱبـفٰى کعلْيمهْ و

ا تر ّ جال نصيبٌ ممّ  کّللرّ
ْقربون ْلْ او والدانلْ ا

ا تر  وللّنسا ّ  کنصيبٌ ممّ
ْقربون ْلْ او والدانلْ ا

ثر نصيباً کمّما قّل مْنه أوْ 
روضاً   وإذا حضر  ّمفْ

لوْا لْ ا ٰب لْ ا قْسمة أوْ  قرْ
 نيکساملْ اوٰى يتاملْ او



 زقوهم ّمْنه وقولوْا هلمْ رْ ٱفـ
ش  ّمْعروفاً الً قْو  ذين لْو لّ ا وْليخْ
ّيةً کتر وْا مْن خلْفمهْ ذرّ

 ْا ضعافاً خافوْا علْيمهْ فلْيّتقو
  سديدًا الً وْليقولوْا قْو  اهلل
 لّ ا إّن 

ْ
لون کذين يأ

ا  يتامٰى لْ ا أْموال ظلْماً إّنّ
 
ْ
لون يف بطونمهْ نارًا کيأ

  وسيْصلْون سعريًا 
يف  اهلل مکيوصي
مْثل  رکمْ للذّ کدالأوْ 
  ّن نساکنثينيْ فإن ْلْ ا حظّ 
ْ ا فْوق  کنتنيْ فلهّن ثلثا ما ترث

 انتْ واحدةً فلهاکوإن 
ّل واحدٍ کّنْصف وْلبوْيه للا إن  کّسدس مّما ترلا ّمْنهما



ن ّله کان له ولدٌ فإن ّلمْ يک
 ولدٌ وورثه أبواه فألّمه

وةٌ کّثلث فإن لا ان له إخْ
ّسدس من بْعد وصّيةٍ لا فألّمه

  ها أوْ دْيٍن يوصي ب
 المْ کمْ وأبناؤکؤابا

رون أّيمهْ أْقرب ل عاً کتدْ مْ نفْ
 اهلل إّن  اهلل فريضةً ّمن

مْ کول  يماً کح ان عليماً ک
واج کنْصف ما تر مْ کأزْ
ن هّلّن ولدٌ فإن کإن ّلمْ ي

بع لا مکان هلّن ولدٌ فلک رّ
ن من بْعد وصّيةٍ کمّما تر

 يوصني بها أوْ دْيٍن وهلّن 
بع مّمالا متْ إن ّلمْ کتر رّ
ان کمْ ولدٌ فإن کن لّ کي



ّثمن مّما لا مْ ولدٌ فلهّن کل
مت ّمن بْعد وصّيةٍ کتر

توصون بها أوْ دْيٍن وإن 
لةً الکان رجٌل يور  ک
رأةٌ وله أخٌ أوْ ْم ا أو

تٌ فل  ّل واحدٍ ّمْنهماکأخْ
ْا انوکّسدس فإن لا
  اکفمهْ شر کذالثر من کأ

ّثلث من بْعد وصّيةٍ لا يف
 بها أوْ دْيٍن غريْ  يوصٰى 
 اهللو اهلل وصّيةً ّمنمضارٍّ 

ْ   علميٌ حلميٌ  ومن  اهلل حدود کتل
خلْه جّناتٍ  اهلل يطع ورسوله يدْ

نْهار ْلْ ا ّْتري من حتْتها
 فْوزلْ ا کذالخالدين فيها و

 اهلل ومن يْعص  عظمي لْ ا



خلْه  ورسوله ويتعدّ حدوده يدْ
نارًا خالدًا فيها وله عذابٌ 

تني ّلـيٰتاو  ّمهنٌي 
ْ
 فاحشة منلْ ا يأ

تْشهدوْا علْيهّن ْس ٱفـ مْ کئنّسا
بعةً ّمن مْ فإن شهدوْا کأرْ

ٰ  بيوتلْ ا وهّن يفکفأْمس حتّ
 اهلل ْوت أوْ جْيعلملْ ا يتوّفاهّن 
تيانها  لّذانلاو  الً هلّن سبي

ْ
يأ

ذومها فإن تابا ئامْ فکمن
رضوْا عْنهما  وأْصلوا فأعْ

ان تّواباً ک اهلل إّن 
حيماً  ا  رّ  اهلل عىل ّتْوبةلا إّنّ

لـٰئيتوبون من قريبٍ فجبهالةٍ مثّ   ّسولا للّذين يْعملون  کأوْ
 انکعلْيمهْ و اهلل يتوب
 ولْيست  يماً کعليماً ح اهلل



ّسّيئات لا ّتْوبة للّذين يْعملونلا
 ٰ  إذا حضر أحدهم حتّ
ن اال ْوت قال إّنّ تْبتملْ ا
ذين ميوتون وهمْ لّ ا الو

ارٌ ک لـٰئفّ نا هلمْ  کأوْ تدْ أعْ
 ذين لّ ا يا أّيها  عذاباً أليماً 

مْ أن کيّل ل الوْا امن
هاً وک  ّنسالا ترثوْا   الرْ

هبوْا ببْعض ما   تْعضلوهّن لتذْ
تني إالّ تْيتموهّن ا

ْ
أن يأ

 بفاحشةٍ ّمبّينةٍ وعاشروهّن 
رْهتموهّن کْعروف فإن ملْ ٱبـ

 رهوْا شْيئاً وجْيعلکأن ت فعسٰى 
ًا  اهلل   ثريًا کفيه خريْ

تْبدال ْس ا وإْن أردمتّ 
ٍج ّم  ٍج کزوْ تْيمتْ ا و ان زوْ



داهّن قنطارًا ف  الإحْ
خذونه بْهتاناً 

ْ
خذوْا مْنه شْيئاً أتأ

ْ
تأ

اً ّمبيناً  خذونه کو  وإمثْ
ْ
ْيف تأ

إلٰى  مْ کبْعضٰى وقدْ أْفض
ن من م ّميثاقاً کبْعٍض وأخذْ

  حکووْا ما نکتن الو  غليظاً 
ما  إالّ   ّنسالا م ّمنکباؤا

تاً کقدْ سلف إنّه  ان فاحشةً ومقْ

متْ عليْ   الً سبي  وسا مْ کحرّ
مْ کمْ وبناتکأّمهات

اتکوأخوات مْ کمْ وعمّ
خ ْلْ ا مْ وبناتکتالوخا
ت وأّمهاتْلْ ا وبنات  مکخْ

ضْعن ّلـيٰتا مْ کأرْ
 م ّمنکوأخوات

ضاعة وأّمهات نسلا مْ کائرّ



يف  ّلـيٰتا مکوربائب
 مکئنّسا م ّمنکحاجور

خلمْت بهّن فإن ّلمْ د ّلـيٰتا
جناح  الونوْا دخلمْت بهّن فکت

 مکئل أْبنائالمْ وحکعليْ 
مْ کبالذين مْن أْص لّ ا

تنيْ ْلْ ا وأن ّْتمعوْا بنيْ  خْ
 اهلل ما قدْ سلف إّن إالّ 

حيماً ک   ان غفورًا رّ
صناتملْ او ما إالّ   لّنساامن  وْ
انکمل  اهلل تابکمْ کتْ أميْ

م ّما کمْ وأحّل لکعليْ 
أن تْبتغوْا  مْ کلذا  ورا
ْصنني غريْ کبأْموال م حمّ

تْعمت به مْنهّن ْس ا مسافوني فما تمْ
توهّن أجورهّن فريضةً ئاف



مْ فيما کجناح عليْ  الو
فريضة لْ ا تراضْيمت به من بْعد

  يماً کان عليماً حک اهلل إّن 
مْ کومن ّلمْ يْستطعْ من

 حکأن ينالً طْو 
صناتملْ ا ْؤمنات فمن ّما ملْ ا وْ
 مکم ّمن فتياتکانتْ أميْ کمل
مل  اهللو ْؤمناتملْ ا أعْ

 م ّمن بْعٍض کمْ بْعضکبإميان
ن أْهلهّن کنٱفـ  و ووهّن بإذْ
ْعروف ملْ ٱبـ توهّن أجورهّن ا

 الحْمصناتٍ غريْ مسافواتٍ و
داٍن فإذا  مّتخذات أخْ
صّن فإْن أتنيْ بفاحشةٍ  أحْ

صنات ملْ ا عىل فعلْيهّن نْصف ما وْ
 ملْن خشي کذال عذابلْ ا من



مْ وأن کعنت منْ لْ ا
ٌ لّ   اهللو مْ کتْصربوْا خريْ
حميٌ  ليبنيّ  اهلل يريد  غفورٌ رّ

ذين لّ ا مْ سننکمْ ويْهديکل
 مْ کمْ ويتوب عليْ کمن قْبل

 اهللو  ميٌ کعلميٌ ح اهللو
مْ کيريد أن يتوب عليْ 

 ذين يّتبعونلّ ا ويريد

الً ّشهوات أن متيلوْا ميْ لا
ف  اهلل يريد  عظيماً  أن خيفّ

نسان ْل ا خلقمْ وکعن
وْا امن ذين لّ ا يا أّيها  ضعيفاً 

  ال
ْ
مْ کلوْا أْموالکتأ

أن إالّ باطل لْ ٱبـ مْ کبْين
ون ّتارةً عن تراٍض کت
تلوْا أنفس المْ وکّمن مْ کتقْ



  مْ رحيماً کان بک اهلل إّن 
عْل  واناً  کذالومن يفْ عدْ

وظلْماً فسْوف نْصليه نارًا 
 اهلل عىل کذالان کو

ر ما ائبکتنبوْا إن ّتْ   يسريًا 
رْ عنکتْنهْون عْنه ن مْ کفّ

ْ کسّيئات خل خکمْ وندْ الً م ّمدْ
 تتمّنْوْا ما فّضل الو  رمياً ک

بْعٍض عىٰل  مْ کبه بْعض اهلل
ا ّ جال نصيبٌ ممّ تسبوْا کا ّللرّ

ا  وللّنسا ّ  تسبْ کا نصيبٌ ممّ
 من فْضله إّن  اهلل ألوْا ْس او

  عليماً   ّل شيْ کان بک اهلل
 کا موالي مّما ترلٍّ جعلْنکول
 ْقربونْلْ او والدانلْ ا
انلّ او مْ کذين عقدتْ أميْ



 اهلل توهمْ نصيبمهْ إّن ئاف
  شهيدًا   ّل شيْ کعىٰل  انک
جال قّوامونلا  عىل رّ
 بْعضمهْ  اهلل مبا فّضل  ّنسالا

بْعٍض ومبا أنفقوْا مْن عىٰل 
ّصاْلات قانتاتٌ لٱفـ أْمواهلمْ 

 اهلل حافظاتٌ ّللْغْيب مبا حفظ
ّتافون نشوزهّن  ّلـيٰتاو

 اجروهّن يفهْ او فعظوهّن 
ربوهّن فإْن ْض او ضاجعملْ ا

تْبغوْا علْيهّن  المْ فکأطْعن
ان علّياً ک اهلل إّن الً سبي
متْ شقاق   بريًا ک وإْن خفْ
ماً ّمْن أْهله کعثوْا حبْ ٱفـ بْينهما
ماً ّمْن أْهلها إن يريدا کوح

بْينهما  اهلل حاً يوّفقالإْص 



  عليماً خبريًا  انک اهلل إّن 
 الو اهلل بدوْا عْ او
 وْا به شْيئاً کتْشر
ساناً وبذيلْ ٱوبـ  والدْين إحْ
ٰب لْ ا ٰى يتاملْ او قرْ
 ار ذيْل او نيکساملْ او
ٰب لْ ا  نبْل ا ارْل او قرْ
 نبْ او نبْل ٱبـ ّصاحبلاو

انکّسبيل وما مللا مْ کتْ أميْ
ان کيبّ من  ال اهلل إّن 
لون ذين يْبخلّ ا  فخورًا الً خمْتا

مرون
ْ
ل لْ ٱبـ ّناسلا ويأ بخْ
من  اهلل تاهما  تمون ماکوي

 ْ نا لل تدْ افرين کفْضله وأعْ
ذين ينفقون لّ او  عذاباً ّمهيناً 

 الّناس ولا  أْمواهلمْ رئـا



 ْليْومٱبـ الوهللّ ٱبـ يْؤمنون
 نکخر ومن ياال
  ريناً ق  فسا ّشْيطان له قريناً لا

وْا امن وماذا علْيمهْ لْو 
خر اال ْليْوماوهللّ ٱبـ

 اهلل وأنفقوْا مّما رزقمه
 إّن   بمه عليماً  اهلل انکو

ةٍ  ال اهلل يْظمل مْثقال ذرّ

ها ويْؤت  کوإن ت حسنةً يضاعفْ
ْيف کف  من ّلدنْه أْجرًا عظيماً 

ّل أّمةٍ بشهيدٍ کإذا جْئنا من    شهيدًا   هـٰؤالعىٰل  کوجْئنا ب
فروْا کذين لّ ا يْومئذٍ يودّ 
سول لْو رّ لا وعصوْا 

ض وْلْ ا بمه تسّوٰى   الرْ
 يا أّيها  حديثاً  اهلل تمونکي



ربوْا  الوْا امن ذين لّ ا  تقْ
ٰ  ارٰى کوأنمتْ س ّصلٰوةلا حتّ

جنباً  التْعلموْا ما تقولون و
ٰ  عابري سبيلٍ إالّ  تْغتسلوْا حتّ

ضٰى نمت ّم کوإن  عىٰل  أوْ رْ
 م ّمنکأحدٌ ّمن  جا سفرٍ أوْ 

فمْل   سانّ لا مْسمتالأوْ  ْلغائطا
موْا صعيدًا   ّتدوْا ما فتيمّ

مْ کسووْا بوجوهْم ٱفـ طّيباً 
ان ک اهلل مْ إّن کوأْيدي

ى إل ألمْ تر  عفّوًا غفورًا 
 ذين أوتوْا نصيباً ّمنلّ ا
لة الّض لا تاب يْشرتونکلْ ا

 ويريدون أن تضلّوْا 
مل  اهللو  ّسبيل لا أعْ

دائ ولّياً هللّ ٱبـ فٰى کمْ وکبأعْ



 ّمن  ريًا نصهللّ ٱبـفٰى کو
فونلّ ا  ذين هادوْا يرّ
مل عن ّمواضعه کلْ ا

 ويقولون مسْعنا وعصْينا
 مْسمعٍ وراعنا لّياً مسْ او

 عْ غريْ
ين لا سنتمهْ وطْعناً يفلْ أبـ دّ

ولْو أنّمهْ قالوْا مسْعنا 
نا ناو عْ مسْ او وأطْعنا ظرْ

ًا هّلمْ وأْقوم کل ان خريْ
رهمْ فکب اهلل ّلعنمه نکولـٰ  الفْ

 يا أّيها  الً قلي إالّ يْؤمنون 
 تاب کلْ ا ذين أوتوْا لّ ا

ا  امنوْا  قاً ملّ ْلنا مصدّ مبا نزّ
م ّمن قْبل أن نّْطمس کمع

ها بارها عىٰل  وجوهاً فنردّ أدْ
 ما لعّنا أْصوابکأوْ نلْعنمهْ 



 اهلل ان أْمرکّسْبت ولا
عو يْغفر أن  ال اهلل إّن   الً مفْ
 کذالبه ويْغفر ما دون  کيْشر

 فقدهللّ ٱبـ کرومن يْش   ملن يشا
اً عظيماً  ْفرتٰى ا  ألمْ تر  إمثْ
ون کذين يزلّ اى إل

ي من کيز اهلل أنفسمهْ بل
ظرْ نا  الً يْظلمون فتي الو  يشا

رتونک  اهلل عىل يف يفْ
اً ّمبيناً فٰى کذب وکلْ ا   به إمثْ

ذين أوتوْا لّ اى إل ألمْ تر
 تاب يْؤمنونکلْ ا نصيباً ّمن

ّطاغوت لاو ْبتْل ٱبـ
 فروْا کللّذين ويقولون 

 ذين لّ ا منأْهدٰى   هـٰؤال
لـٰئ  الً سبيوْا امن ذين لّ ا کأوْ



فلن  اهلل ومن يلْعن اهلل لعنمه
أمْ هلمْ   ّتد له نصريًا 

ْ ملْ ا نصيبٌ ّمن الّ فإذًا  کل
أمْ   ّناس نقريًا لا يْؤتون
  ماعىٰل  ّناسلا ْيسدون

  اتْينا من فْضله فقدْ  اهلل تاهما
 تابکلْ ا إْبراهمي ال
ْ اتْينا مة وکْْل او اً کهم ّمل

به  امن فمْنمه ّمْن   عظيماً 
فٰى کومْنمه ّمن صدّ عْنه و

ذين لّ ا إّن   جبهّنّ سعريًا 
سْوف نْصليمهْ بئاياتنا  فروْا ک

لّما نضاجتْ جلودهمْ کنارًا 
ها  ْلناهمْ جلودًا غريْ بدّ

 اهلل عذاب إّن لْ ا ليذوقوْا 
  يماً کان عزيزًا حک



 وعملوْا  وْا امن ذين لّ او
خلمهْ جّناتٍ لا ّصاْلات سندْ

نْهار ْلْ ا ّْتري من حتْتها
خالدين فيها أبدًا هّلمْ فيها 
خلمهْ  واٌج ّمطّهرةٌ وندْ أزْ

 اهلل إّن   الً ظليالً ظـ
مر
ْ
وْا کيأ  مْ أن تؤدّ
أْهلها وإذا إلٰى  ماناتْلْ ا

مت بنيْ کح ّناس أن لا مْ
ل إّن لْ ٱبـ موْا کحتْ   اهلل عدْ

ا يعظ  اهلل ّن م به إکنعمّ
 يا أّيها  ان مسيعاً بصريًا ک
 أطيعوْا وْا امن ذين لّ ا

سول لا وأطيعوْا  اهلل رّ
لي مْ فإن کْمر منْلْ ا وأوْ

متْ يف شيْ  وه  تنازعْ ى إل فردّ



سول إن لاو اهلل نمتْ کرّ
 ْليْوماوهللّ ٱبـ تْؤمنون

سن  کذالخر اال ٌ وأحْ خريْ
وي
ْ
ذين لّ اى إل ألمْ تر  الً تأ

عمون أنّمهْ  مبا وْا امن يزْ
 کوما أنزل من قْبل کأنزل إليْ 

 موْا کيريدون أن يتوا
ّطاغوت وقدْ لاى إل

فروْا به کأمروْا أن ي
ّشْيطان أن يضلمّهْ لا ويريد
وإذا قيل   بعيدًا الً الض

 اهلل ما أنزلإلٰى  هلمْ تعالْوْا 
سول رأْيتلاى وإل  رّ
ون عنملْ ا  کنافقني يصدّ

ْيف إذا کف  صدودًا 
متْ أصابْتمه ّمص يبةٌ مبا قدّ



 ْيلفون کجاؤو أْيديمهْ مثّ 
نا هللّ ٱبـ ساناً إالّ إْن أردْ إحْ

لـٰئ  وتْوفيقاً   ذين يْعمللّ ا کأوْ
رْض  اهلل ما يف قلوبمهْ فأعْ

عْنمهْ وعْظمهْ وقل هّلمْ يف 
سلْنا   بليغاً الً أنفسمهْ قْو  وما أرْ
سولٍ  نإالّ من رّ  ليطاع بإذْ

 ولْو أنّمهْ إذ ّظلموْا  اهلل

 تْغفروْا ْس ٱفـ کجاؤو أنفسمهْ 
سول لا تْغفر هلمْس او اهلل رّ

حيماً  اهلل لوجدوْا    تّواباً رّ
ٰ  يْؤمنون ال کوربّ  الف حتّ
 الفيما شاجر بْينمهْ مثّ  کموکي

ا  ّ جيدوْا يف أنفسمهْ حرجاً ممّ
ولْو   قضْيت ويسلّموْا تْسليماً 

 تْبنا علْيمهْ أنکأنّا 



 مْ أوکتلوْا أنفسْق ا
م کوْا من دياررجخْ ا

قليٌل ّمْنمهْ ولْو إالّ ّما فعلوه 
أنّمهْ فعلوْا ما يوعظون به 

ًا هّلمْ وأشدّ تْثبيتاً کل   ان خريْ
ا ّمن ّلدنّ ّلئاتْيناهم  وإذًا 

وهلدْيناهمْ   أْجرًا عظيماً 
 ومن يطع  صراطاً ّمْستقيماً 

سول فلاو اهلل لـٰئرّ  مع کأوْ
 علْيمه ّمن اهلل ذين أنْعملّ ا
يقنيلاو ّينيّنبلا  ّصدّ
ّصاْلني لاو  ّشهدالاو

لـٰئوحسن   کذال  رفيقاً  کأوْ
هللّ ٱبـفٰى کو اهلل فْضل منلْ ا

وْا امن ذين لّ ا يا أّيها  عليماً 
ر فروْا نٱفـ مْ کخذوْا حذْ



وإّن   فروْا مجيعاً نا ثباتٍ أو
مْ ملن ّليبّطئّن فإْن کمن

م ّمصيبةٌ قال قدْ کأصابتْ 
 عليّ إذْ لمْ  اهلل أنْعم

ولئْن   ن ّمعمهْ شهيدًا کأ
 اهللّمن  مْ فْضٌل کأصاب

ن کأن ّلمْ تکليقولّن 
ةٌ يا ليتّن کبْين مْ وبْينه مودّ

نت معمهْ فأفوز فْوزًا ک
 اهلل فلْيقاتْل يف سبيل  عظيماً 

نْيالا ياةْْل ا ذين يْشرونلّ ا  دّ
 ومن يقاتْل يف سبيل باالخره
تْل  اهلل يْغلبْ فسْوف أوْ فيقْ

وما   رًا عظيماً نْؤتيه أْج 
 اهلل تقاتلون يف سبيل المْ کل
جاللا ْستْضعفني منملْ او  رّ



ذين لّ ا وْلدانلْ او  ّنسالاو
رْجنا مْن   هـٰذهيقولون رّبنا أخْ

يةلْ ا عل ْج او ّظالم أْهلهالا قرْ
عل ّلنا من ْج او ولّياً  کّلنا من ّلدن

وْا امن ذين لّ ا  نصريًا  کّلدن
ن ذيلّ او اهلل يقاتلون يف سبيل

 فروْا يقاتلون يف سبيلک
ليالا   ّطاغوت فقاتلوْا أوْ

 ْيدکّشْيطان إّن لا
  ان ضعيفاً کّشْيطان لا

ذين قيل هلمْ لّ اى إل ألمْ تر
وْا أْيديک مْ کفّ

 و ّصلٰوةلا وأقيموْا 
ا  ٰوةکزّ لاوْا ات فلمّ
قتال إذا لْ ا تب علْيمهک

ّناس لا فريقٌ ّمْنمهْ خيْشْون



 أوْ أشدّ خْشيةً  اهلل خْشيةک
 تْبت علْيناکوقالوْا رّبنا لم 

تنا القتال لْو لْ ا رْ إلٰى  أخّ
نْياا أجلٍ قريبٍ قْل متاع  لدّ

ن االخرهو قليٌل  ٌ ملّ ٰى قتّ ا خريْ
أْينما   الً تْظلمون فتي الو
رکت  مککونوْا يدْ

نمتْ يف بروٍج کْوت ولْو ملْ ا

 اهلل مْن عند هـٰذهيقولوْا ّمشّيدةٍ وإن تصْبمهْ حسنةٌ 
 سّيئةٌ يقولوْا وإن تصْبمهْ 

ّمْن  لٌّ کقْل  کمْن عند هـٰذه
قْوم لْ ا  ـٰؤالفما هل اهلل عند
قهون حديثاً کي ال ّما   ادون يفْ

وما  اهلل مْن حسنةٍ فمن کأصاب
س کأصاب  کمن سّيئةٍ فمن نّفْ



سلْنا الً للّناس رسو کوأرْ
 ّمْن يطع  شهيدًا هللّ ٱبـفٰى کو
سول فقدْ أطاعلا  اهلل رّ

سلْناٰى ومن تولّ  علْيمهْ  کفما أرْ
ويقولون طاعةٌ   حفيظاً 

 بّيت کفإذا برزوْا مْن عند
 ذي تقوللّ ا ّمْنمهْ غريْ طائفةٌ 

تب ما يبّيتون کي اهللو

رْض عْنمهْ وتو  ْل کفأعْ
هللّ ٱبـفٰى کو اهلل عىل
 قرْ لْ ا يتدّبرون الأف  الً يکو

 ان مْن عند غريْ کولْو  ان
فاً التخْ ا لوجدوْا فيه اهلل
همْ أْمرٌ  جا وإذا   ثريًا ک
ْوف ْل ا ْمن أوْلْ ا ّمن

وه  أذاعوْا به ولْو ردّ



سول وإللاى إل ليٰى رّ  أوْ
ذين لّ ا ْمر مْنمهْ لعلمهْلْ ا

 فْضل اليْستنبطونه مْنمهْ ولْو 
ته کعليْ  اهلل تّبْعمت ٱلـمْ ورْحْ
فقاتْل يف   الً قليإالّ ّشْيطان لا

سإالّ لّف کت ال اهلل سبيل  کنفْ
ض ى منني عسْؤ ملْ ا وحرّ

سکأن ي اهلل
ْ
ذين لّ ا فّ بأ

ساً  اهللو فروْا ک
ْ
أشدّ بأ

ّمن يْشفعْ شفاعةً   الً يکوأشدّ تن
ن ّله نصيبٌ ّمْنها ومن کحسنةً ي

ٌل ّمْنها کن ّله کيْشفعْ شفاعةً سّيئةً ي فْ
  ّل شيْ کعىٰل  اهلل انکو

وها إّن مت بتوّيةٍ فوّيوْا وإذا حّيي  ّمقيتاً  سن مْنها أوْ ردّ  بأحْ
  ّل شيْ کعىٰل  انک اهلل



هو إالّ  إلـٰه ال اهلل  حسيباً 
معنّ  قيامة لْ ا يْومإلٰى  مْ کلياجْ
 رْيب فيه ومْن أْصدق من ال

 مْ يفکفما ل  حديثاً  اهلل
 اهللو نافقني فئتنيْ ملْ ا
سبوْا کسمه مبا کأرْ 

أتريدون أن تْهدوْا مْن 
 اهلل ومن يْضلل اهلل أضّل 

وْا   الً فلن ّتد له سبي لْو  ودّ
فروْا کما کفرون کت
تّتخذوْا  الف  ونون سواکفت

ليا ٰ   مْنمهْ أوْ يهاجروْا يف حتّ
فإن توّلْوْا  اهلل سبيل

تلوهمْ حْيث ْق او فخذوهمْ 
تّتخذوْا مْنمهْ  الوهمْ ووجدمتّ 
ذين لّ اإالّ   نصريًا  الولّياً و



مْ کقْوٍم بْينإلٰى  يصلون
مْ کؤواوبْينمه ّميثاٌق أوْ ج
مْ أن حصرتْ صدوره

مْ أوْ يقاتلوْا کيقاتلو
لسلّطمهْ  اهلل  شا قْوممهْ ولْو 

 مْ فإنکمْ فلقاتلوکعليْ 
مْ فمْل کتزلوعْ ا

مْ وأْلقْوْا کيقاتلو

 اهلل ّسمل فما جعللا مکإليْ 
  ستاجدون  الً مْ علْيمهْ سبيکل

خرين يريدون أن ا
منو

ْ
منمْ وکيأ

ْ
قْوممهْ وْا يأ

وک  ْلفْتنةاى إل ْا ّل ما ردّ
فيها فإن ّلمْ سوْا کأرْ 

 مکمْ ويلْقوْا إليْ کيْعتزلو
وکّسمل ويلا ْا أْيديمهْ فّ



تلوهمْ حْيث ْق او فخذوهمْ 
لـٰ تموهمْ وأوْ مْ جعلْنا کئثقفْ

وما   مْ علْيمهْ سلْطاناً ّمبيناً کل
تل مْؤمناً ک ان ملْؤمٍن أن يقْ

خطئاً ومن قتل مْؤمناً إالّ 
رير رقبةٍ ّمْؤمنةٍ وديةٌ   فتوْ

خطئاً
أن إالّ أْهله إلٰى  ّمسلّمةٌ 

قوْا فإن  ان من کيّصدّ

مْ وهو ْمْؤمٌن کقْوٍم عدوٍّ لّ 
رير رقبةٍ ّمْؤمنةٍ وإن  فتوْ

مْ کان من قْوٍم بْينک
إلٰى  وبْينمهْ ّميثاٌق فديةٌ ّمسلّمةٌ 

جيدْ فصيام شْهرْين متتابعنيْ تْوبةً أْهله وحتْرير رقبةٍ ّمْؤمنةً فمن ّلمْ 
عليماً  اهلل انکو اهلل ّمن
دًا   يماً کح تْل مْؤمناً ّمتعمّ ومن يقْ



ؤه جهّنّ خالدًا فيها اجزاف
علْيه ولعنه  اهلل وغضب

يا   وأعدّ له عذاباً عظيماً 
إذا وْا امن ذين لّ ا أّيها

فتبّينوْا  اهلل ضرْبمتْ يف سبيل
ٰى تقولوْا ملْن أْلق الو

م لْست مْؤمناً الّس لا مکإليْ 
 ياةْْل ا تْبتغون عرض

نْيا فعندلا ثريةٌ کمغامن  هللا دّ
 نمت ّمن قْبل فمّن ک کذالک
 مْ فتبّينوْا إّن کعليْ  اهلل
  ان مبا تْعملون خبريًا ک اهلل
 قاعدون منلْ ا يْستويالّ 
ليملْ ا  ّضررلا ْؤمنني غريْ أوْ
 اهلل اجاهدون يف سبيلملْ او

 بأْمواهلمْ وأنفسمهْ فّضل



اجاهدين بأْمواهلمْ ملْ ا اهلل
قاعدين لْ ا عىل وأنفسمهْ 

 اهلل وعد الى کةً ودرج
 اجاهدينملْ ا اهلل وفّضل ْسٰن ْْل ا

قاعدين أْجرًا لْ ا عىل
درجاتٍ ّمْنه ومْغفرةً   عظيماً 

ةً و  اهلل انکورْحْ
حيماً  ذين لّ ا إّن   غفورًا رّ

الئا توّفاهم ظاملي  ةکملْ
نمتْ کأنْفسمهْ قالوْا فمي 

 ّنا مْستْضعفني يفکقالوْا 
ضا رْ ْن کْا ألمْ تقالو ْلْ

ض واسعةً  هللا أرْ
لـٰئفتهاجروْا فيها ف واهمْ  کأوْ

ْ
مأ

إالّ   مصريًا تْ  ساجهّنّ و
جاللا ْستْضعفني منملْ ا  رّ



 الوْلدان لْ او  ّنسالاو
يْهتدون  اليْستطيعون حيلةً و

لـٰئف  الً سبي أن  اهللى عس کأوْ
 اهلل انکيْعفو عْنمهْ و
ومن يهاجرْ   عفّوًا غفورًا 

 جيدْ يف اهلل يف سبيل
رْ ا ثريًا کمراغماً  ضْلْ

 وسعةً ومن خيْرْج من بْيته مهاجرًا 

ورسوله مثّ  اهللى إل
ر ْوت فقدْ وقع ملْ ا هکيدْ

 انکو اهلل أْجره عىل
حيماً  اهلل وإذا   غفورًا رّ

ضا ضرْبمتْ يف رْ فلْيس  ْلْ
صروْا کعليْ  مْ جناحٌ أن تقْ
متْ أن  ّصلٰوةلا من إْن خفْ
تن فروْا کذين لّ ا مکيفْ



انوْا کافرين کلْ ا إّن 
ًا ّمبيناً کل وإذا   مْ عدوّ

ت هلمک  نت فيمهْ فأقمْ
 کّمْنمه ّمعطائفةٌ  فلْتقمْ  ّصلٰوةلا

خذوْا أْسلوتمهْ فإذا 
ْ
وْليأ

 ونوْا منکساجدوْا فلْي
تکورائ

ْ
طائفةٌ  مْ وْلتأ

ر لمْ يصلّوْا ٰى أخْ

خذوْا  کفلْيصلّوْا مع
ْ
وْليأ

رهمْ وأْسلوتمهْ ودّ   حذْ
 فروْا لْو تْغفلونکذين لّ ا

مْ کمْ وأْمتعتکعْن أْسلوت
م ّمْيلةً واحدةً کفيميلون عليْ 

مْ إن کجناح عليْ  الو
ى ّمن ّمطرٍ کان بک مْ أذً

ضٰى نمت ّم کأوْ  أن رْ



مْ وخذوْا کتضعوْا أْسلوت
ر أعدّ  اهلل مْ إّن کحذْ

 ْ فإذا   افرين عذاباً ّمهيناً کلل
 روْا کذْ ٱفـ ّصلٰوةلا قضْيمت
 قياماً وقعودًا وعىٰل  اهلل
ننمتْ ْط ا مْ فإذاکجنوب

ْ
مأ

 إّن  ّصلٰوةلا فأقيموْا 
 عىل انتْ ک ّصلٰوةلا

 الو  تاباً ّمْوقوتاً کْؤمنني ملْ ا
قْوم إن لْ ا  تغابْ ا تهنوْا يف

ملون فإنّمهْ کت
ْ
ونوْا تأ
ملون 

ْ
ملون کيأ

ْ
ما تأ

جون من  الما  اهلل وترْ
جون و عليماً  اهلل انکيرْ

 کإّنا أنزْلنا إليْ   يماً کح
 م بنيْ کقّ لتوْ ْْل ٱبـ تابکلْ ا



 الو اهلل کّناس مبا أرالا
 تْغفرْس او  نني خصيماً ائن ّللْخکت

ان ک اهلل إّن  اهلل
حيماً  ّتادْل  الو  غفورًا رّ

ذين خيْتانون أنفسمهْ لّ ا عن
ان کيبّ من  ال اهلل إّن 

فون من  خّواناً أثيماً   يْستخْ
فون من الّناس ولا  اهلل يْستخْ

 الوهو معمهْ إذْ يبّيتون ما 
ضٰى ي  انکقْول ولْ ا منرْ

هاأنمتْ   مبا يْعملون حميطاً  اهلل
 جادْلمتْ عْنمهْ يف  هـٰؤال

نْيا فمن جيادللا ياةْْل ا  اهلل دّ
قيامة أم ّمن لْ ا عْنمهْ يْوم

ومن   الً يکون علْيمهْ وکي
سه مثّ ا  سو يْعمْل  أوْ يْظمْل نفْ



غفورًا  اهلل جيد اهلل يْستْغفر
حيماً  ا سبْ کومن ي  رّ اً فإّنّ إمثْ

سه وعىٰل  سبهکي  اهلل انکنفْ
سبْ کومن ي  يماً کعليماً ح

م به بريئاً  اً مثّ يرْ خطيئةً أوْ إمثْ
اً ّمبيناً حْ ا فقد   تمل بْهتاناً وإمثْ
 کعليْ  اهلل فْضل الولْو 

ت ّط  ته هلمّ فةٌ ّمْنمهْ أن ائورْحْ

إالّ وما يضلّون  کيضلّو
ون   من شيْ  کأنفسمهْ وما يضرّ

 تابکلْ ا کعليْ  هللا وأنزل
ْن کما لمْ ت کمة وعلّمکْْل او

 کعليْ  اهلل ان فْضلکتْعمل و
ثريٍ ّمن کخريْ يف الّ   عظيماً  ْواهمْ   ٍح بنيْ الأوْ مْعروفٍ أوْ إْص مْن أمر بصدقةٍ إالّ جنّ



عْل لا   تغابْ ا کذالّناس ومن يفْ
ضات فسْوف نْؤتيه  اهلل مرْ

 ومن يشاقق  أْجرًا عظيماً 
سول منلا  بْعد ما تبنيّ له رّ
 ويّتبعْ غريْ سبيلٰى دهْل ا
ونْصله ٰى ْؤمنني نوّله ما تولّ ملْ ا

 اهلل إّن   مصريًا تْ  ساجهّنّ و
به ويْغفر ما  کيْغفر أن يْشر ال

ومن   ملن يشا کذالدون 
الً الفقدْ ضّل ضهللّ ٱبـ کيْشر

عون من دونه   بعيدًا  إن يدْ
عون إالّ  إناثاً وإن يدْ
 اهلل ّلعنه  ّمريدًا شْيطاناً إالّ 

 کوقال ْلّّتذّن مْن عباد
روضاً  وْلضلّّنمهْ   نصيباً ّمفْ
  ّن کمرنّمهْ فليبتّ ئاوْلمّنيّنمهْ ول



مرنّمهْ ئانْعام ولْلْ ا ذانا
ّن خلْق  ومن يّتخذ اهلل فليغريّ

 اهلل ّشْيطان ولّياً ّمن دونلا
يعدهمْ   فقدْ خسر خْسراناً ّمبيناً 

ّشْيطان لا وميّنيمهْ وما يعدهم
لـٰئ  غرورًا إالّ   کأوْ

واهمْ جهّنّ و
ْ
جيدون  المأ

وْا امن ذين لّ او  عْنها حميصاً 

خلمهْ لا وعملوْا  ّصاْلات سندْ
نْهار ْلْ ا جّناتٍ ّْتري من حتْتها

د  اهلل خالدين فيها أبدًا وعْ
اً ومْن أْصدق من  اهلل حقّ

أماّّن  المْ وکّلْيس بأمانيّ   الً قي
ا  سو مْل تاب من يْع کلْ ا أْهل

 اهلل جيدْ له من دون الجْيز به و
 ومن يْعمْل من  نصريًا  الولّياً و



رٍ أوْ کمن ذ ّصاْلاتلا لـٰئوهو مْؤمٌن فٰى أنث  کأوْ
خلون  الّنة وْل ا يدْ

سن   يْظلمون نقريًا  ومْن أحْ
ْن أْسمل وْجهه  ّ وهو  هللّ ديناً ممّ

 بع ملّة إْبراهمي حنيفاً تّ اوحْمسٌن 
 و  الً راهمي خليإبْ  اهلل ذّّت او
 ّسماوات وما يفلا ما يف هللّ 

ضا رْ  اهلل انکو ْلْ
يطاً   ّل شيْ کب تون  حمّ  يف کويْستفْ

تي اهلل قل  ّنسالا مْ فيهّن کيفْ
تاب کلْ ا مْ يفکعليْ  وما يْتىٰل 
 اليت اللّ ا  ّنسالاى يف يتام

تب هلّن کتْؤتونهّن ما 
غبون أن تن  ووهّن کوترْ

ان وْلدلْ ا ْستْضعفني منملْ او



قْسط لْ ٱبـٰى وأن تقوموْا للْيتام
ٍ فإّن  علوْا مْن خريْ  اهلل وما تفْ

رأةٌ ْم ا وإن  ان به عليماً ک
خافتْ من بْعلها نشوزًا أوْ 

راضاً ف ح علْيهما  الإعْ جناْ
ّصلْح لاو أن يْصلوا بْينهما صلْواً 

ضرت ٌ وأحْ ّشحّ لا نفسْلْ ا خريْ
 وإن حتْسنوْا وتّتقوْا فإّن 

  ملون خبريًا ان مبا تْع ک اهلل
ولن تْستطيعوْا أن تْعدلوْا 

 الولْو حرْصمتْ ف  ّنسالا بنيْ 
 ْيل فتذروهاملْ ا ّل کمتيلوْا 

علّقة وإن تْصلووْا ملْ ٱـک
ان ک اهلل وتّتقوْا فإّن 

حيماً  قا   غفورًا رّ وإن يتفرّ
ّمن سعته الى ک اهلل يْغن



  يماً کواسعاً ح اهلل انکو
 ّسماوات وما يفلا وهللّ ما يف

ضا رْ  ولقدْ وّصْينا ْلْ
تاب من کلْ ا ذين أوتوْا لّ ا
 مْ أنکمْ وإّياکقْبل
فروْا کوإن ت اهلل قوْا تّ ا
 ّسماوات وما يفلا ما يفهللّ  فإّن 
ضا رْ  اهلل انکو ْلْ

 ما يفهللّ و  غنّياً ْحيدًا 
ضا ّسماوات وما يفلا رْ  ْلْ
إن   الً يکوهللّ ٱبـفٰى کو

هبْ   يذْ
ْ
تلا مْ أّيهاکيشأ

ْ
 ّناس ويأ

عىٰل  اهلل انکخرين وئاب
ان يريد کّمن   قديرًا  کذال

نْيا فعندلا ثواب  اهلل دّ
نْيالا ثواب  االخرهو دّ



يا   مسيعاً بصريًا  اهلل انکو
وْا امن ذين لّ ا أّيها
قْسط لْ ٱبـ ونوْا قّوامنيک

مْ کأنفسعىٰل  ولْو هللّ   شهدا
ْقربني ْلْ او والدْينلْ ا أو

 ْن غنّياً أوْ فقريًا کإن ي
ل هللّ ٱفـ  تّتبعوْا  البهما فٰى أوْ
أن تْعدلوْا وإن ٰى وهْل ا

 تلْووْا أوْ تْعرضوْا فإّن 
  ان مبا تْعملون خبريًا ک اهلل

 وْا امن ذين لّ ا يا أّيها
 ورسولههللّ ٱبـ امنوْا 

للّ ا تابکلْ او عىٰل  ذي نزّ
 ّلذيا تابکلْ او رسوله

هللّ ٱبـ فرْ کأنزل من قْبل ومن ي
 تبه ورسلهکته وکئالوم



فقدْ ضّل خر اال ْليْوماو
 ذين لّ ا إّن   بعيدًا الً الض
 فروْا مثّ کمثّ وْا امن
 فروْا مثّ کمثّ وْا امن
رًا ّلمْ کدادوْا زْ ا فْ
 الليْغفر هلمْ و اهلل نکي

نافقني بأّن ملْ ا بّشر  الً ليْهديمهْ سبي
ذين لّ ا  هلمْ عذاباً أليماً 

لياکلْ ا يّتخذون من   افرين أوْ
 أيْبتغون ْؤمننيملْ ا دون
ة فإّن لْ ا عندهم ةْلعا عزّ هللّ  زّ
ل عليْ   مجيعاً   مْ يفکوقدْ نزّ

 تاب أْن إذا مسْعمتْ کلْ ا
فر بها ويْستْهزأ بها کي اهلل ايات

ٰ  الف عدوْا معمهْ حتّ  تقْ
ه  خيوضوْا يف حديثٍ غريْ



 مْ إذًا ّمْثلمهْ إّن کإنّ 
 نافقنيملْ ا جامع اهلل
  افرين يف جهّنّ مجيعاً کلْ او
مْ فإن کذين يرتّبصون بلّ ا
 اهلل مْ فْتحٌ ّمنکان لک

مْ کن ّمعکقالوْا ألمْ ن
ْ کوإن  افرين کان لل

وذْ  نصيبٌ قالوْا ألمْ نْستوْ

 م ّمنکمْ وّْننْع کعليْ 
مْ کم بْينکيْ  هللّ ٱفـ ْؤمننيملْ ا

 اهلل قيامة ولن جْيعللْ ا يْوم
 ْ   الً ْؤمنني سبيملْ ا عىل افرينکلل

 ننافقني خيادعوملْ ا إّن 
وهو خادعمهْ وإذا  اهلل

قاموْا  ّصلٰوةلاى إل قاموْا 
ّناس لايراؤون ٰى سالک



إالّ  اهلل رونکيذْ  الو
إلٰى  ال کذالّمذْبذبني بنيْ   الً قلي

ومن   هـٰؤالإلٰى  الو  هـٰؤال
يا   الً فلن ّتد له سبي اهلل يْضلل
 الوْا امن ذين لّ ا أّيها

لياکلْ ا تّتخذوْا  من   افرين أوْ
ْؤمنني أتريدون ملْ ا دون

مْ کعليْ هللّ  أن ّْتعلوْا 

 نافقني يفملْ ا إّن   سلْطاناً ّمبيناً 
رْ لا ّنار لا ْسفل منْلْ ا کدّ

إالّ   ولن ّتد هلمْ نصريًا 
 ذين تابوْا وأْصلووْا لّ ا
هللّ ٱبـ تصموْا عْ او

لصوْا دينمهْ  لـٰئفهللّ  وأخْ  کأوْ
 ْؤمنني وسْوف يْؤتملْ ا مع

ْؤمنني أْجرًا ملْ ا اهلل



عل  يماً عظ مْ کبعذاب اهلل ّما يفْ
متْ کإن ش منمتْ ا و رْ

  رًا عليماً کشا اهلل انکو
 من  ّسولٱبـ ْهرْل ا اهلل يبّ الّ 
من ظمل إالّ قْول لْ ا
إن   مسيعاً عليماً  اهلل انکو

ًا أوْ ّتْفوه أوْ  تْبدوْا خريْ
 اهلل فإّن   تْعفوْا عن سو

 إّن   ان عفّوًا قديرًا ک
ورسله هللّ ٱبـ فرونکذين يلّ ا

قوْا بنيْ   ويريدون أن يفرّ
ورسله ويقولون نْؤمن  اهلل

فر ببْعٍض ويريدون کببْعٍض ون
  الً سبي کذالأن يّتخذوْا بنيْ 

لـٰئ اً کلْ ا هم کأوْ افرون حقّ
 ْ نا لل تدْ افرين عذاباً کوأعْ



هللّ ٱبـوْا امن ذين لّ او  ّمهيناً 
قوْا بنيْ أحدٍ  ورسله ولمْ يفرّ

لـٰئّمْنمهْ  سْوف يْؤتيمهْ  کأوْ
 اهلل انکأجورهمْ و
حيماً   أْهل کيْسأل  غفورًا رّ

ل علْيمهْ کلْ ا تاب أن تنزّ
فقدْ سألوْا   ّسمالا تاباً ّمنک

 کذالرب من کأموسٰى 

جْهرةً  اهلل فقالوْا أرنا
 ّصاعقة بظلْممهْ مثّ لا فأخذتمْه

ل من بْعد مالْ ا ذوْا ّّت ا  جا عاجْ
 کذالبّينات فعفْونا عن لْ ا تمْه
  سلْطاناً ّمبيناً موسٰى  اتْينا و

ّطور لا ورفْعنا فْوقمه
خلوْا اهلم  مبيثاقمهْ وقلْنا  دْ

دًا وقلْنا هلمْ لْ ا  الباب ساجّ



نا لا تْعدوْا يف ّسْبت وأخذْ
ض  مْنمه ّميثاقاً غليظاً  مه فبما نقْ

رهم بکّميثاقمهْ و  اهلل ياتئافْ
غريْ حقٍّ ب  نْبياْلْ ا وقْتلمه

 ْ  فٌ بْل طبعوقْوهلمْ قلوبنا غل
رهمْ فکعلْيها ب اهلل  الفْ

رهمْ کوب  الً قليإالّ يْؤمنون  فْ
مي بْهتاناً عظيماً عىٰل  وقْوهلمْ    مرْ

ى سيح عيسملْ ا وقْوهلمْ إنّا قتلْنا
مي رسولبْ ا وما  اهلل ن مرْ

شّبه  نکولـٰقتلوه وما صلبوه 
تلفوْا خْ ا ذينلّ ا هلمْ وإّن 

ٍ  کفيه لفي ش
 ّمْنه ما هلم به مْن عملْ

ّظّن وما قتلوه لا تّباعاإالّ 
فعه  يقيناً   انکإلْيه و اهلل بل رّ
وإن   يماً کعزيزًا ح اهلل



ليْؤمنّن إالّ تاب کلْ ا ّمْن أْهل
قيامة لْ ا به قْبل مْوته ويْوم

  ون علْيمهْ شهيدًا کي
ٍ ّمن

ذين هادوْا لّ ا فبظملْ
ْمنا علْيمهْ طّيباتٍ أحلّتْ  حرّ

همْ عن سبيل  اهلل هلمْ وبصدّ
ذهم  ثريًا ک با لا وأخْ رّ

لمهْ کوقدْ نهوْا عْنه وأ

باطل لْ ٱبـ ّناسلا أْموال
 ْ نا لل تدْ افرين مْنمهْ کوأعْ

ن کّلـٰ  عذاباً أليماً 
اسخون يفلا  عملْ مْنمهْ لْ ا رّ
ْؤمنون يْؤمنون مبا ملْ او

 کوما أنزل من قْبل کإليْ أنزل 
 ّصلٰوةلا قيمنيملْ او
 ٰوةکزّ لا ْؤتونملْ او



 ْليْوماوهللّ ٱبـ ْؤمنونملْ او
لـٰئخر اال سنْؤتيمهْ  کأوْ

حْينا   أْجرًا عظيماً  إّنا أوْ
حْيناک کإليْ   نوٍح إلٰى  ما أوْ
حْينالاو  ّنبّيني من بْعده وأوْ

اعيل إلٰى  إْبراهمي وإمسْ
 وإْسواق ويْعقوب

ٰى ْسباط وعيسْلْ او

وأّيوب ويونس وهارون 
داوود  اتْينا وسلْيمان و
قصْصناهمْ قدْ الً ورس  زبورًا 

ّلمْ الً من قْبل ورس کعليْ 
صْصمهْ عليْ   اهلل ملّ کو کنقْ

س  ليماً کتموسٰى  ّمبّشرين الً رّ
 ون للّناسکيالّ ومنذرين لئ

ةٌ بْعد اهلل عىل سل لا حاجّ رّ



  يماً کعزيزًا ح اهلل انکو
 کيْشهد مبا أنزل إليْ  اهللن کّلـٰ

الئا و أنزله بعلْمه يْشهدون  ةکملْ
 إّن   يدًا شههللّ ٱبـفٰى کو
وْا کذين لّ ا فروْا وصدّ

قدْ ضلّوْا  اهلل عن سبيل
ذين لّ ا إّن   بعيدًا الً الض
 نکفروْا وظلموْا لمْ يک

ليْهديمهْ  الليْغفر هلمْ و اهلل
طريق جهّنّ إالّ   طريقاً 

ان کخالدين فيها أبدًا و
 يا أّيها  يسريًا  اهلل عىل کذال
سوللا مک جا ّناس قدْ لا  رّ
منوْا ئاف مْ کبّ قّ من رّ ْْل ٱبـ

ًا لّ  فروْا کمْ وإن تکخريْ
 ّسماواتلا فإّن هللّ ما يف



ض وْلْ او  اهلل انکرْ
تاب کلْ ا يا أْهل  يماً کعليماً ح

 المْ وکتْغلوْا يف دين ال
إالّ  اهلل عىل تقولوْا 

اْْل ا ى سيح عيسملْ ا قّ إّنّ
مي رسولبْ ا  اهلل ن مرْ
مي إلٰى  لمته أْلقاهاکو مرْ

هللّ ٱبـوْا منئاف وروحٌ ّمْنه

 ثةٌ التقولوْا ث الورسله و
ًا لّ نا اکتهوْا خريْ  مْ إّنّ

واحدٌ سْبوانه أن  إلـٰهٌ  اهلل
يف  ون له ولدٌ ّله ماکي

ضا وما يف لّسماواتا رْ  ْلْ
ّلن   الً يکوهللّ ٱبـفٰى کو
ون کسيح أن يملْ ا فکيْستن

ّ و الئا العْبدًا هللّ  ةکملْ



بون ومن يْستنملْ ا فْ عْن کقرّ
شرهمْ إليه کْستعبادته وي رْب فسيوْ

وْا امن ذين لّ ا فأّما  مجيعاً 
ّصاْلات فيوّفيمهْ لا وعملوْا 

أجورهمْ ويزيدهم ّمن فْضله 
 فوْا کتنْس ا ذينلّ ا وأّما

بمهْ عذاباً ربوکتْس او ْا فيعذّ
جيدون هلم ّمن  اليماً وأل

  نصريًا  الولّياً و اهلل دون
م ک جا ّناس قدْ لا يا أّيها

بّ  هاٌن ّمن رّ مْ وأنزْلنا کبرْ
 فأّما  مْ نورًا ّمبيناً کإليْ 
 هللّ ٱبـوْا امن ذين لّ ا
خلمهْ يف عْ او تصموْا به فسيدْ

ةٍ ّمْنه وفْضلٍ ويْهديمهْ إلْيه  رْحْ
تون  صراطاً ّمْستقيماً   قل کيْستفْ



تي اهلل  لة إنالکلْ ا مْ يفکيفْ
لْيس له ولدٌ وله  کهل ْا رؤٌ ْم ا

تٌ فلها نْصف ما تر وهو  کأخْ
ن هّلا ولدٌ فإن کا إن ّلمْ ييرثه
ْ ا انتاک ّثلثان مّما لا نتنيْ فلهماث
وةً کوإن  کتر انوْا إخْ

جا  ر مْثل حظّ کفللذّ   ونساالً رّ
مْ کل اهلل نثينيْ يبنيّ ْلْ ا

  ّل شيْ کب اهللو أن تضلّوْا 
  علميٌ 
 
 ائدةملْ ا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
وْا امن ذين لّ ا يا أّيها
فوْا  عقود أحلّتْ لْ ٱبـ أوْ



 ما يْتىٰل إالّ نْعام ْلْ ا م بهيمةکل
ّصْيد لا مْ غريْ حملّيکعليْ 

 اهلل وأنمتْ حرمٌ إّن 
 ذين لّ ا يا أّيها  م ما يريد کيْ 

 اهلل رائحتلّوْا شع الوْا امن
 الرام وْْل ا ّشْهرلا الو
ي وهْل ا   الد وئقاللْ ا الدْ
رام ْْل ا بْيتلْ ا ّمنيا

بّ الً يْبتغون فْض  مهْ ّمن رّ
 ورْضواناً وإذا حللمْتْ 

مْ کجْيرمنّ  الطادوْا وْص ٱفـ
ن قْوٍم أن ئاشن

و  ْساجدملْ ا مْ عنکصدّ
رام أن تْعتدوْا ْْل ا

 رّب لْ ا عىل وتعاونوْا 
ولاو  عىل تعاونوْا  الوٰى ّتقْ



وانلْ او مثْ ْل ا  عدْ
 اهلل إّن  اهلل قوْا تّ او

متْ عليْ   عقاب لْ ا شديد  مکحرّ
 م وْلْملدّ او ْيتةملْ ا
 به اهلل ْنزير وما أهّل لغريْ ْل ا
 ْوقوذةملْ او ْنخنقةملْ او
يةملْ او ّنطيوة وما لاو رتدّ
ما إالّ ّسبع لا لکأ

ّنصب لا عىل ْيمتْ وما ذبحکذ
سموْا  م الزْ ْلْ ٱبـ وأن تْستقْ

 يْوم يئسلْ ا فْسقٌ  مْ کذال
مْ کفروْا من دينکذين لّ ا
 شْونخْ او ّتْشْوهمْ  الف

مْ کملْت لکيْوم ألْ ا
ت عليْ مْ وأمتْ کدين مْ کمْ

 مکنْعميت ورضيت ل



طرّ ْض ا م ديناً فمنالْس ْل ا
ٍ فإّن 

 يف خمْمصةٍ غريْ متاجانفٍ ّلمثْ
حميٌ  اهلل  کيْسألون  غفورٌ رّ

ماذا أحّل هلمْ قْل أحّل 
مت ّمنلا مکل  ّطّيبات وما علّمْ

لّبني تعلّمونهّن کوارح مْل ا
لوْا مّما کف اهلل مکمّما علّم
 مْ کن عليْ کأْمس

 اهلل مْس ا وْا رکذْ او
 اهلل إّن  اهلل قوْا تّ او علْيه
يْوم أحّل لْ ا  ساب ْْل ا سريع

 ّطّيبات وطعاملا مکل
تاب حلٌّ کلْ ا ذين أوتوْا لّ ا
 مْ حّل هّلمْ کمْ وطعامکلّ 
صنات منملْ او  ْؤمناتملْ ا وْ
صنات منملْ او ذين لّ ا وْ



مْ کتاب من قْبلکلْ ا أوتوْا 
تْيتموهّن أجورهّن ا  إذا

 الافوني وحْمصنني غريْ مس
داٍن ومن ي  فرْ کمّتخذي أخْ

ميان فقدْ حبط عمله وهو ْل ٱبـ
 اسرين ْل ا من االخره يف
وْا امن ذين لّ ا يا أّيها 

متْ  ة الّص لاى إل إذا قمْ

سلوْا ٱفـ مْ کوجوهغْ
 رافقملْ اى إل مْ کوأْيدي

مْ کسووْا برؤوسْم او
جل ْعبني کلْ اى إل مْ کوأرْ
ّطّهروْا ٱفـنمتْ جنباً کوإن 
ضٰى مت ّم نکوإن  عىٰل  أوْ رْ
 م ّمنکنأحدٌ ّم   جا سفرٍ أوْ 

فمْل   ّنسالا مْسمتالغائط أوْ لْ ا



موْا صعيدًا   ّتدوْا ما فتيمّ
مْ کسووْا بوجوهْم ٱفـ طّيباً 
 اهلل م ّمْنه ما يريدکوأْيدي

عل عليْ  رٍج م ّمْن حکلياجْ
مْ وليمتّ کريريد ليطّه  نکولـٰ

ّ کنْعمته عليْ    رون کمْ تْش کمْ لعل
 اهلل وْا نْعمةرکذْ او
ذي لّ ا مْ وميثاقهکعليْ 

م به إذْ قلمْتْ مسْعنا کواثق
 اهلل قوْا تّ او وأطْعنا

 علميٌ بذات اهلل إّن 
 ذين لّ ا يا أّيها  ّصدور لا
 ونوْا قّوامنيکوْا امن
 القْسط ولْ ٱبـ  شهداهللّ 
 ن قْوٍم عىٰل ئامْ شنکجْيرمنّ 
دلوْا هو عْ ا تْعدلوْا الّ أ



و  اهلل وْا قتّ اوٰى أْقرب للّتقْ
  خبريٌ مبا تْعملون  اهلل إّن 
وْا امن ذين لّ ا اهلل وعد

ّصاْلات هلم ّمْغفرةٌ لا وعملوْا 
ذين لّ او  وأْجرٌ عظميٌ 

بوْا کفروْا وک بئاياتنا  ذّ
لـٰئ  يا أّيها  ومي ْل ا أْصواب کأوْ

وْا امن ذين لّ ا

 اهلل نْعمتروْا کذْ ا
مْ إذْ همّ قْومٌ أن کعليْ 

ديمهْ مْ أيْ کيْبسطوْا إليْ 
 مْ کفّ أْيديمهْ عنکف
 اهلل وعىل اهلل قوْا تّ او

ولقدْ   ْؤمنون ملْ ا لکفلْيتو
ميثاق بّن  اهلل أخذ

ْ ا إْسرائيل وبعْثنا منمه ّْن ث



إّنّ  اهلل عشر نقيباً وقال
متکمع  و ّصلٰوةلا مْ لئْن أقمْ
منمت ا و ٰوةکزّ لا تْيمتا

متوهمْ  رْ برسلي وعزّ
ضاً حسناً  اهلل وأْقرْضمت قرْ

رّن عنکْلّ  مْ کمْ سّيئاتکفّ
خلنّ  مْ جّناتٍ ّْتري من کوْلدْ

فر بْعد کنْهار فمن ْلْ ا حتْتها

  مْ فقدْ ضّل سواکمن کذال
ضمه ّميثاقمهْ   ّسبيل لا فبما نقْ

لعّناهمْ وجعلْنا قلوبمهْ قاسيةً 
فون مل عن کلْ ا يرّ

ا  ّ ّمواضعه ونسوْا حّظاً ممّ
 تزال تّطلع الروْا به وکذ

 ّمْنمهْ الً قليإالّ مهْ نةٍ ّمنْ ائخعىٰل 
 فحْ إّن ْص او ف عْنمهْ عْ ٱفـ



سنني ملْ ا يبّ  اهلل  ومن  وْ
نصارٰى ذين قالوْا إنّالّ ا

نا ميثاقمهْ فنسوْا حّظاً  أخذْ
ا ذ ّ رْينا بْينمهکممّ  روْا به فأغْ
إلٰى   بْغضالْ او عداوةلْ ا

 قيامة وسْوف ينّبئمهلْ ا يْوم
  انوْا يْصنعون کمبا  اهلل

مْ ک جا تاب قدْ کلْ ا يا أْهل

ا کمْ کرسولنا يبنيّ ل ّ ثريًا ممّ
تاب کلْ ا نمتْ ّتْفون منک

 جا ثريٍ قدْ کعن  ْا ويْعفو
تابٌ کنورٌ و اهلل م ّمنک
بع تّ ا من اهلل يْهدي به  ّمبنٌي 

م الّس لا رْضوانه سبل
ى إل ّظلماتلا وخيْرجمه ّمن

نه ويْهديمهْ لا إلٰى  ّنور بإذْ



 فرکّلقدْ   صراٍط ّمْستقميٍ 
 هو اهلل إّن قالوْا  ذينلّ ا
مي قْل فمن مْيلبْ ا سيحملْ ا  کن مرْ
شْيئاً إْن أراد  اهلل من

مي بْ ا سيحملْ ا کأن يْهل ن مرْ
ضا وأّمه ومن يف رْ مجيعاً  ْلْ

ْ هللّ و  ّسماواتلا کمل
ض وما بْينهما خيْلق ما ْلْ او رْ

  قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  اهللو  يشا
صارٰى نّ لاو يهودلْ ا وقالت
وأحّباؤه قْل  اهلل  ناحنْن أبْ 
ب م بْل کم بذنوبکفمل يعذّ

ْن خلق يْغفر ملن يشا ّ   أنمت بشرٌ ممّ
ب من يشا ْ هللّ و  ويعذّ  کمل

ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ
 يا أْهل  صري ملْ ا بْينهما وإلْيه



مْ رسولنا ک جا تاب قدْ کلْ ا
ةٍ ّمنعىٰل  مْ کيبنيّ ل سل لا فرتْ رّ

نا من بشريٍ  جا أن تقولوْا ما م بشريٌ ک جا نذيرٍ فقدْ  الو
  ّل شيْ کعىٰل  اهللو ونذيرٌ 
لقْومه يا موسٰى وإذْ قال   قديرٌ 
 اهلل نْعمةروْا کذْ ا قْوم
  مْ أنبياکمْ إذْ جعل فيکعليْ 

 و اً کم ّملوکوجعل
م ّما لمْ يْؤت أحدًا کتاا
 يا قْوم  عاملني لْ ا ّمن
ضْلْ اوْا خلدْ ا  رْ
سةملْ ا  اهلل تبکيت لّ ا قدّ
تدّ ت المْ وکل عىٰل وْا رْ

بار وْا مْ فتنقلبکأدْ
إّن موسٰى يا وْا قال  خاسرين 



فيها قْوماً جّبارين وإنّا لن 
خلها ٰ  نّدْ خيْرجوْا مْنها فإن حتّ

  خيْرجوْا مْنها فإنّا داخلون 
ذين لّ ا ن منالقال رج

 علْيهما اهلل خيافون أنْعم
باب لْ ا خلوْا علْيمهدْ ا

مْ کفإذا دخلْتموه فإنّ 
 اهلل ىلغالبون وع

نمت کلوْا إن کفتو
إنّا موسٰى قالوْا يا   ّمْؤمنني 

خلها أبدًا ّما داموْا  لن نّدْ
 الفقات کهبْ أنت وربّ ذْ ٱفـ فيها

قال ربّ   إنّا هاهنا قاعدون 
سي إالّ  کأْملال  إّنّ  نفْ

 رْق بْيننا وبنيْ ْف ٱفـ وأخي
قال فإنّها   فاسقني لْ ا قْوملْ ا



بعني سنةً  مةٌ علْيمهْ أرْ  حمرّ
ضا يتيهون يف رْ س الف ْلْ

ْ
 تأ

ل تْ او  فاسقني لْ ا قْوملْ ا عىل
قّ ْْل ٱبـ دما  ّْن بْ ا علْيمهْ نبأ

باناً فتقّبل من أحدمها  با قرْ إذْ قرّ
خر قال اال ولمْ يتقّبْل من

ا يتقّبل کْلْقتلنّ   من اهلل قال إّنّ
 کلئن بسطت إليّ يد  ّتقني ملْ ا

تلّن ما أن  کاْ بباسطٍ يدي إليْ لتقْ
 ربّ  اهلل إّنّ أخاف کْقتلْل
  إّنّ أريد أن تبو  عاملني لْ ا

ي وإمثْ  ون مْن کفت کبإمثْ
  جزا کذالّنار ولا أْصواب

سه   ّظاملني لا فطّوعتْ له نفْ
 قْتل أخيه فقتله فأْصبح من

 اهلل فبعث  اسرين ْل ا



ضا غراباً يْبوث يف رْ  ْلْ
ة  ْيف يواري سْو کلرييه 

ت أ ْن أخيه قال يا وْيلتا أعاجزْ
غراب لْ ا هـٰذاون مْثل کأ

ة أخي فأْصبح  فأواري سْو 
 کذالمْن أْجل   ّنادمني لا من
بّن إْسرائيل أنّه عىٰل  تْبناک

ٍس أوْ فسادٍ يف ساً بغريْ نفْ  من قتل نفْ

ضا رْ ا قتلکف ْلْ ّناس لا أّنّ
ياها ف ياکمجيعاً ومْن أحْ ا أحْ  أّنّ

 تمْهْ رسلنا جا ّناس مجيعاً ولقدْ لا
ثريًا ّمْنمه کت مثّ إّن بّينالْ ٱبـ

ضا يف کذالبْعد  رْ  ْلْ
ا جزا  ملْسرفون  ذين لّ ا  إّنّ
ورسوله  اهلل ياربون

ضا ويْسعْون يف رْ  ْلْ



فسادًا أن يقّتلوْا أوْ 
يصلّبوْا أوْ تقّطع أْيديمهْ 

جلمه ّمْن خ فٍ أوْ الوأرْ
ضا ينفْوْا من رْ  کذال ْلْ

ٌي يف نْيا وهلمْ يفلا هلمْ خزْ  دّ
  عظميٌ  عذابٌ  االخره
ذين تابوْا من قْبل لّ اإالّ 

دروْا علْيمهْ   أن تقْ

غفورٌ  اهلل لموْا أّن عْ ٱفـ
حميٌ  وْا امن ذين لّ ا يا أّيها  رّ

 تغوْا إليهبْ او اهلل قوْا تّ ا
وسيلة وجاهدوْا يف سبيله لْ ا
 ّ لوون کلعل ذين لّ ا إّن   مْ تفْ

 فروْا لْو أّن هلم ّما يفک
ضا رْ مجيعاً ومْثله معه  ْلْ
 تدوْا به مْن عذاب يْومليفْ 



قيامة ما تقّبل مْنمهْ وهلمْ لْ ا
يريدون أن   عذابٌ ألميٌ 
ّنار وما هم لا خيْرجوْا من

  خبارجني مْنها وهلمْ عذابٌ ّمقميٌ 
 ّسارقةلاو ّسارقلاو
مبا   طعوْا أْيديهما جزاْق ٱفـ

 اهللو اهلل ّمنالً اکسبا نک
فمن تاب من بْعد   ميٌ کعزيزٌ ح

يتوب  اهلل ح فإّن ظلْمه وأْصل
حميٌ  اهلل علْيه إّن    غفورٌ رّ

ْ  اهلل ألمْ تْعمْل أّن   کله مل
ب ْلْ او ّسماواتلا ض يعذّ رْ

 اهللو  ويْغفر ملن يشا  من يشا
 يا أّيها  قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل 
سول لا ذين لّ ا کْيزن الرّ

ر منکلْ ا يسارعون يف  فْ



 امّنا ذين قالوْا لّ ا
مهْ بأْفواهمهْ ولمْ تْؤمن قلوب

ادوْا ذين هلّ ا ومن
 ْ ذب مّساعون کمّساعون لل

توا  لقْوٍم 
ْ
 کخرين لمْ يأ

فون مل من بْعد کلْ ا يرّ
مواضعه يقولون إْن 

فخذوه وإن ّلمْ  هـٰذاأوتيمتْ 

 ذروْا ومن يردحْ ٱفـ تْؤتْوه
شْيئاً  اهلل له من کفْتنته فلن مْتل اهلل
لـٰئ  اهلل ذين لمْ يردلّ ا کأوْ

 يف أن يطّهر قلوبمهْ هلمْ 
ٌي وهلمْ يفلا نْيا خزْ  دّ

  عذابٌ عظميٌ  االخره
 ْ الون کذب أکمّساعون لل
ت فإن م کحْ ٱفـ کجاؤو للّسوْ



رْض عْنمهْ  بْينمه أوْ أعْ
وإن تْعرْض عْنمهْ فلن 

و تکشْيئاً وإْن ح کيضرّ  مْ
 قْسط إّن لْ ٱبـ م بْينمهْ کحْ ٱفـ

سطني ملْ ا يبّ  اهلل   قْ
 وعندهم کمونکْيف يکو
مثّ  اهلل مکيها حّتْوراة فلا

وما  کذاليتوّلْون من بْعد 

لـٰئ  إنّا أنزْلنا  ْؤمنني ملْ ٱبـ کأوْ
ى ونورٌ لا ّتْوراة فيها هدً
ذين لّ ا ّنبّيونلا م بهاکيْ 

 أْسلموْا للّذين هادوْا 
ّبانّيونلاو بار مباْلْ او رّ  حْ
فظوْا من ْس ا  اهلل تابکتوْ
 الف  انوْا علْيه شهداکو

ن شْو خْ او ّناسلا ّتْشوْا 



الً مثناً قلييت يائابتْشرتوْا  الو
 اهلل م مبا أنزلکومن ّلمْ يْ 

لـٰئف   افرون کلْ ا هم کأوْ
 تْبنا علْيمهْ فيها أّن کو
سلا سلٱبـ ّنفْ  عنيْ لْ ٱبـ عنيْ لْ او ّنفْ
 ذنْلْ او نفْلْ ٱبـ نفْلْ او
 ّسّن لٱبـ ّسّن لاو ذنْلْ ٱبـ
روح قصاٌص فمن ْل او

ق به فهو  ارةٌ ّله ومن کتصدّ فّ
 اهلل م مبا أنزلکيْ ّلمْ 

لـٰئف ْينا  ّظاملون لا هم کأوْ  وقفّ
مي بْ اى يسثارهم بعا عىٰل  ن مرْ

ا بنيْ يدْيه من قاً ملّ  مصدّ
 هاتْينا ّتْوراة ولا
ى ونورٌ ْل ا جنيل فيه هدً

ا بنيْ يدْيه من قاً ملّ  ومصدّ



ى ومْوعظةً لا ّتْوراة وهدً
 مْ أْهلکوْليوْ   ّللْمّتقني 

فيه  هللا جنيل مبا أنزلْل ا
 اهلل م مبا أنزلکومن ّلمْ يْ 

لـٰئف وأنزْلنا   فاسقون لْ ا هم کأوْ
ا ْْل ٱبـ تابکلْ ا کإليْ  قاً ملّ قّ مصدّ

تاب ومهْيمناً کلْ ا بنيْ يدْيه من
 م بْينمه مبا أنزلکحْ ٱفـ علْيه

ا تّتبعْ أْهوا الو اهلل  همْ عمّ
لٍّ جعلْنا کقّ لْْل ا من ک جا
عةً ومْنهاجاً ولْو کمن   شا مْ شرْ

مْ أّمةً واحدةً کلعل اهلل
  مْ يف ماکّليْبلو نکولـٰ
وْا تبقْس ٱفـ مکتاا
اتْل ا  اهللى إل ريْ

جع م مبا کمْ مجيعاً فينّبئکمرْ



 وأن  نمتْ فيه ّتْتلفون ک
 اهلل م بْينمه مبا أنزلکحْ ا
همْ  تّتبعْ أْهوا الو
تنواو همْ أن يفْ ذرْ عن  کحْ

فإن  کإليْ  اهلل بْعض ما أنزل
ا يريدعْ ٱفـ توّلْوْا   اهلل مْل أّنّ

أن يصيبمه ببْعض ذنوبمهْ 
ّناس لا ثريًا ّمنکوإّن 

اهلّية ْل ا مکأفو  لفاسقون 
سن من  اهلل يْبغون ومْن أحْ

يا   ماً ّلقْوٍم يوقنون کح
 الوْا امن ذين لّ ا أّيها

صارٰى نّ لاو يهودلْ ا تّتخذوْا 
ليا ليا  أوْ بْعٍض ومن   بْعضمهْ أوْ

 ه مْنمهْ إّن مْ فإنّ کيتوهّلم ّمن
 قْوملْ ا يْهدي ال اهلل



ذين يف لّ اى فرت  ّظاملني لا
قلوبمه ّمرٌض يسارعون 

أن ٰى فيمهْ يقولون ّنْش
أن  اهللى رةٌ فعسائتصيبنا د

يت
ْ
فْتح أوْ أْمرٍ ّمْن عنده لْ ٱبـ يأ

وْا يف عىٰل  فيْصبووْا  ما أسرّ
 ذين لّ ا ويقول  أنْفسمهْ نادمني 

ذين لّ ا  هـٰؤالأوْا امن

انمهْ هللّ ٱبـ سموْا أْق  جْهد أميْ
مْ حبطتْ کإنّمهْ ملع

ماهلمْ فأْصبووْا خاسرين    أعْ
من وْا امن ذين لّ ا يا أّيها
تدّ من مْ عن دينه فسْوف کيرْ
يت

ْ
بقْوٍم يّبمهْ  اهلل يأ

ْؤمنني ملْ ا عىل ويّبونه أذّلةٍ 
ةٍ  افرين کلْ ا عىل أعزّ



 الو اهلل جياهدون يف سبيل
 کالذمٍ ئخيافون لْومة ال

 اهللو  يْؤتيه من يشا اهلل فْضل
ا وليّ   واسعٌ علميٌ   اهلل مکإّنّ
وْا امن ذين لّ او ورسوله

 ّصلٰوةلا ذين يقيمونلّ ا
وهمْ  ٰوةکزّ لا ويْؤتون

 اهلل ومن يتوّل   عون کرا

وْا امن ذين لّ او ورسوله
ب   غالبون لْ ا هم اهلل فإّن حزْ
 الوْا امن ذين لّ ا يا أّيها
ذوْا ّّت ا ذينلّ ا تّتخذوْا 

 مْ هزوًا ولعباً ّمنکدين
تاب من کلْ ا ذين أوتوْا لّ ا
لياکلْ او مْ کقْبل ار أوْ   فّ
نمت کإن  اهلل قوْا تّ او



ى إل وإذا نادْيمتْ   ّمْؤمنني 
 ذوها هزوًا ولعباً ّّت ا ّصلٰوةلا

  يْعقلون الّ بأنّمهْ قْومٌ  کذال
تاب هْل تنقمون کلْ ا قْل يا أْهل

وما  هللّ ٱبـ امّنا أْن إالّ مّنا 
أنزل إلْينا وما أنزل من قْبل 

  مْ فاسقون کثرکوأّن أ
 کذالم بشرٍّ ّمن کقْل هْل أنّبئ

 اهلل من ّلعنه اهلل مثوبةً عند
 وغضب علْيه وجعل مْنمه

 نازير وعبدْل او قردةلْ ا
لـٰئّطاغوت لا اناً کشرٌّ ّم  کأوْ

  ّسبيل لا  وأضّل عن سوا
 ْا مْ قالوکؤوجاوإذا 

خلو امّنا ر کلْ ٱبـ ْا وقد دّ فْ
 اهللو وهمْ قدْ خرجوْا به



مل مبا    تمون کانوْا يکأعْ
ثريًا ّمْنمهْ کٰى وتر

 مثْ ْل ا يسارعون يف
وان وألْ او  لمهکعدْ
ت لبْئس ما لا انوْا کّسوْ

 يْنهاهم اللْو   يْعملون 
ّبانّيونلا بار عن ْلْ او رّ حْ

 لمهکمثْ وأْل ا قْوهلم

ت لبْئس ما لا انوْا کّسوْ
 يهود يدلْ ا لتوقا  يْصنعون 

مْغلولةٌ غلّتْ أْيديمهْ  اهلل
ولعنوْا مبا قالوْا بْل يداه 

  ْيف يشاکمْبسوطتان ينفق 
ثريًا ّمْنمه ّما کوليزيدّن 
بّ  کأنزل إليْ  طْغياناً  کمن رّ

رًا وأْلقْينا بْينمهکو  فْ



إلٰى   بْغضالْ او عداوةلْ ا
قدوْا کقيامة لْ ا يْوم لّما أوْ

ب أْطفأها  اهلل نارًا ّللْورْ
ضا ويْسعْون يف رْ  ْلْ

 يبّ  ال اهللو فسادًا 
سدين ملْ ا  ولْو أّن أْهل  فْ
قْوْا تّ اووْا امن تاب کلْ ا
نا عْنمهْ سّيئاتمهْ کل رْ فّ

خلْناهمْ جّنات   ّنعمي لا وْلدْ
 ولْو أنّمهْ أقاموْا 

جنيل وما ْل او ّتْوراةلا
ّبمهْ  أنزل إليمه ّمن رّ

لوْا من فْوقمهْ ومن کْل
جلمه ّمْنمهْ أّمةٌ  حتْت أرْ

تصدةٌ و ما   سا ثريٌ ّمْنمهْ کّمقْ
سول بلّْغ لا يا أّيها  يْعملون  رّ



بّ  کما أنزل إليْ  وإن  کمن رّ
عْل فما بلّْغت رسالته  اهللو ّلمْ تفْ

 اهلل ّناس إّن لا من کيْعصم
  افرين کلْ ا قْوملْ ا يْهدي ال

  شيْ عىٰل  تاب لْسمتْ کلْ ا قْل يا أْهل
 ٰ  اةّتْورلا تقيموْا حتّ

جنيل وما أنزل ْل او
بّ کإليْ  مْ وليزيدّن کم ّمن رّ

 کثريًا ّمْنمه ّما أنزل إليْ ک
بّ  رًا فکطْغياناً و کمن رّ  الفْ
س

ْ
  افرين کلْ ا قْوملْ ا عىل تأ

وْا امن ذين لّ ا إّن 
 ذين هادوْا لّ او
صارٰى نّ لاو ونئّصابلاو

 ْليْوماوهللّ ٱبـ امن مْن 
 الوعمل صاْلاً فخر اال



همْ  الو خْوفٌ علْيمهْ 
نا ميثاق بّن   ْيزنون  لقدْ أخذْ

سلْنا إلْيمهْ  إْسرائيل وأرْ
 الهمْ رسوٌل مبا  جا لّماکالً رس
بوْا کأنْفسمهْ فريقاً ٰى تْهو ذّ

تلون  الّ وحسبوْا أ  وفريقاً يقْ
وْا کت ون فْتنةٌ فعموْا وصمّ

علْيمهْ مثّ عموْا  اهلل مثّ تاب

وْا   اهللو ثريٌ ّمْنمهْ کوصمّ
 فرکلقدْ   مبا يْعملون بصريٌ 

 هو اهلل ذين قالوْا إّن لّ ا
مي وقالبْ ا سيحملْ ا سيح ملْ ا ن مرْ

 بدوْا عْ ا يا بّن إْسرائيل
مْ إنّه من کريبّ وربّ  اهلل
مهللّ ٱبـ کيْشر  عليه اهلل فقدْ حرّ
واهْل ا

ْ
ّنار وما لا ّنة ومأ



 فرکّلقدْ   للّظاملني مْن أنصارٍ 
ثالث  اهلل ذين قالوْا إّن لّ ا
 إلـٰهٌ إالّ إلـٰهٍ  ثةٍ وما مْن الث

واحدٌ وإن ّلمْ ينتهوْا 
ا يقولون ليمّسّن  ذين لّ ا عمّ

  فروْا مْنمهْ عذابٌ ألميٌ ک
 اهللى إل يتوبون الأف

حميٌ  اهللو ويْستْغفرونه   غفورٌ رّ

مي بْ ا سيحملْ ا ّما إالّ ن مرْ
سل لا رسوٌل قدْ خلتْ من قْبله رّ

يقةٌ   کوأّمه صدّ
ْ
 نالکانا يأ

ْيف نبنيّ کظرْ نا امّطعلا
ٰ  ظرْ نا مثّ  ياتاال هلم أنّ
قْل أتْعبدون من   ون کيْؤف

مْ کل کمْيل الما  اهلل دون
ًا و عاً  الضرّ  هو اهللو نفْ



 قْل يا أْهل  علمي لْ ا ّسميعلا
مْ کتْغلوْا يف دين التاب کلْ ا
تّتبعوْا  القّ وْْل ا غريْ 

قْوٍم قدْ ضلّوْا من   أْهوا
ًا ثريکقْبل وأضلّوْا 
  ّسبيل لا  وضلّوْا عن سوا

فروْا من بّن کذين لّ ا لعن
لسان داوود عىٰل  إْسرائيل

مي بْ اى وعيس مبا  کذالن مرْ
  انوْا يْعتدون کوّ وْا عص
يتناهْون عن  الانوْا ک
انوْا کرٍ فعلوه لبْئس ما کّمن

علون  ثريًا ّمْنمهْ کٰى تر  يفْ
فروْا کذين لّ ا يتوّلْون

متْ هلمْ  أنفسمهْ لبْئس ما قدّ
 علْيمهْ ويف اهلل أن سخط



ولْو   عذاب همْ خالدون لْ ا
هللّ ٱبـ يْؤمنون ْا انوک

 والّنيّب وما أنزل إلْيه ما
لياّّت ا  ّن کولـٰ  ذوهمْ أوْ
لتاجدّن   ثريًا ّمْنمهْ فاسقون ک
 ّناس عداوةً ّللّذين لا أشدّ 
 ذينلّ او يهودلْ اوْا امن
ولتاجدّن أْقربمهْ وْا کأْشر

ةً ّللّذ ذين لّ اوْا امن ين ّمودّ
 کذال نصارٰى  ْا إنّاقالو

بأّن مْنمهْ قّسيسني ورْهباناً 
  ربون کيْست الوأنّمهْ 

ى إل وإذا مسعوْا ما أنزل
سول ترلا ينمهْ تفيض ٰى رّ أعْ
ْمع مّما عرفوْا منلا من  دّ
 امّنا قّ يقولون رّبنا ْْل ا



وما لنا   ّشاهدين لا تْبنا معکٱفـ
 نا من اج وماهللّ ٱبـ نْؤمن ال
خلنا ربّ قّ ْْل ا نا ونْطمع أن يدْ
 فأثابمه  ّصاْلني لا قْوملْ ا مع

مبا قالوْا جّناتٍ ّْتري من  اهلل
نْهار خالدين فيها ْلْ ا حتْتها
سنني ملْ ا  جزا کذالو   وْ
فروْا کذين لّ او

بوْا کو لـٰئبئاياتنا  ذّ  کأوْ
 يا أّيها  ومي ْل ا أْصواب

موْا  الوْا امن ذين لّ ا حترّ
مْ کل اهلل ما أحّل  طّيبات

 ال اهلل تْعتدوْا إّن  الو
لوْا مّما کو  ْعتدين ملْ ا يبّ 
 طّيباً الً الح اهلل مکرزق
أنمت به  ّلذيا اهلل قوْا تّ او



 مکيؤاخذ ال  مْؤمنون 
انلٱبـ اهلل مْ کلّْغو يف أميْ
م مبا کن يؤاخذکولـٰ

دمتّ  ان فْلْ ا عقّ ارته کميْ فّ
ني مْن کإْطعام عشرة مسا

سط ما تْط  مْ کعمون أْهليأوْ
ْسوتمهْ أوْ حتْرير رقبةٍ کأوْ 

ثة أّياٍم الفمن ّلمْ جيدْ فصيام ث

انک کذال ارة أميْ مْ کفّ
متْ و فظوْا اإذا حلفْ حْ

ان  اهلل يبنيّ  کذالکمْ کأميْ
ّ  اياته  مْ کل   رون کمْ تْش کلعل

اوْا امن ذين لّ ا يا أّيها  إّنّ
رْل ا  ْيسرملْ او مْ
م الزْ ْلْ او نصابْلْ او

 ّشْيطانلا ْن عملرْجسٌ ّم 



ّ ْج ٱفـ لوون کتنبوه لعل ا   مْ تفْ إّنّ
ّشْيطان أن يوقع لا يريد
  بْغضالْ او عداوةلْ ا مکبْين
رْل ا يف ْيسر ملْ او مْ

 اهلل رکمْ عن ذکويصدّ 
فهْل أنمت  ّصلٰوةلا وعن

 اهلل وأطيعوْا   ّمنتهون 
سوللا وأطيعوْا   رّ

 ذروْا فإن توّلْيمتْ حْ او
اعْ ٱفـ  سولنارعىٰل  لموْا أّنّ
 عىل لْيس  بني ملْ ا غالبلْ ا
 وعملوْا وْا امن ذين لّ ا
ّصاْلات جناحٌ فيما لا

 وّ  ْوْا قتّ ا طعموْا إذا ما
ّصاْلات لا وعملوْا وْا امن
 مثّ وْا امن وّ  ْوْا قتّ ا مثّ 



سنوْا  ْوْا قتّ ا أحْ  اهللو وّ
سنني ملْ ا يبّ   ذين لّ ا يا أّيها  وْ
  بشيْ  اهلل مکليْبلونّ وْا امن
مْ کتناله أْيدي ّصْيدلا ّمن

من  اهلل مْ ليْعملکورماح
بْعد ٰى تدعْ ا غْيب فمنلْ ٱبـ خيافه
 يا أّيها  فله عذابٌ ألميٌ  کذال
تلوْا  الوْا امن ذين لّ ا  تقْ

ّصْيد وأنمتْ حرمٌ ومن قتله لا
دًا فاجزاکمن ّمْثل ما قتل   م ّمتعمّ
م به ذوا کّنعم يْ لا من

لٍ ّمن ياً بالغکعدْ  مْ هدْ
ارةٌ طعام کْعبة أوْ کلْ ا فّ
ل  وْ ني أکمسا  کذالعدْ

 صياماً ّليذوق وبال أْمره عفا
ا سلف ومْن عاد فينتقم اهلل  عمّ



 عزيزٌ ذو اهللو مْنه اهلل
 مْ صْيدکأحّل ل  تقاٍم نْ ا
ر وطعامه متاعاً لّ لْ ا مْ کبوْ

م عليْ  مْ کوللّسّيارة وحرّ
 رّب ما دْممتْ حرماً لْ ا صْيد

إلْيه  ّلذيا اهلل قوْا تّ او
 ْعبةکلْ ا اهلل جعل  رون حتْش
 رام قياماً ّللّناسْْل ا بْيتلْ ا

يهْل او رامْْل ا ّشْهرلاو  دْ
 لتْعلموْا أّن  کذالئد القلْ او

ّسماوات وما لا يْعمل ما يف اهلل
ضا يف رْ  اهلل وأّن  ْلْ
 لموْا أّن عْ ا  علميٌ   ّل شيْ کب

 اهلل عقاب وأّن لْ ا شديد اهلل
حميٌ  سول لا عىل ّما  غفورٌ رّ رّ

يْعمل ما  اهللو غالبلْ ا إالّ 



الّ قل   تمون کتْبدون وما ت
 بيثْل ا يْستوي

اجبلاو  کّطّيب ولْو أعْ
 قوْا تّ ٱفـ بيثْل ا ْثرةک
لي اهلل ّ ْلْ ا يا أوْ مْ کْلباب لعل

لوون   ذين لّ ا يا أّيها  تفْ
  ياْش أ تْسألوْا عْن  الوْا امن

مْ کمْ تسْؤ کإن تْبد ل

ل  وإن تْسألوْا عْنها حني ينزّ
 اهلل مْ عفاکتْبد ل ان قرْ لْ ا

قدْ   غفورٌ حلميٌ  اهللو عْنها
مْ مثّ کسأهلا قْومٌ ّمن قْبل

ما   افرين کأْصبووْا بها 
 المن حبريةٍ و اهلل جعل
حاٍم  الوصيلةٍ و البةٍ وائس
فروْا کذين لّ ا ّن کولـٰ



رتون ذب کلْ ا اهلل عىل يفْ
  يْعقلون  الثرهمْ کوأ

إلٰى  وإذا قيل هلمْ تعالْوْا 
سول لاى وإل اهلل أنزلما  رّ

نا علْيه  باا  قالوْا حْسبنا ما وجدْ
 الباؤهمْ ا  انکنا أولْو 

يا   يْهتدون  اليْعلمون شْيئاً و
مْ کعليْ وْا امن ذين لّ ا أّيها

م ّمن کيضرّ  المْ کأنفس
 اهللى إل تدْيمتْ ْه ا ضّل إذا

جع م مبا کمْ مجيعاً فينّبئکمرْ
 ذين لّ ا ا أّيهاي  نمتْ تْعملون ک
مْ إذا کشهادة بْينوْا امن

ْوت ملْ ا مکحضر أحد
ْ ا وصّيةلْ ا حني نان ذوا ث

لٍ ّمن خران ا  مْ أوْ کعدْ



مْ إْن أنمتْ کمْن غريْ 
ضا ضرْبمتْ يف رْ  ْلْ

ْوت ملْ ا م ّمصيبةکفأصابتْ 
 ّصلٰوةلا حتْبسونهما من بْعد

سمان  التْبمتْ رْ ا إنهللّ ٱبـ فيقْ
ان ذا کنْشرتي به مثناً ولْو 

ٰب  إنّا  اهلل مت شهادةکن الو قرْ
ن  فإْن عثر  مثني اال إذًا ملّ

اً ْس ا أنّهماعىٰل  ا إمثْ توقّ
 مقامهما من خران يقومانئاف

 توقّ علْيمهْس ا ذينلّ ا
سمانْلْ ا ليان فيقْ هللّ ٱبـ وْ

 لشهادتنا أحقّ من شهادتهما وما
نعْ ا  تدْينا إّنا إذًا ملّ
ٰن  کذال  ّظاملني لا  أنأدْ
 يـ
ْ
وْجهها أوْ عىٰل  دةّشهالٱبـتوْا أ



اٌن بْعد  خيافوْا أن تردّ أميْ
انمهْ   اهللوْا قتّ او أميْ

 يْهدي ال اهللو عوْا مسْ او
 يْوم جْيمع  فاسقني لْ ا قْوملْ ا

سل فيقول ماذا لا اهلل رّ
 کعملْ لنا إنّ  الأجْبمتْ قالوْا 

 إذْ قال  غيوب لْ ا مالّ أنت ع
ميبْ اى يا عيس اهلل  ن مرْ

 وعىٰل  کرْ نْعميت عليْ کذْ ا
 بروح کإذْ أّيدتّ  کدتلاو
 ّناس يفلا ملّ کقدس تلْ ا
تالً ْه کْهد وملْ ا  کوإذْ علّمْ
 مةکْْل او تابکلْ ا
جنيل ْل او ّتْوراةلاو

ّطني لا وإذْ ّتْلق من
ّن فتنفخ فيها لا هْيئةک ّطريْ بإذْ



ّن کفت ًا بإذْ ون طريْ
ئ  مهکْلْ ا وتربْ

ّن وإذْ ْلْ او ْبرص بإذْ
ْو ا ّتْرج ّن وإٰى ملْ ذْ بإذْ
ت بّن إْسرائيل عنک  کففْ

ذين لّ ا بّينات فقاللْ ٱبـ إذْ جْئتمهْ 
 هـٰذافروْا مْنمهْ إْن ک

رٌ ّمبنٌي إالّ  وإذْ   سوْ

حْيت وارّيني ْْل اى إل أوْ
يب وبرسولي  امنوْا  أْن 
هدْ بأنّنا ْش او امّنا ْا قالو

 إذْ قال  مْسلمون 
ن بْ اى وارّيون يا عيسْْل ا

مي هْل يْستطيع ربّ  ل أن  کمرْ ينزّ
 قال  ّسمالا دةً ّمنائعلْينا م

نمت کإن  اهلل قوْا تّ ا



قالوْا نريد أن   ّمْؤمنني 
 
ْ
ل مْنها وتْطمئّن قلوبنا کنّأ

ونْعمل أن قدْ صدْقتنا 
  ّشاهدين لا ون علْيها منکون

ميبْ اى قال عيس  اللمهّ  ن مرْ
  ّسمالا دةً ّمنائرّبنا أنزْل علْينا م

لناکت وّ  و ون لنا عيدًا ْلّ
زْقنا رْ او کيةً ّمنا و رناخا

ازقني لا وأنت خريْ   قال  رّ
هلا عليْ  اهلل مْ فمن کإّنّ منزّ

به کفرْ بْعد منکي مْ فإّنّ أعذّ
به أحدًا ّمنالّ عذاباً   أعذّ

يا  اهلل وإذْ قال  عاملني لْ ا
ميبْ اى عيس نت قلت أ  ن مرْ
نيْ إلـٰه ذوّن وأّميّّت ا للّناس

ما  کقال سْبوان اهلل من دون



لي أْن أقول ما لْيس  ونکي
نت قلْته کلي حبقٍّ إن 

سي و ته تْعمل ما يف نفْ  الفقدْ علمْ
س مل ما يف نفْ أنت  کإنّ  کأعْ

ما قلْت هلمْ   غيوب لْ ا مالّ ع
تّن به أنإالّ   ما أمرْ

ريبّ  اهلل بدوْا عْ ا
نت علْيمهْ کمْ وکوربّ 

ا توّفْيتّن  شهيدًا ّما دْمت فيمهْ فلمّ
قيب لا نت أنتک رّ

  ّل شيْ کعىٰل  وأنت علْيمهْ 
ْبمهْ فإنّمهْ   شهيدٌ  إن تعذّ
 کوإن تْغفرْ هلمْ فإنّ  کعباد
 قال  مي کْْل ا عزيزلْ ا أنت
 يْوم ينفع هـٰذا اهلل
قمهْ هلمْ لا ّصادقني صدْ



نْهار ْلْ ا جّناتٌ ّْتري من حتْتها
ضي  اهلل خالدين فيها أبدًا رّ
 کذالعْنمهْ ورضوْا عْنه 

ْ مهللّ   عظمي لْ ا فْوزلْ ا  کل
ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ

  قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  فيهّن وهو
 نعامْلْ ا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
دا  ذي خلقلّ اهللّ  ْْلمْ
ض ْلْ او ّسماواتلا رْ

 ّنور مثّ لاو ّظلماتلا وجعل
فروْا برّبمه کذين لّ ا

م کذي خلقلّ ا هو  يْعدلون 
الً أجقضٰى ّمن طنٍي مثّ 
عنده مثّ أنمتْ وأجٌل ّمسّمى 



 يف اهلل وهو  مْترتون 
ضا ّسماوات ويفلا رْ  ْلْ

مْ کرمْ وجْه کيْعمل سرّ 
تيمه   سبون کويْعمل ما ت

ْ
وما تأ

إالّ رّبمهْ ايات  مْن  ايةٍ   ّمْن 
فقدْ   انوْا عْنها مْعرضني ک
بوْا ک همْ  جا قّ مّلاْْل ٱبـ ذّ

تيمهْ أنبا
ْ
انوْا کما   فسْوف يأ

ْا ألمْ ير  به يْستْهزئون  وْ
نا من قْبلمه ّمن کمْ أْهلک

ٍن ّم  ضا ّناهمْ يفکقرْ رْ ما  ْلْ
سلْناکن لّ کلمْ ّن  مْ وأرْ

رارًا وجعلْنا  ّسمالا  علْيمه ّمدْ
نْهار ّْتري من حتْتمهْ ْلْ ا
نا من کفأْهل

ْ
ناهم بذنوبمهْ وأنْشأ

ناً  ْلنا   خرين ا  بْعدهمْ قرْ ولْو نزّ



طاٍس ک کعليْ  تاباً يف قرْ
ذين لّ ا لقال فلمسوه بأْيديمهْ 

رٌ إالّ  هـٰذافروْا إْن ک سوْ
أنزل  الوقالوْا لْو   ّمبنٌي 
 اً ّلقضيکولْو أنزْلنا مل کعلْيه مل

ولْو   ينظرون  الْمر مثّ ْلْ ا
وللبْسنا الً اً ّلعلْناه رجکجعلْناه مل

 ولقد  علْيمه ّما يلْبسون 

 فواق کتْهزئ برسلٍ ّمن قْبلْس ا
ذين سخروْا مْنمه ّما لّ ٱبـ

قْل   انوْا به يْستْهزئون ک
ضا سريوْا يف رْ  مثّ  ْلْ

ان کْيف کظروْا نا
بني کملْ ا عاقبة ن ّما يف  ذّ  قل ملّ
ض قلْلْ او ّسماواتلا هللّ  رْ
سهعىٰل  تبک ة لا نفْ ْحْ رّ



معنّ  قيامة لْ ا يْومإلٰى  مْ کلياجْ
ذين خسروْا لّ ا رْيب فيه ال

وله   يْؤمنون  الأنفسمهْ فمهْ 
ّنهار لاو لّْيللا ن يفکما س
 قْل أغريْ   علمي لْ ا ّسميعلا وهو
 أّّتذ ولّياً فاطر اهلل
ض وهو ْلْ او ّسماواتلا رْ

إّنّ يْطعم قْل  اليْطعم و

ت أْن أ ل کأمرْ ون أوّ
 ونّن منکت المْن أْسمل و

أخاف إّنّ قْل   ني کْشرملْ ا
إْن عصْيت ريبّ عذاب 

ّمن يْصرفْ عْنه   يْوٍم عظميٍ 
 فْوزلْ ا کذاليْومئذٍ فقدْ رْحه و

 اهلل کوإن مْيسْس   بني ملْ ا
هو إالّ اشف له ک البضرٍّ ف



ٍ فهو کوإن مْيسْس  عىٰل  خبريْ
قاهر لْ ا وهو  يرٌ قد  ّل شيْ ک

 ميکْْل ا فْوق عباده وهو
  قْل أّي شيْ   بري ْل ا
شهيدٌ بْيّن  اهلل رب شهادةً قلکأ
 هـٰذامْ وأوحي إليّ کوبْين
م به ومن کْلنذر ان قرْ لْ ا

 مْ لتْشهدون أّن معکبلغ أئنّ 

را  اهلل الّ قل ٰى هلةً أخْ
ا هوْش أ واحدٌ  إلـٰهٌ  هد قْل إّنّ

ا تْشر  وإنّّن بري ّ   ون کممّ
تاب کلْ ا هماتْينا ذين لّ ا

 هم ما يْعرفون أْبناکيْعرفونه 
ذين خسروْا أنفسمهْ فمهْ لّ ا
ومْن أْظمل   يْؤمنون  ال
ذباً ک اهلل عىل ْفرتٰى ا مّمن



ب کأوْ  لح الإنّه  هياتئابذّ  يفْ
ويْوم حنْشرهمْ   ّظاملون لا

 مجيعاً مثّ نقول للّذين
 أْينوْا کأْشر
ذين لّ ا مکاؤکشر
عمون ک ن کمثّ لمْ ت  نمتْ تزْ

 اهللو أن قالوْا إالّ فْتنتمهْ 
ظرْ نا  ني کّنا مْشرکرّبنا ما 

أنفسمهْ عىٰل  ذبوْا کْيف ک
انوْا کوضّل عْنمه ّما 

رتون   کإليْ  ومْنمه ّمن يْستمع  يفْ
ّنةً کقلوبمهْ أعىٰل  وجعلْنا

قهوه ويف ذانمهْ ا  أن يفْ
ْا    ّل کوْقرًا وإن يروْ

ٰ الّ  ايةٍ   إذا يْؤمنوْا بها حتّ
 يقول کجيادلون کجاؤو



 هـٰذافروْا إْن کذين لّ ا
لني ْلْ ا أساطريإالّ    وّ

ن عْنه  وهمْ يْنهْون عْنه ويْنأوْ
أنفسمهْ إالّ ون کوإن يْهل

إذْ  ترٰى  ولْو   وما يْشعرون 
ّنار فقالوْا يا لا عىل وقفوْا 

ب کن اللْيتنا نردّ و رّبنا  ياتئابذّ
بْل   ْؤمنني ملْ ا ون منکون

انوْا خيْفون کبدا هلم ّما 
وْا لعادوْا ملا  من قْبل ولْو ردّ

  اذبون کنهوْا عْنه وإنّمهْ ل
 حياتناإالّ وقالوْا إْن هي 

نْيا وما حنْن مبْبعوثني لا ولْو   دّ
رّبمهْ عىٰل  إذْ وقفوْا ٰى تر

 قّ قالوْا ْْل ٱبـ هـٰذاقال ألْيس 
 ورّبنا قال فذوقوْا بىٰل 



  فرون کنمتْ تکذاب مبا ْلعا
بوْا کذين لّ ا قدْ خسر   بلقا ذّ
ٰ  اهلل  تمْه جا إذا حتّ
 ّساعة بْغتةً قالوْا يا حْسرتنالا

ْطنا فيها وهمْ عىٰل  ما فرّ
زارهمْ  عىٰل  ْيملون أوْ

  ما يزرون   سا الظهورهمْ أ
نْيا لا ياةْْل ا وما لعبٌ إالّ دّ

ار ٌ  االخره وهلٌْو وللدّ خريْ
قدْ   تْعقلون  الّللّذين يّتقون أف
زن ذي لّ ا کنْعمل إنّه ليوْ
بونکي اليقولون فإنّمهْ   کذّ

 اهلل ياتئابّظاملني لا ّن کولـٰ
بتْ رسٌل کولقدْ   جْيودون  ذّ
ما عىٰل  فصربوْا  کّمن قْبل
بوْا وأوذوْا ک ٰ ذّ  حتّ



ل ل الأتاهمْ نْصرنا و  لماتکمبدّ
 ْى من نّبإ ک جا ولقدْ  اهلل
سلني ملْ ا ان کوإن   رْ
راضمهْ فإن کرب عليْ ک  إعْ
 تطْعت أن تْبتغي نفقاً يفْس ا
ضا رْ   لّسماايف أوْ سلّماً  ْلْ

تيمه ب
ْ
 لمعمهْ  اهلل  شا يةٍ ولْو ئافتأ

 ونّن منکت الفٰى دهْل ا عىل

ا يْستاجيب  اهلني ْل ا ذين لّ ا إّنّ
 يْبعثمه ْوٰى ملْ او يْسمعون
جعون  اهلل   مثّ إلْيه يرْ

ل علْيه الوقالوْا لْو  ّمن  ايةٌ   نزّ
ّبه قْل إّن  عىٰل  قادرٌ  اهلل رّ
ل  ّن کولـٰ ايةً   أن ينزّ

 وما من  يْعلمون  الثرهمْ کأ
ضا يف داّبةٍ  رْ  الو ْلْ



أممٌ إالّ طائرٍ يطري جبناحْيه 
ْطنا يفکأْمثال  م ّما فرّ
رّبمهْ إلٰى  مثّ   تاب من شيْ کلْ ا

بوْا کذين لّ او  ْيشرون   ذّ
 مٌ يفکصمٌّ وببئاياتنا 

يْضللْه  اهلل ّظلمات من يشإلا
 جْيعلْه

ْ
صراٍط عىٰل  ومن يشأ
م إْن کقْل أرأْيت  ّمْستقميٍ 

أوْ  اهلل مْ عذابکأتا
 اهلل ّساعة أغريْ لا مکأتتْ 

عون إن  نمتْ کتدْ
عون   صادقني  بْل إّياه تدْ

عون إلْيه إْن شکفي  ف ما تدْ
  ون کوتنسْون ما تْشر  شا

 ْ سل  کأممٍ ّمن قْبلإلٰى  ناولقدْ أرْ
ناهمْ  سالْ ٱبـ فأخذْ

ْ
الاو  بأ   ّضرّ



عون   إذْ  الفلْو   لعلمّهْ يتضرّ
عوْا  جا سنا تضرّ

ْ
 نکولـٰهمْ بأ

 قستْ قلوبمهْ وزّين هلم
انوْا کّشْيطان ما لا

ا نسوْا ما   يْعملون  فلمّ
نا علْيمهْ روْا به فتوْ کذ

ٰ   ّل شيْ کأْبواب  إذا  حتّ
فرحوْا مبا أوتوْا 

ناهم بْغتةً فإذا هم  أخذْ
 قْوملْ ا فقطع دابر  ّمْبلسون 

دْْل او ذين ظلموْا لّ ا هللّ  مْ
قْل أرأْيمتْ إْن   عاملني لْ ا ربّ 

مْ کمْسع اهلل أخذ
عىٰل  مْ وخمتکوأْبصار

 اهلل غريْ  إلـٰهٌ  م ّمْن کقلوب
تي
ْ
ْيف کظرْ نا م بهکيأ



ف مثّ همْ  ياتاال نصرّ
مْ کقْل أرأْيت  يْصدفون 
 اهلل مْ عذابکإْن أتا

إالّ  کبْغتةً أوْ جْهرةً هْل يْهل
وما   ّظاملون لا قْوملْ ا

سل سلني ملْ ا نرْ مبّشرين إالّ رْ
وأْصلح  امن ومنذرين فمْن 

همْ  الخْوفٌ علْيمهْ و الف

بوْا کذين لّ او  ْيزنون   ذّ
ذاب مبا علْ ا ميّسمهبئاياتنا 

سقون ک الّ قل   انوْا يفْ
مْ عندي کأقول ل

مل الو اهلل نائخز  أعْ
مْ کأقول ل الغْيب ولْ ا

ما إالّ إْن أتّبع  کإّنّ مل
 إليّ قْل هْل يْستويٰى يوح



ّمٰ ْلْ ا  البصري أفلْ او عْ
ذين لّ ا وأنذرْ به  رون کتتف

إلٰى  خيافون أن ْيشروْا 
رّبمهْ لْيس هلم ّمن دونه وليٌّ 

 الو  عٌ ّلعلمّهْ يّتقون شفي الو
عون رّبمهلّ ا تْطرد  ذين يدْ

عشيّ يريدون لْ او ةٰو غدلْ ٱبـ
مْن حسابمه ّمن  کوْجهه ما عليْ 

علْيمه ّمن  کوما مْن حساب  شيْ 
 ون منکفتْطردهمْ فت  شيْ 
فتّنا  کذالکو  ّظاملني لا

  هـٰؤالبْعضمه ببْعٍض ّليقولوْا أ
 علْيمه ّمن بْيننا ألْيس اهلل مّن 

مل اهلل   رين کّشالٱبـ بأعْ
ذين لّ ا ک جا وإذا
مٌ الفقْل سبئاياتنا  يْؤمنون



عىٰل  مْ کتب ربّ کمْ کعليْ 
سه ة أنّه من عمل منلا نفْ ْحْ  مْ کرّ
حميٌ جبهالةٍ مثّ تاب من بْعده ا  سو  و  وأْصلح فأنّه غفورٌ رّ
يات اال نفّصل کذالک

رمني ملْ ا ولتْستبني سبيل قْل   اجْ
 بدإّنّ نهيت أْن أعْ 

عون من دونلّ ا  ذين تدْ

 مْ ک اأتّبع أْهوالّ قل  اهلل
 قدْ ضللْت إذًا وما أناْ من

بّينةٍ ّمن عىٰل  قْل إّنّ   ْهتدين ملْ ا يبّ و ْبمت به ما عندي ما کرّ ذّ
م کْْل ا تْستْعاجلون به إن

 قّ وهو خريْ ْْل ا يقصّ هللّ إالّ 
قل ّلْو أّن عندي   فاصلني لْ ا

ْمر بْيّن ْلْ ا ما تْستْعاجلون به لقضي



مل اهللو مْ کوبْين  أعْ
 وعنده مفاتح  ّظاملني لٱبـ
هو ويْعمل إالّ يْعلمها  الغْيب لْ ا

ر وما تْسقط من لْ او رّب لْ ا ما يف بوْ
حّبةٍ يف  اليْعلمها وإالّ ورقةٍ  ضا ظلمات رْ  الو ْلْ

يف إالّ يابٍس  الرْطبٍ و
ذي لّ ا وهو  تابٍ ّمبنٍي ک

لّْيل ويْعمل ما لٱبـ مکيتوّفا
متج مْ فيه کّنهار مثّ يْبعثلٱبـ رحْ

ض أجٌل ّمسّمى مثّ إلْيه ٰى ليقْ
جع م مبا کمْ مثّ ينّبئکمرْ
قاهر لْ ا وهو  نمتْ تْعملون ک

سل عليْ  م کفْوق عباده ويرْ
ٰ  حفظةً    جا إذاحتّ
ْوت توّفْته ملْ ا مکأحد



طون  الرسلنا وهمْ  مثّ   يفرّ
وْا   همالمْو  اهللى إل ردّ

وهو  مکْْل ا له القّ أْْل ا
قْل من   اسبني ْْل ا أْسرع

ي  رّب لْ ا م ّمن ظلماتکيناجّ
يةً لْ او عاً وخفْ عونه تضرّ ر تدْ بوْ

 ونّن منکلن هـٰذهّلئْن أجنانا مْن 
ي اهلل قل  رين کّشالا م کيناجّ

بٍ مثّ کّل کّمْنها ومن  رْ
 قْل هو  ون کأنمتْ تْشر

أن يْبعث عىٰل  قادرلْ ا
مْ کمْ عذاباً ّمن فْوقکعليْ 

جلأوْ من حتْ  مْ أوْ کت أرْ
م کمْ شيعاً ويذيق بْعضکيلْبس

س بْعٍض 
ْ
فکظرْ نا بأ  ْيف نصرّ

قهون  ياتاال   لعلمّهْ يفْ



ب به قْومکو قّ ْْل ا وهو کذّ
  ّل نبإٍ ّمْستقرٌّ وسْوف تْعلمون کلّ   يلٍ کم بوکقل ّلْست عليْ 

ذين لّ ا وإذا رأْيت
اياتنا  يف  خيوضون

 ٰ رْض عْنمهْ حتّ  فأعْ
ه خيوضوْا يف ح ديثٍ غريْ

عدْ  الّشْيطان فلا کوإّما ينسينّ  تقْ

 قْوملْ ا مع رٰى کذّ لا بْعد
ذين لّ ا عىل وما  ّظاملني لا

  يّتقون مْن حسابمه ّمن شيْ 
لعلمّهْ  رٰى کذ نکولـٰ

 ذينلّ ا وذر  يّتقون 
ذوْا دينمهْ لعباً وهلْوًا ّّت ا

تمْه نْيا لا ياةْْل ا وغرّ دّ
سٌ مبا کوذ رْ به أن تْبسل نفْ



 لْيس هلا من دون سبتْ ک
شفيعٌ وإن تْعدْل  الوليٌّ و اهلل
لٍ ک يْؤخذْ مْنها الّ ّل عدْ
لـٰئ ذين أْبسلوْا مبا لّ ا کأوْ
سبوْا هلمْ شرابٌ ّمْن ْحميٍ ک

انوْا کوعذابٌ ألميٌ مبا 
عو  فرون کي من  ْا قْل أندْ

 الينفعنا و الما  اهلل دون

نا ونردّ  قابنا بْعد عىٰل  يضرّ أعْ
 ّلذيٱـک اهلل إذْ هدانا

 ّشياطني يفلا تْهوتْهْس ا
ضا رْ ان له  ْلْ حريْ

عونه ى إل أْصوابٌ يدْ
ى ئْتنا قْل إّن هداى دهْل ا

نا  دٰى هْل ا هو اهلل وأمرْ
وأْن   عاملني لْ ا لنْسمل لربّ 



قوه تّ او لّصلٰوةا أقيموْا 
  إلْيه حتْشرون  ّلذيا وهو
 ّسماواتلا ذي خلقلّ ا وهو
ضْلْ او قّ ويْوم ْْل ٱبـ رْ

 ون قْولهکفين کيقول 
ْ ملْ ا قّ ولهْْل ا  يْوم ينفخ يف کل
 غْيبلْ ا ر عالمّصولا
 ميکْْل ا ّشهادة وهولاو

وإذْ قال إْبراهمي   بري ْل ا
  زر أتّتخذ أْصناماً ا  ْلبيه
يف  کوقْوم کهلةً إّنّ أراا
نري  کذالکو  لٍ ّمبنٍي الض

 ّسماواتلا وتکإْبراهمي مل
ض وليْلْ او  ون منکرْ
ا  وقنني ملْ ا  لّْيللا جّن علْيه فلمّ

 هـٰذاباً قال کْو کرأٰى 



ا أفل قال  أحبّ ال  ريبّ فلمّ
ا  فلني اال قمر لْ ارأٰى  فلمّ

ا أفل  هـٰذابازغاً قال  ريبّ فلمّ
قال لئن ّلمْ يْهدّن ريبّ 

 قْوملْ ا ونّن منکْل
ا  ّضاّلني لا س لارأٰى  فلمّ ّشمْ

 هـٰذاريبّ  هـٰذابازغةً قال 
ا أفلتْ قال يکأ ا قْوم رب فلمّ

ا تْشر  إّنّ بري ّ   ون کممّ
إّنّ وّجْهت وْجهي للّذي 

ض ْلْ او ّسماواتلا فطر رْ
  ني کْشرملْ ا حنيفاً وما أناْ من

ه قْومه قال أحتاّجوّنّ حاّج و
 الوقدْ هدان و اهلل يف

إالّ ون به کأخاف ما تْشر
ريبّ شْيئاً وسع ريبّ   أن يشا



 العلْماً أف  ّل شيْ ک
 ما ْيف أخافکو  رون کتتذ

ّتافون  المتْ وکأْشر
ما لمْ هللّ ٱبـ متکأْشر مْ کأنّ 

ْل به عليْ   مْ سلْطاناً فأّي کينزّ
ْمن إن ْلْ ٱبـ فريقنيْ أحقّ لْ ا
 ذين لّ ا  نمتْ تْعلمون ک
ولمْ يلْبسوْا وْا امن

 ٍ
لـٰئإميانمه بظملْ  هلم کأوْ

ْ   ْمن وهم ّمْهتدون ْلْ ا  کوتل
تنا  عىٰل  ها إْبراهمياتْينا حاجّ
فع درجاتٍ ّمن نّشاقْومه ن إّن   رْ

ووهْبنا له   ميٌ علميٌ کح کربّ 
هدْينا الى کإْسواق ويْعقوب 

ّيته  ونوحاً هدْينا من قْبل ومن ذرّ
داوود وسلْيمان وأّيوب 



وهارون موسٰى ويوسف و
سنني ملْ ا جنْزي کذالکو   وْ
ٰى وعيس رّيا وْيٰي کوز

  ّصاْلني لا لٌّ ّمنکوإْلياس 
اعيل ويونس يسع لْ او وإمسْ
 عىل فّضلْناالى کولوطاً و

بائمهْ ا  ومْن   عاملني لْ ا
وانمهْ  ّياتمهْ وإخْ  وذرّ

إلٰى  تبْيناهمْ وهدْيناهمْ ْج او
ى هد کذال  صراٍط ّمْستقميٍ 

مْن   يْهدي به من يشا اهلل
وْا کأْشر عباده ولْو 

انوْا کْلبط عْنمه ّما 
لـٰئ  يْعملون   ذين لّ ا کأوْ

 مکْْل او تابکلْ ا هماتْينا
  هـٰؤالفرْ بها کّنبّوة فإن يلاو



لْنا بها قْوماً ّلْيسوْا بها کفقدْ و
لـٰئ  افرين کب ذين لّ ا کأوْ

تدهْ قل ْق ا فبهداهم اهللى هد
مْ علْيه أْجرًا کأْسألالّ 

ٰى رکذإالّ إْن هو 
حقّ  اهلل وما قدروْا   للْعاملني 

ره إذْ قالوْا ما أنزل  اهلل قدْ
 أنزل قْل مْن   بشرٍ ّمن شيْ عىٰل 

موسٰى به   جا ذيلّ ا تابکلْ ا
ى ّللّناس ّْتعلونه  نورًا وهدً
قراطيس تْبدونها وّتْفون 

مت ّما لمْ تْعلموْا ک ثريًا وعلّمْ
 اهلل مْ قلکباؤا  الأنمتْ و

همْ يف خْوضمهْ  مثّ ذرْ
تابٌ ک هـٰذاو  يلْعبون 

ق کأنزْلناه مبار ذي لّ ا ّمصدّ



ٰى قرلْ ا بنيْ يدْيه ولتنذر أمّ 
ذين لّ او ْوهلاومْن ح
يْؤمنون  باالخره يْؤمنون
تمهْ الصعىٰل  به وهمْ 
 ومْن أْظمل مّمن  يافظون 

ذباً أوْ ک اهلل عىل ْفرتٰى ا
حي إليّ ولمْ يوح  قال أوْ

قال سأنزل مْثل ما  ومن  إلْيه شيْ 

 إذٰى ولْو تر اهلل زلأن
 ّظاملون يف غمراتلا
الئا و ْوتملْ ا باسطوْا  ةکملْ

رجوْا   أْيديمهْ أخْ
ن لْ ا مکأنفس يْوم ّْتزوْ

نمتْ کون مبا هْل ا عذاب
قّ ْْل ا غريْ  اهلل عىل تقولون

  ربون کتْست اياته  نمتْ عْن کو



ما ک ولقدْ جْئتمونا فرادٰى 
نا ةٍ کخلقْ ل مرّ مْ أوّ
  مْ وراکمت ّما خّوْلناکوتر

مْ کمعٰى مْ وما نرکظهور
متْ أنّمهْ لّ ا مک شفعا ذين زعمْ
لقد تّقّطع   اکمْ شرکفي
م ّما کمْ وضّل عنکنبيْ 

عمون ک  اهلل إّن   نمتْ تزْ

 خيْرجٰى ّنولاو بّ ْْل افالق 
 ّيت وخمْرجملْ ا يّ منْْل ا
م کذال يّ ْْل ا ّيت منملْ ا

ٰ  اهلل فالق   ون کتْؤف فأنّ
لّْيل لا ْصباح وجعلْل ا
سلاو ناً کس قمر حْسباناً لْ او ّشمْ

دير کذال  وهو  علمي لْ ا عزيزلْ ا تقْ
اجوم نّ لا مکذي جعل للّ ا



 رّب لْ ا لتْهتدوْا بها يف ظلمات
ر قدْ فّصلْنالْ او  ياتاال بوْ

 ّلذيا وهو  لقْوٍم يْعلمون 
ٍس واحدةٍ کأنشأ م ّمن نّفْ

 فمْستقرٌّ ومْستْودعٌ قدْ فّصلْنا
قهون  ياتاال  وهو  لقْوٍم يفْ
  ما  ّسمالا أنزل من ّلذيا

رْجنا به نبات    ّل شيْ کفأخْ

رْجنا مْنه خضرًا ّّنْ  رج مْنه فأخْ
ل من لا باً ومنکحّباً ّمرتا ّنخْ

طلْعها قْنواٌن دانيةٌ وجّناتٍ 
نابٍ  ْيتونلاو ّمْن أعْ  زّ

ّمان مْشتبهاً وغريْ متشابهٍ لاو  رّ
مثره إذا  ظروْا إلٰى نا

ر ويْنعه إّن يف   مْ کذالأمثْ
  ّلقْوٍم يْؤمنون  ياتٍ ئال



ّن ْل ا  اکشرهللّ  وجعلوْا 
وخلقمهْ وخرقوْا له بنني 

ٍ سْبوانه وتعالوبنا
ٰى تٍ بغريْ عملْ

ا يصفون   ّسماواتلا بديع  عمّ
ضْلْ او ٰ  رْ ون له کيأنّ

ن ّله صاحبةٌ کولدٌ ولمْ ت
ّل کوهو ب  ّل شيْ کوخلق 

 اهللم کذال  علميٌ   شيْ 

هو خالق إالّ  إلـٰه ال مْ کربّ 
عىٰل  بدوه وهوعْ ٱفـ  ّل شيْ ک
رالّ   يٌل کو  ّل شيْ ک  هکتدْ
 کرْبصار وهو يدْ ْلْ ا
 لّطيفلا ْبصار وهوْلْ ا
ر ائم بصک جا قدْ   بري ْل ا

بّ  سه کمن رّ مْ فمْن أْبصر فلنفْ
ومْن عمي فعلْيها وما أناْ 



 کذالکو  م حبفيظٍ کعليْ 
ف وليقولوْا  ياتاال نصرّ

  درْست ولنبّينه لقْوٍم يْعلمون 
بّ  کبعْ ما أوحي إليْ تّ ا  کمن رّ
رْض إالّ  إلـٰه ال هو وأعْ

  شا ولْو    نيکْشرملْ ا عن
وما وْا کأْشر ما اهلل
علْيمهْ حفيظاً وما  کجعلْنا

 الو  يلٍ کأنت علْيمه بو
عون من لّ ا تسّبوْا  ذين يدْ
 اهلل فيسّبوْا  اهلل دون

 ٍ
وًا بغريْ عملْ  کذالکعدْ

إلٰى  ّل أّمةٍ عملمهْ مثّ کزّيّنا ل
جعمهْ فينّبئمه مبا  رّبمه ّمرْ

 وأْقسموْا   انوْا يْعملون ک
انمهْ لئنجهللّ ٱبـ   تمْهْ  جا ْهد أميْ



ا ايةٌ  يات اال ّليْؤمنّن بها قْل إّنّ
مْ أنّها کوما يْشعر اهلل عند

  يْؤمنون  التْ  جا إذا
ونقلّب أْفئدتمهْ وأْبصارهمْ 

ةٍ ک ل مرّ ما لمْ يْؤمنوْا به أوّ
 ونذرهمْ يف طْغيانمهْ يْعمهون 

ْلنا إلْيمه   ولْو أنّنا نزّ
الئا  ْوٰى ملْ ا لّممهکو ةکملْ

نا علْيمهْ  ّما الً قب  ّل شيْ کوحشرْ
أن إالّ انوْا ليْؤمنوْا ک
ثرهمْ کأ ّن کولـٰ اهلل  يشا

جعلْنا  کذالکو  جْيهلون 
ًا شياطنيّل نکل  يبٍّ عدوّ

ّن يوحي ْل او نسْل ا
رفإلٰى  بْعضمهْ   بْعٍض زخْ

ما  کربّ   شا قْول غرورًا ولْو لْ ا



رتون  همْ وما يفْ   فعلوه فذرْ
 الذين لّ ا لْيه أْفئدةإ ولتْصغٰى 
ضْوه  باالخره يْؤمنون ولريْ

رتفون  رتفوْا ما هم ّمقْ   وليقْ
 ماً وهوکأْبتغي ح اهلل أفغريْ 

 مکزل إليْ ذي أنلّ ا
 ذين لّ اوالً تاب مفّص کلْ ا

تاب يْعلمون أنّه کلْ ا هماتْينا

بّ  ٌل ّمن رّ ونّن کت القّ فْْل ٱبـ کمنزّ
رتين ملْ ا من  کربّ لمة کومّتتْ   مْ

قاً  لماته کل لمبدّ الّ الً وعدْ  صدْ
وإن   علمي لْ ا ّسميعلا وهو

 ثر من يفکتطعْ أ
ضا رْ  عن سبيل کيضلّو ْلْ

إالّ إن يّتبعون  اهلل
إالّ ّظّن وإْن همْ لا



هو  کإّن ربّ   خيْرصون 
مل من يضّل عن سبيله وهو  أعْ

مل لوْا مّما کف  ْهتدين ملْ ٱبـ أعْ
علْيه إن  اهلل مْس ا رکذ

مْ کوما ل  منني ه مْؤ ياتئابنمتْ ک
 الّ أ

ْ
 رکلوْا مّما ذکتأ

علْيه وقدْ فّصل  اهلل مْس ا
م عليْ کل إالّ مْ کم ّما حرّ

متْ إلْيه وإّن ْض ا ما طررْ
ثريًا ّليضلّون بأْهوائمه ک

ٍ إّن ربّ 
مل کبغريْ عملْ  هو أعْ
 وذروْا ظاهر  ْعتدين ملْ ٱبـ
 مثْ وباطنه إّن ْل ا
مثْ ْل ا سبونکذين يلّ ا

ن مبا  زوْ رتفون اکسياجْ   نوْا يقْ
  الو

ْ
 رکلوْا مّما لمْ يذْ کتأ



علْيه وإنّه لفْسقٌ  اهلل مْس ا
 ّشياطني ليوحونلا وإّن 
ليإلٰى  مْ کمهْ لياجادلوائأوْ

مْ کوإْن أطْعتموهمْ إنّ 
ان کأو من   ون کملْشر

يْيناه وجعلْنا له نورًا  مْيتاً فأحْ
 من ّمثله يفکّناس لا مْيشي به يف

ْنها ّظلمات لْيس خبارٍج ّم لا

ْ  کذالک افرين ما کزّين لل
 کذالکو  انوْا يْعملون ک

يةٍ أکجعلْنا يف  ابر کّل قرْ
روْا فيها وما کرميها ليمْ مْ 
بأنفسمهْ وما إالّ رون کمْي 

 ايةٌ   تمْهْ  جا وإذا  يْشعرون 
 ٰ مْثل  نْؤٰى  قالوْا لن نّْؤمن حتّ

 اهلل اهلل ما أويت رسل



مل حْيث جْيعل رسالته  أعْ
ن أْجرموْا ذيلّ ا سيصيب

وعذابٌ  اهلل صغارٌ عند
  رون کانوْا مْي کشديدٌ مبا 
أن يْهديه يْشرحْ  اهلل فمن يرد
ره م ومن يردْ أن الْس ل إلْ  صدْ

ره ضّيقاً حرجاً  يضلّه جْيعْل صدْ
ا يّصّعد ک   لّسماايف أّنّ

ْجسلا اهلل جْيعل کذالک  رّ
  يْؤمنون  الذين لّ ا عىل
مْستقيماً قدْ  کصراط ربّ  هـٰذاو

لقْوٍم  ياتاال فّصلْنا
 هلمْ دار  رون کيذّ 
م عند رّبمهْ وهو الّس لا

  انوْا يْعملون کولّيمهْ مبا 
 شرهمْ مجيعاً يا مْعشرويْوم يْ 



مت ّمنکتْس ا ّن قدْل ا  ثرْ
ليا نس وقالْل ا  ؤهم ّمنأوْ
تع بْعضنا ببْعٍض ْس ا نس رّبناْل ا تمْ

أّجلْت  ّلذيا وبلْغنا أجلنا
مْ کْثواّنار ملا لنا قال

 اهلل  شا ماإالّ خالدين فيها 
  ميٌ علميٌ کح کإّن ربّ 

 نوّلي بْعض کذالکو

انوْا کّظاملني بْعضاً مبا لا
 ّن ْل ا يا مْعشر  سبون کي
تْل او

ْ
مْ رسٌل کنس ألمْ يأ

 مْ کمْ يقّصون عليْ کّمن
  مْ لقاکوينذرونيت ايا
نا هـٰذامْ کيْوم  قالوْا شهدْ
تمْهعىٰل   اةيْْل ا أنفسنا وغرّ

نْيا وشهدوْا لا أنفسمهْ عىٰل  دّ



  افرين کانوْا کأنّمهْ 
بّ کأن ّلمْ ي کذال  کمْهل کن رّ
ٍ وأْهلها ٰى قرلْ ا

بظملْ
ا کول  غافلون  ّ لٍّ درجاتٌ ممّ

ا  کعملوْا وما ربّ  بغافلٍ عمّ  غّّن ذولْ ا کوربّ   يْعملون 
هبْ لا  يذْ

ْ
ة إن يشأ ْحْ مْ کرّ

لفْ من بْعد ما ک  م ّما يشاکويْستخْ

ّية قْوٍم کشأأن   م ّمن ذرّ
إّن ما توعدون   خرين ا
قْل يا   تٍ وما أنمت مبْعاجزين ئال

عىٰل  ملوْا عْ ا قْوم
مْ إّنّ عامٌل فسْوف کانتکم

 ون له عاقبةکتْعلمون من ت
لح الار إنّه دّ لا  يفْ
مّما هللّ  وجعلوْا   ّظاملون لا



نْعام ْلْ او رْ ْْل ا ذرأ من
مهللّ  هـٰذانصيباً فقالوْا  مهْ بزعْ

ان کنا فما ائکلشر هـٰذاو
 اهللى إل يصل المهْ فائکلشر
إلٰى  فهو يصلهللّ  انکوما 
  مون کما يْ   سا مهْ ائکشر
 ثريٍ ّمنکزّين ل کذالکو
 دهمْ الني قْتل أوْ کْشرملْ ا

دوهمْ اؤکشر همْ لريْ
 وليلْبسوْا علْيمهْ دينمهْ ولْو 

همْ وما  اهلل  شا ما فعلوه فذرْ
رتون  أنْعامٌ  ـٰذههوقالوْا   يفْ

رٌ  من إالّ يْطعمها الّ وحرْ ٌ حاجْ
متْ   نّشا ممهْ وأنْعامٌ حرّ بزعْ

الّ ظهورها وأنْعامٌ 
 علْيها اهلل مْس ا رونکيذْ 



زيمه مبا   رتاْف ا علْيه سياجْ
رتون ک وقالوْا ما   انوْا يفْ

نْعام ْلْ ا هـٰذهيف بطون 
مٌ کخالصةٌ ّلذ عىٰل  ورنا وحمرّ

واجنا وإن ي ن ّمْيتةً کأزْ
زيمهْ سي  اکمهْ فيه شرف اجْ

قدْ   ميٌ علميٌ کوْصفمهْ إنّه ح
ذين قتلوْا لّ ا خسر

ٍ الأوْ 
دهمْ سفهاً بغريْ عملْ
موْا ما رزقمه  اهلل وحرّ

قدْ ضلّوْا  اهلل عىل  رتاْف ا
 وهو  انوْا مْهتدين کوما 
ذي أنشأ جّناتٍ ّمْعروشاتٍ لّ ا

للاو وغريْ مْعروشاتٍ   ّنخْ
ع خمْتلفاً ألاو رْ  لهکزّ
ْيتونلاو ّمان متشابهاً لاو زّ رّ



لوْا من مثره کوغريْ متشابهٍ 
ر و ه  ْا اتو إذا أمثْ حقّ

تْسرفوْا  اليْوم حصاده و
 ومن  ْسرفني ملْ ا يبّ  الإنّه 
شاً ْلْ ا نْعام ْحولةً وفرْ
 اهلل مکلوْا مّما رزقک
 تّتبعوْا خطوات الو
مْ عدوٌّ کّشْيطان إنّه للا

واٍج ّمن  ّمبنٌي   مثانية أزْ
نلا

ْ
ْ ا ّضأ  ْعزملْ ا ننيْ ومنث

ْ ا م کلذّ ا  ننيْ قْل ث رْين حرّ
تملتْ ْش ا نثينيْ أّماْلْ ا أم

حام نثينيْ ْلْ ا علْيه أرْ
ٍ إن 

نمتْ کنّبؤوّن بعملْ
 ْبلْل ا ومن  صادقني 

ْ ا ْ ا بقرلْ ا ننيْ ومنث   ننيْ قْل ث



م أمکلذّ ا  رْين حرّ
تملتْ علْيه ْش ا نثينيْ أّماْلْ ا

حام نثينيْ أمْ ْلْ ا أرْ
 مکإذْ وّصا  متْ شهدانک
 فمْن أْظمل مّمن هـٰذاب اهلل
ذباً ک اهلل عىل ْفرتٰى ا

ٍ إّن لا ليضّل 
 ّناس بغريْ عملْ

 قْوملْ ا يْهدي ال اهلل

أجد يف ما الّ قل   ّظاملني لا
ماً  حي إليّ حمرّ عىٰل  أوْ

أن إالّ طاعمٍ يْطعمه 
ون مْيتةً أوْ دماً ّمْسفوحاً کي

أوْ أوْ ْلْم خنزيرٍ فإنّه رْجسٌ 
 به فمن اهلل فْسقاً أهّل لغريْ 

عادٍ  الطرّ غريْ باٍغ وْض ا حميٌ  کفإّن ربّ   وعىل  غفورٌ رّ



ْمنا لّ ا ّل کذين هادوْا حرّ
غّن لْ او بقرلْ ا ذي ظفرٍ ومن

ْمنا علْيمهْ شوومهما  ما إالّ حرّ
 ْحلتْ ظهورمها أو

تلط خْ ا وايا أوْ ماْْل ا
جزْيناهم ببْغيمهْ  کذالبعْظمٍ 

فإن   ون وإنّا لصادق
بوک بّ  کذّ مْ ذو کفقل رّ

ةٍ واسعةٍ و سه عن الرْحْ
ْ
 يردّ بأ

رمني ملْ ا قْوملْ ا  سيقول  اجْ
  شا لْو وْا کأْشر ذينلّ ا

باؤنا ا  النا وکأْشر ما اهلل
ْمنا من شيْ  الو  کذالک  حرّ

بک ٰ لّ ا ذّ  ذين من قْبلمه حتّ
سنا قْل هْل عند

ْ
م کذاقوْا بأ

رجوه لنا إن  ٍ فتخْ
ّمْن عملْ



ّظّن وإْن لاإالّ عون تّتب
للّه قْل ف  ّتْرصون إالّ أنمتْ 
ةْْل ا   شا بالغة فلْو لْ ا اجّ

عني کهلدا قْل همّل   مْ أمجْ
ذين يْشهدون لّ ا مک شهدا
م  اهلل أّن  فإن  هـٰذاحرّ

تّتبعْ  التْشهدْ معمهْ و الشهدوْا ف
بوْا کذين لّ ا  أْهوا  ذّ

 يْؤمنون الذين لّ اوبئاياتنا 
  يْعدلون  وهم برّبمهْ  باالخره

م  قْل تعالْوْا أتْل ما حرّ
الّ مْ أکمْ عليْ کربّ 
 وْا به شْيئاً کتْشر
ساناً ولْ ٱوبـ  الوالدْين إحْ

تلوْا أوْ  م ّمْن کدالتقْ
زقالإْم  مْ کٍق حّنْن نرْ



ربوْا  الوإّياهمْ و  تقْ
فواحش ما ظهر مْنها وما لْ ا

تلوْا  البطن و سلا تقْ يت لّ ا ّنفْ
م قّ ْْل ٱبـإالّ  اهلل حرّ
مْ به کوّصا مْ کذال
 ّ ربوْا  الو  مْ تْعقلون کلعل تقْ
سن لّ ٱبـإالّ يتمي لْ ا مال يت هي أحْ
 ٰ فوْا  حتّ ه وأوْ  يْبلغ أشدّ

قْسط لْ ٱبـ يزانملْ او ْيلکلْ ا
ساً کن ال وْسعها إالّ لّف نفْ

دلوْا ولْو عْ ٱفـ وإذا قلمْتْ 
ٰب ک  اهلل وبعْهد ان ذا قرْ

فوْا   مْ کذالأوْ
ّ کوّصا مْ کم به لعل

 هـٰذاوأّن    رونکتذ
بعوه تّ ٱفـ صراطي مْستقيماً 



ق لا تّتبعوْا  الو ّسبل فتفرّ
 مْ کذالمْ عن سبيله کب

ّ کوّصا   مْ تّتقون کم به لعل
 تاب متاماً کلْ اى موس اتْينا مثّ 
صي ّلذيا عىل سن وتفْ الً أحْ

ةً ّلعلمّه  ّل شيْ کلّ  ى ورْحْ  وهدً
 هـٰذاو  رّبمهْ يْؤمنون   بلقا
 بعوهتّ ٱفـ کتابٌ أنزْلناه مبارک

ّ تّ او ْحون کقوْا لعل   مْ ترْ
ا أنزل  أن تقولوْا إّنّ

فتنيْ من قْبلنا ائطعىٰل  تابکلْ ا
ّنا عن دراستمهْ کوإن 
أوْ تقولوْا لْو أنّا   لغافلني 

 ّناکتاب لکلْ ا أنزل علْينا
م بّينةٌ ک جا مْنمهْ فقدْ أْهدٰى 
بّ  ةٌ فمْن کّمن رّ ى ورْحْ مْ وهدً



ب کأْظمل مّمن   اهلل ياتئابذّ
زي ذين لّ ا وصدف عْنها سناجْ

  سواياتنا  عْن  يْصدفون
انوْا کعذاب مبا لْ ا

إالّ هْل ينظرون   يْصدفون 
تيمه

ْ
الئا أن تأ يت  ةکملْ

ْ
أوْ يأ

يت بْعض  کربّ 
ْ
 کربّ  ايات أوْ يأ

يت بْعض 
ْ
 ال کربّ  ايات يْوم يأ

ساً إميانها لمْ ت  ْن کينفع نفْ
سبتْ کتْ من قْبل أوْ امن

ًا قل يف إميانها  خريْ
  تظروْا إنّا منتظرون نا

قوْا دينمهْ لّ ا إّن  ذين فرّ
انوْا شيعاً ّلْست مْنمهْ يف کو
ا أْمرهمْ   شيْ  مثّ  اهللى إل إّنّ

علون کينّبئمه مبا   من  انوْا يفْ



 سنة فله عْشر أْمثاهلا ومنْْل ٱبـ  جا
مْثلها إالّ ٰى جْيز الّسّيئة فلٱبـ  جا

 قْل إنّّن  يْظلمون  الوهمْ 
صراٍط إلٰى  هداّن ريبّ 

  ني کْشرملْ ا ان منکوما ّمْستقميٍ ديناً قيماً ّملّة إْبراهمي حنيفاً 
ي کيت ونسالقْل إّن ص

 ربّ هللّ  وحْمياي وممايت

 کذالله وب کشري ال  عاملني لْ ا
ل ت وأناْ أوّ   ْسلمني ملْ ا أمرْ

أْبغي رّباً وهو  اهلل قْل أغريْ 
سب کت الو  ّل شيْ کربّ 
ٍس ک تزر  العلْيها وإالّ  ّل نفْ

ر ر أخْ  مثّ ٰى وازرةٌ وزْ
جعکربّ إلٰى  مْ کم ّمرْ

  نمتْ فيه ّتْتلفون کم مبا کفينّبئ



 ئفالمْ خکذي جعللّ ا وهو
ضا رْ مْ کورفع بْعض ْلْ

مْ کفْوق بْعٍض درجاتٍ ّليْبلو
 سريع کمْ إّن ربّ کتاا  يف ما
حميٌ لْ ا   عقاب وإنّه لغفورٌ رّ
 عرافْلْ ا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

 الف کتابٌ أنزل إليْ ک  املص 
رکي حرٌج ّمْنه  کن يف صدْ

  للْمْؤمنني ٰى رکلتنذر به وذ
م ّمن کبعوْا ما أنزل إليْ تّ ا
بّ  تّتبعوْا من دونه  المْ وکرّ

ليا   رون کّما تذالً قلي  أوْ
يةٍ أْهلکو ها  ناها فاجاکم ّمن قرْ

سنا بياتاً أوْ همْ ق
ْ
فما   لون ائبأ



واهمْ إذْ  انک  جا دعْ
سنا 

ْ
أن قالوْا إنّا إالّ همْ بأ
ذين لّ ا فلنْسألّن   ّنا ظاملني ک

سل إلْيمهْ ولنْسألّن   أرْ
سلني ملْ ا ٍ   رْ

فلنقّصّن علْيمه بعملْ
ن لْ او  بني ائّنا غکوما  وزْ

قّ فمن ثقلتْ ْْل ا يْومئذٍ 
لـٰئموازينه ف  هم کأوْ

لوون ملْ ا تْ   فْ ومْن خفّ
لـٰئموازينه ف ذين لّ ا کأوْ

 انوْا کخسروْا أنفسمه مبا 
ولقدْ   ْظلمون يبئاياتنا 

ضا مْ يفکّناکم رْ  ْلْ
ّما الً مْ فيها معايش قليکوجعلْنا ل

نا  رون کتْش  مْ مثّ کولقدْ خلقْ
نا  ةکمالئمْ مثّ قلْنا للْ کصّورْ



دم فساجدوْا ئال ْساجدوْا ا
 ن ّمنکإْبليس لمْ يإالّ 

الّ أ کقال ما منع  ّساجدين لا
ت تْساجد إذْ  ٌ ّمْنه  کأمرْ قال أناْ خريْ

ته من طنٍي  تّن من نّارٍ وخلقْ
  خلقْ
 کون لکبطْ مْنها فما يهْ ٱفـ قال

 کرْج إنّ خْ ٱفـ ربّ فيهاکأن تت
ّن  ّصاغرين لا من  قال أنظرْ

 کقال إنّ   يْوم يْبعثون إلٰى 
قال فبما   نظرين ملْ ا من

وْيتّن ْلْقعدّن هلمْ  أغْ
مثّ   ْستقمي ملْ ا کصراط

يّنمه ّمن بنيْ أْيديمهْ ومْن تئال
انمهْ وعن  خلْفمهْ وعْن أميْ

ثرهمْ کّتد أ اللمهْ وائمش
رْج مْنها خْ ا قال  رين کشا



ن تبع حورًا ملّ ؤوماً ّمدْ  کمذْ
مْ کجهّنّ منْمألّن مْنمهْ ْل
عني  ْن کْس ا ادم ويا   أمجْ

ج مْن  الکّنة فْل ا کأنت وزوْ
ربا  الحْيث شْئتما و  هـٰذهتقْ

  ّظاملني لا ونا منکتّشاجرة فلا
ّشْيطان لا فوْسوس هلما

ليْبدي هلما ما ووري عْنهما من 

ما کما ربّ کاتهما وقال ما نها سْو 
أن إالّ ّشاجرة لا هـٰذهعْن 

 ونا منکنيْ أوْ تکونا ملکت
وقامسهما إّنّ   الدين ْل ا
مها الّ فد  ّناصوني لا ما ملنکل

ا ذاقا ّشاجرة بدتْ هلما لا بغرورٍ فلمّ
ما وطفقا خيْصفان اته سْو 

ّنة ْل ا علْيهما من ورق



ما کونادامها رّبهما ألمْ أنْه
 ْ ما کّشاجرة وأقل لّ لا ماکعن تل
ما عدوٌّ کل لّشْيطانا إّن 
نا أنفسنا  القا  ّمبنٌي  رّبنا ظلمْ

ْْحنا  وإن ّلمْ تْغفرْ لنا وترْ
 قال  اسرين ْل ا ونّن منکلن
مْ لبْعٍض کبطوْا بْعضهْ ا

ضْلْ ا مْ يفکعدوٌّ ول  رْ

قال فيها   حنٍي إلٰى  مْستقرٌّ ومتاعٌ 
حتْيْون وفيها متوتون ومْنها 

دم قدْ ا  يا بّن  ّتْرجون 
مْ لباساً يواري کأنزْلنا عليْ 

 مْ وريشاً ولباسکات سْو 
وى لا ٌ  کذالّتقْ  مْن  کذالخريْ

  رون کلعلمّهْ يذّ  اهلل ايات
تننّ  الدم ا  يا بّن  مکيفْ



رج کّشْيطان لا ما أخْ
ع يْنزّنة ْل ا م ّمنکأبويْ 

اتهما إنّه  عْنهما لباسهما لرييهما سْو 
مْ هو وقبيله مْن حْيث کيرا
نمهْ إنّا جعلْنا ال  تروْ
ليالا  الللّذين   ّشياطني أوْ

وإذا فعلوْا   يْؤمنون 
نا علْيها  نا باا  فاحشةً قالوْا وجدْ

 اهلل أمرنا بها قْل إّن  اهللو
مر ال
ْ
شالْ ٱبـ يأ  عىل أتقولون  فوْ
قْل أمر   تْعلمون  الما  اهلل
قْسط وأقيموْا لْ ٱبـ ريبّ 

 ّل مْساجدٍ کمْ عند کوجوه
ين اعوه خمْلصني له دْ او لدّ

  مْ تعودون کما بدأک
 وفريقاً حقّ علْيمه فريقاً هدٰى 



 ْا ذوّّت ا لة إنّمهالّض لا
ليالا  من دون  ّشياطني أوْ

 وْيسبون أنّمه ّمْهتدون  اهلل
مْ کنتدم خذوْا زيا  يا بّن 

 لوْا ک ّل مْساجدٍ وکعند 
تْسرفوْا  الربوْا وْش او

قْل مْن   ْسرفني ملْ ا يبّ  الإنّه 
م زينة رج  يتلّ ا اهلل حرّ أخْ

ق لا ّطّيبات منلاو لعباده زْ رّ
 يفوْا امن قْل هي للّذين 

نْيا خالصةً يْوملا ياةْْل ا  دّ
 نفّصل کذالکقيامة لْ ا

قْل   لقْوٍم يْعلمون  ياتاال
ا حرّ  فواحش لْ ا م ريبّ إّنّ

ما ظهر مْنها وما بطن 
قّ ْْل ا ْلبْغي بغريْ امثْ وْل او



ما لمْ هللّ ٱبـ وْا کوأن تْشر
ْل به سلْطاناً وأن تقولوْا   ينزّ

ّل کول  تْعلمون  الما  اهلل عىل
أجلمهْ   جا أّمةٍ أجٌل فإذا

خرون ساعةً و ال
ْ
 اليْستأ

دمون  دم إّما ا  يا بّن  يْستقْ
تينّ 
ْ
مْ يقّصون کنمْ رسٌل ّم کيأ

 قٰى تّ ا  فمنايايت مْ کعليْ 

 الخْوفٌ علْيمهْ و الوأْصلح ف
ذين لّ او  همْ ْيزنون 

بوْا ک بئاياتنا  ذّ
لـٰئربوْا عْنها کتْس او  کأوْ

ّنار همْ فيها لا أْصواب
 فمْن أْظمل مّمن  خالدون 

ذباً أوْ ک اهلل عىل ْفرتٰى ا
ب ک لـٰئه ياتئابذّ يناهلمْ  کأوْ



ٰ تاکلْ ا نصيبمه ّمن  ب حتّ
تمْهْ رسلنا يتوّفْونمهْ  جا إذا

عون کقالوْا أْين ما  نمتْ تدْ
قالوْا  اهلل من دون

عىٰل  ضلّوْا عّنا وشهدوْا 
انوْا کأنفسمهْ أنّمهْ 

خلوْا يف دْ ا قال  افرين ک
 م ّمنکأممٍ قدْ خلتْ من قْبل

ّنار لا نس يفْل او ّن ْل ا
تها ک لّما دخلتْ أّمةٌ ّلعنتْ أخْ
 ٰ وْا کاردّ اإذا  حتّ

راهمْ  فيها مجيعاً قالتْ أخْ
  هـٰؤالهمْ رّبنا الْلو

تمهْ عذاباً ضْعفاً ئاأضلّونا ف
لٍّ ضْعفٌ کّنار قال للا ّمن
وقالتْ   تْعلمون الّ  نکولـٰ



راهمْ فما الأو همْ ْلخْ
مْ علْينا من فْضلٍ کان لک

نمتْ کعذاب مبا لْ ا فذوقوْا 
ذين لّ ا إّن   سبون کت

بوْا ک بئاياتنا  ذّ
تفّتح هلمْ  الربوْا عْنها کتْس او

خلون الو  ّسمالا أْبواب  يدْ
ٰ ْل ا  مل يف سمّ ْل ا يلج ّنة حتّ

 کذالک ياط وْل ا
رمني ملْ ا جنْزي هلم ّمن جهّنّ   اجْ

 مهادٌ ومن فْوقمهْ غواٍش و
  ّظاملني لا جنْزي کذالک
 وعملوْا وْا امن ذين لّ او
ساً کن الّصاْلات لا إالّ لّف نفْ

لـٰئوْسعها  ّنة ْل ا أْصواب کأوْ
نا ما يف   همْ فيها خالدون  ونزعْ



صدورهم ّمْن غلٍّ ّْتري من 
دْْل ا نْهار وقالوْا ْلْ ا حتْتمه  مْ
وما  ـٰذاذي هدانا هللّ اهللّ 
 أْن هدانا الّنا لنْهتدي لْو ک
قّ ْْل ٱبـ تْ رسل رّبنا جا لقدْ  اهلل

 ْ ّنة ْل ا مکونودوْا أن تل
  نمتْ تْعملون کأورثْتموها مبا 

ّنة ْل ا أْصواب ونادٰى 

نا لا أْصواب ّنار أن قدْ وجدْ
اً فهْل وجدمتّ ّما  ما وعدنا رّبنا حقّ

اً قالوْا نعمْ کوعد ربّ  مْ حقّ
ٌن بْينمهْ أن ّلْعنة ن مؤذّ  فأذّ

ذين لّ ا  ّظاملني لا عىل اهلل
ون عن سبيل  اهلل يصدّ
 باالخره ويْبغونها عوجاً وهم

 وبْينهما حاجابٌ وعىل  افرون ک



راف رجاٌل يْعرفون ْلْ ا عْ
ْا الى ک بسيماهمْ ونادوْ

مٌ الّنة أن سْل ا أْصواب
خلوها وهمْ کعليْ  مْ لمْ يدْ

وإذا صرفتْ   يْطمعون 
ّنار لا أْصواب  أْبصارهمْ تلْقا
 قْوملْ ا ّْتعلْنا مع القالوْا رّبنا 

 أْصوابٰى وناد  ّظاملني لا

راف رجاْلْ ا الً عْ
يْعرفونمهْ بسيماهمْ قالوْا ما 

ٰن  مْ وما کمْ مْجعکعن أغْ
  هـٰؤالأ  ربون کنمتْ تْستک
متْ لّ ا  اهلل يناهلم الذين أْقسمْ

ةٍ   الّنة ْل ا خلوْا دْ ا برْحْ
أنمتْ  المْ وکخْوفٌ عليْ 
 أْصواب ونادٰى   حتْزنون 



ّنة أْن ْل ا ّنار أْصوابلا
أوْ   املْ ا أفيضوْا علْينا من

 قالوْا إّن  اهلل مکمّما رزق
مهما اهلل   افرين کلْ ا ىلع حرّ
ذوْا دينمهْ ّّت ا ذينلّ ا

تمْه  ياةْْل ا هلْوًا ولعباً وغرّ
نْيالا ما کيْوم ننساهمْ لْ ٱفـ دّ

وما  هـٰذايْوممهْ   نسوْا لقا

ولقدْ   جْيودون بئاياتنا  انوْا ک
عىٰل  تابٍ فّصلْناهکجْئناهم ب

ةً ّلقْوٍم  ى ورْحْ ٍ هدً
عملْ

إالّ هْل ينظرون   يْؤمنون 
ويله يْوم

ْ
ويله يقول تأ

ْ
يت تأ

ْ
 يأ

تْ  جا ذين نسوه من قْبل قدْ لّ ا
  قّ فهل ّلنا من شفعاْْل ٱبـ رسل رّبنا

 فيْشفعوْا لنا أوْ نردّ فنْعمل غريْ 



ّنا نْعمل قدْ خسروْا کذي لّ ا
أنفسمهْ وضّل عْنمه ّما 

رتون ک إّن   انوْا يفْ
 ذي خلقلّ ا اهلل مکربّ 
ض يف ْلْ او ّسماواتلا رْ

 عىل توٰى ْس ا سّتة أّياٍم مثّ 
ش يْغشيلْ ا ّنهار لا لّْيللا عرْ

سايْطلبه حثيثاً و  قمرلْ او لّشمْ

راتٍ بأْمره ألاو  الّناجوم مسخّ
 کْمر تبارْلْ او لْقْل ا له

عوْا دْ ا  عاملني لْ ا ربّ  اهلل
يةً إنّه کربّ  عاً وخفْ  المْ تضرّ

سدوْا  الو  ْعتدين ملْ ا يبّ  تفْ
ضا يف رْ  حهاالبْعد إْص  ْلْ
وطمعاً عوه خْوفاً دْ او

ت  قريبٌ ّمن اهلل إّن رْحْ



سنني ملْ ا سللّ ا وهو  وْ  ذي يرْ
ته لا ياح بْشرًا بنيْ يدْي رْحْ رّ
 ٰ الً إذا أقلّتْ سواباً ثقا حتّ

ناه لبلدٍ ّمّيتٍ فأنزْلنا به   املْ ا سقْ
رْجنا به من  ّثمرات لا ّل کفأخْ

 ْوٰى ملْ ا ّنْرج کذالک
 ّ  بلدلْ او  رون کمْ تذکلعل
ن رّبهّطّيب خيْرج نبلا  اته بإذْ

إالّ خيْرج  الذي خبث لّ او
ف کذالکدًا کن  نصرّ

لقدْ   رون کلقْوٍم يْش  ياتاال
سلْنا نوحاً  قْومه فقال يا إلٰى  أرْ

ما  اهلل بدوْا عْ ا قْوم
ه إلـٰهٍ  م ّمْن کل إّنّ غريْ

مْ عذاب کأخاف عليْ 
أل من ملْ ا قال  يْوٍم عظميٍ 



لٍ اليف ض کقْومه إنّا لنرا لةٌ اليا قْوم لْيس يب ض قال  ّمبنٍي 
بّ ّنّ کولـٰ   رسوٌل ّمن رّ
ت المْ رساکأبلّغ  عاملني لْ ا

مل کريبّ وأنصح ل مْ وأعْ
  تْعلمون  الما  اهلل من

مْ ک جا أوعاجْبمتْ أن
بّ کذ رجلٍ عىٰل  مْ کرٌ ّمن رّ

مْ ولتّتقوْا کمْ لينذرکّمن
 ّ ْحون کولعل بوه کف  مْ ترْ ذّ

ْ لْ ا ذين معه يفلّ او فأجنْيناه  کفل
رْقنا بوْا کذين لّ ا وأغْ  ذّ
انوْا قْوماً کإنّمهْ بئاياتنا 
 بدوْا عْ ا هودًا قال يا قْومعادٍ أخاهمْ ٰى وإل  عمني 
ه إلـٰهٍ  م ّمْن کما ل اهلل غريْ



ذين لّ ا ألملْ ا قال  تّتقون  الأف
 کفروْا من قْومه إنّا لنراک

 من کيف سفاهةٍ وإّنا لنظنّ 
قال يا قْوم لْيس   اذبني کلْ ا

بّ ّنّ کولـٰاهةٌ يب سف   رسوٌل ّمن رّ
ت المْ رساکأبلّغ  عاملني لْ ا

  مْ ناصحٌ أمنٌي کريبّ وأناْ ل
مْ ک جا أوعاجْبمتْ أن

بّ کذ رجلٍ عىٰل  مْ کرٌ ّمن رّ  مْ کمْ لينذرکّمن
مْ کروْا إذْ جعلکذْ او

من بْعد قْوم نوٍح   خلفا
لْق ْل ا مْ يفکوزاد
 اهلل  اال  روْا کذْ ٱفـ بْسطةً 

 ّ لکلعل قالوْا أجْئتنا   وون مْ تفْ
ده ونذر ما  اهلل لنْعبد وحْ



تنا مبا تعدنا ا  ان يْعبدک
ْ
باؤنا فأ

  ّصادقني لا نت منکإن 
بّ کقال قدْ وقع عليْ  مْ کم ّمن رّ

رْجسٌ وغضبٌ أّتادلونّن 
ا  و مّسْيتموها أنمتْ   يف أمسْ

لکؤابا بها من  اهلل م ّما نزّ
تظروْا إّنّ نٱفـ سلْطاٍن 

  ين نتظرملْ ا م ّمنکمع

ةٍ ّمّنا لّ او فأجنْيناه ذين معه برْحْ
ذين لّ ا وقطْعنا دابر

بوْا ک انوْا کوما بئاياتنا  ذّ
مثود أخاهمْ ٰى وإل  مْؤمنني 

 بدوْا عْ ا صاْلاً قال يا قْوم
ه قدْ إلـٰهٍ  م ّمْن کما ل اهلل  غريْ
بّ کتْ  جا  هـٰذهمْ کم بّينةٌ ّمن رّ
فذروها  ايةً   مْ کل اهلل ناقة



 
ْ
ضکتأ  الو هللا ْل يف أرْ

خذ  متّسوها بسو
ْ
مْ کفيأ

روْا کذْ او  عذابٌ ألميٌ 
من بْعد عادٍ   مْ خلفاکإذْ جعل ضا مْ يفکوبّوأ رْ  ْلْ

تّتخذون من سهوهلا قصورًا 
 بال بيوتاً ْل ا وتْنوتون

 الو اهلل  اال  روْا کذْ ٱفـ

ضا يفْوْا تْعث رْ سدين  ْلْ   مفْ
ربوْا کتْس ا ذينلّ ا ألملْ ا قال

تْضعفوْا ْس ا من قْومه للّذين
مْنمهْ أتْعلمون أّن  امن ملْن 

ّبه قالوْا إنّا  سٌل ّمن رّ صاْلاً ّمرْ
سل به مْؤمنون   قال  مبا أرْ

 ربوْا إنّاکتْس ا ذينلّ ا
  افرون کمنمتْ به ا  ذيلّ ٱبـ



ّناقة وعتْوْا عْن لا فعقروْا 
 أْمر رّبمهْ وقالوْا يا صالح

 نت منکتنا مبا تعدنا إن ئْ ا
سلني ملْ ا ْجفة لا ذتمْهفأخ  رْ رّ

  فأْصبووْا يف دارهمْ جامثني 
عْنمهْ وقال يا قْوم لقدْ ٰى فتولّ 
ت کأْبلْغت مْ رسالة ريبّ ونصوْ

 حتّبونالّ ن کـٰمْ ولکل

ولوطاً إذْ قال   ّناصوني لا
تون

ْ
فاحشة ما لْ ا لقْومه أتأ

 م بها مْن أحدٍ ّمنکسبق
تونکإنّ   عاملني لْ ا

ْ
 مْ لتأ

جال شْهوةً ّمن دونلا   ّنسالا رّ
وما   بْل أنمتْ قْومٌ ّمْسرفون 

إالّ ان جواب قْومه ک
رجوهم ّمن  أن قالوْا أخْ



يت مْ إنّمهْ أناٌس کقرْ
إالّ فأجنْيناه وأْهله   يتطّهرون 

  غابرين لْ ا انتْ منکرأته ْم ا
نا علْيمه ّمطرًا   وأْمطرْ

 ان عاقبةکْيف کظرْ نٱفـ
رمني ملْ ا ين ٰى وإل  اجْ مدْ

 ل يا قْومأخاهمْ شعْيباً قا
 م ّمْن کما ل اهلل بدوْا عْ ا

ه قدْ إلـٰهٍ  م بّينةٌ ّمن کتْ  جا غريْ
بّ  فوْا کرّ  ْيلکلْ ا مْ فأوْ
 تْبخسوْا  اليزان وملْ او
سدوْا  الهمْ و ياْش أ ّناسلا تفْ
ضا يف رْ حها البْعد إْص  ْلْ

ٌ لّ  مْ کذال مْ إن کخريْ
عدوْا  الو  نمت ّمْؤمنني ک تقْ
ّل صراٍط توعدون کب



ون عن س  مْن  اهلل بيلوتصدّ
 به وتْبغونها عوجاً  امن

الً نمتْ قليکروْا إذْ کذْ او
ظروْا ناو مْ کّثرکف

سدين ملْ ا ان عاقبةکْيف ک   فْ
 مْ کّمنطائفةٌ  انکوإن 
سلْت به لّ ٱبـ ْا امنو ذي أرْ
 فةٌ ّلمْ ْيْؤمنوْا ائوط

ٰ ْص ٱفـ  اهلل مکيْ  ربوْا حتّ
 قال  مني کاْْل ا بْيننا وهو خريْ 

ربوْا من کتْس ا ذينلّ ا ألملْ ا
رجنّ   ذين لّ او يا شعْيب کقْومه لنخْ

يتنا أوْ  کمعوْا امن من قرْ
لتعودّن يف ملّتنا قال أولْو 

 رتْيناْف ا قد  ارهني کّنا ک
نا يف ک اهلل عىل ذباً إْن عدْ



مْنها  اهلل م بْعد إذْ جنّاناکملّت
ون لنا أن نّعود فيها کوما ي
رّبنا وسع  اهلل  أن يشاإالّ 
 اهلل عىل علْماً   شيْ  ّل کرّبنا 
تحْ بْيننا وبنيْ ْف ا لْنا رّبناکتو

 قّ وأنت خريْ ْْل ٱبـ قْومنا
ذين لّ ا ألملْ ا وقال  فاحتني لْ ا
بْعمتْ تّ ا فروْا من قْومه لئنک

مْ إذًا کشعْيباً إنّ 
ْجفة لا فأخذتمْه  ّلاسرون  رّ

  فأْصبووْا يف دارهمْ جامثني 
بوْا شعْيباً کذين لّ ا أن کذّ

ذين لّ ا نْوْا فيهاّلمْ يْغ 
بوْا شعْيباً ک  انوْا همکذّ
عْنمهْ ٰى فتولّ   اسرين ْل ا

مْ کوقال يا قْوم لقدْ أْبلْغت



ت لالرسا مْ کت ريبّ ونصوْ
قْوٍم عىٰل  سٰى ا  ْيفکف

يةٍ   افرين ک سلْنا يف قرْ وما أرْ
نا أْهلهاإالّ ّمن نّيبٍّ  سالْ ٱبـ أخذْ

ْ
  بأ

الاو عون   ّضرّ   لعلمّهْ يّضرّ
سنة ْْل ا ّسّيئةلا انکْلنا ممثّ بدّ 
 ٰ قالوْا قدْ مسّ  ْوْا عف حتّ   وّ
الا نا باا الاو  ّضرّ   ّسرّ

ناهم بْغتةً وهمْ    يْشعرون  الفأخذْ
 ٰى قرلْ ا ولْو أّن أْهل

نا علْيمه  ْوْا قتّ اووْا امن لفتوْ
  ّسمالا اتٍ ّمنکبر
ض ْلْ او  نکولـٰرْ

ناهم مبا ک بوْا فأخذْ ذّ
أفأمن   سبون کانوْا يک
سنا  قرٰى لْ ا ْهلأ

ْ
تيمهْ بأ

ْ
أن يأ



أو أمن   مون ائبياتاً وهمْ ن
سنا  قرٰى لْ ا أْهل

ْ
تيمهْ بأ

ْ
أن يأ
ى وهمْ يلْعبون   أفأمنوْا   ضوً

من م الف اهلل رکم
ْ
 اهلل رکيأ

  اسرون ْل ا قْوملْ اإالّ 
 أولمْ يْهد للّذين يرثون

ض من بْعد أْهلها أن ْلْ ا رْ
أصْبناهم بذنوبمهْ   ّلْو نشا

 القلوبمهْ فمهْ عىٰل  عونْطب
ْ   يْسمعون   کنقصّ عليْ  قرٰى لْ ا کتل
 تمْهْ رسلمه جا ها ولقدْ ائمْن أنب

انوْا ليْؤمنوْا کبّينات فما لْ ٱبـ
بوْا من قْبل کمبا   کذالکذّ

 قلوبعىٰل  اهلل يْطبع
نا   افرين کلْ ا وما وجدْ
دٍ وإن کْل ثرهم ّمْن عهْ



نا أ مثّ   ثرهمْ لفاسقني کوجدْ
بئاياتنا  ٰى ْعدهم ّموسبعْثنا من ب

عْون وملئه فظلموْا إلٰى  فرْ
 ان عاقبةکْيف کظرْ نٱفـ بها
سدين ملْ ا يا موسٰى وقال   فْ

بّ  عْون إّنّ رسوٌل ّمن رّ  فرْ
الّ أن عىٰل  حقيقٌ   عاملني لْ ا

قّ ْْل اإالّ  اهلل عىل أقول

بّ کقدْ جْئت مْ کم ببّينةٍ ّمن رّ
سْل معي بّن إْسرائيل  قال   فأرْ

ت بها ئاجْئت ب نتکإن 
ْ
يةٍ فأ   ّصادقني لا نت منکإن 

عصاه فإذا هي ثْعباٌن  فأْلقٰى 
  ونزع يده فإذا هي بْيضا  ّمبنٌي 

أل من قْوم ملْ ا قال  للّناظرين 
عْون إّن  لساحرٌ  هـٰذافرْ



م ّمْن کيريد أن خيْرج  علميٌ 
ض مرون کأرْ

ْ
  مْ فماذا تأ

جهْ وأخاه  قالوْا أرْ
سْل يف ن ائدملْ ا وأرْ

تو  اشرين ح
ْ
ّل ساحرٍ کب کيأ عْون لا  جاو  علميٍ  ّسورة فرْ

وْا إّن لنا ْلْجرًا إن قال
قال نعمْ   غالبني لْ ا ّنا حنْنک

بني ملْ ا مْ ملنکنّ وإ   قرّ
إّما أن تلْقي موسٰى قالوْا يا 

 ون حنْنکوإّما أن نّ 
ا قوقال ألْ   لْقني ملْ ا ْا فلمّ

نيوْا أْلقْوْا سور  أعْ
هبوْس او ّناسلا  وجا همْ رتْ

رٍ عظميٍ وْا  حْينا  بسوْ  وأوْ
أْن أْلق موسٰى إلٰى 



فإذا هي تلْقف ما  کعصا
ف
ْ
قّ ْْل ا فوقع  ون کيأ

  انوْا يْعملون کوبطل ما 
قلبوْا ناو کفغلبوْا هنال
ّسورة لا وأْلقي  صاغرين 
ربّ ب امّنا قالوْا   ساجدين 

  وهارون موسٰى ربّ   ني ْلعاملا
عْون   قْبل أنمنمت به ا  قال فرْ

رٌ کمل هـٰذامْ إّن کذن لا
متوه يفکّم  دينة ملْ ا رْ

رجوْا مْنها أْهلها فسْوف  لتخْ
مْ کْلقّطعّن أْيدي  تْعلمون 
جل فٍ مثّ الم ّمْن خکوأرْ
عني کْلصلّبنّ  قالوْا   مْ أمجْ

وما   رّبنا منقلبون إلٰى  إنّا
 ياتئاب امّنا أْن إالّ تنقم مّنا 



رغْ علْينا تْنا رّبنا أْف  جا رّبنا مّلا
ًا وتوّفنا مْسلمني   وقال  صربْ

عْونأل من قْوم ملْ ا  فرْ
سدوْا موسٰى أتذر  وقْومه ليفْ

ضا يف رْ  و کويذر ْلْ
ي قال سنقّتل أْبنا کهلتا ي همْ ونْستوْ
  همْ وإنّا فْوقمهْ قاهرون  نسا

وْا تعينْس ا لقْومهموسٰى قال 

 ربوْا إّن ْص او هللّ ٱبـ
ضْلْ ا   يورثها من يشاهللّ  رْ

  عاقبة للْمّتقني لْ او مْن عباده
قالوْا أوذينا من قْبل أن 
تينا ومن بْعد ما جْئتنا قال عس

ْ
ٰى تأ
مْ کعدوّ  کمْ أن يْهلکربّ 

لف ضا مْ يفکويْستخْ رْ  ْلْ
ولقدْ   ْيف تْعملون کفينظر 



نا عْون ال  أخذْ ّسنني لٱبـ فرْ
ٍص ّمن ّثمرات لعلمّهْ لا ونقْ

 تمْه جا فإذا  رون کيذّ 
وإن  هـٰذهنة قالوْا لنا سْْل ا

وْا مب وسٰى تصْبمهْ سّيئةٌ يّطريّ
ا طائرهمْ أال  ومن ّمعه إّنّ

ثرهمْ کأ ّن کولـٰ اهلل عند
تنا به   يْعلمون  ال

ْ
وقالوْا مْهما تأ

 کّلتْسورنا بها فما حنْن ل ايةٍ   من
سلْنا علْيمه  مبْؤمنني   فأرْ

 رادْل او ّطوفانلا
للْ او م لاو ّضفادعلاو قمّ  دّ

ربوْا کتْس ٱفـ تٍ الّمفّص  تٍ ايا
ْرمني کو ومّلا   انوْا قْوماً مّ

ْجز قالوْا يالا وقع علْيمه  رّ
ع اى موس مبا عهد  کلنا ربّ دْ



ت عّناکلئن  کعند  شفْ
ْجز لنْؤمنّن للا سلّن مع کرّ  کولنرْ

ا   بّن إْسرائيل  نا کفلمّ شفْ
ْجزلا عْنمه   ثون کبالغوه إذا همْ ينأجلٍ هم إلٰى  رّ

ننٱفـ رْقناهمْ يفتقمْ ميّ لْ ا ا مْنمهْ فأغْ
بوْا کبأنّمهْ  بئاياتنا  ذّ

  انوْا عْنها غافلني کو

رثْنا ذين لّ ا قْوملْ ا وأوْ
 انوْا يْستْضعفون مشارقک
ضا رْ يت لّ ا ومغاربها ْلْ
 کربّ لمة کنا فيها ومّتتْ کبار
بّن إْسرائيل مبا عىٰل  ْسٰن ْْل ا

نا ما  ان کصربوْا ودّمرْ
عْون وقْومه وما  يْصنع فرْ

نا   انوْا يْعرشون ک وجاوزْ



ر فأتْوْا لْ ا ببّن إْسرائيل  بوْ
عىٰل  فونکقْوٍم يْع عىٰل 

ى موس أْصناٍم هّلمْ قالوْا يا
هلةٌ ا  ما هلمْ کاً إلـٰه عل ّلناْج ا

  مْ قْومٌ ّْتهلون کقال إنّ 
ٌ ّما همْ فيه   هـٰؤالإّن  متربّ

  انوْا يْعملون کوباطٌل ّما 
اً إلـٰه مْ کأْبغي اهلل قال أغريْ 

  عاملني لْ ا عىل مْ کوهو فّضل
ال   م ّمْن کوإذْ أجنْينا

عْون   مْ سوکيسومون فرْ
مْ ک عذاب يقّتلون أْبنالْ ا

يون نسا  مْ ويفک ويْستوْ
بّ   البم کذال مْ کّمن رّ

نا   عظميٌ  موسٰى وواعدْ
ناها بعْشرٍ فمتّ ميقات الث مْ

ثني لْيلةً وأمتْ



بعني لْيلةً وقال  موسٰى رّبه أرْ
ّن يف خْ ا ْلخيه هارون لفْ

 تّتبعْ سبيل القْومي وأْصلحْ و
سدين ملْ ا موسٰى   جا ومّلا  فْ

لّمه رّبه قال ربّ کمليقاتنا و
قال لن  کأرّن أنظرْ إليْ 

ى إل ظرْ نا نکولـٰتراّن 
انه کتقرّ مْس ا بل فإنْل ا

 ٰ ا ّتىلّ رّبه للاْجبل  فسْوف تراّن فلمّ
صعقاً ٰى اً وخرّ موسکجعله د
ا أف  کتْبت إليْ  کاق قال سْبوانفلمّ

ل قال يا   ْؤمنني ملْ ا وأناْ أوّ
 عىل کطفْيتْص ا إّنّ موسٰى 

مي فخذْ الکيت وبالّناس برسالا
 ن ّمنکو کتْيتا  ما
 تْبنا له يفکو  رين کّشالا



  ّل شيْ کْلواح من ْلْ ا
صي   ّل شيْ کلّ الً ّمْوعظةً وتفْ

مرْ قْوم
ْ
ها بقّوةٍ وأ  کفخذْ

سنها سأ خذوْا بأحْ
ْ
مْ کرييأ

 سأْصرف عْن   فاسقني لْ ا دار
ون يفکذين يتلّ ا ايايت  ربّ

ضا رْ قّ وإن ْْل ا بغريْ  ْلْ
ْا  يْؤمنوْا الّ  ايةٍ   ّل کيروْ

ْا سبيل ْشد لا بها وإن يروْ  الرّ
ْا سبيلالً يّتخذوه سبي  وإن يروْ

بأنّمهْ  کذالالً غيّ يّتخذوه سبيلْ ا
بوْا ک انوْا کوبئاياتنا  ذّ

ين ذلّ او  عْنها غافلني 
بوْا ک  االخره  ولقابئاياتنا  ذّ

ن  ماهلمْ هْل جْيزوْ حبطتْ أعْ
  انوْا يْعملون کما إالّ 



من بْعده موسٰى ذ قْوم ّّت او
جسدًا ّله الً مْن حلّيمهْ عاجْ 

ْا أنّه   الخوارٌ ألمْ يروْ
الً يْهديمهْ سبي اللّممهْ وکي

  انوْا ظاملني کذوه وّّت ا
ْا يف ومّلا سقط  أْيديمهْ ورأوْ
 قدْ ضلّوْا قالوْا لئن أنّمهْ 

ْْحنا رّبنا ويْغفرْ لنا  ّلمْ يرْ

  اسرين ْل ا ونّن منکلن
قْومه إلٰى موسٰى ومّلا رجع 

تموّن غْضبان أسفاً قال بْئس ما خلفْ
مْ کأعاجلمْتْ أْمر ربّ  من بْعدي

ْلواح وأخذ ْلْ اى وأْلق
ه إلْيه قال س أخيه جيرّ

ْ
 برأ
 قْوملْ ا ن أمّ إّن بْ ا
ادوْا کتْضعفوّن وْس ا



تلونّن ف داْلْ ا تْشمتْ يب اليقْ   عْ
 قْوملْ ا ّْتعلّْن مع الو
فرْ لي غْ ا قال ربّ   ّظاملني لا

ت خلْنا يف رْحْ  کوْلخي وأدْ
حم اْحني لا وأنت أرْ   رّ

ل لْ ا ذوْا ّّت ا ذينلّ ا إّن  عاجْ
ّبمهْ  سيناهلمْ غضبٌ ّمن رّ

نْيا لا ياةْْل ا وذّلةٌ يف دّ

رتين ملْ ا جنْزي کذالکو   فْ
ّسّيئات مثّ لا ن عملوْا ذيلّ او

وْا امن تابوْا من بْعدها و
حميٌ  کإّن ربّ    من بْعدها لغفورٌ رّ
ى ت عن ّموسکومّلا س

ْلواح ْلْ ا غضب أخذلْ ا
ةٌ ّللّذين  ى ورْحْ ويف نْسختها هدً

هبون  تار خْ او  همْ لرّبمهْ يرْ



يقاتنا الً قْومه سْبعني رجموسٰى  ملّ
ا أخذتمْه ْجفة قال ربّ لا فلمّ رّ

تمه ّمن قْبل کشْئت أْهل لْو 
  ّسفهالا نا مبا فعلکوإّياي أتْهل
تضّل بها  کفْتنتإالّ مّنا إْن هي 

أنت   وتْهدي من تشا  من تشا
ْْحنا رْ او فرْ لناغْ ٱفـ ولّينا

  غافرين لْ ا وأنت خريْ 

ـٰذهتبْ لنا يف کاو نْيا لا ه دّ
ن االخره حسنةً ويف ا إنّا هدْ

قال عذايب أصيب به  کإليْ 
يت وسعتْ   شامْن أ ّل کورْحْ
تبها للّذين يّتقون کفسأ  شيْ 

 ٰوةکزّ لا ويْؤتون
  يْؤمنون بئاياتنا  ذين هملّ او
سوللا ذين يّتبعونلّ ا  رّ



ذي جيدونه لّ ا ّميّ ْلْ ا ّنيّب لا
 ّتْوراةلا توباً عندهمْ يفکم
مرهمْل او

ْ
يل يأ ْعروف ملْ ٱبـ جنْ
ر ويّل کنملْ ا ويْنهاهمْ عن

ملا هلم  علْيمه ّطّيبات ويرّ
ث ويضع عْنمهْ ائبْل ا

يت لّ ا لالغْ ْلْ او إْصرهمْ 
 ذين لّ ٱفـ انتْ علْيمهْ ک

روه وْا امن به وعزّ
 ّنورلا بعوْا تّ او ونصروه

لـٰئأنزل معه  ّلذيا  هم کأوْ
لوون ملْ ا ّناس لا قْل يا أّيها  فْ

مْ کإليْ  اهلل إّنّ رسول
ْ لّ ا مجيعاً   ّسماواتلا کذي له مل
ضْلْ او هو  إالّ  إلـٰه ال رْ

هللّ ٱبـمنوْا ئاف ْييـي ومييت



 ّميّ ْلْ ا ّنيّب لا ورسوله
 لماتهکوهللّ ٱبـ ذي يْؤمنلّ ا
ّ تّ او   مْ تْهتدون کبعوه لعل

 أّمةٌ يْهدونموسٰى ومن قْوم 
 وقّطْعناهم  قّ وبه يْعدلون ْْل ٱبـ
ْ ا نيْت عْشرة أْسباطاً أمماً ث

حْينا  إذموسٰى إلٰى  وأوْ
رب ْض ا تْسقاه قْومه أنْس ا

 باجستْ مْنهنٱفـ اجرْْل ا کعصابّ 
ْ ا ّل کنتا عْشرة عْيناً قدْ عمل ث

 أناٍس ّمْشربمهْ وظلّلْنا علْيمه
 ّن ملْ ا غمام وأنزْلنا علْيمهلْ ا
لوْا من ک ّسلْوٰى لاو

مْ وما کطّيبات ما رزْقنا
انوْا ک نکولـٰظلمونا 

 وإذْ قيل  أنفسمهْ يْظلمون 



ية لْ ا هـٰذهنوْا کْس اهلم  قرْ
ْيث شْئمتْ لوْا مْنها حکو

 خلوْا دْ او وقولوْا حّطةٌ 
دًا نّْغفرْ للْ ا مْ کباب ساجّ

سنني ملْ ا مْ سنزيدکخطيئات   وْ
ل ذين ظلموْا مْنمهْ لّ ا فبدّ
ذي قيل هلمْ لّ ا غريْ الً قْو 

سلْنا علْيمهْ رْجزًا ّمن   ّسمالا فأرْ

  انوْا يْظلمون کمبا 
يةلْ ا ْسأهْلمْ عناو يت لّ ا قرْ

ر إذْ لْ ا انتْ حاضرةک بوْ
تيمهْ لا يْعدون يف

ْ
ّسْبت إذْ تأ

عاً  حيتانمهْ يْوم سْبتمهْ شرّ
تيمهْ  اليْسبتون  الويْوم 

ْ
تأ

وْا انکنْبلوهم مبا  کذالک
سقون  قالتْ أّمةٌ ّمْنمهْ  ذْ وإ  يفْ



 اهلل لم تعظون قْوماً 
بمهْ عذاباً کمْهل مهْ أوْ معذّ

إلٰى  شديدًا قالوْا مْعذرةً 
ا فلمّ   مْ ولعلمّهْ يّتقون کربّ 

 روْا به أجنْيناکنسوْا ما ذ
  ّسولا ذين يْنهْون عنلّ ا

نا ذين ظلموْا لّ ا وأخذْ
انوْا کبعذابٍ بئيٍس مبا 

سقون  ا عتْوْا عن ّما   يفْ فلمّ
ونوْا کنهوْا عْنه قلْنا هلمْ 

ن ربّ   قردةً خاسئني   کوإذْ تأذّ
 يْومإلٰى  ليْبعثّن علْيمهْ 

  قيامة من يسوممهْ سولْ ا
 لسريع کعذاب إّن ربّ لْ ا
حميٌ لْ ا   عقاب وإنّه لغفورٌ رّ

ضا وقّطْعناهمْ يف رْ  ْلْ



ّصاْلون ومْنمهْ لا أمماً ّمْنمه
 وبلْوناهمْ  کذالدون 

ّسّيئات لعلمّهْ لاو سناتْْل ٱبـ
جعون  فخلف من بْعدهمْ خلْفٌ   يرْ
خذون کلْ ا ورثوْا 

ْ
تاب يأ

ٰن ْلْ ا هـٰذاعرض   دْ
ويقولون سيْغفر لنا وإن 

تمهْ عرٌض ّمثْ 
ْ
خذوه ألمْ يأ

ْ
له يأ

تاب کلْ ا يْؤخذْ علْيمه ّميثاق
 اهلل عىل قولوْا يالّ أن 
 قّ ودرسوْا ما فيهْْل اإالّ 

ارلاو ٌ ّللّذين  االخره دّ خريْ
ذين لّ او  تْعقلون  اليّتقون أف

 تاب وأقاموْا کلْ ٱبـ ونکميّس 
 نضيع أْجر الإنّا  ّصلٰوةلا
نا ذْ وإ  ْصلوني ملْ ا بل ْل ا نتقْ



ظلّةٌ وظّنوْا  أنّهکفْوقمهْ 
 أنّه واقعٌ بمهْ خذوْا ما 

 م بقّوةٍ کاتْينا
ّ کذْ او مْ کروْا ما فيه لعل

  من بّن کوإذْ أخذ ربّ   تّتقون 
ّيتمهْ ا  دم من ظهورهمْ ذرّ
 أنفسمهْ ألْستعىٰل  هدهمْ ْش أو
نا أن بىٰل  مْ قالوْا کبربّ  شهدْ

قيامة إنّا لْ ا تقولوْا يْوم
أوْ   غافلني  هـٰذاّنا عْن ک
اتقول باؤنا ا  کرْش أ وْا إّنّ

ّيةً ّمن بْعدهمْ کمن قْبل و ّنا ذرّ
  ْبطلون ملْ ا نا مبا فعلکأفتْهل
 ياتاال نفّصل کذالکو

جعون  ل تْ او  ولعلمّهْ يرْ
 ه اتْينا  ّلذيا علْيمهْ نبأ



 سلخ مْنها فأتْبعهنٱفـ ناايات
 ان منکّشْيطان فلا
ولْو شْئنا لرفْعناه بها   غاوين لْ ا
لده أنّ کولـٰ ى إل خْ
ض ا رْ بع هواه فمثله تّ اوْلْ
لْب إن حتْمْل کلْ ا مثلک

ه يلْهث کعلْيه يلْهثْ أوْ ترتْ 
ذين لّ ا قْوملْ ا مثل کذال

بوْا ک  صصْق ٱفـبئاياتنا  ذّ
  سا  رون کقصص لعلمّهْ يتفلْ ا
بوْا کذين لّ ا قْوملْ االً مث  ذّ

انوْا کوأنفسمهْ بئاياتنا 
 فهو اهلل من يْهد  يْظلمون 

لـٰئومن يْضلْل ف ْهتديملْ ا  کأوْ
ولقدْ   اسرون ْل ا هم

نا لهّنّ 
ْ
 ّن ْل ا ثريًا ّمنکذرأ



الّ نس هلمْ قلوبٌ ْل او
نٌي  قهون بها وهلمْ أعْ الّ يفْ

ذاٌن ا  يْبصرون بها وهلمْ 
لـٰئيْسمعون بها الّ   کأوْ
نْعام بْل همْ أضّل ْلْ ٱـک
لـٰئ هللّ و  غافلون لْ ا هم کأوْ

اْلْ ا عوه بها دْ ٱفـ ْسٰن ْْل ا  مسْ
ذين يلْودون يف لّ ا وذروْا 

ن ما ائأمسْ  زوْ انوْا که سياجْ
نا أّمةٌ   يْعملون  ومّمْن خلقْ
  قّ وبه يْعدلون ْْل ٱبـ يْهدون

بوْا کذين لّ او بئاياتنا  ذّ
رجمه ّمْن حْيث   السنْستدْ

وأْملي هلمْ إّن   يْعلمون 
أولمْ   ْيدي متنٌي ک
روْا ما بصاحبمه ّمن جّنةٍ کيتف



  نذيرٌ ّمبنٌي الّ إإْن هو 
 وتکأولمْ ينظروْا يف مل

ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ
وأْن   من شيْ  اهلل خلق
رتب ْق ا ون قدکأن ي عسٰى 

أجلمهْ فبأّي حديثٍ بْعده 
 الف اهلل من يْضلل  يْؤمنون 

هادي له ويذرهمْ يف 

 کيْسألون  طْغيانمهْ يْعمهون 
ساها قْل لا عن ّساعة أّيان مرْ

ا علْمها عند جيلّيها  الريبّ  إّنّ
 هو ثقلتْ يفإالّ لوْقتها 

ض ْلْ او ّسماواتلا  الرْ
تي
ْ
 کأنّ ک کبْغتةً يْسألونإالّ مْ کتأ

ا علْمها عند  حفيٌّ عْنها قْل إّنّ
ّناس لا ثرکأ ّن کولـٰ اهلل



عاً  کأْملالّ قل   يْعلمون  ال سي نفْ لنفْ
ًا  الو  اهلل  شا ماإالّ ضرّ

ملکولْو  غْيب لْ ا نت أعْ
ت منکْستٱـل  ريْ وما مّسّنْل ا ثرْ

نذيرٌ إالّ إْن أناْ   ّسولا
 هو  وبشريٌ ّلقْوٍم يْؤمنون 

ٍس کذي خلقلّ ا م ّمن نّفْ
جها  واحدةٍ وجعل مْنها زوْ

ا تغّشاها ْحلتْ کليْس  ن إلْيها فلمّ
ا أثْقلت الً ْْح  تْ به فلمّ خفيفاً فمرّ

عوا تْيتنا ا  رّبهما لئْن  اهلل دّ
 ونّن منکصاْلاً ّلن

ا  رين کّشالا تامها صاْلاً ا  فلمّ
ى تامها فتعالا  فيما  اکله شر الجع

ا يْشر اهلل   ون کعمّ
خيْلق شْيئاً  الون ما کأيْشر



يْستطيعون  الو  وهمْ خيْلقون 
أنفسمهْ  الهلمْ نْصرًا و

عوهمْ   ينصرون   وإن تدْ
مْ کيّتبعو ال دٰى هْل اى إل

مْ کعليْ   سوا
أدعْومتوهمْ أمْ أنمتْ 

ذين لّ ا إّن   صامتون 
عون من دون عبادٌ  اهلل تدْ

عوهمْ دْ ٱفـ مْ کأْمثال
نمتْ کمْ إن کفلْيْستاجيبوْا ل
جٌل   صادقني  أهلمْ أرْ

مْيشون بها أمْ هلمْ أْيدٍ 
نٌي  يْبطشون بها أمْ هلمْ أعْ
  يْبصرون بها أمْ هلمْ 

 ذاٌن يْسمعون بها قلا
مْ مثّ ک اکعوْا شردْ ا



إّن   تنظرون  اليدون فک
للّ ا اهلل ولّيـي  ذي نزّ

ى تاب وهو يتولّ کلْ ا
عون لّ او  ّصاْلني لا ذين تدْ

يْستطيعون  المن دونه 
أنفسمهْ  المْ وکنْصر

عوهمْ   يْنصرون   وإن تدْ
يْسمعوْا  ال دٰى هْل اى إل

 کوتراهمْ ينظرون إليْ 
و لْ ا خذ  يْبصرون  الوهمْ  عفْ
مرْ 
ْ
رْض عنلْ ٱبـ وأ ف وأعْ  عرْ
 من کغنّ ـزوإّما ين  اهلني ْل ا
غٌ لا هللّ ٱبـ تعذْ ْس ٱفـ ّشْيطان نزْ

 ذينلّ ا إّن   إنّه مسيعٌ علميٌ 
إذا مّسمهْ طائفٌ  ْوْا قتّ ا
روْا کّشْيطان تذلا ّمن



  فإذا هم ّمْبصرون 
ونمهْ يف وانمهْ ميدّ  وإخْ

صرون  الغيّ مثّ لْ ا   يقْ
تمه ب

ْ
يةٍ قالوْا ئاوإذا لمْ تأ ا أتّبع ما تبْيتهْج ا اللْو  ا قْل إّنّ

يبّ إليّ ٰى وحي  هـٰذامن رّ
بّ ائبص ى کر من رّ مْ وهدً

ةٌ ّلقْوٍم يْؤمنون    ورْحْ

 ان قرْ لْ ا وإذا قرئ
تمعوْا له وأنصتوْا ْس ٱفـ
 ّ ْحون کلعل ر کذْ او  مْ ترْ
بّ  س کرّ عاً وخيفةً  کيف نفْ تضرّ

 قْوللْ ا ْهر منْل ا ودون
ن کت الصال واالو غدوّ لْ ٱبـ

ذين عند لّ ا إّن   غافلني لْ ا ّمن



ربون عْن کتيْس  ال کربّ 
   عبادته ويسّبوونه وله يْساجدون 

 نفالْلْ ا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 نفال قلْلْ ا عن کيْسألون

سوللاوهللّ  نفالْلْ ا  رّ
ووْا وأْصل اهلل قوْا تّ ٱفـ

 مْ وأطيعوْا کْينذات ب
نمت کورسوله إن  اهلل

ا  ّمْؤمنني   ْؤمنونملْ ا إّنّ
 اهلل رکذين إذا ذلّ ا

قلوبمهْ وإذا تليتْ وجلتْ 
زادتمْهْ إمياناً اياته   علْيمهْ 
  لون کرّبمهْ يتو وعىٰل 

ومّما  ّصلٰوةلا ذين يقيمونلّ ا



لـٰئ  رزْقناهمْ ينفقون   هم کأوْ
اً هّلمْ درجاتٌ ملْ ا ْؤمنون حقّ

ٌق  عند رّبمهْ ومْغفرةٌ ورزْ
رجک  رميٌ ک  کربّ  کما أخْ
 قّ وإّن فريقاً ّمنْْل ٱبـ کمن بْيت

  ارهون کنني لْؤمملْ ا
قّ بْعد ما تبنيّ ْْل ا يف کجيادلون

ا يساقونک ْوت ملْ اى إل أّنّ

وإذْ   وهمْ ينظرون 
د اهلل مکيعد ى إحْ
مْ کنيْ أنّها لّطائفتلا

ون أّن غريْ ذات  وتودّ
مْ کون لکة تکّشْو لا

قّ ْْل ا أن يقّ  اهلل ويريد
طع دابرکب  لماته ويقْ

قّ ْْل ا ليوقّ   افرين کلْ ا



 رهکل ولْو باطلْ ا ويْبطل
رمون ملْ ا إذْ تْستغيثون   اجْ
مْ أّنّ کتاجاب لْس ٱفـ مْ کربّ 
الئا فٍ ّمنلْ أبـ مکممدّ   ةکملْ

دفني  إالّ  اهلل وما جعله  مرْ
 مْ وماکولتْطمئّن به قلوبٰى بْشر
 اهلل مْن عندإالّ ّنْصر لا

إذْ   ميٌ کعزيزٌ ح اهلل إّن 

ّمْنه أمنةً  ّنعاسلا مکيغّشي
ل عليْ    ما  ّسمالا م ّمنکوينزّ

هب کّليطّهر م به ويذْ
ّشْيطان لا مْ رْجزکعن

بط  مْ ويثّبت بهکقلوبعىٰل  ولريْ
 کإذْ يوحي ربّ   ْقدام ْلْ ا
الئا ٰى إل مْ کأّنّ مع ةکملْ

سأْلقي وْا امن ذين لّ ا فثّبتوْا 



 فروْا کذين لّ ا يف قلوب
برّ لا  ربوْا فْوقْض ٱفـ عْ
ناقْلْ ا ربوْا ْض او عْ

بأنمّهْ  کذال  ّل بناٍن کمْنمهْ 
ورسوله ومن  اهلل ّقوْا اش

 اهلل ورسوله فإّن  اهلل يشاقق
 مْ کذال  عقاب لْ ا شديد

 ْ افرين کفذوقوه وأّن لل

 ذين لّ ا يا أّيها  ّنار لا عذاب
ذين لّ ا إذا لقيمتوْا امن
فاً فک  توّلوهم الفروْا زحْ
بار ْلْ ا ومن يوهّلمْ يْومئذٍ   دْ

 ّلقتالٍ أوْ إالّ دبره 
فاً متورّ

 بغضبٍ ّمن  فئةٍ فقدْ باإلٰى  متوّيزًا 
واه جهّنّ وبْئس اهلل

ْ
 ومأ

تلوهمْ   صري ملْ ا  ّن کولـٰفمْل تقْ



قتلمهْ وما رمْيت إذْ  اهلل
ٰى رم اهلل ّن کولـٰرمْيت 
حسناً   الْؤمنني مْنه بملْ ا وليْبلي
 مْ کذال  مسيعٌ علميٌ  اهلل إّن 
 ْيدکموهن  اهلل وأّن 

تووْا   افرين کلْ ا إن تْستفْ
فْتح وإن لْ ا مک جا فقدْ 

ٌ لّ  مْ وإن کتنتهوْا فهو خريْ

مْ کتعودوْا نعدْ ولن تْغّن عن
 ثرتْ وأّن کمْ شْيئاً ولْو کفئت

 يا أّيها  ْؤمنني ملْ ا مع اهلل
 أطيعوْا وْا امن ذين لّ ا

ْوْا تولّ  الورسوله و اهلل
 الو  عْنه وأنمتْ تْسمعون 

وْا قالّلذين ٱـک ونوْا کت
 إّن شرّ   يْسمعون  المسْعنا وهمْ 



وابّ عندلا  ّصمّ لا اهلل دّ
  يْعقلون  الذين لّ ا مکبلْ ا

ًا  اهلل ولْو عمل فيمهْ خريْ
عمهْ  عمهْ ولْو أمسْ مسْ ْلّ

هم ّمْعرضون  ْوْا لتولّ  يا   وّ
وْا امن ذين لّ ا أّيها
سول إذا هللّ  تاجيبوْا ْس ا وللرّ

 مْ کم ملا ْيييکدعا

يول  اهلل لموْا أّن عْ او
وأنّه إلْيه وقلْبه   رْ ملْ ا بنيْ 

الّ قوْا فْتنةً تّ او  حتْشرون 
ذين ظلموْا لّ ا تصيّب 

لموْا عْ او ّصةً امْ خکمن
  عقاب لْ ا شديد اهلل أّن 
روْا إذْ أنمتْ قليٌل کذْ او

ضا ّمْستْضعفون يف رْ  ْلْ



 مکّتافون أن يتخّطف
مْ کوائاّناس فلا

م بنْصره کوأّيد
ّطّيبات لا م ّمنکورزق

 ّ  ايا أّيه  رون کمْ تْش کلعل
 ّتونوْا  الوْا امن ذين لّ ا

سول وّتونوْا لاو اهلل رّ
  مْ وأنمتْ تْعلمون کأمانات

ا أْموالعْ او مْ کلموْا أّنّ
 مْ فْتنةٌ وأّن کدالوأوْ 
يا   عنده أْجرٌ عظميٌ  اهلل
إن وْا امن ذين لّ ا أّيها

قاناً کجْيعل لّ  اهلل تّتقوْا  مْ فرْ
رْ عنکوي مْ کمْ سّيئاتکفّ

 فْضللْ ا وذ اهللو مْ کويْغفرْ ل
 کر بکوإذْ مْي   عظمي لْ ا



أوْ  کفروْا ليْثبتوکذين لّ ا
تلو  کأوْ خيْرجو کيقْ
 اهلل رکرون ومْي کومْي 
  رين کاملْ ا خريْ  اهللو

اياتنا  علْيمهْ تْتىٰل  وإذا
لقلْنا مْثل   قالوْا قدْ مسْعنا لْو نشا

إالّ  هـٰذاإْن  هـٰذا
لني ْلْ ا أساطري وإذْ   وّ

ن اک إن اللمهّ  قالوْا 
 کقّ مْن عندْْل ا هو هـٰذا

  ّسمالا فأْمطرْ علْينا حاجارةً ّمن
وما   تنا بعذابٍ ألميٍ ئْ ا أو
بمهْ وأنت  اهلل انک ليعذّ

بمهْ  اهلل انکفيمهْ وما  معذّ
الّ وما هلمْ أ   وهمْ يْستْغفرون 

بمه ون  اهلل يعذّ وهمْ يصدّ



رام وما ْْل ا ْساجدملْ ا عن
لياک  ه إْن  انوْا أوْ

ليا ّتقون ملْ االّ إؤه أوْ
  يْعلمون  الثرهمْ کأ ّن کولـٰ

 تمهْ عندالان صکوما 
وتْصديةً   اکمإالّ بْيت لْ ا

نمتْ کعذاب مبا لْ ا فذوقوْا 
ذين لّ ا إّن   فرون کت

فروْا ينفقون أْمواهلمْ ک
وْا عن سبيل  اهلل ليصدّ

ون علْيمهْ کفسينفقونها مثّ ت
ذين لّ او حْسرةً مثّ يْغلبون

  شرون جهّنّ يْ إلٰى  فروْا ک
 بيث منْل ا اهلل ليميز
بيث ْل ا ّطّيب وجْيعللا

مه مجيعاً کبْعٍض فريْ عىٰل  بْعضه



عله يف جهّنّ  لـٰئفياجْ  هم کأوْ
قل للّذين   اسرون ْل ا
فرْ فروْا إن ينتهوْا يْغ ک

هلم ّما قدْ سلف وإْن يعودوْا 
لني ْلْ ا فقدْ مضتْ سّنة   وّ

 ٰ ون فْتنةٌ کت ال وقاتلوهمْ حتّ
ين لا ونکوي لّه هللّ کدّ
مبا  اهلل تهْوْا فإّن نا فإن

 وإن توّلْوْا   يْعملون بصريٌ 
 اهلل لموْا أّن عْ ٱفـ
ٰى ْولملْ ا مْ نْعمکالمْو 

لموْا عْ او  ّنصري لا ونْعم
مت ّمن شيْ  ا غنمْ مخسه هللّ  فأّن   أّنّ

سول ولذي ٰب لْ ا وللرّ  قرْ
 نيکساملْ اوٰى يتاملْ او
  نمتْ کّسبيل إن لا نبْ او



عىٰل  وما أنزْلناهللّ ٱبـ منمتْ ا
قان يْوملْ ا عْبدنا يْوم  فرْ

عانْل اى تقلْ ا عىٰل  اهللو مْ
 إذْ أنمت  قديرٌ   ّل شيْ ک
وةلْ ٱبـ نْيا وهملا عدْ وةلْ ٱبـ دّ  عدْ
ب کرّ لاوٰى قْصولْ ا

ْ کأْسفل من  مْ ولْو تواعدمتّ
متْ يفخْ ٱلـ  نکولـٰيعاد ملْ ا تلفْ

ضي ان کأْمرًا  اهلل ّليقْ
عو عن بّينةٍ  کمْن هل کلّليْه الً مفْ  مْن حيّ عن بّينةٍ وإّن  وْيٰي 
 مهکإذْ يري  لسميعٌ علميٌ  اهلل
ولْو الً قلي کيف منام اهلل
ثريًا ّلفشلمْتْ کمهْ کأرا

متْ يف  ّن کولـْٰمر ْلْ ا ولتنازعْ
 سملّ إنّه علميٌ بذات اهلل



موهمْ کوإذْ يري  ّصدور لا
ينلْ ا إذ الً مْ قليکتقْيمتْ يف أعْ
ضيکويقلّل ينمهْ ليقْ  مْ يف أعْ
عوکأْمرًا  اهلل الً ان مفْ
جع اهللى وإل يا    مورْلْ ا ترْ
إذا وْا امن ذين لّ ا أّيها
ْ ٱفـ لقيمتْ فئةً   روْا کذْ او بتوْا ث
ّ ک اهلل لکثريًا ّلعل   وون مْ تفْ

ورسوله  اهلل وأطيعوْا 
شلوْا  الو تنازعوْا فتفْ

هب ري  مْ کوتذْ
 مع اهلل ربوْا إّن ْص او
 ونوْا کت الو   ّصابرينلا
خرجوْا من ّلذين ٱـک

ّناس لا  ائديارهم بطرًا ور
ون عن سبيل  اهلل ويصدّ



وإذْ   مبا يْعملون حميطٌ  اهللو
ّشْيطان لا زّين هلم

ماهلمْ وقال  غالب  الأعْ
ّناس لا يْوم منلْ ا مکل

ا تراکوإّنّ جارٌ لّ   ت مْ فلمّ
عقبْيه وقال عىٰل  صکفئتان نلْ ا

 مْ إّنّ کّمن  إّنّ بري
ن  الما ٰى أر إّنّ تروْ

 شديد اهللو اهلل أخاف
 نافقونملْ ا إذْ يقول  عقاب لْ ا
ذين يف قلوبمه ّمرٌض لّ او

دينمهْ ومن   هـٰؤالغرّ 
 اهلل فإّن  اهلل عىل ْل کيتو

إذْ ٰى ولْو تر  ميٌ کعزيزٌ ح
 فروْا کذين لّ ا يتوفّ 

الئا يْضربون  ةکملْ



بارهمْ  وجوهمهْ وأدْ
  ريق ْْل ا وذوقوْا عذاب

متْ أْيدي کذال مْ کمبا قدّ
  ٍم ّللْعبيد الّ لْيس بظ اهلل وأّن 
بک

ْ
عْونال   دأ  فرْ

فروْا کذين من قْبلمهْ لّ او
 اهلل فأخذهم اهلل ياتئاب

قويٌّ  اهلل بذنوبمهْ إّن 

 اهلل بأّن  کذال  عقاب لْ ا شديد
ًا نّْعمةً أنْعمها کلمْ ي عىٰل  مغريّ

 ٰ وْا ما بأنفسمهْ  قْوٍم حتّ يغريّ
  مسيعٌ علميٌ  اهلل وأّن 
بک

ْ
عْونال   دأ  فرْ

بوْا کذين من قْبلمهْ لّ او ذّ
ناهم بذنوبمهْ کرّبمهْ فأْهل ياتئاب

رْقنا عْون ال  وأغْ  فرْ



  انوْا ظاملني کلٌّ کو
وابّ عندلا إّن شرّ   اهلل دّ

 الفروْا فمهْ کذين لّ ا
ذين عاهدتّ لّ ا  يْؤمنون 

مْنمهْ مثّ ينقضون عْهدهمْ يف 
ةٍ وهمْ ک فإّما   يّتقون  ال ّل مرّ

دْ بمه ّمْن ْْل ا تْثقفّنمهْ يف ب فشرّ رْ
  رون کخلْفمهْ لعلمّهْ يذّ 

 وإّما ّتافّن من قْوٍم خيانةً 
 إّن   سواعىٰل  بذْ إلْيمهْ نٱفـ

  ائنني ْل ا يبّ  ال اهلل
فروْا کذين لّ ا ْيسّب  الو

  يْعاجزون  السبقوْا إنّمهْ 
وْا هلم ّما تطْعمت ْس ا وأعدّ

باط ّمن قّوةٍ  ْيل ْل ا ومن رّ
هبون به عدوّ   اهلل ترْ



خرين من ا و مْ کوعدوّ 
 اهلل تْعلمونمه الدونمهْ 

يف   يْعلممهْ وما تنفقوْا من شيْ 
مْ کيوفّ إليْ  اهلل سبيل

وإن   تْظلمون  الوأنمتْ 
نحْ هلا ْج ٱفـ جنووْا للّسملْ 

 إنّه هو اهلل عىل ْل کوتو
وإن يريدوْا   علمي لْ ا ّسميعلا

 کفإّن حْسب کوأن خيْدع
 بنْصره کأّيد ّلذيا هو اهلل
وأّلف بنيْ قلوبمهْ   ْؤمنني ملْ ٱوبـ

ت ما يف ض ْلْ ا لْو أنفقْ رْ
ت بنيْ قلوبمهْ مجيعاً ّما أّلفْ 

أّلف بْينمهْ إنّه  اهلل ّن کولـٰ
ّنيّب لا يا أّيها  ميٌ کعزيزٌ ح

 من کبعتّ ا ومن اهلل کحْسب



ّنيّب لا يا أّيها  ْؤمنني ملْ ا
ض  عىل ْؤمننيملْ ا حرّ

مْ کن ّمنکقتال إن يلْ ا
عْشرون صابرون يْغلبوْا 

م ّمئةٌ کن ّمنکمئتنيْ وإن ي
ذين لّ ا يْغلبوْا أْلفاً ّمن

الّ فروْا بأنّمهْ قْومٌ ک
قهون  فن اال  يفْ  اهلل خفّ

مْ کمْ وعمل أّن فيکعن
م ّمئةٌ کن ّمنکضْعفاً فإن ي

صابرةٌ يْغلبوْا مئتنيْ وإن 
يْغلبوْا مْ أْلفٌ کن ّمنکي

ن  مع اهللو اهلل أْلفنيْ بإذْ
ان لنيبٍّ أن کما   ّصابرين لا
ٰ ٰى ون له أْسرکي  يْثخن يف حتّ

ضا رْ  تريدون عرض ْلْ



نْيالا  االخره يريد اهللو دّ
 الّلْو   ميٌ کعزيزٌ ح اهللو

مْ کسبق ملّس  اهلل تابٌ ّمنک
متْ عذابٌ عظميٌ    فيما أخذْ

متْ حکف  طّيباً الً اللوْا مّما غنمْ
 اهلل إّن  اهلل قوْا تّ او

حميٌ  ّنيّب قل لا يا أّيها  غفورٌ رّ
ن يف أْيدي  م ّمنکملّ

يف  اهلل إن يْعملٰى ْسرْلْ ا
ًا يْؤتکقلوب مْ کمْ خريْ

ا أخذ من ّ ًا ممّ مْ ويْغفرْ کخريْ
حميٌ  اهللو مْ کل   غفورٌ رّ

فقدْ  کوإن يريدوْا خيانت
ن کمن قْبل فأْم  اهلل خانوْا 
 إّن   ميٌ کح علميٌ  اهللو مْنمهْ 
وهاجروْا وْا امن ذين لّ ا



وجاهدوْا بأْمواهلمْ 
 اهلل وأنفسمهْ يف سبيل

ْا وا  ذينلّ او نصروْا  وْ وّ
لـٰئ ليا کأوْ  بْعٍض   بْعضمهْ أوْ

ولمْ وْا امن ذين لّ او
يتمه الم ّمن وکيهاجروْا ما ل

ٰ   ّمن شيْ   يهاجروْا وإن حتّ
ين لا مْ يفکتنصروْس ا دّ

ىٰل عإالّ ّنْصر لا مکفعليْ 
 مْ وبْينمه ّميثاٌق کقْوٍم بْين

  مبا تْعملون بصريٌ  اهللو
فروْا بْعضمهْ کذين لّ او

ليا علوه تإالّ بْعٍض   أوْ ن کتفْ
ضا فْتنةٌ يف رْ وفسادٌ  ْلْ

وْا امن ذين لّ او  بريٌ ک
 وهاجروْا وجاهدوْا يف سبيل



ْا وا  ذينلّ او اهلل  وْ
نصروْا  لـٰئوّ  هم کأوْ

اً هّلم ّمْغ ملْ ا فرةٌ ْؤمنون حقّ
ٌق   ذين لّ او  رميٌ کورزْ

من بْعد وهاجروْا وْا امن
لـٰئمْ فکوجاهدوْا مع  کأوْ

لوْا کمن  مْ وأوْ
لْلْ ا حام بْعضمهْ أوْ ٰى رْ

 إّن  اهلل تابکببْعٍض يف 
  علميٌ   ّل شيْ کب اهلل
 توبةلا سوره  

ى إل ورسوله اهلل ةٌ ّمن برا
 ذين عاهدمتّ ّمنلّ ا
 فسيووْا يف  ني کْشرملْ ا
رْ ا بعة ضْلْ  هرٍ ْش أ أرْ



مْ غريْ کلموْا أنّ عْ او
 اهلل وأّن  اهلل مْعاجزي
وأذاٌن   افرين کلْ ا خمْزي
ّناس لاى إل ورسوله اهلل ّمن

 رب أّن کْلْ ا جّ ْْل ا يْوم
ني کْشرملْ ا ّمن  بري اهلل

ٌ لّ  مْ کورسوله فإن تْبمتْ فهو خريْ
لموْا عْ ٱفـ وإن توّلْيمتْ 

 وبّشر اهلل مْ غريْ مْعاجزيکأنّ 
  فروْا بعذابٍ ألميٍ ک ذينلّ ا

 ذين عاهدمتّ ّمنلّ اإالّ 
ني مثّ لمْ کْشرملْ ا

مْ شْيئاً ولمْ کينقصو
مْ أحدًا کيظاهروْا عليْ 

إلٰى  فأمّتوْا إلْيمهْ عْهدهمْ 
تمهْ إّن    ّتقني ملْ ا يبّ  اهلل مدّ



 رمْْل ا ْشهرْلْ ا سلخنا فإذا
ني حْيث کْشرملْ ا تلوْا ْق ٱفـ

وهمْ وخذوهمْ   وجدمتّ
عدوْا ْق او صروهمْ حْ او

صدٍ فإن تابوْا کهلمْ  ّل مرْ
 و ّصلٰوةلا وأقاموْا 

فخلّوْا  ٰوةکزّ لا توْا ا
حميٌ  اهلل سبيلمهْ إّن    غفورٌ رّ

 نيکْشرملْ ا وإْن أحدٌ ّمن
ٰ  کتاجارْس ا ه حتّ يْسمع  فأجرْ
 مثّ أْبلْغه م اهلل مالک

ْ
ه منأ

  يْعلمون الّ بأنّمهْ قْومٌ  کذال
 ني عْهدٌ کون للْمْشرکْيف يک
إالّ وعند رسوله  اهلل عند
ْ عندلّ ا  ْساجدملْ ا ذين عاهدمتّ
تقاموْا ْس ا رام فماْْل ا



 تقيموْا هلمْ إّن ْس ٱفـ مْ کل
ْيف ک  ّتقني ملْ ا يبّ  اهلل

 المْ کعليْ وْا وإن يْظهر
قبوْا في ذّمةً  الو الى مْ إکيرْ
ضون م بأْفواهمهْ کيرْ
ٰب 

ْ
ثرهمْ کقلوبمهْ وأ وتأ

ْا ْش ا  فاسقون   اهلل تيائابرتوْ
وْا عن سبيله الً مثناً قلي فصدّ

  انوْا يْعملون کما   سا إنّمهْ 
قبون يف مْؤمٍن إ ال  الى يرْ
لـٰئذّمةً و الو  هم کأوْ
فإن تابوْا   ْعتدون ملْ ا

 و ّصلٰوةلا وأقاموْا 
 ٰوةکزّ لا توْا ا

وان ين لا مْ يفکفإخْ دّ
  لقْوٍم يْعلمون  ياتاال ونفّصل



انمه ّمن کوإن نّ  ثوْا أميْ
بْعد عْهدهمْ وطعنوْا يف 

ةکدين ر کلْ ا مْ فقاتلوْا أئمّ فْ
ان هلمْ لعلمّهْ  الإنّمهْ  أميْ
تقاتلون قْوماً  الأ  ينتهون 

انمهْ ومّهوْا کنّ  ثوْا أميْ
راج سول وهم لا بإخْ رّ

ةٍ کبدؤو ل مرّ مْ أوّ

أحقّ أن  هللّ ٱفـ أّتْشْونمهْ 
  نمت ّمؤمنني کّتْشْوه إن 
ْبمه مْ کأْيديب اهلل قاتلوهمْ يعذّ
مْ علْيمهْ کوخيْزهمْ وينصرْ 

  ويْشف صدور قْوٍم ّمْؤمنني 
هبْ غْيظ قلوبمهْ ويتوب  ويذْ

علميٌ  اهللو  من يشاعىٰل  اهلل
أمْ حسْبمتْ أن   ميٌ کح



 اهلل وْا ومّلا يْعملکترتْ 
مْ ولمْ کذين جاهدوْا منلّ ا

 الو اهلل يّتخذوْا من دون
 ْؤمنني ولياجةً ملْ ا الرسوله و

ما   بريٌ مبا تْعملون خ اهللو
ني أن کان للْمْشرک

 شاهدين اهلل يْعمروْا مساجد
رکلْ ٱبـ أنفسمهْ عىٰل  لـٰئ فْ  کأوْ

ماهلمْ ويف ّنار لا حبطتْ أعْ
ا يْعمر مساجد  همْ خالدون   إّنّ

 ْليْوماوهللّ ٱبـ امن مْن  اهلل
 و ّصلٰوةلا وأقامخر اال
ولمْ خيْش  ٰوةکزّ لا ىا

لٰى فعس اهللإالّ  أن  کـٰئأوْ
  ْهتدين ملْ ا ونوْا منکي

 اّج وعمارةْْل ا أجعلمْتْ سقاية



 مْن کرام ْْل ا ْساجدملْ ا
خر اال ْليْوماوهللّ ٱبـ امن

 ال اهلل وجاهد يف سبيل
 ال اهللو اهلل يْستوون عند

  ّظاملني لا قْوملْ ا يْهدي
وهاجروْا وْا امن ذين لّ ا

 اهلل وجاهدوْا يف سبيل
ظم بأْمواهلمْ وأنفسمهْ أعْ 

لـٰئو اهلل درجةً عند  هم کأوْ
ةٍ   فائزون لْ ا يبّشرهمْ رّبمه برْحْ

ّمْنه ورْضواٍن وجّناتٍ هّلمْ 
خالدين فيها أبدًا   فيها نعميٌ ّمقميٌ 

  عنده أْجرٌ عظميٌ  اهلل إّن 
 الوْا امن ذين لّ ا يا أّيها
مْ ک باا  تّتخذوْا 

وان لياکوإخْ  نإ  مْ أوْ



رکلْ ا توّبوْا ْس ا  عىل فْ
ميان ومن يتوهّلم ْل ا
لـٰئمْ فکّمن   ّظاملون لا هم کأوْ

مْ کباؤا  انکقْل إن 
مْ کؤاوأْبن

وان مْ کوإخْ
واج مْ کمْ وعشريتکوأزْ
رتْفتموها وّتارةٌ ْق ا وأْمواٌل 

ن کسادها ومساکّتْشْون 
ضْونها أحبّ إليْ   م ّمنکترْ

ٰ ورسوله وجهادٍ يف سبيله  اهلل يت فرتّبصوْا حتّ
ْ
 بأْمره اهلل يأ

 قْوملْ ا يْهدي ال اهللو
 اهلل مکلقدْ نصر  فاسقني لْ ا

اجبتْ ثريةٍ ويْوم کيف مواطن  ٍ إذْ أعْ
مْ کحننيْ



مْ کمْ فمْل تْغن عنکْثرتک
 مکشْيئاً وضاقتْ عليْ 

ض مبا رحبتْ مثّ وّلْيمت ْلْ ا رْ
برين   ينتهکس اهلل زلمثّ أن  ّمدْ
ْؤمنني ملْ ا رسوله وعىلعىٰل 

ها  وأنزل جنودًا ّلمْ تروْ
فروْا کذين لّ ا بوعذّ 

مثّ   افرين کلْ ا  جزا کذالو

عىٰل  کذالمن بْعد  اهلل يتوب
حميٌ  اهللو  من يشا   غفورٌ رّ
اوْا امن ذين لّ ا يا أّيها  إّنّ

ربوْا  الون جنسٌ فکْشرملْ ا  يقْ
رام بْعد عاممهْ ْْل ا ْساجدملْ ا

متْ عْيلةً فسْوف  هـٰذا وإْن خفْ
  شا من فْضله إن اهلل مکيْغني

 قاتلوْا   ميٌ کعلميٌ ح اهلل إّن 



 الوهللّ ٱبـ يْؤمنون الذين لّ ا
 الخر واال ْليْومٱبـ

م مون ما حرّ  اهلل يرّ
 يدينون دين الورسوله و

 ذين أوتوْا لّ ا قّ منْْل ا
ٰ کلْ ا  يْعطوْا  تاب حتّ
ية عن يدٍ وهمْ ْل ا زْ

يهود لْ ا وقالت  صاغرون 

 وقالت اهلل نبْ ا عزْيرٌ 
 اهلل نبْ ا سيحملْ اى صارنّ لا

قْوهلم بأْفواهمهْ  کذال
ذين لّ ا ون قْولئيضاه
 اهلل فروْا من قْبل قاتلمهک

 ٰ ذوْا ّّت ا  ون کيْؤفأنّ
باباً ّمن  بارهمْ ورْهبانمهْ أرْ أحْ

ن بْ ا سيحملْ او اهلل دون



مي وما أمروْا  إالّ مرْ
الّ اً واحدًا إلـٰه ليْعبدوْا 

ا إالّ  إلـٰه هو سْبوانه عمّ
يريدون أن    ون کيْشر
بأْفواهمهْ  اهلل وْا نورئْطفي

ب
ْ
أن يمتّ إالّ  اهلل ويأ

 رهکنوره ولْو 
ذي لّ ا هو  افرون کلْ ا

سل رسوله  ودينٰى دهْل ٱبـ أرْ
ين لا عىل قّ ليْظهرهْْل ا دّ
 رهکلّه ولْو ک
  ّلذينايا أّيها   ون کْشرملْ ا

 من اثريً ک إّن  امنوْا 
بارْلْ ا ْهبان لاو حْ رّ
 
ْ
 ّناسلا لون أْموالکليأ
ون عن سبيللْ ٱبـ  باطل ويصدّ



 نزونکذين يلّ او اهلل
هبلا ينفقونها  الفّضة ولْ او ذّ

هم بعذابٍ  اهلل يف سبيل فبّشرْ
علْيها يف نار  يْوم ْيّمٰ   ألميٍ 

بها جباهمهْ  وٰى کجهّنّ فت
ذا وجنوبمهْ وظهورهمْ هـٰ

متْ ْلنفسکما  مْ کنزْ
  نزون کنمتْ تکفذوقوْا ما 

ة   اهلللّشهور عند اإّن عدّ
ْ ا تاب کنا عشر شْهرًا يف ث

 لّسماواتايْوم خلق  اهلل
بعةٌ حرمٌ ْلْ او ض مْنها أرْ رْ

ينلا کذال  القميّ فلْ ا دّ
مْ کتْظلموْا فيهّن أنفس

ّفةً اکني کْشرملْ ا وقاتلوْا 
 ّفةً اکمْ کما يقاتلونک



 مع اهلل لموْا أّن عْ او
ا  ّتقني ملْ ا  زيادةٌ يف  ّنسيلا إّنّ
ر يضّل بهکلْ ا ذين لّ ا فْ
ّ فرک ونه عاماً وْا يل

مونه عاماً ّليواط وْا ئويرّ
م ة ما حرّ فيولّوْا ما  اهلل عدّ

م   زّين هلمْ سو اهلل حرّ
ماهلمْ   يْهدي ال اهللو أعْ

 يا أّيها  افرين کلْ ا قْوملْ ا
مْ کما لوْا امن ذين لّ ا

فروْا يف نا مکإذا قيل ل
ى إل ثّاقلمْتْ ا اهلل سبيل
ض ا رْ  ياةْْل ٱبـ أرضيمتْلْ
نْيلا  فما متاع االخره ا مندّ
نْيا يفلا ياةْْل ا  االخره دّ

تنفروْا إالّ   قليٌل إالّ 



بْ  مْ عذاباً أليماً ويْستْبدْل کيعذّ
وه  المْ وکقْوماً غريْ  تضرّ

  ّل شيْ کعىٰل  اهللو شْيئاً 
 تنصروه فقدْ نصرهإالّ   قديرٌ 
رجه اهلل ذين لّ ا إذْ أخْ
ْ ا فروْا ثاّنک ننيْ إذْ مها ث
 اليقول لصاحبه  غار إذْ لْ ا يف

 معنا فأنزل اهلل حتْزْن إّن 

ينته علْيه وأّيده کس اهلل
ها وجعل   لمةکجبنودٍ ّلمْ تروْ

ىٰل لا فروْا کذين لّ ا  ّسفْ
 اهللو علْيالْ ا هي اهلل لمةکو

فروْا خفافاً نْ ا  ميٌ کعزيزٌ ح
مْ کوجاهدوْا بأْموالالً وثقا

 اهلل مْ يف سبيلکوأنفس
ٌ لّ  مْ کذال مْ إن کخريْ



ان کلْو    تْعلمون نمتْ ک
عرضاً قريباً وسفرًا قاصدًا 

 بعدتْ علْيمه نکولـٰ کتّبعوٱلـ
لفونلا ة وسيوْ  لوهللّ ٱبـ ّشقّ
مْ کتطْعنا لرْجنا معْس ا
يْعمل  اهللو ون أنفسمهْ کيْهل

 اهلل عفا  اذبون کإنّمهْ ل
ٰ  کعن يتبنيّ  لم أذنت هلمْ حتّ

 ذين صدقوْا وتْعمللّ ا کل
ذنيْس  ال  اذبني کلْ ا

ْ
ذين لّ ا کتأ

 ْليْوماوهللّ ٱبـ يْؤمنون
أن جياهدوْا خر اال

 اهللو بأْمواهلمْ وأنفسمهْ 
ذن  ّتقني ملْ ٱبـ علميٌ 

ْ
ا يْستأ  کإّنّ

هللّ ٱبـ يْؤمنون الذين لّ ا
تابتْ رْ او خراال ْليْوماو



قلوبمهْ فمهْ يف رْيبمهْ 
دون   ولْو أرادوْا   يرتدّ

وْا له ْل ا روج ْلعدّ
ةً   اهلل رهک نکولـٰعدّ

 بعاثمهْ فثّبطمهْ وقيلنا
لْو   قاعدين لْ ا عدوْا معْق ا

م ّما کخرجوْا في
الً خباإالّ مْ کزادو

ضعوْا خ مْ کلالوْلوْ
مْ کفْتنة وفيلْ ا مکيْبغون

 علميٌ  اهللو مّساعون هلمْ 
فْتنة لْ ا تغوْا بْ ا لقد  ّظاملني لٱبـ

مور ْلْ ا کمن قْبل وقلّبوْا ل
 ٰ  رقّ وظهر أْم ْْل ا  جا حتّ
  ارهون کوهمْ  اهلل

ذن ّلي ئْ ا ومْنمه ّمن يقول



تّنّ أ الو فْتنة لْ ا يف التفْ
 سقطوْا وإّن جهّنّ ملويطةٌ 

حسنةٌ  کإن تصبْ   افرين کلْ ٱبـ
مصيبةٌ  کتسْؤهمْ وإن تصبْ 

نا أْمرنا من  يقولوْا قدْ أخذْ
همْ فرحون  ْوْا قْبل ويتولّ    وّ

 تبکما إالّ قل ّلن يصيبنا 
 اهلل نا وعىلاللنا هو مْو  اهلل

قْل هْل   ْؤمنون ملْ ا لکفلْيتو
دإالّ ترّبصون بنا  ى إحْ

مْ کْسنينيْ وحنْن نرتّبص بْْل ا
بعذابٍ  اهلل مکأن يصيب

ّمْن عنده أوْ بأْيدينا فرتّبصوْا 
قْل   م ّمرتّبصون کإنّا مع

هاً کأنفقوْا طْوعاً أوْ  رْ
نمتْ کمْ کمْ إنّ کّلن يتقّبل من



عمهْ أن وما من  قْوماً فاسقني 
بل مْنمهْ نفقاتمهْ  أنمّهْ إالّ تقْ

 الوبرسوله وهللّ ٱبـ فروْا ک
تون

ْ
وهمْ إالّ  ّصلٰوةلا يأ

إالّ ينفقون  الوٰى سالک
 کتْعاجبْ  الف  ارهون کوهمْ 

دهمْ الأوْ  الأْمواهلمْ و
ا يريد بمه بها يف اهلل إّنّ  ليعذّ

هق أنفسمهْ لا ياةْْل ا نْيا وتزْ دّ
 وْيلفون  افرون کوهمْ 

مْ وما هم کإنّمهْ ملنهللّ ٱبـ
ّنمهْ قْومٌ کمْ ولـٰکّمن

رقون   أوْ   يفْ
ً
لْو جيدون ملاْجأ

خ ّلوّلْوْا الً مغاراتٍ أوْ مدّ
ومْنمه ّمن   إلْيه وهمْ جْيموون 

ّصدقات فإْن لا يف کيلْمز



طوْا مْنها رضوْا  أعْ
وإن ّلمْ يْعطْوْا منها إذا 

ولْو أنّمهْ   همْ يْسخطون 
 اهلل اهمتا  رضْوْا ما

 اهلل ورسوله وقالوْا حْسبنا
من فْضله ورسوله  اهلل سيْؤتينا
  راغبون  اهللى إل إنّا
ا   ّصدقات للْفقرالا إّنّ

 عاملني علْيهالْ او نيکساملْ او
قابلا ؤّلفة قلوبمهْ ويفملْ او  رّ
 اهلل غارمني ويف سبيللْ او
 اهلل ّسبيل فريضةً ّمنلا نبْ او
 ومْنمه  ميٌ کعلميٌ ح اهللو
ّنيّب لا ذين يْؤذونلّ ا
قولون هو أذٌن قْل وي

ٍ لّ  هللّ ٱبـ مْ يْؤمنکأذن خريْ



ةٌ ّللّذين   ويْؤمن للْمْؤمنني ورْحْ
ذين لّ او مْ کمنوْا امن

هلمْ  اهلل يْؤذون رسول
هللّ ٱبـ ْيلفون  عذابٌ ألميٌ 

ضوکل  اهللو مْ کمْ لريْ
ضوه  ورسوله أحقّ أن يرْ

ألمْ   انوْا مْؤمنني کإن 
 اهلل أنّه من يادد يْعلموْا 

ورسوله فأّن له نار جهّنّ خالدًا 
يْل ا کذالفيها    عظمي لْ ا زْ
ل ملْ ا ْيذر نافقون أن تنزّ

علْيمهْ سورةٌ تنّبئمهْ مبا يف 
 تْهزئوْا إّن ْس ا قلوبمه قل

ولئن   خمْرجٌ ّما حتْذرون  اهلل
ا  ّنا کسأْلتمهْ ليقولّن إّنّ

 وهللّ ٱأبـّنوض ونلْعب قْل 



  نمتْ تْستْهزئون کسوله ه ورايات
مت بْعد کتْعتذروْا قدْ  ال فرْ

مْ إن نّْعف عن کإميان
بْ طکفةٍ ّمنائط فةً بأنّمهْ ائمْ نعذّ
 نافقونملْ ا  انوْا ْمرمني ک
نافقات بْعضمه ّمن بْعٍض ملْ او

مرون
ْ
 ر ويْنهْون عنکنملْ ٱبـ يأ
بضون ملْ ا ْعروف ويقْ

فنسيمهْ  اهلل أْيديمهْ نسوْا 
  فاسقون لْ ا ني همنافقملْ ا إّن 
 نافقنيملْ ا اهلل وعد

ار نار جهّنّ کلْ او نافقاتملْ او فّ
 خالدين فيها هي حْسبمهْ ولعنمه

  وهلمْ عذابٌ ّمقميٌ  اهلل
مْ کمن قْبلّلذين ٱـک
مْ قّوةً کانوْا أشدّ منک



الً ثر أْمواکوأ
تعوْا ْس ٱفـ دًا الوأوْ  تمْ

تْعمت خبْس ٱفـ قمهْ الخب  ماکمْ کقالتمْ
تعْس ا مْ کذين من قْبللّ ا تمْ
 ّلذيٱـکقمهْ وخْضمتْ الخب

لـٰئخاضوْا  حبطتْ  کأوْ
ماهلمْ يف نْياا أعْ  لدّ

لـٰئو االخرهو  هم کأوْ

تمهْ نبأ  اسرون ْل ا
ْ
 ألمْ يأ

ذين من قْبلمهْ قْوم نوٍح لّ ا
ود وقْوم وعادٍ ومث
ينإْبراهمي و  أْصواب مدْ

 ات أتْتمهْ رسلمهکْؤتفملْ او
 اهلل انکبّينات فما لْ ٱبـ

انوْا ک نکولـٰليْظلممهْ 
  أنفسمهْ يْظلمون 



ْؤمنات ملْ او ْؤمنونملْ او
ليا مرون  بْعضمهْ أوْ

ْ
 بْعٍض يأ

 ْعروف ويْنهْون عنملْ ٱبـ
 ّصلٰوةلا ر ويقيمونکنملْ ا

 ٰوةکزّ لا ويْؤتون
ورسوله  اهلل ويطيعون

لـٰئ ْحمه کأوْ  إّن  اهلل سريْ
 اهلل وعد  ميٌ کعزيزٌ ح اهلل

منات جّناتٍ ْؤ ملْ او ْؤمننيملْ ا
نْهار ْلْ ا ّْتري من حتْتها
ن طّيبةً کخالدين فيها ومسا

ٍن ورْضواٌن  يف جّنات عدْ
 هو کذالرب کأ اهلل ّمن
ّنيّب لا يا أّيها  عظمي لْ ا فْوزلْ ا

ارکلْ ا جاهد  نافقنيملْ او فّ
واهمْ غْ او

ْ
لظْ علْيمهْ ومأ



 ْيلفون  صري ملْ ا جهّنّ وبْئس
ْا ما قالوْا ولقدْ قالوهللّ ٱبـ

ر وکلْ ا لمةک فروْا بْعد کفْ
ممهْ ومّهوْا مبا لمْ الإْس 

أْن إالّ ينالوْا وما نقموْا 
ناهم ورسوله من  اهلل أغْ

ًا  کفْضله فإن يتوبوْا ي خريْ
ْبمهْوْا هّلمْ وإن يتولّ   يعذّ

نْيالا عذاباً أليماً يف اهلل  دّ
 وما هلمْ يف االخرهو
ضا رْ   نصريٍ  المن وليٍّ و ْلْ

تانا ا  لئْن  اهلل اهدومْنمه ّمْن ع
قّن ولن ونّن کمن فْضله لنّصدّ

ا  ّصاْلني لا من تاهم ّمن ا  فلمّ
هم  ْوْا فْضله خبلوْا به وتولّ  وّ

قبمهْ نفاقاً يف   ّمْعرضون  فأعْ



يْوم يلْقْونه مبا إلٰى  قلوبمهْ 
لفوْا  ما وعدوه ومبا  اهلل أخْ

ألمْ   ذبون کانوْا يک
همْ  اهلل يْعلموْا أّن  يْعمل سرّ

 اهلل واهمْ وأّن وجنْ 
ذين لّ ا  غيوب لْ ا مالّ ع

 ّطّوعني منملْ ا يلْمزون
 ّصدقاتلا ْؤمنني يفملْ ا

إالّ جيدون  الذين لّ او
 جْهدهمْ فيْسخرون مْنمهْ سخر

  مْنمهْ وهلمْ عذابٌ ألميٌ  اهلل
تْستْغفرْ هلمْ  التْغفرْ هلمْ أوْ ْس ا

ةً فلن  إن تْستْغفرْ هلمْ سْبعني مرّ
بأنمّهْ  کذال هلمْ  اهلل يْغفر
 اهللو ورسولههللّ ٱبـ فروْا ک
  فاسقني لْ ا قْوملْ ا يْهدي ال



عدهمْ خملْ ا فرح ف الخلّفون مبقْ
رهوْا أن کو اهلل رسول

جياهدوْا بأْمواهلمْ وأنفسمهْ 
 الوقالوْا  اهلل يف سبيل

رّ قْل نار جهّنّ ْْل ا تنفروْا يف
ًا ّلْو  وْا انکأشدّ حرّ

قهون  الً وْا قليکفلْيْضو  يفْ
مبا   ثريًا جزاکوْا کوْليبْ 

فإن   سبون کانوْا يک
جع  فةٍ ّمْنمهْ ائطإلٰى  اهلل کرّ
ذنوْس ٱفـ

ْ
للْخروج فقل ّلن  کتأ

ّتْرجوْا معي أبدًا ولن 
ًا إنّ  مْ کتقاتلوْا معي عدوّ

ةٍ لْ ٱبـ رضيمت ل مرّ  قعود أوّ
 الو  الفني ْل ا عدوْا معْق ٱفـ

أحدٍ ّمْنمه ّمات عىٰل  تصّل 



ه عىٰل  قمْ ت الأبدًا و قربْ
ورسوله هللّ ٱبـ فروْا کإنّمهْ 

 الو  وهمْ فاسقون  وْا ماتو
دهمْ الأْمواهلمْ وأوْ  کتْعاجبْ 

ا يريد بمه بها  اهلل إّنّ أن يعذّ
هق أنفسمهْ وهمْ لا يف نْيا وتزْ دّ
وإذا أنزلتْ   افرون ک

هللّ ٱبـ امنوْا  سورةٌ أْن 

ذنْس ا وجاهدوْا مع رسوله
ْ
 کتأ

لوْا  مهْ ّطْول منْ لا أوْ
نا ن  ن ّمعکوقالوْا ذرْ

رضوْا بأن   قاعدين لْ ا
والف ْل ا ونوْا معکي

 القلوبمهْ فمهْ عىٰل  وطبع
قهون  سوللان کلـٰ  يفْ  رّ

معه وْا امن ذين لّ او



جاهدوْا بأْمواهلمْ وأنفسمهْ 
لـٰئو ات ْل ا هلم کأوْ ريْ
لـٰئو لوون ملْ ا هم کأوْ  أعدّ   فْ

 هلمْ جّناتٍ ّْتري من حتْتها اهلل
 کذالنْهار خالدين فيها ْلْ ا
  جاو  عظمي لْ ا فْوزلْ ا
رون منملْ ا راب ْلْ ا عذّ عْ

ذين لّ ا ليْؤذن هلمْ وقعد

ورسوله  اهلل ذبوْا ک
فروْا کذين لّ ا سيصيب

 عىل ّلْيس  مْنمهْ عذابٌ ألميٌ 
ضٰى ملْ ا عىل الو  ّضعفالا رْ
جيدون  الذين لّ ا عىل الو

ما ينفقون حرٌج إذا 
 عىل ماورسوله هللّ  نصووْا 

سنني من سبيلٍ ملْ ا  اهللو وْ



حميٌ  ذين لّ ا عىل الو  غفورٌ رّ
ملمهْ قلْت  کإذا ما أتْو   اللتوْ

ل مْ علْيه کأجد ما أْحْ
ينمهْ تفيض من ْوْا تولّ  أعْ  وّ
ْمع حزناً ألا جيدوْا ما الّ دّ

ا  ينفقون   عىل ّسبيللا إّنّ
ذنونلّ ا

ْ
نيا کذين يْستأ   وهمْ أغْ

 ونوْا معکرضوْا بأن ي

 اهلل والف وطبعْل ا
  يْعلمون  القلوبمهْ فمهْ عىٰل 

مْ إذا کيْعتذرون إليْ 
تْعتذروْا الّ رجْعمتْ إلْيمهْ قل 

مْن  اهلل مْ قدْ نّبأناکلن نّْؤمن ل
بار  اهللى مْ وسريکأخْ

ونکعمل  مْ ورسوله مثّ تردّ
ّشهادة لاو غْيبلْ ا عالمإلٰى 



  نمتْ تْعملون کم مبا کفينّبئ
لفون  مْ إذاکل هللّ ٱبـ سيوْ

قلْبمتْ إلْيمهْ لتْعرضوْا نا
رضوْا عْنمهْ  عْنمهْ فأعْ
واهمْ جهّنّ 

ْ
إنّمهْ رْجسٌ ومأ

  سبون کانوْا يکمبا   جزا
ضْوْا کْيلفون ل مْ لرتْ

ضْوْا عْنمهْ  عْنمهْ فإن ترْ

ضٰى ي ال اهلل فإّن   عنرْ
  فاسقني لْ ا قْوملْ ا
راب أشدّ ْلْ ا رًا کعْ فْ

موْا يْعلالّ ونفاقاً وأْجدر أ
عىٰل  اهلل حدود ما أنزل

  ميٌ کعلميٌ ح اهللو رسوله
راب من يّتخذ ما ْلْ ا ومن عْ

 مکينفق مْغرماً ويرتّبص ب



وائر علْيمهْ دلا  رةائدّ
 ومن  مسيعٌ علميٌ  اهللو  ّسْو لا
راب من يْؤمنْلْ ا هللّ ٱبـ عْ
ويّتخذ ما خر اال ْليْوماو

 اهلل ينفق قرباتٍ عند
سوللا وصلوات أال  رّ

خلمهإنّ  بةٌ هّلمْ سيدْ يف  اهلل ها قرْ
ته إّن  حميٌ  اهلل رْحْ   غفورٌ رّ

لون منْلْ ا ّسابقونلاو  وّ
 نصارْلْ او هاجرينملْ ا
ساٍن تّ ا ذينلّ او بعوهم بإحْ

ضي عْنمهْ  اهلل رّ
ورضوْا عْنه وأعدّ هلمْ 

نْهار ْلْ ا جّناتٍ ّْتري حتْتها
 کذالخالدين فيها أبدًا 

ومّمْن   عظمي لْ ا فْوزلْ ا



راب ْلْ ا م ّمنکْولح عْ
دينة ملْ ا منافقون ومْن أْهل

تْعلممهْ  الّنفاق لا عىل مردوْا 
تنيْ مثّ  بمه ّمرّ حنْن نْعلممهْ سنعذّ

ون   عذابٍ عظميٍ إلٰى  يردّ
رتفوْا عْ ا خرونا و

 صاْلاً الً بذنوبمهْ خلطوْا عم
أن  اهللى خر سّيئاً عسا و

غفورٌ  اهلل يتوب علْيمهْ إّن 
حميٌ  أْمواهلمْ  خذْ مْن   رّ

يمه بها کصدقةً تطّهرهمْ وتز
 کتالوصّل علْيمهْ إّن ص

  مسيعٌ علميٌ  اهللو ٌن هّلمْ کس
هو  اهلل ألمْ يْعلموْا أّن 

بل خذلا يقْ
ْ
 ّتْوبة عْن عباده ويأ

 هو اهلل ّصدقات وأّن لا



حمي لا ّتّوابلا  وقل  رّ
 اهللى ملوْا فسريعْ ا
 مْ ورسولهکعمل
ونملْ او  ْؤمنون وسرتدّ

ّشهادة لاو غْيبلْ ا المعإلٰى 
 و  نمتْ تْعملون کم مبا کفينّبئ
جْون ْلْمرا  اهلل خرون مرْ

بمهْ وإّما يتوب علْيمهْ   إّما يعذّ

 ذينلّ او  ميٌ کعلميٌ ح اهللو
ذوْا مْساجدًا ضرارًا ّّت ا
ريقاً بنيْ کو رًا وتفْ  فْ
ْن ملْ ا صادًا ملّ ْؤمنني وإرْ

سوله من قْبل ور اهلل حارب
لف إالّ نا ّن إْن أردْ وليوْ
يْشهد إنمّهْ  اهللو ْسٰن ْْل ا
تقمْ فيه أبدًا  ال  اذبون کل



ْساجدٌ أّسس ولا عىل ملّ مْن ٰى ّتقْ
ل يْوٍم أحقّ أن  أوّ
تقوم فيه فيه رجاٌل يّبون 

 يبّ  اهللو أن يتطّهروْا 
 أفمْن أّسس بْنيانه  ّطّهرين ملْ ا

وعىٰل   اهلل منٰى تقْ
ٌ أم ّمْن  ورْضواٍن خريْ

 شفا جرفٍ هارٍ عىٰل  أّسس بْنيانه

 ال اهللو هار به يف نار جهّنّ نْ ٱفـ
 ال  ّظاملني لا قْوملْ ا يْهدي

ذي بنْوْا لّ ا يزال بْنيانمه
أن إالّ ريبةً يف قلوبمهْ 

علميٌ  اهللو تقّطع قلوبمهْ 
 منٰى رتْش ا اهلل إّن   ميٌ کح
ْؤمنني أنفسمهْ ملْ ا

 ْلّنةا وأْمواهلم بأّن هلم



تلون ف اهلل يقاتلون يف سبيل يقْ
اً يف دًا علْيه حقّ تلون وعْ  ويقْ

 جنيلْل او ّتْوراةلا
ٰف  ان قرْ لْ او بعْهده  ومْن أوْ
 مکتْبشروْا ببْيعْس ٱفـ اهلل من
 هو کذالذي بايْعمت به ولّ ا
 ّتائبونلا  عظمي لْ ا فْوزلْ ا
 امدونْْل ا عابدونلْ ا

الا ّسائوونلا  عونکرّ
 مروناال ّساجدونلا
 عنّناهون لاو ْعروفملْ ٱبـ
افظون ْْل او رکنملْ ا

  ْؤمنني ملْ ا وبّشر اهلل ْلدود
 ذين لّ او ان للّنيّب کما 
أن يْستْغفروْا وْا امن
انوْا کني ولْو کللْمْشر



ٰب  لي قرْ من بْعد ما تبنيّ هلمْ  أوْ
وما   ومي ْل ا أنّمهْ أْصواب

تْغفار إْبراهمي ْلبيه ْس ا انک
ا تبنيّ لهعن ّمْوعدةٍ وعدها إالّ  هللّ  أنّه عدوٌّ  إّياه فلمّ

اهٌ  ترّبأ مْنه إّن إْبراهمي ْلوّ
ليضّل  اهلل انکوما   حلميٌ 

 ٰ يبنيّ  قْوماً بْعد إذْ هداهمْ حتّ

ّل کب اهلل هلم ّما يّتقون إّن 
ْ  اهلل إّن   علميٌ   شيْ   کله مل
ض ْييـي ْلْ او ّسماواتلا رْ

 م ّمن دونکومييت وما ل
 لقد تّاب  نصريٍ  المن وليٍّ و اهلل
 هاجرينملْ او ّنيّب لا عىل اهلل
بعوه تّ ا ذينلّ ا نصارْلْ او

عْسرة من بْعد ما لْ ا يف ساعة



اد يزيغ قلوب فريقٍ ّمْنمهْ ک
وفٌ  علْيمهْ إنّه بمهْ ر مثّ تاب
حميٌ  ذين لّ ا ثةالثّ لا وعىل  رّ

 ٰ إذا ضاقتْ  خلّفوْا حتّ
ض مبا رحبتْ ْلْ ا علْيمه رْ

وضاقتْ علْيمهْ أنفسمهْ 
 اهلل ملاْجأ من الّ وظّنوْا أن 

إلْيه مثّ تاب علْيمهْ إالّ 

 هو اهلل ليتوبوْا إّن 
حمي لا ّتّوابلا  يا أّيها  رّ
 قوْا تّ اوْا امن ذين لّ ا

 ونوْا معکو اهلل
 ان ْلْهلکما   ّصادقني لا
 دينة ومْن حْوهلم ّمنملْ ا
راب أن يتخلّفوْا ْلْ ا عْ

سول  الو اهلل عن رّ



سه  غبوْا بأنفسمهْ عن نّفْ يرْ
  النّمهْ بأ کذال

ٌ
يصيبمهْ ظمأ

 خمْمصةٌ يف سبيل النصبٌ و الو
ون مْوطئاً ئيط الو اهلل
ار وکلْ ا يغيظ ينالون مْن  الفّ

تب هلم به کإالّ الً عدوٍّ نّيْ 
يضيع  ال اهلل عمٌل صالحٌ إّن 

سنني ملْ ا أْجر ينفقون  الو  وْ

 البريةً وک النفقةً صغريةً و
طعون وادياً  إالّ يقْ

زيمهک  اهلل تب هلمْ لياجْ
سن ما    انوْا يْعملون کأحْ

ْؤمنون ملْ ا انکوما 
نفر من  الّفةً فلْو اکلينفروْا 

قةٍ ّمْنمهْ ک هوْا طائفةٌ  ّل فرْ ّليتفقّ
ين ولينذروْا قْوممهْ لا يف دّ



إذا رجعوْا إلْيمهْ لعلمّهْ 
 ذين لّ ا يا أّيها  ْيذرون 

ذين لّ ا قاتلوْا وْا امن
ار کلْ ا م ّمنکيلون فّ

 مْ غلْظةً کوْلياجدوْا في
 مع اهلل لموْا أّن عْ او
وإذا ما أنزلتْ   ّتقني ملْ ا

مْ کسورةٌ فمْنمه ّمن يقول أيّ 

 ذين لّ ا إمياناً فأّما هـٰذهزادتْه 
فزادتمْهْ إمياناً وْا امن

ذين لّ ا وأّما  وهمْ يْستْبشرون 
يف قلوبمه ّمرٌض فزادتمْهْ 

 وْا ماترْجسمهْ وإلٰى  رْجساً 
 الأو  افرون کوهمْ 
تنون يف يروْ  ّل کن أنّمهْ يفْ

تنيْ مثّ  ةً أوْ مرّ  العاٍم ّمرّ



  رون کهمْ يذّ  اليتوبون و
وإذا ما أنزلتْ سورةٌ نّظر 

م کبْعٍض هْل يراإلٰى  بْعضمهْ 
صرفوْا نا ّمْن أحدٍ مثّ 

قلوبمه بأنمّهْ  اهلل صرف
قهون الّ قْومٌ  مْ ک جا لقدْ   يفْ

مْ عزيزٌ کرسوٌل ّمْن أنفس
ْ ح  مکريصٌ عليْ علْيه ما عنمتّ

حميٌ ملْ ٱبـ فإن   ْؤمنني رؤوفٌ رّ
 إلـٰه ال اهلل توّلْوْا فقْل حْسيب

لْت وهو کهو علْيه توإالّ 
شلْ ا ربّ    عظمي لْ ا عرْ
 سوره يونس  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ



 ْ  تابکلْ ا ايات  کالر تل
ان للّناس عاجباً کأ  مي کْْل ا

حْينا رجلٍ إلٰى  أْن أوْ  ّناس وبّشرلا رّمْنمهْ أْن أنذ
أّن هلمْ وْا امن ذين لّ ا

ٍق عند رّبمهْ قال  قدم صدْ
 هـٰذاافرون إّن کلْ ا

 اهلل مکإّن ربّ   لساحرٌ ّمبنٌي 

 ّسماواتلا ذي خلقلّ ا
ض يف سّتة أّياٍم مثّ ْلْ او  رْ
ش يدّبرلْ ا عىلٰى توْس ا  عرْ
من بْعد إالّ ْمر ما من شفيعٍ ْلْ ا

نه  مْ کربّ  اهللم کذال إذْ
  رون کتذ الأفبدوه عْ ٱفـ

جع دکإلْيه مرْ  مْ مجيعاً وعْ
اً إنّه يْبدأ اهلل لْق ْل ا حقّ



زي  ذين لّ ا مثّ يعيده لياجْ
 وعملوْا وْا امن
ذين لّ او قْسطلْ ٱبـ ّصاْلاتلا
فروْا هلمْ شرابٌ ّمْن ْحميٍ ک

انوْا کوعذابٌ ألميٌ مبا 
 ذي جعللّ ا هو  فرون کي

س ضيالا قمر نورًا لْ او  ّشمْ
ره منازل لت  ْعلموْا عددوقدّ

 ساب ما خلقْْل او ّسننيلا
 قّ يفّصلْْل ٱبـإالّ  کذال اهلل
إّن   لقْوٍم يْعلمون  ياتاال
ّنهار لاو لّْيللا فالتخْ ا يف

 ّسماواتلا يف اهلل وما خلق
ضْلْ او ّلقْوٍم  ياتٍ ئال رْ

 الذين لّ ا ّن إ  يّتقون 
جون لقا  نا ورضوْا  يرْ



نْيا ولا ياةْْل ٱبـ ْطمأنّوْا ادّ
اياتنا  عْن  ذين همْ لّ او بها

لـٰئ  غافلون  واهم کأوْ
ْ
 مأ

  سبون کانوْا يکّنار مبا لا
وْا امن ذين لّ ا إّن 

ّصاْلات يْهديمهْ لا وعملوْا 
 رّبمهْ بإميانمهْ ّْتري من حتْتمه

  ّنعمي لا نْهار يف جّناتْلْ ا

واهمْ فيها سْبوان  اللمهّ  کدعْ
خر ا و مٌ الوحتّيتمهْ فيها س

واهمْ أن دْْل ا دعْ هللّ  مْ
ل  عاملني لْ ا ربّ   اهلل ولْو يعاجّ

 تْعاجاهلمْس ا ّشرّ لا للّناس
ريْ لقضي إلْيمهْ أجلمهْ ْل ٱبـ

جون لقا الذين لّ ا فنذر  يرْ
  نا يف طْغيانمهْ يْعمهون 



 نسانْل ا وإذا مسّ 
ّضرّ دعانا لنبه أوْ لا

ا ائقاعدًا أوْ ق نا کماً فلمّ شفْ
ه مرّ  أن ّلمْ کعْنه ضرّ

عنا  کذالک ضرٍّ ّمّسهإلٰى  يدْ
انوْا کزّين للْمْسرفني ما 

 ناکولقدْ أْهل  يْعملون 
مْ مّلا کقرون من قْبللْ ا

 مهْ رسلمهتْ  جاو ظلموْا 
انوْا کبّينات وما لْ ٱبـ

 جنْزي کذالکليْؤمنوْا 
رمني ملْ ا قْوملْ ا مثّ   اجْ

 ئف يفالمْ خکجعلْنا
ضا رْ من بْعدهم لننظر  ْلْ
تْتىٰل  وإذا  ْيف تْعملون ک
ذين لّ ا بّيناتٍ قالاياتنا  لْيمهْ ع



جون لقا ال  قرْ ئْت بانا  يرْ
ْله قْل ما  هـٰذاغريْ  اٍن  أوْ بدّ

له من تلْقاکي   ون لي أْن أبدّ
سي إْن أتّبع  ٰى ما يوحإالّ نفْ

إليّ إّنّ أخاف إْن 
عصْيت ريبّ عذاب يْوٍم 

ما تلْوته  اهلل  شا قل ّلْو   عظميٍ 
را المْ وکعليْ  م کأدْ

مْ عمرًا ّمن کلبْثت في به فقدْ 
فمْن أْظمل   تْعقلون  القْبله أف
ذباً ک اهلل عىل ْفرتٰى ا مّمن
ب کأوْ  لح اله إنّه ياتئابذّ  يفْ
رمون ملْ ا ويْعبدون من   اجْ

همْ و الما  اهلل دون  اليضرّ
  هـٰؤالينفعمهْ ويقولون 

 قْل أتنّبئون اهلل شفعاؤنا عند



ّسماوات لا يْعمل يف المبا  اهلل
رْ ا يف الو سْبوانه ض ْلْ

ا يْشرٰى وتعال وما   ون کعمّ
أّمةً إالّ ّناس لا انک

 التلفوْا ولْو خْ ٱفـ واحدةً 
بّ ک لقضي  کلمةٌ سبقتْ من رّ

  بْينمهْ فيما فيه خيْتلفون 
  أنزل علْيه الويقولون لْو 

ا ايةٌ  ّبه فقْل إّنّ هللّ  غْيبلْ ا ّمن رّ
 م ّمنکتظروْا إّنّ معنْ ٱفـ
 أذْقنا وإذا  نتظرين ملْ ا
الا ةً ّمن بْعد ضرّ   ّناس رْحْ

 يف  رٌ کمّسْتمهْ إذا هلم ّم 
أْسرع  اهلل قلاياتنا 

تبون کرًا إّن رسلنا يکم
ذي لّ ا هو  رون کما متْ 



ر لْ او رّب لْ ا مْ يفکيسريّ  بوْ
 ٰ ْ لْ ا نمتْ يفکإذا  حتّ  کفل

وجرْين بمه بريحٍ طّيبةٍ 
تْها ريحٌ  جا وفرحوْا بها

ن ْوج مملْ اهم  جاو عاصفٌ 
اٍن وظّنوْا کّل مک

 أنّمهْ أحيط بمهْ دعوْا 
ين لئْن لا خمْلصني له اهلل دّ

 ونّن منکلن هـٰذهأجنْيتنا مْن 
ا أجناهمْ   رين کّشالا فلمّ

 إذا همْ يْبغون يف
ضا رْ  قّ يا أّيهاْْل ا بغريْ  ْلْ
ا بْغيلا عىٰل  مْ کّناس إّنّ

نْيا لا ياةْْل ا م ّمتاعکأنفس دّ
جعإلْينا مثّ  م کئمْ فننبّ کمرْ
ا مثل  نمتْ تْعملون کمبا   إّنّ



نْيا لا ياةْْل ا أنزْلناه   ماکدّ
 تلط به نباتخْ ٱفـ  ّسمالا من
ضا رْ   ْلْ

ْ
 ّناسلا لکمّما يأ

ٰ  نْعامْلْ او إذا حتّ
رفهاْلْ ا أخذت ض زخْ  رْ

ّينتْ وظّن أْهلها أنمّهْ زّ او
الً قادرون علْيها أتاها أْمرنا ليْ 
أوْ نهارًا فاجعلْناها حصيدًا 

ْمس ْلْ ٱبـ ّلمْ تْغنأن ک
 ياتاال نفّصل کذالک

 اهللو  رون کلقْوٍم يتف
عو م الّس لا دارإلٰى  ْا يدْ

إلٰى   ويْهدي من يشا
ّللّذين   صراٍط ّمْستقميٍ 

سنوْا  وزيادةٌ  ْسٰن ْْل ا أحْ
هق وجوهمهْ قرتٌ و الو  اليرْ



لـٰئذّلةٌ  ّنة همْ ْل ا أْصواب کأوْ
ذين لّ او  فيها خالدون 

هقمهْ ذّلةٌ ّما هلم ّمنسّيئةٍ   ّيئات جزاّس لا سبوْا ک  مبْثلها وترْ
ا کمْن عاصمٍ  اهلل أّنّ

شيتْ وجوهمهْ قطعاً ّمن  أغْ
لـٰئلّْيل مْظلماً لا  أْصواب کأوْ
  ّنار همْ فيها خالدون لا

ويْوم حنْشرهمْ مجيعاً مثّ نقول 
مْ کانکموْا کأْشر للّذين

مْ فزّيلْنا کؤاکأنمتْ وشر
هم ّما اؤکشر بْينمهْ وقال

فٰى کف  نمتْ إّيانا تْعبدون ک
مْ إن کشهيدًا بْيننا وبْينهللّ ٱبـ

  مْ لغافلني کّنا عْن عبادتک
ٍس ّما ک ْا تْبلو کهنال ّل نفْ



وْا   اهللى إل أْسلفتْ وردّ
قّ وضّل ْْل ا همالمْو 

رتون کعْنمه ّما    انوْا يفْ
زق   ّسمالا م ّمنکقْل من يرْ

ض أّمن مْيلْلْ او ع لا کرْ ّسمْ
 ْبصار ومن خيْرجْلْ او
 ّيت وخيْرجملْ ا يّ منْْل ا
 يّ ومن يدّبرْْل ا ّيت منملْ ا

فقْل  اهلل ْمر فسيقولونْلْ ا
 اهللم کذالف  تّتقون  الأف
 قّ فماذا بْعدْْل ا مکربّ 
ٰ  لالّض لاإالّ قّ ْْل ا فأنّ

تْ  کذالک  تْصرفون  حقّ
ذين فسقوْا لّ ا عىل کربّ لمة ک

من قْل هْل   يْؤمنون  الأنّمهْ 
 م ّمن يْبدأکائکشر



 اهلل لْق مثّ يعيده قلْل ا
ٰ  لْق مثّ يعيدهْل ا يْبدأ فأنّ
قْل هْل من   ون کتْؤف
ى إل م ّمن يْهديکائکشر
يْهدي للْوقّ  اهلل قّ قلْْل ا

قّ ْْل اى إل أفمن يْهدي
الّ أحقّ أن يّتبع أّمن 

ي  فما ٰى أن يْهدإالّ يهدّ

وما   مون کْيف حتْ کمْ کل
ظّناً إالّ  ثرهمْ کيّتبع أ

 يْغّن من الّظّن لا ّن إ
علميٌ مبا  اهلل قّ شْيئاً إّن ْْل ا

علون   هـٰذاان کوما   يفْ
رت ان قرْ لْ ا من ٰى أن يفْ

 تْصديق نکولـٰ اهلل دون
صيللّ ا  ذي بنيْ يدْيه وتفْ



بّ  التاب کلْ ا  رْيب فيه من رّ
 أمْ يقولون  عاملني لْ ا
ت رتاه قْل ْف ا

ْ
 بسورةٍ ّمْثلهوْا فأ

تطْعمت ّمن ْس ا من عوْا دْ او
نمتْ کإن  اهلل دون

بوْا مبا لمْ کبْل   صادقني  ذّ
ويله 

ْ
تمهْ تأ

ْ
ييطوْا بعلْمه ومّلا يأ

بک کذالک ذين من لّ ا ذّ

ان کْيف کظرْ نٱفـ قْبلمهْ 
ومنمه ّمن   ّظاملني لا عاقبة

يْؤمن به الّ يْؤمن به ومْنمه ّمن 
مل کوربّ  سدين ملْ ٱبـ أعْ   فْ

بوکوإن  عملي فقل ّلي  کذّ
مْ أنمتْ بريئون کمْ عملکول

مل وأناْ بري ا   مّما أعْ ّ ممّ
ومْنمه ّمن يْستمعون   تْعملون 



ّصمّ لا أفأنت تْسمع کإليْ 
  يْعقلون  الانوْا کولْو 

أفأنت  کومنمه ّمن ينظر إليْ 
ي ولْو لْ ا تْهدي انوْا کعمْ
 ال اهلل إّن   يْبصرون  ال

 ّن کولـّٰناس شْيئاً لا يْظمل
  سمهْ يْظلمون ّناس أنفلا

أن ّلمْ کويْوم ْيشرهمْ 

ّنهار لا ساعةً ّمنإالّ يلْبثوْا 
 يتعارفون بْينمهْ قدْ خسر

بوْا کذين لّ ا  اهلل  بلقا ذّ
وإّما   انوْا مْهتدين کوما 
ذي نعدهمْ أوْ لّ ا بْعض کنرينّ 

جعمهْ مثّ  کنتوّفينّ   اهلل فإلْينا مرْ
علون عىٰل  شهيدٌ  ّل کول  ما يفْ

سوٌل    جا فإذا أّمةٍ رّ



قْسط لْ ٱبـ رسوهلمْ قضي بْينمه
  يْظلمون  الوهمْ 

د لْ ا هـٰذا ويقولون متٰ  وعْ
الّ قل   نمتْ صادقني کإن 
ًا و کأْمل سي ضرّ عاً  اللنفْ نفْ

ّل أّمةٍ کل اهلل  شا ماإالّ   الأجلمهْ ف  جا أجٌل إذا
خرون ساعةً و

ْ
 اليْستأ

دمون  قْل أرأْيمتْ إْن   يْستقْ
ياتاً أوْ مْ عذابه بکأتا

 نهارًا ّماذا يْستْعاجل مْنه
رمون ملْ ا أمثّ إذا ما   اجْ
ن وقدْ اال  مْنمت بها  وقع
مثّ قيل   نمت به تْستْعاجلون ک

للّذين ظلموْا ذوقوْا 
ن ْل ا عذاب لْد هْل ّْتزوْ



  سبون کنمتْ تکمبا إالّ 
أحقٌّ هو قْل  کويْستنبئون

إي وريبّ إنّه ْلقٌّ وما 
ّل کولْو أّن ل  أنمتْ مبْعاجزين 

ٍس ظلمتْ ما يف ضا نفْ رْ  ْلْ
وْا ْف ٱلـ ّندامة لا تدتْ به وأسرّ

عذاب وقضي لْ ا مّلا رأوْا 
 القْسط وهمْ لْ ٱبـ بْينمه

 ما يفهللّ  إّن أال   يْظلمون 
ض ْلْ او ّسماواتلا رْ
د الأ حقٌّ  اهلل إّن وعْ
 الثرهمْ کأ ّن کولـٰ

هو ْييي ومييت   يْعلمون 
جعون   ّيهايا أ  وإلْيه ترْ

م ّمْوعظةٌ کتْ  جا ّناس قدْ لا
بّ  ا يف  مْ وشفاکّمن رّ  ملّ



ةٌ لا ى ورْحْ ّصدور وهدً
 اهلل قْل بفْضل  ّللْمْؤمنني 
ته فب رحوْا هو  کذالوبرْحْ فلْيفْ

ا جْيمعون  ّ ٌ ممّ قْل أرأْيمت ّما   خريْ
ٍق کل اهلل أنزل زْ م ّمن رّ

  قْل الً الفاجعلمْت ّمْنه حراماً وح
 عىل مْ أمْ کأذن ل هللّ ا

رتون  اهلل  وما ظّن   تفْ

رتونلّ ا  اهلل عىل ذين يفْ
 قيامة إّن لْ ا ذب يْومکلْ ا

ّناس لا عىل لذو فْضلٍ  اهلل
 الثرهمْ کأ ّن کولـٰ
ون يف کوما ت  رون کيْش 

ٍن وما تْتلو
ْ
 اٍن  قرْ مْنه من  ْا شأ
إالّ تْعملون مْن عملٍ  الو

مْ شهودًا إذْ کّنا عليْ ک



بّ   کتفيضون فيه وما يْعزب عن رّ
ةٍ يف ضا من ّمْثقال ذرّ رْ  ْلْ

أْصغر من  الو  لّسماايف  الو
يف إالّ رب کأ الو کذال
لياأال   تابٍ ّمبنٍي ک   إّن أوْ
 الخْوفٌ علْيمهْ و ال اهلل

 ذين لّ ا  همْ ْيزنون 
  انوْا يّتقون کووْا امن

 ياةْْل ا يفٰى بْشرلْ ا هلم
نْيا ويفلا  ال االخره دّ

 هو کذال اهلل لماتکتْبديل ل
 کْيزن الو  عظمي لْ ا فْوزلْ ا

ةلْ ا قْوهلمْ إّن  مجيعاً هللّ  عزّ
 إّن أال   علمي لْ ا ّسميعلا هو
 ّسماوات ومن يفلا من يفهللّ 
ضا رْ ذين لّ ا وما يّتبع ْلْ



عون من دون  اهلل يدْ
إالّ إن يّتبعون   اکشر
إالّ ّظّن وإْن همْ لا

ذي جعل لّ ا هو  خيْرصون 
 نوْا فيهکلّْيل لتْس لا مکل
إّن يف  ّنهار مْبصرًا لاو

  ّلقْوٍم يْسمعون لئاياتٍ  کذال
ولدًا سْبوانه  اهلل ذّّت ا قالوْا 

 لّسماواتايف  غّّن له مالْ ا هو
ضا وما يف رْ إْن  ْلْ

 هـٰذام ّمن سلْطاٍن بکعند
 الما  اهلل عىل أتقولون
ذين لّ ا قْل إّن   تْعلمون 
رتون  الذب کلْ ا اهلل عىل يفْ
لوون  نْيا مثّ لا متاعٌ يف  يفْ دّ

جعمهْ مثّ نذيقمه  إلْينا مرْ



ّشديد مبا لا عذابلْ ا
ل تْ او  فرون کانوْا يک

علْيمهْ نبأ نوٍح إذْ قال لقْومه 
رب کان کيا قْوم إن 

ريي کم ّمقامي وتذْ کعليْ 
 اهلل فعىل اهلل ياتئاب

عوْا کتو لْت فأمجْ
مْ مثّ ک اکمْ وشرکأْمر

مْ کمْ عليْ کْن أْمرکي ال
ةً مثّ   الوْا إليّ وضْق ا غمّ

فإن توّلْيمتْ فما   تنظرون 
م ّمْن أْجرٍ إْن کسأْلت

 اهلل عىلإالّ أْجري 
ت أْن أ  ون منکوأمرْ

ْيناه کف  ْسلمني ملْ ا بوه فناجّ ذّ
ْ لْ ا ومن ّمعه يف وجعلْناهمْ  کفل



رْقناالخ ذين لّ ا ئف وأغْ
بوْا ک ْيف کظرْ نٱفـبئاياتنا  ذّ
مثّ   نذرين ملْ ا ان عاقبةک

قْوممهْ إلٰى الً ده رسبعْثنا من بْع 
انوْا کبّينات فما لْ ٱبـ وهم اجاف

بوْا به من کليْؤمنوْا مبا  ذّ
 قلوبعىٰل  نْطبع کذالکقْبل 
مثّ بعْثنا من بْعدهم   ْعتدين ملْ ا

إلٰى  وهارونٰى ّموس
عْون وملئه بئاياتنا  فرْ

انوْا کربوْا وکتْس ٱفـ
ْرمني  ا  قْوماً مّ قّ ْْل ا هم جا فلمّ

 هـٰذاْا إّن مْن عندنا قالو
رٌ ّمبنٌي  موسٰى قال   لسوْ

مْ ک جا أتقولون للْوقّ مّلا
رٌ  لح الو هـٰذاأسوْ  يفْ



قالوْا أجْئتنا   ّساحرون لا
نا علْيه ا وجدْ نا  باا  لتلْفتنا عمّ

ياکلْ ا ماکون لکوت  يف  ربْ
ضا رْ ما کوما حنْن ل ْلْ

عْون  مبْؤمنني   وقال فرْ
ا  ّل ساحرٍ علميٍ کتوّن بئْ ا  فلمّ
ٰى ّسورة قال هلم ّموسلا  جا

ا   أْلقوْا ما أنمت ّملْقون  فلمّ

 ما جْئمت بهموسٰى قال  ْوْا أْلق
ر إّن لا  سيْبطله إّن  اهلل ّسوْ

سدين ملْ ا يْصلح عمل ال اهلل   فْ
لماته کقّ بْْل ا اهلل ويقّ 
رمون ملْ ا رهکولْو   فما   اجْ
ّيةٌ ّمن إالّ وسٰى مل امن ذرّ
ععىٰل  قْومه ْون خْوفٍ ّمن فرْ

تنمهْ وإّن  وملئمهْ أن يفْ



عْون لعالٍ يف ضا فرْ رْ  ْلْ
وقال   ْسرفني ملْ ا وإنّه ملن
  نمتْ کيا قْوم إن موسٰى 

لوْا کفعلْيه توهللّ ٱبـ منمتا
 فقالوْا   نمت ّمْسلمني کإن 
 اللْنا رّبنا کتو اهلل عىل

  ّظاملني لا ّْتعلْنا فْتنةً ّللْقْوم
ت  قْوملْ ا من کوجنّنا برْحْ

حْينا  فرين اکلْ ا إلٰى  وأوْ
ا  وأخيه أن تبّو موسٰى 
 ما مبْصر بيوتاً کلقْوم
مْ قْبلةً کعلوْا بيوتْج او

 وبّشر ّصلٰوةلا وأقيموْا 
رّبنا موسٰى وقال   ْؤمنني ملْ ا
عْون ومأله ا  کإنّ  تْيت فرْ

 ياةْْل ا يفالً زينةً وأْموا



نْيا رّبنا ليضلّوْا عن سبيللا  کدّ
عىٰل  مسْ ْط ا رّبنا

عىٰل  ددْ ْش او مْ أْمواهل
ٰ  القلوبمهْ ف  يْؤمنوْا حتّ

قال   لمي ْلْ ا عذابلْ ا يروْا 
وت عْ تقيما ْس ٱفـ ماکقدْ أجيبت دّ

 الذين لّ ا ّن سبيلاتّتبع الو
نا ببّن   يْعلمون  وجاوزْ

ر فأتْبعمهْ لْ ا إْسرائيل بوْ
عْون وجنوده بْغياً  فرْ

 ٰ وًا حتّ إذا  وعدْ
ر   غرق قاللْ ا هکأدْ
إالّ ـٰه إلال  منت أنّها
تْ به بنو امن ذي لّ ا

   ْسلمني ملْ ا إْسرائيل وأناْ من
ن وقدْ عصْيت قْبل اال



سدين ملْ ا نت منکو   فْ
يلْ ٱفـ ون کلت کببدن کيْوم نناجّ

ثريًا کوإّن  ايةً   کملْن خلْف
اياتنا  عْن  ّناسلا ّمن

نا بّن   لغافلون 
ْ
ولقدْ بّوأ

ٍق  إْسرائيل مبّوأ صدْ
 ات فماّطّيبلا ورزْقناهم ّمن

ٰ خْ ا عملْ لْ ا هم جا تلفوْا حتّ

ضي بْينمهْ يْوم کإّن ربّ   يقْ
انوْا فيه کقيامة فيما لْ ا

 کنت يف شکفإن   خيْتلفون 
ا أنزْلنا إليْ  ّ ذين لّ ا ألْس ٱفـ کممّ

ر  لقدْ  کتاب من قْبلکلْ ا ون يقْ
بّ ْْل ا ک جا  الف کقّ من رّ
رتين ملْ ا ونّن منکت  الو  مْ
ذين لّ ا ونّن منکت



بوْا ک  اهلل ياتئاب ذّ
  اسرين ْل ا ون منکفت

تْ علْيمهْ لّ ا إّن  ذين حقّ
 ولْو   يْؤمنون  ال کربّ لمة ک
ٰ  ايةٍ   ّل کتمْهْ  جا  يروْا  حتّ
 الفلْو   لمي ْلْ ا عذابلْ ا
يةٌ ک تْ فنفعها امن انتْ قرْ

 قْوم يونس مّلا إالّ إميانها 

نا عْنمهْ کوْا امن شفْ
ي يفْل ا عذاب  زْ

نْيا وملا ياةْْل ا إلٰى  ّتْعناهمْ دّ
 من يف امنئل کربّ   شا ولْو   حنٍي 
ضا رْ لمّهْ مجيعاً ک ْلْ

ٰ لا رهکأفأنت ت  ّناس حتّ
وما   ونوْا مْؤمنني کي

ٍس أن تْؤمن ک إالّ ان لنفْ



ن ْجسلا وجْيعل اهلل بإذْ  رّ
 قل  يْعقلون  الذين لّ ا عىل
 ظروْا ماذا يفنا
ض ْلْ او ّسماواتلا رْ

عن ّنذر لاويات اال وما تْغّن
فهْل   يْؤمنون الّ قْوٍم 

 مْثل أّيامإالّ ينتظرون 
 ذين خلْوْا من قْبلمهْ قْل لّ ا

 م ّمنکتظروْا إّنّ معنٱفـ
ي رسلنا  نتظرين ملْ ا  مثّ نناجّ
 کذالکوْا امن ذين لّ او

اً علْينا ننج قْل يا   ْؤمنني ملْ ا حقّ
نمتْ يف کّناس إن لا أّيها
بد الّمن ديّن ف کش ذين لّ ا أعْ

 اهلل من دونتْعبدون 
بد ْن کولـٰ ذي لّ ا اهلل أعْ



ت أْن کيتوّفا مْ وأمرْ
  ْؤمنني ملْ ا ون منکأ

ين حنيفاً  کوأْن أقمْ وْجه للدّ
 ونّن منکت الو
ع من  الو  ني کْشرملْ ا تدْ

 الو کينفع الما  اهلل دون
إذًا  کفإن فعلْت فإنّ  کيضرّ 
 کوإن مْيسْس   ّظاملني لا ّمن

 إالّ اشف له ک البضرٍّ ف اهلل
ٍ ف کهو وإن يردْ  دّ ار الخبريْ

مْن   لفْضله يصيب به من يشا
حمي لا غفورلْ ا عباده وهو   رّ
 مک جا ّناس قدْ لا قْل يا أّيها

بّ ْْل ا  مْ فمنکقّ من رّ
سه ومن ٰى تدهْ ا ا يْهتدي لنفْ فإّنّ

ا يضّل علْيها وما أناْ  ضّل فإّنّ



بعْ ما تّ او  يلٍ کم بوکعليْ 
ٰ  رْب ْص او کإليْ ٰى يوح حتّ
 وهو خريْ  اهلل مکيْ 
  مني کاْْل ا
 سوره هود  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ  حميلرّ ا لرّ

اياته   متْ کتابٌ أحْ کر ال
  ميٍ خبرٍي کمثّ فّصلتْ من ّلدْن ح

إنّّن  اهللإالّ تْعبدوْا الّ أ
 وأن  م ّمْنه نذيرٌ وبشريٌ کل

مْ مثّ توبوْا کتْغفروْا ربّ ْس ا
إلٰى  م ّمتاعاً حسناً کإلْيه ميّتْع 
ّل ذي کّمسّمى ويْؤت  أجلٍ 

إّنّ فْضلٍ فْضله وإن توّلْوْا ف



مْ عذاب کأخاف عليْ 
 اهللى إل  بريٍ کيْوٍم 
جع   ّل شيْ کعىٰل  مْ وهوکمرْ
إّنمهْ يْثنون أال   قديرٌ 

فوْا مْنه أال  صدورهمْ ليْستخْ
حني يْستْغشون ثيابمهْ يْعمل ما 
ون وما يْعلنون إنّه علميٌ  يسرّ

 ا منوم  ّصدور لا بذات

ضا يف داّبةٍ  رْ  عىلإالّ  ْلْ
ها  اهلل قها ويْعمل مْستقرّ رزْ

تابٍ کلٌّ يف کومْستْودعها 
 ذي خلقلّ ا وهو  ّمبنٍي 

ض يف ْلْ او ّسماواتلا رْ
شهکسّتة أّياٍم و  عىل ان عرْ

مْ کمْ أيّ کليْبلو  املْ ا
سن عم ولئن قلْت الً أحْ



 م ّمْبعوثون من بْعدکإنّ 
ذين لّ ا ْوت ليقولّن ملْ ا
رٌ إالّ  هـٰذاْا إْن فروک سوْ

نا عْنمه  ّمبنٌي  رْ  ولئْن أخّ
يْوم  الّليقولّن ما ْيبسه أأّمةٍ ّمْعدودةٍ إلٰى  عذابلْ ا

تيمهْ لْيس مْصروفاً عْنمهْ 
ْ
يأ

انوْا به کوحاق بمه ّما 

 ولئْن أذْقنا  يْستْهزئون 
ناها ْل ا ةً مثّ نزعْ نْسان مّنا رْحْ

ولئْن   فورٌ کمْنه إنّه ليؤوٌس 
ا  ذْقناه نْعماأ مّسْته   بْعد ضرّ

ّسّيئات عّنّ إنّه لا ليقولّن ذهب
ذين لّ اإالّ   لفرحٌ فخورٌ 

ّصاْلات لا صربوْا وعملوْا 
لـٰئ هلم ّمْغفرةٌ وأْجرٌ  کأوْ



ّ   بريٌ ک ٰى بْعض ما يوح کتار کفلعل
رائوض کإليْ  أن  کقٌ به صدْ

أنزل علْيه  اليقولوْا لْو 
ا  کمعه مل  جا نزٌ أوْ ک إّنّ
ّل کعىٰل  اهللو نت نذيرٌ أ
 أمْ يقولون  يٌل کو  شيْ 
ت رتاه قْل ْف ا

ْ
بعْشر سورٍ وْا فأ رتياتٍ   عوْا مندْ او ّمْثله مفْ

إن  اهلل تطْعمت ّمن دونْس ا
فإن ّلمْ   نمتْ صادقني ک

لموْا عْ ٱفـ مْ کيْستاجيبوْا ل
ا أنزل الّ وأن  اهلل بعملْ  أّنّ

  هو فهْل أنمت ّمْسلمون إالّ  إلـٰه
نْيا لا ياةْْل ا ن يريداکمن  دّ

ماهلمْ  وزينتها نوفّ إلْيمهْ أعْ
  يْبخسون  الفيها وهمْ فيها 



لـٰئ  ذين لْيس هلمْ يفلّ ا کأوْ
ّنار وحبط لاإالّ  االخره

ما صنعوْا فيها وباطٌل ّما 
أفمن   انوْا يْعملون ک
ّبه ويْتلوه عىٰل  انک موسٰى تاب کشاهدٌ ّمْنه ومن قْبله بّينةٍ ّمن رّ
ةً  ماماً إ لـٰئورْحْ يْؤمنون  کأوْ

زابْلْ ا فرْ به منکبه ومن ي  حْ

يةٍ ّمْنه  کت الّنار مْوعده فلٱفـ يف مرْ
بّ ْْل ا إنّه  ّن کولـٰ کقّ من رّ
  يْؤمنون  الّناس لا ثرکأ

 ْفرتٰى ا ومْن أْظمل مّمن
لـٰئذباً ک اهلل عىل  کأوْ

 رّبمهْ ويقولعىٰل  يْعرضون
ذين لّ ا  هـٰؤالْشهاد ْلْ ا
 لْعنة الرّبمهْ أىٰل ع ذبوْا ک



ذين لّ ا  ّظاملني لا عىل اهلل
ون عن سبيل  اهلل يصدّ
 باالخره ويْبغونها عوجاً وهم

لـٰئ  افرون کهمْ  لمْ  کأوْ
 ونوْا مْعاجزين يفکي

ضا رْ ان هلم کوما  ْلْ
ليا اهلل ّمن دون   مْن أوْ

عذاب ما لْ ا يضاعف هلم

ع لا انوْا يْستطيعونک ّسمْ
  انوْا يْبصرون کوما 

لـٰئأ ذين خسروْا لّ ا کوْ
أنفسمهْ وضّل عْنمه ّما 

رتون ک جرم  ال  انوْا يفْ
 هم االخره أنّمهْ يف

سرون ْلْ ا  ذين لّ ا إّن   خْ
ّصاْلات لا وعملوْا وْا امن



بتوْا  لـٰئرّبمهْ إلٰى  وأخْ  کأوْ
همْ فيها  ْلّنةا أْصواب

فريقنيْ لْ ا مثل  خالدون 
ّمٰ ْلْ ٱـک  صمّ ْلْ او عْ
هْل يْستويان  ّسميعلاو بصريلْ او
ولقدْ   رون کتذ الأفالً مث

سلْنا نوحاً  قْومه إّنّ إلٰى  أرْ
الّ أن   مْ نذيرٌ ّمبنٌي کل

إّنّ  اهللإالّ تْعبدوْا 
مْ عذاب کأخاف عليْ 
ذين لّ ا ألملْ ا فقال  يْوٍم ألميٍ 

 کفروْا من قْومه ما نراک
 کبشرًا ّمْثلنا وما نراإالّ 

ذين همْ لّ اإالّ  کبعتّ ا
ي لا باديأراذلنا 

ْ
أ رّ

مْ علْينا من فْضلٍ کلٰى وما نر



قال يا   اذبني کمْ کبْل نظنّ 
 نتکقْوم أرأْيمتْ إن 

يبّ عىٰل  ةً ا و بّينةٍ ّمن رّ تاّن رْحْ
يتْ عليْ  مْ کّمْن عنده فعمّ

موها وأنمتْ هلا کأنلْزم
ال  ويا قْوم  ارهون ک
إْن الً مْ علْيه ماکأْسأل

وما  اهلل عىلإالّ أْجري 

وْا امن ذين لّ ا اردأناْ بط
 ّّن کولـٰرّبمهْ  ْا قوالإنّمه ّم 
  مْ قْوماً ّْتهلون کأرا

 اهلل ويا قْوم من ينصرّن من
 الإن طردتمّهْ أف

مْ کأقول ل الو  رون کتذ
 الو اهلل نائعندي خز

مل أقول  الغْيب ولْ ا أعْ



أقول للّذين  الو کإّنّ مل
ين دري أعْ مْ لن کتزْ

ًا  اهلل يْؤتيمه  اهلل خريْ
مل مبا يف أنفسمهْ إّنّ أعْ 

ن قالوْا   ّظاملني لا إذًا ملّ
ت کيا نوح قدْ جادْلتنا فأ ثرْ

ت
ْ
نا مبا تعدنا إن جدالنا فأ

قال   ّصادقني لا نت منک

تي
ْ
ا يأ   شا إن اهلل م بهکإّنّ

مْ کينفع الو  وما أنمت مبْعاجزين 
نْصوي إْن أردتّ أْن 

 انکمْ إن کأنصح ل
مْ هو کيريد أن يْغوي اهلل
جعون کربّ  أمْ   مْ وإلْيه ترْ

 رتاه قْل إنْف ا يقولون
رتْيته فعليّ إْجرامي وأناْ ْف ا



ا ّْترمون   بري ّ  وأوحي  ممّ
نوٍح أنّه لن يْؤمن من إلٰى 
 الف امن من قدْ إالّ  کقْوم

علون کتْبتئسْ مبا    انوْا يفْ
ْ لْ ا نعْص او ينا  کفل يننا ووحْ بأعْ
ذين لّ ا ّتاطْبّن يف الو

  ْغرقون ظلموْا إنّمه ّم 
ْ لْ ا ويْصنع  کو کفل

ٌ
لّما مرّ علْيه مأل

ّمن قْومه سخروْا مْنه قال إن 
مْ کتْسخروْا مّنا فإنّا نْسخر من

فسْوف تْعلمون   ما تْسخرون ک
تيه عذابٌ خيْزيه ويّل علْيه 

ْ
من يأ

ٰ   عذابٌ ّمقميٌ    جا إذا حتّ
ْل ْحْ ا ّتّنور قلْنالا أْمرنا وفار
جنيْ کفيها من  ْ ا لٍّ زوْ ننيْ ث
 من سبق علْيهإالّ  کوأْهل



 امن وما  امن قْول ومْن لْ ا
 وقال  قليٌل إالّ معه 
 اهلل بوْا فيها بْسمکرْ ا

ساها إّن ريبّ  ْمراها ومرْ
حميٌ  وهي ّْتري بمهْ   لغفورٌ رّ
ٰى بال ونادْل ٱـک يف مْوٍج 

ان يف مْعزلٍ يا کنه وبْ ا نوحٌ  ن کت الب ّمعنا وکرْ ا بّّن 

 ويئاقال س   افرينکلْ ا ّمع
قال   املْ ا جبلٍ يْعصمّن منإلٰى 
 يْوم مْن أْمرلْ ا عاصم ال

حم وحال إالّ  اهلل من رّ
 ان منکْوج فملْ ا بْينهما
ض  ْغرقني ملْ ا  وقيل يا أرْ
أْقلعي   ويا مسا ک لعي مابْ ا

 ْمرْلْ ا وقضي  املْ ا وغيض



ودّي ْل ا عىل توتْ ْس او
  ّظاملني لا وقيل بْعدًا ّللْقْوم

ّبه فقال ربّ  ٰى وناد نوحٌ رّ
ّن مْن أْهلي وإّن بْ اإّن 
د قّ وأنت ْْل ا کوعْ
قال يا   مني کاْْل ا مکأحْ 

إنّه  کنوح إنّه لْيس مْن أْهل
تْسأْلن ما لْيس  العمٌل غريْ صالحٍ ف

ٌ إّنّ أعظ کل أن  کبه عملْ
قال ربّ   اهلني ْل ا ون منکت

ما  کأْن أْسأل کإّنّ أعوذ ب
ٌ و تْغفرْ لي  إالّ لْيس لي به عملْ
ْْحّن أ  ن ّمنکوترْ

 قيل يا نوح  اسرين ْل ا
اتٍ کٍم ّمّنا وبرالبطْ بسهْ ا
ن ّمع وعىٰل  کعليْ  ّ  کأممٍ ممّ



وأممٌ سنمّتعمهْ مثّ ميّسمه ّمّنا 
ْ   عذابٌ ألميٌ    مْن أنبا کتل

ما  کغْيب نوحيها إليْ لْ ا
 کقْوم النت تْعلمها أنت وک

 رْب إّن ْص ٱفـ هـٰذامن قْبل 
 أخاهمْ هودًا قال يا قْومعادٍ ٰى وإل  ة للْمّتقني عاقبلْ ا
 م ّمْن کما ل اهلل بدوْا عْ ا

ه إْن أنمتْ إلـٰهٍ  إالّ غريْ
رتون  مْ کأْسألال  يا قْوم  مفْ

علْيه أْجرًا إْن أْجري 
ذي فطرّن لّ ا عىلإالّ 

 ويا قْوم  تْعقلون  الأف
مْ مثّ توبوْا کتْغفروْا ربّ ْس ا

سل م کعليْ   ّسمالا إلْيه يرْ
رارًا ويزدْ   مْ قّوةً کّمدْ



تتوّلْوْا  المْ وکقّوتإلٰى 
قالوْا يا هود ما جْئتنا   ْمرمني 

هلتنا ا  يکببّينةٍ وما حنْن بتار
  مبْؤمنني  کوما حنْن ل کعن قْول

 کرتاعْ اإالّ إن نّقول 
 هدْش أ قال إّنّ   هلتنا بسوا  بْعض
  هدوْا أّنّ بريْش او اهلل

ا تْشر ّ ه من دون  ون کممّ

 اليدوّن مجيعاً مثّ کف
 لْتکإّنّ تو  تنظرون 

 م ّما منکريبّ وربّ  اهلل عىل
خذٌ بناصيتها ا  هوإالّ  داّبةٍ 

صراٍط عىٰل  إّن ريبّ 
فإن توّلْوْا فقدْ   ّمْستقميٍ 
سلْت به کأْبلْغت م ّما أرْ
لف ريبّ قْوماً کإليْ  مْ ويْستخْ



ونه شْيئاً  المْ وکغريْ  تضرّ
  حفيظٌ   ّل شيْ کعىٰل  إّن ريبّ 

 أْمرنا جنّْينا هودًا   جا ومّلا
ةٍ ّمّنا وْا امن ذين لّ او معه برْحْ

  وجنّْيناهم ّمْن عذابٍ غليظٍ 
 ْ رّبمهْ  ياتئابعادٌ جودوْا  کوتل

بعوْا تّ او وعصْوْا رسله
  ّل جّبارٍ عنيدٍ کأْمر 

نْيا لْعنةً لا هـٰذهوأتْبعوْا يف  دّ
إّن أال  قيامةلْ ا ويْوم
 الّبمهْ أفروْا رکعادًا 

ٰى وإل  بْعدًا ّلعادٍ قْوم هودٍ 
مثود أخاهمْ صاْلاً قال يا 

ما  اهلل بدوْا عْ ا قْوم
ه هو إلـٰهٍ  م ّمْن کل غريْ

ضا م ّمنکأنشأ رْ  ْلْ



تْغفروه ْس ٱفـ مْ فيهاکتْعمرْس او
مثّ توبوْا إلْيه إّن ريبّ 

يبٌ  قالوْا يا صالح قدْ   قريبٌ مّ
جّوًا قْبل ک  هـٰذانت فينا مرْ
باؤنا ا  ْنهانا أن نّْعبد ما يْعبدأت

عونا إلْيه  کوإنّنا لفي ش ا تدْ ّ ممّ
قال يا قْوم أرأْيمتْ   مريبٍ 
يبّ  بّينةٍ عىٰل  نتکإن   ّمن رّ

ةً فمن ينصرّن ا و تاّن مْنه رْحْ
إْن عصْيته فما  اهلل من

ويا قْوم   تزيدونّن غريْ ّتْسريٍ 
 ايةً   مْ کل اهلل ناقة هـٰذه

 
ْ
ضْل يفکفذروها تأ   أرْ

  متّسوها بسو الو اهلل
خذ

ْ
  مْ عذابٌ قريبٌ کفيأ

فعقروها فقال متّتعوْا يف 



 کذالثة أّياٍم المْ ثکدار
دٌ غريْ م ا  ذوبٍ کوعْ   جا فلمّ

 ذين لّ او أْمرنا جنّْينا صاْلاً 
ةٍ ّمّنا ومْن وْا امن معه برْحْ

ي يْومئذٍ إّن ربّ   هو کخزْ
 وأخذ  عزيز لْ ا قوّي لْ ا
ّصْيوة لا ذين ظلموْا لّ ا

  فأْصبووْا يف ديارهمْ جامثني 

 الأن ّلمْ يْغنْوْا فيها أک
فروْا رّبمهْ کإّن مثود 

تْ  جا ولقدْ   بْعدًا ّلثمود  الأ
ٰى بـْشرلْ ٱبـ رسلنا إْبراهمي

مٌ فما لبث الماً قال سالقالوْا س
لٍ حنيذٍ   جا أن ا  بعاجْ رأٰى  فلمّ

رهمْ کتصل إلْيه ن الأْيديمهْ 
جس مْنمهْ   الخيفةً قالوْا  وأوْ



سلْنا قْوم إلٰى  ّتفْ إنّا أرْ
مةٌ ائرأته قْم او  لوٍط 

ناها بإْسواق ومن کفضو تْ فبّشرْ
قالتْ   إْسواق يْعقوب   ورا
لد وأناْ عاجوزٌ أ  يا وْيلتٰ 

  لشيْ  هـٰذابْعلي شْيخاً إّن  هـٰذاو
قالوْا أتْعاجبني مْن   عاجيبٌ 

ت اهلل أْمر  اهلل رْحْ

 أْهلمْ کاته عليْ کوبر
يدٌ لْ ا ا   بْيت إنّه ْحيدٌ مّ فلمّ

علا ذهب عْن إْبراهمي وْ  رّ
جيادلنا يف ٰى بْشرلْ ا هتْ  جاو

إّن إْبراهمي   قْوم لوٍط 
اهٌ ّمنيبٌ  يا إْبراهمي   ْللميٌ أوّ
رْض عْن   إنّه قدْ  هـٰذاأعْ

تيمهْ ا  وإّنمهْ  کأْمر ربّ   جا



دودٍ  تْ  جا ومّلا  عذابٌ غريْ مرْ
بمهْ وضاق   رسلنا لوطاً سي

عاً وقال  ـٰذابمهْ ذرْ يْومٌ  ه
قْومه  ه جاو  عصيبٌ 

يْهرعون إلْيه ومن قْبل 
ّسّيئات قال لا انوْا يْعملونک

بنايت هّن   هـٰؤاليا قْوم 
 اهلل قوْا تّ ٱفـ مْ کأْطهر ل

ّتْزون يف ضْيفي ألْيس  الو
شيدٌ کمن قالوْا لقدْ   مْ رجٌل رّ

ت ما لنا يف بنات مْن حقٍّ  کعلمْ
قال لْو أّن   لتْعمل ما نريد  کنّ وإ
 ويا  مْ قّوةً أوْ کلي ب
قالوْا يا   ٍن شديدٍ کرإلٰى 

لن  کلوط إنّا رسل ربّ 
بقْطعٍ  کفأْسر بأْهل کيصلوْا إليْ 



مْ کيلْتفتْ من اللّْيل ولا ّمن
إنّه  کرأتْم اإالّ أحدٌ 

مصيبها ما أصابمهْ إّن 
 ّصْبح ألْيسلا مْوعدهم

أْمرنا   جا افلمّ   ّصْبح بقريبٍ لا
نا  جعلْنا عاليها سافلها وأْمطرْ
يلٍ ّمنضودٍ   ّمن ساجّ

  علْيها حاجارةً
 وما هي من کّمسّومةً عند ربّ 

ين ٰى وإل  ّظاملني ببعيدٍ لا مدْ
 أخاهمْ شعْيباً قال يا قْوم

 م ّمْن کما ل اهلل بدوْا عْ ا
ه وإلـٰهٍ   تنقصوْا  الغريْ

إّنّ يزان ملْ او يالکملْ ا
ٍ وکأرا ّنّ إم خبريْ

مْ عذاب کأخاف عليْ 
يطٍ  ويا قْوم   يْوٍم حمّ



فوْا   يالکملْ ا أوْ
 القْسط ولْ ٱبـ يزانملْ او

 الهمْ و ياْش أ ّناسلا تْبخسوْا 
ضا تْعثْوْا يف رْ سدين  ْلْ   مفْ

ٌ لّ  اهلل بقّية نمت کمْ إن کخريْ
م کّمْؤمنني وما أناْ عليْ 

قالوْا يا شعْيب   حبفيظٍ 
مر کتالأص

ْ
ما  کأن نّرتْ  کتأ

عل يف ا  ْعبدي باؤنا أوْ أن نّفْ
 ْلنت کإنّ   أْموالنا ما نشا

شيد لا لميْْل ا قال يا قْوم   رّ
قاً حسناً بّينةٍ عىٰل  نتکأرأْيمتْ إن  يبّ ورزقّن مْنه رزْ ّمن رّ

 مْ کوما أريد أْن أخالف
مْ عْنه إْن کما أنْهاإلٰى 
 ح ماالْص ْل اإالّ أريد 



إالّ تطْعت وما تْوفيقي ْس ا
لْت وإلْيه کلْيه توعهللّ ٱبـ

 الويا قْوم   أنيب 
مْ شقاقي أن کجْيرمنّ 
م ّمْثل ما أصاب قْوم کيصيب

نوٍح أوْ قْوم هودٍ أوْ 
قْوم صالحٍ وما قْوم لوٍط 

تْغفروْا ْس او  م ببعيدٍ کّمن

مْ مثّ توبوْا إلْيه إّن کربّ 
قالوْا يا   ريبّ رحميٌ ودودٌ 

قه  ا تقول کشعْيب ما نفْ ّ ثريًا ممّ
 الفينا ضعيفاً ولْو  کلنرا وإنّا
وما أنت  کلرمْجنا کرْهط

قال يا قْوم   علْينا بعزيزٍ 
 م ّمنکأرْهطي أعزّ عليْ 

متوه وراّّت او اهلل  ذْ



مْ ظْهرّياً إّن ريبّ مبا ک
 ويا قْوم  تْعملون حميطٌ 

مْ کانتکمعىٰل  ملوْا عْ ا
إّنّ عامٌل سْوف تْعلمون من 
تيه عذابٌ خيْزيه ومْن هو 

ْ
يأ

تقبوْا إّنّ رْ او اذبٌ ک
أْمرنا   جا ومّلا  مْ رقيبٌ کمع

معه وْا امن ذين لّ او جنّْينا شعْيباً 

ةٍ ّم  ذين لّ ا ّنا وأخذتبرْحْ
ّصْيوة فأْصبووْا لا ظلموْا 

أن ّلمْ ک  يف ديارهمْ جامثني 
ين  اليْغنْوْا فيها أ دْ بْعدًا ملّ

سلْنا   ما بعدتْ مثود ک ولقدْ أرْ
  بنٍي وسلْطاٍن ّم بئاياتنا  موسٰى 
عْون وملئهإلٰى  بعوْا تّ ٱفـ فرْ

عْون وما أْمر  أْمر فرْ



عْون برشيدٍ  دم قْومه   فرْ يقْ
ردهملْ ا يْوم ّنار لا قيامة فأوْ
دلْ ا وبْئس   ْورود ملْ ا ورْ

 لْعنةً ويْوم هـٰذهوأتْبعوْا يف 
ْفدلا قيامة بْئسلْ ا فود ملْ ا رّ   رْ

نقّصه ٰى قرلْ ا  مْن أنبا کذال
وما   وحصيدٌ  مٌ ائمْنها ق کعليْ 

ناهمْ  ظلموْا  نکولـٰظلمْ

نتْ عْنمهْ    أنفسمهْ فما أغْ
عون من لّ ا هلتمها يت يدْ

ّ   من شيْ  اهلل دون أْمر   جا املّ
  وما زادوهمْ غريْ تْتبيبٍ  کربّ 
ذ ربّ  کذالکو إذا  کأخْ

وهي ظاملةٌ ٰى قرلْ ا أخذ
ذه ألميٌ شديدٌ  إّن   إّن أخْ

ْن خاف عذابئال کذاليف   يةً ملّ



ْموعٌ  کذال الخرها يْومٌ مّ
يْومٌ  کذالّناس ولا ّله

ره   ّمْشهودٌ  إالّ وما نؤخّ
ت   ْلجلٍ ّمْعدودٍ 

ْ
 اليْوم يأ

سٌ کت نه فمْنمهْ شقيٌّ إالّ ملّ نفْ بإذْ
 ذين شقوْا ففيلّ ا فأّما  وسعيدٌ 

  ّنار هلمْ فيها زفريٌ وشهيقٌ لا
 خالدين فيها ما دامت

ض ْلْ او ّسماواتلا إالّ رْ
ا يريد  کإّن ربّ  کربّ   اش ما   فّعاٌل ملّ

 ذين سعدوْا ففيلّ ا وأّما
 ّنة خالدين فيها ما دامتْل ا
ض ْلْ او ّسماواتلا إالّ رْ
 الف  غريْ ْمذوذٍ   عطا کربّ   شا ما
ا يْعبد  کت ّ يةٍ ممّ ما   هـٰؤاليف مرْ

  ما يْعبدکإالّ يْعبدون 



باؤهم ّمن قْبل وإنّا ا
ملوّفوهمْ نصيبمهْ غريْ 

ى موس اتْينا ولقدْ   قوٍص من
 التلف فيه ولْو خْ ٱفـ تابکلْ ا
بّ ک لقضي  کلمةٌ سبقتْ من رّ

  ّمْنه مريبٍ  کبْينمهْ وإنّمهْ لفي ش
ّا ليوّفيّنمهْ ربّ الً ـکوإّن   کملّ

ماهلمْ إنّه مبا يْعملون خبريٌ    أعْ

ت ومن تاب کتقمْ ْس ٱفـ ما أمرْ
تْطغْوْا إنّه مبا  الو کمع

 نوْا کترْ  الو  تْعملون بصريٌ 
 مکذين ظلموْا فتمّس لّ اى إل
 م ّمن دونکّنار وما للا

ليا اهلل  المثّ   مْن أوْ
 ّصلٰوةلا وأقم  تنصرون 
لّْيل لا ّنهار وزلفاً ّمنلا طريف



هبْ ْْل ا إّن  ّسـّيئات لا سنات يذْ
اٰى رکذ کذال   رين کللذّ
يضيع  ال اهلل رْب فإّن ْص او

سنني ملْ ا أْجر ان ک الفلْو   وْ
مْ کقرون من قْبللْ ا من

لوْا بقّيةٍ يْنهْون عن  أوْ
ضا فساد يفلْ ا رْ إالّ  ْلْ
ْن أجنْينا مْنمهْ الً قلي ّ  بعتّ او ممّ

ذين ظلموْا ما أتْرفوْا لّ ا
وما   انوْا ْمرمني کفيه و
ٍ ٰى قرلْ ا کليْهل کان ربّ ک

بظملْ
 کربّ   شا ولْو   وأْهلها مْصلوون 

 الّناس أّمةً واحدةً ولا لعل
من إالّ   تلفني يزالون خمْ 
حم ربّ  خلقمهْ  کذالول کرّ
جهّنّ ْمألّن ْل کلمة ربّ کومّتتْ 



عني لاو ّنةْل ا من   ّناس أمجْ
  مْن أنبا کنّقصّ عليْ الً ـکو
سل ما نثّبت به فؤادلا  کرّ

قّ ْْل ا هـٰذهيف  ک وجا
ٰى رکومْوعظةٌ وذ

 الوقل ّللّذين   للْمْؤمنني 
عىٰل  ملوْا عْ ا يْؤمنون

  ا عاملون مْ إنّ کانتکم

  إنّا منتظرون وْا تظرناو
 ّسماواتلا غْيبهللّ و
جعْلْ او ض وإلْيه يرْ  رْ
ه عْ ٱفـ لّهکْمر ْلْ ا بدْ

بغافلٍ  کْل علْيه وما ربّ کوتو ا تْعملون    عمّ
 سوره يوسف  



ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 ْ   بني ملْ ا تابکلْ ا ايات  کالر تل

اً عربّياً ان قرْ إنّا أنزْلناه 
 ّ  کحنْن نقصّ عليْ   مْ تْعقلون کّلعل

سن حْينا لْ ا أحْ قصص مبا أوْ
وإن  ان قرْ لْ ا هـٰذا کإليْ 
  غافلني لْ ا نت من قْبله ملنک

إذْ قال يوسف ْلبيه يا أبت 

إّنّ رأْيت أحد عشر 
سلاو باً کْو ک قمر لْ او ّشمْ

قال يا بّّن   رأْيتمهْ لي ساجدين 
يا ال صصْ رؤْ عىٰل  کتقْ

وت  کيدوْا لکفي کإخْ
 ّشْيطانلا ْيدًا إّن ک
 کذالکو  نسان عدوٌّ ّمبنٌي ل إلْ 

ويل کويعلّم کربّ  کجْيتبي
ْ
 من تأ



 کحاديث ويمتّ نْعمته عليْ ْلْ ا
 ما أمّتهاکيْعقوب ال   وعىٰل 
من قْبل إْبراهمي  کأبويْ عىٰل 

علميٌ  کوإْسواق إّن ربّ 
ان يف يوسف کّلقدْ   ميٌ کح

وته  إذْ   ّللّسائلني  اياتٌ  وإخْ
ليوسف وأخوه  قالوْا 
أبينا مّنا وحنْن إلٰى  أحبّ 

لٍ العْصبةٌ إّن أبانا لفي ض  تلوْا يوسف أوْق ا  ّمبنٍي 
ضاً خيْل ْط ا رحوه أرْ
مْ کمْ وْجه أبيکل

ونوْا من بْعده قْوماً کوت
 الٌل ّمْنمهْ ائقال ق  صاْلني 

تلوْا يوسف وأْلقوه يف  تقْ
 بّ يلْتقْطه بْعضْل ا غيابت



  فاعلني  نمتْ کّسّيارة إن لا
  ال کقالوْا يا أبانا ما ل

ْ
عىٰل  مّناتأ

  يوسف وإنّا له لناصوون 
تعْ ويلْعبْ  سلْه معنا غدًا يرْ أرْ

قال إّنّ   وإنّا له ْلافظون 
هبوْا به  زنّن أن تذْ ليوْ

 
ْ
ئْب لا لهکوأخاف أن يأ ذّ

قالوْا   وأنمتْ عْنه غافلون 

ئْب وحنْن لا لهکلئْن أ ذّ
 ون عْصبةٌ إنّا إذًا ّلاسر

عوْا أن   ا ذهبوْا به وأمجْ فلمّ
بّ ْل ا غيابتجْيعلوه يف 

حْينا إلْيه لتنّبئّنمه بأْمرهمْ  وأوْ
 اوج  يْشعرون  الوهمْ  هـٰذا
  ون کيبْ   أباهمْ عشاوْا 

قالوْا يا أبانا إنّا ذهْبنا نْستبق 



نا يوسف عند متاعنا کوتر
ئْب وما أنت ذّ لا لهکفأ

   ّنا صادقنيکنا ولْو مبْؤمٍن لّ 
قميصه بدٍم عىٰل وْا  اجو

مْ کذبٍ قال بْل سّولتْ لک
ٌ مجيٌل کأنفس  مْ أْمرًا فصربْ
ما عىٰل  ْستعانملْ ا اهللو

سّيارةٌ  تْ  جاو  تصفون 

ل سلوْا واردهمْ فأدْ ٰى فأرْ
ـٰذاٰى دْلوه قال يا بْشر مٌ الغ ه

وه بضاعةً  علميٌ  اهللو وأسرّ
ه بثمٍن خبٍْس   مبا يْعملون  وشروْ
انوْا کدودةٍ ودراهم مْع 

اهدين لا فيه من  وقال  زّ
رتاه من ّمْصر ْش ا ذيلّ ا
رمي مْثواه کْمرأته أٱلـ



أن ينفعنا أوْ نّتخذه ٰى عس
ليوسف  ّناکم کذالکولدًا و

ضا يف رْ ويل ْلْ
ْ
 ولنعلّمه من تأ

 غالبٌ  اهللو حاديثْلْ ا
 ثرکأ ّن کولـٰأْمره عىٰل 

ومّلا بلغ   يْعلمون  الّناس لا
ه  ماً وعلْماً کحه اتْينا أشدّ

سنني ملْ ا جنْزي کذالکو   وْ

يت هو يف بْيتها عن لّ ا وراودتْه
سه وغلّقت ْبواب ْلْ ا نّفْ
 اهلل قال معاذ کوقالتْ هْيت ل

سن مْثواي إنّه  إنّه ريبّ أحْ
لح ال ولقدْ مّهتْ   ّظاملون لا يفْ

ا  أن رّ  البه وهمّ بها لْو 
هان رّبه  لنْصرف  کذالکبرْ

إنّه مْن   شافوْ لْ او  ّسولا عْنه



لصني ملْ ا عبادنا  تبقاْس او  خْ
تْ قميصه من دبرٍ لْ ا باب وقدّ

باب قالتْ لْ اى وأْلفيا سّيدها لد
 سو کمْن أراد بأْهل  ما جزا
أن يْساجن أوْ إالّ ًا 

قال هي راودتّْن   عذابٌ ألميٌ 
سي وشهد شاهدٌ ّمْن أْهلها  عن نّفْ

ان قميصه قدّ من قبلٍ کإن 

  اذبني کلْ ا فصدقتْ وهو من
ان قميصه قدّ من دبرٍ کوإْن    ّصادقني لا ذبتْ وهو منکف

ا قميصه قدّ من دبرٍ قال رأٰى  فلمّ
ّن إّن کْيدکإنّه من 

يوسف   ّن عظميٌ کْيدک
رْض عْن   هـٰذاأعْ

نت ک کإنّ  کتْغفري لذنبْس او



وقال نْسوةٌ   اطئني ْل ا من
عزيز لْ ا رأةْم ا دينةملْ ا يف

سه قدْ  شغفها حّباً  تراود فتاها عن نّفْ
ا   لٍ ّمبنٍي الإنّا لنراها يف ض فلمّ

سلتْ کمسعتْ مب رهّن أرْ
تدتْ هل  و ئاً کّن متّ إلْيهّن وأعْ

ّل واحدةٍ ّمْنهّن کتتْ ا رْج علْيهّن خْ ا يناً وقالتکس

ا رأْينه أ رْبنه وقّطْعن کفلمّ
 هـٰذاما هللّ  أْيديهّن وقلْن حاش

 کملإالّ  هـٰذابشرًا إْن 
ّن کذالف قالتْ   رميٌ ک
راودتّه  ذي مْلتّنّن فيه ولقدْ لّ ا

سه فـ عْل ْس ٱعن نّفْ تْعصم ولئن ّلمْ يفْ
 وناً ّمنکمره ليْساجنّن وليا  ما
ن لا قال ربّ   ّصاغرين لا ّساجْ



عونّن إلْيه  أحبّ إليّ مّما يدْ
ْيدهّن کتْصرفْ عّنّ إالّ و

 ن ّمنکأْصب إلْيهّن وأ
تاجاب له رّبه فصرف ْس ٱفـ  اهلني ْل ا
 ّسميعلا ْيدهّن إنّه هوکه عنْ 
مثّ بدا هلم ّمن بْعد ما   علمي لْ ا

ٰ يات اال رأوْا   ليْساجنّنه حتّ
ن فتيانلا ودخل معه  حنٍي   ّساجْ

قال أحدمها إّنّ أراّن 
صر مْخرًا وقال خر اال أعْ

ل فْوق  إّنّ أراّن أْحْ
 
ْ
ًا تأ سي خْبْ

ْ
ّطريْ لا لکرأ

ويله إنّا نرا
ْ
 من کمْنه نّبْئنا بتأ

سنني ملْ ا تي القال   وْ
ْ
ما کيأ

زقانه  تإالّ طعامٌ ترْ
ْ
ما کنّبأ

تي
ْ
ويله قْبل أن يأ

ْ
ما کذال ماکبتأ



ت ملّة کمّما علّمّن ريبّ إّنّ تر
 وهمهللّ ٱبـ يْؤمنونالّ قْوٍم 
  افرون کهمْ  باالخره

إْبراهمي ي  ابا  بْعت ملّةتّ او
ان کوإْسواق ويْعقوب ما 

  من شيْ هللّ ٱبـ کلنا أن نّْشر
علْينا  اهلل من فْضل کذال
 ثرکأ ّن کولـّٰناس لا وعىل

يا   رون کيْش  الّناس لا
نلا صاحيب بابٌ أ  ّساجْ رْ

ٌ أم قون خريْ  اهلل ّمتفرّ
ما تْعبدون   قّهار لْ ا واحدلْ ا

اإالّ من دونه  مّسْيتموها   أمسْ
 م ّما أنزلکؤابا و أنمتْ 
 بها من سلْطاٍن إن اهلل
الّ أمر أهللّ إالّ م کْْل ا



 کذالإّياه إالّ بدوْا تْع 
ينلا  ثرکأ ّن کولـٰقميّ لْ ا دّ
 يا صاحيب  يْعلمون  الّناس لا
ن أّما أحدلا ما فيْسقي کّساجْ

خر اال رّبه مْخرًا وأّما
 
ْ
ّطريْ من لا لکفيْصلب فتأ
سه قضي

ْ
أ ذي فيه لّ ا ْمرْلْ ا رّ

تيان  وقال للّذي ظّن أنّه   تْستفْ

ّن عند ربّ کذْ ا ناٍج ّمْنهما  کرْ
ر رّبه کّشْيطان ذلا هفأنسا

ن بْضع سنني لا فلبث يف   ّساجْ
سْبع ٰى إّنّ أر کلملْ ا وقال

 
ْ
لهّن سْبعٌ کبقراتٍ مساٍن يأ
تٍ خْضرٍ العاجافٌ وسْبع سنب

أل ملْ ا وأخر يابساتٍ يا أّيها
ياي إن  أْفتوّن يف رؤْ



يا تْعربون ک ؤْ قالوْا   نمتْ للرّ
ٍم وما حنْن الأْضغا  أحْ 

ويل
ْ
 وقال  عاملني م بالحْ ْلْ ا بتأ
ر بْعد کدّ او ذي جنا مْنهمالّ ا

ويله کأّمةٍ أناْ أنّبئ
ْ
م بتأ

سلون   يوسف أّيها  فأرْ
يق أْفتنا يف سْبع بقراتٍ لا ّصدّ

 
ْ
لهّن سْبعٌ عاجافٌ وسْبع کمساٍن يأ

تٍ خْضرٍ وأخر يابساتٍ ّلعلّي السنب
جع ّناس لعلمّهْ لاى إل أرْ
رعون سْبع   يْعلمون  قال تزْ

ْ فذروه سنني دأباً فم ا حصدمتّ
 الً قليإالّ يف سنبله 

ْ
ا تأ ّ   لون کممّ
يت من بْعد 

ْ
سْبعٌ  کذالمثّ يأ

 
ْ
ْممتْ هلّن کشدادٌ يأ لْن ما قدّ
ا حتْصنون الً قليإالّ  ّ مثّ   ممّ



يت من بْعد 
ْ
عامٌ فيه  کذاليأ

  ّناس وفيه يْعصرون لا يغا 
ائْ ا کلملْ ا وقال  ه جا توّن به فلمّ
سول قاللا  کربّ  إلٰى  جعْ رْ ا رّ
 ّلـيٰتا ّنْسوةلا أْله ما بالْس ٱفـ

قّطْعن أْيديهّن إّن ريبّ 
ّن کقال ما خْطب  ْيدهّن علميٌ کب

سه  إذْ راودتّّن يوسف عن نّفْ

نا علْيه من هللّ  قلْن حاش ما علمْ
 عزيزلْ ا رأةْم ا قالت  سو

قّ أناْ ْْل ا حْصوصن اال
سه وإنّه ملن  راودتّه عن ّنفْ

مل أّنّ ليْع  کذال  ّصادقني لا
 اهلل غْيب وأّن لْ ٱبـ لمْ أخْنه

  ائنني ْل ا ْيدکيْهدي  ال
سي إّن  ئ نفْ س لا وما أبرّ ّنفْ



ما رحم إالّ   ّسولٱبـ ْلّمارةٌ 
حميٌ  ريبّ    إّن ريبّ غفورٌ رّ
لْصه ئْ ا کلملْ ا وقال توّن به أْستخْ

ا  سي فلمّ  کلّمه قال إنّ کلنفْ
 قال  أمنٌي  نٌي کميْوم لدْينا لْ ا
 نائخزعىٰل  علّْنْج ا
ضا رْ   إّنّ حفيظٌ علميٌ  ْلْ
 ليوسف يف ّناکم کذالکو

ضا رْ يتبّوأ مْنها حْيث  ْلْ
تنا من نّشا  يشا  الو  نصيب برْحْ

سنني ملْ ا نضيع أْجر  وْلْجر  وْ
ٌ ّللّذين  االخره وْا امن خريْ

  جاو  انوْا يّتقون کو
وة يوسف فدخلوْا علْيه  إخْ

ومّلا   رون کفعرفمهْ وهمْ له من
توّن ئْ ا جّهزهم جبهازهمْ قال



 المْ أکم ّمْن أبيکبأٍخ لّ 
ن أّنّ أويف ْيل کلْ ا تروْ

فإن ّلمْ   نزلني ملْ ا وأناْ خريْ 
توّن به ف

ْ
مْ کْيل لک التأ

ربون  العندي و قالوْا   تقْ
سنراود عْنه أباه وإنّا 

علوْا ْج ا وقال لفْتيانه  لفاعلون 
بضاعتمهْ يف رحاهلمْ لعلمّهْ 

إلٰى  قلبوْا نا ذايْعرفونها إ
جعون  ا   أْهلمهْ لعلمّهْ يرْ فلمّ

أبيمهْ قالوْا إلٰى وْا عرج
سْل کلْ ا يا أبانا منع مّنا ْيل فأرْ
تْل وإنّا له کمعنا أخانا ن
مْ کمنا  قال هْل   ْلافظون 

عىٰل  مْ کما أمنتکإالّ علْيه 
ٌ حافظاً  هللّ ٱفـ أخيه من قْبل خريْ



حم اْحني لا وهو أرْ   رّ
ْا متاعمهْ وجدوْا ومّلا فتوو

تْ إلْيمهْ قالوْا  بضاعتمهْ ردّ
بضاعتنا  هـٰذهيا أبانا ما نْبغي 

تْ إلْينا وّنري أْهلنا وحنْفظ  ردّ
داد  ْيل بعرٍي کأخانا ونزْ

قال لْن   ْيٌل يسريٌ ک کذال
سله مع ٰ کأرْ تْؤتون  مْ حتّ

تّنّن به  اهلل مْوثقاً ّمن
ْ
إالّ لتأ

اکأن ياط ب تْوه ا  مْ فلمّ
ما نقول عىٰل  اهلل قمهْ قالمْوث
 الوقال يا بّّن   يٌل کو

خلوْا من بابٍ واحدٍ   تدْ
خلوْا مْن أْبوابٍ دْ او

ّن عن قةٍ وما أغْ  م ّمنکّمتفرّ
م کْْل ا إن  من شيْ  اهلل



لْت وعلْيه کعلْيه توهللّ إالّ 
  لون کتوملْ ا لکفلْيتو

ومّلا دخلوْا مْن حْيث 
ان يْغّن کأمرهمْ أبوهم ّما 

إالّ   من شيْ  اهلل نعْنمه ّم 
س يْعقوب قضاها  حاجةً يف نفْ
ناه  ا علّمْ ٍ ملّ

وإنّه لذو عملْ
 الّناس لا ثرکأ ّن کولـٰ

عىٰل  ومّلا دخلوْا   يْعلمون 
إلْيه أخاه قال ٰى وا  يوسف

تْبتئسْ مبا  الف کإّنّ أناْ أخو
ا جّهزهم   انوْا يْعملون ک فلمّ

ل لا جبهازهمْ جعل ّسقاية يف رحْ
ٌن أّيتهاأخيه مثّ  ن مؤذّ  أذّ

  مْ لسارقون کعري إنّ لْ ا
قالوْا وأْقبلوْا علْيمه 



قدون  قد   ّماذا تفْ قالوْا نفْ
به   جا وملن کلملْ ا صواع

 قالوْا   ْْحل بعريٍ وأناْ به زعميٌ 
سد يفهللّ ٱتـ مت ّما جْئنا لنفْ  لقدْ علمْ
ضا رْ   ّنا سارقني کوما  ْلْ

نمتْ کؤه إن جزاقالوْا فما 
ؤه من جزاقالوْا   اذبني ک

له فهو جزاؤه  وجد يف رحْ

  ّظاملني لا جنْزي کذالک
عيتمهْ قْبل وعا أخيه   فبدأ بأوْ

رجها من وعاْس ا مثّ  أخيه   تخْ
نا ليوسف ما ک کذالک دْ
خذ أخاه يف دينک

ْ
 ان ليأ

فع  اهلل  أن يشاإالّ  کلملْ ا نرْ
ّل کوفْوق   ن نّشادرجاتٍ ّم 

ٍ علميٌ 
قالوْا إن   ذي عملْ



فقدْ سرق أخٌ ّله من قْبل  يْسرْق 
سه ولمْ يْبدها  ها يوسف يف نفْ فأسرّ

 اهللو اناً کهلمْ قال أنمتْ شرٌّ ّم 
ملأ قالوْا يا   مبا تصفون  عْ

عزيز إّن له أباً شْيخاً لْ ا أّيها
انه کبريًا فخذْ أحدنا مک

سنني ملْ ا من کإنّا نرا قال   وْ
خذ  اهلل معاذ

ْ
من إالّ أن نّأ

نا متاعنا عند ه إنّـا إذًا وجدْ
ا  ّلظاملون  تْيأسوْا مْنه ْس ا فلمّ

بريهمْ کخلصوْا جنّياً قال 
مْ کألمْ تْعلموْا أّن أبا

 م ّمْوثقاً ّمنکقدْ أخذ عليْ 
طمتْ يف  اهلل ومن قْبل ما فرّ

ضْلْ ا يوسف فلْن أْبرح  رْ
 ٰ ذن لي أيب أوْ يْ حتّ
ْ
 مکيأ



  مني کاْْل ا لي وهو خريْ  اهلل
 مْ کأبيإلٰى  جعوْا رْ ا

 کنبْ ا فقولوْا يا أبانا إّن 
نا  نا إالّ سرق وما شهدْ مبا علمْ

  ّنا للْغْيب حافظني کوما 
يةلْ ا ألْس او  ّنا فيهاکيت لّ ا قرْ
يت أْقبلْنا فيها وإنّا لّ ا عريْ لْ او

قال بْل سّولتْ   لصادقون 

ٌ کمْ أنفسکل مْ أْمرًا فصربْ
تيّن بمهْ  اهللى مجيٌل عس

ْ
أن يأ

  مي کْْل ا علميلْ ا مجيعاً إنّه هو
ٰى عْنمهْ وقال يا أسفٰى وتولّ 
يّضتْ عْيناه بْ او يوسفعىٰل 
ن فهو ْْل ا من   ظميٌ کزْ

تأ تذْ هللّ ٱتـ قالوْا  ر يوسف کتفْ
 ٰ ون حرضاً أوْ کت حتّ



قال   ني کالهْل ا ون منکت
ا ّن ْا وکْش أ إّنّ  بّثي وحزْ
مل من اهللى إل ما  اهلل وأعْ
هبوْا ذْ ا يا بّّن   تْعلمون  ال
سوْا من يوسف وأخيه فتوّس 
ح الو وْ  اهلل تْيأسوْا من رّ

ح الإنّه  وْ  اهلل يْيأس من رّ
  افرون کلْ ا قْوملْ اإالّ 

ا دخلوْا علْيه قالوْا يا أّيها  فلمّ
ّضرّ لا عزيز مّسنا وأْهلنالْ ا

ف لنا جاةٍ فأوْ  وجْئنا ببضاعةٍ ّمزْ
ْق علْينا إّن کلْ ا  ْيل وتصدّ

قني ملْ ا جْيزي اهلل قال   تصدّ
مت ّما فعلمْت بيوسف وأخيه  هْل  علمْ

قالوْا   إذْ أنمتْ جاهلون 
ْلنت يوسف قال أناْ  کأإنّ 



 أخي قدْ مّن  هـٰذايوسف و
علْينا إنّه من يّتق ويْصرْب  اهلل
 يضيع أْجر ال اهلل فإّن 
سنني ملْ ا   لقدْ هللّ ٱتـ قالوْا   وْ
ّنا کعلْينا وإن  اهلل کثرا

يب تْثر القال   لاطئني 
 اهلل يْوم يْغفرلْ ا مکعليْ 
حمکل  مْ وهو أرْ

اْحني لا هبوْا ذْ ا  رّ
وْجه عىٰل  فأْلقوه هـٰذابقميصي 

توّن 
ْ
ت بصريًا وأ

ْ
أيب يأ

عني کبأْهل  ومّلا فصلت  مْ أمجْ
عري قال أبوهمْ إّنّ ْلجد لْ ا

  أن تفّندون  الريح يوسف لْو 
 کلاللفي ض کإنّ هللّ ٱتـ قالوْا 

ا أن  قدمي لْ ا بشري لْ ا  جا فلمّ



تدّ بصريًا رْ ٱفـ وْجههعىٰل  أْلقاه
مْ إّنّ کقال ألمْ أقل لّ 

مل من   تْعلمون  الما  اهلل أعْ
تْغفرْ لنا ذنوبنا ْس ا قالوْا يا أبانا

قال سْوف   ّنا خاطئني کإنّا 
 إنّه هو مْ ريبّ کأْستْغفر ل

حمي لا غفورلْ ا ا دخلوْا   رّ  فلمّ
إلْيه أبوْيه ٰى وا  يوسفعىٰل 

  شا ر إنخلوْا مْص دْ ا وقال
 عىل ورفع أبوْيه  منني ا  اهلل
دًا لْ ا وْا له ساجّ ش وخرّ عرْ

ويل  هـٰذاوقال يا أبت 
ْ
تأ
ياي من قْبل قدْ جعلها  ريبّ رؤْ
سن يب اً وقدْ أحْ  إذْ حقّ

رجّن من نلا أخْ   جاو ّساجْ
و من بْعد أن لْ ا م ّمنکب بدْ



ّشْيطان بْيّن وبنيْ لا نّزغ
ا  ويت إّن ريبّ لطيفٌ ملّ إخْ

ربّ   مي کْْل ا علميلْ ا نّه هوإ  يشا
ْ ملْ ا تْيتّن منا  قدْ  تّن من  کل وعلّمْ

ويل
ْ
 حاديث فاطرْلْ ا تأ
ض ْلْ او ّسماواتلا رْ

نيالا أنت ولّيي يف  دّ
ّن االخرهو  توّفّن مْسلماً وأْْلقْ

  مْن أنبا کذال  ّصاْلني لٱبـ
وما  کغْيب نوحيه إليْ لْ ا
عوْا ک نت لدْيمهْ إذْ أمجْ

وما   رون کأْمرهمْ وهمْ مْي 
ّناس ولْو لا ثرکأ

وما تْسأهلمْ   حرْصت مبْؤمنني 
إالّ علْيه مْن أْجرٍ إْن هو 

  أّين ّمنکو  رٌ ّللْعاملني کذ



 ّسماواتلا يف ايةٍ 
ون علْيها ْلْ او ض ميرّ رْ

وما   وهمْ عْنها مْعرضون 
إالّ هللّ ٱبـ ثرهمْ کيْؤمن أ
منوْا أفـأ  ون کوهم ّمْشر

تيمهْ غاشيةٌ ّمْن 
ْ
 عذاب أن تأ
تيمه اهلل

ْ
ّساعة بْغتةً لا أوْ تأ

سبيلي  هـٰذهقْل   يْشعرون  الوهمْ 

عو عىٰل  اهللى إل ْا أدْ
 بعّن وسْبوانتّ ا بصريةٍ أناْ ومن

  ني کْشرملْ ا وما أناْ من اهلل
سلْنا من قْبل إالّ  کوما أرْ

 نّوحي إلْيمه ّمْن أْهلالً رجا
 أفمْل يسريوْا يفٰى قرلْ ا
ضا رْ ْيف کفينظروْا  ْلْ
ذين من قْبلمهْ لّ ا ان عاقبةک



ٌ ّللّذين االخره ولدار  خريْ
ٰ   تْعقلون  الأف ْوْا قتّ ا  حتّ

سل لا تْيأسْس ا إذا رّ
 ذبوْا کوظّنوْا أنّمهْ قدْ 

ي من نّشا جا  الو  همْ نْصرنا فناجّ
سنا عن

ْ
 قْوملْ ا يردّ بأ

رمني ملْ ا ان يف کلقدْ   اجْ
لي وْ ةٌ ْلّ  قصصمهْ عربْ

حديثاً ان کْلباب ما ْلْ ا
رت  تْصديق نکولـٰٰى يفْ
صيل لّ ا  ّل کذي بنيْ يدْيه وتفْ
ةً ّلقْوٍم   شيْ  ى ورْحْ وهدً

  يْؤمنون 
 رعدلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ



 ْ  تابکلْ ا ايات  کاملر تل
بّ  کأنزل إليْ  ّلذياو  کمن رّ
 ثرکأ ّن کولـٰقّ ْْل ا
 اهلل  يْؤمنون  الّناس لا
 ّسماوات بغريْ لا ذي رفعلّ ا

نها مثّ   عىلٰى توْس ا عمدٍ تروْ
رلْ ا ش وسخّ سلا عرْ قمر لْ او ّشمْ
 لٌّ جْيري ْلجلٍ ّمسّمى يدّبرک

ّ يات اال ْمر يفّصلْلْ ا  مکلعل
 وهو  مْ توقنون کربّ   بلقا
ض وجعل ْلْ ا ذي مدّ لّ ا رْ

فيها رواسي وأنْهارًا ومن 
ّثمرات جعل فيها لا ّل ک

جنيْ  ْ ا زوْ  لّْيللا ننيْ يْغشيث
 ياتٍ ئال کذالإّن يف  ّنهارلا

 ويف  رون کّلقْوٍم يتف



ضا رْ قطعٌ ّمتاجاوراتٌ  ْلْ
عٌ  نابٍ وزرْ وجّناتٌ ّمْن أعْ
وّنيٌل صْنواٌن وغريْ 

واحدٍ   مباٰى صْنواٍن يْسق  بْعٍض يفعىٰل  ونفّضل بْعضها
 کذالل إّن يف کْلْ ا
وإن   ّلقْوٍم يْعقلون  ياتٍ ئال

تْعاجبْ فعاجبٌ قْوهلمْ أئذا 

أئّنا لفي خلْقٍ  ّنا تراباً ک
لـٰئجديدٍ  ذين لّ ا کأوْ

لـٰئفروْا برّبمهْ وک  کأوْ
ناقمهْ الغْ ْلْ ا ل يف أعْ
لـٰئو ّنار همْ لا أْصواب کأوْ

ّسّيئة لٱبـ کويْستْعاجلون  فيها خالدون 
 سنة وقدْ خلتْ من قْبلمهْْل ا قْبل
لذو مْغفرةٍ  کت وإّن ربّ الثملْ ا



 کظلْممهْ وإّن ربّ عىٰل  ّللّناس
ذين لّ ا ويقول  عقاب لْ ا لشديد
  أنزل علْيه الفروْا لْو ک
ا أنت منذرٌ  ايةٌ  ّبه إّنّ ّمن رّ
يْعمل ما  اهلل  ّل قْوٍم هادٍ کول

 وما تغيضٰى ّل أنثکحتْمل 
داد ْلْ ا حام وما تزْ رْ
دارٍ   ّل شيْ کو

  عنده مبقْ

 ّشهادةلاو غْيبلْ ا عالم
م کّمن  سوا  تعال ملْ ا بريکلْ ا

ن جهر به قْول وملْ ا ّمْن أسرّ 
فٍ   لّْيل وساربٌ لٱبـ ومْن هو مْستخْ

باتٌ ّمن بنيْ يدْيه ومْن   ّنهار لٱبـ له معقّ
 اهلل خلْفه ْيفظونه مْن أْمر

ٰ  ال اهلل إّن   يغريّ ما بقْوٍم حتّ
وْا ما بأْنفسمهْ وإذا  يغريّ



 الفا  سو بقْوٍم  اهلل أراد
 مردّ له وما هلم ّمن دونه من

 مکذي يريلّ ا هو   لٍ او
 رْبق خْوفاً وطمعاً ويْنشئلْ ا
د لا ويسّبح  ّثقال لا ّسوابلا عْ رّ

ده ة مْن خيفته کئالملْ او حبمْ
سل ّصواعق لا ويرْ

وهمْ   فيصيب بها من يشا

 وهو شديد اهلل جيادلون يف
وة  وال ملْ ا  قّ ْْل ا له دعْ
عون من دونه لّ او  الذين يدْ

إالّ   يْستاجيبون هلم بشيْ 
ْيهکباسط ک   املْ اى إل فّ
  لغ فاه وما هو ببالغه وما دعاليبْ 
 ّسماواتلا يْساجد من يفهللّ و  لٍ اليف ضإالّ افرين کلْ ا



ض طْوعاً ْلْ او رْ
هاً وظکو  غدوّ لْ ٱبـ هلمالرْ
بّ   صال االو  قْل من رّ
ض قلْلْ او ّسماواتلا  رْ

مت ّمن دونه ٱـقْل أف اهلل ّّتذْ
ليا عاً کمْيل ال  أوْ ون ْلنفسمهْ نفْ

ًا قْل هْل  الو  يْستويضرّ
ّمٰ ْلْ ا بصري أمْ هْل لْ او عْ

ّنور لاو ّظلماتلا تْستوي
  اکشرهللّ  أمْ جعلوْا 

لْق ْل ا خلْقه فتشابهکخلقوْا 
ّل کخالق  اهلل علْيمهْ قل

  قّهار لْ ا واحدلْ ا وهو  شيْ 
فسالتْ   ما  ّسمالا أنزل من

ديةٌ بقدرها ّسْيل لا تملحْ ٱفـ أوْ
ابياً ومّما يوقدون  زبدًا رّ



حلْيةٍ أوْ   تغابْ ا ّنارلا علْيه يف  يْضرب کذالکمتاٍع زبدٌ ّمْثله 
 باطل فأّمالْ او قّ ْْل ا اهلل
هب جفالا بد فيذْ  وأّما ما ينفع  زّ
 ث يفکّناس فيمْ لا
ضا رْ  يْضرب کذالک ْلْ

 للّذين  ْمثال ْلْ ا اهلل
 ْسٰن ْْل ا تاجابوْا لرّبمهْس ا

ذين لمْ يْستاجيبوْا له لْو لّ او
رْ ا أّن هلم ّما يف  ضْلْ

ْا به ْف ٱلـ مجيعاً ومْثله معه لـٰئتدوْ  کأوْ
واهمْ ْْل ا  هلمْ سو

ْ
ساب ومأ

أفمن يْعمل   هاد ملْ ا جهّنّ وبْئس
ا أنزل إليْ  قّ ْْل ا کمن ربّ  کأّنّ

ّمٰ ک ا يتذ مْن هو أعْ ر کإّنّ
لوْا  ذين لّ ا  ْلباب ْلْ ا أوْ



 الو اهلل يوفون بعْهد
ذين لّ او  يثاق ملْ ا نقضوني

به أن  اهلل يصلون ما أمر
يوصل وخيْشْون رّبمهْ 

  ساب ْْل ا  وخيافون سو
وْجه   تغابْ ا ذين صربوْا لّ او

 ّصلٰوةلا رّبمهْ وأقاموْا 
ًا  وأنفقوْا مّما رزْقناهمْ سرّ

رالوع  سنةْْل ٱبـ ون نيةً ويدْ
لـٰئ ّسّيئةلا ىب کأوْ  هلمْ عقْ
ار لا ٍن   دّ جّنات عدْ

خلونها ومْن صلح مْن    يدْ
واجمهْ ا بائمهْ وأزْ
ّياتمهْ وذ ة کئالملْ او رّ

خلون علْيمه ّمن    ّل بابٍ کيدْ
م مبا صرْبمتْ فنْعم کمٌ عليْ الس



ىب ار لا عقْ ذين لّ او  دّ
من بْعد  اهلل ينقضون عْهد

طعون ما أمر به  اهلل ميثاقه ويقْ
سدون يف  أن يوصل ويفْ

ضا رْ لـٰئ ْلْ لّْعنة لا هلم کأوْ
ار لا  وهلمْ سو  يْبسط اهلل  دّ

ق ملْن يشلا زْ در ويقْ   ارّ
نْيا ومالا ياةْْل ٱبـ وفرحوْا   دّ

نْيا يفلا ياةْْل ا  االخره دّ
ذين لّ ا ويقول  متاعٌ إالّ 
  أنزل علْيه الفروْا لْو ک
ّبه قْل إّن  ايةٌ  يضّل  اهلل ّمن رّ

  ويْهدي إلْيه مْن أناب   من يشا
وتْطمئّن وْا امن ذين لّ ا

 الأ اهلل رکقلوبمه بذ
  قلوب لْ ا تْطمئّن  اهلل رکبذ



 وعملوْا وْا امن ذين لّ ا
هلمْ  ّصاْلات طوٰب لا

 کذالک  بٍ ئاوحْسن م
سلْنا  علْيمه ْا قْبلها أممٌ ّلتْتلويف أّمةٍ قدْ خلتْ من  کأرْ

حْينا إليْ  ّلذيا وهمْ  کأوْ
ـن قْل هو ريبّ لٱبـ فرونکي ْحْ  رّ
هو علْيه إالّ  إلـٰه ال

ولْو   لْت وإلْيه متاب کتو
تْ بهان قرْ أّن  بال أوْ ْل ا اً سريّ

ض أوْ ْلْ ا قّطعتْ به رْ
ّ  بل ْوٰى ملْ ا ملّ بهک هللّ
 ْمر مجيعاً أفمْل يْيأسْلْ ا
  أن ّلْو يشاوْا امن ذين لّ ا

 الّناس مجيعاً ولاى هلد اهلل
فروْا کذين لّ ا يزال



تصيبمه مبا صنعوْا قارعةٌ 
 ٰ  أوْ حتّل قريباً ّمن دارهمْ حتّ

د يت وعْ
ْ
 ال اهلل إّن  اهلل يأ

تْهزئ ْس ا ولقد  يعاد ملْ ا خيْلف
فأْملْيت للّذين  کبرسلٍ ّمن قْبل

تمهْ فک ْيف کفروْا مثّ أخذْ
 مٌ ائأفمْن هو ق  ان عقاب ک

ٍس مبا کعىٰل  سبتْ کّل نفْ

قْل   اکشرهللّ  وجعلوْا 
يْعمل  المّسوهمْ أمْ تنّبئونه مبا 

ضا يف رْ  أم بظاهرٍ ّمن ْلْ
قْول بْل زّين للّذين لْ ا
وْا رهمْ وصدّ کفروْا مک
 اهلل ّسبيل ومن يْضلللا عن

 هّلمْ عذابٌ يف  فما له مْن هادٍ 
نْيا ولعذابلا ياةْْل ا  دّ



 أشقّ وما هلم ّمن االخره
 ّنةْل ا ّمثل  من واٍق  اهلل
ّتقون ّْتري ملْ ا يت وعدلّ ا

لها کنْهار أْلْ ا من حتْتها
ْ ائد ىب کمٌ وظلّها تل  ذينلّ ا عقْ
ىب ْوْا قتّ ا عقْ  افرينکلْ ا وّ
 هماتْينا ذين لّ او   ّنارلا
رحون مبا أنزل کلْ ا تاب يفْ

زاب من ْلْ ا ومن کإليْ  حْ
ت أْن کين ا أمرْ ر بْعضه قْل إّنّ

بد به إلْيه  کرْش أ الو اهلل أعْ
عو   ب ئاوإلْيه م ْا أدْ

ماً کأنزْلناه ح کذالکو
هم  أْهوا تّبْعتاعربّياً ولئن 

 من کعملْ ما للْ ا من ک جا بْعد ما
  اٍق و المن وليٍّ و اهلل



سلْنا رس وجعلْنا  کّمن قْبلالً ولقدْ أرْ
ّيةً وما  واجاً وذرّ هلمْ أزْ

يت بک
ْ
يةٍ ئاان لرسولٍ أن يأ نإالّ  ّل أجلٍ کل اهلل بإذْ   ما يشا اهلل ْا مْيوو  تابٌ ک
  تاب کلْ ا ويْثبت وعنده أمّ 

ذي لّ ا بْعض کوإن ّما نرينّ 
ا عليْ  کنعدهمْ أوْ نتوّفينّ   کفإّنّ

  ساب ْْل ا غ وعلْيناالبلْ ا
يت

ْ
ْا أنّا نأ  أولمْ يروْ

ض ننقصها مْن ْلْ ا رْ
 الم کيْ  اهللو أْطرافها

ب ْل   ساب ْْل ا مه وهو سريعکمعقّ
للّه ذين من قْبلمهْ فلّ ا رکوقدْ م

سب کر مجيعاً يْعمل ما تکملْ ا
ٍس وسيْعملک ار ملْن کلْ ا ّل نفْ فّ



ىب ار لا عقْ ذين لّ ا ويقول  دّ
سک فٰى کقْل الً فروْا لْست مرْ
مْ ومْن کشهيدًا بْيّن وبْينهللّ ٱبـ

  تاب کلْ ا عنده عملْ 
 سوره إبراهمي  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

رج کتابٌ أنزْلناه إليْ کر ال  لتخْ
ى إل ّظلماتلا ّناس منلا
ن رّبمهْ لا إلٰى  ّنور بإذْ

  ميد ْْل ا عزيزلْ ا صراط
 ذي له ما يفلّ ا اهلل
ضا ّسماوات وما يفلا رْ  ْلْ

ْ  ووْيٌل  افرين مْن عذابٍ کّلل
 ياةْْل ا ذين يْستوّبونلّ ا  شديدٍ 



نْيالا  االخره عىل دّ
ون عن سبيل  اهلل ويصدّ

لـٰئويْبغونها عوجاً  يف  کأوْ
سلْنا من   لٍ بعيدٍ الض وما أرْ

سولٍ  بلسان قْومه ليبنيّ إالّ رّ
  من يشا اهلل هلمْ فيضّل 

 عزيزلْ ا وهو  ويْهدي من يشا
 موسٰى سلْنا ولقدْ أرْ   مي کْْل ا

رجْ قْومبئاياتنا   من کأْن أخْ
ّنور لاى إل ّظلماتلا
همْ بأّيامکوذ إّن  اهلل رْ
ّل صّبارٍ کلّ  ياتٍ ئال کذاليف 
 لقْومهموسٰى وإذْ قال   ورٍ کش
 اهلل نْعمةروْا کذْ ا
  م ّمْن کمْ إذْ أجناکعليْ 

عْون يسومونال  مْ کفرْ



عذاب ويذحّبون لْ ا  سو
يون نسک أْبنا  امْ ويْستوْ
ّمن   البم کذال ويف مْ ک
بّ  ن   مْ عظميٌ کرّ وإذْ تأذّ
متْ کمْ لئن شکربّ  رْ

متْ کمْ ولئن کْلزيدنّ  فرْ
وقال   إّن عذايب لشديدٌ 

فروْا أنمتْ کإن تموسٰى 

ضا ومن يف رْ  مجيعاً فإّن  ْلْ
ت  لغّنٌّ ْحيدٌ  اهلل

ْ
 مْ نبأکألمْ يأ

مْ قْوم کذين من قْبللّ ا
ذين لّ او نوٍح وعادٍ ومثود

 اهللإالّ يْعلممهْ  البْعدهمْ  من
وْا لْ ٱبـ تمْهْ رسلمه جا بّينات فردّ

أْيديمهْ يف أْفواهمهْ 
سلمْت کوقالوْا إنّا  نا مبا أرْ فرْ



عوننا إلْيه  کبه وإنّا لفي ش ا تدْ ّ ممّ
 اهلل قالتْ رسلمهْ أيف  مريبٍ 

 ّسماواتلا فاطر کش
عوْلْ او ض يدْ مْ ليْغفر کرْ
مْ کم ّمن ذنوبکل

ر إالّ ّمسـّمى قالوْا إْن أنمتْ أجلٍ إلٰى  مْ کويؤخّ
ونا  بشرٌ ّمْثلنا تريدون أن تصدّ

ا  تونا ابا  ان يْعبدکعمّ
ْ
ؤنا فأ

قالتْ هلمْ   بسلْطاٍن ّمبنٍي 
بشرٌ إالّ رسلمهْ إن حّنْن 

عىٰل  ميّن  اهلل ّن کمْ ولـٰکّمْثل
ان کمْن عباده وما   من يشا

تي
ْ
إالّ م بسلْطاٍن کلنا أن نّأ

ن  اهلل وعىل اهلل بإذْ
وما   ْؤمنون ملْ ا لکفلْيتو



وقدْ  اهلل عىل لکنتوالّ لنا أ
  ماعىٰل  هدانا سبلنا ولنْصربّن 

 اهلل ذْيتمونا وعىلا
  لون کتوملْ ا لکفلْيتو
فروْا لرسلمهْ کذين لّ ا وقال

رجّنـ ضنا أوْ کلنخْ م ّمْن أرْ
ح إلْيمهْ ٰى لتعودّن يف ملّتنا فأوْ

  ّظاملني لا ّن کرّبمهْ لنْهل

ض من ْلْ ا مکنّنـکولنْس  رْ
ملْن خاف مقامي  کذالبْعدهمْ 

تووْا ْس او  وخاف وعيد  تفْ
 ّمن  ّل جّبارٍ عنيدٍ کوخاب 
  من ّماٰى ه جهّنّ ويْسقورائ
عه و  صديدٍ  اد يسيغه کي اليتاجرّ
تيه
ْ
اٍن کّل مکْوت من ملْ ا ويأ

ه ورائ وما هو مبّيتٍ ومن



ذين لّ ا ّمثل  عذابٌ غليظٌ 
ماهلمْ فروْا بربّ ک مهْ أعْ
تْ بهْش ا رمادٍ ک يح يف لا تدّ رّ

درون مّما الّ يْوٍم عاصفٍ  يقْ
 هو کذال  شيْ عىٰل  سبوْا ک
 ألمْ تر أّن   بعيد لْ ا لالّض لا

 ّسماواتلا خلق اهلل
ضْلْ او  ْْل ٱبـ رْ

ْ
قّ إن يشأ

هبْ  ت خبلْقٍ جديدٍ کيذْ
ْ
  مْ ويأ

  بعزيزٍ  اهلل عىل کذالوما 
  ّضعفالا مجيعاً فقالهللّ  وبرزوْا 

ّنا کربوْا إنّا کتْس ا للّذين
مْ تبعاً فهْل أنمت ّمْغنون عّنا کل

  من شيْ  اهلل مْن عذاب
 اهلل قالوْا لْو هدانا

علْينا   مْ سواکهلدْينا



نا أمْ صرْبنا ما لنا من  أجزعْ
يٍص   ّشْيطان مّلا قضيلا وقال  حمّ
مْ کوعد اهلل ْمر إّن ْلْ ا

د مْ کقّ ووعدتّ ْْل ا وعْ
ت لفْ ان لي کوما  مْ کفأخْ
إالّ م ّمن سلْطاٍن کعليْ 

 التاجْبمتْ لي فْس ٱفـ مْ کأن دعْوت
م کتلوموّن ولوموْا أنفس

مْ وما أنمتْ کّما أناْ مبْصرخ
ت مباکمبْصرخيّ إّنّ   فرْ

 تمون من قْبل إّن کرْش أ
  ّظاملني هلمْ عذابٌ ألميٌ لا

خل وْا امن ذين لّ ا وأدْ
ّصاْلات جّناتٍ لا وعملوْا 

نْهار ْلْ ا هاّْتري من حتْت
ن رّبمهْ حتّيتمهْ  خالدين فيها بإذْ



 ْيف ضربکألمْ تر   مٌ الفيها س
عها شاجرةٍ کلمةً طّيبةً کالً مث اهلل يف طّيبةٍ أْصلها ثابتٌ وفرْ
ّل کلها کتْؤيت أ    لّسماا

ن رّبها ويْضرب  اهلل حنٍي بإذْ
ْمثال للّناس لعلمّهْ ْلْ ا
لمةٍ خبيثةٍ کومثل   رون کيتذ تّثتْ من ْج ا بيثةٍ شاجرةٍ خک

ضا فْوق رْ ما هلا من  ْلْ
 ذين لّ ا اهلل يثّبت  قرارٍ 
 ّثابت يفلا قْوللْ ٱبـوْا امن
نْيا ويفلا ياةْْل ا  االخره دّ

عللا اهلل ويضّل   ّظاملني ويفْ
ى إل ألمْ تر    ما يشا اهلل
لوْا نْعمةلّ ا  اهلل ذين بدّ
رًا وأحلّوْا قْوممهْ ک فْ



ها جهّنّ يْصلْون  بوار لْ ا دار
هللّ  وجعلوْا   قرار لْ ا وبْئس

أندادًا ّليضلّوْا عن سبيله 
 مْ کقْل متّتعوْا فإّن مصري

 قل ّلعبادي  ّنار لاى إل
 يقيموْا وْا امن ذين لّ ا
وينفقوْا مّما  ّصلٰوةلا

ًا وع نيةً ّمن قْبل الرزْقناهمْ سرّ

يت يْومٌ 
ْ
 البْيعٌ فيه والّ أن يأ

 ذي خلقلّ ا اهلل  ٌل الخ
ض ْلْ او ّسماواتلا رْ

رج به   ما  ّسمالا وأنزل من فأخْ
قاً لّ لا من ر کّثمرات رزْ مْ وسخّ
ْ لْ ا مکل ري يف کفل ر لْ ا لتاجْ بوْ

ر ل   نْهار ْلْ ا مکبأْمره وسخّ
ر ل سلا مکوسخّ قمر لْ او ّشمْ



ر لبنيْ ائد  لّْيللا مک وسخّ
م ّمن کتاا و  ّنهار لاو

وْا ک ّل ما سأْلتموه وإن تعدّ
 ّن حتْصوها إ ال اهلل نْعمت
ارٌ کنسان لظلومٌ ْل ا   فّ

عْل ْج ا وإذْ قال إْبراهمي ربّ 
نْبّن ْج او مناً ا  بلدلْ ا هـٰذا

  ْصنام ْلْ ا وبّّن أن نّْعبد

ثريًا کربّ إنّهّن أْضللْن 
ّناس فمن تبعّن فإنّه مّنّ لا ّمن

حميٌ  کومْن عصاّن فإنّ    غفورٌ رّ
ّبنا إّنّ أْس  ّييت کرّ نت من ذرّ

ٍع ع ند بوادٍ غريْ ذي زرْ
م رّبنا ليقيموْا ملْ ا کبْيت  ورّ
 عْل أْفئدةً ّمنْج ٱفـ ّصلٰوةلا
 ّناس تْهوي إلْيمهْ لا



ّثمرات لعلمّهْ لا زْقمه ّمنرْ او
تْعمل ما  کرّبنا إنّ   رون کيْش 

 عىلٰى ّنْفي وما نْعلن وما خيْف
ضايف   من شيْ  اهلل رْ  ْلْ
دْْل ا    لّسماايف  الو هللّ  مْ
رب کلْ ا عىل ذي وهب ليلّ ا

اعيل وإْسواق إّن ريبّ إمسْ 
عالا لسميع  علّْن مقميْج ا ربّ     دّ

ّييت رّبنا  ّصلٰوةلا ومن ذرّ
فرْ لي غْ ا رّبنا    وتقّبْل دعا

ولوالدّي وللْمْؤمنني يْوم 
 حتْسّب  الو  ساب ْْل ا يقوم
ا يْعملالً غاف اهلل  عمّ
رهمْ لا ا يؤخّ ّظاملون إّنّ

  ْبصار ْلْ ا ليْوٍم تْشخص فيه
نعي رمْهطعني م تدّ  الوسمهْ  قْ يرْ



فمهْ وأْفئدتمهْ  إلْيمهْ طرْ
ّناس يْوم لا وأنذر    هوا
تيمه

ْ
ذين لّ ا عذاب فيقوللْ ا يأ

نا رْ إلٰى  ظلموْا رّبنا أخّ
وت بْ دعْ  کأجلٍ قريبٍ جنّ

سل أولمْ تلا ونّتبع ونوْا کرّ
مت ّمن قْبل ما ل م ّمن کأْقسمْ

 نکنمتْ يف مسـاکوس  زوالٍ 

مهْ وتبنيّ ذين ظلموْا أنفسلّ ا
ْيف فعلْنا بمهْ وضرْبنا کمْ کل
روْا کوقدْ م  ْمثال ْلْ ا مکل
رهمْ کم اهلل رهمْ وعندکم

رهمْ لتزول کان مکوإن 
خمْلف  اهلل حتْسّب  الف  بال ْل ا مْنه

ده رسله إّن  عزيزٌ  اهلل وعْ
ل  تقاٍم نْ ا ذو  يْوم تبدّ



ض غريْ ْلْ ا ضا رْ رْ  ْلْ
هللّ ّسماوات وبرزوْا لاو
ى وتر  قّهار لْ ا واحدلْ ا
نني يفملْ ا رمني يْومئذٍ ّمقرّ  اجْ
سرابيلمه ّمن   ْصفاد ْلْ ا

 وجوهمهْ ٰى قطراٍن وتْغش
زي  ّنار لا ٍس ک اهلل لياجْ ّل نفْ
 سريع اهلل سبتْ إّن کّما 

غٌ ّللّناس الب هـٰذا  ساب ْْل ا
ا هو  ولينذروْا به وليْعلموْا أّنّ

ر کواحدٌ وليذّ  إلـٰهٌ 
لوْا    ْلباب ْلْ ا أوْ

 اجرْلا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ



ْ  الر  قرْ تاب وکلْ ا ايات  کتل
مبا يودّ   ّمبنٍي  اٍن  ذين لّ ا رّ
  انوْا مْسلمني کفروْا لْو ک

 
ْ
همْ يأ لوْا ويتمّتعوْا کذرْ
  مل فسْوف يْعلمون ْلْ ا ويلْهمه
يةٍ کوما أْهل وهلا إالّ نا من قرْ

ّما تْسبق مْن   تابٌ ّمْعلومٌ ک
خرون أّمةٍ أج

ْ
  لها وما يْستأ

ل لّ ا وقالوْا يا أّيها ذي نزّ
نوٌن  کر إنّ کذّ لا علْيه   ملاجْ

تينا
ْ
ة إن کئالملْ ٱبـ ّلْو ما تأ

ما   ّصادقني لا نت منک
ل وما ْْلقّ ٱبـإالّ ة کئالملْ ا ننزّ
  انوْا إذًا ّمنظرين ک

ْلنا ر وإّنا له کذّ لا إنّا حنْن نزّ
سلْنا من   ْلافظون  ولقدْ أرْ



لني ْلْ ا  شيعيف کقْبل وما   وّ
سولٍ  تيمه ّمن رّ

ْ
إالّ يأ

  انوْا به يْستْهزئون ک
 ه يف قلوبکنْسل کذالک
رمني ملْ ا يْؤمنون به وقدْ  ال  اجْ

لني ْلْ ا خلتْ سّنة نا   وّ ولْو فتوْ
فظلّوْا   ّسمالا علْيمه باباً ّمن
ا   فيه يْعرجون  لقالوْا إّنّ

رتْ أْبصارنا بْل حنْن قْومٌ کس
  لّسماايف ولقدْ جعلْنا    ّمْسوورون

  بروجاً وزّيّناها للّناظرين 
ّل شْيطاٍن کوحفْظناها من 

جميٍ  ع لا رتقْس ا منإالّ   رّ ّسمْ
ض ْلْ او  فأتْبعه شهابٌ ّمبنٌي  رْ

ناها وأْلقْينا فيها رواسي  مددْ
  ّل شيْ کوأنبْتنا فيها من 



مْ فيها کوجعلْنا ل  ّمْوزوٍن 
  قني معايش ومن ّلْسمتْ له براز

عندنا إالّ   وإن ّمن شيْ 
له  بقدرٍ إالّ خزائنه وما ننزّ سلْنا  ّمْعلوٍم  ياح لا وأرْ رّ
  ما  ّسمالا لواقح فأنزْلنا من

موه وما أنمتْ له کفأْسقْينا
ن حنْيي   خبازنني  وإنّا لنوْ

  وارثون لْ ا وّنيت وحنْن
نا دمني منملْ ا ولقدْ علمْ مْ کْستقْ
نا خرينملْ ا ولقدْ علمْ

ْ
وإّن    ْستأ

ميٌ کهو ْيشرهمْ إنّه ح کربّ 
نا  علميٌ  نسان من ْل ا ولقدْ خلقْ

  صلْصالٍ ّمْن ْحإٍ ّمْسنوٍن 
ناه من قْبل من نّاراْل او  ّن خلقْ
 کوإذْ قال ربّ   ّسموم لا



ة إّنّ خالقٌ بشرًا ّمن کئالللْم
فإذا   صلْصالٍ ّمْن ْحإٍ ّمْسنوٍن 

وحي  ت فيه من رّ سّوْيته ونفخْ
 فساجد  ه ساجدين فقعوْا ل

الئا عون ک ةکملْ   لمّهْ أمجْ
أن  إْبليس أٰب إالّ 

قال يا   ّساجدين لا ون معکي
 ون معکتالّ أ کإْبليس ما ل

ن کقال لمْ أ  ّساجدين لا
ته من صلْصالٍ ّمْن  ْساجد لبشرٍ خلقْ

ْلّ
رْج مْنها خْ ٱفـ قال  ْحإٍ ّمْسنوٍن 

 لّْعنةلا کوإّن عليْ   رجميٌ  کفإنّ 
ين لا يْومإلٰى  قال ربّ   دّ

ّن   يْوم يْبعثون إلٰى  فأنظرْ
إلٰى   نظرين ملْ ا من کقال فإنّ 
قال   ْعلوم ملْ ا وْقتلْ ا يوم



وْيتّن ْلزّينّن هلمْ  ربّ مبا أغْ
ضا يف رْ ويّنمهْ  ْلْ وْلغْ

عني   مْنمه کعبادإالّ   أمجْ
لصني ملْ ا  هـٰذاقال   خْ

إّن   صراطٌ عليّ مْستقميٌ 
 سلْطاٌن علْيمهْ  کعبادي لْيس ل

  غاوين لْ ا من کبعتّ ا منإالّ 
وإّن جهّنّ ملْوعدهمْ 

عني  ّل کهلا سْبعة أْبوابٍ لّ   أمجْ
سومٌ   بابٍ ّمْنمهْ جزْ   إّن   ّمقْ

  ّتقني يف جّناتٍ وعيوٍن ملْ ا
  منني ا  ٍم الخلوها بسدْ ا

نا ما يف صدورهم ّمْن  ونزعْ
واناً    سررٍ ّمتقابلني عىٰل  غلٍّ إخْ

يها نصبٌ وما هم ّمْنها ميّسمهْ ف ال
رجني   نّبْئ عبادي أّنّ   مبخْ



حمي لا غفورلْ اأناْ  و أّن   رّ
  لمي ْلْ ا عذابلْ ا عذايب هو

  ْبراهمي ونّبْئمهْ عن ضْيف إ
إذْ دخلوْا علْيه فقالوْا 

  مْ وجلون کماً قال إّنا منالس
 کتْوجْل إنّا نبّشر القالوْا 

متوّن  ٍم علميٍ البغ  قال أبّشرْ
رب فمب کلْ ا أن ّمّسّن عىٰل 

نا  تبّشرون  قّ ْْل ٱبـ کقالوْا بّشرْ
قال   قانطني لْ ا ن ّمنکت الف

ة رّبه  ْحْ نط من رّ إالّ ومن يقْ
مْ کقال فما خْطب  ّلون اّض لا

سلون ملْ ا أّيها قالوْا إنّا   رْ
سلْنا ْرمني إلٰى  أرْ   قْوٍم مّ
وهمْ  ال إالّ  لوٍط إّنا ملناجّ

عني  نا  رأتهْم اإالّ   أمجْ رْ قدّ



ا  غابرين لْ ا إنّها ملن  ال   جا فلمّ
سلون ملْ ا لوٍط  قال   رْ
  رون کمْ قْومٌ ّمنکإنّ 

انوْا کمبا  کقالوْا بْل جْئنا
ْْلقّ ٱبـ کتْيناأو  فيه مْيرتون 

 کفأْسر بأْهل  وإنّا لصادقون 
بعْ تّ او لّْيللا بقْطعٍ ّمن
بارهمْ و مْ کيلْتفتْ من الأدْ

ضوْا حْيث ْم او أحدٌ 
 کذالوقضْينا إلْيه   مرون تْؤ 
  هـٰؤال ْمر أّن دابرْلْ ا

طوعٌ ّمْصبوني   أْهل  جاو  مقْ
 قال إّن   دينة يْستْبشرون ملْ ا

ضوون  الضْيفي ف  هـٰؤال   تفْ
  ّتْزون  الو اهللوْا قتّ او
 عن کأولمْ نْنهوْا قال



بنايت إن   هـٰؤال قال  عاملني لْ ا
ر  نمتْ فاعلني ک إنّمهْ لفي  کلعمْ
 فأخذتمْه  رتمهْ يْعمهون کس
فاجعلْنا عاليها   ّصْيوة مْشرقني لا

نا علْيمهْ حاجارةً  سافلها وأْمطرْ
يلٍ   ياتٍ ئال کذالإّن يف   ّمن ساجّ
ني  ها لبسبيلٍ ّمقميٍ   ّللْمتومسّ

  وإنّ
  يةً ّللْمؤمنني ئال کذالإّن يف 

 ان أْصوابکوإن 
نا مْنمهْ نٱفـ  ة لظاملني کيْ ْلْ ا تقمْ

ولقدْ   لبإماٍم ّمبنٍي وإنّهما 
ب أْصوابک رْْل ا ذّ  اجْ
سلني ملْ ا نا ايات همْ اتْينا و  رْ
  انوْا عْنها مْعرضني کف
 انوْا يْنوتون منکو
 فأخذتمْه  منني ا  بال بيوتاً ْل ا



ٰن   ّصْيوة مْصبوني لا  فما أغْ
  سبون کانوْا يکعْنمه ّما 

نا  ّسماواتلا وما خلقْ
ض وما بْينهما ْلْ او إالّ رْ
 تيةٌ ئاّساعة للا قّ وإّن ْْل ٱـب
حلا فحْص ٱفـ إّن   ميل ْل ا ّصفْ
 ولقدْ   علمي لْ ا قالّ ْل ا هو کربّ 

 قرْ لْ او ثاّنملْ ا سْبعاً ّمن کاتْينا

ّن عْينيْ  ال  عظمي لْ ا ان  کمتدّ
واجاً ّمْنمهْ إلٰى  ما مّتْعنا به أزْ

فضْ خْ او حتْزْن علْيمهْ  الو
 أناْ  وقْل إّنّ   للْمْؤمنني  کجناح

 ما أنزْلناک  بني ملْ ا ّنذيرلا
تسمني ملْ ا عىل ذين لّ ا  قْ
  عضني  ان قرْ لْ اوْا جعل

عنيْ  کفوربّ  ا   لنْسألّنمهْ أمجْ عمّ



دعْ ْص ٱفـ  يْعملون وْا انک
رْض عن  مبا تْؤمر وأعْ

 کفْيناکإنّا   ني کْشرملْ ا
 ذين جْيعلون معلّ ا  ْستْهزئني ملْ ا

خر فسْوف ا  إلـهاً  اهلل
يضيق  کولقدْ نْعمل أنّ   يْعلمون 
ر فسّبحْ   مبا يقولون  کصدْ

د ربّ   ن ّمنکو کحبمْ

ٰ  کبدْ ربّ عْ او  ّساجدين لا  حتّ
تي
ْ
  يقني لْ ا کيأ
 نوللا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
تْستْعاجلوه  الف اهلل أْمر أٰى 

ا يْشرٰى سْبوانه وتعال   ون کعمّ
ل الئا ينزّ وح مْن لٱبـ ةکملْ رّ



مْن عباده   من يشا عىٰل  أْمره
 إلـٰه الأْن أنذروْا أنّه 

 خلق  قون تّ ٱفـ أناْ إالّ 
ضْلْ او ّسماواتلا  رْ
ا يْشرٰى قّ تعالْْل ٱبـ   ون کعمّ

نسان من نّْطفةٍ ْل ا خلق
  فإذا هو خصميٌ ّمبنٌي 

  مْ فيها دفْ کنْعام خلقها لْلْ او

 
ْ
  لون کومنافع ومْنها تأ

مْ فيها مجاٌل حني تريون کول
وحتْمل   تْسرحون  وحني
بلدٍ ّلمْ إلٰى  مْ کأثْقال  بشقّ إالّ ونوْا بالغيه کت
وفٌ  مْ لرکنفس إّن ربّ ْلْ ا

حميٌ   بغاللْ او ْيلْل او  رّ
بوها وزينةً کمري لرتْ ْْل او



 وعىل  تْعلمون  الوخيْلق ما 
ئرٌ جاّسبيل ومْنها لا قْصد اهلل
عني کهلدا  شا ولْو    مْ أمجْ
  ما  اّسملا ذي أنزل منلّ ا هو
م ّمْنه شرابٌ ومْنه شاجرٌ فيه کلّ 

 م بهکينبت ل  تسيمون 
علا رْ ْيتونلاو زّ  ّنخيللاو زّ
ناب ومن ْلْ او  ّل کعْ

يةً ئال کذالّثمرات إّن يف لا
ر ل  رون کّلقْوٍم يتف  مکوسخّ

سلاو هارلنّ او لّْيللا  ّشمْ
راتٌ لنّ او قمرلْ او اجوم مسخّ

 ياتٍ ئال کذالبأْمره إّن يف 
مْ کوما ذرأ ل  ن ّلقْوٍم يْعقلو

ضا يف رْ خمْتلفاً أْلوانه  ْلْ
يةً ّلقْوٍم ئال کذالإّن يف 



رلّ ا وهو  رون کيذّ   ذي سخّ
 لْ ا

ْ
ر لتأ لوْا مْنه ْلْماً طرّياً کبوْ

رجوْا مْنه حلْيةً تلْبسونها  وتْستخْ
ْ لْ اى وتر مواخر فيه  کفل

 ّ مْ کولتْبتغوْا من فْضله ولعل
 يفٰى وأْلق  رون کتْش 
ضا رْ أن متيد  رواسي ْلْ
ّ الً مْ وأنْهارًا وسبکب مْ کّلعل

م همْ ٱبـماتٍ والوع  تْهتدون  لّناجْ
الّ من کأفمن خيْلق   يْهتدون 
وإن   رون کتذ الخيْلق أف

وْا نْعمة حتْصوها  ال اهلل تعدّ
حميٌ  اهلل إّن   اهللو  لغفورٌ رّ

ون وما تْعلنون    يْعمل ما تسرّ
عون من دونلّ او  ذين يدْ

شْيئاً وهمْ خيْلقون  ال اهلل



يا  خيْلقون    أْمواتٌ غريْ أحْ
  وما يْشعرون أّيان يْبعثون 

ذين لّ ٱفـ واحدٌ إلـٰهٌ مْ کإلـٰه
قلوبمه  باالخره يْؤمنون ال
 ال  ربون کرةٌ وهم ّمْستکّمن

يْعمل ما  اهلل جرم أّن 
ون وما يْعلنون إنّه   اليسرّ

وإذا   ربين کْستملْ ا يبّ 

مْ کقيل هلم ّماذا أنزل ربّ 
لني ْلْ ا الوْا أساطريق   وّ

زارهمْ  ملوْا أوْ املةً کليوْ
زارلْ ا يْوم  قيامة ومْن أوْ

ٍ لّ ا
ذين يضلّونمه بغريْ عملْ

 رکقدْ م  ما يزرون   سا الأ
 اهلل ذين من قْبلمهْ فأىلّ ا

قواعد فخرّ لْ ا بْنيانمه ّمن



ف من فْوقمهْ لا علْيمه ّسقْ
عذاب مْن حْيث لْ ا وأتاهم

قيامة لْ ا يْوممثّ   يْشعرون  ال
خيْزيمهْ ويقول أْين 

نمتْ کذين لّ ا يائکشر
ذين لّ ا تشاّقون فيمهْ قال

 عملْ إّن لْ ا أوتوْا 
يْل ا   ّسولْ او يْوملْ ا زْ

ذين لّ ا  افرين کلْ ا عىل
ة ظاملي کئالملْ ا تتوّفاهم

ّنا کّسمل ما لا أنفسمهْ فأْلقوْا 
علميٌ  اهلل إّن بىٰل   نْعمل من سو

خلوْا دْ ٱفـ  نمتْ تْعملون کمبا 
أْبواب جهّنّ خالدين فيها فلبْئس 

ين کتملْ اى مْثو وقيل   ربّ
قْوْا ماذا أنزل تّ ا للّذين



ًا ّللّذين کربّ  مْ قالوْا خريْ
سنوْا يف  نْيا حسنةٌ لا هـٰذهأحْ دّ

ٌ ولنْعم  االخره ولدار خريْ
ٍن   ّتقني ملْ ا دار جّنات عدْ

خلونها ّْتري من حتْتها  يدْ
ون  يشا مانْهار هلمْ فيها ْلْ ا
  ّتقني ملْ ا اهلل جْيزي کذالک
الئا ذين تتوّفاهملّ ا  ةکملْ

مٌ الطّيبني يقولون س
ّنة مبا ْل ا خلوْا دْ ا مکعليْ 
هْل ينظرون   نمتْ تْعملون ک
تيمهإالّ 

ْ
ة أوْ کئالملْ ا أن تأ

يت أْمر ربّ 
ْ
 فعل کذالک کيأ
 ذين من قْبلمهْ وما ظلممهلّ ا

انوْا کن کولـٰ اهلل
فأصابمهْ   ون أنفسمهْ يْظلم



سّيئات ما عملوْا وحاق بمه ّما 
 وقال  انوْا به يْستْهزئون ک
  شا لْو وْا کأْشر ذينلّ ا

نا من دونه من شيْ  اهلل   ما عبدْ
ْمنا من  الباؤنا وا  الحّنْن و حرّ

 فعل کذالک  دونه من شيْ 
 عىل ذين من قْبلمهْ فهْل لّ ا
سل لا   بني ملْ ا غالبلْ اإالّ رّ

سوک ولقدْ بعْثنا يف الً ّل أّمةٍ رّ
 اهلل بدوْا عْ ا أن
ّطاغوت لا تنبوْا ْج او

ومْنمه  اهللى فمْنمه ّمْن هد
تْ علْيه لة الّض لا ّمْن حقّ

ضا فسريوْا يف رْ  ْلْ
ان کْيف کظروْا نٱفـ

بني کملْ ا عاقبة إن   ذّ



 هداهمْ فإّن عىٰل  حتْرْص 
يْهدي من يضّل وما  ال اهلل

 وأْقسموْا   هلم ّمن نّاصرين 
انمهْ هللّ ٱبـ  يْبعث الجْهد أميْ

دًا علْيه بىٰل  من ميوت اهلل وعْ
اً ولـٰ  الّناس لا ثرکّن أکحقّ

ذي لّ ا ليبنيّ هلم  يْعلمون 
ذين لّ ا خيْتلفون فيه وليْعمل

انوْا کفروْا أنّمهْ ک
ا قْولنا لشيْ   اذبني ک   إّنّ

ناه أن نّقول له  إذا أردْ
ذين لّ او  ون کن فيک

ا من بْعد م اهلل هاجروْا يف
نْيا لا ظلموْا لنبّوئّنمهْ يف دّ

 االخره حسنةً وْلْجر
  انوْا يْعلمون کرب لْو کأ



رّبمهْ  ذين صربوْا وعىٰل لّ ا
سلْنا من   لون کيتو وما أرْ
نّوحي الً رجاإالّ  کقْبل

 ألوْا أْهلْس ٱفـ إلْيمهْ 
 النمتْ کر إن کذّ لا

بر لاو بّيناتلْ ٱبـ  تْعلمون  زّ
 ر لتبنيّ کذّ لا کوأنزْلنا إليْ 

ل إلْيمهْ ولعلمّهْ  للّناس ما نزّ

ذين لّ ا أفأمن  رون کيتف
 ّسّيئات أن خيْسفلا روْا کم

ض أوْ ْلْ ا بمه اهلل رْ
تيمه

ْ
 العذاب مْن حْيث لْ ا يأ

خذهمْ يف   يْشعرون 
ْ
أوْ يأ

أوْ   تقلّبمهْ فما هم مبْعاجزين 
خذهمْ 

ْ
ّتّوفٍ فإّن عىٰل  يأ
حميٌ و رمْ لکربّ  أو لمْ   فٌ رّ



ْا  من  اهلل ما خلق إلٰى  يروْ
 يمنيلْ ا له عناليتفّيأ ظ  شيْ 
دًا ائّشملْ او وهمْ هللّ  ل ساجّ

 يْساجد ما يفهللّ و  داخرون 
ضا ّسماوات وما يفلا رْ  ْلْ
الئا و داّبةٍ  من  الوهمْ  ةکملْ
خيافون رّبمه ّمن   ربون کيْست

علون ما يْؤمرون    فْوقمهْ ويفْ

 هنيْ تّتخذوْا إلـٰ ال اهلل وقال
ْ ا ا هو إلهٌ واحدٌ ننيْ إّنّ ث

 وله ما يف  هبون رْ ٱفـ فإّياي
ض ولهْلْ او ّسماواتلا  رْ
ين واصباً أفغريْ لا  اهلل دّ

 م ّمن نّْعمةٍ فمنکوما ب  تّتقون 
ّضرّ لا مکمثّ إذا مّس  اهلل

 شفکمثّ إذا   فإلْيه ّْتأرون 



مْ إذا فريقٌ کّضرّ عنلا
  ون کم برّبمهْ يْشرکّمن
فتمّتعوْا همْ اتْينا فروْا مبا کلي

 الوجْيعلون ملا   فسْوف تْعلمون 
ا رزْقناهمْ  ّ هللّ ٱتـ يْعلمون نصيباً ممّ

ا  رتون کلتْسألّن عمّ   نمتْ تفْ
بنات سْبوانه لْ اهللّ  وجْيعلون

وإذا بّشر   وهلم ّما يْشتهون 

ظّل وْجهه ٰى نثْلْ ٱبـ أحدهمْ 
ًا وهو    ظميٌ کمْسودّ

قْوم من لْ ا منٰى يتوار
هوٍن عىٰل  هکأمْيسما بّشر به   سو

اب ألا أمْ يدّسه يف   سا الرتّ
 الللّذين   مون کما يْ 

  ّسْو لا مثل باالخره يْؤمنون
ىٰل ْلْ ا ثلملْ اهللّ و  وهو عْ



ولْو   مي کْْل ا عزيزلْ ا
ّناس بظلْممه لا اهلل يؤاخذ

 نکولـٰ داّبةٍ  علْيها من کّما تر
رهمْ إل أجلٍ ّمسّمى ٰى يؤخّ  الأجلمهْ   جا فإذا

خرون ساعةً ويْست
ْ
 الأ

دمون  ما هللّ  وجْيعلون  يْستقْ
 رهون وتصف أْلسنتمهکي

 ال ْسٰن ْْل ا ذب أّن هلمکلْ ا
ار وأنمّه لنّ ا جرم أّن هلم
رطون  سلْناهللّ ٱتـ  ّمفْ  لقدْ أرْ

 فزّين هلم کأممٍ ّمن قْبلإلٰى 
ماهلمْ فهو لا ّشْيطان أعْ

يْوم وهلمْ عذابٌ لْ ا ولّيمه
تاب کلْ ا کعليْ وما أنزْلنا   ألميٌ 

 ذيلّ ا لتبنيّ هلمإالّ 



ةً خْ ا ى ورْحْ تلفوْا فيه وهدً
أنزل  اهللو  ّلقْوٍم يْؤمنون 

يا به  ما  ّسمالا من ض ْلْ ا فأحْ رْ
يةً ئال کذالبْعد مْوتها إّن يف 

مْ کوإّن ل  ّلقْوٍم يْسمعون 
ةً نّْسقيْلْ ا يف ا کنْعام لعربْ ّ م ممّ

يف بطونه من بنيْ فرْ ٍ ودٍم 
ومن   غاً للّشاربني ائخالصاً س ّلبناً 

ناب ْلْ او ّنخيللا مثرات عْ
قاً کتّتخذون مْنه س رًا ورزْ
يةً ّلقْوٍم ئال کذال حسناً إّن يف

ح  يْعقلون  ى إل کربّ ٰى وأوْ
ل أنلا  ذي منّّت ا ّنوْ
ّشاجر ومّما لا بال بيوتاً ومنْل ا

 ّل کلي من کمثّ   يْعرشون 
الً ذل کي سبل ربّ کلْس ٱفـ ّثمراتلا



ْتلفٌ خيْ  رج من بطونها شرابٌ خمّ
للّناس إّن يف   أْلوانه فيه شفا

  رون کيةً ّلقْوٍم يتفئال کذال
مْ کمْ مثّ يتوّفاکخلق اهللو
ذلإلٰى  م ّمن يردّ کومن  أرْ
ٍ  اليْ کعمر للْ ا

يْعمل بْعد عملْ
  علميٌ قديرٌ  اهلل شْيئاً إّن 

بْعٍض عىٰل  مْ کفّضل بْعض اهللو

ق فمالْ ا يف زْ ن ذيلّ ا رّ
قمهْ افّضلوْا بر ي رزْ  دّ

انمهْ فمهْ فيه کما ملعىٰل  تْ أميْ
  جْيودون  اهلل أفبنْعمة  سوا

م ّمْن کجعل ل اهللو
واجاً وجعل کأنفس مْ أزْ

واجکل م بنني کم ّمْن أزْ
 م ّمنکوحفدةً ورزق



ْلباطل ٱـّطّيبات أفبلا
همْ  اهلل يْؤمنون وبنْعمت

ويْعبدون من   فرون کي
هلمْ  کلمْي  الما  اهلل دون

قاً ّمن  ّسماواتلا رزْ
ض شْيئاً وْلْ او  الرْ

هللّ  تْضربوْا  الف  يْستطيعون 
يْعمل  اهلل ْمثال إّن ْلْ ا

 اهلل ضرب  تْعلمون  الوأنمتْ 
لوالً مث ْ درالّ اً کعْبدًا ممّ  يقْ

قاً   شيْ عىٰل  زْقناه مّنا رزْ ومن رّ
ًا  حسناً فهو ينفق مْنه سرّ

دْْل ا وجْهرًا هْل يْستوون  هللّ  مْ
  يْعلمون  الثرهمْ کبْل أ
جلنيْ الً مث اهلل وضرب رّ

در الم کأحدمها أبْ  عىٰل  يقْ



ه المْو عىٰل  لٌّ کوهو   شيْ 
ٍ هْل  الأْينما يوّجههّ  ت خبريْ

ْ
يأ

مر
ْ
ل لْ ٱبـ يْستوي هو ومن يأ عدْ

  صراٍط ّمْستقميٍ عىٰل  وهو
 ّسماواتلا غْيبهللّ و
ض وما أْمرْلْ او ّساعة لا رْ

حکإالّ  بصر أوْ هو لْ ا لمْ
ّل کعىٰل  اهلل أْقرب إّن 

رج اهللو  قديرٌ   شيْ  م کأخْ
 المْ کّمن بطون أّمهات
علا مکتْعلمون شْيئاً وجعل ل  ّسمْ

ْفئدة ْلْ او ْبصارْلْ او
 ّ ْا   رون کمْ تْش کلعل  ألمْ يروْ
راتٍ يف جّو لاى إل  ّطريْ مسخّ
 اهللإالّ هّن کما مْيس  ّسمالا

ّلقْوٍم لئاياتٍ  کذالإّن يف 



م کجعل ل اهللو  يْؤمنون 
ناً وجعل کمْ سکّمن بيوت

نْعام ْلْ ا م ّمن جلودکل
ونها يْوم ظْعن مْ کبيوتاً تْستخفّ

مْ ومْن کويْوم إقامت
بارها  أْصوافها وأوْ

إلٰى  عارها أثاثاً ومتاعاً ْش أو
ا کجعل ل اهللو  حنٍي  ّ م ممّ

 م ّمنکوجعل لالً الخلق ظ
مْ کناناً وجعل لکبال أْل ا

رّ ْْل ا مکتقيسرابيل 
سکوسرابيل تقي

ْ
مْ کم بأ

مْ کيمتّ نْعمته عليْ  کذالک
 ّ فإن توّلْوْا   مْ تْسلمون کلعل

ا عليْ    بني ملْ ا غالبلْ ا کفإّنّ
مثّ  اهلل يْعرفون نْعمت



 ثرهمکرونها وأکين
ويْوم نْبعث   افرون کلْ ا

 الّل أّمةٍ شهيدًا مثّ کمن 
 الفروْا وکيْؤذن للّذين 
رأٰى  إذاو  همْ يْستْعتبون 

 العذاب فلْ ا ذين ظلموْا لّ ا
ف عْنمهْ و   همْ ينظرون  الخيفّ

 ذينلّ ارأٰى  وإذا

همْ  اکشروْا کأْشر
 نااؤکشر  هـٰؤالقالوْا رّبنا 

عوْا کذين لّ ا من  ّنا ندْ
قْول لْ ا إلْيمهْوْا فأْلق کدون
 وأْلقْوْا   اذبون کمْ لکإنّ 
ّسمل لا يْومئذٍ  اهللى إل

انوْا کوضّل عْنمه ّما 
رتون ي فروْا کذين لّ ا  فْ



وْا عن سبيل  اهلل وصدّ
ناهمْ عذاباً فْوق  زدْ

سدون کعذاب مبا لْ ا   انوْا يفْ
شهيدًا علْيمه ّمْن أنفسمهْ ّل أّمةٍ کويْوم نْبعث يف 

  هـٰؤالعىٰل  شهيدًا  کوجْئنا ب
ْلنا عليْ  ّل کتاب تْبياناً لّ کلْ ا کونزّ

ةً وبْشر  شيْ  ى ورْحْ ٰى وهدً

مر اهلل ّن إ  للْمْسلمني 
ْ
للْ ٱبـ يأ  عدْ

سان وإيتاْل او  ذي  حْ
ٰب لْ ا شالْ ا عنٰى ويْنه قرْ   فوْ
مْ کبْغي يعظلْ او رکنملْ او
 ّ   رون کمْ تذکلعل

فوْا بعْهد إذا  اهلل وأوْ
ْ و  تنقضوْا  العاهدمتّ

ان بْعد تْو ْلْ ا يدها وقدْ کميْ



الً فيکمْ کعليْ  اهلل جعلمْت
علون  اهلل إّن   الو  يْعمل ما تفْ

اّليت نقضتْ کْا ونوکت
هلا من بْعد قّوةٍ أن اثاً کغزْ

ان الً مْ دخکتّتخذون أميْ
ون أّمةٌ هي کمْ أن تکبْين

ٰب  ا يْبلو أرْ  مکمْن أّمةٍ إّنّ
 مْ يْومکبه وليبّينّن ل اهلل

  نمتْ فيه ّتْتلفون کقيامة ما لْ ا
مْ أّمةً کلعل اهلل  شا ولْو 

  يضّل من يشان کولـٰ واحدةً 
ا   ويْهدي من يشا ولتْسألّن عمّ

تّتخذوْا  الو  نمتْ تْعملون ک
ان مْ فتزّل کبْينالً مْ دخکأميْ

 قدمٌ بْعد ثبوتها وتذوقوْا 
ْ عن سبيل  ّسولْ ا  مبا صددمتّ



  مْ عذابٌ عظميٌ کول اهلل
الً مثناً قلي اهلل تْشرتوْا بعْهد الو

ا عند ٌ لّ  اهلل إّنّ مْ کهو خريْ
ما   نمتْ تْعلمون کإن 
 اهلل ما عندمْ ينفد وکعند

زيّن  ذين صربوْا لّ ا باٍق ولناجْ
سن ما  انوْا کأْجرهم بأحْ

مْن عمل صاْلاً ّمن   يْعملون 

وهو مْؤمٌن ٰى رٍ أوْ أنثکذ
زيّنمهْ  ييّنه حياةً طّيبةً ولناجْ فلنوْ

سن ما  انوْا کأْجرهم بأحْ
ت  يْعملون 

ْ
 قرْ لْ ا فإذا قرأ

 ّشْيطانلا منهللّ ٱبـ تعذْ ْس ٱفـ ان
جمي لا  ه لْيس له سلْطاٌن إنّ   رّ

 وعىٰل وْا امن ذين لّ ا عىل
ا   لون کرّبمهْ يتو إّنّ



 ذين يتوّلْونهلّ ا عىل سلْطانه
  ون کذين هم به مْشرلّ او

ْلنا ل قالوْا  اهللو ايةٍ   انکّم  ايةً   وإذا بدّ مل مبا ينزّ أعْ
رٍت بْل أ ا أنت مفْ ثرهمْ کإّنّ

له روح  يْعلمون  ال  قْل نزّ
بّ لْ ا  قّ ليثّبتْْل ٱبـ کقدس من رّ
ى وْا امن ذين لّ ا وهدً

ولقدْ نْعمل   للْمْسلمني ٰى وبْشر
ا يعلّمه بشرٌ  أنّمهْ يقولون إّنّ

ذي يلْودون إلْيه لّ ا ّلسان
اجميٌّ و لساٌن عريبٌّ  هـٰذاأعْ

 الذين لّ ا إّن   ّمبنٌي 
 ال اهلل ياتئابيْؤمنون 

وهلمْ عذابٌ  اهلل يْهديمه
رتي  ألميٌ  ا يفْ  ذبکلْ ا إّنّ



 ياتئابيْؤمنون  الين ذلّ ا
لـٰئ و اهلل  هم کأوْ
هللّ ٱبـ فرکمن   اذبون کلْ ا

ره کمْن أإالّ من بْعد إميانه 
ميان ْل ٱبـ وقلْبه مْطمئنٌّ 

ر کلْ ٱبـ ّمن شرح نکولـٰ فْ
رًا فعلْيمهْ غضبٌ ّمن  صدْ

  وهلمْ عذابٌ عظميٌ  اهلل

 ياةْْل ا توّبوْا ْس ا بأنّمه کذال
نْيالا  وأّن  االخره عىل دّ

 قْوملْ ا يْهدي ال اهلل
لـٰئ  افرين کلْ ا ذين لّ ا کأوْ

قلوبمهْ عىٰل  اهلل طبع
لـٰئومْسعمهْ وأْبصارهمْ و  کأوْ

جرم  ال  غافلون لْ ا هم
 هم االخره أنّمهْ يف



 کمثّ إّن ربّ   اسرون ْل ا
للّذين هاجروْا من بْعد ما فتنوْا 
مثّ جاهدوْا وصربوْا إّن 

حميٌ  کربّ  يْوم   من بْعدها لغفورٌ رّ
يت 

ْ
سها کتأ ٍس ّتادل عن نّفْ ّل نفْ

 ٰ ٍس ّما عملتْ ک وتوفّ ّل نفْ
 وضرب  يْظلمون  الوهمْ 
يةً الً مث اهلل منةً ا  انتْ کقرْ

قها رغدًا ّمن  تيها رزْ
ْ
ّمْطمئّنةً يأ

 فرتْ بأنْعمکاٍن فکّل مک
 لباس اهلل فأذاقها اهلل
ْوف مبا ْل او وعْل ا
 جا ولقدْ   انوْا يْصنعون ک

بوه کٌل ّمْنمهْ فهمْ رسو ذّ
عذاب وهمْ لْ ا فأخذهم

لوْا مّما کف  ظاملون 



 طّيباً الً الح اهلل مکرزق
إن  اهلل نْعمتروْا کْش او

ا   نمتْ إّياه تْعبدون ک إّنّ
م عليْ   ْيتةملْ ا مکحرّ

زير نْ ْل ا م وْلْملدّ او
 به فمن اهلل وما أهّل لغريْ 

عادٍ  الطرّ غريْ باٍغ وْض ا حميٌ  اهلل فإّن   الو   غفورٌ رّ

 مکتقولوْا ملا تصف أْلسنت
 هـٰذاٌل والح هـٰذاذب کلْ ا

رتوْا   اهلل عىل حرامٌ ّلتفْ
رتونلّ ا ذب إّن کلْ ا  ذين يفْ

لوون  الذب کلْ ا اهلل عىل   يفْ
  متاعٌ قليٌل وهلمْ عذابٌ ألميٌ 

ْمنا لّ ا وعىل ذين هادوْا حرّ
من قْبل وما  کما قصْصنا عليْ 



ناهمْ  انوْا ک نکولـٰظلمْ
مثّ إّن   يْظلمون  أنفسمهْ 

جبهالةٍ   ّسولا للّذين عملوْا  کربّ   کذالمثّ تابوْا من بْعد 
من بْعدها  کوأْصلووْا إّن ربّ 

حميٌ  إّن إْبراهمي   لغفورٌ رّ
حنيفاً ولمْ هللّ  ان أّمةً قانتاً ک
رًا کشا  ني کْشرملْ ا من کي

نْعمه إلٰى  تباه وهداهْج ا ْلّ
 ه يفاتْينا و  صراٍط ّمْستقميٍ 

نْيا حسنةً وإنّه يفلا  االخره دّ
حْينا   ّصاْلني لا ملن مثّ أوْ
بعْ ملّة إْبراهمي تّ ا أن کإليْ 

 ان منکحنيفاً وما 
ا جعل  ني کْشرملْ ا  إّنّ
 ذينلّ ا عىل ّسْبتلا



 کتلفوْا فيه وإّن ربّ خْ ا
قيامة فيما لْ ا م بْينمهْ يْومکليوْ 

عا  انوْا فيه خيْتلفون ک  دْ
 مةکْْل ٱبـ کإلى سبيل ربّ 

سنة ْْل ا ْوعظةملْ او
سن لّ ٱبـ وجادهْلم يت هي أحْ
مل مبن ضّل  کإّن ربّ  هو أعْ

مل  عن سبيله وهو أعْ

وإْن عاقْبمتْ   ْهتدين ملْ ٱبـ
فعاقبوْا مبْثل ما عوقْبمت به ولئن 
ٌ ّللّصابرين    صرْبمتْ هلو خريْ

هللّ ٱبـإالّ  کرْب وما صربْ ْص او
يف  کت الحتْزْن علْيمهْ و الو

 ّ  إّن   رون کا مْي ضْيقٍ ممّ
 ْوْا قتّ ا ذينلّ ا مع اهلل
ْسنون  ّلذيناوّ    هم حمّ



  سرالا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
بعْبده ٰى ذي أْسرلّ ا سْبوان

ى إل رامْْل ا ْساجدملْ ا ّمنالً ليْ 
ذي لّ اى ْقصْلْ ا ْساجدملْ ا
اياتنا  مْن  نا حْوله لنريهکبار

 و  بصري لا ّسميعلا إنّه هو

تاب وجعلْناه کلْ اى موس اتْينا
ى ّلبّن إْسرائيل أ الّ هدً
  الً يکتّتخذوْا من دوّن و

ّية مْن ْحلْنا مع نوٍح إنّه  ذرّ
  ورًا کان عْبدًا شک

 بّن إْسرائيل يفإلٰى  وقضْينا
سدّن يفکلْ ا ضا تاب لتفْ رْ  ْلْ

تنيْ ولتْعلّن علّوًا    بريًا کمرّ



د أو  جا فإذا مها بعْثنا الوعْ
ٍس  مْ عبادًا کعليْ 

ْ
لي بأ ّلنا أوْ

يار لا لالشديدٍ فاجاسوْا خ دّ
عوکو دًا ّمفْ مثّ   الً ان وعْ

نا ل ة علْيمهْ کلْ ا مکرددْ رّ
نا م بأْموالٍ وبنني کوأْمددْ   ثر نفريًا کمْ أکوجعلْنا

سنمتْ  سنمتْ أحْ إْن أحْ

متْ فلها کْلنفس
ْ
مْ وإْن أسأ

د  جا فإذا  ليسو االخره وعْ
خلوْا کوْا وجوه  مْ وليدْ

ل کاجد ْس ملْ ا ما دخلوه أوّ
وْا ما علْوْا تْتبريًا  ةٍ وليتربّ   مرّ

ْحکربّ ٰى عس مْ کمْ أن يرْ
نا وجعلْنا  ْ عدْ وإْن عدمتّ

 ْ إّن   افرين حصريًا کجهّنّ لل



يْهدي لليّت هي  ان قرْ لْ ا هـٰذا
 ْؤمننيملْ ا أْقوم ويبّشر

ّصاْلات لا ذين يْعملونلّ ا
  بريًا کأّن هلمْ أْجرًا 

 يْؤمنون الذين لّ ا وأّن 
نا هلمْ عذاباً  باالخره تدْ أعْ
ع  أليماً  ّشرّ لٱبـ نسانْل ا ويدْ
 انکريْ وْل ٱبـ ه دعا

 وجعلْنا  الً نسان عاجوْل ا
  يتنيْ فموْوناا  ّنهارلاو لّْيللا
ّنهار لا اية  لّْيل وجعلْنالا اية

ّمن الً مْبصرةً لتْبتغوْا فْض 
بّ   مْ ولتْعلموْا عددکرّ
  ّل شيْ کساب وْْل او ّسننيلا

صي ّل إنساٍن کو  الً فّصلْناه تفْ
ره يف عنقه ائأْلزْمناه ط



تاباً کقيامة لْ ا وّنْرج له يْوم
 ْق ا  يلْقاه منشورًا 

ْ
 کتابکرأ

سفٰى ک  کيْوم عليْ لْ ا کبنفْ
ا يْهتدي ٰى تدهْ ا ّمن  حسيباً  فإّنّ

ا يضّل علْيها  سه ومن ضّل فإّنّ لنفْ
ر  الو تزر وازرةٌ وزْ

ر ٰ ّنا کوما ٰى أخْ بني حتّ  معذّ
نا   الً نْبعث رسو وإذا أردْ

فيها  کأن نّْهل نا مرتْ يةً أمرْ قرْ
قْول لْ ا ففسقوْا فيها فوقّ علْيها

مريًا  ناها تدْ مْ کو  فدّمرْ
قرون من بْعد لْ ا نا منکأْهل

بذنوب  کبربّ فٰى کنوٍح و
ّمن   عباده خبريًا بصريًا 

لْنا له فيها لْ ا ان يريدک عاجلة عاجّ
نّريد مثّ جعلْنا له جهّنّ  ملن  ما نشا



حورًا اليْص  موماً ّمدْ   ها مذْ
سعٰى و االخره ومْن أراد

لـٰئهلا سْعيها وهو مْؤمٌن ف  کأوْ
  ورًا کان سْعيمه ّمْش ک
دّ الى ک مْن   هـٰؤالو  هـٰؤالّنّ

  ان عطاکوما  کربّ   عطا
ْيف کظرْ نا  حْمظورًا  کربّ 

للْئاخرة بْعٍض وعىٰل  فّضلْنا بْعضمهْ 

رب کرب درجاتٍ وأکأ
ضي   اً إلـٰه اهلل مع ّْتعْل الّ   الً تفْ
ْذوا موماً خمّ عد مذْ   الً خر فتقْ
إالّ تْعبدوْا الّ أ کربّ قضٰى و

ساناً لْ ٱوبـ إّياه والدْين إحْ
رب کلْ ا کإّما يْبلغّن عند

تقل هّلما  المها فالکأحدمها أوْ 
مها وقل هّلما قْو  الأفٍّ و الً تْنهرْ



 هلما جناحفضْ خْ او  رمياً ک
ّل منلا بّ لا ذّ ة وقل رّ ْحْ  رّ
  ما رّبياّن صغريًا کْْحهما رْ ا
بّ  مل مبا يف نفوسکرّ مْ کمْ أعْ

ونوْا صاْلني فإنّه کإن ت
ابني غفورًا ان لألْ ک  و  وّ
ٰب لْ ا ت ذاا ه قرْ  حقّ
ّسبيل لا نبْ او نيکْس ملْ او

رْ تْبذيرًا  الو  إّن   تبذّ
رين ملْ ا انوْا کبذّ

وان ّشياطني لا إخْ
ّشْيطان لرّبه لا انکو

وإّما تْعرضّن   فورًا ک
بّ   تغابْ ا عْنمه ةٍ ّمن رّ  کرْحْ

جوها فقل هّلمْ قْو  الً ترْ
 مْغلولةً  کّْتعْل يد الو  ّمْيسورًا 



 ّل کتْبسْطها  الو کعنقإلٰى 
ْسورًا لْ ا عد ملوماً حمّ   بْسط فتقْ

ق ملن لا يْبسط کإّن ربّ  زْ رّ
در إنّه   يشا ان بعباده کويقْ

تلوْا  الو  ًا بصريًا خبري تقْ
ٍق المْ خْشية إْم کدالأوْ 

زقمهْ وإّيا م إّن کحّنْن نرْ
  بريًا ک ئاً ان خْط کقْتلمهْ 

ربوْا  الو ٰن لا تقْ إنّه  زّ
 الو  الً سبي  وساان فاحشةً ک

تلوْا  سلا تقْ ملّ ا ّنفْ  اهلل يت حرّ
ومن قتل مْظلوماً ْْلقّ ٱبـإالّ 

ْسرف ي الفقدْ جعلْنا لولّيه سلْطاناً ف
ان کقْتل إنّه لْ ا يفّ 

ربوْا مال الو  مْنصورًا   تقْ
ٰ لّ ٱبـإالّ يتمي لْ ا سن حتّ  يت هي أحْ



فوْا  ه وأوْ عْهد لْ ٱبـ يْبلغ أشدّ
  الً مْسئو انکعْهد لْ ا إّن 
ف ْيل إذا کلْ اوْا وأوْ
 ْسطاسْلقٱبـ لمْتْ وزنوْا ک
سن  کذالْستقمي ملْ ا ٌ وأحْ خريْ
وي
ْ
ف ما لْيس ل الو  الً تأ ٌ ب کتقْ ه عملْ

علا إّن   بصرلْ او ّسمْ
لـٰئّل کفؤاد لْ او  کأوْ

مْتش  الو  الً مْسئو ان عْنهک
ضا يف رْ لن  کمرحاً إنّ  ْلْ

ض ولن تْبلغْلْ ا ّتْرق  رْ
 کذالّل ک  الً بال طوْل ا
  روهاً کم کان سّيئه عْند ربّ ک
ح کذال  من کربّ  کإليْ ٰى مّما أوْ
 اهلل ّْتعْل مع المة وکْْل ا

يف جهّنّ ملوماً ٰى تلْقخر فا إلـٰهاً 



حورًا  مْ کأفأْصفا  ّمدْ
 ذ منّّت او بننيلْ ٱبـ مکربّ 
الئا مْ کإناثاً إنّ  ةکملْ

ولقدْ   عظيماً الً لتقولون قْو 
ْفنا يف   ان قرْ لْ ا هـٰذاصرّ

إالّ روْا وما يزيدهمْ کليذّ 
هلةٌ ا  ان معهکقل ّلْو   نفورًا 

 ْبتغْوْا ٱلـما يقولون إذًا ک

ش لْ ا ذيإلٰى  سْبوانه   الً سبيعرْ
ا يقولون علّوًا ٰى وتعال عمّ
 ّسماواتلا تسّبح له  بريًا ک
ض ومن فيهّن ْلْ او ّسْبعلا رْ

يسّبح إالّ   وإن ّمن شيْ 
ده  قهون الّ  نکولـٰحبمْ تفْ

ان حليماً کتْسبيومهْ إنّه 
ت  غفورًا 

ْ
 وإذا قرأ



 وبنيْ  کن جعلْنا بْينا قرلْ ا
 باالخره يْؤمنون الذين لّ ا

عىٰل  وجعلْنا  ّمْستورًا حاجاباً 
قهوه کقلوبمهْ أ ّنةً أن يفْ

ذانمهْ وْقرًا ا  ويف
ت ربّ کوإذا ذ  قرْ لْ ا يف کرْ

ده وّلْوْا  ان عىٰل  وحْ
بارهمْ نفورًا  حّنْن   أدْ

مل مبا يْستمعون به إذْ  أعْ
وإذْ همْ  کيْستمعون إليْ 

 إذْ يقولٰى جنْو
ّظاملون إن تّتبعون لا

ظرْ نا  ّمْسوورًا الً رجإالّ 
ْمثال ْلْ ا کْيف ضربوْا لک

  الً يْستطيْعون سبي الفضلّوْا ف
ّنا عظاماً کوقالوْا أئذا 



ورفاتاً أإنّا ملْبعوثون خلْقاً 
ونوْا حاجارةً کقل   جديدًا 

ا ي  أوْ حديدًا  ّ رب کأوْ خلْقاً ممّ
مْ فسيقولون کيف صدور

ذي لّ ا من يعيدنا قل
ةٍ کفطر ل مرّ مْ أوّ

مهْ وس ر کفسيْنغضون إليْ 
ٰى هو قْل عس ويقولون متٰ 

يْوم   ون قريباً کأن ي
عو مْ فتْستاجيبون کيدْ

ده وتظّنون إن ّلبْثمتْ  حبمْ
وقل ّلعبادي   الً قليإالّ 
سن إّن لّ ا يقولوْا   يت هي أحْ

 غ بْينمهْ إّن يْنزّشْيطان لا
نْسان ل إلْ  انکّشْيطان لا

ًا ّمبيناً  بّ   عدوّ مل کرّ مْ أعْ



ْْح کب  يرْ
ْ
أوْ  مْ کمْ إن يشأ
بْ   يعذّ

ْ
سلْناکإن يشأ  کمْ وما أرْ
مل  کوربّ   الً يکعلْيمهْ و أعْ

 ّسماواتلا مبن يف
ض ولقدْ فّضلْنا بْعضْلْ او  رْ
 اتْينا بْعٍض وعىٰل  ّنبّينيلا

 قل  داوود زبورًا 
مت ّمن لّ ا عوْا دْ ا ذين زعمْ

 ْشفکون کمْيل الدونه ف
  الً حتْوي المْ وکّضرّ عنلا

لـٰئ عولّ ا کأوْ ن ذين يدْ
وسيلة لْ ا رّبمهإلٰى  يْبتغون

ته  جون رْحْ أّيمهْ أْقرب ويرْ
وخيافون عذابه إّن 

  ان حْمذورًا ک کعذاب ربّ 
يةٍ وإن ّم  حنْن إالّ ن قرْ



قيامة أوْ لْ ا وها قْبل يْومکمْهل
بوها عذاباً شديدًا   انکمعذّ

  تاب مْسطورًا کلْ ا يف کذال
سل إالّ ْلئايات ٱبـ وما منعنا أن نّرْ

بکأن  لون وْلْ ا بها ذّ  وّ
ّناقة مْبصرةً لا مثود اتْينا

سل ْلئايات ٱبـ فظلموْا بها وما نرْ
إّن  کوإذْ قلْنا ل  ّتْويفاً إالّ 

 ّناس وما جعلْنالٱبـ أحاط کربّ 
ؤْ لا فْتنةً إالّ  کيت أرْينالّ ا يارّ

 لْعونة يفملْ ا ّشاجرةلاو ّللّناس
وّنّوفمهْ فما  ان رْ ْلقا

  ريًا بکطْغياناً إالّ يزيدهمْ 
 ْ  ْساجدوْا ا ةکمالئوإذْ قلْنا لل

  إْبليس قالإالّ دم فساجدوْا ئال
ت طيناً أ قال   ْساجد ملْن خلقْ



ذي لّ ا هـٰذا کأرأْيت
تنک رْ ْمت عليّ لئْن أخّ  رّ

تنلْ ا يْومإلٰى  ّن کقيامة ْلحْ
ّيته  هبْ ذْ ا قال  الً قليإالّ ذرّ

مْنمهْ فإّن جهّنّ  کفمن تبع
  مْ جزاکؤجزا

ززْ منْس او  ّمْوفورًا   تفْ
 کتطْعت مْنمهْ بصْوتْس ا

 کورجل کوأْجلبْ علْيمه خبْيل
 ْموالْلْ ا مهْ يفکوشار
همْ وما الوْ ْلْ او د وعدْ

إالّ ّشْيطان لا يعدهم
إّن عبادي لْيس   غرورًا 

 کبربّ فٰى کعلْيمهْ سلْطاٌن و کل
بّ   الً يکو ذي لّ ا مکرّ

جي ل ْ لْ ا مکيزْ ر لْ ا يف کفل بوْ



ان کإنّه لتْبتغوْا من فْضله 
 مکوإذا مّس   مْ رحيماً کب

ر ضّل من لْ ا ّضرّ يفلا بوْ
عون  ا إالّ تدْ إّياه فلمّ

رْضمتْ لْ اى إل مْ کجنّا رّب أعْ
نْسان ْل ا انکو

أفأمنمتْ أن خيْسف   فورًا ک
سل لْ ا مْ جانبکب رّب أوْ يرْ

ّتدوْا  المْ حاصباً مثّ کعليْ 
أمْ أمنمتْ   الً يکمْ وکل

 مْ فيه تارةً کأن يعيد
ر سل عليْ ٰى أخْ  مْ قاصفاً کفريْ
يح فيْغرقلا ّمن متْ کم مبا کرّ فرْ
  مْ علْينا به تبيعاً کّتدوْا ل المثّ 

ْمنا بّنکولقدْ  دم ا  رّ
ر لْ او رّب لْ ا وْحلْناهمْ يف بوْ



ّطّيبات لا ورزْقناهم ّمن
ْن کعىٰل  وفّضلْناهمْ  ّ ثريٍ ممّ ضي نا تفْ عو  الً خلقْ  ْا يْوم ندْ

فمْن  ّل أناٍس بإماممهْ ک
لـٰئتابه بيمينه فکأويت  ر کأوْ  يقْ
يْظلمون  التابمهْ وکون 
 هـٰذهان يف کومن   الً فتي

ّمٰ   االخره فهو يف أعْ

ّمٰ  وإن   الً وأضّل سبي أعْ
تنونک  عن کادوْا ليفْ
حْينا إليْ لّ ا رتي  کذي أوْ لتفْ

ه وإذًا   کّّتذوٱلـعلْينا غريْ
لقدْ  کأن ثّبْتنا الولْو   الً خلي
  الً إلْيمهْ شْيئاً قلي نکدتّ ترْ ک

ذْقنا ياة ْْل ا ضْعف کإذًا ْلّ
 کّتد ل المات مثّ ملْ ا وضْعف



وإن   علْينا نصريًا 
ونک  من کادوْا ليْستفزّ
ضا رْ رجو ْلْ مْنها  کليخْ

إالّ  کفاليلْبثون خالّ وإذًا 
سلْنا قْبل  الً قلي من  کسّنة من قدْ أرْ

سلنا و   الً ّتد لسّنتنا حتْوي الرّ
سلا کلدلو لٰوةّص لا أقم  ّشمْ
 ان قرْ لّْيل ولا غسقإلٰى 

ر إّن لْ ا ر لْ ا ان قرْ فاجْ فاجْ
لّْيل لا ومن  ان مْشهودًا ک

دْ به نافلةً لّ   کأن يْبعثٰى عس کفتهاجّ
ْمودًا  کربّ  بّ   مقاماً حمّ وقل رّ

ٍق  خل صدْ خلّْن مدْ أدْ
ٍق  رْجّن خمْرج صدْ  وأخْ

سلْطاناً  کعل ّلي من ّلدنْج او
قّ ْْل ا  جا وقْل   نّصريًا 



 باطل إّن لْ ا وزهق
  ان زهوقاً کباطل لْ ا

ل من   ما هو شفا ان قرْ لْ ا وننزّ
ةٌ ّللْمْؤمنني و  يزيد الورْحْ

  خسارًا إالّ ّظاملني لا
نا نسان ْل ا عىل وإذا أنْعمْ
رض و جبانبه وإذا  نئا أعْ

قْل   وساً ئان يکّشرّ لا مّسه

مْ کلته فربّ کشاعىٰل  لٌّ يْعملک
مل مبْن ه   الً سبيأْهدٰى  وأعْ

وح قللا عن کويْسألون  رّ
وح مْن أْمر ريبّ وما لا رّ

  الً قليإالّ عملْ لْ ا أوتيمت ّمن
هّب  ذي لّ ٱبـ ولئن شْئنا لنذْ

حْينا إليْ  به  کّتد ل المثّ  کأوْ
ةً ّمن إالّ   الً يکعلْينا و رْحْ



بّ   کان عليْ کإّن فْضله  کرّ
 تمعتْج ا قل ّلئن  بريًا ک
 أنعىٰل  ّن ْل او نسْل ا
 يـ
ْ
 ال ان قرْ لْ ا هـٰذامبْثل توْا أ

تون مبْثله ولْو 
ْ
ان بْعضمهْ کيأ

ْفنا   لبْعٍض ظهريًا  ولقدْ صرّ
من  ان قرْ لْ ا هـٰذاللّناس يف 

ّناس لا ثرکأ ّل مثلٍ فأٰب ک

وقالوْا لن   فورًا کإالّ 
ٰ  کنّْؤمن ل اجر لنا من حتّ  تفْ

ضا رْ أوْ   ينبوعاً  ْلْ
يلٍ جّنةٌ ّمن ّّن  کون لکت ر هلا النْهار خْلْ ا وعنبٍ فتفاجّ

اجريًا  ما ک  ّسمالا أوْ تْسقط  تفْ
ت علْينا  يتکزعمْ

ْ
 سفاً أوْ تأ

الئا وهللّ ٱبـ أوْ   الً قبي ةکملْ



رفٍ  کون لکي بْيتٌ ّمن زخْ
ق ولن نّْؤمن   لّسماايف ٰى أوْ ترْ

ٰ  کلرقيّ  ل علْينا  حتّ تاباً کتنزّ
رؤه قْل سْبوان ريبّ هْل  نّقْ

سو إالّ نت ک   الً بشرًا رّ
ّناس أن يْؤمنوْا لا وما منع
إالّ ٰى دهْل ا هم جا إذْ 

بشرًا  اهلل أن قالوْا أبعث

سو  ان يفکقل ّلْو   الً رّ
ضا رْ مْيشون  ةٌ کمالئ ْلْ

ْلنا علْيمه ّمن  مْطمئّنني لنزّ
سوکمل  ّسمالا فٰى کقْل   الً اً رّ
مْ إنّه کشهيدًا بْيّن وبْينهللّ ٱبـ

  ًا بصريًا ان بعباده خبريک
ْهتد ومن ملْ ا فهو اهلل ومن يْهد

ليا من   يْضلْل فلن ّتد هلمْ أوْ



 قيامةلْ ا دونه وحنْشرهمْ يْوم
ياً وبعىٰل  ماً کوجوهمهْ عمْ

واهمْ جهّنّ 
ْ
اً ّمأ لّما کوصمّ

ناهمْ سعريًا   کذال  خبتْ زدْ
 فروْا کؤهم بأنّمهْ جزا
ّنا کوقالوْا أئذا بئاياتنا 

ا عظاماً ورفاتاً أإنّ 
  ملْبعوثون خلْقاً جديدًا 

ْا أّن   اهلل أولمْ يروْ
 ّسماواتلا ذي خلقلّ ا
ض قادرٌ ْلْ او أن عىٰل  رْ

الّ الً خيْلق مْثلمهْ وجعل هلمْ أج
ّظاملون لا رْيب فيه فأب

قل ّلْو أنمتْ   فورًا کإالّ 
ة ريبّ ائون خزکمْتل ن رْحْ

ْمس  متْ خْشيةکإذًا ْلّ



 انکنفاق وْل ا
 ولقدْ   نسان قتورًا لا

 بّيناتٍ  اياتٍ  تْسع موسٰى  اتْينا
همْ  جا أْل بّن إْسرائيل إذْ ْس ٱفـ

عون إّنّ ْلظنّ  يا  کفقال له فرْ
ت   مْسوورًا موسٰى  قال لقدْ علمْ

 ربّ إالّ   هـٰؤالما أنزل 
ض ْلْ او ّسماواتلا رْ

يا  کر وإّنّ ْلظنّ ائبص
عون مْثبورًا  فأراد   فرْ
هم ّمن ضا أن يْستفزّ رْ  ْلْ

ر وقلْنا من   ْقناه ومن ّمعه مجيعاً فأغْ
 نوْا کْس ا بْعده لبّن إْسرائيل

ض فإذاْلْ ا د  جا رْ  وعْ
  مْ لفيفاً کجْئنا ب االخره

قّ نزل ْْل ٱوبـ قّ أنزْلناهْْل ٱوبـ



سلْنا مبّشرًا إالّ  کوما أرْ
رأهان قرْ و  ونذيرًا   اً فرْقناه لتقْ

ثٍ کمعىٰل  ّناسلا عىل
ْلناه  به  امنوْا  قْل   الً يتْنزونزّ
ذين لّ ا تْؤمنوْا إّن  الأوْ 

عملْ من قْبله إذا لْ ا أوتوْا 
ون لألْ  يْتىٰل  قان علْيمهْ خيرّ ذْ

دًا  ويقولون سْبوان رّبنا   ساجّ

عوکإن  د رّبنا ملفْ   الً ان وعْ
ون لألْ  قان يبْ وخيرّ ون کذْ

 قل  ويزيدهمْ خشوعاً 
 أو اهلل عوْا دْ ا
ـٰلا عوْا دْ ا ْحْ ن أّياً ّما رّ

عوْا  اْلْ ا فلهتدْ  ْسٰن ْْل ا  مسْ
 ّتافتْ بها الو کتالّْتهرْ بص الو
 وقل  الً سبي کذالتغ بنيْ بْ او



دْْل ا ذي لمْ يّتخذْ لّ اهللّ  مْ
 يف کن ّله شريکولدًا ولم ي

ْ ملْ ا  ن ّله وليٌّ ّمنکولمْ ي کل
ّل لا ه تکو ذّ ْ   بريًا کربّ
 هفکلْ ا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

د هللّ ا عىٰل  ذي أنزللّ ا ْْلمْ
تاب ولمْ جْيعل ّله کلْ ا عْبده

ساً شديدًا   عوجا 
ْ
قّيماً ّلينذر بأ
 ْؤمننيملْ ا من ّلدنْه ويبّشر

ّصاْلات لا ذين يْعملونلّ ا
  أّن هلمْ أْجرًا حسناً 

 وينذر  ثني فيه أبدًا کما
 اهلل ذّّت اوْا ذين قاللّ ا



ٍ وال   ولدًا 
ّما هلم به مْن عملْ

لمةً ّتْرج مْن کربتْ کبائمهْ ئال
أْفواهمهْ إن يقولون 

ّ   ذباً کإالّ  س کفلعل  عىٰل  کباخعٌ نّفْ
وْا ثارهمْ إن ّلمْ يْؤمنا

إنّا جعلْنا   ديث أسفاً ْْل ابهـٰذا 
ض زينةً هّلا ْلْ ا عىل ما رْ

سن عم   الً لنْبلوهمْ أّيمهْ أحْ

وإنّا لاعلون ما علْيها 
أمْ حسْبت   صعيدًا جرزًا 
 ْهفکلْ ا أّن أْصواب

قمي لاو اياتنا  مْن وْا انکرّ
ى إل فْتيةلْ اى إذْ أو  عاجباً 
من اتنا   رّبناوْا ْهف فقالکلْ ا
ةً وهّيْئ لنا مْن أْمرنا  کّلدن رْحْ

ذانمهْ ا عىٰل  فضرْبنا  رشدًا 



مثّ   ْهف سنني عددًا کلْ ا يف
بنيْ ْْل ا بعْثناهمْ لنْعمل أّي  زْ

ص حنْن   أمدًا وْا ملا لبثٰى أحْ
قّ إنمّهْ ْْل ٱبـ نبأهم کنقصّ عليْ 

ناهمْ وْا امن فْتيةٌ  برّبمهْ وزدْ
ى  قلوبمهْ عىٰل  وربْطنا  هدً
 رّبنا ربّ وْا فقالوْا إذْ قام

ض لن ْلْ او ّسماواتلا رْ

عو لقدْ قلْنا إلـٰهاً من دونه  ْا نّدْ
 قْومنا  ؤالـٰه  إذًا شططاً 

هلةً ّلْوال ا  من دونهوْا ذّّت ا
تون علْيمه بسلْطاٍن ب

ْ
ٍ فمْن يأ

نيّ
 عىل ْفرتٰى ا أْظمل مّمن

 وإذ  ذباً ک اهلل
تزْلتموهمْ وما يْعبدون عْ ا

و اهلل إالّ 
ْ
ى إلوْا فأ



م ّمن کمْ ربّ کْهف ينشرْ لکلْ ا
ْحْ  م ّمْن کته ويهّيْئ لرّ
فقاً کأْمر ى وتر  م ّمرْ
س إذا طلعت تّزاور لا ّشمْ

يمني لْ ا ْهفمهْ ذاتکعن 
رضمهْ  وإذا غربت تّقْ

وةٍ ّشمال ولا ذات همْ يف فاجْ
من  اهلل ايات مْن  کذالّمْنه 

ْهتد ومن يْضلْل ملْ ا فهو اهلل يْهد
شدًا  وحتْسبمهْ   فلن ّتد له ولّياً ّمرْ

أْيقاظاً وهمْ رقودٌ ونقلّبمهْ 
ّشمال لا يمني وذاتلْ ا ذات

 لْبمه باسطٌ ذراعْيهکو
ّطلْعت اوصيد لو لْ ٱبـ

علْيمهْ لوّلْيت مْنمهْ فرارًا 
باً ومللْئت مْنمهْ     رعْ



وْا ل بعْثناهمْ ليتسا کذالکو
مْ لبْثمتْ کبْينمهْ قال قائٌل ّمْنمهْ 

لبْثنا يْوماً أوْ بْعض يْوٍم وْا قال
مل مبا لبْثمتْ کربّ وْا قال  مْ أعْ
م کأحدوْا عثبْ ٱفـ

دينة ملْ اى إل هـٰذهمْ کبورق
طعاماً ٰى کفلْينظرْ أّيها أزْ 

ت
ْ
ٍق ّمْنه وْليتلّطفْ کفلْيأ م برزْ

  مْ أحدًا کيْشعرّن ب وال
وْا إنّمهْ إن يْظهر

مجوکعليْ  مْ أوْ کمْ يرْ
مْ يف ملّتمهْ ولن کيعيدو
لو   إذًا أبدًا وْا تفْ
نا علْيمهْ  کذالکو ثرْ أعْ
دوْا ليْعلم حقٌّ  اهلل أّن وعْ

ّساعة ال رْيب فيها لا وأّن 



إذْ يتنازعون بْينمهْ أْمرهمْ 
علْيمه بْنياناً وْا نبْ اوْا فقال

ّبمهْ  مل بمهْ قال رّ ذين لّ ا أعْ
أْمرهمْ لنّتخذّن عىٰل وْا غلب

سيقولون ثالثةٌ   علْيمه ّمْساجدًا 
ابعمهْ  لْبمهْ ويقولون کرّ

اً کمْخسةٌ سادسمهْ   لْبمهْ رمجْ
غْيب ويقولون سْبعةٌ وثامنمهْ لْ ٱبـ

مل ک يبّ أعْ لْبمهْ قل رّ
تمه ّما يْعلممهْ إالّ قليٌل فال  بعدّ

اهرًا ظ  متار فيمهْ إالّ مرا
ت فيمه ّمْنمهْ أحدًا    وال تْستفْ

إّنّ فاعٌل   وال تقولّن لشيْ 
  إالّ أن يشا  غدًا  کذال
بّ کذْ او اهلل إذا  کر رّ

أن يْهدين ٰى نسيت وقْل عس



  رشدًا  هـٰذاريبّ ْلْقرب مْن 
ْهفمهْ ثال  مئةٍ کيف وْا ولبث
 قل  تْسعاً وْا دادزْ او سنني
مل مبا لبث اهلل  له غْيبوْا أعْ
ض ْلْ او ّسماواتلا رْ

عْ ما هلم ّمن  أْبصرْ به وأمسْ
يف  کدونه من وليٍّ وال يْشر

ل ما تْ او  مه أحدًا کح

 کتاب ربّ کمن  کأوحي إليْ 
ل ل لماته ولن ّتد من کال مبدّ

سْص او  دونه ملْتودًا   مع کرْب نفْ
عون رّبمهلّ ا  ذين يدْ
عشيّ يريدون لْ او غداةلْ ٱبـ

 عْنمهْ  کوْجهه وال تْعد عْينا
نْيا وال لا ياةْْل ا تريد زينة دّ

فلْنا قلْبه عن  تطعْ مْن أغْ



بع هواه تّ او رناکذ
 وقل  ان أْمره فرطاً کو
بّ ْْل ا   شا مْ فمنکقّ من رّ

فرْ إّنا کفلْي  شا فلْيْؤمن ومن
نا للّظاملني نارًا  تدْ أعْ
أحاط بمهْ سرادقها وإن 

ْهل ملْ ٱـک  مباوْا يغاثوْا يْستغيث
 سوجوه بئْ لْ ا يْشوي

تفقاً تْ  ساّشراب ولا  إّن   مرْ
وْا وعملوْا امن ذين لّ ا
ّصاْلات إنّا ال نضيع أْجر لا

سن عم لـٰئ  الً مْن أحْ هلمْ  کأوْ
ٍن ّْتري من حتْتمه  جّنات عدْ

نْهار يلّْون فيها مْن ْلْ ا
أساور من ذهبٍ ويلْبسون 
ثياباً خْضرًا ّمن سندٍس 



ٍق ّمتّ   عىل ئني فيهاکوإْستربْ
ّثواب لا ْعمن کرائْلْ ا

تفقاً  ربْ هلم ْض او  وحسنتْ مرْ
جلنيْ جعلْنا ْلحدمها الً ّمث رّ

نامها  نابٍ وحففْ جّنتنيْ مْن أعْ
عاً  لٍ وجعلْنا بْينهما زرْ

 لْتاک  بنخْ
لها ولمْ کتتْ أا  ّنتنيْ ْل ا

نا خالهلما  رْ تْظمْل مْنه شْيئاً وفاجّ

ان له مثرٌ فقال کو  نهرًا 
أناْ  لصاحبه وهو ياوره

  وأعزّ نفرًا الً ما کثر منکأ
سه  ودخل جّنته وهو ظالمٌ ّلنفْ

 هـٰذهقال ما أظّن أن تبيد 
ّساعة لا وما أظّن   أبدًا 

ددتّ  ريبّ إلٰى  قائمةً ولئن رّ
ًا ّمْنها منقلباً  قال له   ْلجدّن خريْ



تکصاحبه وهو ياوره أ  فرْ
من ترابٍ مثّ من  کذي خلقلّ ٱبـ

 ّناْ کـٰلّ   الً رج کنّْطفةٍ مثّ سّوا
بريبّ  کرْش أ ريبّ وال اهلل هو

ولْوال إذْ دخلْت   أحدًا 
ال قّوة  اهلل  شا قلْت ما کجّنت
أقّل أناْ  رنإن تهللّ ٱبـ إالّ 
ريبّ ٰى فعس  وولدًا الً ما کمن

ًا ّمن جّنت  کأن يْؤتني خريْ
سل علْيها حْسباناً ّمن   ّسمالا ويرْ

أوْ يْصبح   فتْصبح صعيدًا زلقاً 
رًا فلن تْستطيع له ماؤها غْو 

وأحيط بثمره فأْصبح   طلباً 
ْيهکيقلّب  ما أنفق فيها عىٰل  فّ

عروشها عىٰل  وهي خاويةٌ 
بريبّ  کرْش أ ويقول يا لْيتّن لمْ 



ن ّله فئةٌ کولمْ ت  أحدًا 
وما  اهلل ينصرونه من دون

 کهنال  ان منتصرًا ک
ٌ ْْل ا والية هللّ لْ ا قّ هو خريْ

باً  ٌ عقْ ربْ ْض او  ثواباً وخريْ
نْيا لا ياةْْل ا هلم ّمثل   ماکدّ

 تلط به نباتخْ ٱفـ  ّسمالا أنزْلناه من
روهْلْ ا ض فأْصبح هشيماً تذْ  رْ

ياح ولا عىٰل  اهلل انکرّ
تدرًا   ّل شيْ ک  الملْ ا  ّمقْ
نْيالا ياةْْل ا بنون زينةلْ او  دّ
ٌ عند لا باقياتلْ او ّصاْلات خريْ
ٌ أم کربّ  ويْوم   الً ثواباً وخريْ
ض ْلْ اى بال وترْل ا نسريّ  رْ

ناهمْ فمْل نغادرْ  بارزةً وحشرْ
وْا وعرض  مْنمهْ أحدًا 



اً ّلقدْ جْئتمونا  کربّ عىٰل  ما کصفّ
نا متْ کخلقْ ةٍ بْل زعمْ ل مرّ مْ أوّ

ْعل ل   م ّمْوعدًا کأّلن جنّ
ى تاب فرتکلْ ا ووضع

رمني مْشفقني مّما فيه ملْ ا اجْ
 هـٰذاويقولون يا وْيلتنا مال 

يغادر صغريةً وال تاب ال کلْ ا
صاها ک بريةً إالّ أحْ

وْا ما عملوْا ووجد
 کحاضرًا وال يْظمل ربّ 

 ةکوإذْ قلْنا للْمالئ  أحدًا 
وْا دم فساجدئالوْا اجدْس ا

ّن ْل ا ان منکإالّ إْبليس 
ففسق عْن أْمر رّبه أفتّتخذونه 

ليا ّيته أوْ من دوّن وهمْ   وذرّ
  الً مْ عدوٌّ بْئس للّظاملني بدکل



 ّسماواتلا دتمّهْ خلْقهْش أ ما
ض وال خلْق ْلْ او رْ

 نت مّتخذکأنفسمهْ وما 
ويْوم   ضلنّي عضدًا ملْ ا

 ائيکشروْا يقول ناد
متْ فدعْوهمْ فمْل لّ ا ذين زعمْ

هلمْ وجعلْنا بْينمه وْا يْستاجيب
رمونملْ ا ا ور  ّمْوبقاً   اجْ

أنمّه وْا ّنار فظنّ لا
عْنها وْا ّمواقعوها ولمْ جيد

ْفنا يف  ولقدْ   مْصرفاً   هـٰذاصرّ
ّل مثلٍ کللّناس من  ان قرْ لْ ا ثر کنسان أْل ا انکو
ّناس لا وما منع  الً جد  شيْ 

 هم جا إذْ وْا أن يْؤمن
رّبمهْ وْا ويْستْغفرٰى دهْل ا



تيمهْ سّنة
ْ
لني ْلْ ا إالّ أن تأ وّ
تيمه

ْ
وما   الً عذاب قبلْ ا أوْ يأ
سل سلني إالّ مبّشرين ملْ ا نرْ رْ

ذين لّ ا ومنذرين وجيادل
باطل لْ ٱبـوْا فرک

حض  قّ ْْل ا بهوْا ليدْ
وما ايايت  وْا ذّّت او

ومْن   هزوًا وْا أنذر

رّبه  ياتئابر کأْظمل مّمن ذ
متْ  رض عْنها ونسي ما قدّ فأعْ

قلوبمهْ عىٰل  يداه إنّا جعلْنا
قهوه ويفکأ   ّنةً أن يفْ
ذانمهْ وْقرًا وإن ا

عمهْ  فلن ٰى دهْل اى إل تدْ
 کوربّ   إذًا أبدًا وْا يْهتد
ة لْو لا غفور ذولْ ا ْحْ رّ



ل وْا سبکيؤاخذهم مبا  لعاجّ
عذاب بل هّلم ّمْوعدٌ لْ ا هلم

ْ   الً من دونه مْوئوْا ّلن جيد  کوتل
ناهمْ مّلا کأْهلٰى قرلْ ا
مه کوجعلْنا ملْهلوْا ظلم

لفتاه موسٰى وإذْ قال   ّمْوعدًا 
 ٰ  أْبلغ ْممع ال أْبرح حتّ

رْين أوْ أْمضي حقباً لْ ا ا ف  بوْ لمّ

ذ ّّت ٱفـ بلغا ْممع بْينهما نسيا حوتهما
ر سرباً لْ ا سبيله يف ا جاوزا   بوْ فلمّ
نا لقدْ لقينا من  غدااتنا   قال لفتاه
قال أرأْيت   نصباً  هـٰذاسفرنا 

رة فإّنّ لاى إل إذْ أوْينا ّصخْ
 وت وما أنسانيه إالّ ْْل ا نسيت

 رهکّشْيطان أْن أذْ لا
ر عاجلْ ا ذ سبيله يفّّت او قال   باً بوْ



ارْ ٱفـ ّنا نْبغکما  کذال  تدّ
فوجدا   ثارمها قصصاً ا عىٰل 

ةً اتْينا عْبدًا ّمْن عبادنا  ه رْحْ
ناه من ّلدنّا علْماً    مْن عندنا وعلّمْ

أن عىٰل  کهْل أتّبعموسٰى قال له 
ت رْشدًا   کقال إنّ   تعلّمن مّما علّمْ
ًا  ْيف کو  لن تْستطيع معي صربْ

ًا  ما لمْ عىٰل  تْصرب   حتطْ به خربْ

 اهلل  شا قال ستاجدّن إن
صي ل  کصابرًا وال أعْ

بْعتّن فال تْسأْلّن تّ ا قال فإن  أْمرًا 
ٰ   عن شيْ  د  ل حتّ مْنه  کأحْ

ٰ نٱفـ  رًا کذ إذا  طلقا حتّ
ّسفينة خرقها قال لا با يفکر

أخرْقتها لتْغرق أْهلها لقدْ جْئت 
 کقال ألمْ أقْل إنّ   شْيئاً إْمرًا 



ًا لن تْس  قال ال   تطيع معي صربْ
ّن  هقْ ّن مبا نسيت وال ترْ تؤاخذْ

طلقا نٱفـ  مْن أْمري عْسرًا 
 ٰ إذا لقيا غالماً فقتله قال  حتّ

ساً ز ٍس ّلقدْ کأقتلْت نفْ ّيةً بغريْ نفْ
قال ألمْ   رًا کجْئت شْيئاً نّ 

لن تْستطيع معي  کإنّ  کأقل لّ 
ًا    عن شيْ  کقال إن سأْلت  صربْ

تصاحْبّن قدْ بلْغت من  بْعدها فال
رًا  ٰ نٱفـ  ّلدّنّ عذْ  طلقا حتّ

يةٍ  تْطعما ْس ا إذا أتيا أْهل قرْ
أن يضّيفومها ْوْا أْهلها فأب

فوجدا فيها جدارًا يريد 
 أْن ينقضّ فأقامه قال لْو شْئت

ت علْيه أْجرًا ّّت ٱلـ  هـٰذاقال   ذْ
ويل ما  کسأنّبئ کفراق بْيّن وبْين

ْ
بتأ



لْيه  ًا لمْ تْستطع عّ  أّما  صربْ
ني کانتْ ملساکّسفينة فلا

ر فأردتّ أْن لْ ا يْعملون يف بوْ
 کهم ّمل ان وراکأعيبها و

خذ 
ْ
 وأّما  ّل سفينةٍ غْصباً کيأ
ان أبواه کغالم فلْ ا

هقهما  مْؤمننيْ فخشينا أن يرْ
رًا کطْغياناً و نا أن   فْ فأردْ

ًا ّمْنه   ٰوةً کزيْبدهلما رّبهما خريْ
اً  دار ْل ا اوأّم   وأْقرب رْحْ

 ان لغالمنيْ يتيمنيْ يفکف
نزٌ کان حتْته کدينة وملْ ا

ان أبومها صاْلاً کهّلما و
مها  کفأراد ربّ  أْن يْبلغا أشدّ
رجا  ةً ّمن کويْستخْ نزمها رْحْ

بّ   کذالوما فعلْته عْن أْمري  کرّ



ًا  لْيه صربْ ويل ما لمْ تْسطع عّ
ْ
  تأ

ننيْ قْل لْ ا عن ذي کويْسألون قرْ
  رًا کم ّمْنه ذکعليْ  ْا سأتْلو
ض وْلْ ا ّنا له يفکإنّا م  رْ
فأتْبع   سبباً   ّل شيْ که من اتْينا
ٰ   سبباً   إذا بلغ مْغرب حتّ
ٍ لا

س وجدها تْغرب يف عنيْ ّشمْ
ْحئةٍ ووجد عندها قْوماً قلْنا يا 

ب لْ ا ذا ننيْ إّما أن تعذّ قرْ
قال   وإّما أن تّتخذ فيمهْ حْسناً 
ب ه مثّ أّما من ظمل فسْوف نعذّ

به عذاباً إلٰى  يردّ  رّبه فيعذّ
وعمل  امن وأّما مْن   رًا کنّ 

 ْسٰن ْْل ا  صاْلاً فله جزا
مثّ   وسنقول له مْن أْمرنا يْسرًا 

ٰ   أتْبع سبباً   إذا بلغ مْطلع حتّ



س وجدها تْطلعلا عىٰل  ّشمْ
قْوٍم ّلمْ جنْعل هّلم ّمن دونها 

ًا  وقدْ أحْطنا  کذالک  سرتْ
ٰ   مثّ أتْبع سبباً   ًا مبا لدْيه خربْ   حتّ

ْين وجد لا إذا بلغ بنيْ  ّسدّ
ادون کمن دونهما قْوماً الّ ي

قهون قْو   يا ذاوْا قال  الً يفْ
جوج لْ ا

ْ
ننيْ إّن يأ قرْ

سدون يف جوج مفْ
ْ
 ومأ
ض فهْل جنْعل لْلْ ا جاً  کرْ  خرْ

ًا عىٰل    أن ّْتعل بْيننا وبْينمهْ سدّ
ٌ کقال ما م ّنّ فيه ريبّ خريْ

مْ کوّن بقّوةٍ أْجعْل بْينفأعين
ماً   توّن زبرا   وبْينمهْ ردْ

ٰ ْْل ا  بنيْ ٰى إذا ساو ديد حتّ
ٰ وْا فخنا ّصدفنيْ قاللا  حتّ



توّن ا  إذا جعله نارًا قال
 فما  أْفرغْ علْيه قْطرًا 

أن يْظهروه وْا طاعْس ا
باً وْا تطاعْس ا وما قال   له نقْ

يبّ فإذا هـٰذا ةٌ ّمن رّ   جا رْحْ
د ريبّ    اک جعله دوعْ

اً کو د ريبّ حقّ   ان وعْ
نا بْعضمهْ يْومئذٍ ميوج کوتر

ّصور لا يف بْعٍض ونفخ يف
وعرْضنا جهّنّ   فاجمْعناهمْ مْجعاً 
 ْ ضاً کيْومئذٍ ّلل   افرين عرْ

ينمهْ يف کذين لّ ا انتْ أعْ
ري کعن ذ  غطا

  ال يْستطيعون مْسعاً وْا انکو
وْا فرکذين لّ ا أفوسب

من عبادي وْا أن يّتخذ



ليا نا جهّنّ   دوّن أوْ تدْ إّنا أعْ
 ْ  مْ کقْل هْل ننّبئ  الً افرين نزکلل
ماْلْ ٱبـ سرين أعْ ذين لّ ا  الً خْ

نْيا لا ياةْْل ا ضّل سْعيمهْ يف دّ
وهمْ ْيسبون أنّمهْ ْيسنون 

لـٰئ  صْنعاً  ذين لّ ا کأوْ
رّبمهْ ولقائه  ياتئابوْا فرک

ماهلمْ فال نقمي هلمْ  فوبطتْ أعْ

ناً قيلْ ا يْوم  کذال  امة وزْ
وْا فرکجزاؤهمْ جهّنّ مبا 

 ورسلي ايايت وْا ذّّت او
وْا امن ذين لّ ا إّن   هزوًا 
انتْ کّصاْلات لاوْا وعمل

س نزلْ ا هلمْ جّنات دوْ   الً فرْ
خالدين فيها ال يْبغون عْنها 

ر لْ ا انکقل ّلْو   الً حو بوْ



 لمات ريبّ لنفدکمدادًا لّ 
ر قْبل أن تنفد لْ ا لمات کبوْ
قْل   يبّ ولْو جْئنا مبْثله مددًا ر

ا أناْ  ٰى مْ يوحکبشرٌ ّمْثل إّنّ
ا  إلـٰهٌ مْ کإلـٰهإليّ أّنّ
جوکواحدٌ فمن   ْا ان يرْ

صاْلاً وال الً رّبه فلْيْعمْل عم  لقا
  بعبادة رّبه أحدًا  کيْشر

 سوره مرمي  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
ة ربّ کذ  هيعص ک  کر رْحْ

رّبه ٰى إذْ ناد  رّيا کعْبده ز
 قال ربّ إّنّ وهن  خفّياً   ندا
س لا تعلْش او عْظم مّنّ لْ ا

ْ
أ رّ

ربّ  کن بدعائکشْيباً ولمْ أ



ت  شقّياً  والي ملْ ا وإّنّ خفْ
 انتکمن ورائي و

رأيت عاقرًا فهبْ لي من ْم ا
ال   يرثّن وير  مْن   ولّياً  کّلدن

يا   علْه ربّ رضّياً ْج او يْعقوب
ها بغالٍم  کرّيا إنّا نبّشرکز  مسْ

قال   لمْ جنْعل ّله من قْبل مسّياً  ْيٰي 
ٰ  ربّ  ون لي غالمٌ کيأنّ

رأيت عاقرًا ْم ا انتکو
قال   رب عتّياً کلْ ا وقدْ بلْغت من

ٌ  کقال ربّ  کذالک هو عليّ هنيّ
ت   شْيئاً  کمن قْبل ولمْ ت کوقدْ خلقْ
  قال ايةً   عل ّليْج ا قال ربّ 

  ّناس ثاللا ملّ کأالّ ت کيتا
 قْومه منعىٰل  فخرج  ليالٍ سوّياً 

حملْ ا راب فأوْ إلْيمهْ أن ٰى وْ



 يا ْيٰي   رةً وعشّياً کبوْا سّبو
 هاتْينا تاب بقّوةٍ وکلْ ا خذ
وحناناً ّمن ّلدنّا   م صبّياً کْْل ا
ًا   ان تقّياً کةً وٰو کوز وبرّ

ن جّبارًا کبوالدْيه ولمْ ي
وسالمٌ علْيه يْوم ولد   عصّياً 

ويْوم ميوت ويْوم يْبعث 
تاب کلْ ا رْ يفکذْ او  حّياً 

مي إذ تبذتْ مْن أْهلها نا مرْ
قّياً کم ذتْ من دونمهْ ّّت ٱفـ  اناً شرْ

سلْنا إلْيها روحنا فتمّثل  حاجاباً فأرْ
قالتْ إّنّ   هلا بشرًا سوّياً 

ـٰنلٱبـ أعوذ ْحْ إن  کمن رّ
ا  نت تقّياً ک اْ أن قال إّنّ

غالماً  کْلهب ل کرسول ربّ 
ٰ  قالتْ   ّياً کز ون لي کيأنّ



غالمٌ ولمْ مْيسْسّن بشرٌ ولمْ 
 کقال ربّ  کذالک قال  بغّياً  کأ

عله ٌ ولناجْ للّناس  ايةً   هو عليّ هنيّ
ةً ّمّنا و ان أْمرًا کورْحْ

ضّياً  اناً کتبذتْ به منٱفـ فوملْته  ّمقْ
إلٰى  خاضملْ ا ها فأجا  قصّياً 
ع لة قالتْ يا لْيتّن متّ لا جذْ ّنخْ
  نت نْسياً ّمنسّياً کذا وـٰقْبل ه

فناداها من حتْتها أالّ حتْزّن قدْ 
ي   سرّياً  کحتْت کجعل ربّ  وهزّ

ع کإليْ  لة تساقطْ عليْ لا جبذْ  کّنخْ
ريب ْش او ليکف  رطباً جنّياً 

ي عْيناً فإّما تريّن من  وقرّ
بشر أحدًا فقولي إّنّ لْ ا

ت لل ـٰنذرْ ْحْ صْوماً فلْن  نرّ
فأتتْ   يْوم إنسّياً لْ ا ملّ کأ



مي لقدْ وْا به قْومها حتْمله قال يا مرْ
ت   جْئت شْيئاً فرّياً  يا أخْ
 کان أبوکهارون ما 

 کانتْ أّم کوما   رأ سْو ْم ا
ْيف کوْا فأشارتْ إلْيه قال  بغّياً 
ْهد ملْ ا ان يفکملّ من کن

  اهلل قال إّنّ عْبد  صبّياً 
  وجعلّن نبّياً  تابکلْ ا تاّنا

اً أْين ما کوجعلّن مبار
صاّنک  ةٰو ّصللٱبـ نت وأوْ
  ة ما دْمت حّياً ٰو کزّ لاو

ًا بوالديت ولمْ جْيعلّْن  وبرّ
ّسالم عليّ لاو  جّبارًا شقّياً 

يْوم ولدتّ ويْوم أموت 
 کذال  ويْوم أْبعث حّياً 

مي قْولبْ اى عيس  قّ ْْل ا ن مرْ



ان کما   ذي فيه مْيرتون لّ ا
ا يقول قضٰى إذا أن يّتخذ من ولدٍ سْبوانه  هللّ  أْمرًا فإّنّ
 اهلل وإّن   ون کن فيکله 

 هـٰذابدوه عْ ٱفـ مْ کريبّ وربّ 
 تلفخْ ٱفـ  صراطٌ ّمْستقميٌ 

زاب من بْينمهْ فوْيٌل ْلْ ا حْ
من ّمْشهد يْوٍم وْا فرکّللّذين 

عْ بمهْ وأْبصرْ   عظميٍ  أمسْ
توننا

ْ
ن کلـٰ يْوم يأ

م يف يْو لْ ا ّظاملونلا
همْ يْوم  ضاللٍ ّمبنٍي   وأنذرْ

ْمر ْلْ ا ْسرة إذْ قضيْْل ا
لةٍ وهمْ ال  وهمْ يف غفْ

 إنّا حنْن نر   يْؤمنون 
ض ومْن علْيها وإلْينا ْلْ ا رْ



جعون   رْ يفکذْ او  يرْ
ان کتاب إْبراهمي إنّه کلْ ا

يقاً نّبّياً  إذْ قال ْلبيه يا   صدّ
أبت لم تْعبد ما ال يْسمع وال 

يا   شْيئاً  ک يْغّن عنيْبصر وال
 ّن من جا أبت إّنّ قدْ 

تلْ ا
ْ
 کبْعّن أْهدتّ ٱفـ کعملْ ما لمْ يأ

يا أبت ال   صراطاً سوّياً 

 ّشْيطان إّن لا تْعبد
ـٰنان للکّشْيطان لا ْحْ  رّ

يا أبت إّنّ أخاف   عصّياً 
 عذابٌ ّمن کأن ميّس 

ـٰنلا ْحْ ون للّشْيطان کفت رّ
قال أراغبٌ أنت   ولّياً 
هليت يا إْبراهمي لئن ّلمْ ا  عْن 

مجنّ  ّن ملّياً هْ او کتنته ْلرْ قال   اجرْ



ريبّ إنّه  کسأْستْغفر ل کسالمٌ عليْ 
تزل  ان يب حفّياً ک مْ کوأعْ

عون من دون  اهلل وما تدْ
عو أالّ ٰى ريبّ عس ْا وأدْ

ا  ريبّ شقّياً   ون بدعاکأ  فلمّ
تزهلمْ وما يْعبدون من عْ ا

وهْبنا له إْسواق  اهلل دون
  جعلْنا نبّياً الى کويْعقوب و

تنا وجعلْنا  ْحْ ووهْبنا هلم ّمن رّ
ٍق علّياً    هلمْ لسان صدْ

موسٰى تاب کلْ ا رْ يفکذْ او
ان کان خمْلصاً وکإنّه 
ونادْيناه من   نّبّياً الً رسو
ن ْلْ ا ّطورلا جانب ميْ

ْبناه جنّياً  تنا   وقرّ ْحْ ووهْبنا له من رّ
 رْ کذْ او  أخاه هارون نبّياً 



اعيل إنّه کلْ ا يف تاب إمسْ
د لْ ا ان صادقک وعْ
ان کو  نّبّياً الً ان رسوکو

مر أْهله
ْ
 ةٰو ّصللٱبـ يأ
ان عند کة وٰو کزّ لاو

ضّياً   رْ يفکذْ او  رّبه مرْ
ريس إنّه کلْ ا ان کتاب إدْ

يقاً نّبّياً    اناً علّياً کورفْعناه م  صدّ

لـٰئ  اهلل ذين أنْعملّ ا کأوْ
ّيةّنبّيني ملا علْيمه ّمن   ن ذرّ

دم ومّمْن ْحلْنا مع نوٍح ا
ّية إْبراهمي  ومن ذرّ
 وإْسرائيل ومّمْن هدْينا

  علْيمهْ تْتىٰل  تبْينا إذاْج او
ـٰنلا ايات ْحْ دًا وْا خرّ  رّ ساجّ
فخلف من بْعدهمْ خلْفٌ   ّياً کوب



 لّصلٰوةاوْا أضاع
ّشهوات فسْوف لاوْا بعتّ او

 إالّ من تاب و  يلْقْون غّياً 
لـٰئ ْلاً وعمل صا امن  کفأوْ

خلون ّنة وال ْل ا يدْ
ٍن   يْظلمون شْيئاً   جّنات عدْ

ـٰنلا يت وعدلّ ا ْحْ  عباده رّ
تّياً کغْيب إنّه لْ ٱبـ

ْ
ده مأ   ان وعْ

ال يْسمعون فيها لْغوًا إالّ 
قمهْ فيها ب رةً کسالماً وهلمْ رزْ

ْ   وعشّياً  يت نور  لّ ا ّنةْل ا کتل
وما   ان تقّياً کمْن عبادنا من 

له ما بنيْ  کل إالّ بأْمر ربّ نتنزّ 
 کذال أْيدينا وما خلْفنا وما بنيْ 

 ربّ   نسّياً  کان ربّ کوما 
ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ



هعْ ٱفـ بْينهما طرْب ْص او بدْ
 ويقول  لعبادته هْل تْعمل له مسّياً 

نسان أئذا ما متّ ْل ا
رج حّياً  أوال   لسْوف أخْ

ناه ْل ا رکيذْ  نسان أنّا خلقْ
 کفوربّ   شْيئاً  کل ولمْ يمن قبْ 

شرنّمهْ  ّشياطني مثّ لاو لنوْ
ضرنّمهْ حْول جهّنّ جثّياً  مثّ   لنوْ

ّل شيعةٍ أّيمهْ کعّن من نْنزل ـٰنلا عىل أشدّ  ْحْ مثّ   عتّياً  رّ
مل ن أعْ للّ ٱبـ لنوْ ٰى ذين همْ أوْ

مْ إالّ کوإن ّمن  بها صلّياً 
 کربّ عىٰل  انکواردها 
ضّياً  يمثّ   حْتماً ّمقْ  ذينلّ ا نناجّ

نذر تّقْوْا ا ّظاملني فيها لا وّ
اياتنا  علْيمهْ تْتىٰل  وإذا  جثّياً 



وْا فرکذين لّ ا بّيناتٍ قال
فريقنيْ لْ ا أّي وْا امن للّذين 

سن ندّياً  ٌ ّمقاماً وأحْ   خريْ
ٍن کمْ أْهلکو نا قْبلمه ّمن قرْ

سن أثاثاً ورئْياً  قْل من   همْ أحْ
ددْ لا ان يفک  لهّضاللة فلْيمْ
ـٰنلا ْحْ ٰ  رّ ًا حتّ إذا  مدّ
ْا رأ  ما يوعدون إّماوْ

ّساعة لا عذاب وإّمالْ ا
اناً کفسيْعلمون مْن هو شرٌّ ّم 

 اهلل ويزيد  وأْضعف جندًا 
ْا تدهْ ا ذينلّ ا ىوْ  هدً
ٌ عند لا باقياتلْ او ّصاْلات خريْ
ًا  کربّ  ٌ ّمردّ   ثواباً وخريْ

 فرکذي لّ ا أفرأْيت
 الً وقال ْلوتنّي مابئاياتنا 



 غْيب أملْ ا ّطلعأ  وولدًا 
ـٰنلا ذ عندّّت ا ْحْ   عْهدًا  رّ
تب ما يقول وّندّ له کالّ سنک
ًا لْ ا من ونرثه ما   عذاب مدّ

دًا  تينا فرْ
ْ
  يقول ويأ

  اهلل من دونوْا ذّّت او
ًا وْا ونکهلةً ّليا   هلمْ عزّ
فرون بعبادتمهْ کالّ سيک

ًا کوي   ونون علْيمهْ ضدّ
 ْ سل  ّشياطنيلا ناألمْ تر أنّا أرْ

همْ کلْ ا عىل افرين تؤزّ
ًا  ا نعدّ   أزّ فال تْعاجْل علْيمهْ إّنّ

ًا   ّتقنيملْ ا يْوم حنْشر  هلمْ عدّ
ـٰنلاى إل ْحْ   وْفدًا  رّ

رمنيملْ ا ونسوق جهّنّ إلٰى  اجْ
دًا  ّشفاعة لا ونکال مْيل  ورْ



ـٰنلا ذ عندّّت ا إالّ من ْحْ  رّ
 ذّّت اوْا وقال  عْهدًا 

ـٰنلا ْحْ لقدْ جْئمتْ شْيئاً    ولدًا  رّ
ًا  ّسماوات لا ادکت  إدّ

ن مْنه وتنشقّ   يتفّطرْ
ض وّترّ ْلْ ا ًا ْل ا رْ   بال هدّ

ـٰنللْوْا أن دع ْحْ   ولدًا  رّ
ـٰنوما ينبغي لل ْحْ أن يّتخذ  رّ

 ّل من يفکإن   ولدًا 
ض إالّ ْلْ او ّسماواتلا   رْ
ـٰنلا يتا ْحْ لقدْ   عْبدًا  رّ

ًا  همْ عدّ صاهمْ وعدّ   أحْ
قيامة لْ ا تيه يْوما  لمّهْ کو

دًا  وْا امن ذين لّ ا إّن   فرْ
عل هلملاوْا وعمل  ّصاْلات سياجْ
ـٰنلا ْحْ ًا  رّ ناه   ودّ ا يّسرْ فإّنّ



ّتقني وتنذر به ملْ ا لتبّشر به کبلسان
ًا  نا کمْ أْهلکو  قْوماً ّلدّ

ٍن هْل حتسّ مْنمه ّمْن  قْبلمه ّمن قرْ
  زًا کأحدٍ أوْ تْسمع هلمْ ر

 طه سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

 ان قرْ لْ ا کما أنزْلنا عليْ   طه 
ن خيْشکإالّ تذْ   ٰى لتْشق   ٰى رةً ملّ
ْن خلقالً يتْنز ّ ضْلْ ا ممّ  رْ
ـٰنلا   عىٰل لْ ا ّسماواتلاو ْحْ  رّ

شلْ ا عىل  له ما يف  ٰى توْس ا عرْ
ض ْلْ ا ّسماوات وما يفلا رْ

  ٰى ّثرلا وما بْينهما وما حتْت
 قْول فإنّه يْعمللْ ٱبـ هرْ وإن ّتْ 



فلا إلـٰه  ال اهلل  ٰى ّسرّ وأخْ
اْلْ ا إالّ هو له    ْسٰن ْْل ا  مسْ

 إذْ   موسٰى حديث  کوهْل أتا
 نارًا فقال ْلْهلهرأٰى 

نْست ا  إّنّ وْا ثکْم ا
م ّمْنها بقبٍس کتيا  نارًا ّلعلّي
ى لا عىل أوْ أجد   ّنار هدً

ا أتاها نودي يا    موسٰى فلمّ

 کإنّ  کلعْ نْعليْ خْ ٱفـ کربّ  أناْ  إّنّ 
س طًوى ملْ ا وادلْ ٱبـ   قدّ

تخْ اوأناْ    ٰى تمعْ ملا يوحْس ٱفـ کرتْ
إالّ إلـٰه  ال اهللأناْ  إنّّن
ّن وأقمعْ ٱفـ أناْ   لّصلٰوةا بدْ
 ّساعة لا إّن   ري کلذ

زکاتيةٌ أ فيها لتاجْ ٰى اد أخْ
ٍس مبا تْسعک نّ  الف  ٰى ّل نفْ  کيصدّ



بع تّ او ايْؤمن به العْنها مْن 
د ْ   ٰى هواه فرتْ يا  کبيمين کوما تل
قال هي عصاي   موسٰى 
 علْيها وأهشّ بها ؤْا کأتو
رب ئاغنمي ولي فيها معىٰل 
ر   موسٰى قال أْلقها يا   ٰى أخْ

قال   ٰى فأْلقاها فإذا هي حّيةٌ تْسع
ها وال ّتفْ سنعيدها سريتها  خذْ

 کممْ يدْض او  ٰى ولْلْ ا
مْن   ّتْرْج بْيضا کجناحإلٰى 

ر ايةً    غريْ سو  کلنري  ٰى أخْ
 هبْ ذْ ا  ٰى ربْ کلْ ا اياتنا مْن 

عْون إنّه طغإلٰى  قال   ٰى فرْ
ري ْش ا ربّ    رحْ لي صدْ

لْل حْ او  ويّسرْ لي أْمري 
دةً ّمن ّلساّن  قه  عقْ   قْولي وْا يفْ



  عل ّلي وزيرًا ّمْن أْهلي ْج او
ددْ به ْش ا  هارون أخي 

ري  يف ه کأْشرو  أزْ
  ثريًا ک کيْ نسّبوک  ري أْم 
 کإنّ   ثريًا ک کرکونذْ 
قال قدْ   نت بنا بصريًا ک

ولقدْ   موسٰى يا  کأوتيت سْؤل
ر کمنّنا عليْ  ةً أخْ إذْ   ٰى مرّ

حْينا   ٰى ما يوح کأّم إلٰى  أوْ
 ّتابوتلا ذفيه يفْق ا أن
 ميّ لْ ا ميّ فلْيلْقهلْ ا ذفيه يفْق ٱفـ
ه عدوٌّ ّلي وعدوٌّ لٱبـ خذْ

ْ
 ّساحل يأ

 حمّبةً ّمّنّ ولتْصنع کّله وأْلقْيت عليْ 
ت  عْيّن عىٰل   کإذْ مْتشي أخْ

من عىٰل  مْ کفتقول هْل أدلّ 
 کأّم إلٰى  کفله فرجْعناکي



يْ تقرّ عْينها وال حتْزن ک
ْينا ساً فناجّ غمّ لْ ا من کوقتلْت نفْ

فتوناً فلبْثت سنني يف  کوفتّنا
ين مثّ جْئت قدرٍ عىٰل  أْهل مدْ سي  کطنْعتْص او  موسٰى يا    لنفْ

 کهبْ أنت وأخوذْ ا
  ري کوال تنيا يف ذبئاياى 

عْون إنّه إلٰى  هباذْ ا فرْ

ّلّيناً ّلعلّه الً فقوال له قْو   ٰى طغ
قاال رّبنا   ٰى ر أوْ خيْشکيتذ

رط علْينا  إنّنا ّناف أن يفْ
قال ال ّتافا   ٰى أوْ أن يْطغ

ع وأرکإنّّن مع   ٰى ما أمسْ
تياه فقوال إّنا رس

ْ
 کوال ربّ فأ

سْل معنا بّن إْسرائيل وال  فأرْ
ْبمهْ قدْ جْئنا بّ ئاب کتعذّ  کيةٍ ّمن رّ



 بعتّ ا منعىٰل  ّسالملاو
إّنا قدْ أوحي إلْينا   ٰى دهْل ا

ب کمن عىٰل  عذابلْ ا أّن  ذّ
بّ   ٰى وتولّ  ما يا کقال فمن رّ

ذي لّ ا قال رّبنا  موسٰى 
ط خلْقه مثّ   ّل شيْ کٰى أعْ

 قرونلْ ا قال فما بال  ٰى هد
قال علْمها عند ريبّ   ٰى ولْلْ ا

تابٍ الّ يضّل ريبّ وال کيف 
 مکذي جعل للّ ا  ٰى ينس
ض مْهدًا وسلْلْ ا مْ کل کرْ

  ما  ّسمالا وأنزل منالً فيها سب
واجاً ّمن نّباتٍ  رْجنا به أزْ فأخْ

 ٰ ْوْا عرْ اووْا لک   شتّ
لئاياتٍ  کذالإّن يف  مْ کأنْعام

لي وْ نامْنها خ  ٰى ّنهلا ْلّ مْ کلقْ



مْ ومْنها کوفيها نعيد
رکّنْرج   ٰى مْ تارةً أخْ

لّها کنا ايات ولقدْ أرْيناه 
ب وأٰب کف قال أجْئتنا    ذّ

ر ضنا بسوْ رجنا مْن أرْ يا  کلتخْ
تينّ   موسٰى 

ْ
رٍ ّمْثله کفلنأ عْل ْج ٱفـ بسوْ

مْوعدًا الّ ّنْلفه حنْن  کبْيننا وبْين
قال   اناً سًوى کوال أنت م

ينة لا ممْ يْو کمْوعد زّ
ى لا وأن ْيشر   ّناس ضوً

عْون فاجمع ٰى فتولّ  ْيده مثّ کفرْ
مْ کوْيلٰى قال هلم ّموس   أٰى 
رت ذباً ک اهلل عىلوْا ال تفْ
 مْ بعذابٍ وقدْ خاب منکفيْسوت
أْمرهم وْا فتنازع   ْفرتٰى ا

ولاوْا بْينمهْ وأسرّ    ٰى ّناجْ



ن هـٰذاإْن وْا قال
لساحران يريدان أن 

ض م ّمْن کخيْرجا م کأرْ
هبا بطريقت رمها ويذْ  مکبسوْ

ع   ْثىٰل ملْ ا مْ کْيدکوْا فأمجْ
اً وقدْ أْفلحوْا تئْ ا مثّ   صفّ
وْا قال   تْعىٰل ْس ا يْوم منلْ ا
إّما أن تلْقي وإّما موسٰى يا 

ل مْن أْلقکأن نّ    ٰى ون أوّ
فإذا حباهلمْ وْا قال بْل أْلق

رهمْ  وعصّيمهْ خيّيل إلْيه من سوْ
سه خيفةً   ٰى أنّها تْسع جس يف نفْ فأوْ
 أنت کقلْنا ال ّتفْ إنّ   ٰى ّموس
ىٰل ْلْ ا تلْقفْ  کوأْلق ما يف ميين   عْ

ا صنعوْا ما صنع وْا إّنّ
لحک ّساحر لا ْيد ساحرٍ وال يفْ



ّسورة لا فأْلقي   حْيث أٰى 
دًا قال بربّ هارون  امّنا وْا ساجّ

  منمتْ له قْبل أْن ا  قال  موسٰى و
 مکبريکمْ إنّه لکذن لا
ر لا مکذي علّملّ ا ّسوْ

مْ کفألقّطعّن أْيدي
جل م ّمْن خالفٍ کوأرْ
 مْ يف جذوعکوْلصلّبنّ 

ل ولتْعلمّن أّينا أشدّ لا ّنخْ
لن وْا قال  ٰى عذاباً وأْبق

 بّيناتلْ ا نا من جا ماعىٰل  کنّْؤثر
ض ما أنت ْق ٱفـ ذي فطرنالّ او

ضي  ا تقْ ـٰذهقاٍض إّنّ  ياةْْل ا ه
نْيا لا رّبنا ليْغفر لنا ب امّنا إنّا   دّ

رْهتنا علْيه کخطايانا وما أ
رلا من ٌ وأْبق اهللو ّسوْ   ٰى خريْ



ت رّبه ْمرماً فإّن له جهّنّ 
ْ
إنّه من يأ

ته    ال ميوت فيها وال ْيٰي 
ْ
ومْن يأ

 ّصاْلاتلا مْؤمناً قدْ عمل
لـٰئ رجاتلا هلم کفأوْ    عىٰل لْ ا دّ

ٍن ّْتري من حتْتها  جّنات عدْ
 کذالن فيها ونْهار خالديْلْ ا

ولقدْ   ٰى کمن تز  جزا
حْينا أْن أْسر موسٰى إلٰى  أوْ

ربْ هلمْ طريقاً ْض ٱفـ بعبادي
ر يبساً الّ ّتاف درلْ ا يف اً کبوْ

عْون   ٰى وال ّتْش فأتْبعمهْ فرْ
ميّ ما لْ ا جبنوده فغشيمه ّمن

عْون   غشيمهْ  وأضّل فرْ
يا بّن   ٰى قْومه وما هد

ْن م ّم کإْسرائيل قدْ أجنْينا
ناکعدوّ  مْ کمْ وواعدْ



ن ْلْ ا ّطورلا جانب ميْ
ْلنا عليْ   ّن ملْ ا مکونزّ

من وْا لک  ٰى ّسلْولاو
مْ وال کطّيبات ما رزْقنا

مْ کفيه فيوّل عليْ ْوْا تْطغ
غضيب ومن ْيلْل علْيه غضيب 

ن تاب   ٰى فقدْ هو ارٌ ملّ وإّنّ لغفّ
 وعمل صاْلاً مثّ  امن و

اجل  ٰى تدهْ ا عن  کوما أعْ
  القال همْ أوْ   موسٰى  يا کقْوم
ربّ  کأثري وعاجلْت إليْ عىٰل 
من  کقال فإنّا قدْ فتّنا قْوم  ضٰى لرتْ 
  ّسامرّي لا وأضلمّه کبْعد

قْومه إلٰى موسٰى فرجع 
غْضبان أسفاً قال يا قْوم 

مْ کمْ ربّ کألمْ يعدْ 



دًا حسناً أفطال عليْ   مکوعْ
ْ أن يّل لْ ا عْهد أمْ أردمتّ
مْ کبّ مْ غضبٌ ّمن رّ کعليْ 

مت ّمْوعدي  لفْ ما وْا قال  فأخْ
نا مْوعد لفْ ْ  کأخْ ا نّ کولـٰنا کمبل

زارًا ّمن زينة  ّْحلْنا أوْ
 کذالکقْوم فقذْفناها فلْ ا
رج هلمْ   ّسامرّي لاى أْلق فأخْ

وْا جسدًا له خوارٌ فقالالً عاجْ 
موسٰى وإله مْ کإلـٰه هـٰذا
جع   فنسي  ن أالّ يرْ أفال يروْ

هلمْ  کلوال مْي الً إلْيمهْ قْو 
عاً  ًا وال نفْ ولقدْ قال هلمْ   ضرّ

ا  هارون من قْبل يا قْوم إّنّ
ـٰنلا مکفتنمت به وإّن ربّ  ْحْ  رّ

وْا بعوّن وأطيعتّ ٱفـ



ح علْيه وْا قال  أْمري  لن نّربْ
ٰ کعا جع إلْينا  فني حتّ يرْ

 کقال يا هارون ما منع  موسٰى 
 ّ أالّ   وْا إذْ رأْيتمهْ ضل

 قال يا   تّتبعن أفعصْيت أْمري
ييت وال بْ ا خذْ بلوْ

ْ
ن أمّ ال تأ

سي إّنّ خشيت أن 
ْ
برأ

ْقت بنيْ بّن إْسرائيل  تقول فرّ

قبْ قْولي  قال فما   ولمْ ترْ
ت مبا   يا سامرّي  کخْطب قال بصرْ

به فقبْضت قْبضةً وْا لمْ يْبصر
تها لا ّمْن أثر سول فنبذْ رّ

سي  کذالکو   سّولتْ لي نفْ
ياة ْْل ا يف کهبْ فإّن لذْ ٱفـ قال

 کأن تقول ال مساس وإّن ل
 ظرْ ناو مْوعدًا ّلْن ّتْلفه



ذي ظلْت لّ ا کإلـٰه إلٰى 
قّنه مثّ لننسفّنه يفکعلْيه عا  فاً ّلنورّ

ا إهل  ميّ نْسفاً لْ ا  اهلل مکإّنّ
إالّ هو وسع إلـٰه  ذي اللّ ا
نقصّ  کذالک  علْماً   ّل شيْ ک
 ما قدْ سبق وقدْ   مْن أنبا کعليْ 

مْن   رًا کّلدنّا ذمن  کاتْينا
رض عْنه فإنّه ْيمل يْوم  أعْ

رًا لْ ا   وساخالدين فيه   قيامة وزْ
يْوم   الً قيامة ْْح لْ ا هلمْ يْوم
 ّصور وحنْشرلا ينفخ يف

قاً ملْ ا رمني يْومئذٍ زرْ   اجْ
يتخافتون بْينمهْ إن ّلبْثمتْ إالّ 

مل مبا   عْشرًا  حنْن أعْ
يقولون إذْ يقول أْمثلمهْ 

  ّلبْثمتْ إالّ يْوماً  طريقةً إن



بال فقْل ينسفها ْل ا عن کويْسألون
صفاً   ريبّ نْسفاً    فيذرها قاعاً صفْ

  فيها عوجاً وال أْمتاً ٰى ال تر
اعي ال لا يْومئذٍ يّتبعون دّ

 عوج له وخشعت
ـٰنْصوات للْلْ ا ْحْ فال تْسمع  رّ

 يْومئذٍ الّ تنفع  إالّ مْهساً 
 ّشفاعة إالّ مْن أذن لهلا

ـٰنرّ لا   الً ورضي له قْو  ْحْ
يْعمل ما بنيْ أْيديمهْ وما خلْفمهْ 

 وعنت  وال ييطون به علْماً 
قّيوم وقدْ لْ ا وجوه للْويّ لْ ا

ومن يْعمْل   خاب مْن ْحل ظلْماً 
ّصاْلات وهو مْؤمٌن فال لا من

  خياف ظلْماً وال هْضماً 
اً ان قرْ أنزْلناه  کذالکو



ْفنا فيه من  عربّياً وصرّ
يد لعلمّهْ يّتقون أوْ وعلْ ا

ى فتعال  رًا کْيد  هلمْ ذ
 قّ وال تْعاجْل ْْل ا کلملْ ا اهلل

ض ان قرْ لْ ٱبـ ٰى من قْبل أن يقْ
ّن  کإليْ  بّ زدْ يه وقل رّ وحْ
نا  علْماً  دم ا إلٰى  ولقدْ عهدْ

ماً    من قْبل فنسي ولمْ جندْ له عزْ

وْا اجدْس ا ةکوإذْ قلْنا للْمالئ
يس إالّ إْبلوْا دم فساجدئال

 هـٰذاإّن  ادم فقلْنا يا    أٰب 
ج کعدوٌّ لّ  فال  کولزوْ

  ٰى ّنة فتْشقْل ا ما منکخيْرجنّ 
أالّ ّتوع فيها وال  کإّن ل

ال تْظمأ فيها وال  کوأنّ   ٰى تْعر
 فوْسوس إلْيه  ٰى تْضو



هْل  ادم ّشْيطان قال يا لا
ْ ْل ا شاجرةعىٰل  کأدلّ   کلْد ومل

 هلما سْو  ال مْنها فبدتْ کفأ   الّ يْبىٰل 
تهما وطفقا خيْصفان علْيهما من ا

 ادم ٰى ّنة وعصْل ا ورق
تباه رّبه فتاب ْج ا مثّ   ٰى رّبه فغو

بطا مْنها هْ ا قال  ٰى علْيه وهد
مْ لبْعٍض عدوٌّ فإّما کمجيعاً بْعض

تينّ 
ْ
ى فمنکيأ بع تّ ا م ّمّنّ هدً

  ٰى هداي فال يضّل وال يْشق
رض عن  ومْن أعْ

اً کضنري فإّن له معيشةً کذ
ّمٰ لْ ا وحنْشره يْوم    قيامة أعْ

ّمٰ  تّن أعْ وقدْ  قال ربّ لم حشرْ
 کذالک قال  نت بصريًا ک
 کذالکنا فنسيتها وايات  کأتتْ 



 کذالکو  ٰى يْوم تنسلْ ا
جنْزي مْن أْسرف ولمْ يْؤمن 

 االخره رّبه ولعذاب ياتئاب
أفمْل يْهد هلمْ   ٰى أشدّ وأْبق

 نا قْبلمه ّمنکمْ أْهلک
ون مْيشون يف قرلْ ا
 کذالإّن يف  نمهْ کمسا

ليلئاياتٍ  وْ ولْوال   ٰى ّنهلا ْلّ

بّ ک ان کل کلمةٌ سبقتْ من رّ
 رْب ْص ٱفـ  لزاماً وأجٌل مسّمى 

د عىٰل  ما يقولون وسّبحْ حبمْ
س وقْبل لا قْبل طلوع کربّ  ّشمْ

لّْيل فسّبحْ لا  ناا  غروبها ومْن 
ّ لا وأْطراف  کّنهار لعل

ضٰى ت ّن   رْ إلٰى  کعْينيْ وال متدّ
واجاً ّمْنمهْ زْهرة  ما مّتْعنا به أزْ



تنمهْ فيه لا ياةْْل ا نيا لنفْ دّ
ق ربّ  ٌ وأْبق کورزْ   ٰى خريْ

مرْ أْهل
ْ
لّصلٰوة ٱبـ کوأ
قاً  کطرْب علْيها ال نْسألْص او رزْ

زق ولْ او کحّنْن نرْ   ٰى عاقبة للّتقْ
تينا بوْا وقال

ْ
ّبه ئالْوال يأ يةٍ ّمن رّ تمه بّينة

ْ
 ّصوفلا ما يف أولمْ تأ

ناهم کولْو أّنا أْهل  ٰى ولْلْ ا

رّبنا لْوال وْا بعذابٍ ّمن قْبله لقال
سلْت إلْينا رسو  فنّتبع الً أرْ

من قْبل أن نّذّل  کايات
لٌّ ّمرتّبصٌ کقْل   ٰى وّنْز
فستْعلمون مْن وْا فرتّبص

 ّصراطلا أْصواب
  ٰى تدهْ ا ّسوّي ومنلا
  نبياْلْ ا سوره  



ْحْ ا اهللبْسم  حميا ـٰنلرّ  لرّ
ْقرتب للّناس حسابمهْ وهمْ يف ا

لةٍ ّمْعرضون  تيمه ّمن   غفْ
ْ
ما يأ

ْد ٍ إالّ رٍ ّم کذ ّبمه حمّ  ن رّ
الهيةً   تمعوه وهمْ يلْعبون ْس ا

وْا  ولا قلوبمهْ وأسرّ ى ّناجْ
إالّ  هـٰذاذين ظلموْا هْل لّ ا

تونکبشرٌ ّمْثل
ْ
ر لا مْ أفتأ ّسوْ

 قال ريبّ يْعمل  وأنمتْ تْبصرون 
ض ْلْ او  لّسماايف قْول لْ ا رْ

بْل قالوْا   علمي لْ ا ّسميعلا وهو
رتاه ْف ا ٍم بلالأْضغا  أحْ 

تنا ب
ْ
ما کيةٍ ئابْل هو شاعرٌ فلْيأ

سل لون ْلْ ا أرْ تْ امن ما   وّ
يةٍ أْهل ناها أفمهْ کقْبلمه ّمن قرْ

سلْنا قْبل  يْؤمنون   کوما أرْ



 نّوحي إلْيمهْ الً رجاإالّ 
ر إن کذّ لا ألوْا أْهلْس ٱفـ

وما جعلْناهمْ   تْعلمون  النمتْ ک
 
ْ
 لونکجسدًا الّ يأ

وْا انکّطعام وما لا
 مثّ صدْقناهم  خالدين 

د فأجنْيناهمْ ومن نّشالْ ا   وعْ
لقدْ أنزْلنا   ْسرفني ملْ ا ناکوأْهل

تاباً فيه کمْ کإليْ 
  مْ أفال تْعقلون کرکذ
يةٍ کو نا من قرْ انتْ کمْ قصمْ

نا بْعدها
ْ
  قْوماً  ظاملةً وأنشأ

ا أحّس   خرين ا سنا وْا فلمّ
ْ
بأ

  ضون کإذا هم ّمْنها يرْ 
وْا جعرْ اووْا ضکال ترْ 

ما أتْرْفمتْ فيه إلٰى 



ّ کنکومسا   مْ تْسألون کمْ لعل
ّنا کيا وْيلنا إنّا وْا قال

ْ   ظاملني   کفما زالت تّل
 ٰ واهمْ حتّ جعلْناهمْ  دعْ
نا  حصيدًا خامدين   وما خلقْ

ض ومْلْ او  ّسمالا ا بْينهما رْ
نا أن نّّتخذ   العبني  لْو أردْ
ناه من ّلدنّا إن ٱـهلْوًا لّ  ّّتذْ

ذف  ّنا فاعلني ک  قّ ْْل ٱبـ بْل نقْ
مغه فإذا هو لْ ا عىل باطل فيدْ

وْيل مّما لْ ا مکزاهقٌ ول
 وله من يف  تصفون 

ض ومْن ْلْ او ّسماواتلا رْ
ربون عْن کعنده ال يْست

سرون    عبادته وال يْستوْ
ّنهار ال لاو لّْيللا يسّبوون



رتون  هلةً ا وْا ذّّت ا أم  يفْ
ض همْ ينشرون ْلْ ا ّمن   رْ
 اهلل هلةٌ إالّ ا  ان فيهماکلْو 

ش لْ ا ربّ  اهلل لفسدتا فسْبوان عرْ
ا يصفون  عل   عمّ ا يفْ ال يْسأل عمّ
وْا ذّّت ا أم  وهمْ يْسألون 

وْا هات هلةً قْل ا  من دونه
هان ر من ّمعي کذ هـٰذامْ کبرْ

ثرهمْ کقْبلي بْل أ ر منکوذ
قّ فمه ْْل ا ال يْعلمون
سلْنا من قْبل  ّمْعرضون   کوما أرْ

سولٍ إالّ نوحي إلْيه  من رّ
أناْ  إالّ إلـٰه  أنّه ال

 ذّّت اوْا وقال  بدون عْ ٱفـ
ـٰنلا ْحْ ولدًا سْبوانه بْل عبادٌ  رّ
قْول لْ ٱبـ ال يْسبقونه  رمون کّم 



يْعمل ما بنيْ   وهم بأْمره يْعملون 
ديمهْ وما خلْفمهْ وال أيْ 

ٰى تضرْ ا يْشفعون إالّ ملن
ومن   وهم ّمْن خْشيته مْشفقون 

ّمن دونه إلـٰهٌ  يقْل مْنمهْ إّنّ 
 کذالک جنْزيه جهّنّ  کذالف

 أولمْ ير  ّظاملني لا جنْزي
 أّن وْا فرکذين لّ ا

ض ْلْ او ّسماواتلا رْ
نامها وجعلْنا منک  انتا رتْقاً ففتقْ
فال حيٍّ أ  ّل شيْ ک  املْ ا

 وجعلْنا يف  يْؤمنون 
ض رواسي أن متيد ْلْ ا رْ

لعلمّهْ الً بمهْ وجعلْنا فيها فاجاجاً سب
فاً   ّسمالا وجعلْنا  يْهتدون  سقْ

ْفوظاً وهمْ عْن  ها ايات حمّ



ذي لّ ا وهو  مْعرضون 
سلاو ّنهارلاو لّْيللا خلق  ّشمْ
  يْسبوون  کلٌّ يف فلکقمر لْ او

لْد ْل ا کوما جعلْنا لبشرٍ ّمن قْبل
  الدون ْل ا أفإن ّمتّ فمه

ٍس ذائقةک ْوت ملْ ا ّل نفْ
ريْ ْل او ّشرّ لٱبـ مکونْبلو

جعون  وإذا   فْتنةً وإلْينا ترْ

إن وْا فرکذين لّ ا کا ر
 ذاـٰإالّ هزوًا أه کيّتخذون

مْ کهلتا  رکذي يذْ لّ ا
ـٰنلا رکوهم بذ ْحْ همْ  رّ

نسان ْل ا خلق  افرون ک
 فالايايت  مْ کمْن عاجلٍ سأري

 هـٰذا ويقولون متٰ   تْستْعاجلون 
د إن لْ ا   نمتْ صادقني کوعْ



وْا فرکذين لّ ا لْو يْعمل
ون عن کحني ال ي فّ

ّنار وال عن لا وجوهمه
  ظهورهمْ وال همْ ينصرون 
تيمه بْغتةً فتْبهتمهْ فال 

ْ
بْل تأ

ها وال همْ  يْستطيعون ردّ
تْهزئ برسلٍ ْس ا ولقد  ينظرون 

وْا سخرذين لّ ٱبـ فواق کّمن قْبل

  به يْستْهزئون وْا انکمْنمه ّما 
 لّْيللٱبـ مکلؤکقْل من ي

ـٰنلا ّنهار منلاو ْحْ بْل همْ  رّ
  ر رّبمه ّمْعرضون کعن ذ

هلةٌ مْتنعمه ّمن ا  أمْ هلمْ 
دوننا ال يْستطيعون نْصر 
  أنفسمهْ وال هم ّمّنا يْصوبون 

ٰ  باا و  هـٰؤال بْل مّتْعنا  همْ حتّ



أفال عمر لْ ا طال علْيمه
يت

ْ
ن أنّا نأ ض ْلْ ا يروْ رْ

 ننقصها مْن أْطرافها أفمه
ا   غالبون لْ ا قْل إّنّ

ي وال يْسمعلْ ٱبـ مکأنذر  وحْ
عالا ّصمّ لا إذا ما   دّ

وةٌ ّمْن   ينذرون  ولئن ّمّسْتمهْ نفْ
ليقولّن يا وْيلنا إّنا  کعذاب ربّ 

 ونضع  ّنا ظاملني ک
 قْسط ليْوملْ ا وازينملْ ا
سٌ شْيئاً وإن قيامة فال تْظمللْ ا  نفْ
دلٍ ک ان مْثقال حّبةٍ ّمْن خرْ   بنا حاسبني فٰى کبها و تْيناأ
 وهارونموسٰى  اتْينا ولقدْ 

قان وضيالْ ا رًا کوذ  فرْ
 ذين خيْشْون رّبمهلّ ا  ّللْمّتقني 



ّساعة لا غْيب وهم ّمنلْ ٱبـ
 کرٌ ّمبارکذ هـٰذاو  مْشفقون 

  رون کأنزْلناه أفأنمتْ له من
إْبراهمي رْشده من  نااتيْ  ولقدْ 
إذْ قال   ّنا به عاملني کقْبل و

 ّتماثيللا هـٰذهْلبيه وقْومه ما 
  فون کيت أنمتْ هلا عالّ ا
ناوْا قال   هلا عابدين نا  ابا  وجدْ

 و نمتْ أنمتْ کقال لقدْ 
  مْ يف ضاللٍ ّمبنٍي کباؤا
قّ أمْ ْْل ٱبـ أجْئتناوْا قال

عبني لا أنت من قال بل   الّ
بّ   ّسماواتلا ربّ مْ کرّ
ضْلْ او ذي فطرهّن لّ ا رْ

 ّمنم کذال عىٰل وأناْ 
يدّن کْلهللّ ٱتـو  ّشاهدين لا



وْا م بْعد أن تولّ کأْصنام
برين  فاجعلمهْ جذاذًا إالّ   مدْ

بريًا هّلمْ لعلمّهْ إلْيه ک
جعون   هـٰذامن فعل وْا قال  يرْ

  ّظاملني لا هلتنا إنّه ملنئاب
يقال  رهمْ کمسْعنا فتً يذْ وْا قال

توْا قال  له إْبراهمي 
ْ
 بهوْا فأ

نيعىٰل  ّناس لعلمّهْ لا أعْ

نت فعلْت أ وْا قال  يْشهدون 
قال بْل   هلتنا يا إْبراهمي ئاب هـٰذا
ألوهمْ ْس ٱفـ هـٰذابريهمْ کفعله 

  ينطقون وْا انکإن 
وْا أنفسمهْ فقالإلٰى وْا فرجع
مثّ   ّظاملون لا مْ أنمتکإنّ 
لقدْ رؤوسمهْ عىٰل وْا سکن

ت ما ه قال   ينطقون   ؤالـٰعلمْ



ما  اهلل أفتْعبدون من دون
مْ شْيئاً وال کال ينفع

مْ وملا کأفٍّ لّ   مْ کيضرّ 
أفال  اهلل تْعبدون من دون

قوهوْا قال  تْعقلون   حرّ
مْ إن کهلتا وْا صرناو

قلْنا يا نار   نمتْ فاعلني ک
دًا وسالماً ک عىٰل  وّن برْ

به وْا وأراد  إْبراهمي 
سرين ْلْ ا دًا فاجعلْناهميْ ک   خْ

ى إل وجنّْيناه ولوطاً 
ضْلْ ا نا فيها کيت بارلّ ا رْ

ووهْبنا له إْسواق   للْعاملني 
جعلْنا الى کويْعقوب نافلةً و

ةً   صاْلني  وجعلْناهمْ أئمّ
حْينا إلْيمهْ  يْهدون بأْمرنا وأوْ



ات وإقامْل ا فْعل  ريْ
ة ٰو کزّ لا  ة وإيتاٰو ّصللا
  دين لنا عابوْا انکو

ماً وعلْماً که حاتْينا ولوطاً 
يةلْ ا وجنّْيناه من يت لّ ا قرْ

بائث ْل ا انت تّْعملک
  قْوم سْو وْا انکإنّمهْ 
تنا   فاسقني  خلْناه يف رْحْ وأدْ

ونوحاً   ّصاْلني لا إنّه من
تاجْبنا له ْس ٱفـ من قْبلٰى إذْ ناد

ْيناه وأْهله من بکلْ ا فناجّ  رْ
ناه من  عظمي لْ ا  مقْو لْ ا ونصرْ
بکذين لّ ا إنّمهْ بئاياتنا  وْا ذّ
  قْوم سْو وْا انک

عني  رْقناهمْ أمجْ   فأغْ
وداوود وسلْيمان إذْ 



رْ  إذْ نفشتْ ْْل ا مان يفکيْ 
ّنا کقْوم ولْ ا فيه غّن

ناها سلْيمان   ممهْ شاهدين کْل ففّهمْ
ماً وعلْماً کح اتْينا الى کو

نا مع داوود رْ بال ْل ا وسخّ
ن   ا فاعلني نّ کّطريْ ولاو يسّبوْ

ناه صْنعة لبوٍس لّ  مْ کوعلّمْ
صن سکلتوْ

ْ
مْ فهْل أنمتْ کم ّمن بأ

يح لا ولسلْيمان  رون کشا رّ
ى إل عاصفةً ّْتري بأْمره

ضْلْ ا نا فيها کيت بارلّ ا رْ
 ومن  عاملني   ّل شيْ کّنا بکو
ّشياطني من يغوصون له لا

 کذالدون الً ويْعملون عم
  ّنا هلمْ حافظني کو

رّبه أّنّ ٰى ادوأّيوب إذْ ن



حملا مّسّن  ّضرّ وأنت أرْ
اْحني لا نا ما کتاجْبنا له فْس ٱفـ  رّ شفْ

ه أْهله ومْثلمه اتْينا به من ضرٍّ و
ةً ّمْن عندنا  ّمعمهْ رْحْ

  للْعابدين ٰى رکوذ
ريس وذا اعيل وإدْ  وإمسْ

ل کلْ ا   ّصابرين لا لٌّ ّمنکفْ
تنا إنّمه  خلْناهمْ يف رْحْ وأدْ

ّنون لا وذا  ّصاْلني لا ّمن
هب مغاضباً فظّن أن  إذ ذّ

در علْيه فناد  يفٰى ّلن نّقْ
إالّ إلـٰه  ّظلمات أن الّ لا

 نت منکإّنّ  کأنت سْبوان
تاجْبنا له وجنّْيناه ْس ٱفـ  ّظاملني لا
 نناجي کذالکغمّ ولْ ا من
رّيا إذْ کوز  ْؤمنني ملْ ا



دًا ٰى ناد ّن فرْ رّبه ربّ ال تذرْ
  وارثني لْ ا وأنت خريْ 

 نا له ووهْبنا له ْيٰي تاجبْ ْس ٱفـ
جه إنمّهْ  نا له زوْ وأْصلوْ

 يسارعون يفوْا انک
عوننا رغباً ْل ا ات ويدْ ريْ

  لنا خاشعني وْا انکورهباً و
نا لّ او جها فنفخْ صنتْ فرْ يت أحْ

وحنا وجعلْناها   نهابْ او فيها من رّ
 هـٰذهإّن   ّللْعاملني  ايةً 
 مْ أّمةً واحدةً وأناْ کأّمت
  دون بعْ ٱفـ مْ کربّ 

أْمرهم بْينمهْ وْا وتقّطع
فمن   لٌّ إلْينا راجعون ک

ّصاْلات وهو مْؤمٌن لا يْعمْل من
ران لسْعيه وإنّا له کفال  فْ



عىٰل  وحرامٌ   اتبون ک
يةٍ أْهل ناها أنّمهْ ال کقرْ
جعون  ٰ   يرْ إذا فتوتْ  حتّ

جوج وهم ّمن 
ْ
جوج ومأ

ْ
يأ

 رتبْق او  ّل حدبٍ ينسلون ک
دلْ ا هي  قّ فإذاْْل ا وعْ

ذين لّ ا شاخصةٌ أْبصار
ّنا يف کيا وْيلنا قدْ وْا فرک

لةٍ ّمْن    ّنا ظاملني کبْل  هـٰذاغفْ
 مْ وما تْعبدون من دونکإنّ 

حصب جهّنّ أنمتْ هلا  اهلل
   هـٰؤال انکلْو   واردون 

لٌّ فيها کهلةً ّما وردوها وا
هلمْ فيها زفريٌ وهمْ   خالدون 

ذين لّ ا إّن   فيها ال يْسمعون 
لـٰئ ْسٰن ْْل ا قتْ هلم ّمّناسب  کأوْ



ال يْسمعون   عْنها مْبعدون 
تهتْ ْش ا حسيسها وهمْ يف ما
 ال ْيزنمه  أنفسمهْ خالدون 

اهمکْلْ ا فزعلْ ا  رب وتتلقّ
 مکيْوم هـٰذاة کالئملْ ا
  نمتْ توعدون کذي لّ ا

  ّسمالا يْوم نْطوي
ْ لا طيّ ک ما کتب کّساجّل لل

د ل خلْقٍ نّعيده وعْ نا أوّ
ْ
ًا بدأ

ولقدْ   ّنا فاعلني کعلْينا إنّا 
بور من بْعدلا تْبنا يفک  زّ
ض ْلْ ا ر أّن کذّ لا رْ

  ّصاْلون لا يرثها عبادي
لبالغاً ّلقْوٍم  هـٰذاإّن يف 
سلْنا  عابدين  إالّ  کوما أرْ

ةً ّللْعاملني  ا يوح  رْحْ ٰى قْل إّنّ



ا  إلـٰهٌ مْ کإلـٰهإليّ أّنّ
فإن   واحدٌ فهْل أنمت ّمْسلمون 

عىٰل  مْ کذنتا  فقْل ْوْا ولّ ت
ري   سوا وإْن أدْ

أقريبٌ أم بعيدٌ ّما 
ْهر ْل ا إنّه يْعمل  توعدون 

  تمون کقْول ويْعمل ما تلْ ا من
ري لعلّه فْتنةٌ لّ  مْ کوإْن أدْ

 قال ربّ   حنٍي إلٰى  ومتاعٌ 
 قّ ورّبناْْل ٱبـ مکحْ ا
ـٰنلا ْحْ ما عىٰل  ْستعانملْ ا رّ

  تصفون 
 جْلا سوره  

ـٰنا هللابْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ



مْ کربّ وْا قتّ ا ّناسلا يا أّيها
  عظميٌ   ّساعة شيْ لا إّن زْلزلة

هل  نها تذْ ضعةٍ کيْوم تروْ ّل مرْ
ضعتْ وتضع  ا أرْ ّل کعمّ

ّناس لاى ذات ْْحلٍ ْْحلها وتر
ٰى ارکوما هم بسٰى ارکس
  شديدٌ  اهلل عذاب ّن کولـٰ

 اهلل ّناس من جيادل يفلا ومن

 ٍ
ّل شْيطاٍن کويّتبع بغريْ عملْ
تب علْيه أنّه من ک  ّمريدٍ 

ه فأنّه يضلّه ويْهديه إلٰى  توالّ
ّناس لا يا أّيها  ّسعري لا عذاب
 نمتْ يف رْيبٍ ّمنکإن 

نالْ ا م ّمن کبْعث فإنّا خلقْ
ترابٍ مثّ من نّْطفةٍ مثّ مْن علقةٍ 
لّقةٍ وغريْ خملّقةٍ ّلنبنيّ 

مثّ من ّمْضغةٍ خمّ



حام ما ْلْ ا مْ ونقرّ يفکل رْ
أجلٍ ّمسّمى مثّ إلٰى   نشا وْا مثّ لتْبلغالً مْ طفْ کّنْرج

ٰ کمْ ومنکأشدّ   م ّمن يتوفّ
ذلإلٰى  م ّمن يردّ کومن  أرْ
ٍ کعمر للْ ا

ْيال يْعمل من بْعد عملْ
ض هامدةً ْلْ اى شْيئاً وتر رْ

تْ هْ ا  املْ ا فإذا أنزْلنا علْيها تزّ

ّل کوربتْ وأنبتتْ من 
ٍج بهيجٍ 

 هو اهلل بأّن  کذال  زوْ
 ْوٰى ملْ ا قّ وأنّه ْيييْْل ا

  قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  وأنّه
تيةٌ الّ رْيب ا  ّساعةلا وأّن 

 يْبعث من يف اهلل فيها وأّن 
ّناس من لا ومن  قبور لْ ا

ٍ وال  اهلل جيادل يف
بغريْ عملْ



ى وال  ثاّن   تابٍ ّمنريٍ کهدً
له  اهلل عْطفه ليضّل عن سبيل

ٌي لا يف نْيا خزْ  ونذيقه يْومدّ
  ريق ْْل ا قيامة عذابلْ ا

متْ يدا کذال  وأّن  کمبا قدّ
ٍم ّللْعبيد  اهلل  ومن  لْيس بظالّ
عىٰل  اهلل ّناس من يْعبدلا

 ٌ فٍ فإْن أصابه خريْ  حرْ

مأّن به وإْن أصابْته ْط ا
 وْجهه خسرعىٰل  قلبنا فْتنةٌ 
نْيالا  هو کذال االخرهو دّ
  بني ملْ ا ْسرانْل ا

عو ما ال  اهلل من دون ْا يدْ
ه وما ال ينفعه   هو کذاليضرّ

عو  بعيد لْ ا ّضالللا ملن  ْا يدْ
عه لبْئس ه أْقرب من نّفْ  ضرّ



 إّن   عشري لْ ا ولبْئسٰى ْولملْ ا
خل اهلل وْا امن ذين لّ ا يدْ
ّصاْلات جّناتٍ لاوْا وعمل

 نْهار إّن ْلْ ا ّْتري من حتْتها
عل ما يريد  اهلل ان کمن   يفْ

 يف اهلل يظّن أن ّلن ينصره
نْيالا ددْ بسببٍ  االخرهو دّ  فلْيمْ
طعْ فلْينظرْ هْل مثّ لْ   ّسمالاى إل يقْ

هّب    ْيده ما يغيظ کيذْ
بّيناتٍ  اياتٍ  أنزْلناه  کذالکو

  يْهدي من يريد  اهلل وأّن 
وْا امن ذين لّ ا إّن 
 ّصابئنيلاووْا ذين هادلّ او
 اجوسملْ اوصارٰى نّ لاو
 إّن وْا کرْش أ ذينلّ او

صل ب اهلل قيامة لْ ا ْينمهْ يْوميفْ



  شهيدٌ   ّل شيْ کعىٰل  اهلل إّن 
 يْساجد له من يف اهلل ألمْ تر أّن 

 ّسماوات ومن يفلا
ضْلْ ا سلاو رْ  قمرلْ او ّشمْ
 ّشاجرلاو بالْل او ّناجوملاو
وابّ ولاو  ثريٌ ّمنکدّ
 ثريٌ حقّ علْيهکّناس ولا
فما له  اهلل عذاب ومن يهنلْ ا

عل ما  اهلل رٍم إّن کمن ّم  يفْ
 ن خْصمانهـٰذا    يشا
ذين لّ ٱفـ يف رّبمهْ وْا تصمخْ ا
قّطعتْ هلمْ ثيابٌ ّمن وْا فرک

 نّارٍ يصبّ من فْوق رؤوسمه
 يْصهر به ما يف بطونمهْ   ممي ْْل ا
وهلم ّمقامع مْن   لود ْل او

أن وْا لّما أرادک  حديدٍ 



مْنها مْن غمٍّ وْا خيْرج
وْا فيها وذوقوْا أعيد
 اهلل إّن   ريق ْْل ا عذاب
خل وْا امن ذين لّ ا يدْ
ّصاْلات جّناتٍ لاوْا وعمل

نْهار يلّْون ْلْ ا ّْتري من حتْتها
فيها مْن أساور من ذهبٍ 
  ولْؤلؤًا ولباسمهْ فيها حريرٌ 

 ّطّيب منلاى إلوْا وهد
إلٰى وْا قْول وهدلْ ا

 إّن   ميد ْْل ا صراط
ون وْا فرکذين لّ ا ويصدّ

 ْساجدملْ او اهلل عن سبيل
علْناه ذي جلّ ا رامْْل ا

 ف فيهکعالْ ا  للّناس سوا
ادٍ ْْل إبـ باد ومن يردْ فيهلْ او



ٍ نذْقه مْن عذابٍ ألميٍ 
  بظملْ

نا لْبراهمي م
ْ
 انکوإذْ بّوأ

يب شْيئاً  کبْيت أن الّ تْشرلْ ا
 قائمنيلْ او وطّهرْ بْييت للّطائفني

ن   ّساجود لا عکرّ لاو وأذّ
توْْل ٱبـ ّناسلا يف

ْ
الً رجا کجّ يأ

تني من ّل ضامک وعىٰل 
ْ
رٍ يأ منافع وْا ليْشهد  ّل فجٍّ عميقٍ ک

 اهلل مْس اوْا رکهلمْ ويذْ 
ما عىٰل  يف أّياٍم ّمْعلوماتٍ 
نْعام ْلْ ا رزقمه ّمن بهيمة

وْا مْنها وأْطعموْا لکف
ض  فقري لْ ا بائسلْ ا وْا مثّ ْليقْ

نذورهمْ وْا تفثمهْ وْليوف
  عتيق لْ ا بْيتلْ ٱبـوْا وْليّطّوف

 رماتومن يعّظمْ ح کذال



ٌ ّله عند رّبه  اهلل فهو خريْ
نْعام ْلْ ا مکوأحلّتْ ل

 مْ کعليْ  إالّ ما يْتىٰل 
ْجس منلاوْا تنبْج ٱفـ  رّ
ثانْلْ ا  قْولوْا تنبْج او وْ
ور لا هللّ غريْ   حنفا  زّ
هللّ ٱبـ کني به ومن يْشرکمْشر
ا خرّ منکف طفه  ّسمالا أّنّ  فتخْ

يح يف لا ّطريْ أوْ تْهوي بهلا رّ
ومن  کذال  اٍن سويقٍ کم

فإنّها من  اهلل يعّظمْ شعائر
و  مْ فيها منافعکل  قلوب لْ اى تقْ

ى إل أجلٍ ّمسّمى مثّ حملّهاإلٰى 
ّل أّمةٍ کول  عتيق لْ ا بْيتلْ ا  مْس اوْا رکاً ليذْ کجعلْنا منس

 ما رزقمه ّمن بهيمةعىٰل  اهلل



إلـٰهٌ مْ کإلـٰهنْعام فْلْ ا
 وبّشروْا واحدٌ فله أْسلم

بتني ملْ ا ذين إذا لّ ا  خْ
 وجلتْ قلوبمهْ  اهلل رکذ
 ما أصابمهْ عىٰل  ّصابرينلاو
ومّما  لّصلٰوةا قيميملْ او

ن لْ او  رزْقناهمْ ينفقون  بدْ
 اهلل م ّمن شعائرکجعلْناها ل

ٌ کل وْا رکذْ ٱفـ مْ فيها خريْ
علْيها صوافّ  اهلل مْس ا

وْا لکفإذا وجبتْ جنوبها ف
 قانعلْ اوْا مْنها وأْطعم

ناها  کلذاکْعرتّ ملْ او رْ سخّ
ّ کل لن   رون کمْ تْش کمْ لعل

ْلومها وال دماؤها  اهلل ينال
ولا يناله نکولـٰ مْ کمنٰى ّتقْ



رها ل کذالک مْ کسخّ
ما عىٰل  اهللوْا ربّ کلت

سنني ملْ ا مْ وبّشرکهدا   وْ
 ذين لّ ا يدافع عن اهلل إّن 
ال يبّ  اهلل إّن وْا امن
  فورٍ کّل خّواٍن ک

مهْ أذن للّذين يقاتلون بأنّ 
عىٰل  اهلل وإّن وْا ظلم

ذين لّ ا  نْصرهمْ لقديرٌ 
رج من ديارهمْ بغريْ وْا أخْ

 رّبناوْا حقٍّ إالّ أن يقول
ّناس لا اهلل ولْوال دْفع اهلل

متْ  بْعضمه ببْعٍض هّلدّ
صوامع وبيعٌ وصلواتٌ 

 مْس ا ر فيهاکومساجد يذْ 
 اهلل ثريًا ولينصرّن ک اهلل



لقويٌّ  اهلل من ينصره إّن 
ّناهمْ کذين إن ّم لّ ا  عزيزٌ 

ض أقامْلْ ا يف وْا رْ
وْا تا و لّصلٰوةا
وْا وأمر ٰوةکزّ لا
 عنْوْا ْعروف ونهملْ ٱبـ
  مور ْلْ ا ر وهللّ عاقبةکنملْ ا

بوکوإن ي بتْ کفقدْ  کذّ ذّ

قْبلمهْ قْوم نوٍح وعادٌ 
وقْوم إْبراهمي   ومثود 

وأْصواب   وقْوم لوٍط 
ين و ب کمدْ فأْملْيت موسٰى ذّ

 ْ تمهْ فافرين کلل ْيف کمثّ أخذْ
يةٍ کف  ري کان نک أّين ّمن قرْ
ناها وهي ظاملةٌ فهي کأْهل

عروشها وبْئرٍ ّمعّطلةٍ عىٰل  خاويةٌ 



 يفوْا أفمْل يسري  وقْصرٍ ّمشيدٍ 
ض فتْلْ ا ون هلمْ کرْ

ذاٌن ا  قلوبٌ يْعقلون بها أوْ 
 يْسمعون بها فإنّها ال تْعّم

 تْعّم نکولـْٰبصار ْلْ ا
  ّصدور لا يت يفلّ ا قلوبلْ ا

 عذاب ولن خيْلفلْ ٱبـ کويْستْعاجلون
ده وإّن يْوماً عند  اهلل وعْ

ون ک کربّ  ا تعدّ ّ   أْلف سنةٍ ممّ
يةٍ أْملْيت هلا کو أّين ّمن قرْ

تها وإليّ   وهي ظاملةٌ مثّ أخذْ
ّناس لا قْل يا أّيها  صري ملْ ا

ا أناْ    مْ نذيرٌ ّمبنٌي کل إّنّ
وْا وعملوْا امن ذين لّ ٱفـ
ٌق ّصاْلالا ت هلم ّمْغفرةٌ ورزْ
 يف ْوْا ذين سعلّ او  رميٌ ک



لـٰئ معاجزيناياتنا   کأوْ
سلْنا   ومي ْل ا أْصواب وما أرْ
سولٍ وال نيبٍّ إالّ  کمن قْبل من رّ

 ٰ ّشْيطان يف لاى أْلق إذا متنّ
 ما يلْقي اهلل أْمنّيته فينسخ

  اهلل مکّشْيطان مثّ يْ لا
عل   ميٌ کعلميٌ ح اهللو اياته لياجْ

ّشْيطان فْتنةً ّللّذين يف لا ا يلْقيم

قاسية لْ او قلوبمه ّمرٌض 
ّظاملني لفي لا قلوبمهْ وإّن 
ذين لّ ا وليْعمل  شقاٍق بعيدٍ 

قّ ْْل ا عملْ أنّهلْ اوْا أوت
بّ  بت له وْا فيْؤمن کمن رّ به فتخْ

 هلاد اهلل قلوبمهْ وإّن 
إلٰى وْا امن ذين لّ ا

 وال يزال  صراٍط ّمْستقميٍ 



يةٍ ّمْنه  وْا فرکذين لّ ا يف مرْ
 ٰ تيمه حتّ

ْ
ّساعة بْغتةً أوْ لا تأ

تيمهْ عذاب يْوٍم عقميٍ 
ْ
  يأ
ْ ملْ ا ّ يْ  کل  م بْينمهْ کيْومئذٍ هللّ
وْا وعملوْا امن ذين لّ ٱفـ
  ّنعمي لا ّصاْلات يف جّناتلا
وْا فرکذين لّ او
بکو لـٰئ بئاياتنا وْا ذّ هلمْ  کفأوْ

ذين لّ او  عذابٌ ّمهنٌي 
مثّ  اهلل يف سبيلوْا هاجر
زقّنمه وْا ماتأوْ وْا قتل  لريْ

قاً حسناً وإّن  اهلل  اهلل رزْ
ازقني لا هلو خريْ    رّ

خ خلّنمه ّمدْ ضْونه الً ليدْ يرْ
 کذال  لعلميٌ حلميٌ  اهلل وإّن 

ومْن عاقب مبْثل ما عوقب به 



 إّن  اهلل مثّ بغي علْيه لينصرنّه
 بأّن  کذال  لعفوٌّ غفورٌ  اهلل
ّنهار لا لّْيل يفلا يولج اهلل
 لّْيل وأّن لا ّنهار يفلا ويولج
 بأّن  کذال  مسيعٌ بصريٌ  اهلل
قّ وأّن ما ْْل ا هو اهلل

عون من دونه هو  يدْ
 هو اهلل باطل وأّن لْ ا

 ألمْ تر أّن   بري کلْ ا عليّ لْ ا
 فتْصبح  ما  ّسمالا أنزل من اهلل
ةً إّن ْلْ ا ض خمْضرّ  اهلل رْ

ّسماوات لا له ما يف  لطيفٌ خبريٌ 
ض وإّن ْلْ ا وما يف  رْ
ألمْ   ميد ْْل ا غّّن لْ ا هلو اهلل

ر ل اهلل تر أّن   م ّما يفکسخّ
ضْلْ ا ْ لْ او رْ  ّْتري يف کفل



ر بأْمره ومْيسلْ ا أن   ّسمالا کبوْ
نه ْلْ ا عىل تقع ض إالّ بإذْ رْ

ّناس لرؤوفٌ لٱبـ اهلل إّن 
حميٌ  ذي لّ ا وهو  رّ
يا مْ مثّ کمْ مثّ مييتکأحْ
نسان ْل ا مْ إّن کْييي
اً کّل أّمةٍ جعلْنا منسکل  فورٌ کل

 يف کوه فال ينازعنّ کهمْ ناس

 کربّ إلٰى  عدْ او ْمرْلْ ا
ى ّمْستقميٍ  لعىٰل  کإنّ  وإن   هدً

مل مبا  اهلل فقل کجادلو أعْ
مْ کم بْينکيْ  اهلل  تْعملون 
نمتْ فيه کقيامة فيما لْ ا يْوم

 اهلل ألمْ تْعمْل أّن   ّتْتلفون 
ض ْلْ او  لّسماايف يْعمل ما  رْ
تابٍ إّن کيف  کذالإّن 



  يسريٌ  اهلل عىل کذال
ما لمْ  اهلل ويْعبدون من دون

ْل به سلْطاناً وما لْيس هلم به  ينزّ
صريٍ 

ٌ وما للّظاملني من نّ   عملْ
بّيناتٍ اياتنا  علْيمهْ تْتىٰل  وإذا

ذين لّ ا تْعرف يف وجوه
ادون کر يکنملْ اوْا فرک

 ذين يْتلون علْيمهْ لّ ٱبـ يْسطون

 م بشرٍّ ّمنکنا قْل أفأنّبئاتاي
 اهلل ّنار وعدهالام کذال
 وبْئسوْا فرکذين لّ ا
ّناس ضرب لا يا أّيها  صري ملْ ا
ذين لّ ا له إّن وْا تمعْس ٱفـ مثٌل 

عون من دون لن  اهلل تدْ
له وْا تمعْج ا ذباباً ولووْا خيْلق

باب شْيئاً الّ لا وإن يْسلْبمه ذّ



 ّطالبلا يْستنقذوه مْنه ضعف
 اهللوْا ما قدر  لوب ْط ملْ او

ره إّن  لقويٌّ  اهلل حقّ قدْ
 يْصطفي من اهلل  عزيزٌ 

ّناس لا ومنالً ة رسکالئملْ ا
يْعمل ما   مسيعٌ بصريٌ  اهلل إّن 

ى بنيْ أْيديمهْ وما خلْفمهْ وإل
جع اهلل  يا أّيها   مورْلْ ا ترْ

وْا عکرْ اوْا امن ذين لّ ا
وْا بدعْ اووْا اجدْس او
 ريْ ْل اوْا ْفعلامْ وکربّ 
 ّ لوون کلعل  يفوْا وجاهد  مْ تفْ

 حقّ جهاده هو اهلل
مْ کمْ وما جعل عليْ کتباْج ا
ين مْن حرٍج ّملّة لا يف دّ
مْ إْبراهمي هو کأبي



ْسلمني من قْبل ويف ملْ ا مکمّسا
سول لا ونکلي هـٰذا رّ

وْا ونکمْ وتکشهيدًا عليْ 
وْا ّناس فأقيملا عىل  شهدا

وْا ات و لّصلٰوةا
 وْا تصمعْ او ٰوةکزّ لا
 مْ فنْعمکهو مْوالهللّ ٱبـ
  ّنصري لا ونْعمٰى ْولملْ ا

 ؤمنونملْ ا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

ذين لّ ا  ْؤمنون ملْ ا قدْ أْفلح
  همْ يف صالتمهْ خاشعون 

لّْغو لا ذين همْ عنلّ او
ذين همْ لّ او  مْعرضون 

ذين لّ او  ة فاعلون ٰو کللزّ 



  همْ لفروجمهْ حافظون 
واجمهْ أوْ  عىٰل  إالّ  أزْ
انمهْ فإنّمهْ غريْ کما مل تْ أميْ

  وراٰى تغبْ ا فمن  ملومني 
لـٰئ کذال   عادون لْ ا هم کفأوْ
ذين همْ ْلماناتمهْ لّ او

  وعْهدهمْ راعون 
صلواتمهْ عىٰل  ذين همْ لّ او

لـٰئ  يافظون   هم کأوْ
ذين لّ ا  وارثون لْ ا

س همْ فيها لْ ا يرثون دوْ فرْ
نا  خالدون   ولقدْ خلقْ

  نسان من ساللةٍ ّمن طنٍي ْل ا
  نٍي کمثّ جعلْناه نْطفةً يف قرارٍ ّم 

نا نالا مثّ خلقْ علقة لْ ا ّنْطفة علقةً فخلقْ
نا ْضغة عظاماً ملْ ا مْضغةً فخلقْ



عظام ْلْماً مثّ لْ ا سْوناکف
ناه خلْقاً 

ْ
 اهلل کخر فتبارا  أنشأ

سن مثّ   القني ْل ا أحْ
مثّ   ملّيتون  کذالمْ بْعد کإنّ 
  قيامة تْبعثون لْ ا مْ يْومکإنّ 

نا فْوق مْ سْبع کولقدْ خلقْ
 ّنا عنکطرائق وما 

 وأنزْلنا من  لْق غافلني ْل ا

 ّناه يفکبقدرٍ فأْس   ما  ّسمالا
ض وإنّاْلْ ا ذهابٍ به عىٰل  رْ

نا ل  لقادرون 
ْ
م به جّناتٍ کفأنشأ

نابٍ لّ  مْ فيها کّمن ّّنيلٍ وأعْ
ثريةٌ ومْنها که کفوا

 
ْ
وشاجرةً ّتْرج من   لون کتأ

ْهن لٱبـ تنبت  طور سْينا دّ
 ْ وإّن   لني کئاوصْبٍغ ّلل



ةً ْلْ ا مْ يفکل نْعام لعربْ
ا يف بطونها ولکقينّْس  ّ مْ کم ممّ

ثريةٌ ومْنها کفيها منافع 
 
ْ
ْ لْ ا وعلْيها وعىل  لون کتأ  کفل

سلْنا نوحاً   حتْملون   ولقدْ أرْ
 قْومه فقال يا قْومإلٰى 

ّمْن م کما ل اهللوْا بدعْ ا
ه أفال تّتقون إلـٰهٍ   فقال  غريْ

من وْا فرکذين لّ ا ألملْ ا
مْ کإالّ بشرٌ ّمْثل هـٰذاقْومه ما 

 مْ ولْو کيريد أن يتفّضل عليْ 
ةً ّما مسْعنا کْلنزل مالئ اهلل  شا

لني ْلْ ا بائناا  يفبهـٰذا    وّ
إْن هو إالّ رجٌل به جّنةٌ 

ٰ وْا فرتّبص  قال ربّ   حنٍي  به حتّ
ّن مبنا بون کا صرْ   ذّ



حْينا إلْيه أن  نعْص ا فأوْ
ْ لْ ا ينا فإذا کفل يننا ووحْ   جا بأعْ

فيها  کلْس ٱفـ ّتّنورلا أْمرنا وفار
جنيْ کمن  ْ ا لٍّ زوْ ننيْ ث
 إالّ من سبق علْيه کوأْهل
 قْول مْنمهْ وال ّتاطْبّن يفلْ ا
إنّمه وْا ذين ظلملّ ا

توْيت ْس ا فإذا  ّمْغرقون 

ْ لْ ا عىل کأنت ومن ّمع  فقل کفل
د هللّ ْْل ا  ذي جنّانا منلّ ا مْ
بّ   ّظاملني لا قْوملْ ا وقل رّ

اً وأنت کّمبارالً أنزْلّن منز
 کذالإّن يف   نزلني ملْ ا خريْ 

مثّ   ّنا ملْبتلني کوإن لئاياتٍ 
ناً  نا من بْعدهمْ قرْ

ْ
  خرين ا  أنشأ

سلْنا فيمهْ رسو  مْنمهْ أنالً فأرْ



م ّمْن کما ل اهللوْا بدعْ ا
 وقال  ه أفال تّتقون غريْ إلـٰهٍ 
ذين لّ ا أل من قْومهملْ ا
بکووْا فرک   بلقا وْا ذّ

 وأتْرْفناهمْ يف االخره
نْيا ما لا ياةْْل ا إالّ بشرٌ  هـٰذادّ
 کّمْثل

ْ
 کمْ يأ

ْ
لون کل مّما تأ

ولئْن   مْنه ويْشرب مّما تْشربون 

مْ کمْ إنّ کأطْعمت بشرًا مْثل
  إذًا ّلاسرون 

ْ کمْ أنّ کأيعد مْ إذا ممتّ
نمتْ تراباً وعظاماً کو
ْرجون کأنّ  هْيهات هْيهات   م خمّ

إْن هي إالّ   ملا توعدون 
نْيا ّنوت وحنْيا وما لا حياتنا دّ

إْن هو إالّ   حنْن مبْبعوثني 



 اهلل عىل ْفرتٰى ا رجٌل 
قال   ذباً وما حنْن له مبْؤمنني ک
ّن مبا نا ربّ  بون کصرْ   ذّ

ا قليلٍ ليْصبوّن نادمني    قال عمّ
قّ ْْل ٱبـ ّصْيوةلا تمْهفأخذ

 فبْعدًا ّللْقْوم  فاجعلْناهمْ غثا
نا من بْعدهمْ   ّظاملني لا

ْ
مثّ أنشأ

ما تْسبق مْن   خرين ا  قروناً 

خرون 
ْ
مثّ   أّمةٍ أجلها وما يْستأ
ا  سلْنا رسلنا ترتْ   جا ّل ماکأرْ

سوهلا  بوه فأتْبْعنا کأّمةً رّ ذّ
بْعضمه بْعضاً وجعلْناهمْ 

ّلقْوٍم الّ  أحاديث فبْعدًا 
سلْنا   يْؤمنون  موسٰى مثّ أرْ

بئاياتنا  وأخاه هارون
عْون إلٰى   وسلْطاٍن ّمبنٍي  فرْ



وْا انکووْا ربکتْس ٱفـ وملئه
أنْؤمن وْا فقال  قْوماً عالني 

  لبشرْين مْثلنا وقْومهما لنا عابدون 
بومها فکف  منوْا انکذّ

ى موس اتْينا ولقدْ   ني کْهلملْ ا
 وجعلْنا  يْهتدون  تاب لعلمّهْ کلْ ا
مي وأّمهبْ ا  و ايةً   ن مرْ
رْبوةٍ ذات إلٰى  وْينامهاا

سل لا يا أّيها  قرارٍ ومعنٍي  رّ
 ّطّيباتلا منوْا لک
صاْلاً إّنّ مبا وْا ملعْ او

 هـٰذهوإّن   تْعملون علميٌ 
وأناْ مْ أّمةً واحدةً کأّمت
وْا فتقّطع  قون تّ ٱفـ مْ کربّ 

ّل کأْمرهم بْينمهْ زبرًا 
  بٍ مبا لدْيمهْ فرحون حزْ 



 ٰ رتمهْ حتّ همْ يف غمْ   حنٍي  فذرْ
هم به من ّمالٍ  ا ّندّ أْيسبون أّنّ

 نسارع هلمْ يف  وبنني 
ات بل الّ يْشعرون ْل ا   ريْ

ذين هم ّمْن خْشية لّ ا إّن 
ذين هم لّ او  رّبمه ّمْشفقون 

  رّبمهْ يْؤمنون  ياتئاب
ذين هم برّبمهْ ال لّ او

 ذينلّ او  ون کيْشر
قلوبمهْ ْوْا تا  يْؤتون ما وّ

رّبمهْ إلٰى  وجلةٌ أنّمهْ 
لـٰئ  راجعون   کأوْ
ات ْل ا يسارعون يف ريْ
ساً کوال ن  وهمْ هلا سابقون  لّف نفْ

تابٌ کإالّ وْسعها ولدْينا 
قّ وهمْ ال ْْل ٱبـ ينطق



رةٍ   يْظلمون  بْل قلوبمهْ يف غمْ
ماٌل من  هـٰذاّمْن  وهلمْ أعْ
  لون همْ هلا عام کذال دون
 ٰ فيمه حتّ نا مرتْ  إذا أخذْ
  عذاب إذا همْ جْيأرون لْ ٱبـ

م کيْوم إنّ لْ اوْا ال ّْتأر
 انتْ کقدْ   ّمّنا ال تنصرون 

عىٰل  نمتْ کمْ فکعليْ تْتىٰل ايايت 

قاب   صون کمْ تنکأعْ
  ربين به سامرًا تْهاجرون کمْست

ّبر  قْول أمْ لْ اوْا أفمْل يدّ
ت جا

ْ
هم  ابا  هم ّما لمْ يأ

لني ْلْ ا وْا أمْ لمْ يْعرف  وّ
  رون کرسوهلمْ فمهْ له من
 هم جا أمْ يقولون به جّنةٌ بْل 

ثرهمْ للْوقّ کقّ وأْْل ٱبـ



قّ ْْل ا بعتّ ا ولو  ارهون ک
 ّسماواتلا همْ لفسدت أْهوا

ض ومن فيهّن بْل ْلْ او رْ
رهمْ فمهْ عن کهم بذتْيناأ
أمْ   رهم ّمْعرضون کذ

جاً فخراج ربّ  ٌ  کتْسأهلمْ خرْ  خريْ
ازقني لا وهو خريْ   کوإنّ   رّ
عوهمْ  صراٍط إلٰى  لتدْ

ذين ال لّ ا وإّن   ّمْستقميٍ 
 عن باالخره يْؤمنون

ولْو   بون کّصراط لنالا
نا ما بمه ّمن کرْْحناهمْ و شفْ
يف طْغيانمهْ وْا ضرٍّ ّللاجّ 
ناهم  يْعمهون   ولقدْ أخذْ

لرّبمهْ وْا انکتْس ا عذاب فمالْ ٱبـ
عون  ٰ   وما يتضرّ إذا  حتّ



نا علْيمه باباً ذا عذابٍ  فتوْ
  شديدٍ إذا همْ فيه مْبلسون 

علا مکذي أنشأ للّ ا وهو  ّسمْ
ّما الً ْفئدة قليْلْ او ْبصارْلْ او
ذي لّ ا وهو  رون کتْش 

ض ْلْ ا مْ يفکذرأ رْ
ذي لّ ا وهو  وإلْيه حتْشرون 

 تالفخْ ا ْييي ومييت وله

بْل   ّنهار أفال تْعقلون لاو لّْيللا
لون ْلْ ا ل ما قالمثْ وْا قال   وّ
ّنا تراباً کأئذا مْتنا ووْا قال

لقدْ   وعظاماً أئّنا ملْبعوثون 
نا حنْن من  هـٰذاباؤنا ا و وعدْ
 إالّ أساطري هـٰذاقْبل إْن 

لني ْلْ ا ن  وّ ض ْلْ ا قل ملّ رْ
  نمتْ تْعلمون کومن فيها إن 



سيقولون هللّ قْل أفال 
بّ   رون کتذ  قْل من رّ
 وربّ  ّسْبعلا ّسماواتلا
شلْ ا سيقولون هللّ   عظمي لْ ا عرْ

قْل من بيده   قْل أفال تّتقون 
وهو جيري   ّل شيْ کوت کمل

نمتْ کوال جيار علْيه إن 
ٰ  سيقولون هللّ قْل   تْعلمون  فأنّ

قّ ْْل ٱبـ هماتْينا بْل   تْسورون 
 ذّّت ا ما  اذبون کوإنّمهْ ل

ان معه مْن کمن ولدٍ وما  اهلل
إلـٰهٍ ّل ک إذًا ّلذهبإلـٰهٍ  بْعٍض عىٰل  مبا خلق ولعال بْعضمهْ 
ا يصفون  اهلل سْبوان   عمّ
ٰى ّشهادة فتعاللاو غْيبلْ ا عالم

ا يْشر بّ إّما   ون کعمّ قل رّ



ربّ فال   تريّنّ ما يوعدون 
  ّظاملني لا قْوملْ ا ّْتعلّْن يف
ما نعدهمْ  کأن نّريعىٰل  وإنّا

يت هي لّ ٱبـ فعْ دْ ا  لقادرون 
سن مل مبا ّس لا أحْ ّيئة حنْن أعْ

بّ أعوذ ب  يصفون   کوقل رّ
  ّشياطني لا مْن مهزات
ربّ أن  کوأعوذ ب

ٰ   ْيضرون    جا إذا حتّ
 ْوت قال ربّ ملْ ا أحدهم

مل صاْلاً   جعون رْ ا لعلّي أعْ
لمةٌ کالّ إنّها کت کفيما تر

زخٌ   هو قائلها ومن ورائمه برْ
فإذا نفخ   يْوم يْبعثون إلٰى 
أنساب بْينمهْ ّصور فال لا يف

فمن ثقلتْ   لون  يْومئذٍ وال يتسا



لـٰئ موازينه  هم کفأوْ
لوون ملْ ا تْ   فْ ومْن خفّ

لـٰئ موازينه ذين لّ ا کفأوْ
أنفسمهْ يف جهّنّ وْا خسر

ّنار لا تلْفح وجوهمه  خالدون 
ألمْ   اْلون کوهمْ فيها 

مْ کعليْ تْتىٰل ايايت  ْن کت
بون کنمت بها تکف وْا قال  ذّ

وتنا ورّبنا غ ّنا کلبتْ علْينا شقْ
رْجنا مْنها   قْوماً ضاّلني  رّبنا أخْ

نا فإنّا ظاملون   قال  فإْن عدْ
  لّمون کفيها وال توْا سؤخْ ا

ان فريقٌ ّمْن عبادي کإنّه 
 فرْ لناغْ ٱفـ امّنا يقولون رّبنا 

 ْْحنا وأنت خريْ رْ او
اْحني لا رّياً ّّت ٱفـ  رّ متوهمْ سخْ ذْ



 ٰ ري کمْ ذکأنسْو  حتّ
  ون کنمت ّمْنمهْ تْضوکو

يْوم مبا لْ ا إّنّ جزْيتمه
  فائزون لْ ا أنّمهْ هموْا صرب
ض ْلْ ا مْ لبْثمتْ يفکقال  رْ

لبْثنا يْوماً وْا قال  عدد سنني 
ين لْ ا ألْس ٱفـ أوْ بْعض يْوٍم    عادّ

ّلْو الً قال إن ّلبْثمتْ إالّ قلي

  نمتْ تْعلمون کمْ کأنّ 
نا ا خلقْ ثاً مْ عبکأفوسْبمتْ أّنّ

جعون کوأنّ    مْ إلْينا ال ترْ
 قّ الْْل ا کلملْ ا اهللى فتعال

شلْ ا إالّ هو ربّ إلـٰه   عرْ
ع مع  رمي کلْ ا  اهلل ومن يدْ

ا ا إلـٰهاً  هان له به فإّنّ خر ال برْ
لح  حسابه عند رّبه إّنه ال يفْ



بّ   افرون کلْ ا  فرْ غْ ا وقل رّ
 حمْ وأنت خريْ رْ او
اْحني لا   رّ
 نورلا سوره  

ـٰنا هللابْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
سورةٌ أنزْلناها وفرْضناها 

ّ  اياتٍ  وأنزْلنا فيها  مْ کبّيناتٍ ّلعل

انيةلا  رون کتذ  زّ
اّنلاو ّل کوْا لدْج ٱفـ زّ

خذْ واحدٍ ّمْنهما مئة جلْدةٍ وال 
ْ
فةٌ يف دينکتأ

ْ
 م بهما رأ

 نمتْ تْؤمنونکإن  اهلل
خر وْليْشهدْ اال يْوملْ اوهللّ ٱبـ

  ْؤمنني ملْ ا ّمن عذابهما طائفةٌ 
اّن ال ينلا ح إالّ کزّ



انية لاو ةً کزانيةً أوْ مْشر زّ
وها إالّ زاٍن أوْ کال ين
م  کمْشر  عىل کذالوحرّ
مونلّ او  ْؤمنني ملْ ا  ذين يرْ
صنات مثّ لمْ ملْ ا  يـ وْ

ْ
بعة توْا أ بأرْ

لدوهمْ مثانني جلْدةً ْج ٱفـ  شهدا
بل هلمْ شهادةً أبدًا وْا وال تقْ

لـٰئو  إالّ   فاسقون لْ ا هم کأوْ

 کذالمن بْعد وْا ذين تابلّ ا
غفورٌ  اهلل فإّن وْا وأْصلو
حميٌ  مون لّ او  رّ ذين يرْ

واجمهْ ولمْ ي ن هّلمْ کأزْ
إالّ أنفسمهْ فشهادة   شهدا

بع شهاداتٍ  هللّ ٱبـ أحدهمْ أرْ
  ّصادقني لا إنّه ملن

 اهلل امسة أّن لْعنةْل او



 ان منکعلْيه إن 
رأ  اذبني کلْ ا  اعْنهويدْ
بع لْ ا عذاب أْن تْشهد أرْ

 إنّه ملنهللّ ٱبـ شهاداتٍ 
امسة أّن ْل او  اذبني کلْ ا

علْيها إن  اهلل غضب
  ّصادقني لا ان منک

مْ کعليْ  اهلل ولْوال فْضل

ته وأّن  تّوابٌ  اهلل ورْحْ
وْا  اذين جلّ ا إّن   ميٌ کح
مْ ال کعْصبةٌ ّمن کْف ْل ٱبـ

ًا لّ  ٌ کحتْسبوه شرّ م بْل هو خريْ
 رٍئ ّمْنمه ّماْم ا ّل کل مْ کلّ 

 مثْ ْل ا تسب منکا
ه مْنمهْ له کٰى ذي تولّ لّ او ربْ

لْوال إذْ   عذابٌ عظميٌ 



 ْؤمنونملْ ا مسْعتموه ظّن 
ًا ملْ او ْؤمنات بأنفسمهْ خريْ

لْوال   ّمبنٌي  کإْف  هـٰذاوْا وقال
بعة شهداوْا  اج  فإذْ لمْ   علْيه بأرْ
 يـ
ْ
لـٰئ  ّشهدالٱبـتوْا أ  عند کفأوْ

  اذبون کلْ ا هم اهلل
مْ کعليْ  اهلل ولْوال فْضل
ته يف نْيالا ورْحْ  االخرهو دّ

مْ يف ما أفْضمتْ فيه کملّس 
ْونه  عذابٌ عظميٌ   إذْ تلقّ

مْ وتقولون کسنتلْ بأ
م به کم ّما لْيس لکبأْفواه

ٌ وحتْسبونه هّيناً وهو عند  عملْ
ولْوال إذْ   عظميٌ  اهلل

ون لنا أن کمسْعتموه قلمْت ّما ي
بْهتاٌن  هـٰذا کسْبوانبهـٰذا ملّ کنّت



أن  اهلل مکيعظ  عظميٌ 
ملْثله أبدًا إن وْا تعود
 اهلل ويبنيّ   نمت ّمْؤمنني ک
علميٌ  اهللويات اال مکل
ذين يّبون لّ ا إّن   ميٌ کح

 ذين لّ ا فاحشة يفلْ ا أن تشيع
 هلمْ عذابٌ ألميٌ يفوْا امن
نْيالا يْعمل  اهللو االخرهو دّ

 ولْوال فْضل  مون وأنمتْ ال تْعل
ته وأّن کعليْ  اهلل  مْ ورْحْ
 يا أّيها  رؤوفٌ رحميٌ  اهلل
وْا ال تّتبعوْا امن ذين لّ ا

ّشْيطان ومن لا خطوات
ّشْيطان فإنّه لا يّتبعْ خطوات

مر
ْ
شالْ ٱبـ يأ ر ولْوال کنملْ او  فوْ

ته ما کعليْ  اهلل فْضل مْ ورْحْ



م ّمْن أحدٍ کمنٰى کز ي کيز اهلل ّن کولـٰأبدًا 
وال   مسيعٌ علميٌ  اهللو  من يشا

ل تل أوْ
ْ
 مْ کفْضل منلْ اوْا يأ
ليوْا ّسعة أن يْؤتلاو  أوْ
ٰب لْ ا  نيکساملْ او قرْ
 اهلل هاجرين يف سبيلملْ او

أال وْا وْليْصفووْا وْليْعف

 مْ کل اهلل حتّبون أن يْغفر
حميٌ  اهللو  إّن   غفورٌ رّ
مونلّ ا صناتملْ ا ذين يرْ  وْ
 يفوْا عنْؤمنات لملْ ا غافالتلْ ا
نْيالا وهلمْ  االخرهو دّ

يْوم تْشهد   عذابٌ عظميٌ 
علْيمهْ أْلسنتمهْ وأْيديمهْ 

جلمه مبا  وْا انکوأرْ



 اهلل يْومئذٍ يوّفيمه  يْعملون 
 قّ ويْعلمون أّن ْْل ا دينمه
  بني ملْ ا قّ ْْل ا هو اهلل
 بيثات للْخبيثنيْل ا
 بيثون للْخبيثاتْل او
 ّطّيبات للّطّيبنيلاو
لـٰئ بون للّطّيباتّطيّ لاو  کأوْ

مرّبؤون مّما يقولون هلم ّمْغفرةٌ 

ٌق   يا أّيها  رميٌ کورزْ
خلوْا امن ذين لّ ا وْا ال تدْ

ٰ کبيوتاً غريْ بيوت  مْ حتّ
نس
ْ
أْهلها عىٰل وْا وتسلّموْا تْستأ

ٌ لّ  مْ کذال ّ کخريْ مْ کمْ لعل
وْا فإن ّلمْ ّتد  رون کتذ

 ٰ خلوها حتّ  فيها أحدًا فال تدْ
 مکمْ وإن قيل لکليْؤذن 



هو وْا جعرْ ٱفـوْا جعرْ ا
مبا  اهللو مْ کلٰى کأزْ 

مْ کّلْيس عليْ   تْعملون علميٌ 
خل بيوتاً وْا جناحٌ أن تدْ

 مْ کونةٍ فيها متاعٌ لّ کغريْ مْس 
يْعمل ما تْبدون وما  اهللو
قل ّللْمْؤمنني   تمون کت

مْن أْبصارهمْ وْا يغّض 

 کذالفروجمهْ وْا وْيفظ
 اهلل ّن هلمْ إٰى کأزْ 

وقل   خبريٌ مبا يْصنعون 
ّللْمْؤمنات يْغضْضن مْن 
أْبصارهّن وْيفْظن فروجهّن 
وال يْبدين زينتهّن إالّ ما ظهر 

عىٰل  مْنها وْليْضرْبن خبمرهّن 
جيوبهّن وال يْبدين زينتهّن 



  بائهّن أوْ ا  إالّ لبعولتهّن أوْ 
بعولتهّن أوْ أْبنائهّن أوْ   باا
وانهّن بعولتهّن أوْ   أْبنا إخْ

وانهّن أوْ بّن  أوْ بّن إخْ
أخواتهّن أوْ نسائهّن أوْ ما 

انهّن أوکمل ّتابعني لا تْ أميْ
لي بة منْل ا غريْ أوْ  رْ

جال أولا للا رّ ذين لّ ا ّطفْ

 عْوراتعىٰل وْا لمْ يْظهر
جلهّن   ّنسالا وال يْضرْبن بأرْ

ليْعمل ما خيْفني من زينتهّن 
مجيعاً  اهللى إلوْا وتوب
ّ ملْ ا أّيها مْ کْؤمنون لعل

لوون  وْا وکوأن  تفْ
ّصاْلني لاو مْ کمنٰى يامْلْ ا

مْ کمْ وإمائکمْن عباد



 يْغنمه  فقراوْا ونکإن ي
واسعٌ  اهللو من فْضله اهلل
ذين ال لّ ا وْليْستْعفف  علميٌ 

ٰ کجيدون ن  يْغنيمه احاً حتّ
ذين لّ او من فْضله اهلل

تْ کتاب مّما ملکلْ ا يْبتغون
ان بوهمْ إْن اتکمْ فکأميْ

ًا  متْ فيمهْ خريْ توهم ا و علمْ

  ذيلّ ا اهلل ّمن ّمال
وْا رهکمْ وال تکتاا
إْن   بغالْ ا عىل مْ کفتيات

ن حتّصناً ّلتْبتغ وْا أردْ
نْيا ومن لا ياةْْل ا عرض دّ

من بْعد  اهلل رهّهّن فإّن کي
حميٌ کإ   راههّن غفورٌ رّ

 اياتٍ  مْ کولقدْ أنزْلنا إليْ 



ْوْا ذين خللّ ا ّمنالً ّمبّيناتٍ ومث
  مْ ومْوعظةً ّللْمّتقني کمن قْبل
 ّسماواتلا نور اهلل
ض مثل نوره ْلْ او رْ

 اةٍ فيها مْصباحٌ کمْش ک
 ْصباح يف زجاجةٍ ملْ ا
جاجة لا بٌ کْو کأنّها کزّ

يٌّ يوقد من شاجرةٍ ّمبار ةٍ کدرّ

بّيةٍ زْيتون قّيةٍ وال غرْ ةٍ الّ شرْ ولْو لمْ مْتسْسه   اد زْيتها يضيکي
ديعىٰل  نارٌ نّورٌ   اهلل نورٍ يهْ

 اهلل ويْضرب  لنوره من يشا
  ّل شيْ کب اهللو ْمثال للّناسْلْ ا

 اهلل يف بيوتٍ أذن  علميٌ 
فع ويذْ  ها ر فيهاکأن ترْ  مسْ

  صال االو غدوّ لْ ٱبـ يسّبح له فيها



رجاٌل الّ تلْهيمهْ ّتارةٌ وال بْيعٌ 
 وإقام اهلل رکعن ذ

ة ٰو کزّ لا  ة وإيتاٰو ّصللا
 قلوبلْ ا ن يْوماً تتقلّب فيهخيافو

زيمه  ْبصار ْلْ او  اهلل لياجْ
سن ما عمل ويزيدهم وْا أحْ

زق من يشا اهللو ّمن فْضله   يرْ
وْا فرکذين لّ او  بغريْ حسابٍ 

ماهلمْ   سرابٍ بقيعةٍ ْيسبهکأعْ
ٰ   ن مائاّظمْ لا ه  جا إذا حتّ

ه شْيئاً ووجد عنده  اهلل لمْ جيدْ
 سريع اهللو فوّفاه حسابه

ظلماتٍ يف کأوْ   ساب ْْل ا
فْوقه مْوجٌ ّمن فْوقه سوابٌ حبْرٍ ّلّيٍّ يْغشاه مْوٌج ّمن 
ظلماتٌ بْعضها فْوق بْعٍض إذا 



رج يده لمْ ي دْ يراها کأخْ
له نورًا فما  اهلل ومن ّلمْ جْيعل
 اهلل ألمْ تر أّن   له من نّورٍ 

 ّسماواتلا يسّبح له من يف
ضْلْ او ّطريْ صاّفاتٍ لاو رْ

 ته وتْسبيوهٰو قدْ عمل صللٌّ ک
علون  اهللو ْ   علميٌ مبا يفْ  کوهللّ مل
ض ْلْ او ّسماواتلا رْ

ألمْ تر   صري ملْ ا اهللى وإل
جي سواباً مثّ يؤّلف  اهلل أّن  يزْ

ى اماً فرتکبْينه مثّ جْيعله ر
ق خيْرج مْن خالله لْ ا ودْ

ل من   من بردٍ فيصيب به من يشامن جبالٍ فيها   ّسمالا وينزّ
اد سنا کي  ه عن ّمن يشاويْصرف

هب قه يذْ  يقلّب  ْبصار ْلْ ٱبـ برْ



ّنهار إّن يف لاو لّْيللا اهلل
لي کذال وْ ةً ْلّ   ْبصار ْلْ ا لعربْ
ّل داّبةٍ من کخلق  اهللو بْطنه عىٰل  فمْنمه ّمن مْيشي  ّما

رْجلنيْ عىٰل  ومْنمه ّمن مْيشي
بعٍ عىٰل  ومْنمه ّمن مْيشي

أرْ
 اهلل إّن   ما يشا اهلل خيْلق
 لقدْ أنزْلنا   قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل 

يْهدي من  اهللو ّمبّيناتٍ  اياتٍ 
  صراٍط ّمْستقميٍ إلٰى   يشا

هللّ ٱبـ امّنا ويقولون 
سول وأطْعنا مثّ يتولّ ٱبـو ٰى لرّ

 وما کذالفريقٌ ّمْنمه ّمن بْعد 
لـٰئ وإذا   ْؤمنني ملْ ٱبـ کأوْ
ورسوله  اهللى إلوْا دع
فريقٌ م بْينمهْ إذا کليوْ 



وإن   ّمْنمه ّمْعرضون 
 يـ قّ ْْل ا ن هّلمکي

ْ
إلْيه توْا أ

عنني  أيف قلوبمه ّمرٌض   مذْ
أمْ خيافون وْا تابرْ ا أم

علْيمهْ ورسوله  اهلل أن ييف
لـٰئ بْل    ّظاملون لا هم کأوْ

ا  ْؤمنني ملْ ا ان قْولکإّنّ
 اهللى إلوْا إذا دع

م بْينمهْ أن کورسوله ليوْ 
نا مسْعنا وأطْع وْا يقول
لـٰئو لوون ملْ ا هم کأوْ ومن   فْ

 اهلل ورسوله وخيْش اهلل يطع
ه لـٰئ ويّتقْ   فائزون لْ ا هم کفأوْ

انمهْ هللّ ٱبـوْا وأْقسم جْهد أميْ
رجّن قل الّ  تمهْ ليخْ لئْن أمرْ

سم  طاعةٌ ّمْعروفةٌ إّن وْا تقْ



قْل   خبريٌ مبا تْعملون  اهلل
 اهللوْا أطيع
سول فإنلاوْا وأطيع  رّ

ا علْيه ما ّْحل  ْوْا تولّ  فإّنّ
م ّما ّْحلمْتْ وإن کوعليْ 

 عىل وماوْا تطيعوه تْهتد
سول إالّ لا  بالغلْ ا رّ
 ذين لّ ا اهلل وعد  بني ملْ ا

وْا مْ وعملکمنوْا امن
لفّنمه يفلا  ّصاْلات ليْستخْ
ض ْلْ ا لفْس ا ماکرْ  تخْ
نّن کذين من قْبلمهْ وليملّ ا

ٰى تضرْ ا ذيلّ ا هلمْ دينمه
لّنمه  ّمن بْعد خْوفمهْ هلمْ وليبدّ

ون کأْمناً يْعبدونّن ال يْشر
 کذالفر بْعد کيب شْيئاً ومن 



لـٰئ   فاسقون لْ ا هم کفأوْ
 و لّصلٰوةاوْا وأقيم
 ٰوةکزّ لاوْا ات

ّ لاوْا وأطيع سول لعل مْ کرّ
ْحون  ذين لّ ا ال حتْسّب   ترْ

 مْعاجزين يفوْا فرک
واهمْلْ ا

ْ
ض ومأ ّنار لا رْ

 ذين لّ ا يا أّيها  صري ملْ ا ولبْئس

ذنوْا امن
ْ
ذين لّ ا مکليْستأ

انکمل ذين لّ او مْ کتْ أميْ
مْ ثال  کمل منْْل اوْا لمْ يْبلغ

اتٍ من قْبل صل ر لْ ا ةٰو مرّ فاجْ
 م ّمنکوحني تضعون ثياب

 ةٰو ّظهرية ومن بْعد صللا
مْ کثال  عْوراتٍ لّ   عشالْ ا

مْ وال علْيمهْ کلْيس عليْ 



جناحٌ بْعدهّن طّوافون 
بْعٍض  عىٰل  مْ کم بْعضکعليْ 
 مکل اهلل يبنيّ  کذالک
  ميٌ کعلميٌ ح اهللو ياتاال

ْطفال ْلْ ا وإذا بلغ
ذنْْل ا مکمن

ْ
وْا مل فلْيْستأ

ذنْس ا ماک
ْ
ذين من لّ ا تأ

 اهلل يبنيّ  کذالکقْبلمهْ 

علميٌ  اهللو اياته  مْ کل
من  قواعدلْ او  ميٌ کح
جون لا  لّنساا يت ال يرْ الّ
احاً فلْيس علْيهّن جناحٌ أن کن

ْعن ثيابهّن غريْ مترّبجاتٍ بزينةٍ يض
ٌ هّلّن  ن خريْ  اهللو وأن يْستْعففْ

ّمٰ ْلْ ا عىل لْيس  مسيعٌ علميٌ   عْ
رج ْلْ ا عىل حرٌج وال عْ



ريض حرٌج ملْ ا عىل حرٌج وال
مْ أن کأنفسعىٰل  وال
 
ْ
مْ أوْ کمن بيوتوْا لکتأ

مْ أوْ بيوت کبائا  بيوت
مْ أوْ بيوت کأّمهات

وان مْ أوْ بيوت کإخْ
مْ أوْ بيوت کاتأخو
مام مْ أوْ بيوت کأعْ

ات مْ أوْ بيوت کعمّ
وال مْ أوْ بيوت کأخْ
مت ّمفاحته کمْ أوْ ما ملکخاالت

مْ کمْ لْيس عليْ کأوْ صديق
 
ْ
مجيعاً وْا لکجناحٌ أن تأ

تاتاً فإذا دخلمْت بيوتاً ْش أ أوْ 
مْ حتّيةً ّمْن کأنفسعىٰل وْا فسلّم
ةً طّيبةً کمبار اهلل عند



 مکل اهلل يبنيّ  کذالک
ّ  ياتاال ا  مْ تْعقلون کلعل  إّنّ
وْا امن ذين لّ ا ْؤمنونملْ ا
ورسوله وإذا هللّ ٱبـ

أْمرٍ جامعٍ لمْ عىٰل  معهوْا انک هب ٰ وْا يذْ ذنوه إّن  حتّ
ْ
 يْستأ

ذنونلّ ا
ْ
لـٰئ کذين يْستأ  کأوْ

ورسوله هللّ ٱبـ ذين يْؤمنونلّ ا

ذنوْس ا فإذا
ْ
نمهْ  کتأ

ْ
لبْعض شأ

ن شْئت مْنمهْ  ذن ملّ
ْ
تْغفرْ ْس او فأ

غفورٌ  اهلل إّن  اهلل هلم
حميٌ    دعاوْا ال ّْتعل  رّ

سول بْينلا   دعاکمْ کرّ
 اهلل م بْعضاً قدْ يْعملکبْعض
مْ کذين يتسلّلون منلّ ا

ذر ذين لّ ا لواذًا فلْيوْ



خيالفون عْن أْمره أن 
تصيبمهْ فْتنةٌ أوْ يصيبمهْ 

أال إّن هللّ ما   عذابٌ ألميٌ 
ض قدْ ْلْ او ّسماواتلا يف رْ

يْعمل ما أنمتْ علْيه ويْوم 
جعون إلْيه فينّبئمه مبا  يرْ

  علميٌ   ّل شيْ کب اهللووْا عمل
 فرقانلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
للّ ا کتبار قانلْ ا ذي نزّ  فرْ

ون للْعاملني کعْبده ليعىٰل 
ْ لّ ا  نذيرًا   کذي له مل

ض ولمْ ْلْ او ّسماواتلا رْ
 کن ّله شريکييّتخذْ ولدًا ولمْ 

ْ ملْ ا يف   ّل شيْ کوخلق  کل
ديرًا  ره تقْ من وْا ذّّت او  فقدّ



هلةً الّ خيْلقون شْيئاً وهمْ ا  دونه
ون کخيْلقون وال مْيل

عاً وال  ًا وال نفْ ْلنفسمهْ ضرّ
ون مْوتاً وال حياةً وال کمْيل

ذين لّ ا وقال  نشورًا 
ـٰذاإْن وْا فرک إالّ  ه
رتاه وأعانه علْيه ْف ا کإْف 
وْا  اخرون فقدْ جا  مٌ قْو 

وْا وقال  ظلْماً وزورًا 
لنيْلْ ا أساطري تتبها کا وّ
  الً رةً وأصيکعلْيه ب فهي مْتىٰل 
 ّسرّ يفلا ذي يْعمللّ ا قْل أنزله

ض إنّه ْلْ او ّسماواتلا رْ
حيماً ک   ان غفورًا رّ
سول لا هـٰذامال وْا وقال رّ
 
ْ
 ّطعام ومْيشي يفلا لکيأ



ْسواق لْوال أنزل ْلْ ا
  ون معه نذيرًا کفي که ملإليْ 

نزٌ أوْ کإلْيه ٰى أوْ يلْق
 کت

ْ
 ل مْنها وقالکون له جّنةٌ يأ

ّظاملون إن تّتبعون لا
ظرْ نا  ّمْسوورًا الً إالّ رج

ْمثال ْلْ ا کلوْا ْيف ضربک
 ّ   الً فال يْستطيعون سبيوْا فضل

 کجعل ل  شا ذي إنلّ ا کتبار
ًا ّمن  جّناتٍ ّْتري  کذالخريْ
 کنْهار وجْيعل لّ ْلْ ا من حتْتها

بکبْل   قصورًا  وْا ذّ
نا ملن لٱبـ تدْ بکّساعة وأعْ  ذّ
إذا رأتمْه   ّساعة سعريًا لٱبـ

هلا وْا اٍن بعيدٍ مسعکّمن ّم 
وإذا   تغّيظاً وزفريًا 



نني کمْنها موْا أْلق اناً ضّيقاً مقرّ
ال   ثبورًا  کهنالْوْا دع
ع يْوم ثبورًا لْ اوْا تدْ

وْا عدْ او واحدًا 
 کذالقْل أ  ثريًا ک ثبورًا 

ٌ أمْ جّنة يت لّ ا لْدْل ا خريْ
انتْ هلمْ کّتقون ملْ ا وعد
 يشا هلمْ فيها ما  ومصريًا   جزا

 کربّ عىٰل  انکخالدين ون 
دًا  ويْوم   الً مْسئو وعْ

 ْيشرهمْ وما يْعبدون من دون
نمتْ أْضللمْتْ أ  فيقول اهلل

أمْ همْ   هـٰؤال عبادي
 ّ  کسْبوان وْا قال  ّسبيل لاوْا ضل
ان ينبغي لنا أن نّّتخذ من کما 

ليا کدون  ّمّتْعتمهْ  نکولـٰ   مْن أوْ



ٰ  باا و ر کذّ لاوْا نس همْ حتّ
فقدْ   قْوماً بورًا وْا انکو

بوک م مبا تقولون فما کذّ
فاً وال نْصرًا  تْستطيعون صرْ

مْ نذْقه کومن يْظمل ّمن
سلْنا   بريًا کعذاباً  وما أرْ

سلني إالّ ملْ ا من کقْبل  إنمّهْ رْ
 
ْ
ّطعام لا لونکليأ

ْسواق ْلْ ا ومْيشون يف
مْ لبْعٍض فْتنةً کوجعلْنا بْعض

 کان ربّ کأتْصربون و
ذين ال لّ ا وقال  بصريًا 

جون لقا  نا لْوال أنزل علْينا يرْ
 رّبنا لقدٰى ة أوْ نرکالئملْ ا
يف أنفسمهْ وْا ربکتْس ا

  بريًا کعتّوًا  ْا وعتْو 



ن ة ال کالئملْ ا يْوم يروْ
رمني ٰى ربْش  ْاجورًا يْومئذٍ ّللْماجْ رًا حمّ   ويقولون حاجْ

مْن عملٍ وْا ما عملإلٰى  وقدْمنا  أْصواب  ّمنثورًا   فاجعلْناه هبا
ًا ْل ا ٌ ّمْستقرّ سن مقيّنة يْومئذٍ خريْ ق  الً وأحْ  ويْوم تشقّ
للْ ٱبـ  ّسمالا ة کالئملْ ا غمام ونزّ

ْ ملْ ا  الً يتْنز قّ ْْل ا يْومئذٍ  کل
ـٰنلل ْحْ  عىل ان يْوماً کو رّ

ويْوم   افرين عسريًا کلْ ا
يدْيه يقول يا عىٰل  ّظالملا يعضّ 
ت معّّت ا لْيتّن سول سبيلا ذْ   الً رّ

  الً لْيتّن لمْ أّّتذْ فالناً خلي يا وْيلتٰ 
ر بْعد کذّ لا لقدْ أضلّّن عن

 انکّن و جا إذْ 



نسان خذولا   الً ّشْيطان ل إلْ
سول يا ربّ إّن لا وقال رّ
 قرْ لْ ا هـٰذاوْا ذّّت ا قْومي
 کذالکو  مْهاجورًا  ان

ًا ّمنکجعلْنا ل  ّل نيبٍّ عدوّ
رمني وملْ ا هادياً  کبربّ فٰى کاجْ

ذين لّ ا وقال  ونصريًا 
ل علْيهوْا فرک  قرْ لْ ا لْوال نزّ

 کذالکمْجلةً واحدةً  ان
تي کلنثّبت به فؤاد  الً ورتّلْناه ترْ

تون 
ْ
 کمبثلٍ إالّ جْئنا کوال يأ

سْْل ٱبـ سريًا قّ وأحْ   ن تفْ
عىٰل  ذين ْيشرونلّ ا

لـٰئ جهّنّ إلٰى  وجوهمهْ  شرٌّ  کأوْ
 ولقدْ   الً اناً وأضّل سبيکّم 

تاب وجعلْنا معه کلْ اى موس اتْينا



 فقلْنا  أخاه هارون وزيرًا 
ذين لّ ا قْوملْ اى إل هباذْ ا
بک ناهمْ بئاياتنا  وْا ذّ فدّمرْ

مريًا  ا   تدْ ّ وقْوم نوٍح ملّ
بک سل أغْ لاوْا ذّ رْقناهمْ رّ

نا  ايةً   وجعلْناهمْ للّناس تدْ وأعْ
  للّظاملني عذاباً أليماً 
 وعادًا ومثود وأْصواب

ّس وقروناً بنيْ لا  کذال رّ
 ضرْبنا لهالى کو  ثريًا ک
نا تْتبريًا الى کْمثال وْلْ ا ْ   تربّ

يةلْ ا عىل ولقدْ أتْوْا  يت لّ ا قرْ
أفمْل   ّسْو لا أْمطرتْ مطر

نها بْل وْا ونکي وْا انکيروْ
جون نشورًا  وإذا   ال يرْ

إالّ  کإن يّتخذون کرأوْ 



 ذي بعثلّ اأهـٰذا هزوًا 
اد کإن   الً رسو اهلل

هلتنا لْوال أن ا  ليضلّنا عْن 
صرْبنا علْيها وسْوف يْعلمون 

ن عذاب مْن لْ ا حني يروْ
 أرأْيت من  الً أضّل سبي

هواه أفأنت إلـٰهه ذ ّّت ا
أمْ   الً يکون علْيه وکت

ثرهمْ کّن أحتْسب أ
يْسمعون أوْ يْعقلون إْن همْ 

نْعام بْل همْ ٱـکإالّ  ْلْ
 کربّ إلٰى  ألمْ تر  الً أضّل سبي

لعله   شا ّظّل ولْو لا ْيف مدّ ک
س علْيه لا ناً مثّ جعلْناکسا ّشمْ
مثّ قبْضناه إلْينا قْبضاً   الً دلي

ذي جعل لّ ا وهو  يسريًا 



ّنْوم لاو لّْيل لباساً لا مکل
  ّنهار نشورًا لا سباتاً وجعل

سللّ ا وهو ياح لا ذي أرْ رّ
ته وأنزْلنا  بْشرًا بنيْ يدْي رْحْ

يي به   طهورًا   ما  ّسمالا من لنوْ
نا أنْعاماً  بلْدةً ّمْيتاً ونْسقيه مّما خلقْ

ولقدْ   ثريًا کوأناسيّ 
ْفناه بْينمهْ ليذّ  وْا رکصرّ

ّناس إالّ لا ثرکأ فأٰب 
 ولْو شْئنا لبعْثنا يف  فورًا ک
يةٍ نذيرًا ک  فال تطع  ّل قرْ
هم به کلْ ا افرين وجاهدْ

 وهو  بريًا کجهادًا 
رْين لْ ا ذي مرجلّ ا  هـٰذابوْ

بٌ فراتٌ و ملْحٌ أجاٌج  هـٰذاعذْ
رًا  زخاً وحاجْ وجعل بْينهما برْ



ْاجورًا  ذي خلق لّ ا وهو  حمّ
بشرًا فاجعله نسباً   املْ ا من

  قديرًا  کان ربّ کوصْهرًا و
ما ال  هللا ويْعبدون من دون

همْ و  انکينفعمهْ وال يضرّ
وما   رّبه ظهريًا عىٰل  افرکلْ ا

سلْنا   إالّ مبّشرًا ونذيرًا  کأرْ
مْ علْيه مْن أْجرٍ کقْل ما أْسأل

رّبه إلٰى  أن يّتخذ  شا إالّ من
 يّ ْْل ا عىل ْل کوتو  الً سبي
ده لّ ا ذي ال ميوت وسّبحْ حبمْ
به بذنوب عباده فٰى کو

 قذي خللّ ا  خبريًا 
ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ

ٰى توْس ا بْينهما يف سّتة أّياٍم مثّ 
شلْ ا عىل ـٰنلا عرْ ْحْ أْل به ْس ٱفـ رّ



هلم  وإذا قيل  خبريًا 
ـٰنللوْا ْساجدا ْحْ  وماوْا قال رّ
ـٰنلا ْحْ مرنا  رّ

ْ
أنْساجد ملا تأ

 کتبار  وزادهمْ نفورًا 
بروجاً   لّسماايف ذي جعل لّ ا

وجعل فيها سراجاً وقمرًا 
 ذي جعللّ ا وهو  ريًا ّمن
ْن لاو لّْيللا ّنهار خلْفةً ملّ

ر أوْ کأراد أن يذّ 
 وعباد  ورًا کأراد ش

ـٰنلا ْحْ  عىل ذين مْيشونلّ ا رّ
ض هْوناً وإذا ْلْ ا رْ

وْا اهلون قالْل ا خاطبمه
ذين يبيتون لرّبمهْ لّ او  سالماً 

دًا وقياماً  ذين لّ او  ساجّ
رفْ عّنا ْص ا يقولون رّبنا



ّن عذابها عذاب جهّنّ إ
تْ  ساإنّها   ان غراماً ک

ًا ومقاماً  ذين إذا لّ او  مْستقرّ
ولمْ وْا لمْ يْسرفوْا أنفق
رت  کذالان بنيْ کووْا يقْ

عون لّ او  قواماً  ذين ال يدْ
خر وال ا إلـٰهاً  اهلل مع

تلون سلا يقْ ملّ ا ّنفْ  يت حرّ

نون ْْل ٱبـ إالّ  اهلل قّ وال يزْ
عْل    يلْق أثاماً  کذالومن يفْ
 عذاب يْوملْ ا يضاعفْ له

إالّ من   قيامة وخيْلدْ فيه مهاناً لْ ا
 صاْلاً الً وعمل عم امن تاب و
لـٰئ ل کفأوْ سّيئاتمهْ  اهلل يبدّ

غفورًا  اهلل انکحسناتٍ و
حيماً  ومن تاب وعمل صاْلاً   رّ



  متاباً  اهللى إل فإنّه يتوب
ور لا ذين ال يْشهدونلّ او زّ

ْا ولّْغو مرّ لٱبـوْا وإذا مرّ 
ذين إذا لّ او  راماً ک
رّبمهْ لمْ  ياتئابوْا رکذ
ياناً وْا خيرّ  اً وعمْ   علْيها صمّ
ذين يقولون رّبنا هبْ لنا لّ او

ة  ّياتنا قرّ واجنا وذرّ مْن أزْ

نٍي    للْمّتقني إماماً  ْجعلْنااو أعْ
لـٰئ ن کأوْ فة مبا لْ ا جْيزوْ غرْ
ْون فيها حتّيةً وْا صرب ويلقّ

حسنتْ خالدين فيها   وسالماً 
ًا ومقاماً  مْ کقْل ما يْعبأ ب  مْستقرّ

مْ فقدْ کريبّ لْوال دعاؤ
ْبمتْ فسْوف يک ون کذّ

  لزاماً 



  شعرالا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

ْ   طسم   تابکلْ ا ايات  کتل
ّ   بني ملْ ا س کلعل أالّ  کباخعٌ نّفْ
   مْؤمنني وْا ونکي

ْ
إن نّشأ

ْل علْيمه ّمن  ةً اي   ّسمالا ننزّ
ناقمهْ هلا خاضعني    فظلّتْ أعْ

تيمه ّمن ذ
ْ
 رٍ ّمنکوما يأ

ـٰنلا ْحْ وْا انکحْمد ٍ إالّ  رّ
بکفقدْ   عْنه مْعرضني  وْا ذّ
تيمهْ أنبا

ْ
به وْا انکما   فسيأ

ْا أولمْ ير  يْستْهزئون  ى إلوْ
ض ْلْ ا مْ أنبْتنا فيها من کرْ
ٍج ک إّن يف   رميٍ کّل زوْ
ان کيةً وما ئال کذال



وإّن   ّمْؤمنني ثرهم کأ
حمي لا عزيزلْ ا هلو کربّ  وإذْ   رّ
 تئْ ا أنموسٰى  کربّ ٰى ناد
قْوم   ّظاملني لا قْوملْ ا

عْون أال يّتقون  قال ربّ   فرْ
بون کإّنّ أخاف أن ي   ذّ

ري وال  ويضيق صدْ
سْل  إلٰى  ينطلق لساّن فأرْ

وهلمْ عليّ ذنبٌ   هارون 
تلون   الّ کقال   فأخاف أن يقْ

م کإنّا معاتنا بئاي هباذْ ٱفـ
عْون فقوال   ّمْستمعون  تيا فرْ

ْ
فأ

أْن   عاملني لْ ا إنّا رسول ربّ 
سْل معنا بّن إْسرائيل  قال   أرْ

فينا وليدًا ولبْثت فينا  کألمْ نربّ 
 کوفعلْت فْعلت  سنني  کمْن عمر



 يت فعلْت وأنت منلّ ا
قال فعلْتها إذًا   افرين کلْ ا

ت   ّضاّلني لا منوأناْ  ففررْ
ت مْ کمن مْ فوهب لي کمّلا خفْ

 ماً وجعلّن منکريبّ ح
سلني ملْ ا ْ   رْ نْعمةٌ متّنها عليّ  کوتل

قال   أْن عّبدتّ بّن إْسرائيل 
عْون وما ربّ  قال   عاملني لْ ا فرْ

ض ْلْ او ّسماواتلا ربّ  رْ
  نمت ّموقنني کإن وما بْينهما 

  قال ملْن حْوله أال تْستمعون 
 مکبائا  مْ وربّ کقال ربّ 

قال إّن   لني وّ ْلْ ا
سل لّ ا مکرسول ذي أرْ
نوٌن کإليْ   قال ربّ   مْ ملاجْ
ْغرب وما بْينهما ملْ او ْشرقملْ ا



 قال لئن  نمتْ تْعقلون کإن 
ت ّّت ا ي ْلْجعلنّ إلـٰهاً ذْ  کغريْ
قال أولْو   ْساجونني ملْ ا من
ت به إن   ّمبنٍي   بشيْ  کجْئت

ْ
قال فأ

ٰى فأْلق  ّصادقني لا نت منک
  باٌن ّمبنٌي عصاه فإذا هي ثْع 

  ونزع يده فإذا هي بْيضا
قال للْم إل حْوله إّن   للّناظرين 

يريد أن   لساحرٌ علميٌ  هـٰذا
ضکخيْرج م کم ّمْن أرْ

مرون 
ْ
ره فماذا تأ وْا قال  بسوْ

جهْ   عثْ يفبْ او وأخاه أرْ
تو  دائن حاشرين ملْ ا

ْ
 کيأ

ارٍ علميٍ کب ّسورة لا فاجمع  ّل سوّ
وقيل   مليقات يْوٍم ّمْعلوٍم 
تمعون  ْ  لعلّنا نّتبع  للّناس هْل أنمت مّ



 هموْا انکّسورة إن لا
ا  غالبني لْ ا وْا ّسورة قاللا  جا فلمّ

عْون أئّن لنا ْلْجرًا  لفرْ
قال   غالبني لْ ا ّنا حنْنکإن 

نکنعمْ وإنّ   مْ إذًا ملّ
بني ملْ ا ٰى قال هلم ّموس  قرّ
ْوْا فأْلق  ما أنمت ّملْقون وْا أْلق

وْا وعصّيمهْ وقالحباهلمْ 

ن عْون إنّا لنوْ ة فرْ  بعزّ
عصاه موسٰى ٰى فأْلق  غالبون لْ ا

ف
ْ
 فأْلقي  ون کفإذا هي تلْقف ما يأ

 امّنا وْا قال  ّسورة ساجدين لا
موسٰى ربّ   عاملني لْ ا بربّ 

  منمتْ له قْبل أْن ا  قال  وهارون 
 مکبريکمْ إنّه لکذن لا
ر فلسْوف لا مکذي علّملّ ا ّسوْ



مْ کْلقّطعّن أْيدي تْعلمون
جل م ّمْن خالفٍ کوأرْ
عني کوْلصلّبنّ    مْ أمجْ

رّبنا إلٰى  ال ضريْ إّناوْا قال
إنّا نْطمع أن يْغفر لنا   منقلبون 

لکرّبنا خطايانا أن   ّنا أوّ
حْينا  ْؤمنني ملْ ا إلٰى  وأوْ

أْن أْسر بعبادي موسٰى 

سل   م ّمّتبعون کإنّ  فأرْ
عْون يف دائن ملْ ا فرْ

ذمةٌ   هـٰؤال إّن   حاشرين  لشرْ
  وإنّمهْ لنا لغائظون   قليلون 

  وإنّا لميعٌ حاذرون 
رْجناهم ّمن جّناتٍ  فأخْ

نوزٍ ومقاٍم کو  وعيوٍن  رثْناها  کذالک  رميٍ ک وأوْ



 فأتْبعوهم ّمْشرقني   بّن إْسرائيل 
ا تر  عان قال ْل ا ا افلمّ مْ

إنّا موسٰى أْصواب 
ر الّ إّن کقال   ون کملدْ
حْينا  ريبّ سيْهدين معي  إلٰى  فأوْ

 کرب ّبعصاْض ا أنموسٰى 
رلْ ا ّل کان کفلق فنٱفـ بوْ

ٍق    عظمي لْ ا لّطْودٱـکفرْ

نا مثّ  لفْ   خرين اال وأزْ
ومن ّمعه موسٰى وأجنْينا 
عني  رْقنا  أمجْ  مثّ أغْ

 کذالإّن يف   خرين اال
ثرهم کان أکيةً وما ئال

 هلو کوإّن ربّ   ّمْؤمنني 
حمي لا عزيزلْ ا ل علْيمهْ تْ او  رّ

إذْ قال ْلبيه   نبأ إْبراهمي 



نْعبد وْا قال  وقْومه ما تْعبدون 
  فني کأْصناماً فنظّل هلا عا

مْ إذْ کقال هْل يْسمعون
عون  مْ أوْ کأوْ ينفعون  تدْ
ون  ناوْا قال  يضرّ   بْل وجدْ

علون  کذالکنا  باا قال   يفْ
  نمتْ تْعبدون کأفرأْيمت ّما 

 مکباؤا و أنمتْ 

فإنمّهْ عدوٌّ ّلي   ْقدمون ْلْ ا
ذي لّ ا  عاملني لْ ا إالّ ربّ 

ذي هو لّ او  خلقّن فهو يْهدين 
وإذا   يْطعمّن ويْسقني 
ذي لّ او  مرْضت فهو يْشفني 
ذي لّ او  مييتّن مثّ ْييني 

أْطمع أن يْغفر لي خطيئيت 
ين لا يْوم ربّ هبْ لي   دّ



ّنکح   ّصاْلني لٱبـ ماً وأْْلقْ
ٍق يف علْج او  ّلي لسان صدْ

علّْن من ْج او  خرين اال
فرْ ْليب غْ او  ّنعمي لا ورثة جّنة

وال   ّضاّلني لا ان منکإنّه 
يْوم ال   ّتْزّن يْوم يْبعثون 
إالّ مْن   ينفع ماٌل وال بنون 

لفت  بقلْبٍ سلميٍ  اهلل أى  وأزْ

زت  ّنة للْمّتقني ْل ا ومي ْل ا وبرّ
ن ما وقيل هلمْ أيْ   للْغاوين 

 من دون  نمتْ تْعبدون ک
مْ أوْ کهْل ينصرون اهلل

فيها وْا بکبْ کف  ينتصرون 
وجنود   غاوون لْ او همْ 

عون  وهمْ وْا قال  إْبليس أمجْ
ّنا کإن هللّ ٱتـ  فيها خيْتصمون 



م کإذْ نسّوي  لفي ضاللٍ ّمبنٍي 
 وما أضلّنا إالّ   عاملني لْ ا بربّ 
رمون ملْ ا   فما لنا من شافعني   اجْ

فلْو أّن لنا   وال صديقٍ ْحميٍ 
ةً فنک  ون منکرّ
يةً ئال کذالإّن يف   ْؤمنني ملْ ا
  ثرهم ّمْؤمنني کان أکوما 

 عزيزلْ ا هلو کوإّن ربّ 

حمي لا بتْ قْوم نوٍح ک  رّ  ذّ
سلني ملْ ا إذْ قال هلمْ   رْ

  أخوهمْ نوحٌ أال تّتقون 
  مْ رسوٌل أمنٌي کإّنّ ل

  وأطيعون  اهللوْا قتّ ٱفـ
مْ علْيه مْن أْجرٍ کأْسأل وما

 ربّ عىٰل  إْن أْجري إالّ 
 اهللوْا قتّ ٱفـ  عاملني لْ ا



أنْؤمن وْا قال  وأطيعون 
ذلون ْلْ ا کبعتّ او کل قال   رْ

  يْعملون وْا انکوما علْمي مبا 
ريبّ عىٰل  إْن حسابمهْ إالّ 

 بطاردأناْ  وما  لْو تْشعرون 
إالّ أناْ  إْن   ْؤمنني ملْ ا

لئن ّلمْ تنته يا وْا قال   نذيرٌ ّمبنٌي 
 ونّن منکنوح لت

جومني ملْ ا قال ربّ إّن   رْ
بون کقْومي  تحْ بْيّن ْف ٱفـ  ذّ

 وبْينمهْ فْتواً وجنّّن ومن ّمعي من
 فأجنْيناه ومن ّمعه يف  ْؤمنني ملْ ا
ْ لْ ا رْقنا   ْشوون ملْ ا کفل مثّ أغْ
يةً ئال کذالإّن يف   باقني لْ ا بْعد
  نني ثرهم ّمْؤمکان أکوما 

 عزيزلْ ا هلو کوإّن ربّ 



حمي لا بتْ عادٌ ک  رّ  ذّ
سلني ملْ ا إذْ قال هلمْ   رْ

  أخوهمْ هودٌ أال تّتقون 
  مْ رسوٌل أمنٌي کإّنّ ل

  وأطيعون  اهللوْا قتّ ٱفـ
مْ علْيه مْن أْجرٍ کوما أْسأل

 ربّ عىٰل  إْن أْجري إالّ 
  ّل ريعٍ کأتْبنون ب  عاملني لْ ا

ن مصانع وتّتخذو  تْعبثون  ايةً 
 ّ وإذا   مْ ّتْلدون کلعل

وْا قتّ ٱفـ  بطْشمت بطْشمتْ جّبارين 
وْا قتّ او  وأطيعون  اهلل
  م مبا تْعلمون کذي أمدّ لّ ا

  م بأنْعاٍم وبنني کأمدّ 
إّنّ   وجّناتٍ وعيوٍن 

مْ عذاب کأخاف عليْ 



  سواوْا قال  يْوٍم عظميٍ 
علْينا أوعْظت أمْ لمْ 

  واعظني لْ ا ن ّمنکت
 إالّ خلق ذاهـٰإْن 

لني ْلْ ا بني   وّ   وما حنْن مبعذّ
بوه فأْهلکف ناهمْ إّن يف کذّ

ان کيةً وما ئال کذال
وإّن   ثرهم ّمْؤمنني کأ

حمي لا عزيزلْ ا هلو کربّ    رّ
بتْ مثودک سلني ملْ ا ذّ إذْ   رْ

قال هلمْ أخوهمْ صالحٌ أال 
مْ رسوٌل کإّنّ ل  تّتقون 
 اهللوْا قتّ ٱفـ  أمنٌي 

مْ کما أْسألو  وأطيعون 
  عاملني لْ ا ربّ عىٰل  إالّ علْيه مْن أْجرٍ إْن أْجري 



  منني ا  ون يف ما هاهناکأترتْ 
وزروٍع   يف جّناتٍ وعيوٍن 
وتْنوتون   وّنْلٍ طلْعها هضميٌ 

  بال بيوتاً فارهني ْل ا من
  وأطيعون  اهللوْا قتّ ٱفـ

  ْسرفني ملْ ا أْمروْا وال تطيع
سدون يفلّ ا  ذين يفْ
  ض وال يْصلوون رْ ْلْ ا

ا أنت منوْا قال  إّنّ
رين ملْ ا ما أنت إالّ بشرٌ   سوّ

ت ب
ْ
 نت منکيةٍ إن ئاّمْثلنا فأ

ـٰذهقال   ّصادقني لا ناقةٌ هّلا  ه
بٌ ول ب يْوٍم کشرْ مْ شرْ
  وال متّسوها بسو  ّمْعلوٍم 
خذ

ْ
مْ عذاب يْوٍم کفيأ

وْا فعقروها فأْصبو  عظميٍ 



عذاب لْ ا فأخذهم  نادمني 
ان کيةً وما ئال کذاليف إّن 
وإّن   ثرهم ّمْؤمنني کأ
حمي لا عزيزلْ ا هلو کربّ    رّ
بتْ قْوم لوٍط ک  ذّ
سلني ملْ ا إذْ قال هلمْ   رْ

  أخوهمْ لوطٌ أال تّتقون 
  مْ رسوٌل أمنٌي کإّنّ ل

  وأطيعون  اهللوْا قتّ ٱفـ
مْ علْيه مْن أْجرٍ کوما أْسأل

 ربّ عىٰل  إْن أْجري إالّ 
تون  عاملني لْ ا

ْ
 أتأ

  عاملني لْ ا ران منکذّ لا
مْ کوتذرون ما خلق ل

واجکربّ  م بْل کمْ مْن أزْ
وْا قال  أنمتْ قْومٌ عادون 



ونّن کلئن ّلمْ تنته يا لوط لت
رجني ملْ ا من قال إّنّ   خْ
ربّ جنّّن   قالني لْ ا م ّمنکلعمل

ْيناه   وأْهلي مّما يْعملون  فناجّ
عني  إالّ عاجوزًا   وأْهله أمجْ

نا  ابرين غلْ ا يف  مثّ دّمرْ
نا علْيمه   خرين اال وأْمطرْ

  نذرين ملْ ا مطر  فسا ّمطرًا 

ان کيةً وما ئال کذالإّن يف 
وإّن   ثرهم ّمْؤمنني کأ
حمي لا عزيزلْ ا هلو کربّ    رّ
ب أْصوابک  ةکيْ ْلْ ا ذّ
سلني ملْ ا إذْ قال هلمْ شعْيبٌ   رْ

مْ کإّنّ ل  أال تّتقون 
 هللاوْا قتّ ٱفـ  رسوٌل أمنٌي 
مْ کوما أْسأل  وأطيعون 



  عاملني لْ ا ربّ عىٰل  إالّ علْيه مْن أْجرٍ إْن أْجري 
ف ْيل وال کلْ اوْا أوْ

سرين ملْ ا منوْا ونکت   خْ
  ْستقمي ملْ ا قْسطاسلْ ٱبـوْا وزن

همْ  ياْش أ ّناسلاوْا وال تْبخس
ض ْلْ ا يفْوْا وال تْعث رْ
سدين  ذي لّ اوْا قتّ او  مفْ

لني ْلْ ا بلّةْل او مْ کخلق   وّ
ا أنت منوْا قال  إّنّ
رين ملْ ا وما أنت إالّ بشرٌ   سوّ

 ملن کّمْثلنا وإن ّنظنّ 
سفاً کفأْسقطْ علْينا   اذبني کلْ ا
 نت منکإن   ّسمالا ّمن
مل   ّصادقني لا قال ريبّ أعْ

بوه فأخذهمْ کف  مبا تْعملون  ذّ



ّظلّة إنّه لا عذاب يْوم
  ان عذاب يْوٍم عظميٍ ک

ان کةً وما يئال کذالإّن يف 
وإّن   ثرهم ّمْؤمنني کأ
حمي لا عزيزلْ ا هلو کربّ    رّ

 نزل به  عاملني لْ ا يل ربّ تْنزوإنّه ل
وحلا  کقلْبعىٰل   مني ْلْ ا رّ
بلساٍن   نذرين ملْ ا ون منکلت

 وإّنه لفي زبر  عريبٍّ ّمبنٍي 
لني ْلْ ا   ن هّلمْ کأولمْ ي  وّ
بّن   أن يْعلمه علما ايةً 

 بْعضعىٰل  ْلناهولْو نزّ   إْسرائيل 
اجمني ْلْ ا فقرأه علْيمه ّما   عْ
 کذالک  به مْؤمنني وْا انک
رمني ملْ ا ناه يف قلوبکسل ال   اجْ

 ٰ وْا ير يْؤمنون به حتّ



تيمه بْغتةً   لمي ْلْ ا عذابلْ ا
ْ
فيأ

هْل وْا فيقول  وهمْ ال يْشعرون 
أفبعذابنا   حنْن منظرون 

أفرأْيت إن   يْستْعاجلون 
هم ّما  جا مثّ    ّمّتْعناهمْ سنني

ما   يوعدون وْا انک
ٰن  وْا انکعْنمه ّما  أغْ

يةٍ کوما أْهل  ميّتعون  نا من قرْ

ٰى رکذ  إالّ هلا منذرون 
لتْ به  ّنا ظاملني کوما   وما تنزّ
وما ينبغي هلمْ وما   ّشياطني لا

ع لا إنّمهْ عن  يْستطيعون  ّسمْ
ع مع  ملْعزولون   اهلل فال تدْ

 ون منکخر فتا إلـٰهاً 
بني ملْ ا  کوأنذرْ عشريت  عذّ
 کفضْ جناحخْ او  ْقربني ْلْ ا



فإْن   ْؤمنني ملْ ا من کبعتّ ا ملن
ا   فقْل إّنّ بري کعصْو  ّ ممّ
 عزيزلْ ا عىل ْل کوتو  تْعملون 

حمي لا حني  کذي يرالّ ا  رّ
  ّساجدين لا يف کوتقلّب  تقوم 
هْل   علمي لْ ا ّسميعلا إنّه هو

لعىٰل  مْ کأنّبئ  من تنزّ
ل  ّشياطني لا ّل کعىٰل  تنزّ

ع لا يلْقون  أثميٍ  کأّفا ّسمْ
  اذبون کثرهمْ کوأ
  غاوون لْ ا يّتبعمه  ّشعرالاو

ّل وادٍ کألمْ تر أنّمهْ يف  وأنّمهْ يقولون ما   يهيمون 
علون   ذين لّ ا إالّ   ال يفْ

ّصاْلات لاوْا وعملوْا امن
 ثريًا ک اهللوْا رکوذ



من بْعد ما وْا تصرناو
ذين لّ ا وسيْعملوْا ظلم
  أّي منقلبٍ ينقلبون وْا ظلم
 نمللا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 ْ  ان قرْ لْ ا ايات  کطس تل

ى وبْشر  تابٍ ّمبنٍي کو ٰى هدً

 ذين يقيمونلّ ا  للْمْؤمنني 
 ويْؤتون لّصلٰوةا
همْ  باالخره وهم ٰوةکزّ لا

ذين ال لّ ا إّن   يوقنون 
 زّيّنا هلمْ  باالخره يْؤمنون

ماهلمْ فمهْ يْعمهون    أعْ
لـٰئ   ذين هلمْ سولّ ا کأوْ

 االخره عذاب وهمْ يفلْ ا



سرون ْلْ ا هم ى لتلقّ  کوإنّ   خْ
  ميٍ علميٍ کمن ّلدْن ح ان قرْ لْ ا

  ْلْهله إّنّ موسٰى إذْ قال 
م ّمْنها خبرٍب کتيئانْست نارًا سا
ّ کتيا  أوْ  مْ کم بشهابٍ قبٍس ّلعل

ا  تْصطلون  ها نودي  جا فلمّ
ّنار ومْن لا من يف کأن بور

 ربّ  اهلل حْوهلا وسْبوان

أناْ  إنّهموسٰى يا   عاملني لْ ا
وأْلق   مي کْْل ا عزيزلْ ا اهلل
ا ر کعصا أنّها کها تْهتزّ ا فلمّ

بْ ٰى جانٌّ ولّ  برًا ولمْ يعقّ مدْ
ال ّتفْ إّنّ ال خياف موسٰى يا 

سلون ملْ ا لدّي  إالّ من   رْ
ل حْسناً بْعد سو فإّنّ   ظمل مثّ بدّ

حميٌ  خْل يد  غفورٌ رّ  کوأدْ



مْن غريْ   ّتْرْج بْيضا کيف جْيب
إلٰى  اياتٍ  يف تْسع   سو

عْون وقْومه إنّمهْ  فرْ
ا  قْوماً فاسقني وْا انک  جا فلمّ
وْا نا مْبصرةً قالايات  تمْهْ 
رٌ ّمبنٌي  هـٰذا  بهاوْا وجود  سوْ
تْيقنْتها أنفسمهْ ظلْماً ْس او

ان کف يْ کظرْ نٱفـ وعلّوًا 

سدين ملْ ا عاقبة  اتْينا ولقدْ   فْ
 داوود وسلْيمان علْماً وقاال

د هللّ ْْل ا عىٰل  ذي فّضلنالّ ا مْ
  ْؤمنني ملْ ا ثريٍ ّمْن عبادهک

وور  سلْيمان داوود وقال 
نا منطقلا يا أّيها  ّناس علّمْ

  ّل شيْ کّطريْ وأوتينا من لا
 فْضللْ ا هلو هـٰذاإّن 



نوده وحشر لسلْيمان ج  بني ملْ ا
 نسْل او ّن ْل ا من
  ّطريْ فمهْ يوزعون لاو

 ٰ عىٰل  ْا إذا أتْو  حتّ
ل قالتْ ّْنلةٌ يا لا وادي ّنمْ

للا أّيها وْا خلدْ ا ّنمْ
مْ کمْ ال ْيطمنّ کنکمسا

سلْيمان وجنوده وهمْ ال 

اً ّمن کفتبّسم ضاح  يْشعرون 
ّن أْن  زعْ  قْوهلا وقال ربّ أوْ

ت عليّ لّ ا کر نْعمتکْش أ يت أْنعمْ
مل لاو عىٰل و دّي وأْن أعْ

خلّْن  ضاه وأدْ صاْلاً ترْ
ت   ّصاْلني لا کيف عباد کبرْحْ
د ّطريْ فقال ما لي ال لا وتفقّ
هد أمْ هْل اى أر ان کدْ



بّنه عذاباً   غائبني لْ ا من ْلعذّ
حبّنه أوْ  شديدًا أوْ ْلذْ

تيّنّ بسلْطاٍن ّمبنٍي 
ْ
ث کفم  ليأ

غريْ بعيدٍ فقال أحطت مبا لمْ 
  من سبإٍ بنبإٍ يقنٍي  کتحتطْ به وجئْ 
مهْ کرأةً مْتلْم ا إّنّ وجدتّ 

وهلا   ّل شيْ کوأوتيتْ من 
ٌش عظميٌ  وجدتّها وقْومها   عرْ

س من دون  اهلل يْساجدون للّشمْ
ّشْيطان لا وزّين هلم

همْ عن ماهلمْ فصدّ  أعْ
أالّ   ّسبيل فمهْ ال يْهتدون لا

 ذي خيْرجلّ ا هللّ وْا يْساجد
 ّسماواتلا يف  بْ ْل ا
ض ويْعمل ما ّتْفون ْلْ او رْ

إالّ إلـٰه  ال اهلل  وما تْعلنون 



شلْ ا هو ربّ  قال   عظمي لْ ا عرْ
سننظر أصدْقت أمْ 

  اذبني کلْ ا نت منک
فأْلقهْ  هـٰذاتايب کهب بّ ذْ ا

ظرْ نٱفـ إلْيمهْ مثّ توّل عْنمهْ 
جعون   قالتْ يا أّيها  ماذا يرْ

تابٌ کأل إّنّ أْلقي إليّ ملْ ا
من سلْيمان وإنّه  إنّه  رميٌ ک

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ    لرّ
توّن وْا أالّ تْعل

ْ
عليّ وأ

أل ملْ ا قالتْ يا أّيها  مْسلمني 
نت کأْفتوّن يف أْمري ما 
 ٰ   تْشهدون  قاطعةً أْمرًا حتّ

لوْا قال قّوةٍ وْا حنْن أوْ لوْا و ٍس شديدٍ أوْ
ْ
ْمر ْلْ او بأ

مرين نٱفـ کإليْ 
ْ
  ظري ماذا تأ



إذا  کلوملْ ا قالتْ إّن 
يةً أْفسدوها وْا دخل قرْ
ة أْهلها أذّلةً ووْا وجعل  أعزّ
علون  کذالک وإّنّ   يفْ

سلةٌ إلْيمه بهدّيةٍ فناظرةٌ مب  مرْ
جع سلون ملْ ا يرْ ا  رْ   جا فلمّ

ونن مبالٍ فما   سلْيمان قال أمتدّ
ا اهلل تاّنا ّ ٌ ممّ م کتاا  خريْ

رحون کبْل أنمت بهدّيت   مْ تفْ
تيّنمهْ جبنودٍ  جعْ إلْيمهْ رْ ا

ْ
فلنأ

رجّنمه ّمْنها  الّ قبل هلم بها ولنخْ
قال   أذّلةً وهمْ صاغرون 

تيّن کأل أيّ ملْ ا يا أّيها
ْ
مْ يأ

توّن مْسلمني 
ْ
شها قْبل أن يأ   بعرْ
ريتٌ ّمن  أناْ  ّن ْل ا قال عفْ

 کبه قْبل أن تقوم من ّمقام کتيا



 قال  وإّنّ علْيه لقويٌّ أمنٌي 
ٌ ّم لّ ا  نذي عنده عملْ
به قْبل أن  کتيا أناْ  تابکلْ ا

تدّ إليْ  ف کيرْ ا ر کطرْ ه ا فلمّ
ًا عنده قال  من  هـٰذامْستقرّ
ر کْش أ  فْضل ريبّ ليْبلوّن

ا کفر ومن شکأمْ أ ر فإّنّ
سه ومن کيْش  فر فإّن کر لنفْ

قال   رميٌ کريبّ غّنٌّ 
شها ننظرْ وْا رکن هلا عرْ

 ون منکأتْهتدي أمْ ت
تْ  جا افلمّ   ذين ال يْهتدون لّ ا

شکـٰقيل أه قالتْ  کذا عرْ
عملْ من لْ ا أنّه هو وأوتيناک

ها ما   ّنا مْسلمني کقْبلها و وصدّ
 اهلل انت تّْعبد من دونک



انتْ من قْوٍم کإنّها 
 خليدْ ا قيل هلا  افرين ک
ا رأتْه حسبْته لّةً لا ح فلمّ ّصرْ
شفتْ عن ساقْيها قال إنّه کو

دٌ ّمن قوارير  رّ حٌ ممّ صرْ
سي  قالتْ ربّ  ت نفْ إّنّ ظلمْ

ت مع سلْيمان هللّ ربّ   وأْسلمْ
سلْنا  عاملني لْ ا إلٰى  ولقدْ أرْ

 مثود أخاهمْ صاْلاً أن
فإذا همْ  اهللوْا بدعْ ا

قال يا قْوم   فريقان خيْتصمون 
سنة ْْل ا ّسّيئة قْبللٱبـ لم تْستْعاجلون

ّ  اهلل لْوال تْستْغفرون مْ کلعل
ْحون  نا باوْا قال  ترْ ْ  کّطريّ

 مْ عندکقال طائر کن ّمعومب
تنون  اهلل   بْل أنمتْ قْومٌ تفْ



دينة تْسعة رْهطٍ ملْ ا ان يفکو
سدون يف ض وال ْلْ ا يفْ رْ
وْا تقامسوْا قال  يْصلوون 

لنبّيتّنه وأْهله مثّ لنقولّن هللّ ٱبـ
نا مْهل أْهله وإنّا  کلولّيه ما شهدْ
وْا رکوم  لصادقون 

نا مکرًا ومکم رًا وهمْ کرْ
ْيف کظرْ نٱفـ  ون ال يْشعر

رهمْ أنّا کان عاقبة مک
عني  ناهمْ وقْوممهْ أمجْ ْ   دّمرْ  کفتل

إّن وْا بيوتمهْ خاويةً مبا ظلم
  يةً ّلقْوٍم يْعلمون ئال کذاليف 

وْا امن ذين لّ ا وأجنْينا
ولوطاً   يّتقون وْا انکو

تون
ْ
فاحشة لْ ا إذْ قال لقْومه أتأ

مْ کأئنّ   وأنمتْ تْبصرون 



تون
ْ
جال شْهوةً ّمن رّ لا لتأ

بْل أنمتْ قْومٌ   ّنسالا دون
ان جواب کفما   ّْتهلون 

وْا قْومه إالّ أن قال
رج لوٍط ّمن  ال وْا أخْ

يت مْ إنّمهْ أناٌس کقرْ
 فأجنْيناه وأْهله إالّ   يتطّهرون 

ناها منْم ا رْ   غابرين لْ ا رأته قدّ

نا علْيمه ّمطرًا    فسا وأْمطرْ
د هللّ ْْل ا قل  نذرين ملْ ا مطر  مْ

 ذينلّ ا عبادهعىٰل  وسالمٌ 
ٌ أّما  هللّ ا ٰى طفْص ا خريْ
 أّمْن خلق  ون کيْشر
ض ْلْ او ّسماواتلا رْ

فأنبْتنا   ما  ّسمالا م ّمنکوأنزل ل
ان کبه حدائق ذات بْهاجةٍ ّما 



إلـٰهٌ شاجرها أوْا مْ أن تنبتکل
  بْل همْ قْومٌ يْعدلون  اهلل ّمع

ض ْلْ ا أّمن جعل رْ
نْهارًا قرارًا وجعل خالهلا أ

 وجعل هلا رواسي وجعل بنيْ 
رْين حاجزًا ألْ ا  ّمعإلـٰهٌ بوْ

  ثرهمْ ال يْعلمون کبْل أ اهلل
ْضطرّ إذا ملْ ا أّمن جييب

  ّسولا شفکدعاه وي
ض ْلْ ا  مْ خلفاکوجْيعل رْ
ّما الً قلي اهلل ّمعإلـٰهٌ أ
مْ يف کأّمن يْهدي  رون کتذ

سللْ او رّب لْ ا ظلمات ر ومن يرْ  بوْ
ياح بْش لا ته رّ رًا بنيْ يدْي رْحْ
ا  اهللى تعال اهلل ّمعإلـٰهٌ أ عمّ
 أّمن يْبدأ  ون کيْشر



لْق مثّ يعيده ومن ْل ا
زق   ّسمالا م ّمنکيرْ
ض أْلْ او  اهلل ّمعإلـٰهٌ رْ
هانوْا هات قْل  مْ إن کبرْ
قل الّ يْعمل   نمتْ صادقني ک

 ّسماواتلا من يف
ضْلْ او  غْيب إالّ لْ ا رْ

 وما يْشعرون أّيان اهلل

علْممهْ  کاردّ ا بل  يْبعثون 
ّمْنها  کبْل همْ يف ش االخره يف

 وقال  ون بْل هم ّمْنها عم
ّنا کأئذا وْا فرکذين لّ ا

رجون ا و تراباً    باؤنا أئّنا ملخْ
نا  باؤنا ا و حنْن هـٰذالقدْ وعدْ

إالّ  هـٰذامن قْبل إْن 
لني ْلْ ا أساطري قْل   وّ



ضْلْ ا يفوْا سري  رْ
ن اکْيف کوْا ظرنٱفـ

رمني ملْ ا عاقبة وال حتْزْن   اجْ
ن يف ضْيقٍ کعلْيمهْ وال ت

ا مْي  ّ  ويقولون متٰ   رون کممّ
د إن لْ ا هـٰذا نمتْ کوعْ

أن ٰى قْل عس  صادقني 
 م بْعضکون ردف لکي

 کوإّن ربّ   ذي تْستْعاجلون لّ ا
 ّن کولـّٰناس لا عىل لذو فْضلٍ 

  رون کثرهمْ ال يْش کأ
ّن کليْعمل ما ت کوإّن ربّ 
وما   همْ وما يْعلنون صدور

  لّسماايف مْن غائبةٍ 
ض إالّ يف ْلْ او تابٍ کرْ

 ان قرْ لْ ا هـٰذاإّن   ّمبنٍي 



 ثرکبّن إْسرائيل أعىٰل  يقصّ 
وإنّه   ذي همْ فيه خيْتلفون لّ ا

ةٌ ّللْمْؤمنني  ى ورْحْ إّن   هلدً
ضي بْينمه حب کربّ   مه وهوکيقْ
 عىل ْل کفتو  علمي لْ ا عزيزلْ ا

  بني ملْ ا قّ ْْل ا ىلع کإنّ  اهلل
 وال تْسمع ْوٰى ملْ ا ال تْسمع کإنّ 
عالا ّصمّ لا ْوْا إذا ولّ   دّ

برين   وما أنت بهادي  مدْ
ي عن ضاللتمهْ إن تْسمع لْ ا عمْ

فمه بئاياتنا  إالّ من يْؤمن
قْول لْ ا وإذا وقع  ّمْسلمون 

رْجنا هلمْ داّبةً ّمن  علْيمهْ أخْ
ض تْلْ ا  لّممهْ أّن کرْ
ال بئاياتنا  وْا انکّناس لا

ويْوم حنْشر من   يوقنون 



ن يک ّ بکّل أّمةٍ فْوجاً ممّ  ذّ
ٰ   فمهْ يوزعون بئاياتنا   حتّ

ْبمت کقال أوْا  اإذا ج ذّ
بها علْماً وْا ولمْ حتيطبئاياى 
 ووقع  نمتْ تْعملون کأّماذا 

فمهْ وْا قْول علْيمه مبا ظلملْ ا
ْا ألمْ ير  ال ينطقون  أنّا وْ

 فيهوْا نکْس لّْيل ليلا جعلْنا

إّن يف  ّنهار مْبصرًا لاو
  ّلقْوٍم يْؤمنون لئاياتٍ  کذال

ّصور ففزع لا ويْوم ينفخ يف
 ّسماوات ومن يفلا من يف

ض إالّ منْلْ ا  اهلل  شا رْ
  لٌّ أتْوه داخرين کو

بال حتْسبها جامدةً ْل اى وتر
 اهلل ّسواب صْنعلا وهي مترّ مرّ 



إنّه   ّل شيْ کذي أتْقن لّ ا
علون  خبريٌ مبا سنة ْْل ٱبـ  جا من  تفْ

ٌ ّمْنها وهم ّمن فزٍع يْومئذٍ    فله خريْ
ّسّيئة لٱبـ  جا ومن  منون ا
ّنار لا ّبتْ وجوهمهْ يفکف

ن إالّ ما  نمتْ کهْل ّْتزوْ
ت أْن   تْعملون  ا أمرْ إّنّ

بد ربّ  ذي لّ ا بلْدةلْ ا هـٰذهأعْ

مها وله  ت   ّل شيْ کحرّ وأمرْ
  ْسلمني ملْ ا ون منکأْن أ

 فمن ان قرْ لْ ا أْن أتْلوو
سه ومن ٰى تدهْ ا ا يْهتدي لنفْ فإّنّ

ا  منأناْ  ضّل فقْل إّنّ
د هللّ ْْل ا وقل  نذرين ملْ ا مْ
فتْعرفونها وما  اياته  مْ کسريي
ا تْعملون  کربّ    بغافلٍ عمّ



 صصْلقا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

ْ   طسم   تابکلْ ا ايات  کتل
من نّبإ  کعليْ وْا نْتل  بني ملْ ا

عْونموسٰى  قّ ْْل ٱبـ وفرْ
إّن   لقْوٍم يْؤمنون 
عْون عال يف ض ْلْ ا فرْ رْ

وجعل أْهلها شيعاً يْستْضعف طائفةً 
يي نساهمْ  أْبناّمْنمهْ يذّبح   ويْستوْ
سدين ملْ ا ان منکهمْ إنّه    فْ

ّن   ذينلّ ا عىل ونريد أن ّنّ
ض ْلْ ا يفوْا تْضعفْس ا رْ

ةً وجنْعلمه  وجنْعلمهْ أئمّ
 ن هلمْ يفکوّن  وارثني لْ ا
عْون ْلْ ا ض ونري فرْ رْ



وهامان وجنودمها مْنمه ّما 
  ْيذرون وْا انک

حْينا موسٰى أمّ إلٰى  وأوْ
ت  ضعيه فإذا خفْ أْن أرْ

ميّ وال ّتايف لْ ا علْيه فأْلقيه يف
وه إليْ   کوال حتْزّن إنّا رادّ

سلني ملْ ا وجاعلوه من   رْ
عْون ا  تقطهلْ ٱفـ ل فرْ

ًا وحزناً ون هلمْ کلي عدوّ
عْون وهامان  إّن فرْ

وْا انکوجنودمها 
 رأةْم ا وقالت  خاطئني 

ٍ ّلي ول
ت عنيْ عْون قرّ ال  کفرْ

تلوه عس أن ينفعنا أوْ نّتخذه ٰى تقْ
  ولدًا وهمْ ال يْشعرون 

موسٰى وأْصبح فؤاد أمّ 



ادتْ لتْبدي به کفارغاً إن 
بْطنا قلْبها عىٰل  لْوال أن رّ

  ْؤمنني ملْ ا ون منکلت
ته قّصيه فبصرتْ به  وقالتْ ْلخْ
  عن جنبٍ وهمْ ال يْشعرون 

ْمنا علْيه راضع من ملْ ا وحرّ
عىٰل  مْ کقْبل فقالتْ هْل أدلّ 

مْ وهمْ کفلونه لکأْهل بْيتٍ ي

ناه  له ناصوون  إلٰى  فرددْ
يْ تقرّ عْينها وال حتْزن کأّمه 

د حقٌّ  اهلل ولتْعمل أّن وعْ
 ثرهمْ ال يْعلمون کأ ّن کولـٰ
ه   ٰى توْس او ومّلا بلغ أشدّ

ماً وعلْماً که حاتْينا
سنني ملْ ا جنْزي کذالکو   وْ

لةٍ عىٰل  دينةملْ ا ودخل حني غفْ



ّمْن أْهلها فوجد فيها رجلنيْ 
تتالن   هـٰذامن شيعته و هـٰذايقْ

ه ذي من لّ ا تغاثهْس ٱفـ مْن عدوّ
ه لّ ا عىل شيعته ذي مْن عدوّ
علْيه قضٰى فموسٰى زه کفو
ّشْيطان لا ْن عملم هـٰذاقال 

قال ربّ   إنّه عدوٌّ ّمضلٌّ ّمبنٌي 
سي ت نفْ فرْ لي فغفر غْ ٱفـ إّنّ ظلمْ

حمي لا غفورلْ ا له إنّه هو قال   رّ
ت عليّ فلْن  ربّ مبا أنْعمْ

رمني کأ   ون ظهريًا ّللْماجْ
دينة خائفاً يرتّقب ملْ ا فأْصبح يف

 تنصرهْس ا ذيلّ ا فإذا
 موسٰى ْمس يْستْصرخه قال له ْلْ ٱبـ

ا أْن   لغويٌّ ّمبنٌي  کإنّ  فلمّ
ذي لّ ٱبـ أراد أن يْبطش



موسٰى هو عدوٌّ هّلما قال يا 
تلّن  ساً کأتريد أن تقْ  ما قتلْت نفْ

ْمس إن تريد إالّ أن ْلْ ٱبـ
 ون جّبارًا يفکت

ض وما تريد أن ْلْ ا رْ
  جاو  ْصلوني ملْ ا ون منکت

ٰى دينة يْسعملْ اى رجٌل ّمْن أْقص
أل ملْ ا إّن موسٰى قال يا 

مترون ب
ْ
تلو کيأ رْج خْ ٱفـ کليقْ

فخرج   ّناصوني لا من کإّنّ ل
 مْنها خائفاً يرتّقب قال ربّ جنّّن من

ومّلا توّجه   ّظاملني لا قْوملْ ا
ين قال عس  تلْقا ريبّ أن ٰى مدْ

ومّلا ورد   ّسبيل لا  يْهديّن سوا
ين وجد علْيه أّمةً ّمن  ما  مدْ
ّناس يْسقون ووجد من لا



رأتنيْ تذودان ْم ا دونمه
ما قالتا ال نْسقي کقال ما خْطب

 ٰ عالا يْصدر حتّ وأبونا شْيخٌ   رّ
ى إلٰى هلما مثّ تولّ ٰى فسق  بريٌ ک
ّظّل فقال ربّ إّنّ ملا لا

ٍ فقريٌ  تْه  فاجا  أنزْلت إليّ مْن خريْ
دامها مْتشي ياْس ا عىل إحْ   توْ

عو  کقالتْ إّن أيب يدْ

زي ا کلياجْ ه  جا أْجر ما سقْيت لنا فلمّ
قصص قال ال ّتفْ لْ ا وقصّ علْيه
  ّظاملني لا قْوملْ ا جنْوت من

دامها يا أبت  قالتْ إحْ
ه إّن خريْ منْس ا جرْ
ْ
 تأ
تْس ا جرْ
ْ
  مني ْلْ ا قوّي لْ ا تأ

 کوکقال إّنّ أريد أْن أن
د أن عىٰل  نيّت هاتنيْ بْ اى إحْ



ت  مْ جرّن مثاّن حاججٍ فإْن أمتْ
ْ
تأ

وما أريد  کعْشرًا فمْن عند
 ستاجدّن إن کعليْ  أْن أشقّ 

 قال  ّصاْلني لا من اهلل  شا
ا کبْيّن وبْين کذال جلنيْ ْلْ ا أميّ

وان عليّ   قضْيت فال عدْ
  يٌل کما نقول وعىٰل  اهللو
ا  جل وسار اموسىقضٰى فلمّ ْلْ

ّطور لا نس من جانبا  بأْهله
وْا ثکْم ا نارًا قال ْلْهله

  نْست نارًا ّلعلّيا  إّنّ 
وةٍ م ّمْنها خبرٍب أکتيا وْ جذْ
ّ لا من   مْ تْصطلون کّنار لعل

ا أتاها نودي من شاطئ  فلمّ
ن يفْلْ ا واديلْ ا عةلْ ا ميْ  بقْ
ّشاجرة أن يا لا ة منکبارملْ ا



 ربّ  اهللأناْ  إّنّ موسٰى 
 کوأْن أْلق عصا  عاملني لْ ا

ا ر ٰى أنّها جانٌّ ولّ کها تْهتزّ ا فلمّ
بْ يا  برًا ولمْ يعقّ موسٰى مدْ
 من کأْقبْل وال ّتفْ إنّ 

 کيف جْيب کيد کلْس ا  منني اال
  مْن غريْ سو  ّتْرْج بْيضا

 من کجناح کممْ إليْ ْض او

ْهب فذانلا بّ  کرّ هانان من رّ  کبرْ
عْون وملئه إنّمهْ إلٰى  فرْ
قال ربّ   قْوماً فاسقني وْا انک

ساً فأخاف  إّنّ قتلْت مْنمهْ نفْ
تلون  وأخي هارون   أن يقْ

سلْه معي هو أْفصح مّنّ لساناً فأرْ 
قّن إّنّ أخاف  ردْ  ًا يصدّ

بون کأن ي قال سنشدّ   ذّ



ما کوجنْعل ل کبأخي کعضد
ما کسلْطاناً فال يصلون إليْ 

 ماکبعتّ ا أنتما ومن ياتنائاب
ا  غالبون لْ ا  ٰى هم ّموس جا فلمّ

إالّ  هـٰذاما وْا بّيناتٍ قالبئاياتنا 
ى وما مسْعنا  رتً رٌ ّمفْ   يفبهـٰذا سوْ

لْلْ ا بائناا موسٰى وقال   ني وّ
مل مبن ٰى دهْل ٱبـ  جا ريبّ أعْ

 ون له عاقبةکمْن عنده ومن ت
لحلا ار إنّه ال يفْ  دّ
عْون يا   ّظاملون لا وقال فرْ

ت لملْ ا أّيها م ّمْن کأل ما علمْ
قدْ لي يا هامانإلـٰهٍ  ي فأوْ  غريْ
حاً ْج ٱفـ ّطنيلا عىل عل ّلي صرْ

موسٰى  إلـٰه إلٰى  ّلعلّي أّطلع
  اذبني کلْ ا ه منوإّنّ ْلظنّ 



 رب هو وجنوده يفکتْس او
ض بغريْ ْلْ ا قّ ْْل ا رْ

أنّمهْ إلْينا ال وْا وظنّ 
جعون  ناه وجنوده   يرْ فأخذْ
ناهمْ يف ْيف کظرْ نٱفـ ميّ لْ ا فنبذْ

  ّظاملني لا ان عاقبةک
عون ةً يدْ ى إل وجعلْناهمْ أئمّ

قيامة ال لْ ا ّنار ويْوملا

 هـٰذهوأتْبْعناهمْ يف   ينصرون 
قيامة هم لْ ا نْيا لْعنةً ويْومدّ لا
بوحني ملْ ا ّمن  اتْينا ولقدْ   قْ
تاب من بْعد ما کلْ اى موس
ٰى ولْلْ ا قرونلْ ا ناکأْهل

ةً  ى ورْحْ بصائر للّناس وهدً
نت کوما   رون کّلعلمّهْ يتذ
يّب إذْ قضْينالْ ا جبانب  إلٰى  غرْ



 نت منکْمر وما ْلْ اى موس
نا قروناً نّ کولـٰ  ّشاهدين لا

ْ
 ا أنشأ

عمر وما لْ ا فتطاول علْيمه
ين ک نت ثاوياً يف أْهل مدْ
ا نّ کولـٰنا ايات علْيمهْ  ْا تْتلو
سلني ک نت کوما   ّنا مرْ

ّطور إذْ نادْينا لا جبانب
بّ  نکولـٰ ةً ّمن رّ ْحْ لتنذر  کرّ

 ّما أتاهم ّمن نّذيرٍ ّمن قْبل
 کقْوماً

ولْوال   رون کلعلمّهْ يتذ
متْ  أن تصيبمه ّمصيبةٌ مبا قدّ

رّبنا لْوال وْا أْيديمهْ فيقول
سلْت إلْينا رسو  فنّتبع الً أرْ

 ون منکون کايات
ا  ْؤمنني ملْ ا قّ ْْل ا هم جا فلمّ

لْوال أويت وْا مْن عندنا قال



أولمْ موسٰى مْثل ما أويت 
من موسٰى مبا أويت وْا فرکي

ران تظاهرا وْا قْبل قال سوْ
  افرون کلٍّ کإنّا بوْا وقال
ت قْل 
ْ
 اهلل بٍ ّمْن عندتاکبوْا فأ
مْنهما أتّبْعه إن أْهدٰى  هو
فإن ّلمْ   نمتْ صادقني ک
ا عْ ٱفـ کلوْا يْستاجيب مْل أّنّ

همْ ومْن  يّتبعون أْهوا
بع هواه بغريْ تّ ا أضّل مّمن
ى ّمن ال  اهلل إّن  اهلل هدً
  ّظاملني لا قْوملْ ا يْهدي

قْول لعلمّهْ لْ ا ولقدْ وّصلْنا هلم
 همنااتيْ  ذين لّ ا  رون کيتذ
  تاب من قْبله هم به يْؤمنون کلْ ا

 وْا علْيمهْ قال وإذا يْتىٰل 



ّبنا إنّا ْْل ا به إنّه امّنا قّ من رّ
لـٰئ  ّنا من قْبله مْسلمني ک  کأوْ

تنيْ مبا  يْؤتْون أْجرهم ّمرّ
رؤونوْا صرب  سنةْْل ٱبـ ويدْ
  ّسّيئة ومّما رزْقناهمْ ينفقون لا

لّْغو لاوْا وإذا مسع
رض لنا وْا ه وقالعنْ وْا أعْ

مالنا ول مالکأعْ مْ کمْ أعْ

 مْ ال نْبتغيکسالمٌ عليْ 
ال تْهدي مْن  کإنّ   اهلني ْل ا

بْبت  يْهدي  اهلل ّن کولـٰأحْ
مل  من يشا   ْهتدين ملْ ٱبـ وهو أعْ
 کمعٰى دهْل ا إن نّّتبعوْا وقال

ضنا أولمْ  نتخّطفْ مْن أرْ
 مناً جْيىٰب ا  ن هّلمْ حرماً کّن

قاً من   يْ ّل شکإلْيه مثرات  رزْ



ثرهمْ ال کأ ّن کولـّٰلدنّا 
نا من کمْ أْهلکو  يْعلمون 

 ْ يةٍ بطرتْ معيشتها فتل  کقرْ
ن ّمن کنمهْ لمْ تْس کمسا

 ّنا حنْنکوالً بْعدهمْ إالّ قلي
 کان ربّ کوما   وارثني لْ ا
ٰ ٰى قرلْ ا کمْهل يْبعث يف أّمها  حتّ

نا ايات علْيمهْ يْتلوْا الً رسو

إالّ ٰى قرلْ ا يکّنا مْهلکوما 
وما أوتيمت   وأْهلها ظاملون 

نْيا لا ياةْْل ا فمتاع  ّمن شيْ  دّ
ٌ  اهلل وزينتها وما عند خريْ

أفمن   أفال تْعقلون ٰى وأْبق
دًا حسناً فهو  ناه وعْ وعدْ

 ياةْْل ا من ّمّتْعناه متاعکالقيه 
نْيا مثّ هو يْوملا  قيامة منلْ ا دّ



ضرين ملْ ا ويْوم يناديمهْ   وْ
ذين لّ ا ائيکشر فيقول أْين

عمون ک ذين لّ ا قال  نمتْ تزْ
  هـٰؤال قْول رّبنالْ ا حقّ علْيمه

وْيناهمْ لّ ا وْينا أغْ ذين أغْ
نا إليْ ک

ْ
ما  کما غوْينا ترّبأ

 وقيل  إّيانا يْعبدون وْا انک
مْ ک اکشروْا عدْ ا

هلمْ وْا فدعْوهمْ فمْل يْستاجيب
عذاب لْو أنمّهْ لْ ا ْا ورأو
 ويْوم  يْهتدون وْا انک

 يناديمهْ فيقول ماذا أجْبمت
سلني ملْ ا  فعميتْ علْيمه  رْ
  لون  يتسايْومئذٍ فمهْ ال   نباْلْ ا

وعمل  امن فأّما من تاب و
 ون منکأن يٰى صاْلاً فعس



لوني ملْ ا   خيْلق ما يشا کوربّ   فْ
 ان هلمکوخيْتار ما 

ٰى وتعال اهلل رية سْبوانْل ا
ا يْشر يْعمل ما  کوربّ   ون کعمّ

  ورهمْ وما يْعلنون ّن صدکت
 إالّ هو لهإلـٰه  ال اهلل وهو
د يفْْل ا ٰى ولْلْ ا مْ
م کْْل ا وله االخرهو

جعون  قْل أرأْيمتْ   وإلْيه ترْ
لّْيل لا مکعليْ  اهلل إن جعل
مدًا   قيامة مْن لْ ا يْومإلٰى  سرْ
تي اهلل غريْ إلـٰهٌ 

ْ
  م بضياکيأ

قْل أرأْيمتْ إن   أفال تْسمعون 
ّنهار لا مکعليْ  اهلل جعل

مدًا   قيامة مْن لْ ا يْومإلٰى  سرْ
تي اهلل غريْ إلـٰهٌ 

ْ
م بلْيلٍ کيأ



  نون فيه أفال تْبصرون کتْس 
ته جعل ل ْحْ  لّْيللا مکومن رّ

فيه وْا نکّنهار لتْس لاو
ّ وْا ولتْبتغ مْ کمن فْضله ولعل
ويْوم يناديمهْ   رون کتْش 

ذين لّ ا ائيکفيقول أْين شر
عمون ک نا من   نمتْ تزْ ونزعْ
وْا هات أّمةٍ شهيدًا فقلْنا ّل ک

هان قّ ْْل ا أّن وْا مْ فعلمکبرْ
وْا انکهللّ وضّل عْنمه ّما 

رتون  ان کإّن قارون   يفْ
 علْيمهْ وٰى فبغموسٰى من قْوم 

نوز ما إّن کلْ ا ه مناتْينا
لي  عْصبةلْ ٱبـ  مفاحته لتنو أوْ

رحْ لْ ا قّوة إذْ قال له قْومه ال تفْ
  فرحني لْ ا ال يبّ  اهلل إّن 



 اهلل کتاا  تغ فيمابْ او
ارلا وال تنس  االخره دّ

سن لا من کنصيب نْيا وأحْ دّ
سنک وال  کإليْ  اهلل ما أحْ
ض ْلْ ا فساد يفلْ ا تْبغ رْ
سدين ملْ ا ال يبّ  اهلل إّن    فْ

ا أوتيته ٍ عىٰل  قال إّنّ
عملْ
 اهلل عندي أولمْ يْعمْل أّن 

رون قلْ ا من قْبله من کقدْ أْهل
ةً مْن هو أشدّ مْنه قّو 

ثر مْجعاً وال يْسأل عن کوأ
رمون ملْ ا ذنوبمه  فخرج  اجْ
ذين لّ ا قْومه يف زينته قالعىٰل 

نيا يا لْيت لا ياةْْل ا يريدون دّ
لنا مْثل ما أويت قارون إنّه 

ذين لّ ا وقال  لذو حظٍّ عظميٍ 



مْ کعملْ وْيللْ اوْا أوت
ْن  اهلل ثواب ٌ ملّ  امن خريْ

اها إالّ   وعمل صاْلاً وال يلقّ
نا به وبداره  ابرون ّص لا  فخسفْ
ض فما ْلْ ا وما  اهلل ينصرونه من دونان له من فئةٍ کرْ
  نتصرين ملْ ا ان منک

ْوْا ذين متنّ لّ ا وأْصبح

ْمس يقولون ْلْ ٱبـ انهکم
ق لا يْبسط اهلل أّن کويْ  زْ رّ

در لْوال   ملن يشا مْن عباده ويقْ
علْينا لسف بنا  اهلل أن ّمّن 

لحکويْ  ْ   رون افکلْ ا أنّه ال يفْ  کتل
ارلا جنْعلها للّذين  االخره دّ

 ال يريدون علّوًا يف
ض وال فسادًا ْلْ ا  رْ



سنة ْْل ٱبـ  جا من  عاقبة للْمّتقني لْ او
ٌ ّمْنها ومن ّسّيئة فال لٱبـ  جا فله خريْ

وْا ذين عمللّ اى جْيز
وْا انکّسّيئات إالّ ما لا

ذي فرض لّ ا إّن   يْعملون 
إلٰى  کلرادّ  ان قرْ لْ ا کعليْ 

مل من يبّ أعْ   جا معادٍ قل رّ
ومْن هو يف ضاللٍ ٰى دهْل ٱبـ

جوکوما   ّمبنٍي   ْا نت ترْ
تاب إالّ کلْ ا کإليْ ٰى أن يلْق

بّ  ةً ّمن رّ ونّن کفال ت کرْحْ
 ْ نّ   افرين کظهريًا ّلل  کوال يصدّ
بْعد إذْ  اهلل ايات عْن 

إلٰى  عدْ او کأنزلتْ إليْ 
 ونّن منکوال ت کربّ 
 ع معوال تدْ   ني کْشرملْ ا



إالّ إلـٰه  خر الا إلـٰهاً  اهلل
 إالّ وْجهه له کهال  ّل شيْ کهو 
جعون کْْل ا   م وإلْيه ترْ
 بوتکنْلعا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
ّناس أن لا أحسب  الم 

 وْا أن يقولوْا کيرتْ 

تنون  امّنا  ولقدْ فتّنا  وهمْ ال يفْ
 اهلل ذين من قْبلمهْ فليْعلمّن لّ ا
 وليْعلمّن وْا صدقذين لّ ا
 أمْ حسب  اذبني کلْ ا
ّسّيئات أن لا ذين يْعملونلّ ا

من   مون کما يْ   سا يْسبقونا
جوک فإّن  اهلل  لقا ْا ان يرْ

 ّسميعلا تٍ وهوئال اهلل أجل



سه   علمي لْ ا ا جياهد لنفْ ومن جاهد فإّنّ
  عاملني لْ ا لغّنٌّ عن اهلل إّن 
وْا وعملوْا امن ذين لّ او
رّن عْنمهْ کّصاْلات لنلا فّ

سن زيّنمهْ أحْ  سّيئاتمهْ ولناجْ
  يْعملون وْا انکذي لّ ا

نسان ْل ا ووّصْينا
بوالدْيه حْسناً وإن 

به  کيب ما لْيس ل کلتْشر کجاهدا
جع ٌ فال تطْعهما إليّ مرْ مْ کعملْ

  نمتْ تْعملون کم مبا کفأنّبئ
وْا وعملوْا امن ذين لّ او
خلّنمهْ يفلا  ّصاْلات لندْ
ّناس من لا ومن  ّصاْلني لا

فإذا أوذي هللّ ٱبـ امّنا يقول 
ّناس لا جعل فْتنة اهلل يف



نْصرٌ   جا ولئن اهلل عذابک
بّ  ّنا کليقولّن إنّا  کّمن رّ

مل مبا  اهلل مْ أولْيسکمع بأعْ
 وليْعلمّن   عاملني لْ ا يف صدور

 وليْعلمّن وْا امن ذين لّ ا اهلل
ذين لّ ا وقال  نافقني ملْ ا
ْا وامن للّذين وْا فرک
مْل وْا بعتّ ا سبيلنا وْلنوْ

مْ وما هم حباملني کخطايا
إنّمهْ   مْن خطاياهم ّمن شيْ 

ملّن أثْقاهلمْ   اذبون کل وليوْ
ّمع أثْقاهلمْ وليْسألّن الً وأثْقا
ا لْ ا يْوم وْا انکقيامة عمّ

رتون  سلْنا نوحاً   يفْ  ولقدْ أرْ
قْومه فلبث فيمهْ أْلف سنةٍ إلٰى 

 همإالّ مْخسني عاماً فأخذ



  ّطوفان وهمْ ظاملون لا
ّسفينة لا فأجنْيناه وأْصواب

  ّللْعاملني  ايةً   وجعلْناها
 وإْبراهمي إذْ قال لقْومه

قوه تّ او اهللوْا بدعْ ا
ٌ لّ  مْ کذال مْ إن کخريْ
ا تْعبدون   نمتْ تْعلمون ک إّنّ

ثاناً  اهلل من دون أوْ

ذين لّ ا اً إّن کوّتْلقون إْف 
ال  اهلل تْعبدون من دون

قاً کون لکلمْي  وْا تغبْ ٱفـ مْ رزْ
قلا اهلل عند زْ  رّ
له وْا رکْش او بدوهعْ او

جعون  وإن   إلْيه ترْ
بکت ب أممٌ ّمن کفقدْ وْا ذّ ذّ
سول إالّ لا عىل مْ وماکقْبل  رّ



ْا أولمْ ير  بني ملْ ا بالغلْ ا وْ
لْق ْل ا اهلل ْيف يْبدئک

 اهلل عىل کذالمثّ يعيده إّن 
ضْلْ ا يفوْا قْل سري  يسريٌ   رْ
 ْيف بدأکوْا ظرنٱفـ
 ينشئ اهلل لْق مثّ ْل ا
 اهلل إّن  االخره ّنْشأةلا

ب   قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  من يعذّ

حم من يشا  يشا وإلْيه   ويرْ
لبون   وما أنمت مبْعاجزين يف  تقْ

ض وال ْلْ ا وما   لّسماايف رْ
من وليٍّ  اهلل م ّمن دونکل

وْا فرکذين لّ او  وال نصريٍ 
لـٰئأ ولقائه اهلل ياتئاب وْا يئس کوْ

يت و ْحْ لـٰئمن رّ هلمْ  کأوْ
ان کفما   عذابٌ ألميٌ 



جواب قْومه إالّ أن 
قوه ْق اوْا قال تلوه أوْ حرّ

إّن يف  ّنارلا من اهلل فأجناه
  ّلقْوٍم يْؤمنون لئاياتٍ  کذال

ا مت ّمن دونّّت ا وقال إّنّ  ذْ
ة بْين اهلل ثاناً ّمودّ  مْ يفکأوْ
نْيا مثّ يْوملا ياةْْل ا قيامة لْ ا دّ
م ببْعٍض ويلْعن کفر بْعضکي

واکبْعض
ْ
 مکم بْعضاً ومأ

  م ّمن نّاصرين کّنار وما للا
 له لوطٌ وقال إّنّ مهاجرٌ  منئاف

 عزيزلْ ا ريبّ إنّه هوإلٰى 
ووهْبنا له إْسواق   مي کْْل ا

ّيته  ويْعقوب وجعلْنا يف ذرّ
ه اتْينا تاب وکلْ او ّنبّوةلا

نْيا وإنّه يفلا أْجره يف  دّ



  ّصاْلني لا ملن خرهاال
ولوطاً إذْ قال لقْومه 

تونکإنّ 
ْ
فاحشة ما لْ ا مْ لتأ

 م بها مْن أحدٍ ّمنکسبق
تونکأئنّ   عاملني لْ ا

ْ
 مْ لتأ

طعونلا جال وتقْ ّسبيل لا رّ
تون يف نادي

ْ
ر کنملْ ا مکوتأ
ان جواب قْومه إالّ کفما 

 اهلل تنا بعذابئْ ا وْا أن قال
  ّصادقني لا نت منکإن 
ّنصنا قال ربّ   قْوملْ ا عىل رْ

سدين ملْ ا تْ رسلنا  جا ومّلا  فْ
إنّا وْا قالٰى بْشرلْ ٱبـ إْبراهمي

ية لْ ا هـٰذهأْهل  ْا وکمْهل قرْ
  ظاملني وْا انکإّن أْهلها 

وْا قال إّن فيها لوطاً قال



يّنه  مل مبن فيها لنناجّ حنْن أعْ
انتْ کرأته ْم ا وأْهله إالّ 

تْ  جا ومّلا أن  غابرين لْ ا من
بمهْ وضاق   لوطاً سيرسلنا 

عاً وقال ال ّتفْ وال وْا بمهْ ذرْ
و  إالّ  کوأْهل کحتْزْن إنّا مناجّ

  غابرين لْ ا انتْ منک کرأتْم ا
 هـٰذهأْهل عىٰل  إنّا منزلون

ية رْجزًا ّمنلْ ا مبا   ّسمالا قرْ
سقون وْا انک ولقد   يفْ
بّينةً ّلقْوٍم  ايةً   نا مْنهاکتّر

ين أخاهمْ ٰى وإل  يْعقلون   مدْ
وْا بدعْ ا شعْيباً فقال يا قْوم

 يْوملْ اوْا جرْ او اهلل
 يفْوْا خر وال تْعثاال
سدين ْلْ ا ض مفْ بوه کف  رْ ذّ



ْجفة فأْصبولا فأخذتمْه وْا رّ
وعادًا   يف دارهمْ جامثني 
م ّمن کومثود وقد تّبنيّ ل

 نمهْ وزّين هلمکّمسا
همْ لا ماهلمْ فصدّ ّشْيطان أعْ

وْا انکّسبيل ولا عن
وقارون   رين مْستْبص

عْون وهامان ولقدْ  هم  جا وفرْ

 يفوْا ربکتْس ٱفـ بّيناتلْ ٱبـٰى ّموس
ض وما ْلْ ا وْا انکرْ

نا بذنبه فمْنمه الى کف  سابقني  أخذْ
سلْنا علْيه حاصباً ومْنمه  ّمْن أرْ

ّصْيوة ومْنمه ّمْن لا ّمْن أخذتْه
نا به ض ومْنمه ّمْن ْلْ ا خسفْ رْ

رْقنا وما   اهلل انکأغْ
وْا انک نکولـٰممهْ ليْظل



 ذينلّ ا مثل  أنفسمهْ يْظلمون 
 اهلل من دونوْا ذّّت ا

ليا  بوتکعنلْ ا مثلک  أوْ
هنّّت ا  ذتْ بْيتاً وإّن أوْ
بوت لْو کعنلْ ا بيوت لبْيتلْ ا
 اهلل إّن   يْعلمون وْا انک

عون من دونه من  يْعمل ما يدْ
  مي کْْل ا عزيزلْ ا وهو  شيْ 

 ْ وما  ْمثال نْضربها للّناسْلْ ا کوتل
 خلق  عاملون لْ ا يْعقلها إالّ 

ضْلْ او ّسماواتلا اهلل  رْ
يةً ئال کذالقّ إّن يف ْْل ٱبـ

 کتْل ما أوحي إليْ ا  ّللْمْؤمنني 
 لّصلٰوةا تاب وأقمکلْ ا من

 عنٰى تْنه لّصلٰوةا إّن 
شالْ ا  رکر ولذکنملْ او  فوْ



يْعمل ما  اهللو ربکأ اهلل
 أْهلوْا وال ّتادل  تْصنعون 

سن لّ ٱبـ تاب إالّ کلْ ا يت هي أحْ
مْنمهْ وْا ذين ظلملّ ا إالّ 
ذي أنزل لّ ٱبـ امّنا وْا وقول

مْ وإهلنا کإلْينا وأنزل إليْ 
واحدٌ وحنْن له مْ کإلـٰهو

أنزْلنا  کذالکو  مْسلمون 

 هماتْينا ذين لّ ٱفـ تابکلْ ا کإليْ 
 تاب يْؤمنون به ومْن کلْ ا

 من يْؤمن به وما جْيود  هـٰؤال
وما   افرون کلْ ا إالّ بئاياتنا 
من قْبله من  ْا نت تْتلوک
إذًا  کتابٍ وال ّتّطه بيمينک
تابٱ ـلّ   بْل هو   ْبطلون ملْ ا رْ

ذين لّ ا بّيناتٌ يف صدور اياتٌ 



بئاياتنا  عملْ وما جْيودلْ اوْا أوت
وْا وقال  ّظاملون لا إالّ 

ّبه  اياتٌ  لْوال أنزل علْيه  ّمن رّ
ا  اهلل عنديات اال قْل إّنّ
ا أولمْ   نذيرٌ ّمبنٌي اْ أن وإّنّ

 کفمهْ أّنا أنزْلنا عليْ کي
علْيمهْ إّن يف  تاب يْتىٰل کلْ ا

ةً وذ کذال لقْوٍم ٰى رکلرْحْ

بْيّن هللّ ٱبـفٰى کقْل   يْؤمنون 
 مْ شهيدًا يْعمل ما يفکوبْين
ضْلْ او ّسماواتلا  رْ
باطل لْ ٱبـوْا امن ذين لّ او
لـٰئ هللّ ٱبـوْا فرکو  هم کأوْ
 کْستْعاجلونوي  اسرون ْل ا
 اّل عذاب ولْوال أجٌل ّمسّمى لْ ٱبـ

تيّنمه بْغتةً وهمْ لْ اهم 
ْ
عذاب وليأ



عذاب لْ ٱبـ کيْستْعاجلون  ال يْشعرون 
  افرين کلْ ٱبـ وإّن جهّنّ ملويطةٌ 

عذاب من لْ ا يْوم يْغشاهم
جلمهْ  فْوقمهْ ومن حتْت أرْ

نمتْ کما وْا ويقول ذوق
 ذين لّ ا يا عبادي  تْعملون 

ضي إوْا امن ّن أرْ
  بدون عْ ٱفـ واسعةٌ فإّياي

ٍس ذائقةک ْوت مثّ ملْ ا ّل نفْ
جعون   ذين لّ او  إلْينا ترْ

ّصاْلات لاوْا وعملوْا امن
ّنة غرفاً ْل ا لنبّوئّنمه ّمن

نْهار ْلْ ا ّْتري من حتْتها
  عاملني لْ ا خالدين فيها نْعم أْجر

رّبمهْ  وعىٰل وْا ذين صربلّ ا
أّين من کو  لون کيتو



قها داّبةٍ   اهلل ال حتْمل رزْ
زقها وإّيا  مْ وهوکيرْ

ولئن سأْلتمه ّمْن   علمي لْ ا ّسميعلا
ض ْلْ او ّسماواتلا خلق رْ
ر سلا وسخّ  قمر ليقولّن لْ او ّشمْ
ٰ  اهلل  اهلل  ون کيْؤففأنّ
ق ملن يشالا يْبسط زْ مْن   رّ

در له إّن   اهلل عباده ويقْ

ولئن سأْلتمه ّمن   علميٌ   ّل شيْ کب
ل من يا به  ما  ّسمالا نّزّ  فأحْ

ض من بْعد مْوتها ليقولّن ْلْ ا  رْ
د هللّ بْل ْْل ا قل اهلل مْ
وما   ثرهمْ ال يْعقلون کأ

نْيا إالّ هلٌْو لا ياةْْل ا هـٰذه دّ
ارلا ولعبٌ وإّن   دّ

يوان لْو ْْل ا هلي االخره



فإذا   يْعلمون وْا انک
ْ لْ ا يفوْا بکر وْا دع کفل

ا لا خمْلصني له اهلل ين فلمّ دّ
رّب إذا همْ لْ اى إل اهمْ جنّ 
 مبا وْا فرکلي  ون کيْشر

فسْوف وْا همْ وليتمّتعاتْينا
ْا أولمْ ير  يْعلمون  أنّا وْ

 مناً ويتخّطفا  جعلْنا حرماً 

ّناس مْن حْوهلمْ لا
 ْلباطل يْؤمنون وبنْعمةٱـأفب
ومْن أْظمل   فرون کي اهلل
ذباً ک اهلل عىل ْفرتٰى ا مّمن
بکأوْ  ه  جا قّ مّلاْْل ٱبـ ذّ

ألْيس يف جهّنّ مْثًوى 
 ْ وْا ذين جاهدلّ او  افرين کّلل



 اهلل فينا لنْهديّنمهْ سبلنا وإّن 
سنني ملْ ا ملع   وْ
 روملا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
وم لا غلبت  الم   يف  رّ
ن ض وهم ّمن بْعد ْلْ ا أدْ رْ

يف بْضع سنني   غلبمهْ سيْغلبون 

د ْمر من قْبل ومن بْع ْلْ ا هللّ 
رح   ْؤمنون ملْ ا ويْومئذٍ يفْ

 وهو  ينصر من يشا اهلل بنْصر
حمي لا عزيزلْ ا د  رّ ال  اهلل وعْ
ده  اهلل خيْلف  ّن کولـٰوعْ
  ّناس ال يْعلمون لا ثرکأ

 ياةْْل ا يْعلمون ظاهرًا ّمن
نْيا وهمْ عنلا همْ  االخره دّ



يف وْا رکأولمْ يتف  غافلون 
 اهلل أنفسمهْ ما خلق

ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ
 وأجلٍ ّمسّمى ْْل ٱبـ بْينهما إالّ 

قّ
  بلقا ّناسلا ثريًا ّمنکوإّن 
أولمْ   افرون کرّبمهْ ل

ض ْلْ ا يفوْا يسري رْ
 ان عاقبةکْيف کوْا فينظر

وْا انکذين من قْبلمهْ لّ ا
وْا أشدّ مْنمهْ قّوةً وأثار

ض وعمروها ْلْ ا رْ
مهْ تْ  جاو ثر مّما عمروهاکأ

 اهلل انکا بّينات فملْ ٱبـ رسلمه
وْا انک نکولـٰليْظلممهْ 

ان کمثّ   أنفسمهْ يْظلمون 
وْا  اذين أسلّ ا عاقبة



بکأن ٰى ّسوألا وْا ذّ
بها وْا انکو اهلل ياتئاب

 يْبدأ اهلل  يْستْهزئون 
لْق مثّ يعيده مثّ إلْيه ْل ا

جعون   ويْوم تقوم  ترْ
رمون ملْ ا ّساعة يْبلسلا ولمْ   اجْ
  اائمهْ شفعکن هّلم ّمن شرکي
ائمهْ کبشروْا انکو

 ويْوم تقوم  افرين ک
قون لا  فأّما  ّساعة يْومئذٍ يتفرّ
وْا وعملوْا امن ذين لّ ا
ضةٍ لا ّصاْلات فمهْ يف روْ

ذين لّ ا وأّما  ْيربون 
بکووْا فرک بئاياتنا  وْا ذّ
لـٰئ االخره  ولقا  يف کفأوْ
 فسْبوان  عذاب حْمضرون لْ ا



حني مْتسون وحني  اهلل
د يفْْل ا هول  تْصبوون   مْ

ض ْلْ او ّسماواتلا رْ
 خيْرج  وعشّياً وحني تْظهرون 

 ّيت وخيْرجملْ ا يّ منْْل ا
 يّ وْيييْْل ا ّيت منملْ ا
ض بْعد مْوتها ْلْ ا رْ
  ومْن   ّتْرجون  کذالکو

م ّمن ترابٍ کأْن خلق اياته
  مثّ إذا أنمت بشرٌ تنتشرون 

م کأْن خلق ل اياته  ومْن 
واجاً کّمْن أنفس مْ أزْ

م کإلْيها وجعل بْينوْا نکتْس لّ 
ةً  ةً ورْحْ  کذالإّن يف  ّمودّ

  ومْن   رون کّلقْوٍم يتفلئاياتٍ 
 ّسماواتلا خلْق اياته



ضْلْ او تالف خْ او رْ
 مْ کمْ وأْلوانکأْلسنت

  ّللْعاملني لئاياتٍ  کذالإّن يف 
 لّْيللٱبـ مکمنام اياته  ومْن 
م ّمن کتغاؤبْ او ّنهارلاو

اتٍ لئاي کذالإّن يف  فْضله
 اياته  ومْن   ّلقْوٍم يْسمعون 

رْبق خْوفاً وطمعاً لْ ا مکيري

ل من يي به  ما  ّسمالا وينزّ  فيوْ
ض بْعد مْوتهاْلْ ا إّن يف  رْ

  ّلقْوٍم يْعقلون لئاياتٍ  کذال
  ّسمالا أن تقوم اياته  ومْن 
ض بأْمره مثّ إذا ْلْ او رْ

وةً ّمنکدعا  مْ دعْ
ض إذا أنمتْ ْلْ ا رْ

 ن يفوله م  ّتْرجون 



ض ْلْ او ّسماواتلا رْ
ذي لّ ا وهو  لٌّ ّله قانتون ک
لْق مثّ يعيده وهو ْل ا يْبدأ

 ثلملْ ا أْهون علْيه وله
ىٰل ْلْ ا  ّسماواتلا يف عْ
ض وهوْلْ او  عزيزلْ ا رْ
مْن الً م ّمثکضرب ل  مي کْْل ا

م ّمن ّما کمْ هل لّ کأنفس

انکمل   اکم ّمن شرکتْ أميْ
  مْ فأنمتْ فيه سواکيف ما رزْقنا

مْ کخيفتکّتافونمهْ 
 نفّصل کذالکمْ کأنفس
 بل  لقْوٍم يْعقلون  ياتاال
 أْهواوْا ذين ظلملّ ا بعتّ ا

ٍ فمن يْهدي مْن 
هم بغريْ عملْ
وما هلم ّمن  اهلل أضّل 



ين  کفأقمْ وْجه  نّاصرين  للدّ
 يت فطرلّ ا اهلل حنيفاً فْطرة

 ّناس علْيها ال تْبديل للْقلا
ينلا کذال اهلل  قميّ لْ ا دّ
ّناس ال لا ثرکأ ّن کولـٰ

قوه تّ او منيبني إلْيه  يْعلمون 
وال  لّصلٰوةاوْا وأقيم

  ني کْشرملْ ا منوْا ونکت

قلّ ا من دينمهْ وْا ذين فرّ
بٍ مبا کشيعاً وْا انکو ّل حزْ

 وإذا مسّ   لدْيمهْ فرحون 
رّبمه ْوْا ّناس ضرٌّ دعلا

ّمنيبني إلْيه مثّ إذا 
ةً إذا  أذاقمه ّمْنه رْحْ

  ون کّمْنمه برّبمهْ يْشر فريقٌ 
وْا همْ فتمّتعاتْينا مبا وْا فرکلي



أمْ أنزْلنا   فسْوف تْعلمون 
ملّ مبا کعلْيمهْ سلْطاناً فهو يت

  ون کبه يْشروْا انک
ةً لا وإذا أذْقنا ّناس رْحْ

بها وإن تصْبمهْ سّيئةٌ وْا فرح
متْ أْيديمهْ إذا همْ  مبا قدّ

نطون  ْا أولمْ ير  يقْ  أّن وْ
ق ملن يشالا يْبسط اهلل زْ   رّ

در لئاياتٍ  کذالإّن يف  ويقْ
 ت ذائاف  ّلقْوٍم يْؤمنون 

ٰب لْ ا ه قرْ  نيکْس ملْ او حقّ
ٌ  کذالّسبيل لا نبْ او خريْ

 اهلل ّللّذين يريدون وْجه
لـٰئو لوون ملْ ا هم کأوْ   وما  فْ
بوا باً ّلريْ يف  ْا تْيمت ّمن رّ

بولا أْموال  ْا ّناس فال يرْ



 ْيمت ّمنتا  وما اهلل عند
 اهلل تريدون وْجهٰوةٍ کز

لـٰئ  اهلل  ْضعفون ملْ ا هم کفأوْ
مْ کمْ مثّ رزقکذي خلقلّ ا

مْ هْل من کمْ مثّ ْيييکمثّ مييت
عل منکائکشر  م ّمن يفْ

ٰى سْبوانه وتعال  ّمن شيْ م کذال
ا يْشر فساد لْ ا ظهر  ون کعمّ

ر مبا لْ او رّب لْ ا يف سبتْ کبوْ
 ّناس ليذيقمه بْعضلا أْيدي

لعلمّهْ وْا ذي عمللّ ا
جعون   يفوْا قْل سري  يرْ

ضْلْ ا ْيف کوْا ظرنٱفـ رْ
ذين من قْبل لّ ا ان عاقبةک
  ني کثرهم ّمْشرکان أک

ين کفأقمْ وْجه قميّ من قْبل لْ ا للدّ



يت يْومٌ الّ مردّ له من
ْ
 أن يأ
عون  اهلل من   يْومئذٍ يّصدّ
ره ومْن عمل کفر فعلْيه ک فْ

   صاْلاً فألنفسمهْ مْيهدون
زي وْا امن ذين لّ ا لياجْ
ّصاْلات من فْضله لاوْا وعمل

  ومْن   افرين کلْ ا إنّه ال يبّ 
سل اياته ياح لا أن يرْ رّ

ته کمبّشراتٍ وليذيق ْحْ م ّمن رّ
ري ْ لْ ا ولتاجْ وْا بأْمره ولتْبتغ کفل

 ّ   رون کمْ تْش کمن فْضله ولعل
سلْنا من قْبل إلٰى الً رس کولقدْ أرْ

نا نٱفـ ناتبيّ لْ ٱبـ وهم اجاقْوممهْ ف تقمْ
وْا ذين أْجرملّ ا من
اً علْينا نْصرکو  ان حقّ
سللّ ا اهلل  ْؤمنني ملْ ا  ذي يرْ



ياح فتثري سواباً فيْبسطه لا يف رّ
سفاً کوجْيعله   ْيف يشاک  لّسماا
ق خيْرج مْن لْ اى فرت ودْ

  خالله فإذا أصاب به من يشا
مْن عباده إذا همْ 

وْا انکوإن   يْستْبشرون 
ل علْيمه ّمن قْبله من قْبل أن ي نزّ

ثار ا إلٰى  ظرْ نٱفـ  ملْبلسني 

ت  ْيف ْيييک اهلل رْحْ
ض بْعد مْوتها إّن ْلْ ا رْ

يي کذال  وهو ْوٰى ملْ ا ملوْ
ولئْن   قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل 

ًا  ه مْصفرّ سلْنا رياً فرأوْ أرْ
 ّ   فرون کمن بْعده يوْا ّلظل
 وال تْسمع ْوٰى ملْ ا ال تْسمع کفإنّ 
ْوْا إذا ولّ   عادّ لا ّصمّ لا



برين   وما أنت بهادي  مدْ
ي عن ضاللتمهْ إن تْسمع لْ ا عمْ

فمه بئاياتنا  إالّ من يْؤمن
ذي لّ ا اهلل  ّمْسلمون 

م ّمن ضْعفٍ مثّ جعل من کخلق
بْعد ضْعفٍ قّوةً مثّ جعل من بْعد 
  قّوةٍ ضْعفاً وشْيبةً خيْلق ما يشا

ويْوم   قدير لْ ا علميلْ ا وهو

سمّساعة يلا تقوم  قْ
رمون ما لبثملْ ا غريْ ساعةٍ وْا اجْ
وْا انک کذالک
ذين لّ ا وقال  ون کيْؤف
ميان ْل او عملْ لْ اوْا أوت

إلٰى  اهلل تابکلقدْ لبْثمتْ يف 
 يْوم هـٰذابْعث فلْ ا يْوم

نمتْ ال کمْ کنّ کولـٰبْعث لْ ا



ذين لّ ا فيْومئذٍ الّ ينفع  تْعلمون 
مْعذرتمهْ وال همْ وْا ظلم

قدْ ضرْبنا للّناس يف ول  يْستْعتبون 
ّل مثلٍ کمن  ان قرْ لْ ا هـٰذا ذين لّ ا يةٍ ليقولّن ئاولئن جْئتمه ب
إْن أنمتْ إالّ وْا فرک

 يْطبع کذالک  مْبطلون 
ذين ال لّ ا قلوبعىٰل  اهلل

دْص ٱفـ  يْعلمون   رْب إّن وعْ
نّ  اهلل ذين لّ ا کحقٌّ وال يْستخفّ

  ال يوقنون 
 سوره لقمان  

ـٰا اهللبْسم  ْحْ حميا نلرّ  لرّ
ْ   الم   تابکلْ ا ايات  کتل

سنني   مي کْْل ا ةً ّللْموْ ى ورْحْ   هدً



 لّصلٰوةا ذين يقيمونلّ ا
 وهم ٰوةکزّ لا ويْؤتون
لـٰئ  همْ يوقنون  باالخره  کأوْ
ّبمهْ وعىٰل  ى ّمن رّ لـٰئهدً  کأوْ
لوون ملْ ا هم ّناس لا ومن  فْ

ديث ْْل ا من يْشرتي هلْو
ٍ  اهلل ليضّل عن سبيل

 بغريْ عملْ
لـٰئويّتخذها هزوًا  هلمْ  کأوْ

 علْيه تْتىٰل  وإذا  عذابٌ ّمهنٌي 
أن کربًا کمْستٰى ولّ اياتنا 

أّن يف أذنْيه کّلمْ يْسمْعها 
ه بعذابٍ ألميٍ   إّن   وْقرًا فبّشرْ

وْا وعملوْا امن ذين لّ ا
  ّنعمي لا ّصاْلات هلمْ جّناتلا

د اً  اهلل خالدين فيها وعْ حقّ
 خلق   ميکْْل ا عزيزلْ ا وهو



نها لا ّسماوات بغريْ عمدٍ تروْ
ض ْلْ ا يفٰى وأْلق رْ

مْ وبثّ کرواسي أن متيد ب
 ّل داّبةٍ وأنزْلنا منکفيها من 

ّل کفأنبْتنا فيها من   ما  ّسمالا
ٍج   خلْق هـٰذا  رميٍ کزوْ
 فأروّن ماذا خلق اهلل
 ذين من دونه بللّ ا

  ّظاملون يف ضاللٍ ّمبنٍي لا
ما اتْينا ولقدْ   مة أنکْْل ا نلقْ
ا کرْ هللّ ومن يْش کْش ا رْ فإّنّ
سه ومن کيْش   فر فإّن کر لنفْ

مان   غّنٌّ ْحيدٌ  اهلل وإذْ قال لقْ
 کْبنه وهو يعظه يا بّّن ال تْشرٱـل
ٌ  کّشرْ لا إّن هللّ ٱبـ لظملْ

نسان ْل ا ووّصْينا  عظميٌ 



عىٰل  بوالدْيه ْحلْته أّمه وْهناً 
 وْهٍن وفصاله يف عامنيْ أن

 إليّ  کلي ولوالديْ  رْ کْش ا
 کوإن جاهدا  صري ملْ ا

به  کيب ما لْيس ل کعىل أن تْشر
ٌ فال تطْعهما وصاحْبهما يف  عملْ

نْيا مْعروفاً لا بعْ سبيل مْن تّ او دّ
جع مْ کأناب إليّ مثّ إليّ مرْ

يا بّّن   نمتْ تْعملون کم مبا کفأنّبئ
مْثقال حّبةٍ ّمْن  کإنّها إن ت دلٍ فت رةٍ أوْ کخرْ  ن يف صخْ

 ّسماوات أوْ يفلا يف
ت بهاْلْ ا

ْ
ض يأ  إّن  اهلل رْ

 يا بّّن أقم  لطيفٌ خبريٌ  اهلل
مرْ  لّصلٰوةا

ْ
 ْعروفملْ ٱبـ وأ

 رکنملْ ا ه عننْ او



إّن  کما أصابعىٰل  رْب ْص او
م کذال   مور ْلْ ا مْن عزْ

للّناس وال  کوال تصّعرْ خدّ 
ض مرحاً إّن ْلْ ا مْتش يف  رْ
   ّل خمْتالٍ فخورٍ کال يبّ  اهلل
ضضْ غْ او کصدْ يف مْشيْق او

 رکإّن أن کمن صْوت
  مري ْْل ا ْصوات لصْوتْلْ ا

ْا ألمْ تر ر  اهلل أّن وْ سخّ
 ّسماوات وما يفلا م ّما يفکل

ض وأْسبغ عليْ ْلْ ا مْ کرْ
 نعمه ظاهرةً وباطنةً ومن

بغريْ  اهلل ّناس من جيادل يفلا
ى وال  ٍ وال هدً

تابٍ کعملْ
وْا تّبعاهلم  وإذا قيل  ّمنريٍ 

بْل نّتبع ما وْا قال اهلل ما أنزل



نا علْيه نا أولْو  باا  وجدْ
عوهمْ لا انک  ّشْيطان يدْ

ومن   ّسعري لا عذابإلٰى 
وهو  اهللى إل يْسمْل وْجهه
سْس ا حْمسٌن فقد وةلْ ٱبـ کتمْ  عرْ

 عاقبة اهللى وإلٰى وثْقلْ ا
 کفر فال ْيزنکومن   مور ْلْ ا
جعمهْ فننّبئمه ک ره إلْينا مرْ فْ

علميٌ  اهلل إّن وْا ا عملمب
الً ّنّتعمهْ قلي  ّصدور لا بذات

همْ  عذابٍ إلٰى  مثّ نْضطرّ
 ولئن سأْلتمه ّمْن خلق  غليظٍ 

ض ْلْ او ّسماواتلا رْ
د هللّ بْل ْْل ا قل اهلل ليقولّن  مْ

 هللّ ما يف  ثرهمْ ال يْعلمون کأ
ض إّن ْلْ او ّسماواتلا  رْ



ولْو   ميد ْْل ا غّّن لْ ا هو اهلل
ا يف ض من شاجرةٍ ْلْ ا أّنّ رْ
ه من بْعده لْ او أْقالمٌ  ر ميدّ بوْ

 لماتکسْبعة أحْبرٍ ّما نفدتْ 
  ميٌ کعزيزٌ ح اهلل إّن  اهلل
مْ إالّ کمْ وال بْعثکّما خلْق
ٍس واحدةٍ إّن ک  اهلل نفْ

 اهلل ألمْ تر أّن   مسيعٌ بصريٌ 

 ّنهار ويولجلا لّْيل يفلا يولج
رلا ّنهار يفلا سلا لّْيل وسخّ  ّشمْ
إلٰى  لٌّ جْيريکقمر لْ او

مبا  اهلل أجلٍ ّمسّمى وأّن 
 اهلل بأّن  کذال  تْعملون خبريٌ 

عون ْْل ا هو قّ وأّن ما يدْ
 اهلل باطل وأّن لْ ا من دونه

ألمْ تر   بري کلْ ا عليّ لْ ا هو



ْ لْ ا أّن  ر لْ ا ّْتري يف کفل بوْ
 اياته  م ّمْن کلريي اهلل بنْعمت

ّل کلّ لئاياتٍ  کذالإّن يف 
وإذا   رٍ وکصّبارٍ ش

لّظلل ٱـکغشيمه ّمْوٌج 
 خمْلصني له اهللوْا دع
ا جنّاهمْ لا ين فلمّ رّب لْ اى إل دّ

تصدٌ وما جْيود بئاياتنا  فمْنمه ّمقْ

يا   فورٍ کّل خّتارٍ کإالّ 
 مْ کربّ وْا قتّ ا ّناسلا أّيها
 يْوماً الّ جْيزيْوْا شخْ او
دٌ عن ولده وال مْولودٌ لاو

 ده شْيئاً إّن لاو هو جازٍ عن
د نّ  اهلل وعْ  مکحقٌّ فال تغرّ

نّ لا ياةْْل ا نْيا وال يغرّ  مکدّ
عنده  اهلل إّن   غرور لْ اهللّ ٱبـ



للا عملْ  غْيث لْ ا ّساعة وينزّ
حام وما ْلْ ا ويْعمل ما يف رْ

سٌ ّماذا ت ري نفْ سب کتدْ
سٌ بأّي  ري نفْ غدًا وما تدْ

ٍض متوت إّن  علميٌ  اهلل أرْ
  خبريٌ 
 ساجدةلا سوره  

ـٰنلرّ ا اهللبْسم  حميا ْحْ  لرّ
تاب ال رْيب کلْ ا يلتْنز  الم 

بّ  أمْ   عاملني لْ ا فيه من رّ
 رتاه بْل هوْف ا يقولون

بّ ْْل ا لتنذر قْوماً ّما  کقّ من رّ
ذيرٍ ّمن قْبل

لعلمّهْ  کأتاهم ّمن نّ
 ذي خلقلّ ا اهلل  يْهتدون 

ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ



ٰى توْس ا بْينهما يف سّتة أّياٍم مثّ 
م ّمن دونه کش ما لعرْ لْ ا عىل

من وليٍّ وال شفيعٍ أفال 
 ْمر منْلْ ا يدّبر  رون کتتذ
ض مثّ ْلْ اى إل  ّسمالا رْ

ان کيْعرج إلْيه يف يْوٍم 
ون  ا تعدّ ّ داره أْلف سنةٍ ممّ   مقْ

 غْيبلْ ا عالم کذال

حمي لا عزيزلْ ا ّشهادةلاو   رّ
سن لّ ا   ّل شيْ کذي أحْ

نسان ْل ا خلقه وبدأ خلْق
جعل نْسله من ساللةٍ مثّ   من طنٍي  مثّ سّواه ونفخ فيه   ّمهنٍي   ّمن ّما

وحه وجعل ل علا مکمن رّ  ّسمْ
ّما الً ْفئدة قليْلْ او ْبصارْلْ او
أئذا وْا وقال  رون کتْش 



ض أئّنا لفي ْلْ ا ضللْنا يف رْ
رّبمهْ   بلقا خلْقٍ جديدٍ بْل هم

 کم ّملکقْل يتوّفا  افرون ک
مْ کل بکذي ولّ ا ْوتملْ ا
جعون کربّ  إلٰى  مثّ    مْ ترْ

رمون ملْ ا إذٰى ولْو تر اجْ
رؤوسمهْ عند  ْا سوکنا

نا ومسْعنا  رّبمهْ رّبنا أْبصرْ

جْعنا نْعمْل صاْلاً إنّا رْ ٱفـ
ّل کلئاتْينا  ولْو شْئنا  موقنون 

ٍس هداها   حقّ  ْن کولـٰنفْ
 قْول مّنّ ْلْمألّن جهّنّ منلْ ا
عني لاو ّنةْل ا   ّناس أمجْ

مْ کيْوم  لقا مبا نسيمتْ وْا فذوق
مْ کإنّا نسينا هـٰذا
لْد ْل ا عذابوْا وذوق



ا يْؤمن  نمتْ تْعملون کمبا   إّنّ
ذين إذا لّ ابئاياتنا 

دًا وْا بها خرّ وْا رکذ ساجّ
د رّبمهْ وهمْ ال وْا وسّبو حبمْ
 ۩ساجدة واجبة ربون کيْست

 جنوبمهْ عن تتاجاٰف 
عون رّبمهْ ملْ ا ضاجع يدْ

 خْوفاً وطمعاً ومّما رزْقناهمْ 

في   ينفقون  سٌ ّما أخْ فال تْعمل نفْ
نٍي  ة أعْ مبا   جزا هلم ّمن قرّ

أفمن   يْعملون انوْا ک
ان کمن کان مْؤمناً ک

 ذين لّ ا أّما  فاسقاً الّ يْستوون 
وْا وعملوْا امن
 ّصاْلات فلمهْ جّناتلا
وملْ ا
ْ
وْا انکمبا الً نزٰى أ



وْا ذين فسقلّ ا وأّما  يْعملون 
واهم

ْ
 لّماکّنار لا فمأ

وْا أن خيْرجوْا أراد
فيها وقيل هلمْ وْا مْنها أعيد

 ّنارلا عذابوْا ذوق
بون کنمت به تکذي لّ ا   ذّ

 عذابلْ ا ولنذيقّنمهْ من
ٰن ْلْ ا  عذابلْ ا دون دْ

جعون کْلْ ا   رب لعلمّهْ يرْ
ر کومْن أْظمل مّمن ذ

رض عْنها  ياتئاب رّبه مثّ أعْ
رمني منتقمون ملْ ا إنّا من   اجْ

تاب فال کلْ اى موس اتْينا ولقدْ 
يةٍ ّمن ّلقائه وجعلْناه کت ن يف مرْ

ى ّلبّن إْسرائيل  وجعلْنا   هدً
ةً يْهدون بأْمرنا مّلا  مْنمهْ أئمّ



بئاياتنا  وْا انکووْا صرب
صل  کإّن ربّ   يوقنون  هو يفْ

قيامة فيما لْ ا بْينمهْ يْوم
أولمْ   فيه خيْتلفون وْا انک

نا من کمْ أْهلکيْهد هلمْ 
قرون مْيشون يف لْ ا قْبلمه ّمن

 کذالإّن يف  نمهْ کمسا
أولمْ   أفال يْسمعون لئاياتٍ 

ْا ير ى إل  املْ ا أنّا نسوقوْ
ضْلْ ا رج به ْل ا رْ رز فنخْ

 
ْ
عاً تأ ل مْنه أنْعاممهْ کزرْ

  وأنفسمهْ أفال يْبصرون 
فْتح لْ ا هـٰذا ويقولون متٰ 

قْل   نمتْ صادقني کإن 
ذين لّ ا فْتح ال ينفعلْ ا يْوم
إميانمهْ وال همْ  وْا فرک



رْض عْنمهْ   ينظرون   فأعْ
  تظرْ إنّمه ّمنتظرون ناو
 حزابْلْ ا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
وال  اهلل قتّ ا ّنيّب لا يا أّيها
نافقني ملْ او افرينکلْ ا تطع
  يماً کان عليماً حک اهلل إّن 

بّ  کإليْ ٰى بعْ ما يوحتّ او  کمن رّ
ان مبا تْعملون ک اهلل إّن 

 اهلل عىل ْل کوتو  خبريًا 
 ّما جعل  الً يکوهللّ ٱبـفٰى کو

واجلرجلٍ ّمن قلْبنيْ يف جْوفه  اهلل  مکوما جعل أزْ
ئي تظاهرون مْنهّن لا الّ

عياکأّمهات  مْ وما جعل أدْ



 مْ کذالمْ ک مْ أْبناک
 اهللو مْ کم بأْفواهکقْول
 قّ وهو يْهديْْل ا يقول
بائمهْ ئاعوهمْ لدْ ا  ّسبيل لا

فإن ّلمْ  اهلل ط عندهو أْقس
وان باا وْا تْعلم مْ کهمْ فإخْ
ين ومواليلا يف مْ ولْيس کدّ
مت به کعليْ 

ْ
طأ مْ جناحٌ فيما أخْ

دتْ قلوب نکولـٰ مْ کّما تعمّ
حيماً  اهلل انکو   غفورًا رّ
للا ْؤمنني مْن ملْ ٱبـٰى ّنيّب أوْ

واجه أّمهاتمهْ  أنفسمهْ وأزْ
لو حام ْلْ ا ْا وأوْ رْ

ل  تابکٍض يف ببْع ٰى بْعضمهْ أوْ
 ْؤمننيملْ ا من اهلل
هاجرين إالّ أن ملْ او



عل ليائإلٰى وْا تفْ م کأوْ
 يف کذالان کّمْعروفاً 

وإذْ   تاب مْسطورًا کلْ ا
نا من ّنبّيني ميثاقمهْ لا أخذْ

ومن نّوٍح وإْبراهمي  کومن
مي بْ اى وعيسموسٰى و ن مرْ

نا مْنمه ّميثاقاً غليظاً    وأخذْ
قلا ليْسأل مهْ ّصادقني عن صدْ

 ْ   افرين عذاباً أليماً کوأعدّ لل
وْا امن ذين لّ ا يا أّيها

 اهلل نْعمةوْا رکذْ ا
مْ جنودٌ کتْ  جا مْ إذْ کعليْ 

سلْنا علْيمهْ رياً وجنودًا  فأرْ
ها و مبا  اهلل انکّلمْ تروْ

إذْ   تْعملون بصريًا 
مْ کم ّمن فْوقکجاؤو



مْ وإذْ کأْسفل من ومْن 
 ْبصار وبلغتْلْ ا زاغت

 ناجر وتظّنونْْل ا قلوبلْ ا
 تليبْ ا کهنال   اْ ّظنونلاهللّ ٱبـ
وْا ْؤمنون وزْلزلملْ ا

 وإذْ يقول  شديدًا الً زْلزا
ذين يف لّ او نافقونملْ ا

 اهلل قلوبمه ّمرٌض ّما وعدنا

وإذْ   ورسوله إالّ غرورًا 
قالت ّطائفةٌ ّمْنمهْ يا أْهل يْثرب 

وْا جعرْ ٱفـ مْ کال مقام ل
ذن فريقٌ ّمْنمه

ْ
ّنيّب لا ويْستأ

يقولون إّن بيوتنا عْورةٌ 
ولْو دخلتْ   إالّ فرارًا وما هي بعْورةٍ إن يريدون 

وْا علْيمه ّمْن أْقطارها مثّ سئل



بها إالّ وْا تْوها وما تلّبثئافْتنة للْ ا
وْا انکولقدْ   يسريًا 
من قْبل ال  اهللوْا عاهد

بار وْلْ ا يوّلون ان کدْ
قل ّلن   الً مْسئو اهلل عْهد
مت لْ ا مکعينف فرار إن فررْ
قْتل وإذًا لْ ا ْوت أوملْ ا ّمن

قْل من   الً الّ متّتعون إالّ قلي

 م ّمنکذي يْعصملّ ا ذا
 سو مْ کإْن أراد ب اهلل
ةً کأوْ أراد با  مْ رْحْ

 وال جيدون هلم ّمن دون
 قدْ يْعمل  ولّياً وال نصريًا  اهلل
 مْ کعّوقني منملْ ا اهلل
وانمهْ همّل لْ او قائلني لخْ

تون
ْ
س إالّ لْ ا إلْينا وال يأ

ْ
بأ



ةً عليْ   الً قلي   جا مْ فإذاکأشوّ
ْوف رأْيتمهْ ْل ا

تدور  کينظرون إليْ 
ينمهْ  علْيه ٰى يْغش ّلذيٱـکأعْ

 ْوت فإذا ذهبملْ ا من
سنةٍ لْ أبـ مکْوف سلقوْل ا ةً   ريْ ْل ا عىل حدادٍ أشوّ

لـٰئ بطوْا لمْ يْؤمن کأوْ  فأحْ

ماهلمْ و اهلل ان کأعْ
  يسريًا  اهلل عىل کذال

زاب لمْ ْلْ ا ْيسبون حْ
هب توْا يذْ

ْ
 وإن يأ

زاب يودّ ْلْ ا لْو وْا حْ
راب ْلْ ا أنّمه بادون يف عْ

مْ ولْو کيْسألون عْن أنبائ
وْا م ّما قاتلکفيوْا انک



مْ يف کان لکلقدْ   الً إالّ قلي
ن  اهلل رسول أْسوةٌ حسنةٌ ملّ
جوک  اهلل ْا ان يرْ
 رکخر وذاال يْوملْ او

رأٰى  ومّلا  ثريًا ک اهلل
زاب ْلْ ا ْؤمنونملْ ا حْ
 اهلل ما وعدنا هـٰذاوْا قال

 اهلل ورسوله وصدق

ورسوله وما زادهمْ إالّ 
ْؤمنني ملْ ا من  إمياناً وتْسليماً 
وْا ما عاهدوْا رجاٌل صدق

حنْبه قضٰى علْيه فمْنمه ّمن  اهلل
ل وْا ومْنمه ّمن ينتظر وما بدّ

زي  الً تْبدي دقني ّصالا اهلل لياجْ
ب قمهْ ويعذّ نافقني ملْ ا بصدْ

 أوْ يتوب علْيمهْ إّن   شا إن



حيماً ک اهلل   ان غفورًا رّ
وْا فرکذين لّ ا اهلل وردّ 

ًا وْا بغْيظمهْ لمْ ينال خريْ
 ْؤمننيملْ ا اهللى فکو
قوّياً  اهلل انکقتال ولْ ا

ذين لّ ا وأنزل  عزيزًا 
تاب کلْ ا ظاهروهم ّمْن أْهل

من صياصيمهْ وقذف يف 

تلون لا مهقلوب ب فريقاً تقْ عْ رّ
سرون فريقاً 

ْ
رث  وتأ مْ کوأوْ

ضمهْ وديارهمْ  أرْ
ضاً ّلمْ  وأْمواهلمْ وأرْ

عىٰل  اهلل انکتطؤوها و
ّنيّب لا يا أّيها  قديرًا   ّل شيْ ک

واج زْ ننّت کإن  کقل ْلّ
ن ْنيا وزينتها لا ياةْْل ا تردْ دّ



حْ کفتعالنيْ أمّتْع  ّن کّن وأسرّ
ننّت کوإن   الً سراحاً مجي

ن  ورسوله اهلل تردْ
ارلاو  اهلل فإّن  االخره دّ

سنات من ّن أْجرًا کأعدّ للْموْ
ت لا  يا نسا  عظيماً 

ْ
ّنيّب من يأ

 ّن بفاحشةٍ ّمبّينةٍ يضاعفْ هلاکمن
ان کعذاب ضْعفنيْ ولْ ا

ومن   يسريًا  اهلل عىل کذال
نتْ من ّن هللّ ورسوله وتْعمْل کيقْ

تنيْ  صاْلاً نّْؤتها أْجرها مرّ
قاً  نا هلا رزْ تدْ   يا نسا  رمياً کوأعْ

  ّنسالا أحدٍ ّمنکّنيّب لْسنّت لا
قْول لْ ٱبـ قْينّت فال ّتْضْعنتّ ا إن
ذي يف قلْبه مرٌض لّ ا فيْطمع

ن يف   ّمْعروفاً الً وقلْن قْو  وقرْ



 ّن وال ترّبْجن ترّبجکبيوت
نٰى ولْلْ ا اهلّيةْل ا  وأقمْ
 ٰوةکزّ لا تنيا و لّصلٰوةا

ا  اهلل وأطْعن ورسوله إّنّ
هب عن اهلل يريد  مکليذْ
ْجس أْهللا بْيت لْ ا رّ

  مْ تْطهريًا کويطّهر
ن ما يْتىٰل کذْ او يف  رْ

 اهلل ايات مْن  ّن کبيوت
ان ک اهلل مة إّن کْْل او

 ْسلمنيملْ ا إّن   لطيفاً خبريًا 
 ْؤمننيملْ او ْسلماتملْ او
 قانتنيلْ او ْؤمناتملْ او
 ّصادقنيلاو قانتاتلْ او
 ّصابرينلاو ّصادقاتلاو
 اشعنيْل او ّصابراتلاو



قنيملْ او اشعاتْل او  تصدّ
قاتملْ او  ّصائمنيلاو تصدّ
افظني ْْل او ّصائماتلاو

 افظاتْْل او فروجمهْ 
الاو  اهلل رينکذّ

الاو ثريًا ک رات کذّ
هلم ّمْغفرةً  اهلل أعدّ 

ان کوما   وأْجرًا عظيماً 

ى قضملْؤمٍن وال مْؤمنةٍ إذا 
ورسوله أْمرًا أن  اهلل

رية مْن ْل ا ون هلمکي
 اهلل أْمرهمْ ومن يْعص
  ّمبيناً الً ورسوله فقدْ ضّل ضال
 اهلل وإذْ تقول للّذي أنْعم
ت علْيه أْمس  کعليْ  کعلْيه وأنْعمْ

ج وّتْفي يف  اهلل قتّ او کزوْ



س ى مْبديه وّتْش اهلل ما کنفْ
أحقّ أن  اهللو ّناسلا

ا  زْيدٌ ّمْنها قضٰى ّتْشاه فلمّ
ْجنا يْ ال کها لکوطرًا زوّ

ْؤمنني حرٌج ملْ ا عىل ونکي
عيائمهْ  واج أدْ يف أزْ

مْنهّن وطرًا ْوْا إذا قض
عو اهلل ان أْمرکو ّما   الً مفْ

ّنيّب مْن حرٍج لا عىل انک
 يف اهلل له سّنة اهلل فيما فرض

من قْبل ْوْا ذين خللّ ا
قدرًا  اهلل ان أْمرکو

دورًا  ذين يبلّغون لّ ا  ّمقْ
ه وال وخيْشْون اهلل رساالت

 اهلل خيْشْون أحدًا إالّ 
ان کّما   حسيباً هللّ ٱبـفٰى کو



جال دٌ أبا أحدٍ ّمن رّ مْ کحممّ
سولکـٰول  وخامت اهلل ن رّ
ّل کب اهلل انکّنبّيني ولا
 ذين لّ ا يا أّيها  عليماً   شيْ 
 اهللوْا رکذْ اوْا امن
وسّبووه   ثريًا کرًا کذ
ذي لّ ا هو  الً رةً وأصيکب

ته کئمْ ومالکيصلّي عليْ 

رج  إلى ّظلماتلا م ّمنکليخْ
ْؤمننيٱبـ انکو ّنورلا  ملْ

 يلْقْونه يْوم حتّيتمهْ    رحيماً 
 أْجرًا  هلمْ  وأعدّ  سالمٌ 
 إنّا ّنيّب لا أّيها يا   رمياً ک

سلْنا  ومبّشرًا  شاهدًا  کأرْ
 اهلل إلى وداعياً    ونذيرًا 

نه وسراجاً ّمنريًا  وبّشر   بإذْ



ْؤمننيا  اهلل ّمن هلم بأّن  ملْ
وال تطع   بريًا کالً فْض 
نافقني ودعْ ملْ او افرينکلْ ا

 اهلل عىل ْل کأذاهمْ وتو
 يا أّيها  الً يکوهللّ ٱبـفٰى کو
متکإذا نوْا امن ذين لّ ا  وْ
تموهّن من ملْ ا ْؤمنات مثّ طلّقْ

مْ کقْبل أن متّسوهّن فما ل

ونها  ةٍ تْعتدّ علْيهّن مْن عدّ
حوهّن سراحاً  فمّتعوهّن وسرّ

للْنا لا ا أّيهاي  الً مجي ّنيّب إنّا أحْ
واج کل يتلا کأزْ  تْيتا  الّ

 مّما کميين تْ کمل وما أجورهّن 
 کعمّ  وبنات کعليْ  اهلل  أفا

ات وبنات  وبنات کخال وبنات کعمّ
يتا کخاالت ن لالّ  کمع هاجرْ



 وهبتْ  إن ّمْؤمنةً  ْمرأةً او
سها  لّنيّب ا أراد إْن  للّنيّب  نفْ
 من کلّ  خالصةً  وهاکيْستن أن
ْؤمننيا ندو نا قدْ  ملْ  ما علمْ

 يف علْيمهْ  فرْضنا
واجمهْ   تْ کمل وما أزْ

انمهْ   کعليْ  ونکي ْيالکل أميْ
 غفورًا  اهلل انکو حرٌج 

حيماً  جي   رّ  مْنهّن   تشا من ترْ
 ومن  تشا من کإليْ  وتْؤوي

 جناح فال عزْلت مّمْن  ْبتغْيتا
ٰن  کذال کعليْ   تقرّ  أن أدْ

ينهّن  ضنيْ  ْيزّن  وال أعْ  ويرْ
يْعمل  اهللو لّهّن کتْيتهّن ا  مبا

 اهلل انکمْ وکما يف قلوب
من   ّنسالا کال يّل ل  عليماً حليماً 



ل بهّن مْن  بْعد وال أن تبدّ
اجب واٍج ولْو أعْ حْسنهّن  کأزْ

 انکو کتْ ميينکإالّ ما مل
قيباً   ّل شيْ کعىٰل  اهلل يا   رّ
ال وْا امن ذين لّ ا أّيها
خل  ّنيّب إالّ لا بيوتوْا تدْ

إلٰى  مْ کأن يْؤذن ل
طعاٍم غريْ ناظرين إناه 

 إذا دعيمتْ  ْن کولـٰ
متْ وْا خلدْ ٱفـ  فإذا طعمْ
نسني ْلديثٍ وْا تشرنٱفـ

ْ
وال مْستأ

ان ک مْ کذال إّن 
يي منلا يْؤذي  مْ کّنيّب فيْستوْ

يي من اهللو قّ ْْل ا ال يْستوْ
 وإذا سأْلتموهّن متاعاً 

حاجابٍ   من ورا ألوهّن ْس ٱفـ



مْ کلقلوبأْطهر  مْ کذال
مْ کان لکوقلوبهّن وما 

 اهلل رسولوْا أن تْؤذ
وْا وکوال أن تن

واجه من بْعده أبدًا  أزْ
 ان عندک مْ کذالإّن 
شْيئاً وْا إن تْبد  عظيماً  اهلل

ان ک اهلل أوْ ّتْفوه فإّن 

الّ جناح   عليماً   ّل شيْ کب
بائهّن وال أْبنائهّن ا  علْيهّن يف

وانهّن وال أْبنا   وال إخْ
  وانهّن وال أْبناإخْ 

أخواتهّن وال نسائهّن وال 
انهّن کما مل  قنيتّ او تْ أميْ
عىٰل  انک اهلل إّن  اهلل
 اهلل إّن   شهيدًا   ّل شيْ ک



ّنيّب يا لا عىل ته يصلّونکومالئ
ّ وْا امن ذين لّ ا أّيها وْا صل

 إّن   تْسليماً وْا علْيه وسلّم
 اهلل ذين يْؤذونلّ ا

نْ لا يف اهلل ورسوله لعنمه  يادّ
وأعدّ هلمْ  االخرهو

ذين لّ او  عذاباً ّمهيناً 
 ْؤمننيملْ ا يْؤذون

 ْؤمنات بغريْ ماملْ او
وْا تملحْ ا فقدوْا تسبکا

اً ّمبيناً  ّنيّب قل لا يا أّيها  بْهتاناً وإمثْ
واج زْ   ونسا کوبنات کْلّ

نني علْيهّن من ملْ ا ْؤمنني يدْ
ٰن  کذالجالبيبهّن  أن أدْ

 ناکيْعرْفن فال يْؤذْين و
حيماً  اهلل لئن ّلمْ   غفورًا رّ



ذين يف لّ او نافقونملْ ا ينته
جفون ملْ او قلوبمه ّمرٌض  رْ

بمهْ مثّ ال  کدينة لنْغرينّ ملْ ا يف
  الً فيها إالّ قلي کجياورون

وْا أخذوْا ملْعونني أْينما ثقف
تيوْا وقّتل  يف اهلل سّنة  الً تقْ
من قْبل ولن ّتد ْوْا ذين خللّ ا
ّناس لا کيْسأل  الً تْبدي اهلل لسّنة

ا علْمها عندلا عن  ّساعة قْل إّنّ
ري اهلل ّساعة لا لعّل  کوما يدْ

 لعن اهلل إّن   ون قريباً کت
  افرين وأعدّ هلمْ سعريًا کلْ ا

خالدين فيها أبدًا الّ جيدون 
يْوم تقلّب   ولّياً وال نصريًا 

ّنار يقولون لا وجوهمهْ يف
 وأطْعنا اهلل يا لْيتنا أطْعنا



رّبنا إّنا وْا وقال   سواْل رّ لا
نا  رباکأطْعنا سادتنا و

تمهْ ا  رّبنا   ّسبياْل لا فأضلّونا
عْنمهْ لْ او عذابلْ ا ضْعفنيْ من

 ذين لّ ا يا أّيها  بريًا کلْعناً 
 وْا ونکال توْا امن
ْا ذا ّلذين ٱـک موسٰى وْ

ان کووْا مّما قال اهلل فرّبأه

 يا أّيها  وجيهاً  اهلل عند
وْا قتّ اوْا امن ذين لّ ا

  سديدًا الً قْو وْا وقول اهلل
مالکيْصلحْ ل مْ ويْغفرْ کمْ أعْ

 مْ ومن يطعکمْ ذنوبکل
ورسوله فقدْ فاز فْوزًا  اهلل

 مانةْلْ ا إنّا عرْضنا  عظيماً 
ضْلْ او ّسماواتلا عىل  رْ



 و بال فأبنيْ أن ْيملْنهاْل او
ن مْنها وْحلهاْش أ نسان ْل ا فقْ

   الً ان ظلوماً جهوکإنّه 
ب  نافقنيملْ ا اهلل ليعذّ
 نيکْشرملْ او نافقاتملْ او
 اهلل ات ويتوبکْشرملْ او

ْؤمنات ملْ او ْؤمننيملْ ا عىل
حيماً  اهلل انکو   غفورًا رّ

 سوره سبأ  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
د هللّ ا  ذي له ما يفلّ ا ْْلمْ
 ّسماوات وما يفلا
ض ولهْلْ ا د يفْْل ا رْ  مْ

 ميکْْل ا وهو االخره
 يْعمل ما يلج يف  بري ْل ا



ض وما خيْرج مْنها وما ْلْ ا رْ
وما يْعرج فيها   ّسمالا ل منيْنز

حميلا وهو  وقال  غفور لْ ا رّ
تيناوْا فرکذين لّ ا

ْ
 ال تأ

تينّ بىٰل  ّساعة قْل لا
ْ
مْ کوريبّ لتأ

غْيب ال يْعزب عْنه لْ ا عالم
ةٍ يف ّسماوات وال لا مْثقال ذرّ

ض وال أْصغر ْلْ ا يف رْ

رب إالّ کوال أ کذالمن 
زي  تابٍ ّمبنٍي کيف   لياجْ
وْا وعملوْا امن ذين لّ ا
لـٰئ ّصاْلاتلا هلم ّمْغفرةٌ  کأوْ

ٌق  ذين لّ او  رميٌ کورزْ
 معاجزيناياتنا  يف ْوْا سع

لـٰئ ْجزٍ  کأوْ هلمْ عذابٌ ّمن رّ
وْا ذين أوتلّ اى وير  ألميٌ 



من  کذي أنزل إليْ لّ ا عملْ لْ ا
بّ   إلٰى  قّ ويْهديْْل ا هو کرّ

  ميد ْْل ا عزيزلْ ا صراط
هْل وْا فرکذين لّ ا وقال
مْ کرجلٍ ينّبئعىٰل  مْ کندلّ 

ْقمتْ  ٍق کإذا مزّ ّل ممزّ
  مْ لفي خلْقٍ جديدٍ کإنّ 
ذباً ک اهلل عىلٰى أْفرت

ذين ال لّ ا أم به جّنةٌ بل
 يف باالخره يْؤمنون

  بعيد لْ ا ّضالللاو عذابلْ ا
ْا أفمْل ير ما بنيْ إلٰى وْ

  ّسمالا ا خلْفمه ّمنأْيديمهْ وم
 ّنْسفْ ْلْ او

ْ
ض إن نّشأ رْ

ض أوْ نْسقطْ ْلْ ا بمه رْ
إّن   ّسمالا سفاً ّمنکعلْيمهْ 



  ّل عْبدٍ ّمنيبٍ کيةً لّ ئال کذال يف
الً داوود مّنا فْض  اتْينا ولقدْ 

يب معه ّطريْ لاو يا جبال أوّ
مْل عْ ا أن  ديد ْْل ا وألّنا له

رْ يف دلا سابغاتٍ وقدّ  ّسرْ
صاْلاً إّنّ مبا وْا ملعْ او

يح لا ولسلْيمان  تْعملون بصريٌ  رّ
ها شْهرٌ ورواحها شْهرٌ  غدوّ

 قْطر ومنلْ ا وأسلْنا له عنيْ 
ن ْل ا ّن من يْعمل بنيْ يدْيه بإذْ

رّبه ومن يزغْ مْنمهْ عْن 
  ّسعري لا أْمرنا نذْقه مْن عذاب

اريب   يْعملون له ما يشا من حمّ
واب ْل ٱـک ومتاثيل وجفاٍن 

اسياتٍ وقد  وْا ملعْ ا ورٍ رّ
رًا وقليٌل کداوود ش ال



ا   ور کّش لا ّمْن عبادي فلمّ
 ْوت ما دهّلمْ ملْ ا قضْينا علْيه
 مْوته إالّ داّبةعىٰل 

 ْلْ ا
ْ
ض تأ ا کرْ ل منسأته فلمّ
ّن أن ّلْو ْل ا خرّ تبّينت

غْيب ما لْ ا يْعلمونوْا انک
  هني ملْ ا عذابلْ ا يفوْا لبث

  مهْ نکان لسبإٍ يف مْس کلقدْ 

جّنتان عن مينٍي ومشالٍ  ايةٌ  ق ربّ وْا لک زْ  مْ کمن رّ
له بلْدةٌ طّيبةٌ وْا رکْش او

رض  وربٌّ غفورٌ  وْا فأعْ
سلْنا علْيمهْ سْيل عرم لْ ا فأرْ

ْلناهم جبّنتْيمهْ جّنتنيْ  وبدّ
لٍ مْخطٍ وأثْلٍ کأ ذواْى  رٍ قليلٍ   وشيْ   کذال  ّمن سدْ



وهْل وْا فرکجزْيناهم مبا 
  فور کلْ ا جنازي إالّ 

ى قرلْ ا وجعلْنا بْينمهْ وبنيْ 
ى کيت بارلّ ا نا فيها قرً

نا فيها رْ ّسريْ لا ظاهرةً وقدّ
  فيها ليالي وأّياماً وْا سري
رّبنا باعدْ بنيْ وْا فقال  منني ا

أنفسمهْ وْا أْسفارنا وظلم

ْقناهمْ  فاجعلْناهمْ أحاديث ومزّ
ٍق ک  کذالإّن يف  ّل ممزّ

ق علْيمهْ إْبليس    ورٍ کّل صّبارٍ شکلّ لئاياتٍ  ولقدْ صدّ
 بعوه إالّ فريقاً ّمنتّ ٱفـ ظّنه
ان له کوما   ْؤمنني ملْ ا

علْيمه ّمن سلْطاٍن إالّ لنْعمل 
مّمْن هو مْنها  باالخره من يْؤمن



  ّل شيْ کعىٰل  کوربّ  کيف ش
ذين لّ اوْا عدْ ا قل  حفيظٌ 

مت ّمن دون ال  اهلل زعمْ
ةٍ يفکمْيل  ون مْثقال ذرّ
 وال يفّسماوات لا
ض وما هلمْ فيهما من ْلْ ا رْ
  وما له مْنمه ّمن ظهريٍ  کشرْ 

ّشفاعة عنده إالّ لا وال تنفع

 ٰ ع  ملْن أذن له حتّ إذا فزّ
ماذا قال وْا عن قلوبمهْ قال

 قّ وهوْْل اوْا مْ قالکربّ 
قْل من   بري کلْ ا عليّ لْ ا

زق  ّسماواتلا م ّمنکيرْ
ض قلْلْ او وإنّا  اهلل رْ

ى أوْ  مْ لعىٰل کأوْ إّيا هدً
قل الّ تْسألون   يف ضاللٍ ّمبنٍي 



ا  ا أْجرْمنا وال نْسأل عمّ عمّ
تح   تْعملون  قْل جْيمع بْيننا رّبنا مثّ يفْ

  علمي لْ ا فّتاحلْ ا قّ وهوْْل ٱبـ بْيننا
مت به لّ ا قْل أرون ذين أْْلقْ

 اهلل الّ بْل هوک  اکشر
وما   مي کْْل ا عزيزلْ ا

سلْنا اس اّفةً ّللنّ کإالّ  کأرْ
 ّن کولـٰبشريًا ونذيرًا 

  ّناس ال يْعلمون لا ثرکأ
د لْ ا هـٰذا ويقولون متٰ  وعْ

قل   نمتْ صادقني کإن 
م ّميعاد يْوٍم الّ کلّ 

خرون عْنه ساعةً وال 
ْ
تْستأ

دمون  ذين لّ ا وقال  تْستقْ
بهـٰذا لن نّْؤمن وْا فرک
ذي بنيْ لّ ٱبـ وال ان قرْ لْ ا



 إذٰى يدْيه ولْو تر
قوفون ّظاملون مْو لا

جع بْعضمهْ  إلٰى  عند رّبمهْ يرْ
 ذينلّ ا قْول يقوللْ ا بْعٍض 
 للّذينوْا تْضعفْس ا
ّنا کلْوال أنمتْ لوْا ربکتْس ا

 ذينلّ ا قال  مْؤمنني 
 للّذينوْا ربکتْس ا

أحنْن وْا تْضعفْس ا
نا ٰى دهْل ا مْ عنکصددْ
نمت کم بْل ک جا بْعد إذْ 
ْرمني   ذينلّ ا وقال  مّ

 للّذينوْا تْضعفْس ا
 لّْيللا رکبْل موْا ربکتْس ا
مروننا أن لاو

ْ
ّنهار إذْ تأ

وجنْعل له أندادًا هللّ ٱبـ فرکنّ 



ّندامة مّلا لاوْا وأسرّ 
 عذاب وجعلْنالْ ا ْا رأو

ناقْلْ ا الل يف أعْ  غْ
ن وْا فرکذين لّ ا هْل جْيزوْ

  يْعملون وْا انکإالّ ما 
ذيرٍ 

يةٍ ّمن نّ سلْنا يف قرْ وما أرْ
فوها إنّا سلمْت  إالّ قال مرتْ مبا أرْ

حنْن وْا وقال  افرون کبه 

الً ثر أْمواکأ
بني  الدًا وما حنْن مبعذّ   وأوْ

ق لا قْل إّن ريبّ يْبسط زْ رّ
در   ملن يشا  ّن کولـٰويقْ

  ّناس ال يْعلمون لا ثرکأ
مْ وال کوما أْموال

الد بلّ ٱبـ مکأوْ مْ کيت تقرّ
 امن إالّ مْن ٰى عندنا زْلف



لـٰئ وعمل صاْلاً   هلمْ  کفأوْ
وْا ّضْعف مبا عمللا  جزا

  منون ا  غرفاتلْ ا وهمْ يف
اياتنا  يف  ذين يْسعْونلّ او

لـٰئ معاجزين عذاب لْ ا يف کأوْ
 قْل إّن ريبّ يْبسط  حْمضرون 

ق ملن يشالا زْ مْن عباده   رّ
مت ّمن شيْ  در له وما أنفقْ فهو   ويقْ

ازقني لا خيْلفه وهو خريْ    رّ
 ويْوم ْيشرهمْ مجيعاً مثّ يقول

مْ کإّيا  هـٰؤالة أکللْمالئ
وْا قال  يْعبدون وْا انک
أنت ولّينا من دونمه  کسْبوان
ّن ْل ا يْعبدونوْا انکبْل 
  ثرهم بمه ّمْؤمنون کأ
مْ لبْعٍض کبْعض کيْوم ال مْيللْ ٱفـ



ًا ونقول للّذين  عاً وال ضرّ نّفْ
 عذابوْا ذوقوْا ظلم
نمت بها کيت لّ ا ّنارلا
بون کت تْتىٰل  وإذا  ذّ

ما وْا بّيناتٍ قالاياتنا  علْيمهْ 
إالّ رجٌل يريد أن  هـٰذا
ا کيصدّ    ان يْعبدکمْ عمّ
 هـٰذاما وْا مْ وقالکباؤا

ى وقال کإالّ إْف  رتً ذين لّ ا ّمفْ
همْ إْن  جا للْوقّ مّلاوْا فرک
رٌ ّمبنٌي  هـٰذا  وما   إالّ سوْ
رسونها کهم ّمن اتْينا تبٍ يدْ

سلْنا إلْيمهْ قْبل ذيرٍ  من کوما أرْ
  نّ

بکو ذين من قْبلمهْ وما لّ ا ذّ
همْ اتْينا مْعشار ما وْا بلغ
بکف ان کْيف کرسلي فوْا ذّ



ا أعظ  ري کن م کقْل إّنّ
هللّ وْا بواحدةٍ أن تقوم

وْا رکمثّ تتفٰى وفراد مْثٰن 
م بنيْ يدْي کهو إالّ نذيرٌ لّ م ّمن جّنةٍ إْن کما بصاحب

م کقْل ما سأْلت  عذابٍ شديدٍ 
مْ إْن کرٍ فهو لّمْن أْج 

 وهو اهلل عىل أْجري إالّ 

قْل إّن   شهيدٌ   ّل شيْ کعىٰل 
ذف مْْل ٱبـ ريبّ يقْ  قّ عالّ

قّ وما ْْل ا  جا قْل   غيوب لْ ا
قْل   باطل وما يعيد لْ ا يْبدئ

ا أضّل  عىٰل  إن ضللْت فإّنّ
سي وإن تدْيت فبما هْ ا نفْ

يوحي إليّ ريبّ إنّه مسيعٌ 
إذْ ٰى ولْو تر  قريبٌ 



وْا فال فْوت وأخذوْا فزع
 وْا وقال  اٍن قريبٍ کمن ّم 
ٰ  امّنا ّتناوش لا هلم به وأنّ
وْا فرکوقدْ   اٍن بعيدٍ کمن م

ذفون غْيب من لْ ٱبـ به من قْبل ويقْ
وحيل بْينمهْ وبنيْ   اٍن بعيدٍ کّم 

ما فعل بأْشياعمه کما يْشتهون 

 کيف شوْا انکّمن قْبل إنّمهْ 
  ّمريبٍ 

 سوره فاطر  
ـٰنا اهلل بْسم ْحْ حميا لرّ  لرّ
د هللّ فاطرا  ّسماواتلا ْْلمْ
ض جاعلْلْ او  رْ
لي الً ة رسکالئملْ ا أْجنوةٍ أوْ



 وثال  ورباع يزيد يف ّمْثٰن 
 اهلل إّن   لْق ما يشاْل ا

تح  قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل   ما يفْ
ةٍ فال مْمس اهلل ْحْ هلا  کللّناس من رّ

سل له من بْعده  کوما مْيس فال مرْ
يا   مي کْْل ا عزيزلْ ا وهو
وْا رکذْ ا ّناسلا أّيها
مْ هْل مْن کعليْ  اهلل نْعمت

زق اهلل خالقٍ غريْ   م ّمنکيرْ
ض الْلْ او  ّسمالا إلـٰه  رْ

ٰ  إالّ هو   ون کتْؤففأنّ
بوکوإن ي فقدْ  کذّ

بتْ رسٌل ّمن قْبلک ى وإل کذّ
جع اهلل  يا أّيها   مورْلْ ا ترْ
دلا حقٌّ  اهلل ّناس إّن وعْ

نْيا لا ياةْْل ا مکنّ فال تغرّ  دّ



نّ    غرور لْ اهللّ ٱبـ مکوال يغرّ
 مْ عدوٌّ کّشْيطان للا إّن 

ا ّّت ٱفـ ًا إّنّ ذوه عدوّ
عو به لي ْا يدْ مْن وْا ونکحزْ

ذين لّ ا  ّسعري لا أْصواب
 هلمْ عذابٌ شديدٌ وْا فرک
وْا وعملوْا امن ذين لّ او
ّصاْلات هلم ّمْغفرةٌ وأْجرٌ لا

مله ع  أفمن زّين له سو  بريٌ ک
يضّل  اهلل ه حسناً فإّن ا فر

فال   ويْهدي من يشا  من يشا
س هبْ نفْ علْيمهْ حسراتٍ  کتذْ

  علميٌ مبا يْصنعون  اهلل إّن 
سللّ ا اهللو  ذي أرْ
ناهلا ياح فتثري سواباً فسقْ إلٰى  رّ

يْينا به ض ْلْ ا بلدٍ ّمّيتٍ فأحْ رْ



  ّنشور لا کذالکبْعد مْوتها 
ة فللّهلْ ا ان يريدکمن   عزّ
ة مجيعاً إلْيه يْصعدلْ ا  عزّ
 عمللْ او ّطّيبلا ملکلْ ا
فعهلا ذين لّ او ّصالح يرْ
ّسّيئات هلمْ لا رونکمْي 

لـٰئ رکعذابٌ شديدٌ وم  کأوْ
م ّمن کخلق اهللو  هو يبور 

مْ کترابٍ مثّ من نّْطفةٍ مثّ جعل
واجاً وما حتْمل مْن أنث ٰى أزْ

ر من  وال تضع إالّ بعلْمه وما يعمّ
رٍ وال ينقص مْن عمره إالّ  ّمعمّ

 عىل کذالتابٍ إّن کيف 
 وما يْستوي  يسريٌ  اهلل
ران لْ ا بٌ فراتٌ  هـٰذابوْ عذْ

ـٰذاسائٌغ شرابه و ملْحٌ  ه



 کأجاٌج ومن 
ْ
لون کلٍّ تأ

رجون حلْيةً  ْلْماً طرّياً وتْستخْ
ْ لْ اى تلْبسونها وتر فيه  کفل
من فْضله وْا مواخر لتْبتغ

 ّ  يولج  رون کمْ تْش کولعل
 ّنهار ويولجلا لّْيل يفلا
رلا ّنهار يفلا سلا لّْيل وسخّ  ّشمْ
لٌّ جْيري ْلجلٍ کقمر لْ او

 مْ لهکربّ  اهللم کذال ّمسّمى 
ْ ملْ ا عون من لّ او کل ذين تدْ

  ون من قْطمرٍي کدونه ما مْيل
عوهمْ ال يْسمع وْا إن تدْ

 ماوْا مْ ولْو مسعک دعا
 مْ ويْومکلوْا تاجابْس ا
مْ ککفرون بشرْ کقيامة يلْ ا

 يا أّيها  مْثل خبريٍ  کينّبئوال 



ى إل  فقرالْ ا ّناس أنمتلا
  ميد ْْل ا غّّن لْ ا هو اهللو اهلل

هبْ   يذْ
ْ
ت خبلْقٍ کإن يشأ

ْ
مْ ويأ

 اهلل عىل کذال وما  جديدٍ 
ر   بعزيزٍ  وال تزر وازرةٌ وزْ
ر ع مْثقلةٌ ٰى أخْ  وإن تدْ
ولْو   ْْحلها ال ْيمْل مْنه شيْ إلٰى 
ٰب ک ا تنذ ان ذا قرْ  رإّنّ

ْلغْيب ٱبـ ذين خيْشْون رّبمهلّ ا
ومن  لّصلٰوةاوْا وأقام

ا يتزٰى کتز سه ٰى کفإّنّ لنفْ
وما   صري ملْ ا اهللى وإل

ّمٰ ْلْ ا يْستوي   بصري لْ او عْ
  ّنور لا ّظلمات واللا وال
  رور ْْل ا ّظّل واللا وال

ياْلْ ا وما يْستوي  وال  حْ



يْسمع  اهلل ْموات إّن ْلْ ا
 معٍ ّمن يفوما أنت مبْس   من يشا

إْن أنت إالّ   قبور لْ ا
سلْنا  نذيرٌ  قّ ْْل ٱبـ کإنّا أرْ

وإن   إالّ خال فيها نذيرٌ بشريًا ونذيرًا وإن ّمْن أّمةٍ 
بوکي بکفقدْ  کذّ ذين لّ ا ذّ

 تمْهْ رسلمه جا من قْبلمهْ 

برٱبـ بّينات ولْ ٱبـ  تابکلْ ٱوبـ لزّ
ت  نري ملْ ا ذين لّ ا مثّ أخذْ
  ري کان نکْيف کفوْا فرک

 أنزل من اهلل ألمْ تر أّن 
ْتلفاً   ما  ّسمالا رْجنا به مثراتٍ خمّ فأخْ

بال جددٌ ْل ا أْلوانها ومن
ْتلفٌ أْلوانها  بيضٌ وْْحرٌ خمّ

 ومن  وغرابيب سودٌ 



وابّ لاو ّناسلا  دّ
نْعام خمْتلفٌ أْلوانه ْلْ او

ا خيْش کذالک مْن  اهللى إّنّ
 اهلل إّن   علمالْ ا عباده

ذين لّ ا إّن   عزيزٌ غفورٌ 
 اهلل تابکيْتلون 

 لّصلٰوةاوْا وأقام
ًا وْا وأنفق مّما رزْقناهمْ سرّ

جون ّتارةً ّلن  وعالنيةً يرْ
ليوّفيمهْ أجورهمْ   تبور 

ويزيدهم ّمن فْضله إنّه غفورٌ 
حْينا لّ او  ورٌ کش ذي أوْ

قّ ْْل ا تاب هوکلْ ا من کإليْ 
ا بنيْ يدْيه إّن  قاً ملّ  اهلل مصدّ
مثّ    بعباده لبريٌ بصريٌ 

رثْنا  ذينلّ ا تابکلْ ا أوْ



طفْينا مْن عبادنا فمْنمهْ ْص ا
تصدٌ  سه ومْنمه ّمقْ ظالمٌ ّلنفْ

ات ْل ٱبـ ومْنمهْ سابقٌ  ريْ
ن  فْضللْ ا هو کذال اهلل بإذْ

ٍن   بري کلْ ا جّنات عدْ
خلونها يلّْون فيها مْن  يدْ
أساور من ذهبٍ ولْؤلؤًا 

وْا وقال  ولباسمهْ فيها حريرٌ 

د هللّ ْْل ا هب لّ ا مْ ذي أذْ
زن إّن رّبنا لغفورٌ ْْل ا عّنا
 ذي أحلّنا دارلّ ا  ورٌ کش
قامة من فْضله ال ميّسنا فيها ملْ ا

  نصبٌ وال ميّسنا فيها لغوبٌ 
هلمْ نار وْا فرکذين لّ او

ض علْيمهْ ٰى جهّنّ ال يقْ
ف عْنمه ّمْن وْا فيموت وال خيفّ



جنْزي  کذالکعذابها 
وهمْ   فورٍ کّل ک

يها رّبنا يْصطرخون ف
رْجنا نْعمْل صاْلاً غريْ   أخْ

ّنا نْعمل أولمْ کذي لّ ا
رْ  ر فيه من کم ّما يتذکنعمّ
ّنذير لا مک وجا رکتذ

فما للّظاملني من وْا فذوق

صريٍ 
 عالم غْيب اهلل إّن   نّ

ض ْلْ او ّسماواتلا رْ
  ّصدور لا إنّه علميٌ بذات

 مْ خالئف يفکذي جعللّ ا هو
ض فمن ْلْ ا فر فعلْيه کرْ
افرين کلْ ا ره وال يزيدفْ ک
تاً ک رهمْ عند رّبمهْ إالّ مقْ فْ

افرين کلْ ا وال يزيد



رهمْ إالّ خسارًا ک قْل   فْ
 مک اکأرأْيمتْ شر

عون من دونلّ ا  ذين تدْ
وْا أروّن ماذا خلق اهلل
ض أمْ هلمْ ْلْ ا من رْ
 ّسماوات أمْ لا يف کشرْ 

بّينةٍ عىٰل  تاباً فمهْ کهمْ اتْينا ّظاملون لا ّمْنه بْل إن يعد

  بْعضمه بْعضاً إالّ غرورًا 
 ّسماواتلا کمْيس اهلل إّن 
ض أن تزوال ْلْ او رْ

هما مْن کولئن زالتا إْن أْمس
ان کأحدٍ ّمن بْعده إنّه 

وْا وأْقسم  حليماً غفورًا 
انمهْ لئنهللّ ٱبـ همْ  جا جْهد أميْ

مْن أْهدٰى  ونّن کنذيرٌ ّلي



د اْلْ اى إحْ همْ  جا مم فلمّ
  همْ إالّ نفورًا نذيرٌ ّما زاد

ض ْلْ ا بارًا يفکتْس ا رْ
 ّسّيئ وال ييقلا رکوم
ّسّيئ إالّ بأْهله فهْل لا رکملْ ا

 ينظرون إالّ سّنت
لني فلن ّتد لسّنتْلْ ا  اهلل وّ
 اهلل ولن ّتد لسّنتالً تْبدي

 يفوْا أولمْ يسري  الً حتْوي
ض فينظرْلْ ا ْيف کوْا رْ
ذين من قْبلمهْ لّ ا ان عاقبةک
دّ مْنمهْ قّوةً أشوْا انکو

  ليْعاجزه من شيْ  اهلل انکوما 
 ّسماوات وال يفلا يف
ض إنّه ْلْ ا ان عليماً کرْ

 اهلل ولْو يؤاخذ  قديرًا 



 کما تروْا سبکّناس مبا لا
 نکولـٰظْهرها من داّبةٍ عىٰل 

رهمْ  أجلٍ ّمسّمى إلٰى  يؤخّ  اهلل أجلمهْ فإّن   جا فإذا
  ان بعباده بصريًا ک
 سوره يس  

ْحْ ا اهلل بْسم حمياـٰن لرّ  لرّ

  مي کْْل ا ان قرْ لْ او  يس 
سلني ملْ ا ملن کإنّ  عىٰل   رْ

 عزيزلْ ا يلتْنز  صراٍط ّمْستقميٍ 
حمي لا   لتنذر قْوماً ّما أنذر  رّ
لقدْ   باؤهمْ فمهْ غافلون ا

ثرهمْ کأعىٰل  قْوللْ ا حقّ 
إنّا جعلْنا يف   فمهْ ال يْؤمنون 
ناقمهْ أغْ  ى إل فهيالً الأعْ



موون ْلْ ا قان فمه ّمقْ   ذْ
ًا  وجعلْنا من بنيْ أْيديمهْ سدّ
شْيناهمْ  ًا فأغْ ومْن خلْفمهْ سدّ

  وسوا  يْبصرون  الفمهْ 
تمهْ أمْ لمْ أ  علْيمهْ  نذرْ

همْ  ا   يْؤمنون  التنذرْ إّنّ
ر کذّ لا بعتّ ا تنذر من
ـٰنلا وخشي ْحْ ه لْ ٱبـ رّ غْيب فبّشرْ

إنّا حنْن   رميٍ کمبْغفرةٍ وأْجرٍ 
تب ما کون ْوٰى ملْ ا حنْيي
م   ّل شيْ کثارهمْ وا ووْا قدّ

صْيناه يف إماٍم مبنٍي    أحْ
 أْصوابالً ربْ هلم ّمثْض او
ية إذْ لْ ا سلون ملْ ا ها جا قرْ   رْ

سلْنا إلْيمه ْ ا إذْ أرْ ننيْ ث
نا بثالثٍ فقالکف زْ بومها فعزّ وْا ذّ



سلون کإنّا إليْ  وْا قال  م ّمرْ
 ا وما أنزلبشرٌ ّمْثلنإالّ ما أنمتْ 

ـٰنا ْحْ إْن أنمتْ   من شيْ  لرّ
رّبنا وْا قال  ذبون کتإالّ 

سلون کيْعمل إنّا إليْ    مْ ملرْ
  بني ملْ ا غالبلْ اإالّ وما علْينا 

نا بوْا قال ْ مْ لئن ّلمْ کإنّا تطريّ
مجنّ وْا تنته م کمْ وليمّسنّ کلنرْ

وْا قال  ّمّنا عذابٌ ألميٌ 
مْ أئن کمْ معکطائر

مت بْل أنمتْ کذ  قْومٌ رْ
ى مْن أْقص  جاو  ّمْسرفون 

 قال يا قْومٰى دينة رجٌل يْسعملْ ا
سلني ملْ اوْا بعتّ ا وْا بعتّ ا  رْ
مْ أْجرًا وهم کيْسألالّ من 

بد الوما لي   ّمْهتدون   أعْ



ذي فطرّن وإلْيه لّ ا
جعون    ّّتذ من دونهأ   ترْ

نا ـٰنا هلةً إن يردْ ْحْ  لرّ
ئاً تْغن عّنّ شفاعتمهْ شيْ الّ بضرٍّ 
إّنّ إذًا ّلفي   ينقذون  الو
منت ا  إّنّ   لٍ ّمبنٍي الض
 خلدْ ا قيل  عون مسْ ٱفـ مْ کبربّ 
  ّنة قال يا لْيت قْومي يْعلمون ْل ا

 مبا غفر لي ريبّ وجعلّن من
عىٰل  وما أنزْلنا  رمني کملْ ا

  ّسمالا قْومه من بْعده مْن جندٍ ّمن
إن   ّنا منزلني کوما 
احدةً صْيوةً وإالّ انتْ ک

 يا حْسرةً   فإذا همْ خامدون 
سولٍ لْ ا عىل تيمه ّمن رّ

ْ
عباد ما يأ

  به يْستْهزئون وْا انکإالّ 



ْا ألمْ ير نا کمْ أْهلکوْ
قرون أنمّهْ لْ ا قْبلمه ّمن
جعون  الإلْيمهْ  وإن   يرْ

ّا مجيعٌ ّلدْينا حْمضرون ک  و  لٌّ ملّ
ضْلْ ا يةٌ هّلما ْيتة ملْ ا رْ

رْجنا  يْيناها وأخْ مْنها حّباً أحْ
 
ْ
وجعلْنا فيها   لون کفمْنه يأ

نا  رْ نابٍ وفاجّ جّناتٍ من ّّنيلٍ وأعْ

   عيون لْ ا فيها من
ْ
وْا لکليأ

من مثره وما عملْته أْيديمهْ أفال 
ذي لّ ا سْبوان  رون کيْش 

واج ْلْ ا خلق لّها مّما کزْ
ض ومْن أنفسمهْ ْلْ ا تنبت رْ

 ميةٌ هّل ا و  ومّما ال يْعلمون 
ّنهار فإذا هم لا مْنهلّْيل نْسلخ لا

س ّْتري لاو  ّمْظلمون  ّشمْ



دير کذالملْستقرٍّ هّلا   عزيزلْ ا تقْ
ناه منازل لْ او  علمي لْ ا رْ قمر قدّ
 ٰ جونٱـکعاد  حتّ  ْلعرْ
س ينبغي هلا لا ال  قدمي لْ ا ّشمْ

ر لّْيل لا قمر واللْ ا کأن تدْ
 کلٌّ يف فلکّنهار ولا سابق

ا يةٌ هّلمْ أنّا ْحلْنا و  يْسبوون 
ّيتمهْ يف ْ لْ ا ذرّ   ْشوون ملْ ا کفل

نا هلم ّمن ّمْثله ما  وخلقْ
 نْغرْقمهْ   بون کيرْ 

ْ
وإن نّشأ

فال صريخ هلمْ وال همْ 
ةً ّمّنا ومتاعاً   ينقذون   إالّ رْحْ
هلم  وإذا قيل  حنٍي إلٰى 

مْ وما کما بنيْ أْيديوْا تّقا
ّ کخلْف ْحون کمْ لعل وما   مْ ترْ

تيمه ّمْن 
ْ
رّبمهْ ايات  مْن  ايةٍ   تأ



  عْنها مْعرضني وْا انکإالّ 
مّما وْا وإذا قيل هلمْ أنفق

ذين لّ ا قال اهلل مْ کرزق
وْا امن للّذين وْا فرک

 اهلل  أنْطعم من ّلْو يشا
أْطعمه إْن أنمتْ إالّ يف 

 ويقولون متٰ   ضاللٍ ّمبنٍي 
د إن لْ ا هـٰذا نمتْ کوعْ

ما ينظرون إالّ   صادقني 
خذ

ْ
همْ وهمْ صْيوةً واحدةً تأ

فال يْستطيعون   خيّصمون 
أْهلمهْ إلٰى  تْوصيةً وال
جعون  ّصور لا ونفخ يف  يرْ

 ْجدا ْلْ ا فإذا هم ّمن
وْا قال  رّبمهْ ينسلون إلٰى 

قدنا   هـٰذايا وْيلنا من بعثنا من ّمرْ



ْحْ لا ما وعد  ن وصدقـٰرّ
سلون ملْ ا انتْ کإن   رْ

إالّ صْيوةً واحدةً فإذا همْ 
يْوم لْ ٱفـ  حْمضرون  مجيعٌ ّلدْينا

ن  سٌ شْيئاً وال ّْتزوْ ال تْظمل نفْ
إّن   نمتْ تْعملون کإالّ ما 
يْوم يف لْ ا ّنةْل ا أْصواب
همْ   هون کشغلٍ فا

واجمهْ يف ظاللٍ   عىل وأزْ
هلمْ   ؤون کمتّ  کرائْلْ ا

عون کفيها فا   هةٌ وهلم ّما يدّ
حميٍ الً سالمٌ قْو  بٍّ رّ   من رّ

 أّيهايْوم لْ اوْا تازْم او
رمون ملْ ا هدْ   اجْ ألمْ أعْ
دم أن الّ ا  مْ يا بّنکإليْ 
مْ کّشْيطان إنّه للاوْا تْعبد



بدوّن عْ ا وأن  عدوٌّ ّمبنٌي 
ولقدْ   صراطٌ ّمْستقميٌ  هـٰذا

ثريًا ک الى مْ جبکأضّل من
 هـٰذه  تْعقلون وْا ونکأفمْل ت
  نمتْ توعدون کيت لّ ا جهّنّ 
نمتْ کيْوم مبا لْ ا لْوهاْص ا
عىٰل  يْوم ّنمْتلْ ا  فرون کت

لّمنا أْيديمهْ کأْفواهمهْ وت

جلمهْ مبا  وْا انکوتْشهد أرْ
 لطمْسنا  ولْو نشا  سبون کي

ينمهْ عىٰل  وْا تبقْس ٱفـ أعْ
ٰ  ّصراطلا   يْبصرون فأنّ

ناهمْ   نشا ولْو  انتمهْ کمعىٰل  ملسخْ
مضّياً وال وْا تطاعْس ا فما

جعون  ه نن  يرْ رْ  ْسه يفکومْن نعمّ
وما   لْق أفال يْعقلون ْل ا



ناه ّشْعر وما ينبغي له إْن لا علّمْ
  ّمبنٌي  اٌن  قرْ رٌ وکهو إالّ ذ
 ان حّياً ويقّ کلينذر من 

  افرين کلْ ا عىل قْوللْ ا
ْا أولمْ ير نا هلمْ مّما وْ أنّا خلقْ

عملتْ أْيدينا أنْعاماً فمهْ هلا 
وذّللْناها هلمْ فمْنها   ون کمال
 کر

ْ
  لون کوبمهْ ومْنها يأ

وهلمْ فيها منافع ومشارب أفال 
من وْا ذّّت او  رون کيْش 

هلةً لعلمّهْ ا  اهلل دون
ال يْستطيعون   ينصرون 

نْصرهمْ وهمْ هلمْ جندٌ 
ْضرون  قْوهلمْ  کفال ْيزن  حمّ

ون وما يْعلنون    إنّا نْعمل ما يسرّ
نسان أنّا ْل ا أولمْ ير



ناه من نّْطفةٍ فإذا هو خصميٌ  خلقْ
ونسي خلْقه الً وضرب لنا مث  ّمبنٌي 

عظام وهي لْ ا قال مْن ْييي
ذي أنشأها لّ ا قْل ْيييها  رمميٌ 

ةٍ وهو ب ل مرّ ّل خلْقٍ کأوّ
 م ّمنکذي جعل للّ ا  علميٌ 
ضر نارًا فإذا ْلْ ا ّشاجرلا خْ

 أولْيس  أنمت ّمْنه توقدون 

 ّسماواتلا ذي خلقلّ ا
ض بقادرٍ ْلْ او أْن عىٰل  رْ

 وهوبىٰل  خيْلق مْثلمه
قْل ا ا أْمره   علمي لْ ا الّ إّنّ

إذا أراد شْيئاً أْن يقول 
 فسْبوان  ون کْن فيکله 
  ّل شيْ کوت کذي بيده مللّ ا

جعون    وإلْيه ترْ



 صافاتلا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
اً او   لّصاّفات صفّ
اجرات زْجرًا لٱفـ ّتاليات لٱفـ  زّ
مْ کإّن إهل  رًا کذ

 ّسماواتلا ربّ   لواحدٌ 
ض وما بْينهما وربّ ْلْ او  رْ

  ّسمالا إنّا زّيّنا  شارق ملْ ا
نْيا بزينةٍ لا   ب کواکلْ ا دّ

ظاً ّمن  ّل شْيطاٍن کوحفْ
عون  ّماردٍ    إلملْ اى إل ال يّسمّ

ىٰل ْلْ ا ذفون من  عْ ّل کويقْ
دحورًا وهلمْ   جانبٍ 

إالّ مْن   عذابٌ واصبٌ 
ْطفة فأتْبعه شهابٌ ْل ا خطف



تمهْ أهمْ أشدّ ْس ٱفـ  ثاقبٌ  تفْ
ناهم  نا إنّا خلقْ خلْقاً أم ّمْن خلقْ

زبٍ  بْل عاجْبت   ّمن طنٍي الّ
وإذا   ويْسخرون 

  رون کال يذْ وْا رکذ
ْا   ايةً   وإذا رأوْ

إْن وْا وقال  يْستْسخرون 
رٌ ّمبنٌي  هـٰذا أئذا   إالّ سوْ

ّنا تراباً وعظاماً أئّنا کمْتنا و
 باؤناا أو  ملْبعوثون 

لْلْ ا قْل نعمْ وأنمتْ   ون وّ
ا هي زْجرةٌ   داخرون  فإّنّ

  واحدةٌ فإذا همْ ينظرون 
 يْوم هـٰذايا وْيلنا وْا وقال
ين لا  فْصللْ ا يْوم هـٰذا  دّ
بون کنمتْ به تکذي لّ ا   ذّ



وْا ذين ظلملّ اوْا شرحْ ا
واجمهْ وما  وْا انکوأزْ

 اهلل من دون  يْعبدون 
 صراطإلٰى  دوهمْ هْ ٱفـ
همْ إنمّه وقفو  ومي ْل ا

مْ ال کما ل  ّمْسئولون 
يْوم لْ ا بْل هم  تناصرون 
عىٰل  وأْقبل بْعضمهْ   مْستْسلمون 

مْ کإنّ وْا قال  لون  بْعٍض يتسا
توننا عنک

ْ
  يمني لْ ا نمتْ تأ

وْا ونکبل ّلمْ توْا قال
ان لنا کوما   مْؤمنني 

نمتْ کم ّمن سلْطاٍن بْل کعليْ 
 فوقّ علْينا قْول  قْوماً طاغني 

  رّبنا إنّا لذائقون 
وْينا ّنا کمْ إنّا کفأغْ



 فإنّمهْ يْومئذٍ يف  غاوين 
إنّا   ون کعذاب مْشرتلْ ا
عل کذالک رمني ملْ ٱبـ نفْ إنمّهْ   اجْ
 إذا قيل هلمْ الوْا انک

  ربون کيْست اهلل إالّ إلـٰه 
 وْا کويقولون أئّنا لتار

ْنوٍن ا   جا بْل   هلتنا لشاعرٍ مّ
قْْل ٱبـ سلني ملْ ا قّ وصدّ   رْ

 عذابلْ ا ْا مْ لذائقوکإنّ 
ن إالّ ما   لمي ْلْ ا وما ّْتزوْ
 إالّ عباد  نمتْ تْعملون ک
لصني ملْ ا اهلل لـٰئ  خْ هلمْ  کأوْ

ٌق ّمْعلومٌ  ه وهم کفوا  رزْ
  ّنعمي لا يف جّنات  رمون کّم 

يطاف علْيمه   سررٍ ّمتقابلني عىٰل 
ٍس من ّمعنٍي کب

ْ
ةٍ   بْيضا  أ لذّ



ال فيها غْوٌل وال همْ   ّللّشاربني 
وعْندهمْ   فون يْنزعْنها 

ف عنٌي لا قاصرات   ّطرْ
فأْقبل   نوٌن کأنّهّن بْيضٌ ّم ک

قال   لون  بْعٍض يتساعىٰل  بْعضمهْ 
ان لي کقائٌل ّمْنمهْ إّنّ 

 ملن کيقول أئنّ   قريٌن 
قني ملْ ا ّنا کأئذا مْتنا و  صدّ

  تراباً وعظاماً أئّنا ملدينون 
ّطلع ٱـف  مت ّمّطلعون قال هْل أن

 قال  ومي ْل ا  ه يف سواا فر
دين کإْن هللّ ٱتـ   دتّ لرتْ

 نت منکولْوال نْعمة ريبّ ل
ضرين ملْ ا   أفما حنْن مبّيتني   وْ

وما حنْن ٰى ولْلْ ا إالّ مْوتتنا
بني   فْوزلْ ا هلو هـٰذاإّن   مبعذّ



 فلْيْعمل هـٰذاملْثل   عظمي لْ ا
ٌ نّ  کذالأ  عاملون لْ ا الً زخريْ

ّقوم لا أمْ شاجرة إنّا   زّ
إنّها شاجرةٌ   جعلْناها فْتنةً ّللّظاملني 
طلْعها   ومي ْل ا ّتْرج يف أْصل

  ّشياطني لا وس أنّه رک
لون مْنها فمالؤون کئافإنّمهْ ل
مثّ إّن هلمْ   بطون لْ ا مْنها

مثّ إّن   علْيها لشْوباً ّمْن ْحميٍ 
جعمهْ لل إنّمهْ   ومي ْل اى مرْ

 فمهْ   همْ ضاّلني  باا ْوْا أْلف
ولقدْ   ثارهمْ يْهرعون ا عىٰل 

لني ْلْ ا ثرکضّل قْبلمهْ أ   وّ
سلْنا فيمه ّمنذرين    ولقدْ أرْ

 ان عاقبةکْيف کظرْ نٱفـ
 اهلل إالّ عباد  نذرين ملْ ا



لصني ملْ ا ولقدْ نادانا نوحٌ   خْ
وجنّْيناه   اجيبون ملْ ا فلنْعم

بکلْ ا وأْهله من   عظمي لْ ا رْ
ّيته ه   باقني لْ ام وجعلْنا ذرّ

  خرين اال نا علْيه يفکوتر
  عاملني لْ ا نوٍح يفعىٰل  سالمٌ 
سنني ملْ ا جنْزي کذالکإنّا    وْ

مثّ   ْؤمنني ملْ ا إنّه مْن عبادنا

رْقنا وإّن   خرين اال أغْ
رّبه   جا إذْ   من شيعته لْبراهمي 

إذْ قال ْلبيه وقْومه   بقلْبٍ سلميٍ 
هلةً ا  اً کأئفْ   بدون ماذا تْع 
فما   تريدون  اهلل دون
فنظر   عاملني لْ ا م بربّ کظنّ 

فقال إّنّ   ّناجوم لا نْظرةً يف
برين ْوْا فتولّ   سقميٌ    عْنه مدْ



هلتمهْ فقال أال ا إلٰى  فراغ
 
ْ
مْ ال کما ل  لون کتأ

فراغ علْيمهْ   تنطقون 
باً  إلْيه وْا فأْقبل  يمني لْ ٱبـ ضرْ

ْعبدون ما قال أت  يزّفون 
مْ وما کخلق اهللو  تْنوتون 
له بْنياناً وْا نبْ اوْا قال  تْعملون 
به وْا فأراد  ومي ْل ا فأْلقوه يف

  ْسفلني ْلْ ا ْيدًا فاجعلْناهمک
ريبّ إلٰى  وقال إّنّ ذاهبٌ 

 ربّ هبْ لي من  سيْهدين 
ناه بغالٍم حلميٍ   ّصاْلني لا   فبّشرْ

ا بلغ معه إّنّ  ّسْعي قال يا بّّن لا فلمّ
نام أّنّ ملْ ا يفٰى أر

حب ٰى ظرْ ماذا ترنٱفـ کأذْ
عْل ما تْؤمر ْف ا قال يا أبت



 من اهلل  شا ستاجدّن إن
ا أْسلما وتلّه للاْجبني   ّصابرين لا   فلمّ

قدْ   ونادْيناه أْن يا إْبراهمي 
ْقت يا إنّا لا صدّ ؤْ رّ

سنني ملْ ا جنْزي کذالک   وْ
  بني ملْ ا  باللْ ا هلو هـٰذاإّن 
نا کوتر  دْيناه بذْبحٍ عظميٍ وف

عىٰل  سالمٌ   خرين اال علْيه يف

 جنْزي کذالک  إْبراهمي 
سنني ملْ ا  إنّه مْن عبادنا  وْ
ناه بإْسواق نبّياً   ْؤمنني ملْ ا وبّشرْ
نا علْيه کوبار  ّصاْلني لا ّمن

ّيتهما  وعىٰل  إْسواق ومن ذرّ
سه مبنٌي  ولقدْ   حْمسٌن وظالمٌ ّلنفْ

  وهارون وسٰى معىٰل  منّنا
بکلْ ا وجنّْينامها وقْومهما من  رْ



ناهمْ ف  عظمي لْ ا وْا انکونصرْ
 مهااتْينا و  غالبني لْ ا هم
 وهدْينامها  ْستبني ملْ ا تابکلْ ا
  ْستقمي ملْ ا ّصراطلا
  خرين اال نا علْيهما يفکوتر

  وهارون موسٰى عىٰل  سالمٌ 
سنني ملْ ا جنْزي کذالکإنّا    وْ

  ْؤمنني ملْ ا ناإنّهما مْن عباد

سلني ملْ ا وإّن إْلياس ملن   رْ
  إذْ قال لقْومه أال تّتقون 

عون بْع  وتذرون الً أتدْ
سن  اهلل  القني ْل ا أحْ

 مکبائا  مْ وربّ کربّ 
لني ْلْ ا بوه فإنّمهْ کف  وّ ذّ

ضرون   اهلل إالّ عباد  ملوْ
لصني ملْ ا  نا علْيه يفکوتر  خْ



إْل عىٰل  سالمٌ   خرين اال
 جنْزي کذالکإّنا   ياسني 

سنني ملْ ا  إنّه مْن عبادنا  وْ
ن  ْؤمنني ملْ ا  وإّن لوطاً ملّ
سلني ملْ ا إذْ جنّْيناه وأْهله   رْ

عني   إالّ عاجوزًا يف  أمجْ
نا  غابرين لْ ا   خرين اال مثّ دّمرْ

ون علْيمه کوإنّ  مْ لتمرّ

  للّْيل أفال تْعقلون ٱبـو  ّمْصبوني 
سلني ملْ ا وإّن يونس ملن   رْ

ْ لْ اى إل إذْ أبق  کفل
 ان منکفساهم ف  ْشوون ملْ ا
حضني ملْ ا وت ْْل ا تقمهلْ ٱفـ  دْ

 ان منکفلْوال أنّه   وهو ملميٌ 
إلٰى  للبث يف بْطنه  سّبوني ملْ ا

ناه  يْوم يْبعثون    عرالْ ٱبـ فنبذْ



وأنبْتنا علْيه شاجرةً ّمن   وهو سقميٌ 
طنٍي  سلْناه  يقْ مئة أْلفٍ إلٰى  وأرْ

 فمّتْعناهمْ وْا منئاف  ن أوْ يزيدو
تمهْ ألربّ ْس ٱفـ  حنٍي إلٰى   کتفْ

أمْ   بنون لْ ا بنات وهلملْ ا
نا ة إناثاً وهمْ کالئملْ ا خلقْ

أال إنّمه ّمْن   شاهدون 
 اهلل ولد  مهْ ليقولون کإْف 

  اذبون کوإنّمهْ ل
 بنني لْ ا عىل بناتلْ اى أْصطف

  مون کْيف حتْ کمْ کما ل 
 مْ کأمْ ل  رون کأفال تذ

ت  سلْطاٌن ّمبنٌي 
ْ
وْا فأ

نمتْ کمْ إن کتابکب
 بْينه وبنيْ وْا وجعل  صادقني 

ّنة ْل ا ّنة نسباً ولقدْ علمتْل ا



ضرون   اهلل سْبوان  إنّمهْ ملوْ
ا يصفون   اهلل إالّ عباد  عمّ

لصني ملْ ا مْ وما کفإنّ   خْ
  ما أنمتْ علْيه بفاتنني   تْعبدون 

  ومي ْل ا إالّ مْن هو صال
  ّنا إالّ له مقامٌ ّمْعلومٌ وما م

ن وإنّا   ّصاّفون لا وإنّا لنوْ
ن وإْن   سّبوون ملْ ا لنوْ

ْو أّن ل  ليقولون وْا انک
لني ْلْ ا رًا ّمنکعندنا ذ   وّ

لصني ملْ ا اهلل ّنا عبادکل   خْ
  به فسْوف يْعلمون وْا فرکف

 لمتنا لعبادناکولقدْ سبقتْ 
سلني ملْ ا  إّنمهْ هلم  رْ
وإّن   نصورون ملْ ا

فتوّل   غالبون لْ ا جندنا هلم



 ٰ همْ   حنٍي  عْنمهْ حتّ وأْبصرْ
أفبعذابنا   فسْوف يْبصرون 

 فإذا نزل بساحتمهْ   يْستْعاجلون 
وتوّل   نذرين ملْ ا صباح  فسا

 ٰ وأْبصرْ   حنٍي  عْنمهْ حتّ
 کسْبوان ربّ   فسْوف يْبصرون 

ا يصفون لْ ا ربّ  ة عمّ   عزّ

سلني ملْ ا عىل وسالمٌ    رْ
د هللّ ربّ ْْل او   عاملني لْ ا مْ
 سوره ص  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 ذي ان قرْ لْ او ص
ذين لّ ا بل  ر کذّ لا
ةٍ وشقاٍق وْا فرک   يف عزّ



نا من قْبلمه ّمن کمْ أْهلک
ٍن فناد ْا قرْ والت حني وْ

هم  جا أنوْا وعاجب  مناٍص 
افرون کلْ ا ّمنذرٌ ّمْنمهْ وقال

ابٌ کساحرٌ  هـٰذا  أجعل  ذّ
واحدًا إّن إلـٰهاً هلة اال
 طلقناو  عاجابٌ   لشيْ  هـٰذا
وْا شْم ا أل مْنمهْ أنملْ ا

مْ کهلتا عىٰل وْا ربْص او
ما مسْعنا   يراد   لشيْ  هـٰذاإّن 
إْن  االخره لّةملْ ا يفبهـٰذا 
أأنزل   تالٌق خْ ا إالّ  هـٰذا
ر من بْيننا بْل همْ يف کذّ لا علْيه
ري بْل مّلا کّمن ذ کش

أمْ   عذاب  وْا يذوق
ة ربّ   کعندهمْ خزائن رْحْ



ْ   وّهاب لْ ا عزيزلْ ا  کأمْ هلم ّمل
ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ

تق   ْسباب ْلْ ا يفوْا بْينهما فلرْيْ
 مْهزومٌ ّمن کجندٌ ّما هنال

زاب ْلْ ا بتْ قْبلمهْ ک  حْ ذّ
عْون  قْوم نوٍح وعادٌ وفرْ

تاد ْلْ ا ذو ومثود وقْوم   وْ
 ةکيْ ْلْ ا لوٍط وأْصواب

لـٰئ زاب ْلْ ا کأوْ إن   حْ
بکلٌّ إالّ ک سل فوقّ لا ذّ رّ

ـٰؤال وما ينظر  عقاب  إالّ   ه
صْيوةً واحدةً ّما هلا من 

ل ّلنا وْا وقال  فواٍق  رّبنا عاجّ
  ساب ْْل ا قّطنا قْبل يْوم

 ما يقولونعىٰل  رْب ْص ا
رْ عْبدنا داوود کذْ او



ابٌ ْلْ ا ذا إنّا   ْيد إنّه أوّ
نا رْ ن بال معهْل ا سخّ  عشيّ لْ ٱبـ يسّبوْ
ّطريْ لاو  ْشراق ْل او

ابٌ کحْمشورةً    لٌّ ّله أوّ
 ْ نا مل  هاتْينا ه وکوشددْ

  طاب ْل ا مة وفْصلکْْل ا
ْصم إذْ ْل ا نبأ کوهْل أتا
راب ملْ اوْا تسّور إذْ   وْ

داوود ففزع عىٰل وْا دخل
ال ّتفْ خْصمان وْا مْنمهْ قال

م کحْ ٱفـ بْعٍض عىٰل  بْعضناٰى بغ
 دناهْ او قّ وال تْشططْ ْْل ٱبـ بْيننا

  ّصراط لا  سواإلٰى 
أخي له تْسعٌ  هـٰذاإّن 

وتْسعون نْعاجةً ولي نْعاجةٌ واحدةٌ 
ّن يفکفقال أ  فلْنيها وعزّ



 کقال لقدْ ظلم  طاب ْل ا
جه وإّن نعاإلٰى  کبسؤال نْعاجت

ليْبغي   لطاْل ا ثريًا ّمنک
 ذين لّ ا بْعٍض إالّ عىٰل  بْعضمهْ 
ّصاْلات لا وْا وعملوْا امن

وقليٌل ّما همْ وظّن داوود 
ا فتّناه تْغفر رّبه وخرّ ْس ٱفـ أّنّ

نا له    عاً وأنابکرا  کذالفغفرْ

وحْسن ٰى وإّن له عندنا لزْلف
 کيا داوود إنّا جعلْنا  بٍ ئام

ضْلْ ا خليفةً يف م کحْ ٱفـ رْ
 قّ وال تّتبعْْل ٱبـ ّناسلا بنيْ 
ّ ٰى وهْل ا  عن سبيل کفيضل

يضلّون ذين لّ ا إّن  اهلل
هلمْ عذابٌ  اهلل عن سبيل
  ساب ْْل ا يْوموْا شديدٌ مبا نس



نا ض ْلْ او  ّسمالا وما خلقْ رْ
 ظّن  کذالالً وما بْينهما باط

فوْيٌل ّللّذين وْا فرکذين لّ ا
 أمْ جنْعل  ّنار لا منوْا فرک
وْا وعملوْا امن ذين لّ ا
سدين يفملْ ٱـک ّصاْلاتلا  فْ
ض أمْ جنْعلْلْ ا  ّتقنيملْ ا رْ
ار لْ ٱـک  کتابٌ أنزْلناه إليْ ک  فاجّ

ّبر کمبار  اياته وْا ّليدّ
لکوليتذ   ْلباب ْلْ اوْا ر أوْ

 ووهْبنا لداوود سلْيمان نْعم
ابٌ لْ ا إذْ   عْبد إنّه أوّ

 ّصافناتلا عشيّ لْ ٱبـ عرض علْيه
بْبت   ياد ْل ا فقال إّنّ أحْ

ر کريْ عن ذْل ا حبّ 
 ٰ   اجاب ْْل ٱبـ توارتْ  ريبّ حتّ



وها عليّ   فطفق مْسواً  ردّ
ناق ْلْ او ّسوقلٱبـ ولقدْ   عْ

سّيه کعىٰل  فتّنا سلْيمان وأْلقْينا رْ
فرْ غْ ا قال ربّ   جسدًا مثّ أناب 
 ْ اً الّ ينبغي کلي وهبْ لي مل

 أنت کْلحدٍ ّمْن بْعدي إنّ 
نا له  وّهاب لْ ا رْ يح ّْتري لا فسخّ رّ

  حْيث أصاب   بأْمره رخا

  ّل بّناکّشياطني لاو
خرين ا و  وغّواٍص 

نني يف  هـٰذا  ْصفاد ْلْ ا مقرّ
بغريْ  کنْن أوْ أْمسْم ٱفـ عطاؤنا
ٰى وإّن له عندنا لزْلف  حسابٍ 

رْ عْبدنا کذْ او  بٍ ئاوحْسن م
رّبه أّنّ ٰى أّيوب إذْ ناد

ّشْيطان بنْصبٍ لا مّسّن



 کضْ برْجلکرْ ا  وعذابٍ 
  مْغتسٌل باردٌ وشرابٌ  هـٰذا

ةً ووهْبنا له أْهله ومْثلمه ّم  عمهْ رْحْ
ليٰى رکّمّنا وذ  ْلوْ

 ضْغثاً  کوخذْ بيد  ْلباب ْلْ ا
رب ّبه وال حتْنثْ إنّا ْض ٱفـ

ناه صابرًا نْعم عْبد لْ ا وجدْ
ابٌ  رْ کذْ او  إنّه أوّ

عبادنا إْبراهمي وإْسواق 
لي  ْيديْلْ ا ويْعقوب أوْ

لْصناهم   ْبصار ْلْ او إنّا أخْ
ار لاى رکخبالصةٍ ذ   دّ

 وإنّمهْ عندنا ملن
يار ْلْ ا ْصطفنيْ ملْ ا   خْ
اعيلکذْ او يسع لْ او رْ إمسْ

ل وکلْ ا وذا  لٌّ ّمنکفْ



يار ْلْ ا رٌ کذ هـٰذا  خْ
جّنات   بٍ ئاوإّن للْمّتقني ْلْسن م
ٍن ّمفّتوةً هّلم   ْبواب ْلْ ا عدْ

عون فيها کمتّ  ئني فيها يدْ
  ثريةٍ وشرابٍ کهةٍ کبفا

ف لا وعندهمْ قاصرات ّطرْ
ون ما توعد هـٰذا  أتْرابٌ 
 هـٰذاإّن   ساب ْْل ا ليْوم

قنا ما له من نّفادٍ  وإّن  هـٰذا  لرزْ
جهّنّ   بٍ ئاللّطاغني لشرّ م

 هـٰذا  هاد ملْ ا يْصلْونها فبْئس
 و  فلْيذوقوه ْحميٌ وغّساٌق 

واٌج کخر من شا   له أزْ
تومٌ ّمع هـٰذا مْ ال کفْوٌج ّمقْ

حباً بمهْ إنّمهْ صال وْا مرْ
حباً بْل أنوْا قال  ّنار لا متْ ال مرْ



ْمتموه لنا فبْئسکب  مْ أنمتْ قدّ
م وْا قال  قرار لْ ا رّبنا من قدّ
ه عذاباً ضْعفاً يف هـٰذالنا   فزدْ
ٰى ما لنا ال نروْا وقال  ّنار لا

هم ّمنکالً رجا  ّنا نعدّ
رّياً   ْشرار ْلْ ا ناهمْ سخْ أّّتذْ

 أمْ زاغتْ عْنمه
ْلقٌّ  کذالإّن   ْبصار ْلْ ا

ا  ار نّ لا ّتاصم أْهل  قْل إّنّ
 إالّ إلـٰهٍ منذرٌ وما مْن أناْ 
 ربّ   قّهار لْ ا واحدلْ ا اهلل
ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ
ار لْ ا عزيزلْ ا بْينهما    غفّ

ٌ
قْل هو نبأ

ما   أنمتْ عْنه مْعرضون   عظميٌ 
ٍ ک

  إلملْ ٱبـ ان لي مْن عملْ
ىٰل ْلْ ا   إذْ خيْتصمون  عْ



اٰى إن يوح  إليّ إالّ أّنّ
 کإذْ قال ربّ   ّمبنٌي نذيرٌ أناْ 
ة إّنّ خالقٌ بشرًا من کللْمالئ

ت فيه   طنٍي  فإذا سّوْيته ونفخْ
وحي فقع   له ساجدين وْا من رّ

لمّهْ کة کالئملْ ا فساجد
عون   إالّ إْبليس  أمجْ

 ان منکرب وکتْس ا

 کقال يا إْبليس ما منع  افرين کلْ ا
ت بيدّي  أن تْساجد ملا خلقْ

 نت منکرْبت أمْ کأْست
تّن أناْ  قال  لني عالْ ا ٌ ّمْنه خلقْ خريْ

ته من طنٍي   قال  من نّارٍ وخلقْ
وإّن   رجميٌ  کرْج مْنها فإنّ خْ ٱفـ

ين لا يْومإلٰى  لْعنيت کعليْ    دّ
ّن يْوم إلٰى  قال ربّ فأنظرْ



 من کقال فإنّ   يْبعثون 
 يْومإلٰى   نظرين ملْ ا
ت  ْعلوم ملْ ا وْقتلْ ا  کقال فبعزّ

عني  ويّنمهْ أمجْ إالّ   ْلغْ
لصني ملْ ا مْنمه کعباد  قال  خْ

  قّ أقول ْْل او قّ ْْل ٱفـ
 کومّمن تبع کْلْمألّن جهّنّ من
عني  مْ کقْل ما أْسأل  مْنمهْ أمجْ

 منأناْ  علْيه مْن أْجرٍ وما
إْن هو إالّ   لّفني کتملْ ا
ولتْعلمّن نبأه بْعد   رٌ ّللْعاملني کذ

  حنٍي 
 زمرلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ



 
 اهلل تاب منکلْ ا يلتْنز
إنّا أنزْلنا   مي کْْل ا عزيزلْ ا
 بدعْ ٱفـ قّ ْْل ٱبـ تابکلْ ا کإليْ 
ين لا خمْلصاً ّله اهلل  أال هللّ   دّ
ينلا  ذينلّ او الصْل ا دّ
لياوْا ذّّت ا ما   من دونه أوْ

بونا ى إل نْعبدهمْ إالّ ليقرّ

م کيْ  اهلل إّن ٰى زْلف اهلل
ه خيْتلفون بْينمهْ يف ما همْ في

ال يْهدي مْن هو  اهلل إّن 
ارٌ کاذبٌ ک  لْو أراد  فّ
أْن يّتخذ ولدًا  اهلل

سْبوانه   مّما خيْلق ما يشاٰى ْصطفٱّلـ
  قّهار لْ ا واحدلْ ا اهلل هو

 ّسماواتلا خلق



ضْلْ او  ّورکقّ يْْل ٱبـ رْ
 ّورکّنهار ويلا عىل لّْيللا
رلا عىل ّنهارلا  لّْيل وسخّ
سلا جْيري  لٌّ کقمر لْ او ّشمْ

 عزيزلْ ا ْلجلٍ مسّمى أال هو
ار لْ ا ٍس کخلق  غفّ م ّمن نّفْ

جها  واحدةٍ مثّ جعل مْنها زوْ
نْعام ْلْ ا م ّمنکوأنزل ل

واٍج خيْلق مْ يف کمثانية أزْ
مْ خلْقاً من بْعد کبطون أّمهات

م کذال خلْقٍ يف ظلماتٍ ثال ٍ 
ْ ملْ ا مْ لهکربّ  اهلل إلـٰه  ال کل

ٰ  إالّ هو    تْصرفونفأنّ
غّنٌّ  اهلل فإّن وْا فرکإن ت
ضٰى مْ وال يکعن  لعبادهرْ
ر وإن تْش کلْ ا وْا رکفْ



ضه ل مْ وال تزر کيرْ
ر ر أخْ  مثّ ٰى وازرةٌ وزْ

جعکربّ إلٰى  مْ کم ّمرْ
نمتْ تْعملون إنّه کم مبا کفينّبئ

  ّصدور لا علميٌ بذات
نسان ضرٌّ ْل ا وإذا مسّ 

دعا رّبه منيباً إلْيه مثّ إذا 
ان کّمْنه نسي ما  خّوله نْعمةً 

عو إلْيه من قْبل وجعل  ْا يدْ
هللّ أندادًا ّليضّل عن سبيله 

رکقْل متّتعْ ب مْن  کإنّ الً قلي کفْ
أّمْن هو   ّنار لا أْصواب
لّْيل ساجدًا لا  ناا  قانتٌ 

 االخره وقائماً ْيذر
جو ة رّبه قْل هْل  ْا ويرْ رْحْ
 ذين يْعلمونلّ ا يْستوي



ا لّ او ذين ال يْعلمون إّنّ
لکيتذ   ْلباب ْلْ اوْا ر أوْ

وْا امن ذين لّ ا قْل يا عباد
مْ للّذين کربّ وْا قتّ ا

سن نْيا لا هـٰذهيف وْا أحْ دّ
ض واسعةٌ  اهلل حسنةٌ وأرْ
ا يوفّ  ّصابرون لا إّنّ

قْل إّنّ   أْجرهم بغريْ حسابٍ 

بد ت أْن أعْ خمْلصاً  اهلل أمرْ
ين لا ّله ت ْلْن   دّ وأمرْ
لکأ   ْسلمني ملْ ا ون أوّ

قْل إّنّ أخاف إْن 
عصْيت ريبّ عذاب يْوٍم 

بد خمْلصاً ّله  اهلل قل  عظميٍ  أعْ
ما شْئمت ّمن وْا بدعْ ٱفـ  ديّن 

 اسرينْل ا دونه قْل إّن 



أنفسمهْ وْا ذين خسرلّ ا
قيامة أال لْ ا وأْهليمهْ يْوم

 ْسرانْل ا هو کذال
هلم ّمن فْوقمهْ ظلٌل   بني ملْ ا
ّنار ومن حتْتمهْ ظلٌل لا ّمن
به عباده يا  اهلل خيّوف کالذ

 ذينلّ او  قون تّ ٱفـ عباد
ّطاغوت أن لاوْا تنبْج ا

 اهللى إلوْا يْعبدوها وأناب
  فبّشرْ عباد ٰى بْشرلْ ا هلم
قْول لْ ا ذين يْستمعونلّ ا

سنه لـٰئ فيّتبعون أحْ  کأوْ
 اهلل ذين هداهملّ ا
لـٰئو ل کأوْ وْا همْ أوْ
أفمْن حقّ علْيه   ْلباب ْلْ ا
ب أفأنت تنقذ عذالْ ا لمةک



 ذينلّ ان کلـٰ  ّنار لا من يف
رّبمهْ هلمْ غرفٌ ّمن  تّقْوْا ا

فْوقها غرفٌ ّمْبنّيةٌ ّْتري من 
دْلْ ا حتْتها ال  اهلل نْهار وعْ
ألمْ تر   يعاد ملْ ا اهلل خيْلف
  ما  ّسمالا أنزل من اهلل أّن 
ض مثّ ْلْ ا ه ينابيع يفکفسل رْ

ْتلفاً أْلوانه  عاً خمّ خيْرج به زرْ

ًا مثّ جْيعله  مثّ  يهيج فرتاه مْصفرّ
 کذالحطاماً إّن يف 

ليٰى رکلذ   ْلباب ْلْ ا ْلوْ
ره  اهلل أفمن شرح صدْ
ْسالم فهو ّبه عىٰل  ل إلْ  رکفوْيٌل ّللْقاسية قلوبمه ّمن ذنورٍ ّمن رّ

لـٰئ اهلل   يف ضاللٍ مبنٍي  کأوْ
سن اهلل ل أحْ ديث ْْل ا نزّ



شعرّ مْنه ک تاباً ّمتشابهاً ّمثاّن تقْ
ذين خيْشْون رّبمهْ لّ ا جلود

 مثّ تلني جلودهمْ وقلوبمهْ 
 کذال اهلل رکذإلٰى 

  يْهدي به مْن يشا اهللى هد
  فما له مْن هادٍ  اهلل ومن يْضلْل 

  أفمن يّتقي بوْجهه سو
قيامة وقيل لْ ا عذاب يْوملْ ا

نمتْ کما وْا للّظاملني ذوق
بک  سبون کت ذين من لّ ا ذّ

ْن عذاب ملْ ام قْبلمهْ فأتاه
 فأذاقمه  حْيث ال يْشعرون 

ي يفْل ا اهلل  ياةْْل ا زْ
نْيا ولعذابلا  االخره دّ
  يْعلمون وْا انکرب لْو کأ

 هـٰذاولقدْ ضرْبنا للّناس يف 



ّل مثلٍ ّلعلمّهْ کمن  ان قرْ لْ ا ناً عربّياً ا قرْ   رون کيتذ
  غريْ ذي عوٍج ّلعلمّهْ يّتقون 

جالً مث اهلل ضرب فيه الً رّ
الً سون ورجکمتشا  اکشر

 ّلرجلٍ هْل يْستويان مث
الً سلماً
د هللّ بْل أْْل ا ثرهمْ ال کمْ

مّيتٌ وإنمّه  کإنّ   يْعلمون 

 مْ يْومکمثّ إنّ   ّمّيتون 
مْ کقيامة عند ربّ لْ ا

فمْن أْظمل مّمن   ّتْتصمون 
بکو اهلل عىل ذبک  ذّ
ق إذْ لٱبـ ه ألْيس يف  جا ّصدْ

 ْ   افرين کجهّنّ مْثًوى ّلل
ق لٱبـ  جا ذيلّ او ّصدْ

ق به لـٰئ وصدّ  هم کأوْ



ون عند  هلم ّما يشا  ّتقون ملْ ا
سنني ملْ ا  جزا کذالرّبمهْ    وْ

رکلي  عْنمهْ أْسوأ اهلل فّ
وجْيزيمهْ وْا ذي عمللّ ا

سن ذي لّ ا أْجرهم بأحْ
 اهلل ألْيس  يْعملون وْا انک
 کافٍ عْبده وخيّوفونکب
 ذين من دونه ومن يْضلللّ ٱبـ

 ومن يْهد  ادٍ فما له مْن ه اهلل
 اهلل فما له من ّمضلٍّ ألْيس اهلل

ولئن   تقاٍم نا بعزيزٍ ذي
 ّسماواتلا سأْلتمه ّمْن خلق

ض ليقولّن ْلْ او قْل  اهلل رْ
عون من  أفرأْيمت ّما تدْ

 إْن أرادّن اهلل دون
اشفات کبضرٍّ هْل هّن  اهلل



ةٍ هْل  ه أوْ أرادّن برْحْ ضرّ
ته قْل حْسيبکهّن مْمس  ات رْحْ
 لکعلْيه يتو اهلل
 قْل يا قْوم  لون کتوملْ ا
مْ کانتکمعىٰل وْا ملعْ ا

من   إّنّ عامٌل فسْوف تْعلمون 
تيه عذابٌ خيْزيه ويّل علْيه 

ْ
يأ

 کإّنا أنزْلنا عليْ   عذابٌ ّمقميٌ 

 قّ فمنْْل ٱبـ تاب للّناسکلْ ا
ا ٰى تدهْ ا سه ومن ضّل فإّنّ فلنفْ

يضّل علْيها وما أنت علْيمه 
 يتوفّ  اهلل  يلٍ کبو
يت لمْ لّ او نفس حني مْوتهاْلْ ا

س قضٰى يت لّ ا کمتتْ يف منامها فيمْ
سلملْ ا علْيها  ْوت ويرْ
رْلْ ا  أجلٍ مسّمى إلٰى ٰى خْ



ّلقْوٍم لئاياتٍ  کذالإّن يف 
وْا ذّّت ا أم  رون کيتف

قْل أولْو   شفعا اهلل من دون
ون شْيئاً کال مْيلوْا انک

ّ   وال يْعقلون  ّشفاعة لا قل هللّ
 ْ  ّسماواتلا کمجيعاً ّله مل

ض مثّ إلْيه ْلْ او رْ
جعون   رکوإذا ذ  ترْ

ده اهلل تْ قلوبمشْ ا وحْ  أزّ
 باالخره ذين ال يْؤمنونلّ ا

ذين من لّ ا رکوإذا ذ
 قل  دونه إذا همْ يْستْبشرون 

 ّسماواتلا  فاطراللمهّ 
ض عالمْلْ او  غْيبلْ ا رْ
م بنيْ کّشهادة أنت حتْ لاو

فيه وْا انکيف ما  کعباد



ولْو أّن للّذين   خيْتلفون 
ض ْلْ ا ما يفوْا ظلم رْ

ْا تدْف ٱلـ مجيعاً ومْثله معه   به من سووْ
قيامة وبدا لْ ا عذاب يْوملْ ا

وْا ونکما لمْ ي اهلل هلم ّمن
وبدا هلمْ سّيئات ما   ْيتسبون 

وحاق بمه ّما وْا سبک
فإذا   به يْستْهزئون وْا انک

نسان ضرٌّ دعانا مثّ ْل ا مسّ 
ا إذا خ ّوْلناه نْعمةً ّمّنا قال إّنّ
ٍ بْل هي فْتنةٌ عىٰل  أوتيته

عملْ
ثرهمْ ال کأ ّن کولـٰ

ذين من لّ ا قدْ قاهلا  يْعلمون 
ٰن  عْنمه ّما  قْبلمهْ فما أغْ

  سبون کيوْا انک
وْا سبکفأصابمهْ سّيئات ما 



  هـٰؤال مْن وْا ذين ظلملّ او
وْا سبکسيصيبمهْ سّيئات ما 
لمْ أو  وما هم مبْعاجزين 

 يْبسط اهلل أّن وْا يْعلم
ق ملن يشالا زْ در  رّ إّن  ويقْ

ّلقْوٍم لئاياتٍ  کذاليف 
 قْل يا عبادي  يْؤمنون 

عىٰل وْا ذين أْسرفلّ ا

نط ةوْا أنفسمهْ ال تقْ ْحْ  من رّ
نوب لا يْغفر اهلل إّن  اهلل ذّ

حمي لا غفورلْ ا مجيعاً إنّه هو   رّ
مْ کربّ إلٰى وْا وأنيب
أن  له من قْبلوْا وأْسلم
تي
ْ
عذاب مثّ ال لْ ا مکيأ

سن وْا بعتّ او  تنصرون  أحْ
بّ کما أنزل إليْ  م کم ّمن رّ



تي
ْ
ذاب ْلعا مکّمن قْبل أن يأ

أن   بْغتةً وأنمتْ ال تْشعرون 
سٌ يا حْسرٰى  ما  عىٰل  تقول نفْ
طت يف جنب  اهلل فرّ

 نت ملنکوإن 
 أوْ تقول لْو أّن   ّساخرين لا

 نت منکهداّن ل اهلل
ى أوْ تقول حني تر  ّتقني ملْ ا

ةً کعذاب لْو أّن لي لْ ا رّ
سنني ملْ ا ون منکفأ  قدْ بىٰل   وْ
ْبت بهاکفايايت   کتْ  جا  ذّ
 نت منکرْبت وکتْس او
قيامة لْ ا ويْوم  افرين کلْ ا
 عىل ذبوْا کذين لّ اى تر

ةٌ ألْيس  اهلل وجوهمه ّمْسودّ
ين کيف جهّنّ مْثًوى ّللْمت   ربّ



ي  تّقْوْا ا ذينلّ ا اهلل ويناجّ
وال   ّسولا فازتمهْ ال ميّسمهمب

خالق  اهلل  همْ ْيزنون 
  ّل شيْ کعىٰل  وهو  ّل شيْ ک
 ّسماواتلا له مقاليد  يٌل کو
ضْلْ او ذين لّ او رْ

لـٰئ اهلل ياتئابوْا فرک  کأوْ
 قْل أفغريْ   اسرون ْل ا هم

بد أّيها اهلل مروّنّ أعْ
ْ
 تأ

ولقدْ أوحي   اهلون ْل ا
 کذين مْن قْبللّ اى وإل کإليْ 
بطّن عملکرْش أ لئْن   کت ليوْ
  اسرين ْل ا ونّن منکولت
 ن ّمنکبدْ وعْ ٱفـ اهلل بل
وْا وما قدر  رين کّشالا

ره اهلل ض ْلْ او حقّ قدْ رْ



 قيامةلْ ا مجيعاً قْبضته يْوم
ّسماوات مْطوّياتٌ بيمينه لاو

ا يْشرٰى سْبوانه وتعال   ون کعمّ
ّصور فصعق من لا ونفخ يف

 ّسماوات ومن يفلا يف
ض إالّ منْلْ ا  اهلل  شا رْ

ر فإذا هم ٰى مثّ نفخ فيه أخْ
 رقتْش أو  قيامٌ ينظرون 

ض بنور رّبها ووضعْلْ ا  رْ
 ّنبّينيلٱبـ  تاب وجيکلْ ا
 وقضي بْينمه  ّشهدالاو
  قّ وهمْ ال يْظلمون ْْل ٱبـ

ٍس ّما عملتْ کووّفيتْ  ّل نفْ
علون  مل مبا يفْ   وهو أعْ

إلٰى وْا فرکذين لّ ا وسيق
ٰ جهّنّ زم إذا  رًا حتّ



جاؤوها فتوتْ أْبوابها وقال 
ت
ْ
مْ رسٌل کهلمْ خزنتها ألمْ يأ

 ايات مْ کمْ يْتلون عليْ کّمن
  مْ لقاکمْ وينذرونکربّ 

بىٰل وْا قال هـٰذامْ کيْوم
تْ  ْن کولـٰ  لمةکحقّ
  افرين کلْ ا عىل عذابلْ ا
أْبواب جهّنّ وْا خلدْ ا قيل

ى خالدين فيها فبْئس مْثو
ين کتملْ ا  ذينلّ ا سيقو  ربّ
ّنة ْل اى إل رّبمهْ  تّقْوْا ا

 ٰ إذا جاؤوها  زمرًا حتّ
وفتوتْ أْبوابها وقال هلمْ 

 مْ طْبمتْ کخزنتها سالمٌ عليْ 
وْا وقال  خلوها خالدين دْ ٱفـ
د هللّ ْْل ا ذي صدقنا لّ ا مْ



رثنا ده وأوْ ض ْلْ ا وعْ رْ
  نشا ّنة حْيثْل ا نتبّوأ من
ى وتر  عاملني لْ ا فنْعم أْجر

 ة حاّفني مْن حْولکالئملْ ا
د رّبمهْ لْ ا ش يسّبوون حبمْ عرْ

 قّ وقيلْْل ٱبـ وقضي بْينمه
د هللّ ربّ ْْل ا   عاملني لْ ا مْ
 سوره غافر  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 اهلل تاب منکلْ ا يلتْنز  حم 
نب لا غافر  علمي لْ ا عزيزلْ ا ذّ

عقاب لْ ا ّتْوب شديدلا وقابل
إالّ إلـٰه  ّطْول اللا ذي
 يف  ما جيادل  صري ملْ ا إلْيه هو

ذين لّ ا إالّ  اهلل ايات
 تقلّبمهْ يف کفال يْغررْ وْا فرک



بتْ قْبلمهْ قْوم ک  بالد لْ ا ذّ
زاب من بْعدهمْ ْلْ او نوٍح  حْ

خذوه وجادلّل أّمةٍ برسوهلمْ کومّهتْ 
ْ
باطل لْ ٱبـوْا ليأ

حض تمهْ ْْل ا بهوْا ليدْ قّ فأخذْ
  ان عقاب کْيف کف
تْ  کذالکو  کربّ مة لکحقّ

أنمّهْ وْا فرکذين لّ ا عىل

ذين لّ ا  ّنار لا أْصواب
ش ومْن حْوله لْ ا ْيملون عرْ

د رّبمهْ  يسّبوون حبمْ
 ويْؤمنون به ويْستْغفرون للّذين 

  ّل شيْ کرّبنا وسْعت وْا امن
ةً وعلْماً  ْحْ وْا فرْ للّذين تابغْ ٱفـ رّ

 وقمهْ عذاب کسبيلوْا بعتّ او
خلمْهْ   ومي ْل ا جّنات  رّبنا وأدْ



ٍن  يت وعدتمّه ومن لّ ا عدْ
بائمهْ ا  صلح مْن 

ّياتمهْ  واجمهْ وذرّ وأزْ
  مي کْْل ا عزيزلْ ا أنت کإنّ 

 ّسّيئات ومن تقلا وقمه
ّسّيئات يْومئذٍ فقدْ رْْحته لا
  عظمي لْ ا فْوزلْ ا هو کذالو

وْا فرکذين لّ ا إّن 

ت ن ملقْ رب کأ اهلل ينادوْ
ت مْ إذْ کمْ أنفسکمن ّمقْ

عْون ميان ْل اى إل تدْ
 رّبنا أمّتناوْا قال  فرون کفت
ْ ا يْيتناث ْ ا نتنيْ وأحْ  نتنيْ ث
إلٰى  رتْفنا بذنوبنا فهْل عْ ٱفـ

بأنّه م کذال  خروٍج ّمن سبيلٍ 
ده  اهلل إذا دعي وحْ



متْ وإن يْشرک به  کفرْ
 عليّ لْ ا م هللّ کْْل ٱفـوْا تْؤمن
  مْ کذي يريلّ ا هو  بري کلْ ا

ل ل اياته   ّسمالا م ّمنکوينزّ
قاً وما يتذر ر إالّ من کزْ

خمْلصني  اهللوْا عدْ ٱفـ  ينيب 
ين ولْو لا له  رهکدّ
رجات لا رفيع  افرون کلْ ا دّ

ش يلْقيلْ ا ذو وح مْن لا عرْ رّ
مْن عباده   من يشاعىٰل  أْمره

يْوم هم   ّتالق لا لينذر يْوم
 اهلل عىلٰى بارزون ال خيْف

ن  مْنمهْ شيْ  ْ ملْ ا ملّ يْوم لْ ا کل
  قّهار لْ ا واحدلْ ا هللّ 
ٍس مبا کٰى يْوم ّْتزلْ ا ّل نفْ
يْوم لْ ا سبتْ ال ظملْ ک



  ساب ْْل ا سريع اهلل إّن 
همْ يْوم  زفة إذاال وأنذرْ

ناجر ْْل اى قلوب لدلْ ا
اظمني ما للّظاملني مْن ْحميٍ ک

 يْعمل خائنة  وال شفيعٍ يطاع 
ني وما ّتْفيْلْ ا   ّصدور لا عْ
ضي اهللو ذين لّ او قّ ْْل ٱبـ يقْ
ضون يدْ  عون من دونه ال يقْ

 ّسميعلا هو اهلل إّن   بشيْ 
 يفوْا أو لمْ يسري  بصري لْ ا
ض فينظرْلْ ا ْيف کوْا رْ
ذين لّ ا ان عاقبةک
وْا انکمن قْبلمهْ وْا انک

ثارًا ا و همْ أشدّ مْنمهْ قّوةً 
ض فأخذهمْلْ ا يف  اهلل رْ

 ان هلم ّمنکبذنوبمهْ وما 



بأنمّهْ  کذال  من واٍق  اهلل
 ک

ْ
بّينات لْ ٱبـ تيمهْ رسلمهانت تّأ

إنّه  اهلل فأخذهموْا فرکف
ولقدْ   عقاب لْ ا قويٌّ شديد

سلْنا  وسلْطاٍن بئاياتنا  موسٰى أرْ
عْون وهامان إلٰى   ّمبنٍي  فرْ

ساحرٌ وْا وقارون فقال
ابٌ ک ا  ذّ قّ مْن ْْل ٱبـ هم جا فلمّ

  أْبناوْا تلْق اوْا عندنا قال
 معهوْا امن ذين لّ ا
يْس او  ْيدکهمْ وما  نساوْا توْ
  افرين إالّ يف ضاللٍ کلْ ا

عْون ذروّن أْقتْل  وقال فرْ
ع رّبه إّنّ موسٰى  وْليدْ

ل دين مْ کأخاف أن يبدّ
ضْلْ ا أوْ أن يْظهر يف  رْ



إّنّ موسٰى وقال   فساد لْ ا
ت بريبّ وربّ  ّل کم ّمن کعذْ

ٍ الّ يْؤمن بيْومکمت   ساب ْْل ا ربّ
ال   وقال رجٌل ّمْؤمٌن ّمْن 

عْون تلون کي فرْ مت إميانه أتقْ
 اهلل أن يقول ريبّ الً رج
بّينات من لْ ٱبـ مک جا وقدْ 
بّ  اذباً فعلْيه ک کمْ وإن يکرّ

صادقاً  کذبه وإن يک
ذي لّ ا م بْعضکيصبْ 
ال يْهدي  اهلل مْ إّن کيعد

ابٌ کمْن هو مْسرفٌ  يا   ذّ
ْ ملْ ا مکقْوم ل يْوم لْ ا کل

ض فمن ْلْ ا ظاهرين يف رْ
س

ْ
نا  جا إْن  اهلل ينصرنا من بأ

عْون ما أري مْ إالّ کقال فرْ



مْ إالّ کوما أْهديٰى ما أر
شاد لا سبيل  ذي لّ ا وقال  رّ
يا قْوم إّنّ أخاف  امن
 م ّمْثل يْومکعليْ 
زاب ْلْ ا ب قْوم   حْ

ْ
مْثل دأ
ذين لّ او نوٍح وعادٍ ومثود

يريد ظلْماً  اهلل من بْعدهمْ وما
ويا قْوم إّنّ أخاف   ّللْعباد 

يْوم   ّتناد لا مْ يْومکعليْ 
برين ما ل  م ّمنکتوّلون مدْ

 مْن عاصمٍ ومن يْضلل اهلل
 جا ولقدْ   فما له مْن هادٍ  اهلل
بّينات فما لْ ٱبـ مْ يوسف من قْبلک

ا کزْلمتْ يف ش ّ ٰ ک جا ممّ  م به حتّ
من  اهلل قلمْتْ لن يْبعث کإذا هل

 يضّل  کذالکالً بْعده رسو



تابٌ  اهلل   مْن هو مْسرفٌ ّمرْ
 ايات يف  ذين جيادلونلّ ا

بغريْ سلْطاٍن أتاهمْ  اهلل
تاً عندک  وعند اهلل رب مقْ
 کذالکوْا امن ذين لّ ا

ّل قلْب کعىٰل  اهلل يْطبع
ٍ جّبارٍ کمت عْون يا   ربّ وقال فرْ

حاً ّلعلّي بْ ا هامان ن لي صرْ

 أْسباب  ْسباب ْلْ ا أْبلغ
 إلـٰه إلٰى  ّسماوات فأّطلعلا

 اذباً کوإّنّ ْلظّنه موسٰى 
عْون سو کذالکو   زّين لفرْ

ّسبيل وما لا عمله وصدّ عن
عْون إالّ يف تبابٍ ک   ْيد فرْ
 يا قْوم امن ذي لّ ا وقال
 مْ سبيلکبعون أْهدتّ ا



شاد لا ا   رّ  هـٰذهيا قْوم إّنّ
نْيا متاعٌ وإّن لا ياةْْل ا  دّ

  قرار لْ ا هي دار االخره
إالّ مْثلها ٰى مْن عمل سّيئةً فال جْيز
رٍ کاْلاً ّمن ذومْن عمل ص لـٰئ وهو مْؤمٌن ٰى أوْ أنث  کفأوْ

خلون زقون فيها ْل ا يدْ ّنة يرْ
ويا قْوم ما لي   بغريْ حسابٍ 

عو ّناجاة لاى إل مْ کأدْ
عونّن   ّنار لاى إل وتدْ

عونّن ْل  هللّ ٱبـ فرکتدْ
ٌ  کرْش أو به ما لْيس لي به عملْ

عووأناْ  ى إل مْ کأدْ
ار لْ ا عزيزلْ ا ا   غفّ ال جرم أّنّ
وةٌ يفتدْ   عونّن إلْيه لْيس له دعْ
نْيا وال يفلا  االخره دّ



نا  وأّن  اهللى إل وأّن مردّ
  ّنار لا ْسرفني همْ أْصوابملْ ا
مْ کرون ما أقول لکفستذْ 

 اهللى إل وأفّوض أْمري
 فوقاه  عباد لْ ٱبـ بصريٌ  اهلل إّن 
وحاق وْا رکسّيئات ما م اهلل

عْون سوئاب   عذاب لْ ا  ل فرْ
علْيها  ّنار يْعرضونلا

ًا وعشّياً ويْوم تقوم  غدوّ
خللا  ال وْا ّساعة أدْ

عْون أشدّ    عذاب لْ ا فرْ
ّنار لا وإذْ يتواّجون يف

 للّذين  ّضعفالا فيقول
مْ کّنا لکإنّا وْا ربکتْس ا

تبعاً فهْل أنمت ّمْغنون عّنا نصيباً 
 ذينلّ ا قال  ّنار لا ّمن



لٌّ فيها کإنّا وْا ربکتْس ا
 م بنيْ کقدْ ح اهلل إّن 
ّنار لا ذين يفلّ ا وقال  عباد لْ ا

وْا عدْ ا لزنة جهّنّ 
فْ عّنا يْوماً ّمنکربّ   مْ خيفّ
 کأولمْ توْا قال  عذاب لْ ا
تي
ْ
بّينات لْ ٱبـ مکمْ رسلکتأ
وْا عدْ ٱفـوْا قالبىٰل وْا قال

افرين إالّ يف کلْ ا  وما دعا
 إنّا لننصر رسلنا  ضاللٍ 

 ياةْْل ا يفوْا امن ذين لّ او
نْيا ولا  يْوم يقومدّ
 يْوم ال ينفع  ْشهاد ْلْ ا
 ّظاملني مْعذرتمهْ وهلملا
ار لا  لّْعنة وهلمْ سولا  ولقدْ   دّ

ٰى دهْل اى موس اتْينا



رثْنا بّن إْسرائيل  وأوْ
ى وذ  تاب کلْ ا ٰى رکهدً
لي ْل رْب إّن ْص ٱفـ  ْلباب ْلْ اوْ

د  کتْغفرْ لذنبْس او حقٌّ  اهلل وعْ
د ربّ   عشيّ لْ ٱبـ کوسّبحْ حبمْ

ذين لّ ا إّن   ار کبْ ْل او
بغريْ  اهلل ايات يف  جيادلون

سلْطاٍن أتاهمْ إن يف 

ٌ ّما هم کصدورهمْ إالّ  ربْ
 ّسميعلا إنّه هوهللّ ٱبـ تعذْ ْس ٱفـ ببالغيه
 ّسماواتلا للْق  بصري لْ ا
ض أْلْ او  رب مْن خلْقکرْ
 ثرکأ ّن کولـّٰناس لا
وما   ّناس ال يْعلمون لا

ّمٰ ْلْ ا يْستوي  بصريلْ او عْ
وْا وعملوْا امن ذين لّ او



ّما الً قلي  سيملْ ا ّصاْلات واللا
ّساعة لا إّن   رون کتتذ
 ّن کولـٰتيةٌ الّ رْيب فيها ئال
  ّناس ال يْؤمنون لا ثرکأ

عوّن دْ ا مکوقال ربّ 
ذين لّ ا مْ إّن کأْستاجبْ ل

ربون عْن عباديت کيْست
خلون جهّنّ داخرين    سيدْ

لّْيل لا مکذي جعل للّ ا اهلل
ّنهار مْبصرًا لاو فيهوْا نکلتْس 

 عىل لذو فْضلٍ  اهلل إّن 
 ثرکأ ّن کولـّٰناس لا
  رون کّناس ال يْش لا

مْ خالق کربّ  اهللم کذال
ٰ  إالّ هوإلـٰه  الّ   ّل شيْ ک فأنّ
 کيْؤف کذالک  ون کتْؤف



 اهلل ياتئابوْا انکذين لّ ا
ذي جعل لّ ا اهلل  جْيودون 

ض قرارًا ْلْ ا مکل  رْ
مْ کوصّور  بنا  ّسمالاو

سن صور مْ کفأحْ
 ّطّيباتلا م ّمنکورزق
 کمْ فتبارکربّ  اهللم کذال
يّ ْْل ا هو  عاملني لْ ا ربّ  اهلل

عوه دْ ٱفـ إالّ هوإلـٰه  ال
ينلا خمْلصني له د هللّ ربّ ْْل ا دّ  مْ

قْل إّنّ نهيت أْن   عاملني لْ ا
بد عون من لّ ا أعْ ذين تدْ
بّينات لْ ا ّن جا مّلا اهلل دون

ت أ يبّ وأمرْ ْن أْسمل من رّ
ذي لّ ا هو  عاملني لْ ا لربّ 
م ّمن ترابٍ مثّ من نّْطفةٍ کخلق



الً مْ طفْ کمثّ مْن علقةٍ مثّ خيْرج
مْ مثّ کأشدّ وْا مثّ لتْبلغ

م کشيوخاً ومنوْا ونکلت
 ٰ وْا من قْبل ولتْبلغ ّمن يتوفّ

ّ الً أج   مْ تْعقلون کّمسّمى ولعل
ذي ْييي ومييت فإذا لّ ا هو

ن کا يقول له أْمرًا فإّنّ قضٰى 
ى إل ألمْ تر  ون کفي

 ايات يف  ذين جيادلونلّ ا
ٰ  اهلل ذين لّ ا  يْصرفون أنّ
بک سلْنا کلْ ٱبـوْا ذّ تاب ومبا أرْ

 إذ  به رسلنا فسْوف يْعلمون 
ناقمهْ ْلْ ا الل يف أعْ  غْ
ممي ْْل ا يف  ّسالسل يْسوبون لاو

مثّ قيل   ّنار يْساجرون لا مثّ يف
  ن وکنمتْ تْشرکهلمْ أْين ما 



وْا قال اهلل من دون
 ّ ن کعّنا بل ّلمْ نوْا ضل

عو  کذالکمن قْبل شْيئاً  ْا نّدْ
  افرين کلْ ا اهلل يضّل 
رحون کمبا م کذال نمتْ تفْ
ض بغريْ ْلْ ا يف قّ ومبا ْْل ا رْ
وْا خلدْ ا  نمتْ مْترحون ک

أْبواب جهّنّ خالدين فيها فبْئس 

ين کتملْ اى مْثو رْب ْص ٱفـ  ربّ
د  کفإّما نرينّ حقٌّ  اهلل إّن وعْ

 کذي نعدهمْ أوْ نتوّفينّ لّ ا بْعض
جعون  سلْنا   فإلْينا يرْ ولقدْ أرْ

مْنمه ّمن قصْصنا  کّمن قْبلالً رس
صصْ  کعليْ  ومْنمه ّمن ّلمْ نقْ
ان لرسولٍ أْن کوما  کعليْ  يت ب
ْ
نئايأ  فإذا اهلل يةٍ إالّ بإذْ



قّ ْْل ٱبـ قضي اهلل أْمر  جا
 اهلل  ْبطلون ملْ ا کوخسر هنال

نْعام ْلْ ا مکذي جعل للّ ا
مْنها ومْنها وْا بکلرتْ 
 
ْ
مْ فيها منافع کول  لون کتأ

علْيها حاجةً يف وْا ولتْبلغ
 مْ وعلْيها وعىلکصدور

ْ لْ ا   مْ کويري  حتْملون  کفل

 اهلل ايات فأّي  اياته
 يفوْا أفمْل يسري  رون کتن
ض فينظرْلْ ا ْيف کوْا رْ
ذين من قْبلمهْ لّ ا ان عاقبةک
ثر مْنمهْ وأشدّ کأوْا انک
ض ْلْ ا ثارًا يفا و قّوةً  رْ

ٰن  وْا انکعْنمه ّما  فما أغْ
ا  سبون کي  تمْهْ رسلمه جا فلمّ



 مبا عندهم ّمنوْا بّينات فرحلْ ٱبـ
عملْ وحاق بمه ّما لْ ا
ا   به يْستْهزئون وْا انک فلمّ
ْا رأ سنا قالوْ

ْ
هللّ ٱبـ امّنا وْا بأ
ده و نا مبا کوحْ ّنا به کفرْ

ينفعمهْ  کمْل يف  ني کمْشر
ْا إميانمهْ مّلا رأ سنا سّنتوْ

ْ
 بأ

يت قدْ خلتْ يف عباده لّ ا اهلل
  افرون کلْ ا کوخسر هنال

 سوره فصلت  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
ـٰنلا يٌل ّمنتْنز  حم  ْحْ  رّ

حمي لا اياته   تابٌ فّصلتْ ک  رّ
  اً عربّياً ّلقْوٍم يْعلمون ان قرْ 



رض  بشريًا ونذيرًا فأعْ
  ثرهمْ فمهْ ال يْسمعون کأ
ا کقلوبنا يف أوْا وقال ّ ّنةٍ ممّ عونا إلْيه ويف ذاننا ا  تدْ

 حاجابٌ  کوْقرٌ ومن بْيننا وبْين
ا  مْل إنّنا عاملون عْ ٱفـ  قْل إّنّ

إليّ ٰى مْ يوحکبشرٌ ّمْثلأناْ 
ا   واحدٌ إلـٰهٌ مْ کإلـٰهأّنّ

تْغفروه ْس او إلْيهوْا تقيمْس ٱفـ
ذين ال لّ ا  ني کووْيٌل ّللْمْشر
 وهم ٰوةکزّ لا يْؤتون
 إّن   افرون کهمْ  باالخره

وْا وعملوْا امن ذين لّ ا
ّصاْلات هلمْ أْجرٌ غريْ لا

 فرونکمْ لتکقْل أئنّ   مْمنوٍن 
ض يف ْلْ ا ذي خلقلّ ٱبـ رْ



يْومنيْ وّْتعلون له أندادًا 
وجعل فيها   عاملني لْ ا ربّ  کذال

فيها  کرواسي من فْوقها وبار
ر فيها أ بعة وقدّ ْقواتها يف أرْ
 مثّ   ّللّسائلني   أّياٍم سوا

وهي   ّسمالاى إلٰى توْس ا
ض  رْ دخاٌن فقال هلا ولألْ

هاً کئْتيا طْوعاً أوْ ا رْ

فقضاهّن سْبع   طائعني  تْيناأقالتا 
ح ٰى مساواتٍ يف يْومنيْ وأوْ

  ّسمالا أْمرها وزّيّنا  ّل مساکيف 
ظاً لا نْيا مبصابيح وحفْ  کذالدّ

دير فإْن   علمي لْ ا عزيزلْ ا تقْ
رض توْا أعْ مْ کفقْل أنذرْ

صاعقةً ّمْثل صاعقة عادٍ 
سل من لا تمْه جا إذْ   ومثود  رّ



بنيْ أْيديمهْ ومْن خلْفمهْ أالّ 
 لْو وْا قال اهلل إالّ وْا تْعبد
ةً فإنّا مبا کرّبنا ْلنزل مالئ  شا

سلمْتْ به   فأّما عادٌ   افرون کأرْ
ض بغريْ ْلْ ا يفوْا ربکتْس ٱفـ  رْ
مْن أشدّ مّنا وْا قّ وقالْْل ا

ْا قّوةً أولمْ ير  اهلل أّن وْ
ذي خلقمهْ هو أشدّ مْنمهْ لّ ا

بئاياتنا  وْا انکقّوةً و
سلْنا علْيمهْ رياً   جْيودون  فأرْ

صرًا يف أّياٍم حّنساتٍ  صرْ
ي ْل ا ّلنذيقمهْ عذاب زْ

نْيا ولعذابلا ياةْْل ا يف  دّ
ز االخره وهمْ ال ٰى أخْ

ا مثود وأّم   ينصرون 
 عىل عّمٰ لْ اوْا توبّ ْس ٱفـ فهدْيناهمْ 



 فأخذتمْهْ صاعقةٰى دهْل ا
ون مبا هْل ا عذابلْ ا
 وجنّْينا  سبون کيوْا انک
وْا انکووْا امن ذين لّ ا

دا  يّتقون    ويْوم ْيشر أعْ
ّنار فمهْ لاى إل اهلل

ٰ   يوزعون  إذا ما  حتّ
جاؤوها شهد علْيمهْ مْسعمهْ 

وأْبصارهمْ وجلودهمْ مبا 
وْا وقال  يْعملون وْا انک

ْ علْينا  للودهمْ لم شهدمتّ
ذي لّ ا اهلل أنطقناوْا قال

وهو   ّل شيْ کأنطق 
ةٍ وإلْيه کخلق ل مرّ مْ أوّ

جعون  نمتْ تْسترتون کوما   ترْ
مْ کمْ مْسعکأْن يْشهد عليْ 



مْ وال کوال أْبصار
ن ظننمتْ کـٰمْ ولکجلود
ا کال يْعمل  اهلل أّن  ّ ثريًا ممّ

 مکظنّ  مْ کذالو  تْعملون 
 مْ کذي ظننمت بربّ لّ ا

دا مت ّمنکأرْ  مْ فأْصبوْ
وْا فإن يْصرب  اسرين ْل ا
ّنار مْثًوى هّلمْ وإن لٱفـ

  ْعتبني ملْ ا فما هم ّمنوْا يْستْعتب
هلم وْا فزّين  وقّيْضنا هلمْ قرنا

ّما بنيْ أْيديمهْ وما خلْفمهْ 
قْول يف أممٍ لْ ا وحقّ علْيمه

 ّن ْل ا نقدْ خلتْ من قْبلمه ّم 
وْا انکنس إنّمهْ ْل او

ذين لّ ا وقال  خاسرين 
 ـٰذاهلوْا ال تْسمعوْا فرک



ّ ْوْا غلْ او ان قرْ لْ ا مْ کفيه لعل
ذين لّ ا فلنذيقّن   تْغلبون 

عذاباً شديدًا وْا فرک
زيّنمهْ أْسوأ ذي لّ ا ولناجْ

 کذال  يْعملون وْا انک
دا  جزا ّنار لا اهلل  أعْ

  جزا لْدْل ا هلمْ فيها دار
  جْيودون بئاياتنا انوْا کمبا 

رّبنا وْا فرکذين لّ ا وقال
نا منيْ ذلّ ا أرنا  ن أضالّ
نس جنْعلْهما حتْت ْل او ّن ْل ا

 ونا منکأْقدامنا لي
ذين لّ ا إّن   ْسفلني ْلْ ا
وْا تقامْس ا مثّ  اهلل رّبناوْا قال

ل علْيمه ة أالّ کالئملْ ا تتنزّ
وْا وال حتْزنوْا ّتاف



نمتْ کيت لّ ا ّنةْل ٱبـوْا وأْبشر
لياؤ  توعدون  مْ کحنْن أوْ

نْيا ويفلا ياةْْل ا يف  دّ
مْ فيها ما تْشتهي کول االخره

مْ فيها ما کمْ ولکأنفس
عون  ّمْن غفورٍ الً نز  تدّ حميٍ  سن قْو   رّ ن الً ومْن أحْ ّ ممّ

وعمل صاْلاً  اهللى إل دعا

وال   ْسلمني ملْ ا وقال إنّّن من
 ّسّيئةلا سنة والْْل ا تْستوي

سن فإذالّ ٱبـ فعْ دْ ا  يت هي أحْ
وبْينه عداوةٌ  کذي بْينلّ ا
اها إالّ   أنّه وليٌّ ْحميٌ ک  وما يلقّ
اها إالّ وْا ذين صربلّ ا وما يلقّ

 کغنّ يْنزوإّما   ذو حظٍّ عظميٍ 
غٌ لا من هللّ ٱبـ تعذْ ْس ٱفـ ّشْيطان نزْ



  ومْن   علمي لْ ا ّسميعلا إنّه هو
سلاو ّنهارلاو لّْيللا اياته  ّشمْ
س وال وْا قمر ال تْساجدلْ او للّشمْ
ذي لّ ا هللّ وْا اجدْس او للْقمر

نمتْ إّياه کخلقهّن إن 
 ۩ساجدة واجبة تْعبدون 

ذين عند لّ ٱفـوْا ربکتْس ا فإن 
ّنهار لاو لّْيللٱبـ يسّبوون له کربّ 

 اياته  ومْن    وهمْ ال يْسأمون 
ض خاشعةً ْلْ اى تر کأنّ  رْ

تْ هْ ا  املْ ا فإذا أنزْلنا علْيها تزّ
ياها لّ ا وربتْ إّن  ذي أحْ

يي ّل کعىٰل  إنّه ْوٰى ملْ ا ملوْ
ذين لّ ا إّن   قديرٌ   شيْ 

ال خيْفْون اياتنا  يف  يلْودون
ٌ لا يفٰى علْينا أفمن يلْق ّنار خريْ



يت
ْ
 مناً يْوما  أم ّمن يأ

ما شْئمتْ إنّه مبا وْا ملعْ ا قيامةلْ ا
ذين لّ ا إّن   تْعملون بصريٌ 

همْ  جا ر مّلاکذّ لٱبـوْا فرک
تيه  تابٌ عزيزٌ کوإنّه ل

ْ
 ال يأ

باطل من بنيْ يدْيه وال مْن لْ ا
ما   ميٍ ْحيدٍ کيٌل ّمْن حتْنزخلْفه 
سل من  کيقال ل إالّ ما قدْ قيل للرّ

لذو مْغفرةٍ وذو  کإّن ربّ  کقْبل اً ان قرْ ولْو جعلْناه   عقابٍ ألميٍ 
اجمّياً ّلقال   لْوال فّصلتْ وْا أعْ

اجميٌّ وعريبٌّ أ  اياته  قْل هو عْ
ى وشفاوْا امن للّذين    هدً

  ذين ال يْؤمنون يفلّ او
ذانمهْ وْقرٌ وهو علْيمهْ ا

لـٰئ عّمً  ن من  کأوْ ينادوْ



ى موس اتْينا ولقدْ   اٍن بعيدٍ کّم 
تلف فيه ولْوال خْ ٱفـ تابکلْ ا
بّ ک لقضي  کلمةٌ سبقتْ من رّ

  ّمْنه مريبٍ  کبْينمهْ وإنّمهْ لفي ش
  سه ومْن أسامْن عمل صاْلاً فلنفْ 

ٍم ّللْعبيد  کفعلْيها وما ربّ    بظالّ
ّساعة وما لا إلْيه يردّ عملْ 

مامها کّتْرج من مثراتٍ ّمْن أ

وال تضع ٰى وما حتْمل مْن أنث
إالّ بعلْمه ويْوم يناديمهْ أْين 

ما مّنا  کذنّاا وْا ائي قالکشر
وضّل عْنمه ّما   من شهيدٍ 

عون من قْبل وْا انک يدْ
يٍص ما وْا وظنّ  ال   هلم ّمن حمّ
  نسان من دعاْل ا يْسأم

ّشرّ لا ريْ وإن ّمّسهْل ا



ولئْن   فيؤوٌس قنوطٌ 
ا ةً ّمّنا من بْعد ضرّ   أذْقناه رْحْ

 لي وما أظّن  هـٰذامّسْته ليقولّن 
جْعتلا إلٰى  ّساعة قائمةً ولئن رّ

 فلننّبئّن  ريبّ إّن لي عنده للْوْسٰن 
وْا مبا عملوْا فرکذين لّ ا

  قّنمه ّمْن عذابٍ غليظٍ ولنذي
نا نسان ْل ا عىل وإذا أنْعمْ

رض ون جبانبه وإذا  ئاأعْ
قْل   عريٍض   ّشرّ فذو دعالا مّسه

 ان مْن عندکأرأْيمتْ إن 
مت به مْن أضّل کمثّ  اهلل فرْ

 سنريمهْ   مّمْن هو يف شقاٍق بعيدٍ 
فاق ويف اال نا يفايات

 ٰ  يتبنيّ هلمْ أنّه أنفسمهْ حتّ
 أنّه کف بربّ کأولمْ يقّ ْْل ا



أال   شهيدٌ   ّل شيْ کعىٰل 
يةٍ ّمن ّلقا رّبمهْ أال   إنّمهْ يف مرْ

يطٌ   ّل شيْ کإنّه ب   حمّ
 شورىلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
يوحي  کذالک  عسق   حم 
 کذين من قْبللّ اى وإل کإليْ 

 له ما يف  مي کْْل ا عزيزلْ ا اهلل
ض رْ ْلْ ا ّسماوات وما يفلا

 ادکت  عظمي لْ ا عليّ لْ ا وهو
ن من لا ّسماوات يتفّطرْ

ة يسّبوون کالئملْ او فْوقهّن 
د رّبمهْ ويْستْغفرون ملن  حبمْ

ض أال إّن ْلْ ا يف  اهلل رْ
حمي لا غفورلْ ا هو  ذينلّ او  رّ



 اهلل  من دونه أولياوْا ذّّت ا
حفيظٌ علْيمهْ وما أنت علْيمه 

حْينا  کذالکو  يلٍ کبو أوْ
 عربّياً ّلتنذر أمّ  اً ان قرْ  کإليْ 
ومْن حْوهلا وتنذر ٰى قرلْ ا

ع ال رْيب فيه فريقٌ ْل ا يْوم مْ
  ّسعري لا ّنة وفريقٌ يفْل ا يف

لعلمهْ أّمةً  اهلل  شا ولْو 

خل من  نکولـٰواحدةً  يدْ
ته  يشا ّظاملون ما لاو يف رْحْ

 أم  هلم ّمن وليٍّ وال نصريٍ 
لياوْا ذّّت ا  هللّ ٱفـ  من دونه أوْ
 وليّ وهو ْيييلْ ا هو
  ّل شيْ کعىٰل  وهو ْوٰى ملْ ا

متْ فيه من شيْ خْ ا وما  قديرٌ    تلفْ
م کذال اهللى إل مهکفو



لْت کريبّ علْيه تو اهلل
 فاطر  وإلْيه أنيب 

ض جعل ْلْ او ّسماواتلا رْ
واجاً کم ّمْن أنفسکل مْ أزْ

واجاً ْلْ ا ومن نْعام أزْ
رؤ   مْثله شيْ کمْ فيه لْيس کيذْ
 له مقاليد  بصري لا ّسميعلا وهو
ض يْبسطْلْ او ّسماواتلا  رْ

ق ملن يشالا زْ در إنّه   رّ ويقْ
 م ّمنکشرع ل  علميٌ   ّل شيْ کب

ين ما لا  به نوحاً وّصٰى دّ
حْينا إليْ لّ او وما  کذي أوْ

موسٰى وّصْينا به إْبراهمي و
ين لاوْا أْن أقيمٰى وعيس دّ

ق  عىل ربکفيه وْا وال تتفرّ
عوهمْ کْشرملْ ا  إلْيه ني ما تدْ



ويْهدي   جْيتيب إلْيه من يشا اهلل
ق  إلْيه من ينيب  وْا وما تفرّ
عملْ بْغياً لْ ا هم جا إالّ من بْعد ما
لمةٌ سبقتْ من کبْينمهْ ولْوال 

بّ  ذين لّ ا بْينمهْ وإّن أجلٍ ّمسّمى ّلقضي إلٰى  کرّ
تاب من بْعدهمْ کلْ اوْا أورث
 کذالفل  ّمْنه مريبٍ  کلفي ش

ت ک تقمْ ْس او عدْ ٱفـ ما أمرْ
  همْ وقْل  وال تّتبعْ أْهوا

من  اهلل منت مبا أنزلا
دل ک ت ْلعْ تابٍ وأمرْ
مْ لنا کرّبنا وربّ  اهلل مکبْين

مالنا ول مالکأعْ مْ ال کمْ أعْ
ة بْيننا وبْين جْيمع بْيننا  اهلل مکحاجّ

ذين لّ او  صري ملْ ا وإلْيه



 من بْعد ما اهلل ياّجون يف
تمهْ داحضةٌ ْس ا تاجيب له حاجّ
ند رّبمهْ وعلْيمهْ غضبٌ ع

 اهلل  وهلمْ عذابٌ شديدٌ 
 قّ ْْل ٱبـ تابکلْ ا ذي أنزللّ ا
ريملْ او  لعّل  کيزان وما يدْ
 يْستْعاجل بها  ّساعة قريبٌ لا
 ذين ال يْؤمنون بهالّ ا

مْشفقون مْنها وْا امن ذين لّ او
قّ أال ْْل ا ويْعلمون أنّها

 ذين ميارون يفلّ ا إّن 
 اهلل  ّساعة لفي ضاللٍ بعيدٍ لا

زق من يشا   لطيفٌ بعباده يرْ
من   زيز ْلعا قوّي لْ ا وهو
 االخره ان يريد حرْ ک

ثه ومن  ان کنزدْ له يف حرْ



نْيا نؤته مْنها وما له لا يريد حرْ  دّ
أمْ   من نّصيبٍ  االخره يف

 هلم ّمنوْا شرع  اکهلمْ شر
ذن بهلا

ْ
ين ما لمْ يأ  اهلل دّ

فْصل لقضي لْ ا لمةکولْوال 
ّظاملني هلمْ لا ّن بْينمهْ وإ

ّظاملني لاى تر  عذابٌ ألميٌ 
وهو وْا سبکمْشفقني مّما 

وْا امن ذين لّ او واقعٌ بمهْ 
ّصاْلات يف لاوْا وعمل

ضات  يشا ّنات هلم ّماْل ا روْ
 هو کذالعند رّبمهْ ون 

 کذال  بري کلْ ا فْضللْ ا
 عباده اهلل ذي يبّشرلّ ا
وْا وعملوْا امن ذين لّ ا
مْ کْسألّصاْلات قل الّ ألا



ة يفملْ ا علْيه أْجرًا إالّ   ودّ
ٰب لْ ا رتفْ حسنةً نّزدْ له  قرْ ومن يقْ

غفورٌ  اهلل فيها حْسناً إّن 
 أمْ يقولون  ورٌ کش
 ذباً فإنک اهلل عىل ْفرتٰى ا
 اهلل ومْيح کقلْبعىٰل  خيْمتْ  اهلليشإ 
قّ ْْل ا باطل ويقّ لْ ا
 لماته إنّه علميٌ بذاتکب

بللّ ا وهو  ّصدور لا  ذي يقْ
 ْا ّتْوبة عْن عباده ويْعفولا

علون لا عن   ّسّيئات ويْعمل ما تفْ
وْا امن ذين لّ ا ويْستاجيب

ّصاْلات ويزيدهم لاوْا وعمل
افرون هلمْ کلْ او ّمن فْضله

 اهلل ولْو بسط  عذابٌ شديدٌ 
ق لعباده لبغلا زْ  يفْوْا رّ



ض ْلْ ا ل بقدرٍ  نکولـٰرْ ينزّ
  إنّه بعباده خبريٌ بصريٌ   ّما يشا
للّ ا ووه غْيث من لْ ا ذي ينزّ

ته وْا بْعد ما قنط وينشر رْحْ
  ومْن   ميد ْْل ا وليّ لْ ا وهو
 ّسماواتلا خلْق اياته
ض وما بثّ فيهما من ْلْ او رْ

مْجعمهْ إذا عىٰل  داّبةٍ وهو

م ّمن کوما أصاب  قديرٌ   يشا
مْ کسبتْ أْيديکّمصيبةٍ فبما 

وما أنمت   ثريٍ کعن  ْا ويْعفو
ض وما ْلْ ا مبْعاجزين يف رْ

من وليٍّ  اهلل م ّمن دونکل
 اياته  ومْن   وال نصريٍ 

رلْ ا وار يفْل ا  بوْ
الم ْلْ ٱـک  يْس   عْ

ْ
 نکإن يشأ



يح فيْظللْن روالا عىٰل  دکرّ
لئاياتٍ  کذالإّن يف  ظْهره

أوْ   ورٍ کّل صّبارٍ شکلّ 
هّن مبا  ويْعف عن وْا سبکيوبقْ

ذين لّ ا ويْعمل  ثريٍ ک
ا هلم ّمن ماياتنا  يف  جيادلون

يٍص   فمتاع  فما أوتيمت ّمن شيْ   حمّ
نْيا وما عندلا ياةْْل ا  اهلل دّ

ٌ وأْبق وْا امن للّذين ٰى خريْ
  لون کرّبمهْ يتو وعىٰل 

 بائرکذين جْيتنبون لّ او
فواحش لْ او مثْ ْل ا

همْ وْا وإذا ما غضب
وْا تاجابْس ا ذينلّ او  يْغفرون 

 لّصلٰوةاوْا لرّبمهْ وأقام
بْينمهْ ومّما  ٰى وأْمرهمْ شور



ذين لّ او  رزْقناهمْ ينفقون 
بْغي همْ لْ ا إذا أصابمه

 عىل فمْن عفا وأْصلح فأْجرهسّيئةٍ سّيئةٌ ّمْثلها   وجزا  ينتصرون 
  ّظاملني لا إنّه ال يبّ  اهلل
لـٰئ تصر بْعد ظلْمهنا وملن ما  کفأوْ

ا  علْيمه ّمن سبيلٍ   ّسبيللا إّنّ
ّناس لا ذين يْظلمونلّ ا عىل

ض بغريْ ْلْ ا ْبغون يفوي  رْ
لـٰئ قّ ْْل ا هلم عذابٌ  کأوْ

وملن صرب وغفر إّن   ألميٌ 
م کذال   مور ْلْ ا ملْن عزْ

فما له من وليٍّ  اهلل ومن يْضلل
ّظاملني مّلا لاى ّمن بْعده وتر

 عذاب يقولون هْل لْ ا ْا رأو
وتراهمْ   مردٍّ ّمن سبيلٍ إلٰى 



 يْعرضون علْيها خاشعني من
ّل ينظرونلا فٍ  ذّ من طرْ

وْا امن ذين لّ ا خفيٍّ وقال
ذين لّ ا اسرينْل ا إّن 
أنفسمهْ وأْهليمهْ وْا خسر
 قيامة أال إّن لْ ا يْوم

وما   ّظاملني يف عذابٍ ّمقميٍ لا
ليا ان هلمک   ّمْن أوْ

 اهلل ينصرونمه ّمن دون
  فما له من سبيلٍ  اهلل ومن يْضلل

م ّمن قْبل کلربّ وْا تاجيبْس ا
يت يْومٌ الّ 

ْ
  مردّ له منأن يأ
م ّمن ّملاْجأٍ يْومئذٍ وما کما ل اهلل فإْن   ريٍ کم ّمن نّ کل

رض سلْناوْا أعْ  کفما أرْ
 إالّ  کعلْيمهْ حفيظاً إْن عليْ 



 بالغ وإنّا إذا أذْقنالْ ا
ةً فرح بها ْل ا نسان مّنا رْحْ

متْ  وإن تصْبمهْ سّيئةٌ مبا قدّ
نسان ْل ا أْيديمهْ فإّن 

ْ   فورٌ ک  اتّسماولا کهللّ مل
ض خيْلق ما يشاْلْ او يهب   رْ

  إناثاً ويهب ملن يشا  ملْن يشا
جمهْ   ور کذّ لا أوْ يزوّ

راناً وإناثاً وجْيعل من کذ
وما   عقيماً إنّه علميٌ قديرٌ   يشا
 اهلل لّمهکان لبشرٍ أن يک

ياً أوْ    من ورا إالّ وحْ
سل رسو الً حاجابٍ أوْ يرْ

نه ما يشا إنّه عليٌّ   فيوحي بإذْ
حْينا  کذالکو  ميٌ کح أوْ
روحاً ّمْن أْمرنا ما  کإليْ 



ري ماک تاب کلْ ا نت تدْ
ـٰ ميان ْل ا وال جعلْناه  نکول

مْن   نّشا نورًا نّْهدي به مْن 
إلٰى  لتْهدي کعبادنا وإنّ 

 صراط  صراٍط ّمْستقميٍ 
 ذي له ما يفلّ ا اهلل
ض ْلْ ا ّسماوات وما يفلا رْ

 تصري اهللى إل أال
   مورْلْ ا
 رفزخلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
إنّا   بني ملْ ا تابکلْ او  حم 

ّ ان قرْ جعلْناه  مْ کاً عربّياً ّلعل
 وإنّه يف أمّ   تْعقلون 



  ميٌ کتاب لدْينا لعليٌّ حکلْ ا
ر کذّ لا مکأفنْضرب عن
واً أن    نمتْ قْوماً ّمْسرفني کصفْ

سلْنا من نّيبٍّ يفکو  مْ أرْ
لني ْلْ ا تيمه ّمن  وّ

ْ
نيّبٍّ  وما يأ

  به يْستْهزئون وْا انکإالّ 
نا أشدّ مْنمه بْطشاً کفأْهل

لني ْلْ ا مثلٰى ومض ولئن   وّ

 ّسماواتلا سأْلتمه ّمْن خلق
ض ليقولّن خلقهّن ْلْ او  رْ
ذي جعل لّ ا  علمي لْ ا عزيزلْ ا
ض مْهدًا وجعل ْلْ ا مکل رْ
ّ الً مْ فيها سبکل   مْ تْهتدون کّلعل
ل منلّ او بقدرٍ   ما  ّسمالا ذي نزّ نا به بلْدةً ّمْيتاً   کذالکفأنشرْ

 ذي خلقلّ او  ّتْرجون 



واج ْلْ ا لّها وجعل کزْ
ْ لْ ا م ّمنکل نْعام ما ْلْ او کفل
عىٰل وْا لتْستو  بون کترْ 

نْعمة وْا رکظهوره مثّ تذْ 
توْيمتْ علْيه ْس ا مْ إذاکربّ 

ر لّ ا سْبوانوْا وتقول ذي سخّ
رنني کوما  هـٰذالنا    ّنا له مقْ

  رّبنا ملنقلبون ٰى إل وإنّا

ًا  له مْن عباده جزْ وْا وجعل
  فورٌ ّمبنٌي کنسان لْل ا إّن 
ذ مّما خيْلق بناتٍ ّّت ا أم

  بنني لْ ٱبـ مکوأْصفا
وإذا بّشر أحدهم مبا ضرب 

ـٰنلل ْحْ ًا الً مث رّ ظّل وْجهه مْسودّ
 أومن ينّشأ يف  ظميٌ کوهو 

صام ْل ا لْية وهو يفْْل ا



 ةکالئملْ اوْا وجعل  غريْ مبنٍي 
ـٰنلا ذين همْ عبادلّ ا ْحْ  رّ

تب کخلْقمهْ ستوْا إناثاً أشهد
وْا وقال  شهادتمهْ ويْسألون 

ـٰنلا  شا لْو  ْحْ ناهم ّما  رّ ما عبدْ
ٍ إْن همْ  کذالهلم ب

مْن عملْ
 أمْ   إالّ خيْرصون 

تاباً ّمن قْبله فمه به کهمْ اتْينا

س إنّا وْا بْل قال  ون کمْستمْ
نا  أّمةٍ وإنّا عىٰل نا  ابا  وجدْ
  ثارهم ّمْهتدون ا عىٰل 

سلْنا من قْبل کذالکو  کما أرْ
ذيرٍ إالّ قال 

يةٍ ّمن نّ يف قرْ
نا فوها إنّا وجدْ عىٰل  نا باا  مرتْ

ثارهم ا عىٰل  أّمةٍ وإنّا
تدون  م کقال أولْو جْئت  ّمقْ



ْ علْيهٰى بأْهد  باا  مّما وجدمتّ
سلمْت به وْا مْ قالک إّنا مبا أرْ
نا مْنمهْ نٱفـ  افرون ک ظرْ نٱفـ تقمْ
 ان عاقبةکْيف ک
بني کملْ ا وإذْ قال   ذّ

إْبراهمي ْلبيه وقْومه إنّّن 
ا تْعبدون   برا ّ ذي لّ ا إالّ   ممّ

وجعلها   فطرّن فإنّه سيْهدين 

لمةً باقيةً يف عقبه لعلمّهْ ک
جعون   و  هـٰؤال بْل مّتْعت  يرْ

ٰ  باا قّ ْْل ا هم جا همْ حتّ
 هم جا ومّلا  ورسوٌل ّمبنٌي 

رٌ وإنّا  هـٰذاوْا قّ قالْْل ا سوْ
لْوال وْا وقال  افرون کبه 
ل  رجلٍ عىٰل  ان قرْ لْ ا هـٰذانزّ يتنيْ عظميٍ لْ ا ّمن أهمْ   قرْ



ة ربّ  سمون رْحْ نا  کيقْ حنْن قسمْ
 ياةْْل ا بْينمه ّمعيشتمهْ يف

نْيا ورفْعنا بْعضمهْ فْوق لا دّ
بْعٍض درجاتٍ ليّتخذ بْعضمه بْعضاً 

ت ربّ سخْ  ا  کرّياً ورْحْ ّ ٌ ممّ خريْ
 ونکولْوال أن ي  جْيمعون 

ّناس أّمةً واحدةً لعلْنا ملن لا
ـٰنلٱبـ فرکي ْحْ لبيوتمهْ سقفاً ّمن  رّ

  ّضةٍ ومعارج علْيها يْظهرون ف
ولبيوتمهْ أْبواباً وسررًا 

رفاً   ؤون کعلْيها يتّ  وزخْ
 مّلا متاع کذالّل کوإن 

نْيالا ياةْْل ا عند  االخرهو دّ
ومن يْعش عن   للْمّتقني  کربّ 
ـٰنلا رکذ ْحْ نقّيضْ له شْيطاناً  رّ

وإنّمهْ   فهو له قريٌن 



ونمهْ عن ّسبيل لا ليصدّ
ٰ   وْيسبون أنّمه ّمْهتدون   حتّ

نا قال يا لْيت بْيّن  جا إذا
 ْشرقنيْ فبْئسملْ ا بْعد کوبْين
 مکولن ينفع  قرين لْ ا
متْ أنّ لْ ا  مْ يفکيْوم إذ ّظلمْ
  ون کعذاب مْشرتلْ ا

 ّصمّ أوْ تْهديلا أفأنت تْسمع

ي ومن لْ ا ان يف ضاللٍ کعمْ
هّب ب  ّمبنٍي  فإنّا مْنمه  کفإّما نذْ

ذي لّ ا کأوْ نرينّ   ّمنتقمون 
تدرون  ناهمْ فإنّا علْيمه ّمقْ   وعدْ

سْس ٱفـ  کذي أوحي إليْ لّ ٱبـ کتمْ
  صراٍط ّمْستقميٍ عىٰل  کإنّ 

 کولقْوم کرٌ لّ کوإنّه لذ
أْل مْن ْس او  ف تْسألون وسْو 



سلْنا من قْبل سلنا أجعلْنا  کأرْ من رّ
ـٰنلا من دون ْحْ هلةً ا  رّ
سلْنا   يْعبدون   موسٰى ولقدْ أرْ
عْون وملئه فقال إلٰى بئاياتنا  فرْ

ا  عاملني لْ ا إّنّ رسول ربّ   فلمّ
إذا هم ّمْنها بئاياتنا  هم جا
  وما نريمه ّمْن   ون کيْضو
تها رب کإالّ هي أ ايةٍ  مْن أخْ

ناهم عذاب لعلمّهْ لْ ٱبـ وأخذْ
جعون   يا أّيهاوْا وقال  يرْ

عا ّساحرلا مبا عهد  کلنا ربّ  دْ
ا   إنّنا ملْهتدون  کعند فلمّ
نا عْنمهک عذاب إذا لْ ا شفْ

ٰى وناد  ثون کهمْ ين
عْون يف قْومه قال يا قْوم  فرْ

 ْ  هـٰذهمْصر و کألْيس لي مل



نْهار ّْتري من حتيْت أفال ْلْ ا
ٌ ّمْن أناْ  أمْ   صرون تبْ  خريْ

ذي هو مهنٌي وال لّ ا هـٰذا
فلْوال أْلقي علْيه   اد يبني کي

 معه  جا أْسورةٌ ّمن ذهبٍ أوْ 
رتنني کالئملْ ا تخفّ قْومه ْس ٱفـ  ة مقْ

وْا انکفأطاعوه إنّمهْ 
ا  قْوماً فاسقني  نا نا سفوناا  فلمّ تقمْ

عني  رْقناهمْ أمجْ   مْنمهْ فأغْ
ْ الً ومث فاجعلْناهمْ سلفاً  ومّلا   خرين ئالل

مي مثبْ ا ضرب إذا الً ن مرْ
ون  کقْوم  أوْا وقال  مْنه يصدّ
ٌ أمْ هو ما ضربوه ا هلتنا خريْ
بْل همْ قْومٌ الً إالّ جد کل

إْن هو إالّ عْبدٌ   خصمون 
نا علْيه وجعلْناه مث ّلبّن الً أنْعمْ



لعلْنا   نشا ولْو   إْسرائيل 
ض ْلْ ا ةً يفکم ّمالئکمن رْ
ٌ ّللّساعة فال   لفون خيْ  وإنّه لعملْ

 هـٰذابعون تّ او مْترتّن بها
وال   صراطٌ ّمْستقميٌ 

نّ  ّشْيطان إنّه لا مکيصدّ
  جا ومّلا  مْ عدوٌّ ّمبنٌي کل

 مکبّينات قال قدْ جْئتلْ ٱبـٰى عيس

 م بْعضکمة وْلبنيّ لکْْل ٱبـ
وْا قتّ ٱفـ ذي ّتْتلفون فيهلّ ا

 إّن   وأطيعون  اهلل
 مْ کيبّ وربّ هو ر اهلل
صراطٌ  هـٰذابدوه عْ ٱفـ

زاب من ْلْ ا تلفخْ ٱفـ  ّمْستقميٌ  حْ
مْن وْا بْينمهْ فوْيٌل ّللّذين ظلم

هْل   عذاب يْوٍم ألميٍ 



ّساعة أن لا ينظرون إالّ 
تيمه بْغتةً وهمْ ال يْشعرون 

ْ
  تأ
يا عباد ال   ّتقني ملْ ا عدوٌّ إالّ يْومئذٍ بْعضمهْ لبْعٍض   خالّ ْلْ ا

يْوم وال لْ ا مکيْ خْوفٌ عل
 ذين لّ ا  أنمتْ حتْزنون 

وْا انکوبئاياتنا  وْا امن
ّنة أنمتْ ْل اوْا خلدْ ا  مْسلمني 

واج   مْ حترْبون کوأزْ
يطاف علْيمه بصوافٍ ّمن 

وابٍ وفيها ما کذهبٍ وأ
ني ْلْ ا نفس وتلذّ ْلْ ا تْشتهيه عْ

ْ   وأنمتْ فيها خالدون   ّنةْل ا کوتل
 نمتْ کيت أورثْتموها مبا لّ ا

هةٌ کمْ فيها فاکل  تْعملون 
 ک

ْ
 إّن   لون کثريةٌ مْنها تأ



رمني يف عذاب جهّنّ ملْ ا اجْ
ال يفرتّ عْنمهْ وهمْ   خالدون 

ناهمْ   فيه مْبلسون  وما ظلمْ
 هموْا انک نکولـٰ
ْا وناد  ّظاملني لا  کيا مالوْ

ض علْينا ربّ  م کقال إنّ  کليقْ
 مکلقدْ جْئنا  ثون کّما
مْ کرثکأ ّن کولـٰقّ ْْل ٱبـ

أمْ   ارهون کللْوقّ 
مون وْا أْبرم   أْمرًا فإنّا مربْ

أمْ ْيسبون أنّا ال نْسمع 
همْ وجنْواهم ورسلنا بىٰل  سرّ

قْل إن   تبون کلدْيمهْ ي
ـٰنان للک ْحْ ل ولدٌ فأناْ  رّ  أوّ
 سْبوان ربّ   عابدين لْ ا
ض ربّ ْلْ او ّسماواتلا  رْ



ا يصفون لْ ا ش عمّ همْ   عرْ فذرْ
ٰ ْا وويلْعبوْا خيوض  حتّ

ذي لّ ا يْوممهوْا يالق
يف ذي لّ ا وهو  يوعدون 

ضْلْ ا ويفإلـٰهٌ   لّسماا  رْ
  علمي لْ ا ميکْْل ا وهوإلـٰهٌ 
ْ لّ ا کوتبار  کذي له مل

ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ

ّساعة لا بْينهما وعنده عملْ 
جعون   کوال مْيل  وإلْيه ترْ

عون من دونهلّ ا  ذين يدْ
 قّ ْْل ٱبـ ّشفاعة إالّ من شهدلا

ولئن سأْلتمه ّمْن   وهمْ يْعلمون 
ٰ  اهلل خلقمهْ ليقولّن  فأنّ

 وقيله ياربّ إّن   ون کيْؤف
  قْومٌ الّ يْؤمنون   هـٰؤال



فحْ عْنمهْ وقْل سالمٌ ْص ٱفـ
  فسْوف يْعلمون 

 دخانلا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
إنّا   بني ملْ ا تابکلْ او  حم 

ةٍ إنّا کأنزْلناه يف لْيلةٍ ّمبار رق   ّنا منذرين ک ّل کفيها يفْ

أْمرًا ّمْن عندنا   ميٍ کأْمرٍ ح
سلني کإنّا  بّ   ّنا مرْ ةً ّمن رّ  کرْحْ

 ربّ   علمي لْ ا ّسميعلا إنّه هو
ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ

 ال  نمت ّموقنني کبْينهما إن 
إالّ هو ْييي ومييت إلـٰه 

 مکبائا  مْ وربّ کربّ 
لني ْلْ ا  کش بْل همْ يف  وّ



يترْ ٱفـ  يلْعبون 
ْ
 تقبْ يْوم تأ

ى يْغش  بدخاٍن ّمبنٍي   ّسمالا
  عذابٌ ألميٌ  هـٰذاّناس لا
عذاب لْ ا شفْ عّناکا رّبنا

ٰ   إنّا مْؤمنون   هلمأنّ
همْ  جا وقدْ ٰى رکذّ لا

عْنه  ْا مثّ توّلْو   رسوٌل ّمبنٌي 
ْنوٌن وْا وقال ٌ مّ إنّا   معملّ

الً عذاب قليلْ ا ْا اشفوک
يْوم   عائدون  مْ کإنّ 

إنّا ٰى ربْ کلْ ا بْطشةلْ ا نْبطش
ولقدْ فتّنا قْبلمهْ قْوم   منتقمون 
عْون مْ رسوٌل ه جاو فرْ

إليّ وْا أْن أدّ   رميٌ ک
مْ رسوٌل کإّنّ ل اهلل عباد
 عىلوْا وأْن الّ تْعل  أمنٌي 



م بسلْطاٍن کتيا  إّنّ  اهلل
ت بريبّ   ّمبنٍي  وإّنّ عذْ
مجون کوربّ    مْ أن ترْ
 ليوْا إْن ّلمْ تْؤمنو
 فدعا رّبه أّن   تزلون عْ ٱفـ

ْرمون   هـٰؤال فأْسر   قْومٌ مّ
  م ّمّتبعون کإنّ الً بعبادي ليْ 

ر رْهوًا إنمّهْ لْ ا کرتْ او بوْ

مْ ک  جندٌ ّمْغرقون 
  من جّناتٍ وعيوٍن وْا کتر

  رميٍ کوزروٍع ومقاٍم 
  هني کفيها فاوْا انکونْعمةٍ 
رثْناها قْو  کذالک   ماً وأوْ
 تْ علْيمهکفما ب  خرين ا
ض وما ْلْ او  ّسمالا رْ
ولقدْ جنّْينا   منظرين وْا انک



 عذابلْ ا بّن إْسرائيل من
عْون إنّه   هني ملْ ا من فرْ
  ْسرفني ملْ ا ان عالياً ّمنک
ناهمْ خْ ا ولقد ٍ عىٰل  رتْ

 عىل عملْ
 هم ّمناتْينا و  عاملني لْ ا

 إّن   ّمبنٌي   ما فيه بال ياتاال
إْن هي   ليقولون   الهـٰؤ

وما حنْن ٰى ولْلْ ا إالّ مْوتتنا

ت  مبنشرين 
ْ
بائنا إن ئابوْا فأ

ٌ   نمتْ صادقني ک أهمْ خريْ
ذين من لّ او أمْ قْوم تّبعٍ 
ناهمْ إنّمهْ کقْبلمهْ أْهل

نا  ْمرمني وْا انک  وما خلقْ
ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ

نامها إالّ   بْينهما العبني   ما خلقْ
ثرهمْ ال کأ ّن کلـٰوقّ ْْل ٱبـ



فْصل لْ ا إّن يْوم  يْعلمون 
عني  يْوم ال يْغّن   ميقاتمهْ أمجْ

مْوًلى عن ّمْوًلى شْيئاً وال همْ 
حم  ينصرون   إالّ من رّ

حمي لا عزيزلْ ا إنّه هو اهلل   رّ
ّقوم لا إّن شاجرة  طعام  زّ

 ْهل يْغلي يفملْ ٱـک  ثمي ْلْ ا
  ممي ْْل ا غلْيک  بطون لْ ا

  سواإلٰى  لوهتعْ ٱفـ خذوه
فْوق وْا مثّ صبّ   ومي ْل ا

سه مْن عذاب
ْ
ذْق   ممي ْْل ا رأ
  رمي کلْ ا عزيزلْ ا أنت کإنّ 

  نمت به مْترتون کما  هـٰذاإّن 
  ّتقني يف مقاٍم أمنٍي ملْ ا إّن 

يلْبسون   يف جّناتٍ وعيوٍن 
ٍق ّمتقابلني    من سندٍس وإْستربْ



ْجناهم  کذالک وزوّ
عون في  حبورٍ عنٍي  ها يدْ

ال   منني ا  هةٍ کّل فاکب
 ْوت إالّ ملْ ا يذوقون فيها

ووقاهمْ ٰى ولْلْ ا ْوتةملْ ا
بّ الً فْض   ومي ْل ا عذاب  کّمن رّ
  عظمي لْ ا فْوزلْ ا هو کذال

ناه بلسان ا يّسرْ لعلمّهْ  کفإّنّ

تقبْ إنّمه رْ ٱفـ  رون کيتذ
تقبون    ّمرْ

 اثيةلا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 اهلل تاب منکلْ ا يلزتنْ   حم 
 إّن يف  مي کْْل ا عزيزلْ ا
ضْلْ او ّسماواتلا  ياتٍ ئال رْ



مْ وما کويف خلْق  ّللْمْؤمنني 
ّلقْوٍم  اياتٌ  يبثّ من داّبةٍ 

 لّْيللا تالفخْ او  يوقنون 
 من اهلل ّنهار وما أنزللاو
يا به  ّسمالا ٍق فأحْ زْ  من رّ
ض بْعد مْوتها وتْصريفْلْ ا  رْ
ياح لا   ّلقْوٍم يْعقلون  اياتٌ  رّ
 ْ  کنْتلوها عليْ  اهلل ايات  کتل

 اهلل قّ فبأّي حديثٍ بْعدْْل ٱبـ
ّل کوْيٌل لّ   ه يْؤمنون ايات و

 اهلل ايات يْسمع   أثميٍ  کأّفا
ربًا کعلْيه مثّ يصرّ مْستتْتىٰل 
ه بعذابٍ ک أن ّلمْ يْسمْعها فبّشرْ
اياتنا  مْن  وإذا عمل  ألميٍ 
لـٰئأ ذها هزوًا ّّت ا شْيئاً  هلمْ  کوْ

من ورائمهْ   عذابٌ ّمهنٌي 



جهّنّ وال يْغّن عْنمه ّما 
 شْيئاً وال ماوْا سبک
 اهلل من دونوْا ذّّت ا

ليا   وهلمْ عذابٌ عظميٌ   أوْ
ى هـٰذا ذين لّ او هدً
رّبمهْ هلمْ  ياتئابوْا فرک

ْجزٍ ألميٌ عذابٌ ّم   اهلل  ن رّ
ر للّ ا ريلْ ا مکذي سخّ ر لتاجْ  بوْ

ْ لْ ا من وْا ره ولتْبتغفيه بأْم  کفل
 ّ ر   رون کمْ تْش کفْضله ولعل وسخّ

 ّسماوات وما يفلا م ّما يفکل
ض مجيعاً ّمْنهْلْ ا  إّن يف رْ

  رون کقْوٍم يتفلّ لئاياتٍ  کذال
وْا يْغفروْا امن قل ّللّذين 

جون أّيامال  للّذين  اهلل يرْ
زي قْوماً مبا  وْا انکلياجْ



مْن عمل صاْلاً   سبون کي
سه ومْن أس إلٰى  فعلْيها مثّ   افلنفْ

جعون کربّ   اتْينا ولقدْ   مْ ترْ
 تابکلْ ا بّن إْسرائيل

ّنبّوة لاو مکْْل او
ّطّيبات لا ورزْقناهم ّمن

 و  عاملني لْ ا عىل وفّضلْناهمْ 
 ْمر فماْلْ ا هم بّيناتٍ ّمناتْينا

 جا إالّ من بْعد ماوْا تلفخْ ا
 کعملْ بْغياً بْينمهْ إّن ربّ لْ ام ه

ضي بْينمهْ ي قيامة فيما لْ ا ْوميقْ
مثّ   فيه خيْتلفون وْا انک
 ْمرْلْ ا شريعةٍ ّمنعىٰل  کجعلْنا
ذين لّ ا  بْعها وال تّتبعْ أْهواتّ ٱفـ

وْا إنّمهْ لن يْغن  ال يْعلمون 
 شيئاً وإّن  اهلل من کعن



ليا ّظاملنيلا بْعٍض   بْعضمهْ أوْ
 هـٰذا  ّتقني ملْ ا وليّ  اهللو

ةٌ  ى ورْحْ بصائر للّناس وهدً
مْ حسب  قْوم يوقنون لّ 

ً
 أ

ّسّيئات لاوْا رتحْج ا ذينلّ ا
ْعلمهْ  ن جنّ

ّ
 ّلذين ٱـک أ

ّصاْلات لاوْا وعملوْا امن
ياهم ومماتمهْ   سوا ْ ما   سا حمّ

 اهلل وخلق  مون کيْ 
ضْلْ او ّسماواتلا  رْ
زْْل ٱبـ ٍس مبا کٰى قّ ولتاجْ ّل نفْ

  سبتْ وهمْ ال يْظلمون ک
إلـٰهه ذ ّّت ا أفرأْيت من
عىٰل  اهلل ضلّههواه وأ
ٍ وخمت

مْسعه وقلْبه عىٰل  عملْ
بصره غشاوةً فمن عىٰل  وجعل



أفال  اهلل يْهديه من بْعد
ما هي وْا وقال  رون کتذ

نْيا ّنوت وحنْيا لا إالّ حياتنا دّ
ْهر وما هلم لا نا إالّ کوما يْهل دّ

ٍ إْن همْ إالّ  کذالب
مْن عملْ
 علْيمهْ تْتىٰل  وإذا  يظّنون 
تمهْ کّما  بّيناتٍ اياتنا  ان حاجّ

وْا تئْ ا وْا إالّ أن قال

 قل  نمتْ صادقني کبائنا إن ئاب
مْ مثّ کمْ مثّ مييتکْييي اهلل
قيامة ال لْ ا يْومإلٰى  مْ کجْيمع

 ثرکأ ّن کولـٰريب فيه 
ْ وهللّ   ّناس ال يْعلمون لا  ک مل
رض ْلْ او ّسماواتلا

ّساعة يْومئذٍ لا ويوم تقوم ٰى وتر  ْبطلون ملْ ا خيْسر



ّل أّمةٍ کأّمةٍ جاثيةً  ّل ک ع يْوم لْ ا تابهاکإلٰى ٰى تدْ
ن ما   هـٰذا  نمتْ تْعملون کّْتزوْ

قّ ْْل ٱبـ مکتابنا ينطق عليْ ک
نمتْ کّنا نْستنسخ ما کإنّا 

وْا امن ذين لّ ا فأّما  تْعملون 
خلمهْ لاوْا وعمل ّصاْلات فيدْ

ته   هو کذالرّبمهْ يف رْحْ

ذين لّ ا وأّما  بني ملْ ا فْوزلْ ا
ايايت  ْن کأفمْل توْا رفک

رْبمتْ کتْس ٱفـ مْ کعليْ تْتىٰل 
ْرمني کو وإذا   نمتْ قْوماً مّ

د  حقٌّ  اهلل قيل إّن وعْ
ّساعة ال رْيب فيها قلمْت ّما لاو

ري ما ّساعة إن نّظّن لا ندْ
  إالّ ظّناً وما حنْن مبْستْيقنني 



وْا وبدا هلمْ سّيئات ما عمل
به وْا انکوحاق بمه ّما 

يْوم لْ ا وقيل  ون يْستْهزئ
  ما نسيمتْ لقاکمْ کننسا
وا هـٰذامْ کيْوم

ْ
 مکومأ

  م ّمن نّاصرين کّنار وما للا
متْ ّّت ا مکبأنّ م کذال  ذْ
تْ  اهلل ايات  مکهزوًا وغرّ

نْيالا ياةْْل ا يْوم ال لْ ٱفـ دّ
خيْرجون مْنها وال همْ 

د ربّ ْْل ا فللّه  يْستْعتبون   مْ
ض ْلْ ا ّسماوات وربّ لا رْ
ياکلْ ا وله  عاملني لْ ا ربّ   يف  ربْ
ض وهوْلْ او ّسماواتلا  رْ
  مي کْْل ا عزيزلْ ا
 حقافْلْ ا سوره  



ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 اهلل تاب منکلْ ا تْنزيل  حم 
نا  مي کْْل ا عزيزلْ ا  ما خلقْ
ض ْلْ او ّسماواتلا رْ

 وأجلٍ ْْل ٱبـ وما بْينهما إالّ 
قّ

ا وْا فرکذين لّ او ّمسّمى  عمّ
قْل   مْعرضون وْا أنذر

عون من  أرأْيمت ّما تدْ

أروّن ماذا  اهلل دون
ض أمْ ْلْ ا منوْا خلق رْ

ّسماوات لا يف کهلمْ شرْ 
 هـٰذاتابٍ ّمن قْبل کئْتوّن با

ٍ إن 
أوْ أثارةٍ ّمْن عملْ

ومْن أضّل   نمتْ صادقني ک
عو  اهلل من دون ْا مّمن يدْ

 يومإلٰى  من الّ يْستاجيب له



 قيامة وهمْ عن دعائمهْ لْ ا
 وإذا حشر  غافلون 

هلمْ وْا انکّناس لا
دا بعبادتمهْ وْا انکو  أعْ

 علْيمهْ تْتىٰل  وإذا  افرين ک
ذين لّ ا بّيناتٍ قالاياتنا 

 هـٰذاهمْ  جا للْوقّ مّلاوْا فرک
رٌ ّمبنٌي   أمْ يقولون  سوْ

رتْيته فال ْف ا رتاه قْل إنْف ا
شْيئاً هو  اهلل ون لي منکمْتل

مل مبا تفيضون في فٰى که أعْ
 مْ وهوکبه شهيدًا بْيّن وبْين

حمي لا غفورلْ ا  قْل ما  رّ
عاً ّمنک سل وما لا نت بدْ رّ

عل يب وال ب ري ما يفْ مْ کأدْ
ٰى إْن أتّبع إالّ ما يوح



  إالّ نذيرٌ ّمبنٌي أناْ  إليّ وما
ان مْن کقْل أرأْيمتْ إن 

مت به وشهد کو اهلل عند فرْ
 مْثلهعىٰل  شاهدٌ ّمن بّن إْسرائيل

 اهلل رْبمتْ إّن کتْس او منئاف
  ّظاملني لا قْوملْ ا ال يْهدي

 للّذين وْا فرکذين لّ ا وقال
ًا ّما کلْو وْا امن ان خريْ

وْا سبقونا إلْيه وإذْ لمْ يْهتد
  قدميٌ  کإْف  هـٰذابه فسيقولون 

إماماً موسٰى تاب کومن قْبله 
ةً و ٌق ک هـٰذاورْحْ تابٌ ّمصدّ

ن ذيلّ ا ّلساناً عربّياً ّلينذر
سنني ٰى وبْشروْا ظلم   للْموْ
 اهلل رّبناوْا ذين قاللّ ا إّن 
فال خْوفٌ وْا تقامْس ا مثّ 



  علْيمهْ وال همْ ْيزنون 
لـٰئ ّنة ْل ا أْصواب کأوْ

مبا   جزا خالدين فيها
 ووّصْينا  يْعملون انوْا ک
ساناً ْل ا نسان بوالدْيه إحْ

هاً ووضعْته کْحلْته أّمه  رْ
هاً وْْحله وفصالهک ثالثون  رْ

 ٰ ه  شْهرًا حتّ إذا بلغ أشدّ

بعني سنةً قال ربّ  وبلغ أرْ
ّن أْن  زعْ  کر نْعمتکْش أ أوْ

ت عليّ وعىٰل لّ ا  يت أنْعمْ
مل لاو دّي وأْن أعْ

ضاه وأْصلحْ لي يف  صاْلاً ترْ
ّييت إّنّ تْبت إليْ  وإّنّ  کذرّ

لـٰئ  ْسلمني ملْ ا من ذين لّ ا کأوْ
سن ما عمل وْا نتقّبل عْنمهْ أحْ



ز عن سّيئاتمهْ يف ونتاجاو
دْل ا أْصواب  ّنة وعْ

قلا وْا انکذي لّ ا ّصدْ
ذي قال لّ او  يوعدون 

ّن ما أتعدانکلوالدْيه أفٍّ لّ 
رج وقدْ خلت  أْن أخْ

قرون من قْبلي ومها لْ ا
مْن إّن ا  کوْيل اهلل يْستغيثان

د حقٌّ فيقول ما  اهلل وعْ
 إالّ أساطري هـٰذا
لني ْلْ ا لـٰئ  وّ ذين لّ ا کأوْ

قْول يف أممٍ لْ ا ْيمهحقّ عل
 ّن ْل ا قدْ خلتْ من قْبلمه ّمن

وْا انکنس إنّمهْ ْل او
ا کول  خاسرين  ّ لٍّ درجاتٌ ممّ

ماهلمْ وْا عمل وليوّفيمهْ أعْ



ويْوم   وهمْ ال يْظلمون 
وْا فرکذين لّ ا يْعرض
هْبمتْ لا عىل ّنار أذْ

 مکمْ يف حياتکطّيبات
نْيالا تْعمت بهاْس او دّ يْوم لْ ٱفـ تمْ

ون مبا هْل ا ن عذابّْتزوْ 
 ربون يفکنمتْ تْستک
ض بغريْ ْلْ ا قّ ومبا ْْل ا رْ

سقون ک رْ کذْ او  نمتْ تفْ
 أخا عادٍ إذْ أنذر قْومه

قاف وقدْ خلتْلْ ٱبـ ّنذر لا حْ
من بنيْ يدْيه ومْن خلْفه أالّ 

إّنّ  اهلل إالّ وْا تْعبد
مْ عذاب کأخاف عليْ 
أجْئتنا وْا قال  يْوٍم عظميٍ 

ف
ْ
تنا مبا ا  نا عْن کلتأ

ْ
هلتنا فأ



 نت منکتعدنا إن 
ا  ّصادقني لا عملْ لْ ا قال إّنّ

م ّما کوأبلّغ اهلل عند
سلْت به   ّّن کولـٰأرْ

ا   مْ قْوماً ّْتهلون کأرا فلمّ
بل  ه عارضاً ّمْستقْ رأوْ

ديتمهْ قال  هـٰذاوْا أوْ
طرنا بْل هو ما ْ  عارٌض ممّ

  تْعاجلمْت به ريحٌ فيها عذابٌ ألميٌ ْس ا
بأْمر رّبها   شيْ ّل کتدّمر 
إالّ ٰى ال يروْا فأْصبو
 جنْزي کذالکنمهْ کمسا
رمني ملْ ا قْوملْ ا ولقدْ   اجْ
مْ کّناکّناهمْ فيما إن ّم کم

فيه وجعلْنا هلمْ مْسعاً وأْبصارًا 
ٰن  عْنمهْ  وأْفئدةً فما أغْ



مْسعمهْ وال أْبصارهمْ وال 
إذْ   أْفئدتمه ّمن شيْ 

 اهلل ياتئابجْيودون وْا انک
به وْا انکبمه ّما وحاق 

نا ما کولقدْ أْهل  يْستْهزئون 
ٰى قرلْ ا م ّمنکحْول

ْفنا لعلمّهْ يات اال وصرّ
جعون   فلْوال نصرهم  يرْ

 من دونوْا ذّّت ا ذينلّ ا
باناً  اهلل ّ ا  قرْ وْا هلةً بْل ضل

مهْ وما کإْف  کذالعْنمهْ و
رتون وْا انک وإذْ   يفْ

ّن ْل ا نفرًا ّمن کصرْفنا إليْ 
ا  ان قرْ لْ ا نيْستمعو فلمّ

وْا أنصتوْا حضروه قال
ا قضي ولّ  قْوممه إلٰى ْوْا فلمّ



يا قْومنا إنّا وْا قال  ّمنذرين 
تاباً أنزل من بْعد کمسْعنا 

ا بنيْ يدْيه موسٰى  قاً ملّ مصدّ
ٰى قّ وإلْْل اى إل يْهدي

يا قْومنا   طريقٍ ّمْستقميٍ 
 و اهلل داعيوْا أجيب
م ّمن کبه يْغفرْ لوْا منا
م ّمْن کمْ وجيرْ کوبذن

ومن الّ جيبْ   عذابٍ ألميٍ 
 فلْيس مبْعاجزٍ يف اهلل داعي

ض ولْيس له من دونه ْلْ ا رْ
لـٰئ  أوليا   يف ضاللٍ ّمبنٍي  کأوْ

ْا أولمْ ير  اهلل أّن وْ
 ّسماواتلا ذي خلقلّ ا
ض ولمْ يْعي خبلْقهّن ْلْ او رْ

 ْوٰى ملْ ا أْن ْيييعىٰل  بقادرٍ 



  قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  إنّهبىٰل 
ذين لّ ا ويْوم يْعرض

ّنار ألْيس لا عىلوْا فرک
ورّبنا بىٰل وْا قّ قالْْل ٱبـ هـٰذا

عذاب مبا لْ اوْا قال فذوق
رْب ْص ٱفـ  فرون کنمتْ تک
لک م لْ اوْا ما صرب أوْ عزْ
سل وال تْستْعاجل هّلمْ لا من رّ

ن ما ک أنّمهْ يْوم يروْ
إالّ وْا يوعدون لمْ يلْبث
 کفهْل يْهل ساعةً ّمن نّهارٍ بالغٌ 

  فاسقون لْ ا قْوملْ ا إالّ 
 سوره حممد  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ



وْا وصدّ وْا فرک ّلذينا
أضّل  اهلل عن سبيل
ماهلمْ  وْا امن ذين لّ او  أعْ

 ّصاْلات ولاوْا وعمل
لوْا امن دٍ وهوعىٰل  مبا نزّ  حممّ
ّبمهْ ْْل ا ر عْنمهْ کقّ من رّ فّ

 کالذ  سّيئاتمهْ وأْصلح باهلمْ 
وْا فرکذين لّ ا بأّن 

 باطل وأّن لْ اوْا بعتّ ا
وْا بعتّ اوْا امن ذين لّ ا
ّبمهْ ْْل ا  کذالکقّ من رّ

  للّناس أْمثاهلمْ  اهلل يْضرب
وْا فرکذين لّ ا فإذا لقيمت

ب ٰ لا فضرْ قاب حتّ إذا  رّ
وثاق لْ اوْا أثْخنتموهمْ فشدّ 

ٰ   فإّما مّناً بْعد وإّما فدا  تضع حتّ



زارها ْْل ا ب أوْ ولْو  کالذرْ
 نکولـٰتصر مْنمهْ نٱلـ اهلل  يشا

 م ببْعٍض کبْعض ْا ّليْبلو
 اهلل يف سبيلوْا ذين قتللّ او

ماهلمْ  سيْهديمهْ   فلن يضّل أعْ
خلمه  ويْصلح باهلمْ  ّنة ْل ا ويدْ
فها هلمْ   ذين لّ ا يا أّيها  عرّ

 اهللوْا إن تنصروْا امن

مْ ويثّبتْ کينصرْ 
ذين لّ او  مْ کأْقدام

تْعساً هّلمْ وأضّل فوْا فرک
ماهلمْ  بأنمّهْ  کذال  أعْ

 اهلل ما أنزلوْا رهک
ماهلمْ  بط أعْ أفمْل   فأحْ

ض ْلْ ا يفوْا يسري رْ
 ان عاقبةکْيف کوْا فينظر



 اهلل ذين من قْبلمهْ دّمرلّ ا
 ْ   افرين أْمثاهلا کعلْيمهْ ولل

 ذين لّ اى مْول اهلل بأّن  کذال
افرين ال کلْ ا وأّن وْا امن
خل اهلل إّن   هلمْ ٰى مْول  يدْ
وْا وعملوْا امن ذين لّ ا
ّصاْلات جّناتٍ ّْتري من لا
ذين لّ او نْهارْلْ ا حتْتها

يتمّتعون وْا فرک
 
ْ
 کلون کويأ

ْ
 لکما تأ

  ّنار مْثًوى هّلمْ لاو نْعامْلْ ا
يةٍ هي أشدّ قّوةً کو أّين ّمن قرْ

يت رجتْ لّ ا کّمن قرْ  کيت أخْ
  ناهمْ فال ناصر هلمْ کأْهل

ّبه  عىٰل  انکأفمن  بّينةٍ ّمن رّ  عمله  من زّين له سوک



 مثل  همْ  أْهواوْا بعتّ او
ّتقون فيها ملْ ا يت وعدلّ ا ّنةْل ا

سٍن وأنْهارٌ ا  غريْ   أنْهارٌ ّمن ّما
ْ طْعمه وأنْهارٌ  من ّلٍب ّلمْ يتغريّ
ةٍ ّللّشاربني وأنْهارٌ ّمْن  ى وهلمْ فيها من ّمْن مْخرٍ ّلذّ  ّل کعسلٍ ّمصفى

ّبمهْ  ّثمراتلا ومْغفرةٌ ّمن رّ
ّنار لا مْن هو خالدٌ يفک

  همْ  ْحيماً فقّطع أْمعا  ماوْا وسق
ٰ  کومْنمه ّمن يْستمع إليْ   حتّ

 کمْن عندوْا إذا خرج
عملْ لْ اوْا للّذين أوتوْا قال

لـٰئ نفاً ا  ماذا قال ذين لّ ا کأوْ
 قلوبمهْ عىٰل  اهلل طبع

  همْ  أْهوا تّبعوْا او
ْا تدهْ ا ذينلّ او ادهمْ زوْ



ى واهمْ ا و هدً فهْل   تاهمْ تقْ
ّساعة أن لا ينظرون إالّ 
تيمه بْغتةً فقدْ 

ْ
 راطهاْش أ  جا تأ

 ٰ تمْهْ  جا هلمْ إذافأنّ
 مْل أنّه العْ ٱفـ  راهمْ کذ

 کتْغفرْ لذنبْس او اهلل إالّ إلـٰه 
 اهللو ْؤمناتملْ او وللْمْؤمنني
  مْ کمْ ومْثواکيْعمل متقلّب

لْوال  وْا امن ذين لّ ا ويقول
لتْ سورةٌ فإذا أنزلتْ  نزّ

 ْ  ر فيهاکمةٌ وذکسورةٌ حمّ
ذين يف لّ ا قتال رأْيتلْ ا

 کقلوبمه ّمرٌض ينظرون إليْ 
ْوت ملْ ا ْغشيّ علْيه منملْ ا نظر
ل طاعةٌ وقْوٌل   هلمْ ٰى فأوْ

ْمر ْلْ ا ّمْعروفٌ فإذا عزم



ان کل اهللوْا فلْو صدق
ًا هّلمْ  فهْل عسْيمتْ إن   خريْ
سدتوّلْيمتْ أ  يفوْا ن تفْ

ض وتقّطعْلْ ا وْا رْ
حام لـٰئ  مْ کأرْ ذين لّ ا کأوْ
ّمٰ  اهلل لعنمه مهْ وأعْ  فأصمّ

 أفال يتدّبرون  أْبصارهمْ 
قلوبٍ عىٰل  أمْ  ان قرْ لْ ا

 ذينلّ ا إّن   أْقفاهلا 
بارهم ّمن عىٰل وْا تدّ رْ ا أدْ

ى دهْل ا بْعد ما تبنيّ هلم
 ّشْيطان سّول هلمْ وأْمىٰل لا

للّذين وْا نمّهْ قالبأ کذال  هلمْ 
لوْا رهک  اهلل ما نزّ

 ْمرْلْ ا مْ يف بْعضکسنطيع
  يْعمل إْسرارهمْ  اهللو



ة کالئملْ ا ْيف إذا توّفْتمهکف
يْضربون وجوهمهْ 

بارهمْ   بأنمّه کذال  وأدْ
 اهلل ما أْسخطوْا بعتّ ا
رْضوانه وْا رهکو

ماهلمْ  بط أعْ  أمْ حسب  فأحْ
ذين يف قلوبمه ّمرٌض أن لّ ا

  أْضغانمهْ  اهلل رجّلن خيْ 

مهْ فلعرْفتمه کْلرْينا  نشا ولْو 
 بسيماهمْ ولتْعرفّنمهْ يف ْلْن

يْعمل  اهللو قْوللْ ا
مال ٰ کولنْبلونّ   مْ کأعْ  مْ حتّ
 مْ کاجاهدين منملْ ا نْعمل
 ْا ّصابرين ونْبلولاو

بار ذين لّ ا إّن   مْ کأخْ
 عن سبيلوْا وصدّ وْا فرک



سول من بْعد لاوْا وشاّق  اهلل رّ
لن ٰى دهْل ا ا تبنيّ هلمم

بط  اهللوْا يضرّ  شْيئاً وسيوْ
ماهلمْ   ذين لّ ا يا أّيها  أعْ

 اهللوْا أطيعوْا امن
سول وال لاوْا وأطيع رّ

مالوْا تْبطل  إّن   مْ کأعْ
وْا وصدّ وْا فرکذين لّ ا

وهمْ  وْا ماتمثّ  اهلل عن سبيل
ارٌ فلن يْغفرک فال   هلمْ  اهلل فّ
عوْا تهن  ّسملْ لاى إلوْا وتدْ

لْونْلْ ا وأنمت  اهللو عْ
مْ کمْ ولن يرتکمع

مال ا  مْ کأعْ  ياةْْل ا إّنّ
نْيا لعبٌ وهلٌْو وإن لا دّ

مْ کيْؤتوْا وتّتقوْا تْؤمن



مْ کمْ وال يْسألْ کأجور
موها کإن يْسألْ   مْ کأْموال

ف وخيْرْج وْا مْ تْبخلکفيوْ
  هـٰؤال هاأنمتْ   مْ کأْضغان

عْون لتنفق  اهلل يف سبيلوْا تدْ
ا کفمن م ّمن يْبخل ومن يْبخْل فإّنّ

سه غّّن لْ ا اهللو يْبخل عن نّفْ
ْوْا وإن تتولّ   فقرالْ ا وأنمت

مْ مثّ ال کيْستْبدْل قْوماً غريْ 
  مْ کأْمثالوْا ونکي
 فتحلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
نا ل  اهلل کليْغفر ل  فْتواً ّمبيناً  کإنّا فتوْ

م من ذنب ر کما تقدّ ويمتّ  وما تأخّ
صراطاً  کويْهدي کنْعمته عليْ 



نْصرًا  اهلل کوينصر  ّمْستقيماً 
 أنزل ّلذياهو   عزيزًا 

ْؤمننياينة يف قلوب کلّس ا  ملْ
داد إمياناً ّمع إميانمهْ وْا ليزْ

 لّسماواتاوهللّ جنود 
ضاو رْ  اهللان کو ْلْ

خل   يماً کعليماً ح ْؤمننياليدْ  ملْ
ْؤمناتاو  من ّْتري جّناتٍ  ملْ

نْهارا هاحتْت ن فيها خالدي ْلْ
ر عْنمهْ سّيئاتمهْ کوي فّ
 اهللعند  کذالان کو

ب   فْوزًا عظيماً  ويعذّ
نافقنيا نافقاتاو ملْ  ملْ
ْشراو ْشراني وکملْ ات کملْ
  لّسْو ا ظّن  هللّ ٱبـ لّظاننّيا

  لّسْو اعلْيمهْ دائرة 



علْيمهْ ولعنمهْ  اهللوغضب 
تْ  وأعدّ هلمْ جهّنّ وسا

نود وهللّ ج  مصريًا 
ض او لّسماواتا رْ ْلْ
  يماً کعزيزًا ح اهللان کو

سلْنا شاهدًا ومبّشرًا  کإنّا أرْ
هللّ ٱبـوْا لتْؤمن  ونذيرًا 

روه وتوّقروه  ورسوله وتعزّ

  الً رةً وأصيکوتسّبووه ب
ا  کيبايعون ّلذيناإّن  إّنّ

فْوق  اهلليد  اهلليبايعون 
ا کأْيديمهْ فمن نّ  ث فإّنّ

سه ومْن کين ٰف  ث عىٰل نفْ مبا  أوْ
فسيْؤتيه  اهللعاهد علْيه 

 کسيقول ل  أْجرًا عظيماً 
خلّفونا رابا من ملْ عْ  ْلْ



 ْستْغفرْ ٱفـ وأْهلونا أْموالنا شغلْتنا
ْلسنتمه ّما لْيس يف أبـ يقولون لنا

م ّمن کل کقلوبمهْ قْل فمن مْيل
مْ کشْيئاً إْن أراد ب اهلل

ًا أوْ أراد ب عاً کضرّ مْ نفْ
ا تْعملون مب اهللان کبْل 

بْل ظننمتْ أن ّلن   خبريًا 
سولاينقلب  ْؤمنوناو لرّ  ملْ

 وزّين أبدًا  أْهليمهْ  إلٰى 
مْ وظننمتْ کيف قلوب کذال

نمتْ قْوماً کو  لّسْو اظّن 
هللّ ٱومن ّلمْ يْؤمن بـ  بورًا 

 ْ نا لل تدْ افرين کورسوله فإنّا أعْ
ْ   سعريًا   لّسماواتا کوهللّ مل

ضاو رْ   يشا ملن يْغفر ْلْ
ب من يشا  اهللان کو  ويعذّ



حيماً  سيقول   غفورًا رّ
خلّفونا متْ ا إذا ملْ  نطلقْ

خذوها مغامن إلٰى 
ْ
 ذرونا لتأ

مْ يريدون أن کنّتبْع 
لوْا  قل ّلن  اهللالم ک يبدّ
 اهللمْ قال کذالکتّتبعونا 

من قْبل فسيقولون بْل حتْسدوننا 
قهون إالّ وْا انکبْل  ال يفْ

رابان قل ّللْمخلّفني م  الً قلي عْ  ْلْ
عْون لي قْوٍم  إلٰى  ستدْ  أوْ

ٍس 
ْ
 أوْ  تقاتلونمهْ  شديدٍ  بأ

وْا تطيع فإن يْسلمون
أْجرًا حسناً  اهللم کيْؤت

ما توّلْيمت ک وإن تتوّلْوْا 
بْ    مْ عذاباً أليماً کّمن قْبل يعذّ
ّمٰ ا لْيس عىل عْ حرٌج وال  ْلْ



رج حرٌج وال ا عىل عْ ْلْ
ريض حرجٌ ومن يطع ا عىل ملْ
خلْه جّناتٍ ورسو اهلل له يدْ

نْهار ومن اّْتري من حتْتها  ْلْ
ْبه عذاباً أليماً  لقدْ   يتوّل يعذّ

ْؤمنني اعن  اهللرضي  ملْ
لّشاجرة احتْت  کإذْ يبايعون

فعمل ما يف قلوبمهْ فأنزل 

ينة علْيمهْ وأثابمهْ فْتواً کلّس ا
خذونها کومغامن   قريباً 

ْ
ثريةً يأ

  يماً کعزيزًا ح اهللان کو
ثريةً کمغامن  هللام کوعد

ل ل خذونها فعاجّ
ْ
 هـٰذهمْ کتأ
لّناس افّ أْيدي کو
يةً ا ون کمْ ولتکعن

مْ کّللْمْؤمنني ويْهدي



رٰى   صراطاً ّمْستقيماً   وأخْ
دروْا  علْيها قدْ أحاط  لمْ تقْ

 عىٰل  اهللان کبها و اهلل
م کولْو قاتل  قديرًا   ّل شيْ ک
 لوّلوْا وْا فرک ّلذينا
بارا دْ ون ولّياً مثّ ال جيد ْلْ

 قدْ  ّليتا اهللسّنة   وال نصريًا 
 اهلل لسّنة ّتد ولن قْبل من خلتْ 

فّ ک ّلذياوهو   الً تْبدي
مْ کمْ وأْيديکأْيديمهْ عن

ة من بْعد أْن کعْنمه ببْطن م
ان کمْ علْيمهْ وکأْظفر
هم   مبا تْعملون بصريًا  اهلل
وْا فرک ّلذينا

و ْساجدامْ عن کوصدّ  ملْ
ياو ْْلراما  هْلدْ



وفاً أن يْبلغ حملّه ولْوال کمْع 
ّمْؤمناتٌ   رجاٌل ّمْؤمنون ونسا

ّلمْ تْعلموهمْ أن تطؤوهمْ 
ٍ کفتصيب

ةٌ بغريْ عملْ م ّمْنمه ّمعرّ
خل  ته من يشا اهللليدْ لْو   يف رْحْ
ْبنا  تزّيلوْا   ّلذينالعذّ

  مْنمهْ عذاباً أليماً وْا فرک
يف وْا فرک ّلذيناإذْ جعل 

 ْلاهلّيةا ّيةْح ْْلمّيةاقلوبمه 
ينته عىٰل رسوله کس اهلل فأنزل
ْؤمنني وأْلزممهْ ا وعىل ملْ
والمة ک وْا انکوٰى لّتقْ

ان کأحقّ بها وأْهلها و
لقدْ   عليماً   ّل شيْ کب اهلل

ياارسوله  اهللصدق  ؤْ  لرّ
خلّن  ْْلقّ ٱبـ ْساجدا لتدْ  ملْ



  اهلل  شا إن ْْلراما
مْ کامنني حملّقني رؤوس
فعمل ما  ومقّصرين ال ّتافون

فاجعل من دون وْا لمْ تْعلم
 ّلذياهو   فْتواً قريباً  کذال

سل ودين ٰى هْلدٱبـ رسوله أرْ
ين ا عىل ليْظهره ْْلقّ ا لدّ
دٌ   هللّ شهيدًا ٱفٰى بـکلّه وک مّ حمّ

سول   معه ّلذيناو اهللرّ
ا ار رْحاکلْ ا عىل  أشدّ   فّ

دًا کبْينمهْ تراهمْ ر عاً ساجّ
 اهللّمن الً يْبتغون فْض 

رْضواناً سيماهمْ يف و
 لّساجوداوجوهمه ّمْن أثر 

 لّتْوراةامثلمهْ يف  کذال
 ْلجنيلا يف ومثلمهْ 



رج شْطأه ک ٍع أخْ زرْ
عىٰل ٰى ْستوٱْستْغلظ فـٱفئازره فـ

اعاسوقه يْعاجب  رّ  ليغيظ لزّ
ار وعد کلْ ا بمه  اهللفّ
وْا وعملامنوْا   ّلذينا
فرةً ّمْغ  مْنمه لّصاْلاتا

  وأْجرًا عظيماً 
 اجراتْلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
ال وْا امن ذين لّ ا يا أّيها
م  اهلل بنيْ يديوْا تقدّ

 إّن  اهللوْا قتّ او ورسوله
 ذين لّ ا يا أّيها  مسيعٌ علميٌ  اهلل
فعوْا امن وْا ال ترْ

 مْ فْوق صْوتکأْصوات
قْول لْ ٱبـ لهوْا ّنيّب وال ّْتهرلا



مْ لبْعٍض أن کاجْهر بْعضک
مالحتْبط  مْ وأنمتْ ال کأعْ

ذين لّ ا إّن   تْشعرون 
يغّضون أْصواتمهْ عند 

لـٰئ اهلل رسول  ذينلّ ا کأوْ
و اهلل تونْم ا ٰى قلوبمهْ للّتقْ

 إّن   هلم ّمْغفرةٌ وأْجرٌ عظميٌ 
  من ورا کذين ينادونلّ ا

ثرهمْ ال کاجرات أْْل ا
وْا ولْو أنّمهْ صرب  يْعقلون 

 ٰ ًا کّتْرج إلْيمهْ ل حتّ ان خريْ
حميٌ  اهللو مْ هّل  يا   غفورٌ رّ

 جا إنوْا امن ذين لّ ا أّيها
أن وْا مْ فاسقٌ بنبأٍ فتبّينک
 جبهالةٍ فتْصبووْا تصيب

وْا قْوماً
وْا لمعْ او  ما فعلمْتْ نادمني عىٰل 



لْو  اهلل مْ رسولکأّن في
 ثريٍ ّمنکمْ يف کيطيع
ْ ْلْ ا  اهلل ّن کولـْٰمر لعنمتّ

ميان ْل ا مکحّبب إليْ 
ه کمْ وک قلوبوزّينه يف رّ

رکلْ ا مکإليْ   فسوقلْ او فْ
لـٰئ عْصيانلْ او  هم کأوْ
اشدون لا  اهلل ّمنالً فْض   رّ

  ميٌ کعلميٌ ح اهللو ونْعمةً 
 وإن طائفتان من

وْا تتلْق ا ْؤمننيملْ ا
بْينهما فإن بغتْ وْا فأْصلو

دامها رْلْ ا عىل إحْ ٰى خْ
ٰ لّ اوْا فقاتل إلٰى   تفي يت تْبغي حتّ
وْا تْ فأْصلو فافإن  اهلل أْمر
ل وأْقسطلْ ٱبـ بْينهما  إّن وْا عدْ



سطني ملْ ا يبّ  اهلل ا  قْ  إّنّ
وةٌ ملْ ا ْؤمنون إخْ

 مْ کبنيْ أخويْ وْا فأْصلو
ّ  اهللوْا قتّ او مْ کلعل

ْحون   ذين لّ ا يا أّيها  ترْ
ال يْسخرْ قومٌ ّمن وْا امن

وْا ونکأن يٰى قْوٍم عس
ًا ّمْنمهْ وال نسا   ّمن نّسا  خريْ

ًا ّمْنهّن کن يأٰى عس ّن خريْ
مْ وال کأنفسوْا وال تلْمز

 ْسمٱلـابْئس ْلقاب ْلْ ٱبـوْا تنابز
ميان ومن ْل ا فسوق بْعدلْ ا

لـٰئ ّلمْ يتبْ   هم کفأوْ
 ذين لّ ا يا أّيها  ّظاملون لا
ثريًا کوْا تنبْج اوْا امن
ّظّن لا ّظّن إّن بْعضلا ّمن



ٌ وال ّتّسس وال يْغتب وْا إمثْ
يبّ م بْعضاً أکّبْعض

 کأحد
ْ
ل ْلْم کمْ أن يأ

وْا قتّ او رْهتموهکأخيه مْيتاً ف
حميٌ  اهلل إّن  اهلل   تّوابٌ رّ
نالا يا أّيها م کّناس إنّا خلقْ

ٰى رٍ وأنثکّمن ذ
مْ شعوباً وقبائل کوجعلْنا

مْ کرمکإّن أوْا لتعارف
 مْ إّن کأتْقا اهلل عند
 قالت  علميٌ خبريٌ  اهلل
راب ْلْ ا قل ّلمْ  امّنا عْ

وْا قول نکولـٰوْا تْؤمن
خل نا ومّلا يدْ ميان ْل ا أْسلمْ

وْا مْ وإن تطيعکيف قلوب
م ّمْن کورسوله ال يلتْ  اهلل



مال  اهلل مْ شْيئاً إّن کأعْ
حميٌ  ا  غفورٌ رّ  إّنّ

وْا امن ذين لّ ا ْؤمنونملْ ا
تابهللّ ٱبـ وْا ورسوله مثّ لمْ يرْ

بأْمواهلمْ وْا وجاهد
لـٰئ اهلل وأنفسمهْ يف سبيل  کأوْ

قْل   ّصادقون لا مه
 مْ کبدين اهلل أتعلّمون

ّسماوات لا يْعمل ما يف اهللو
ضْلْ ا وما يف ّل کب اهللو رْ
أْن  کميّنون عليْ   علميٌ   شيْ 
عليّ وْا قل الّ متنّ وْا أْسلم
ميّن  اهلل م بلکإْسالم
مْ کمْ أْن هداکعليْ 

ميان إن    نمتْ صادقني کل إلْ
 يْعمل غْيب اهلل إّن 



ضْلْ او ّسماواتلا  رْ
  بصريٌ مبا تْعملون  اهللو
 سوره ق  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
بْل   اجيد ملْ ا ان قرْ لْ او ق
همْ منذرٌ  جا أنوْا عاجب

 هـٰذاافرون کلْ ا ّمْنمهْ فقال

ّنا کأئذا مْتنا و  عاجيبٌ   شيْ 
نا   رْجعٌ بعيدٌ  کذالتراباً  قدْ علمْ

ض مْنمهْ ْلْ ا ما تنقص رْ
بْل   تابٌ حفيظٌ کوعندنا 

بک همْ  جا قّ مّلاْْل ٱبـوْا ذّ
أفمْل   فمهْ يف أْمرٍ ّمريجٍ 

فْوقمهْ   لّسمااإلى  وْا ينظر
ْيف بنْيناها وزّيّناها وما هلا من ک



ناها ْلْ او  فروٍج  ض مددْ رْ
وأْلقْينا فيها رواسي وأنبْتنا 

ٍج بهيجٍ کفيها من 
تْبصرةً   ّل زوْ

  ّل عْبدٍ ّمنيبٍ کلٰى رکوذ
ْلنا من اً کّمبار  ما  ّسمالا ونزّ

  صيد ْْل ا فأنبْتنا به جّناتٍ وحبّ 
ل باسقاتٍ هّلا طلْعٌ نّضيدٌ لاو   ّنخْ

يْينا به بلْدةً ّمْيتاً  قاً ّللْعباد وأحْ رزْ

  روج ْل ا کذالک
بتْ قْبلمهْ قْوم نوٍح ک ذّ

ّس ومثود لا وأْصواب   رّ
عْون  وعادٌ وفرْ
وان لوٍط    وإخْ

ة وقْوم کيْ ْلْ ا وأْصواب
بکلٌّ کعٍ تبّ  سل فوقّ لا ذّ رّ

 لْقْل ٱبـ أفعيينا  وعيد 



ل بْل همْ يف لْبٍس ّمْن خلْقٍ ْلْ ا وّ
نا  جديدٍ  نسان ْل ا ولقدْ خلقْ

سه وحنْن  ونْعمل ما توْسوس به نفْ
  وريد لْ ا أْقرب إلْيه مْن حْبل

يان عنملْ اى إذْ يتلقّ   تلقّ
ما   ّشمال قعيدٌ لا يمني وعنلْ ا

لدْيه رقيبٌ  يلْفظ من قْولٍ إالّ 
 ْوتملْ ا رةکس تْ  جاو  عتيدٌ 

  نت مْنه حتيد کما  کذالقّ ْْل ٱبـ
 يْوم کذالّصور لا ونفخ يف

ٍس ّمعها ک تْ  جاو  وعيد لْ ا ّل نفْ
نت يف کلقدْ   سائقٌ وشهيدٌ 
لةٍ ّمْن  نا عنکف هـٰذاغفْ  کشفْ

يْوم لْ ا کفبصر ک غطا
ما لدّي  هـٰذاوقال قرينه   حديدٌ 
ّل کيف جهّنّ  أْلقيا  عتيدٌ 



ارٍ عنيدٍ ک ّمّناٍع ّللْخريْ مْعتدٍ   فّ
 اهلل ذي جعل معلّ ا  ّمريبٍ 
 عذابلْ ا خر فأْلقياه يفا إلـٰهاً 

قال قرينه رّبنا ما   ّشديد لا
ان يف ک نکولـٰأْطغْيته 
وْا قال ال ّتْتصم  ضاللٍ بعيدٍ 

ْمت إليْ   مکلدّي وقدْ قدّ
ل  وعيد لْ ٱبـ قْول لدّي لْ ا ما يبدّ

ٍم ّللْعبيد أناْ  اوم يْوم   بظالّ
ت وتقول هْل ْم ا نقول لهّنّ هل

ْ
تأل

لفت  من ّمزيدٍ  ّنة ْل ا وأزْ
ما  هـٰذا  للْمّتقني غريْ بعيدٍ 
ابٍ کتوعدون ل ّل أوّ

ـٰنلا مْن خشي  حفيظٍ  ْحْ  رّ
  بقلْبٍ ّمنيبٍ   جاو غْيبلْ ٱبـ
 يْوم کذالخلوها بسالٍم دْ ا



ا فيهون  يشا هلم ّما  لود ْل ا
نا کمْ أْهلکو  ولدْينا مزيدٌ 

ٍن همْ أشدّ مْنمه  قْبلمه ّمن قرْ
ب بالد هْل من لْ ا يفوْا بْطشاً فنقّ
يٍص   کذالإّن يف   حمّ

ان له قلْبٌ کملن ٰى رکلذ
ع وهو شهيدٌ لاى أوْ أْلق   ّسمْ

نا  ّسماواتلا ولقدْ خلقْ

ض وما بْينهما يف سّتة ْلْ او رْ
  أّياٍم وما مّسنا من ّلغوبٍ 

ما يقولون وسّبحْ عىٰل  رْب ْص ٱفـ
د ربّ   قْبل طلوع کحبمْ

س وقْبللا  ومن  غروب لْ ا ّشمْ
بارلا ه وأدْ   ّساجود لا لّْيل فسّبوْ
ناد من ملْ ا تمعْ يْوم ينادْس او
 يْوم يْسمعون  اٍن قريبٍ کّم 



 يْوم کذالقّ ْْل ٱبـ ّصْيوةلا
إّنا حنْن حنْيي   روج ْل ا

يْوم   صري ملْ ا وّنيت وإلْينا
ض عْنمهْ ْلْ ا قتشقّ  رْ

  حْشرٌ علْينا يسريٌ  کذالسراعاً 
مل مبا يقولون وما  حنْن أعْ

 رْ کأنت علْيمه جبّبارٍ فذ
  من خياف وعيد  ان قرْ لْ ٱبـ

 ذارياتلا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
وًا او اريات ذرْ   لذّ
اريات ْل ٱفـ  امالت وْقرًا ْْل ٱفـ

ا   قّسمات أْمرًا ملْ ٱفـ  يْسرًا  إّنّ
 وإّن   توعدون لصادٌق 

ين لواقعٌ لا   ّسمالاو  دّ



مْ لفي کإنّ    کبْْل ا ذات
ْتلفٍ     کعْنه مْن أف کيْؤف  قْولٍ خمّ

اصون ْل ا قتل   رّ
رةٍ ساهون لّ ا   ذين همْ يف غمْ

ين لا يْسألون أّيان يْوم   دّ
تنون لا عىل يْوم همْ    ّنار يفْ

 هـٰذامْ کفْتنتوْا ذوق
  تْستْعاجلون  نمت بهکذي لّ ا

ّتقني يف جّناتٍ ملْ ا إّن 
تاهمْ ا  خذين ماا   وعيوٍن 

 قْبلوْا انکرّبمهْ إنّمهْ 
الً قليوْا انک  حْمسنني  کذال
  لّْيل ما يْهاجعون لا ّمن
ويف   ْسوار همْ يْستْغفرون ْلْ ٱوبـ

 أْمواهلمْ حقٌّ ّللّسائل
روم ملْ او ض ْلْ ا ويف  وْ  رْ



مْ کويف أنفس  ّللْموقنني  اياتٌ 
  لّسماايف و  أفال تْبصرون 

ق   مْ وما توعدون کرزْ
ض ْلْ او  ّسمالا فوربّ  رْ

مْ کإنّه ْلقٌّ ّمْثل ما أنّ 
حديث  کهْل أتا  تنطقون 

  رمني کملْ ا ضْيف إْبراهمي
وْا علْيه فقالوْا إذْ دخل

سالماً قال سالمٌ قْومٌ 
أْهله إلٰى  فراغ  رون کّمن
لٍ مسنٍي   فاجا به إليْ   بعاجْ مهْ قال فقرّ

 
ْ
جس مْنمهْ   لون کأال تأ فأوْ
ال ّتفْ وبّشروه وْا خيفةً قال

رأته يف ْم ا فأْقبلت  بغالٍم علميٍ 
ةٍ فص تْ وْجهها وقالتْ کصرّ

 کذالکوْا قال  عاجوزٌ عقميٌ 



 علمي لْ ا ميکْْل ا إنّه هو کقال ربّ 
 مْ أّيهاکقال فما خْطب 
سلون ملْ ا إنّا وْا قال  رْ

سلْنا ْ إلٰى  أرْ   رمني قْوٍم مّ
سل علْيمهْ حاجارةً ّمن طنٍي    لنرْ

  للْمْسرفني  کمسّومةً عند ربّ 
رْجنا من   ان فيها منکفأخْ

نا فيها غريْ   ْؤمنني ملْ ا فما وجدْ

نا کوتر  ْسلمني ملْ ا بْيتٍ ّمن
 ّللّذين خيافون ايةً   فيها
موسٰى ويف   لمي ْلْ ا عذابلْ ا

سلْناه عْون إلٰى  إذْ أرْ فرْ
نه کبرٰى فتولّ    بسلْطاٍن ّمبنٍي 

  وقال ساحرٌ أوْ ْمنوٌن 
ناهمْ يف ناه وجنوده فنبذْ  فأخذْ

ويف عادٍ إذْ   ميّ وهو ملميٌ لْ ا



سلْنا علْيمه يحلا أرْ ما   عقمي لْ ا رّ
أتتْ علْيه إالّ   تذر من شيْ 

ويف مثود إذْ   ممي لرّ ٱـک جعلْته
ٰ وْا قيل هلمْ متّتع   حنٍي  حتّ

 عْن أْمر رّبمهْ  فعتْوْا 
ّصاعقة وهمْ لا فأخذتمْه

وْا تطاعْس ا فما  ينظرون 
وْا انکمن قياٍم وما 

وقْوم نوٍح ّمن   منتصرين 
قْوماً وْا انکقْبل إنّمهْ 

بنْيناها بأْيدٍ وإنّا   ّسمالاو  فاسقني  ض ْلْ او  ملوسعون  رْ
ومن   اهدون ملْ ا فرْشناها فنْعم

جنيْ   ّل شيْ ک نا زوْ خلقْ
 ّ  وْا ففرّ   رون کمْ تذکلعل
م ّمْنه کإّنّ ل اهللى إل



 معوْا وال ّْتعل  نذيرٌ ّمبنٌي 
م کخر إّنّ لا إلـٰهاً  اهلل

ما  کذالک  ّمْنه نذيرٌ ّمبنٌي 
ذين من قْبلمه ّمن لّ ا أى

سولٍ إالّ قال ساحرٌ أوْ وْا رّ
به بْل ْوْا أتواص  ْمنوٌن 

فتوّل   همْ قْومٌ طاغون 
  عْنمهْ فما أنت مبلوٍم 

ٰى رکذّ لا رْ فإّن کوذ
ت  ْؤمنني ملْ ا تنفع  وما خلقْ
نس إالّ ْل او ّن ْل ا

ما أريد مْنمه ّمن   ليْعبدون 
ٍق وما أريد أن  زْ رّ

 هو اهلل إّن   يْطعمون 
اق ذولا زّ  قّوةلْ ا رّ
وْا فإّن للّذين ظلم  تني ملْ ا



ذنوباً ّمْثل ذنوب أْصوابمهْ فال 
فوْيٌل ّللّذين   يْستْعاجلون 

ي ذلّ ا من يْوممهوْا فرک
  يوعدون 

 طورلا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

  تابٍ ّمْسطورٍ کو  والّطور 
 بْيتلْ او  يف رقٍّ ّمنشورٍ 

فلاو  ْعمور ملْ ا فوع ملْ ا ّسقْ   رْ
رلْ او إّن   ْساجور ملْ ا بوْ

ما له من   لواقعٌ  کعذاب ربّ 
  ّسمالا يْوم متور  دافعٍ 
ًا ْل ا وتسري  مْورًا    بال سريْ

بني کٌل يْومئذٍ للْمفويْ  ذين لّ ا  ذّ



  همْ يف خْوٍض يلْعبون 
ون نار جهّنّ إلٰى  يْوم يدعّ

اً  نمت بها کيت لّ ا ّنارلا هـٰذه  دعّ
بون کت رٌ   ذّ أمْ  هـٰذاأفسوْ

 لْوهاْص ا  أنمتْ ال تْبصرون 
وْا أوْ ال تْصربوْا ربْص ٱفـ

ن ما کعليْ   سوا ا ّْتزوْ مْ إّنّ
قني تّ ملْ ا إّن   نمتْ تْعملون ک

  هني مباکفا  يف جّناتٍ ونعميٍ 
تاهمْ رّبمهْ ووقاهمْ رّبمهْ ا

وْا لک  ومي ْل ا عذاب
نمتْ کهنيئاً مبا وْا ربْش او

ْجناهم حبورٍ سررٍ عىٰل  ئنيکمتّ   تْعملون  وْا امن ذين لّ او  عنٍي ّمْصفوفةٍ وزوّ
ّيتمه بإمياٍن تّ او بعْتمهْ ذرّ



ّيتمهْ وما ألْتناهم نا بمهْ ذرّ  أْْلقْ
 ّل ک  ّمْن عملمه ّمن شيْ 

  سب رهنٌي کرٍئ مبا ْم ا
ناهم بفا ا کوأْمددْ ّ هةٍ وْلْمٍ ممّ يتنازعون فيها   يْشتهون 

ثميٌ ک
ْ
ساً الّ لْغٌو فيها وال تأ

ْ
  أ

ويطوف علْيمهْ غلْماٌن هّلمْ 
  نوٌن کأنّمهْ لْؤلٌؤ ّم ک

 بْعٍض يتساعىٰل  وأْقبل بْعضمهْ 
ّنا قْبل يف کإنّا وْا قال  لون 

علْينا  اهلل فمّن   أْهلنا مْشفقني 
إنّا   ّسموم لا ووقانا عذاب

عوه إنّه هوک  ّنا من قْبل ندْ
حمي لا رّب لْ ا رْ فما أنت کفذ  رّ

  اهٍن وال ْمنوٍن کب کبنْعمت ربّ 
أمْ يقولون شاعرٌ نّرتّبص به 



وْا قْل ترّبص  نون ملْ ا رْيب
  رتّبصني ملْ ا م ّمنکفإّنّ مع

ال مرهمْ أحْ
ْ
بهـٰذا ممه أمْ تأ

  أمْ همْ قْومٌ طاغون 
أمْ يقولون تقّوله بل الّ 

ْ   يْؤمنون   فل
ْ
حبديثٍ وْا تيأ

  صادقني وْا انکّمْثله إن 
أمْ   مْن غريْ شيْ وْا أمْ خلق

أمْ   القون ْل ا هم
 ّسماواتلاوْا خلق
ض بل الّ يوقنون ْلْ او   رْ

 کأمْ عندهمْ خزائن ربّ 
  صْيطرون ملْ ا أمْ هم
ت أمْ هلمْ س

ْ
ٌ يْستمعون فيه فلْيأ ملّ

 أمْ له  مْستمعمه بسلْطاٍن ّمبنٍي 
  بنون لْ ا مکبنات وللْ ا



أمْ تْسأهلمْ أْجرًا فمه ّمن 
 أمْ عندهم  ّمْغرٍم ّمْثقلون 

أمْ   تبون کغْيب فمهْ يلْ ا
ذين لّ ٱفـ ْيدًا کيريدون 

  يدون کملْ ا هموْا فرک
 سْبوان اهلل غريْ إلـٰهٌ  أمْ هلمْ 

ا يْش  اهلل وإن   ون کرعمّ
ْا ير ساقطاً   ّسمالا ْسفاً ّمنکوْ

  ومٌ کسوابٌ ّمرْ وْا يقول
 ٰ همْ حتّ  يْوممهوْا يالق فذرْ

يْوم ال   ذي فيه يْصعقون لّ ا
ْيدهمْ شْيئاً وال کيْغّن عْنمهْ 

وإّن للّذين   همْ ينصرون 
 کذالعذاباً دون وْا ظلم
  ثرهمْ ال يْعلمون کأ ّن کولـٰ
 کنّ فإ کم ربّ کرْب ْلْص او



د ربّ  يننا وسّبحْ حبمْ حني  کبأعْ
ه لا ومن  تقوم  لّْيل فسّبوْ
بار   ّناجوم لا وإدْ

 ناجملا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
م إذا هواو ما ضّل   ٰى لّناجْ

وما   ٰى مْ وما غوکصاحب

إْن   ٰى وهْل ا ينطق عن
يٌ يوح علّمه   ٰى هو إالّ وحْ

ةٍ   ٰى قولْ ا شديد  ذو مرّ
 فقْلْ ٱبـ وهو  ٰى توْس ٱفـ
ىٰل ْلْ ا ان کف  ٰى مثّ دنا فتدلّ    عْ

ٰن  قاب قْوسنيْ أوْ  ح  أدْ ٰى فأوْ
حإلٰى  ما   ٰى عْبده ما أوْ
  رأٰى  فؤاد مالْ ا ذبک



 ولقدْ ر  ٰى ما يرعىٰل  أفتمارونه
را لةً أخْ رة  ٰى ه نزْ  عند سدْ
وملْ ا عندها جّنة  ٰى ْنتهملْ ا

ْ
  ٰى أ

رة ما يْغشلاى إذْ يْغش ما    ٰى ّسدْ
 لقدْ   ٰى بصر وما طغلْ ا زاغ

 رّبهايات  مْن رأٰى 
تلا أفرأْيمت  ٰى ربْ کلْ ا  الّ
 ّثالثةلا ومناة  ٰى عزّ لْ او

رْلْ ا  مکأل  ٰى خْ
ْ   ٰى نثْلْ ا ر ولهکذّ لا  کتل

إْن هي   ٰى إذًا قْسمةٌ ضيز
ا  و مّسْيتموها أنمتْ   إالّ أمسْ

بها من  اهلل م ّما أنزلکباؤا
 ن إالّ سلْطاٍن إن يّتبعو

نفس ْلْ اى ّظّن وما تْهولا
ّبمه جا ولقدْ    ٰى دهْل ا هم ّمن رّ



 ٰ نسان ما متنّ  فللّه   أمْ ل إلْ
م کو  ٰى ولْلْ او االخره

ّسماوات ال تْغّن لا يف کّمن ّمل
شفاعتمهْ شْيئاً إالّ من بْعد أن 

ذن
ْ
ضٰى وي  ملن يشا اهلل يأ   رْ

 ذين ال يْؤمنونلّ ا إّن 
ون باالخره ة کئالملْ ا ليسمّ

وما هلم به مْن   ٰى نثْلْ ا تْسمية

ٍ إن يّتبعون إالّ 
 عملْ

ّظّن ال يْغّن لا ّظّن وإّن لا
رْض عن   قّ شْيئاً ْْل ا من فأعْ

رنا ولمْ کعن ذٰى ّمن تولّ 
نْيا لا ياةْْل ا يردْ إالّ   کذال  دّ
هو  کعملْ إّن ربّ لْ ا مْبلغمه ّمن

مل مبن ضّل عن سبيله  أعْ
مل مبن   ٰى تدهْ ا وهو أعْ



 ّسماوات وما يفلا وهللّ ما يف
زيْلْ ا ض لياجْ  اذين أسلّ ا رْ

 وجْيزيوْا مبا عملوْا 
سنلّ ا    ْسٰن ْْل ٱبـوْا ذين أحْ
 بائرکذين جْيتنبون لّ ا
 فواحش إالّ لْ او مثْ ْل ا
 واسع کلّمم إّن ربّ لا
مل بملْ ا مْ إذْ کْغفرة هو أعْ

ض ْلْ ا م ّمنکأنشأ رْ
وإذْ أنمتْ أجّنةٌ يف بطون 

وْا کفال تزمْ کأّمهات
مل مبنکأنفس  مْ هو أعْ
ذي لّ ا أفرأْيت  ٰى قتّ ا
ط  ٰى تولّ  الً قليٰى وأعْ
 أعنده عملْ   ٰى دکوأ
أمْ لمْ   ٰى غْيب فهو يرلْ ا



 مبا يف صوف 
ْ
  موسٰى ينّبأ

ٰ لّ ا وإْبراهمي أالّ    ذي وفّ
ر ر أخْ   ٰى تزر وازرةٌ وزْ
نسان إالّ ما    سعٰى وأن ّلْيس ل إلْ

مثّ   ٰى يروأّن سْعيه سْوف 
ٰف ْلْ ا  زاْل ا جْيزاه    وْ
وأنّه   ٰى نتهملْ ا کربّ إلٰى  وأّن 

وأنّه   ٰى کوأبْ  کهو أْضو

يا   وأنّه خلق  هو أمات وأحْ
جنيْ لا وْ  رکذّ لا زّ
   من نّْطفةٍ إذا مْتٰن   ٰى نثْلْ او

رْلْ ا ّنْشأةلا وأّن علْيه   ٰى خْ
ٰن  وأنّه    وأْقٰن  وأنّه هو أغْ

 کوأنّه أْهل  ٰى ّشْعرلا هو ربّ 
ومثود فما   ٰى ولْلْ ا عادًا 

وقْوم نوٍح ّمن قْبل   ٰى أْبق



همْ أْظمل وْا انکإنّمهْ 
ة کْؤتفملْ او  ٰى وأْطغ
 فبأّي   ٰى فغّشاها ما غّش   ٰى أْهو
نذيرٌ  هـٰذا  ٰى تتمار کربّ   اال
 أزفت  ٰى ولْلْ ا ّنذرلا ّمن

 لْيس هلا من دون  زفة اال
 هـٰذامْن أف  اشفةٌ ک اهلل
  ديث تْعاجبون ْْل ا

  ون کون وال تبْ کوتْضو
 هللّ وْا اجدْس ٱفـ  وأنمتْ سامدون 

  ۩ساجدة واجبة وْا بدعْ او
 مرْلقا سوره   

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 شقّ ناو ّساعةلا ْقرتبتا
 ايةً   ْا وإن يروْ   قمر لْ ا



رٌ ّمْستمرٌّ وْا ويقولوْا يْعرض   سوْ
بکو  تّبعوْا او وْا ذّ
  ّل أْمرٍ ّمْستقرٌّ کوهمْ  ْهواأ

ما فيه   نباْلْ ا هم ّمن جا ولقدْ 
دجرٌ   مةٌ بالغةٌ فما تْغنکح  مزْ

فتوّل عْنمهْ يْوم   ّنذر لا
ع اعلا يدْ  خّشعاً أْبصارهمْ خيْرجون من  رٍ کنّ   شيْ إلٰى  دّ

أنّمهْ جرادٌ کْجدا  ْلْ ا
اع لاى إل ّمْهطعني  ّمنتشرٌ  دّ
ـٰذاافرون کلْ ا يقول يْومٌ  ه
بتْ قْبلمهْ قْوم ک  عسرٌ  ذّ

بکنوٍح ف عْبدنا وْا ذّ
  دجر زْ او ْمنوٌن وْا وقال

  تصرْ نٱفـ فدعا رّبه أّنّ مْغلوبٌ 
نا أْبواب   ّمْنهمرٍ   مبا  ّسمالا ففتوْ



نا رْ ض عيوناً ْلْ ا وفاجّ  رْ
  أْمرٍ قدْ قدر عىٰل   املْ اى تقلْ ٱفـ

ذات أْلواٍح عىٰل  وْحلْناه
يننا جزاّْتري ب  ودسرٍ    أعْ
ن  ولقد   فر کان کملّ

  ان عذايب ونذر کْيف کف  رٍ کفهْل من ّمدّ  ايةً   ناهاکتّر
نا ر کللذّ  ان قرْ لْ ا ولقدْ يّسرْ

بتْ عادٌ ک  رٍ کفهْل من ّمدّ  ذّ
  ان عذايب ونذر کْيف کف

سلْنا علْيمهْ رياً  إنّا أرْ
صرًا يف يْوم حنٍْس  صرْ

أنّمهْ کّناس لا عتْنز  ّمْستمرٍّ 
اجاز ّنْلٍ ّمنقعرٍ  ان کْيف کف  أعْ
نا  عذايب ونذر   قرْ لْ ا ولقدْ يّسرْ

  رٍ کر فهْل من ّمدّ کللذّ  ان



بتْ مثودک وْا فقال  ّنذر لٱبـ ذّ
أبشرًا ّمّنا واحدًا نّّتبعه إنّا 

 أأْلقي  إذًا ّلفي ضاللٍ وسعرٍ 
ر علْيه من بْيننا بْل هو کذّ لا
ابٌ أشرٌ ک سيْعلمون   ذّ

ابکلْ ا غدًا ّمن   شر ْلْ ا ذّ
سلو  ّناقة فْتنةً هّلمْ لا ْا إنّا مرْ

ونّبْئمهْ   طرْب ْص او تقْبمهْ رْ ٱفـ

بٍ کقْسمةٌ بْينمهْ   املْ ا أّن  ّل شرْ
ْتضرٌ  ْا   حمّ صاحبمهْ  فنادوْ
ان کْيف کف  فعقر ٰى فتعاط

سلْنا   عذايب ونذر  إنّا أرْ
علْيمهْ صْيوةً واحدةً 

تظر ملْ ا هشميکوْا انکف   وْ
ناولقدْ يّس  ر کللذّ  ان قرْ لْ ا رْ

بتْ ک  رٍ کفهْل من ّمدّ  ذّ



إنّا   ّنذر لٱبـ قْوم لوٍط 
سلْنا علْيمهْ حاصباً إالّ    أرْ

ّْيناهم بسورٍ  ال نْعمةً ّمْن   لوٍط جنّ
جنْزي من  کذالکعندنا 

ولقدْ أنذرهم بْطشتنا   ر کش
ْا  ولقدْ   ّنذر لٱبـ فتماروْ

راودوه عن ضْيفه فطمْسنا 
ينمهْ فذوق عذايب ْا وأعْ

رةً کولقدْ صّبومه ب  ونذر 
وْا فذوق  عذابٌ ّمْستقرٌّ 
نا  عذايب ونذر   قرْ لْ ا ولقدْ يّسرْ

عْون ال   جا ولقدْ   رٍ کر فهْل من ّمدّ کللذّ  ان   ّنذر لا فرْ
بک لّها کبئاياتنا  وْا ذّ

تدرٍ 
ذ عزيزٍ ّمقْ ناهمْ أخْ   فأخذْ

ارکأ ٌ ّمْن کفّ مْ خريْ



ل  ةٌ  م براکمْ أمْ لکئـٰأوْ
بر لا يف أمْ يقولون حنْن   زّ

ع ْل ا سيْهزم  مجيعٌ ّمنتصرٌ  مْ
بر لا ويوّلون ّساعة لا بل  دّ
هلاو مْوعدهمْ  ٰى ّساعة أدْ
رمني يف ملْ ا إّن   وأمرّ  اجْ

 يْوم يْسوبون يف  ضاللٍ وسعرٍ 
وجوهمهْ عىٰل  ّنارلا

  ّل شيْ کإّنا   مسّ سقر وْا ذوق
ناه بقدرٍ 

وما أْمرنا إالّ   خلقْ
حٍ کدةٌ واح

ولقدْ   بصر لْ ٱبـ لمْ
مْ فهْل من کياعْش أ ناکأْهل
 فعلوه يف  ّل شيْ کو  رٍ کّمدّ 
بر لا بريٍ کّل صغريٍ وکو  زّ ّتقني يف جّناتٍ ملْ ا إّن   مْستطرٌ 



ٍق عند ملي  ونهرٍ  عد صدْ  کيف مقْ
تدرٍ 

  ّمقْ
 رْحنلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
ْحْ ا    نا قرْ لْ ا عملّ   ن ـٰلرّ

  بيان لْ ا علّمه  نسان ْل ا خلق
سلا   قمر حبْسباٍن لْ او ّشمْ

ملاو   ّشاجر يْساجدان لاو ّناجْ
 رفعها ووضع  ّسمالاو
 يفْوْا أالّ تْطغ  يزان ملْ ا
وْا وأقيم  يزان ملْ ا
نلْ ا وْا قْسط وال ّتْسرلْ ٱبـ وزْ
ض ْلْ او  يزان ملْ ا رْ

نام   هةٌ کفيها فا  وضعها لألْ
ل ذاتلاو   م ماکْلْ ا ّنخْ



 عْصفلْ ا بّ ذوْْل او
ان لاو يْ   اال فبأّي   رّ
بان کما تکربّ   خلق  ذّ
 نسان من صلْصالٍ ْل ا
ار لْ ٱـک اّن من ْل ا وخلق  فخّ

  اال فبأّي   ّمارٍج ّمن نّارٍ 
بان کما تکربّ  ْشرقنيْ ملْ ا ربّ   ذّ

  اال فبأّي   ْغربنيْ ملْ ا وربّ 

بان کما تکربّ   مرج  ذّ
رْين يلْتقيان لْ ا زخٌ الّ   بوْ بْينهما برْ

ما کربّ   اال فبأّي   يْبغيان 
بان کت  لّْؤلؤلا خيْرج مْنهما  ذّ
جان ملْ او   اال فبأّي   رْ
بان کما تکربّ   وارْل ا وله  ذّ
رلْ ا ت يفئانشملْ ا  بوْ
الم ْلْ ٱـک   اال فبأّي   عْ



بان کما تکربّ   ّل مْن علْيهاک  ذّ
 ذو کوْجه ربّ ٰى ويْبق   ٍن فا
  رام کْل او اللْل ا

بان کما تکربّ   اال فبأّي    ذّ
 ّسماواتلا يْسأله من يف

ض ْلْ او ّل يْوٍم هو کرْ
ٍن 

ْ
ما کربّ   اال فبأّي   يف شأ

بان کت رغ ل  ذّ  مْ أّيهاکسنفْ

ما کربّ   اال فبأّي   ّثقالن لا
بان کت  ّن ْل ا يا مْعشر  ذّ
تطْعمتْ ْس ا نس إنْل او

 مْن أْقطاروْا أن تنفذ
ضْلْ او ّسماواتلا  رْ
ال تنفذون إالّ وْا فذنٱفـ

ما کربّ   اال فبأّي   بسلْطاٍن 
بان کت سل عليْ   ذّ ما کيرْ



شواظٌ ّمن ّنارٍ وحناٌس فال 
ما کربّ   اال فبأّي   تنتصران 

بان کت تنا فإذا  ذّ   ّسمالا شقّ
دةً کف هان ٱـکانتْ ورْ   لدّ

بان کما تکربّ   اال فبأّي    ذّ
  اال فبأّي   جانٌّ  والفيْومئذٍ الّ يْسأل عن ذنبه إنسٌ 

بان کما تکربّ   يْعرف  ذّ

رمون بسيماهمْ فيْؤخذملْ ا  اجْ
  ْقدام ْلْ او ّنواصيلٱبـ

بان کما تکربّ   اال فبأّي    ذّ
ب بهاکيت يلّ ا جهّنّ  هـٰذه  ذّ
رمون ملْ ا يطوفون بْينها   اجْ

  اال فبأّي   ٍن ا  وبنيْ ْحميٍ 
بان کما تکربّ  وملْن خاف   ذّ

  اال فبأّي   مقام رّبه جّنتان 



بان کما تکربّ  ذواتا   ذّ
ما کربّ   اال فبأّي   أْفناٍن 

بان کت   فيهما عْينان ّْتريان   ذّ
بان کما تکربّ   اال فبأّي    ذّ
جان کّل فاکفيهما من    هةٍ زوْ
بان کما تکربّ   اال فبأّي    ذّ

فرٍش بطائنها مْن عىٰل  ئنيکمتّ 
ٍق وجن   ّنتنيْ داٍن ْل ا إْستربْ

بان کما تکربّ   الا فبأّي    ذّ
ف لمْ لا فيهّن قاصرات ّطرْ

  يْطمْثهّن إنسٌ قْبلمهْ وال جانٌّ 
بان کما تکربّ   اال فبأّي    ذّ
جان ملْ او ياقوتلْ ا أنّهّن ک   رْ

بان کما تکربّ   اال فبأّي    ذّ
سان إالّ ْل ا  هْل جزا  حْ

سان ْل ا   اال فبأّي   حْ



بان کما تکربّ  ومن دونهما   ذّ
ما کربّ   اال أّي فب  جّنتان 

بان کت هاّمتان   ذّ  فبأّي   مدْ
بان کما تکربّ   اال فيهما   ذّ

  اال فبأّي   عْينان نّضاختان 
بان کما تکربّ  هةٌ کفيهما فا  ذّ

  اال فبأّي   وّنٌْل ورّماٌن 
بان کما تکربّ  اتٌ   ذّ فيهّن خريْ

ما کربّ   اال فبأّي   حساٌن 
بان کت صوراتٌ   ذّ حورٌ ّمقْ

  اال فبأّي   يام ْل ا يف
بان کما تکربّ  لمْ يْطمْثهّن   ذّ

 فبأّي   إنسٌ قْبلمهْ وال جانٌّ 
بان کما تکربّ   اال  ئنيکمتّ   ذّ
رْفرفٍ خْضرٍ وعْبقريٍّ عىٰل 

ما کربّ   اال فبأّي   حساٍن 



بان کت  کم ربّ ْس ا کتبار  ذّ
 اللْل ا ذي
  رام کْل او
 واقعةلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حا لرّ  ميلرّ
لْيس   واقعة لْ ا إذا وقعت

افعةٌ   اذبةٌ کلوْقعتها    خافضةٌ رّ

ض رّجاً ْلْ ا إذا رّجت   رْ
  انتْ هباکف  بال بّساً ْل ا وبّست
واجاً ثالثةً کو  ّمنبّثاً    نمتْ أزْ

 ْيمنة ما أْصوابملْ ا فأْصواب
ْشأمة ما ملْ ا وأْصواب  ْيمنة ملْ ا

 ّسابقونلاو  ْشأمة ملْ ا أْصواب
ل  ون ّسابقلا بون ملْ ا کئـٰأوْ   قرّ

 ثلّةٌ ّمن  ّنعمي لا يف جّنات



لني ْلْ ا  وقليٌل ّمن  وّ
سررٍ عىٰل   خرين اال  ئني علْيها متقابلني کمتّ   ّمْوضونةٍ 
يطوف علْيمهْ وْلداٌن  

لّدون  وابٍ کبأ  خمّ
ٍس ّمن ّمعنٍي کوأباريق و

ْ
  أ

عون عْنها وال  ال يصدّ
ا يتخريّ کوفا  ينزفون  ّ   ون هةٍ ممّ

ا يْشتهون  ّ ٍ ممّ   وْلْم طريْ
 أْمثالک  وحورٌ عنٌي 

  جزا  نون کملْ ا لّْؤلؤلا
ال   يْعملون انوْا کمبا 

ثيماً 
ْ
  يْسمعون فيها لْغوًا وال تأ

 وأْصواب  سالماً سالماً الً إالّ قي
يف   يمني لْ ا يمني ما أْصوابلْ ا

ْضودٍ 
رٍ خمّ   وطلْحٍ ّمنضودٍ   سدْ



دودٍ  ْ   وبٍ کّمْس   وما  وظلٍّ ممّ
طوعةٍ   ثريةٍ کهةٍ کوفا الّ مقْ

فوعةٍ   وال مْمنوعةٍ    وفرٍش ّمرْ
ناهّن إنشا

ْ
فاجعلْناهّن     إنّا أنشأ

  عرباً أتْراباً   ارًا کأبْ 
ْصواب  ثلّةٌ ّمن  يمني لْ ا ْلّ

لني ْلْ ا   خرين اال وثلّةٌ ّمن  وّ
 ّشمال ما أْصوابلا وأْصواب

   يف مسوٍم وْحميٍ   ّشمال لا
 باردٍ   وظلٍّ ّمن ْيموٍم 

الّ
وْا انکإنّمهْ   رميٍ کوال 
فني  کذالقْبل  وْا انکو  مرتْ

ون  نثْْل ا عىل يصرّ
يقولون وْا انکو  عظمي لْ ا

ّنا تراباً کأئذا مْتنا و
  أو  وعظاماً أئّنا ملْبعوثون 



لون ْلْ ا باؤناا  قْل إّن   وّ
لنيْلْ ا   خرين االو وّ

موعون يْوٍم  ميقاتإلٰى  ملاجْ
 مْ أّيهاکمثّ إنّ   ّمْعلوٍم 

بون کملْ ا ّضاّلونلا   ذّ
  لون من شاجرٍ ّمن زّقوٍم کئال

  بطون لْ ا فمالؤون مْنها
  ممي ْْل ا فشاربون علْيه من

ب  هـٰذا  مي هْل ا فشاربون شرْ
ين لا نزهلمْ يْوم حنْن   دّ

نا قون کخلقْ   مْ فلْوال تصدّ
نمتْ أ   أفرأْيمت ّما مْتنون 

  القون ْل ا ه أمْ حنْنّتْلقون
نا بْين رْ ْوت وما ملْ ا مکحنْن قدّ
ل عىٰل   حنْن مبْسبوقني  أن نّبدّ

مْ يف ما ال کمْ وننشئکأْمثال



مت  تْعلمون   ّنْشأةلا ولقدْ علمْ
  رون کفلْوال تذٰى ولْلْ ا

نمتْ أ   أفرأْيمت ّما حتْرثون 
رعونه أمْ حنْن  تزْ

ارعون لا لعلْناه   نشا لْو   زّ
إنّا   هون کفظلمْتْ تف حطاماً 

  بْل حنْن حْمرومون   ملْغرمون 
ذي لّ ا  املْ ا أفرأْيمت

 نمتْ أنزْلتموه منأ   تْشربون 
ن أمْ حنْنملْ ا   نزلون ملْ ا زْ
جعلْناه أجاجاً فلْوال   نشا لْو 
 ّنارلا أفرأْيمت  رون کتْش 
متْ أ   يت تورون لّ ا

ْ
نمتْ أنشأ

  نشؤون ملْ ا شاجرتها أمْ حنْن
رةً ومتاعاً کعلْناها تذْ حنْن ج
وين    عظمي لْ ا کم ربّ ْس ٱبـ فسّبحْ   ّللْمقْ



  ّناجوم لا فال أْقسم مبواقع
  وإنّه لقسمٌ ّلْو تْعلمون عظميٌ 

يف   رميٌ ک اٌن  قرْ إنّه ل
 الّ ميّسه إالّ   نوٍن کتابٍ ّم ک
بّ تْنز  طّهرون ملْ ا  يٌل ّمن رّ
ديث ْْل ابهـٰذا أف  عاملني لْ ا

هنون  وّْتعلون   أنمت ّمدْ
ق بون کمْ تکمْ أنّ کرزْ   ذّ

  لْقوم ْْل ا فلْوال إذا بلغت
وحنْن   وأنمتْ حينئذٍ تنظرون 

ن الّ کـٰمْ ولکأْقرب إلْيه من
نمتْ کفلْوال إن   تْبصرون 

جعونها إن   غريْ مدينني  ترْ
فأّما إن   نمتْ صادقني ک
بني ملْ ا ان منک حٌ   قرّ فروْ

اٌن وجّنة نعميٍ  ن وأّما إ  وريْ



  يمني لْ ا ان من أْصوابک
  يمني لْ ا مْن أْصواب کفسالمٌ لّ 

 ان منکوأّما إن 
بنيکملْ ا فنزٌل ّمْن   ّضاّلني لا ذّ

 هـٰذاإّن   وتْصلية جوميٍ   ْحميٍ 
م ْس ٱبـ فسّبحْ   يقني لْ ا هلو حقّ 

  عظمي لْ ا کربّ 
 ديدْلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 تّسماوالا سّبح هللّ ما يف

ض وهوْلْ او  عزيزلْ ا رْ
ْ   مي کْْل ا  ّسماواتلا کله مل
ض ْييي ومييت ْلْ او رْ

 هو  قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  وهو
لْلْ ا  ّظاهرلاو خراالو وّ
  ّل شيْ کباطن وهو بلْ او



 ذي خلقلّ ا هو  علميٌ 
ض يف ْلْ او ّسماواتلا رْ

 عىلٰى توْس ا سّتة أّياٍم مثّ 
ش يْعمل ما يلج يفلْ ا  عرْ
ض ومْلْ ا ا خيْرج مْنها وما رْ
وما يْعرج فيها   لّسماامن  ليْنز

 نمتْ کمْ أْين ما کوهو مع
ْ   مبا تْعملون بصريٌ  اهللو  کله مل

ض ْلْ او ّسماواتلا رْ
جع اهللى وإل   مور ْلْ ا ترْ
 ّنهار ويولجلا لّْيل يفلا يولج
لّْيل وهو علميٌ لا ّنهار يفلا

وْا منا   ّصدور لا بذات
مّما ْا وورسوله وأنفقهللّ ٱبـ

لفني فيهکجعل  ذين لّ ٱفـ م ّمْستخْ
وْا مْ وأنفقکمنوْا امن



مْ ال کوما ل  بريٌ کهلمْ أْجرٌ 
سول لاوهللّ ٱبـ تْؤمنون رّ
عو وْا مْ لتْؤمنکيدْ

مْ کمْ وقدْ أخذ ميثاقکبربّ 
 هو  نمت ّمْؤمنني کإن 

للّ ا  اياتٍ  عْبده عىٰل  ذي ينزّ
رج  ّظلماتلا م ّمنکبّيناتٍ ليخْ

 اهلل وإّن ّنور لاى إل

حميٌ کب مْ کوما ل  مْ لرؤوفٌ رّ
وهللّ  اهلل يف سبيلوْا أالّ تنفق
 ّسماواتلا مريا 

ض ال يْستوي ْلْ او رْ
فْتح لْ ا م ّمْن أنفق من قْبلکمن

لـٰئ وقاتل ظم درجةً  کأوْ أعْ
من بْعد وْا ذين أنفقلّ ا ّمن
 اهلل وعدالى کووْا وقاتل



  مبا تْعملون خبريٌ  اهللو ْسٰن ْْل ا
رضلّ ا ذامن   اهلل ذي يقْ

ضاً حسناً فيضاعفه له وله  قرْ
ى يْوم تر  رميٌ کأْجرٌ 

ٰى ْؤمنات يْسعملْ او ْؤمننيملْ ا
انمه  نورهم بنيْ أْيديمهْ وبأميْ

يْوم جّناتٌ لْ ا مکبْشرا
نْهار ْلْ ا ّْتري من حتْتها

 فْوزلْ ا هو کذالخالدين فيها 
 يْوم يقول  عظمي لْ ا
ّ ملْ او نافقونملْ ا  ذين نافقات لل
تبسْ من ناوْا امن ظرونا نقْ
وْا جعرْ ا مْ قيلکنّور
نورًا وْا تمسلْ ٱفـ مْ ک ورا

فضرب بْينمه بسورٍ ّله بابٌ باطنه 
ة وظاهره من قبلهلا فيه ْحْ  رّ



ينادونمهْ ألمْ   عذاب لْ ا
بىٰل وْا مْ قالکن ّمعکن

مْ کمْ فتنمتْ أنفسکنّ کولـٰ
تْ رْ او وترّبْصمتْ   مکتْبمتْ وغرّ

ٰ ْلْ ا  اهلل أْمر  جا ماّّن حتّ
  غرور لْ اهللّ ٱبـ مکوغرّ 

مْ کيْوم ال يْؤخذ منلْ ٱفـ
يةٌ وال من وْا فرکذين لّ ا فدْ

وا
ْ
ّنار هي لا مکمأ

  صري ملْ ا مْ وبْئسکمْوال
ن للّذين 

ْ
أن وْا امن ألمْ يأ

وما  اهلل رکّتْشع قلوبمهْ لذ
قّ وال ْْل ا نزل من

ّلذين ٱـک وْا ونکي
تاب من قْبل کلْ اوْا أوت
مد فقستْ ْلْ ا ل علْيمهفطا



  ثريٌ ّمْنمهْ فاسقون کقلوبمهْ و
 ْييي اهلل أّن وْا لمعْ ا
ض بْعد مْوتها قدْ بّيّنا ْلْ ا رْ
ّ  ياتالا مکل   مْ تْعقلون کلعل

قنيملْ ا إّن  قات ملْ او ّصدّ ّصدّ
ضاً  اهللوْا وأْقرض قرْ

حسناً يضاعف هلمْ وهلمْ أْجرٌ 
وْا امن ذين لّ او  رميٌ ک

لـٰئ لهورسهللّ ٱبـ  هم کأوْ
يقونلا عند   ّشهدالاو ّصدّ

 رّبمهْ هلمْ أْجرهمْ ونورهمْ 
وْا فرکذين لّ او
بکو لـٰئ بئاياتنا وْا ذّ  کأوْ

وْا لمعْ ا  ومي ْل ا أْصواب
ا نْيا لعبٌ وهلٌْو لا ياةْْل ا أّنّ دّ

اثرٌ کمْ وتکوزينةٌ وتفاخرٌ بْين



الد ْلْ او ْموالْلْ ا يف وْ
اجبک  مثل غْيثٍ أعْ
ار نباتکلْ ا ه مثّ يهيج فرتاه فّ

ًا مثّ ي ون حطاماً کمْصفرّ
عذابٌ شديدٌ  االخره ويف

ورْضواٌن  اهلل ومْغفرةٌ ّمن
نْيا إالّ متاعلا ياةْْل ا وما  دّ
مْغفرةٍ إلٰى وْا سابق  غرور لْ ا

بّ  ضها کّمن رّ مْ وجّنةٍ عرْ
ضک ض ْلْ او  ّسمالا عرْ رْ

تْ للّذين  هللّ ٱبـوْا امن أعدّ
تيه يْؤ  اهلل فْضل کذالورسله 
 فْضللْ ا ذو اهللو  من يشا

ما أصاب من ّمصيبةٍ   عظمي لْ ا
ض وال يف ْلْ ا يف رْ
تابٍ ّمن کمْ إالّ يف کأنفس



أها إّن   کذالقْبل أن نّربْ
سکل  يسريٌ  اهلل عىل

ْ
ْوْا ْيال تأ

رحکما فاتعىٰل    مباوْا مْ وال تفْ
ال يبّ  اهللو مْ کتاا
ذين لّ ا  ّل خمْتالٍ فخورٍ ک

م
ْ
 ّناسلا رونيْبخلون ويأ

ل ومن يتوّل فإّن لْ ٱبـ  هو اهلل بخْ
سلْنا رسلنا  ميد ْْل ا غّّن لْ ا  لقدْ أرْ

 تابکلْ ا بّينات وأنزْلنا معمهلْ ٱبـ
 ّناسلا يزان ليقومملْ او
ٌس ْْل ا قْسط وأنزْلنالْ ٱبـ

ْ
ديد فيه بأ
 اهلل شديدٌ ومنافع للّناس وليْعمل

 غْيب إّن لْ ٱبـ من ينصره ورسله
ولقدْ   قويٌّ عزيزٌ  اهلل

سلْنا نوحاً وإْبراهمي  أرْ
ّيتهما  ّنبّوةلا وجعلْنا يف ذرّ



ثريٌ کتاب فمْنمه ّمْهتدٍ وکلْ او
ْينا  ّمْنمهْ فاسقون   عىٰل  مثّ قفّ

ْينا بعيسا ن بْ اى ثارهم برسلنا وقفّ
مي و جنيل ْل ا هاتْينا مرْ

 ذينلّ ا وجعلْنا يف قلوب
ةً ورْهبانّيةً تّ ا فةً ورْحْ

ْ
 بعوه رأ

تْبناها علْيمهْ کما تدعوها بْ ا
 اهلل رْضوان  تغابْ ا إالّ 

 تْينائاف فما رعْوها حقّ رعايتها
مْنمهْ وْا امن ذين لّ ا

ثريٌ ّمْنمهْ کأْجرهمْ و
 ذين لّ ا يا أّيها  فاسقون 

 و اهللوْا قتّ اوْا امن
مْ کبرسوله يْؤتوْا منا
ته وجْيعل لّ ک ْحْ لنيْ من رّ مْ کفْ

 مْ کنورًا مْتشون به ويْغفرْ ل



حميٌ  اهللو لئالّ يْعمل   غفورٌ رّ
درونکلْ ا أْهل  تاب أالّ يقْ
 وأّن  اهلل ّمن فْضل  شيْ عىٰل 
  يْؤتيه من يشا اهلل فْضل بيدلْ ا
  عظمي لْ ا فْضللْ ا ذو اهللو
 اجادلةملْ ا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

 کيت ّتادللّ ا قْول اهلل قدْ مسع
جها وتْشت  اهللى إل يکيف زوْ

 ما إّن کمع حتاوريْس  اهللو
ذين لّ ا  مسيعٌ بصريٌ  اهلل

م ّمن نّسائمه ّما کيظاهرون من
هّن أّمهاتمهْ إْن أّمهاتمهْ 

نمهْ وإنّمهْ  ّلـٰئيا إالّ  ولدْ
قْول لْ ا رًا ّمنکليقولون من



لعفوٌّ  اهلل وزورًا وإّن 
ذين يظاهرون لّ او  غفورٌ 

من نّسائمهْ مثّ يعودون ملا 
رير رقبةٍ ّمنوْا قال قْبل أن  فتوْ

 توعظون به مْ کذاليتماّسا 
فمن ّلمْ   مبا تْعملون خبريٌ  اهللو

جيدْ فصيام شْهرْين متتابعنيْ من 
قْبل أن يتماّسا فمن ّلمْ يْستطعْ 

 کذاليناً کفإْطعام سّتني مْس 
ْ هللّ ٱبـوْا لتْؤمن  کورسوله وتل

ْ  اهلل حدود افرين کولل
ذين لّ ا إّن   عذابٌ ألميٌ 

ون له ورسو اهلل يادّ
 بتکما کوْا بتک
 ذين من قْبلمهْ وقدْ أنزْلنا لّ ا

ْ  اياتٍ  افرين عذابٌ کبّيناتٍ ولل



مجيعاً  اهلل يْوم يْبعثمه  ّمهنٌي 
صاهوْا فينّبئمه مبا عمل  أحْ

ّل کعىٰل  اهللو ونسوه اهلل
 اهلل ألمْ تر أّن   شهيدٌ   شيْ 

 ّسماوات وما يفلا يْعمل ما يف
ض ما يْلْ ا ون من کرْ
ْو وال مْخسةٍ إالّ هو سادسمهْ الثةٍ إالّ هو رابعمهْ ثٰى جنّ

ٰن  وال وال  کذالمن أدْ
ثر إالّ هو معمهْ أْين کأ
مثّ ينّبئمه مبا وْا انکما 
 قيامة إّن لْ ا يْوموْا عمل
 ألمْ تر  علميٌ   ّل شيْ کب اهلل
 عنوْا ذين نهلّ اى إل
ولا مثّ يعودون ملا ٰى ّناجْ
 مثْ ْل ٱبـ عْنه ويتناجْونوْا نه



وان ومْعصيتلْ او  عدْ
سول وإذا جاؤولا  کرّ

 اهلل به کمبا لمْ ييّ  کحّيْو 
ويقولون يف أنفسمهْ لْوال 

بنا مبا نقول حْسبمهْ جهّنّ  اهلل يعذّ
 يا أّيها  صري ملْ ا يْصلْونها فبْئس

إذا وْا امن ذين لّ ا
 مثْ ْل ٱبـ تناجْيمتْ فال تتناجْوْا 

وان ومْعصيتلْ او  عدْ
سول وتناجْوْا لا  رّب لْ ٱبـ رّ
ولاو  اهللوْا قتّ اوٰى ّتقْ
ا  ذي إلْيه حتْشرون لّ ا  إّنّ
ولا ّشْيطان لا منٰى ّناجْ

زن ولْيس وْا امن ذين لّ ا ليوْ
ن همْ شْيئاً إالّ بإذْ  اهلل بضارّ

 لکفلْيتو اهلل وعىل



 ذين لّ ا يا أّيها  ْؤمنون ملْ ا
مْ کإذا قيل لوْا امن
وْا سوْف ٱفـ اجالسملْ ا يفوْا تفّسو
سح  وإذا قيل مْ کل اهلل يفْ
فعوْا شزنٱفـوْا شزنا  اهلل يرْ
 مْ کمنوْا امن ذين لّ ا
عملْ لْ اوْا ذين أوتلّ او

 مبا تْعملون خبريٌ  اهللو درجاتٍ 

وْا امن ذين لّ ا يا أّيها 
سول لا إذا ناجْيمت رّ

م بنيْ يدْي وْا فقدّ
ٌ  کذالمْ صدقةً کجنْوا خريْ

مْ وأْطهر فإن ّلمْ کلّ 
حميٌ  اهلل فإّن وْا ّتد     غفورٌ رّ
مأ متْ أن تقدّ بنيْ يدْي وْا ْشفقْ

مْ صدقاتٍ فإذْ لمْ کجنْوا



عل مْ کعليْ  اهلل وتابوْا تفْ
وْا ات و لّصلٰوةاوْا فأقيم
وْا وأطيع ٰوةکزّ لا

خبريٌ مبا  اهللو ورسوله اهلل
ذين لّ اى إل ألمْ تر  تْعملون 
 اهلل قْوماً غضب توّلْوْا 

مْ وال مْنمهْ کعلْيمه ّما هم ّمن
ذب وهمْ کلْ ا عىل وْيلفون

هلمْ  اهلل أعدّ   يْعلمون 
ما   سا عذاباً شديدًا إّنمهْ 

وْا ذّّت ا  يْعملون وْا انک
انمهْ جّنةً فصدّ  عن وْا أميْ

  فلمهْ عذابٌ ّمهنٌي  اهلل سبيل
لن تْغّن عْنمهْ أْمواهلمْ وال 

الدهم ّمن  شْيئاً  اهلل أوْ
لـٰئ ّنار همْ فيها لا أْصواب کأوْ



 اهلل عثمهيْوم يبْ   خالدون 
لفون له  ما ْيلفون کمجيعاً فيوْ

عىٰل  مْ وْيسبون أنّمهْ کل
 أال إّنمهْ هم  شيْ 
وذ علْيمهْس ا  اذبون کلْ ا  توْ
 رکّشْيطان فأنساهمْ ذلا

لـٰئ اهلل ب کأوْ ّشْيطان لا حزْ
ب ّشْيطان لا أال إّن حزْ

 إّن   اسرون ْل ا هم
ونلّ ا  ورسوله اهلل ذين يادّ

لـٰئ  تبک   ذّلنيْلْ ا يف کأوْ
لّب  اهلل  ورسلي إّن أناْ  ْلغْ
ال ّتد قْوماً   قويٌّ عزيزٌ  اهلل

 يْوملْ اوهللّ ٱبـ يْؤمنون
ون مْن حادّ اال  خر يوادّ
 وْا انکورسوله ولْو  اهلل



همْ أوْ  همْ أوْ أْبنا باا
وانمهْ أوْ عشريتمهْ   إخْ

لـٰئ  تب يف قلوبمهک کأوْ
ميان وأّيدهم بروٍح ّمْنه ْل ا

خلمهْ  جّناتٍ ّْتري من  ويدْ
نْهار خالدين فيها ْلْ ا حتْتها

عْنمهْ  اهلل رضي
لـٰئ عْنهوْا ورض ب کأوْ  حزْ

ب اهلل  هم اهلل أال إّن حزْ
لوون ملْ ا   فْ
 شرْلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 ّسماوات وما يفلا سّبح هللّ ما يف

ض وهوْلْ ا  عزيزلْ ا رْ
رجلّ ا هو  مي کْْل ا  ذي أخْ



 مْن أْهلوْا رفکذين لّ ا
لکلْ ا  تاب من ديارهمْ ْلوّ
ْشر ما ظننمتْ أن ْْل ا

أنّمه وْا وظنّ وْا خيْرج
 اهلل ّمانعتمهْ حصونمه ّمن

مْن حْيث لمْ  اهلل فأتاهم
 وقذف يف قلوبمهوْا ْيتسب
ب خيْربون بيوتمه لا عْ رّ

 ْؤمننيملْ ا بأْيديمهْ وأْيدي
لي  ياوْا تربعْ ٱفـ   ْبصار ْلْ اأوْ

 اهلل تبکولْوال أن 
بمهْ يف  الْل ا علْيمه نْيا لا لعذّ دّ

 عذاب االخره وهلمْ يف
وْا بأّنمهْ شاّق  کذال  ّنار لا

 اهلل ورسوله ومن يشاّق  اهلل
ما   عقاب لْ ا شديد اهلل فإّن 



تموها کقطْعمت ّمن ّلينةٍ أوْ تر
نعىٰل  قائمةً   أصوهلا فبإذْ
زي اهلل وما   فاسقني لْ ا وليخْ
مْنمهْ فما رسوله عىٰل  اهلل  أفا

متْ علْيه مْن خْيلٍ وال  جفْ أوْ
يسلّط  اهلل ّن کولـٰابٍ کر

عىٰل  اهللو  من يشاعىٰل  رسله
 اهلل  ّما أفا  قديرٌ   ّل شيْ ک

ٰى قرلْ ا رسوله مْن أْهلعىٰل 
سول ولذي ٰب لْ ا فللّه وللرّ  قرْ

 نيکساملْ اوٰى يتاملْ او
يْ ال کّسبيل لا نبْ او
نياْلْ ا ون دولةً بنيْ کي   غْ
 مکتاا  مْ وماکمن
سول فخذوه وما نهالا مْ کرّ
 اهللوْا قتّ اووْا تهنٱفـ عْنه



  للْفقرا  عقاب لْ ا شديد اهلل إّن 
ذين لّ ا هاجرينملْ ا

رج من ديارهمْ وْا أخْ
 ّمنالً وأْمواهلمْ يْبتغون فْض 

 ورْضواناً وينصرون اهلل
لـٰئ ورسوله اهلل  هم کأوْ
ذين لّ او  ّصادقون لا

ارلاوْا تبّوؤ  دّ

ميان من قْبلمهْ يّبون ْل او
مْن هاجر إلْيمهْ وال جيدون 
ا  ّ يف صدورهمْ حاجةً ممّ

عىٰل  ويْؤثرونوْا أوت
ان بمهْ کأنفسمهْ ولْو 

سه  خصاصةٌ ومن يوق شحّ نفْ
لـٰئ لوون ملْ ا هم کفأوْ   فْ
من بْعدهمْ وْا  اذين جلّ او



فرْ لنا غْ ا يقولون رّبنا
واننا  ذين سبقونالّ ا ولخْ

وال ّْتعْل يف قلوبنا ميان ْل ٱبـ
 کرّبنا إنّ وْا امن ّللّذين  الى غ

حميٌ  ى إل ألمْ تر  رؤوفٌ رّ
يقولون وْا ذين نافقلّ ا

وانمه ذين لّ ا لخْ
تاب کلْ ا مْن أْهلوْا فرک

رجّن مع رْجمتْ لنخْ مْ کلئْن أخْ
مْ أحدًا کوال نطيع في

أبدًا وإن قوتلمْتْ 
يْشهد إنمّهْ  اهللو مْ کلننصرنّ 

رجلئ  اذبون کل وْا ْن أخْ
ال خيْرجون معمهْ ولئن 

ال ينصرونمهْ ولئن وْا قوتل
بار مثّ ْلْ ا نّصروهمْ ليوّلّن  دْ



ْلنمتْ أشدّ رْهبةً   ال ينصرون 
 کذال اهلل يف صدورهم ّمن

قهون  ال   بأنّمهْ قْومٌ الّ يفْ
ى کيقاتلون مْ مجيعاً إالّ يف قرً

ّصنةٍ أوْ 
جدرٍ   من ورا حمّ سمهْ بْينمهْ شديدٌ 
ْ
حتْسبمهْ مجيعاً بأ

 ٰ بأنّمهْ قْومٌ  کذال وقلوبمهْ شتّ
ذين من لّ ا مثلک  الّ يْعقلون 

وبال وْا قْبلمهْ قريباً ذاق
  أْمرهمْ وهلمْ عذابٌ ألميٌ 

ّشْيطان إذْ قال لا مثلک
نسان ا کا ل إلْ فر قال کفرْ فلمّ

 إّنّ أخاف کّمن  إّنّ بري
ان کف  عاملني لْ ا ربّ  اهلل

ّنار خالدْين لا عاقبتهما أنّهما يف
  ّظاملني لا  جزا کذالفيها و



وْا امن ذين لّ ا يا أّيها
سٌ ّما  اهللوْا قتّ ا وْلتنظرْ نفْ

متْ لغدٍ   اهللوْا قتّ او قدّ
  خبريٌ مبا تْعملون  اهلل إّن 

ّلذين ٱـک وْا ونکوال ت
 فأنساهمْ أنفسمهْ  اهللوْا نس

لـٰئ ال   فاسقون لْ ا هم کأوْ
ّنار لا يْستوي أْصواب

 ّنة أْصوابْل ا وابوأْص 
لْو أنزْلنا   فائزون لْ ا ّنة همْل ا

عاً ّمْن خْشيةجبلٍ عىٰل  ان قرْ لْ ا هـٰذا  ّلرأْيته خاشعاً ّمتصدّ
ْ  اهلل ْمثال نْضربها ْلْ ا کوتل

 هو  رون کللّناس لعلمّهْ يتف
إالّ هو إلـٰه  ذي اللّ ا اهلل
 ّشهادة هولاو غْيبلْ ا عالم



ـٰنلا ْحْ حمي لا رّ  اهلل هو  رّ
 کلملْ ا إالّ هوإلـٰه  ذي اللّ ا
وسلْ ا  ْؤمنملْ ا ّسالملا قدّ
 ّبارْل ا عزيزلْ ا هْيمنملْ ا
ا  اهلل ربّ سْبوانکتملْ ا عمّ
 اهلل هو  ون کيْشر
 بارئلْ ا القْل ا
اْلْ ا صّور لهملْ ا  ْسٰن ْْل ا  مسْ

 ّسماواتلا يسّبح له ما يف
ض وهوْلْ او  عزيزلْ ا رْ
  مي کْْل ا
 متونةملْ ا سوره  

ـٰنا هللابْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
ال وْا امن ذين لّ ا يا أّيها

ي وعدوّ وْا تّتخذ مْ کعدوّ



ليا ة ملْ ٱبـ تلْقون إلْيمه  أوْ ودّ
 م ّمنک جا مباوْا فرکوقدْ 
سول لا قّ خيْرجونْْل ا رّ

وْا مْ أن تْؤمنکوإّيا
نمتْ کمْ إن کربّ هللّ ٱبـ

  تغابْ او خرْجمتْ جهادًا يف سبيلي
ون إلْيمه ضايت تسرّ  مرْ

ة ملْ ٱبـ مل مبا وأناْ ودّ أعْ

علْه  لنمتْ ومن يفْ فْيمتْ وما أعْ أخْ
  ّسبيل لا  مْ فقدْ ضّل سواکمن

وْا ونکمْ يکإن يْثقفو
داکل وْا ويْبسط  مْ أعْ

 مْ أْيديمهْ وأْلسنتمهکإليْ 
  فرون کلْو توْا وودّ   ّسولٱبـ

حامکلن تنفع مْ وال کمْ أرْ
الد قيامة لْ ا مْ يْومکأوْ



صل بْين مبا تْعملون  اهللو مْ کيفْ
مْ أْسوةٌ کانتْ لکقدْ   بصريٌ 

ذين معه لّ او حسنةٌ يف إْبراهمي
 لقْوممهْ إنّا بروْا إذْ قال
مْ ومّما تْعبدون من کمن اؤْا 
نا بک اهلل دون مْ کفرْ

 عداوةلْ ا مکوبدا بْيننا وبْين
ٰ   بْغضالْ او وْا تْؤمن أبدًا حتّ

ده إالّ قْول هللّ ٱبـ وحْ
وما  کْستْغفرّن لإْبراهمي ْلبيه ْل

ّبنا   من شيْ  اهلل من کل کأْمل رّ
أنْبنا  کلْنا وإليْ کتو کعليْ 

رّبنا ال ّْتعلْنا   صري ملْ ا کوإليْ 
فرْ لنا غْ اووْا فرکفْتنةً ّللّذين 
 عزيزلْ ا أنت کرّبنا إنّ 

مْ کان لکلقدْ   مي کْْل ا



ان کفيمهْ أْسوةٌ حسنةٌ ملن 
جو  يْوملْ او اهلل ْا يرْ
 اهلل توّل فإّن خر ومن ياال
 اهللى عس  ميد ْْل ا غّّن لْ ا هو

ذين لّ ا مْ وبنيْ کأن جْيعل بْين
ةً   اهللو عادْيمت ّمْنمه ّمودّ

حميٌ  اهللو قديرٌ  ال   غفورٌ رّ
ذين لمْ لّ ا عن اهلل مکيْنها

ين ولمْ لا مْ يفکيقاتلو دّ
مْ کم ّمن ديارکخيْرجو

سط وْا أن ترّبوهمْ وتقْ
 يبّ  اهلل إلْيمهْ إّن 

ا يْنها  سطني قْ ملْ ا  مکإّنّ
مْ کذين قاتلولّ ا عن اهلل
رجولا يف ين وأخْ م کدّ

وْا مْ وظاهرکّمن ديار



راجعىٰل  مْ أن کإخْ
لـٰئ توّلْوهمْ ومن يتوهّلمْ   کفأوْ

 يا أّيها  ّظاملون لا هم
 جا إذاوْا امن ذين لّ ا
 ْؤمنات مهاجراتٍ ملْ ا مک
مل بإميانهّن  اهلل تونوهّن ْم ٱفـ أعْ

تموهّن  مْؤمناتٍ فال  فإْن علمْ
جعوهّن  ار ال هّن کلْ اى إل ترْ فّ

 و حلٌّ هّلمْ وال همْ يلّون هلّن 
وال وْا توهم ّما أنفقا

مْ أن کجناح عليْ 
تْيتموهّن ا  ووهّن إذاکتن

وْا کأجورهّن وال مْتس
وْا ألْس او وافرکلْ ا بعصم

متْ وْليْسأل وْا ما أنفقوْا ما أنفقْ
م کيْ  اهلل مکح مْ کذال



  ميٌ کعلميٌ ح اهللو مْ کبْين
ّمْن   مْ شيْ کوإن فات
واج ار کلْ اى إل مْ کأزْ فّ

ذين ذهبتْ لّ اوْا تئاف فعاقْبمتْ 
واجمه ّمْثل ما أنفق وْا أزْ

ذي أنمت به لّ ا اهللوْا قتّ او
 ّنيّب إذالا يا أّيها  مْؤمنون 

عىٰل  کْؤمنات يبايْعنملْ ا ک جا

شْيئاً وال هللّ ٱبـ نکأن الّ يْشر
نني تلْن  يْسرْقن وال يزْ وال يقْ

تني ببْهتاٍن 
ْ
الدهّن وال يأ أوْ

جلهّن  رتينه بنيْ أْيديهّن وأرْ يفْ
 يف مْعروفٍ فبايْعهّن  کوال يْعصين

 اهلل إّن  اهلل تْغفرْ هلّن ْس او
حميٌ   ذين لّ ا يا أّيها  غفورٌ رّ

قْوماً  ال تتوّلْوْا وْا امن



علْيمهْ قدْ  اهلل غضب
 ما يئسک االخره منوْا يئس
ار مْن کلْ ا   قبور لْ ا أْصواب فّ
 صفلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 ّسماوات وما يفلا سّبح هللّ ما يف

ض وهوْلْ ا  عزيزلْ ا رْ

 ذين لّ ا يا أّيها  مي کْْل ا
لم تقولون ما ال وْا امن

علون  تاً عندک  تفْ  اهلل رب مقْ
علون وْا أن تقول   ما ال تفْ

ذين لّ ا يبّ  اهلل إّن 
اً  يقاتلون يف سبيله أنّمه کصفّ

صوٌص  وإذْ قال   بنياٌن ّمرْ
لقْومه يا قْوم لم موسٰى 



تْؤذونّن وقد تّْعلمون أّنّ 
ا کإليْ  اهلل رسول مْ فلمّ
 اهلل أزاغوْا زاغ
 ال يْهدي اهللو قلوبمهْ 

وإذْ قال   فاسقني لْ ا قْوملْ ا
مي يا بّن بْ اى عيس ن مرْ

 اهلل إْسرائيل إّنّ رسول
ا بنيْ کإليْ  قاً ملّ  يدّي م ّمصدّ

يت من بْعديّتْوراة ومبّشرًا برسولٍ لا من
ْ
ها يأ ا مسْ د فلمّ  أْحْ
رٌ  هـٰذاوْا بّينات قاللْ ٱبـ هم جا سوْ

 ومْن أْظمل مّمن  ّمبنٌي 
ذب کلْ ا اهلل عىل ْفرتٰى ا

ع  ْسالمْل اى إلٰى وهو يدْ
 قْوملْ ا ال يْهدي اهللو
يريدون   ّظاملني لا



 اهلل نور يْطفئوْا ل
ممتّ نوره  اهللو بأْفواهمهْ 

 هو  افرون کلْ ا رهکولْو 
سل رسولهلّ ا ٰى دهْل ٱبـ ذي أرْ

 عىل قّ ليْظهرهْْل ا ودين
ين لا  رهکلّه ولْو کدّ
 ذين لّ ا يا أّيها  ون کْشرملْ ا
عىٰل  مْ کهْل أدلّ وْا امن

م ّمْن عذابٍ کّتارةٍ تناجي
ورسوله هللّ ٱبـ تْؤمنون  ألميٍ 

 اهلل وّتاهدون يف سبيل
مْ کفسمْ وأنکبأْموال
ٌ لّ  مْ کذال مْ إن کخريْ
مْ کيْغفرْ ل  نمتْ تْعلمون ک
ْ کذنوب خل مْ جّناتٍ کمْ ويدْ

نْهار ْلْ ا ّْتري من حتْتها



ن طّيبةً يف جّنات کومسا
ٍن    عظمي لْ ا فْوزلْ ا کذالعدْ
ر  حتّبونها نْصرٌ ّمنٰى وأخْ
 وفْتحٌ قريبٌ وبّشر اهلل
 ذين لّ ا يا أّيها  ْؤمنني ملْ ا
 نصارأ ونوْا کوْا امن
ن بْ اى ما قال عيسک اهلل

مي للْووارّيني مْن  مرْ

 قال اهللى إل أنصاري
 وارّيون حنْن أنصارْْل ا

ت ّطائفةٌ ّمن بّن منئاف اهلل
فرت ّطائفةٌ کإْسرائيل و

نا عىٰل وْا امن ذين لّ ا فأّيدْ
همْ فأْصبو   ظاهرين وْا عدوّ

 معةلا سوره  



ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 ّسماوات وما يفلا يف يسّبح هللّ ما

ضْلْ ا وسلْ ا کلملْ ا رْ  قدّ
ذي لّ ا هو  مي کْْل ا عزيزلْ ا

الً ّمّيني رسوْلْ ا بعث يف
 اياته  علْيمهْ يْتلوْا  ّمْنمهْ 
 تابکلْ ا يمهْ ويعلّممهکويز
وْا انکمة وإن کْْل او

 و  من قْبل لفي ضاللٍ ّمبنٍي 
بمهْ وْا خرين مْنمهْ مّلا يلْوقا

 کذال  مي کْْل ا عزيزلْ ا وهو
 اهللو  يْؤتيه من يشا اهلل فْضل
 مثل  عظمي لْ ا فْضللْ ا ذو
ّتْوراة مثّ لاوْا ذين ّْحللّ ا

مار ْيمل ْْل ا مثلکلمْ ْيملوها 
 قْوملْ ا أْسفارًا بْئس مثل



بکذين لّ ا  اهلل ياتئابوْا ذّ
 قْوملْ ا ال يْهدي اهللو
ذين لّ ا قْل يا أّيها  ّظاملني لا
متْ أنّ وْا هاد مْ کإن زعمْ

ليا ّناس لا هللّ من دون  أوْ
نمتْ کْوت إن ملْ اوْا فتمنّ 

وال يتمّنْونه أبدًا   صادقني 
متْ أْيديمهْ   علميٌ  اهللو مبا قدّ

 ْوتملْ ا قْل إّن   ّظاملني لٱبـ
ون مْنه فإنّه مالقيلّ ا مْ کذي تفرّ

ون  عالمإلٰى  مثّ تردّ
م مبا کّشهادة فينّبئلاو غْيبلْ ا
 ذين لّ ا يا أّيها  نمتْ تْعملون ک
إذا نودي وْا امن

 معةْل ا من يْوم لّصلٰوةل
 اهلل رکذإلٰى ْوْا عْس ٱفـ



ٌ  مْ کذالبْيع لْ اوْا وذر خريْ
  نمتْ تْعلمون کمْ إن کلّ 

 لّصلٰوةا فإذا قضيت
ضْلْ ا يفوْا تشرنٱفـ  رْ
 اهلل من فْضلوْا تغبْ او
ثريًا ک اهللوْا رکذْ او
 ّ لوون کّلعل وإذا   مْ تفْ

ْا رأ  وًا ّتارةً أوْ هلْ وْ

 کوکإلْيها وتروْا فّض نا
ٌ ّمن اهلل قائماً قْل ما عند  خريْ

 اهللو ّتاجارةلا و ومنالله
ازقني لا خريْ    رّ
 نافقونملْ ا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ



نافقون ملْ ا ک جا إذا
 اهلل لرسول کنْشهد إنّ وْا قال
 اهللو لرسوله کيْعمل إنّ  اهللو

نافقني ملْ ا يْشهد إّن 
انمهْ وْا ذّّت ا  ن اذبوکل أميْ

 اهلل عن سبيلوْا جّنةً فصدّ 
  يْعملون وْا انکما   سا إنّمهْ 
مثّ وْا امن بأنّمهْ  کذال

قلوبمهْ عىٰل  فطبعوْا فرک
قهون  وإذا   فمهْ ال يفْ

أْجساممهْ  کرأْيتمهْ تْعاجب
تْسمعْ لقْوهلمْ وْا وإن يقول

أنّمهْ خشبٌ ّمسّندةٌ ْيسبون ک
 عدوّ لْ ا هم ّل صْيوةٍ علْيمهْ ک
همْ قاتلمهحْ ٱفـ ٰ  اهلل ذرْ أنّ

وإذا قيل هلمْ   ون کيْؤف



 مْ رسولکيْستْغفرْ لْوْا تعال
ْا لّو  اهلل رؤوسمهْ وْ

ون وهم  ورأْيتمهْ يصدّ
علْيمهْ   سوا  ربون کّمْست

ت هلمْ أمْ لمْ تْستْغفرْ  أْستْغفرْ
 هلمْ إّن  اهلل هلمْ لن يْغفر

 قْوملْ ا ال يْهدي اهلل
ذين يقولون لّ ا هم   فاسقنيلْ ا

 مْن عند رسولعىٰل وْا ال تنفق
ٰ  اهلل وهللّ وْا ينفّض  حتّ

 ّسماواتلا خزائن
ض ْلْ او  ّن کولـٰرْ
قهون ملْ ا يقولون   نافقني ال يفْ

جْعنا دينة ملْ اى إل لئن رّ
رجّن  ذّل ْلْ ا عزّ مْنهاْلْ ا ليخْ
ة ولرسوله وللْمْؤمنني لْ ا وهللّ  عزّ



  مون نافقني ال يْعلملْ ا ّن کولـٰ
ال وْا امن ذين لّ ا يا أّيها

مْ وال کمْ أْموالکتلْه
الد  رکمْ عن ذکأوْ
عْل  اهلل لـٰئ کذالومن يفْ  کفأوْ
وْا وأنفق  اسرون ْل ا هم

م ّمن قْبل أن کمن ّما رزْقنا
يت أحد

ْ
ْوت ملْ ا مکيأ

تّن رْ إلٰى  فيقول ربّ لْوال أخّ
ق  ولن   ّصاْلني لا ن ّمنکوأأجلٍ قريبٍ فأّصدّ

ر ساً إذا هللا يؤخّ   جا نفْ
  خبريٌ مبا تْعملون  اهللو أجلها

 تغابنلا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ



 ّسماوات وما يفلا يسّبح هللّ ما يف
ض لهْلْ ا ْ ملْ ا رْ د ْْل ا وله کل مْ

 هو  قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  وهو
مْ کمْ فمنکذي خلقلّ ا
 اهللو م ّمْؤمٌن کافرٌ ومنک

 لقخ  مبا تْعملون بصريٌ 
ضْلْ او ّسماواتلا  رْ
سن کقّ وصّورْْل ٱبـ مْ فأحْ

  صري ملْ ا مْ وإلْيهکصور
 ّسماواتلا يْعمل ما يف

ون ْلْ او ض ويْعمل ما تسرّ رْ
 علميٌ بذات اهللو وما تْعلنون

ت  ّصدور لا
ْ
 مْ نبأکألمْ يأ

من قْبل وْا فرکذين لّ ا
وبال أْمرهمْ وهلمْ وْا فذاق

بأنّه  کذال  عذابٌ ألميٌ 



تيمهْ رسلمهانت تّ ک
ْ
بّينات لْ ٱبـ أ

وْا فرکأبشرٌ يْهدوننا فوْا فقال
 اهللو اهلل ْستْغناوّ  ْا وتوّلْو 

ذين لّ ا زعم  غّنٌّ ْحيدٌ 
 قْل وْا أن ّلن يْبعثوْا فرک
وريبّ لتْبعثّن مثّ لتنّبؤّن مبا بىٰل 

  يسريٌ  اهلل عىل کذالعملمْتْ و
 ورسولههللّ ٱبـوْا منئاف

 ذي أنزْلنالّ ا ّنورلاو
يْوم   مبا تْعملون خبريٌ  اهللو
ع ْل ا مْ ليْومکجْيمع  کذالمْ

هللّ ٱبـ ّتغابن ومن يْؤمنلا يْوم
رْ عْنه سّيئاته کويْعمْل صاْلاً ي فّ

خلْه جّناتٍ ّْتري من حتْتها  ويدْ
نْهار خالدين فيها أبدًا ْلْ ا

  عظمي لْ ا فْوزلْ ا کذال



وْا فرکذين لّ او
بکو لـٰئ بئاياتنا وْا ذّ  کأوْ

ّنار خالدين فيها لا بأْصوا
ما أصاب من   صري ملْ ا وبْئس

ن ومن  اهلل ّمصيبةٍ إالّ بإذْ
ّل کب اهللو يْهد قلْبههللّ ٱبـ يْؤمن
 اهللوْا وأطيع  علميٌ   شيْ 

سول فإن لاوْا وأطيع رّ

ا  بالغلْ ا رسولناعىٰل  توّلْيمتْ فإّنّ
إالّ هو إلـٰه  ال اهلل  بني ملْ ا

 لکفلْيتو اهلل وعىل
 ذين لّ ا يا أّيها  ون ْؤمنملْ ا
إّن مْن وْا امن

واج مْ کأزْ
الد ًا کوأوْ مْ عدوّ

ذروهمْ وإن حْ ٱفـ مْ کلّ 



وْا وتْغفروْا وتْصفووْا تْعف
حميٌ  اهلل فإّن  ا   غفورٌ رّ إّنّ

الدکأْموال مْ کمْ وأوْ
  عنده أْجرٌ عظميٌ  اهللو فْتنةٌ 
 تطْعمتْ ْس ا ما اهللوْا قتّ ٱفـ
وْا وأطيعوْا عمسْ او

نفسوْا وأنفق ًا ْلّ مْ کخريْ
سه لـٰئ ومن يوق شحّ نفْ  هم کفأوْ

لوون ملْ ا رض  فْ وْا إن تقْ
ه  اهلل ضاً حسناً يضاعفْ قرْ

 اهللو مْ کمْ ويْغفرْ لکل
 غْيبلْ ا عالم  ورٌ حلميٌ کش
  مي کْْل ا عزيزلْ ا ّشهادةلاو
 قالطلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ



متلا يا أّيها  ّنيّب إذا طلّقْ
تهّن   ّنسالا فطلّقوهّن لعدّ

ص ةلْ اوْا وأحْ وْا قتّ او عدّ
مْ ال ّتْرجوهّن من کربّ  اهلل

بيوتهّن وال خيْرْجن إالّ أن 
 ْ تني بفاحشةٍ ّمبّينةٍ وتل

ْ
 حدود کيأ

 اهلل ومن يتعدّ حدود اهلل
ري لعّل  سه ال تدْ  فقدْ ظمل نفْ

  أْمرًا  کذالْيد  بْعد  اهلل
وهّن کفإذا بلْغن أجلهّن فأْمس

 وفٍ أوْ فارقوهّن مبْعروفٍ مبْعر
لٍ وْا هدْش أو ذوْي عدْ
ّشهادة هللّ لاوْا مْ وأقيمکّمن

يوعظ به من  مْ کذال
 يْوملْ اوهللّ ٱبـ ان يْؤمنک
جْيعل ّله  اهلل خر ومن يّتقاال



زْقه مْن حْيث ال   خمْرجاً  ويرْ
 عىل ْل کْيتسب ومن يتو

بالغ  اهلل فهو حْسبه إّن  اهلل
  ّل شيْ کل اهلل أْمره قدْ جعل

رًا  ئي يئْسن منلاو  قدْ  الّ
 مْ إنکويض من نّسائملْ ا
تهّن ثالثةرْ ا التلاو هرٍ ْش أ تْبمتْ فعدّ ئي لمْ يْضن وأوْ  الّ

ال أجلهّن أن يضْعن ْلْ ا ْحْ
جْيعل ّله مْن  اهلل ْْحلهّن ومن يّتق
 اهلل أْمر کذال  أْمره يْسرًا 
 اهلل مْ ومن يّتقکأنزله إليْ 

رْ عْنه سّيئاتکي ه ويْعظمْ له فّ
نوهّن مْن کأْس   أْجرًا 
مْ کنمت ّمن وْجدکحْيث س

وهّن لتضّيق وْا وال تضارّ



الت ّن أوْ کعلْيهّن وإن 
ٰ وْا ْْحلٍ فأنفق يضْعن  علْيهّن حتّ

ضْعن ل مْ کْْحلهّن فإْن أرْ
مترئاف

ْ
وْا توهّن أجورهّن وأ

متْ کبْين م مبْعروفٍ وإن تعاسرْ
ر ضع له أخْ لينفقْ ذو   ٰى فسرتْ

قه س  لّفکال ي اهلل تاها  فلْينفقْ مّماعةٍ ّمن سعته ومن قدر علْيه رزْ

ساً إالّ ما اهلل علا  نفْ  تاها سياجْ
أّين کو  بْعد عْسرٍ يْسرًا  اهلل

يةٍ عتتْ عْن أْمر رّبها  ّمن قرْ
ورسله فواسْبناها حساباً شديدًا 

ْبناها عذاباً نّ    رًا کوعذّ
ان کفذاقتْ وبال أْمرها و

 أعدّ   ها خْسرًا عاقبة أْمر
 هلمْ عذاباً شديدًا  اهلل



لي اهللوْا قتّ ٱفـ  يا أوْ
قدْ وْا امن ذين لّ ا ْلبابْلْ ا

  رًا کمْ ذکإليْ  اهلل أنزل
سو  ايات مْ کعليْ يْتلوْا الً رّ
رج اهلل  ذين لّ ا مبّيناتٍ ّليخْ
ّصاْلات لاوْا وعملوْا امن
ّنور لاى إل ّظلماتلا من

ْلاً ويْعمْل صاهللّ ٱبـ ومن يْؤمن

خلْه جّناتٍ ّْتري من حتْتها  يدْ
نْهار خالدين فيها أبدًا قدْ ْلْ ا

سن قاً  اهلل أحْ  اهلل  له رزْ
ذي خلق سْبع مساواتٍ لّ ا

لْلْ ا ومن ض مْثلهّن يتنزّ  رْ
 أّن وْا ْمر بْينهّن لتْعلمْلْ ا

قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  اهلل



ّل کقدْ أحاط ب اهلل وأّن 
  علْماً   شيْ 
 تورميلا سوره  
ـٰنا اهللم بْس  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 

م ما لا يا أّيها ّنيّب لم حترّ
ضات  کل اهلل أحّل  تْبتغي مرْ

واج غفورٌ  اهللو کأزْ
حميٌ  مْ کل اهلل قدْ فرض  رّ

ان  اهللو مْ کحتلّة أميْ
 علميلْ ا مْ وهوکمْوال

 ّنيّب لا وإذْ أسرّ   مي کْْل ا
ا إلٰى  واجه حديثاً فلمّ بْعض أزْ

علْيه  اهلل نّبأتْ به وأْظهره
رض عن  ف بْعضه وأعْ عرّ



ا نّبأها به قالتْ مْن أنبأ  کبْعٍض فلمّ
  بري ْل ا علميلْ ا قال نّبأّن هـٰذا

فقدْ  اهللى إل إن تتوبا
ما وإن کصغتْ قلوب

هو  اهلل تظاهرا علْيه فإّن 
يل وصالح  مْواله وجربْ

ة بْعد کالئملْ او ْؤمننيملْ ا
رّبه إن ٰى عس  ظهريٌ  کذال

ه ّن أن يْبدلکطلّق
ًا ّمن واجاً خريْ ّن کأزْ

مْسلماتٍ ّمْؤمناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ 
عابداتٍ سائواتٍ ثّيباتٍ 

 ذين لّ ا يا أّيها  ارًا کوأبْ 
مْ کأنفسوْا قوْا امن
 مْ نارًا وقودهاکوأْهلي

اجارة علْيها ْْل او ّناسلا



ةٌ غالظٌ شدادٌ ال کمالئ
ما أمرهمْ  اهلل يْعصون

علون ما يْؤمرون   يا أّيها  ويفْ
ال وْا فرکذين لّ ا

ا لْ اوْا تْعتذر يْوم إّنّ
ن ما  يا   نمتْ تْعملون کّْتزوْ

وْا امن ذين لّ ا أّيها
تْوبةً  اهللى إلوْا توب

مْ أن کربّ ٰى نّصوحاً عس
ر عنکي مْ کمْ سّيئاتکفّ

خل مْ جّناتٍ ّْتري من کويدْ
 نْهار يْوم ال خيْزيْلْ ا حتْتها
 ذين لّ او ّنيّب لا اهلل
بنيْ ٰى يْسع معه نورهمْ وْا امن

انمهْ يقولون  أْيديمهْ وبأميْ
مْ لنا نورنا فرْ لنا غْ او رّبنا أمتْ



يا   قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل  کإنّ 
ارکلْ ا ّنيّب جاهدلا أّيها  فّ
لظْ علْيمهْ غْ او نافقنيملْ او

واهمْ جهّنّ وبْئس
ْ
  صري ملْ ا ومأ

ّللّذين الً مث اهلل ضرب
 ْمرأة نوٍح اوْا فرک
حتْت انتا کرأة لوٍط ْم او

عْبدْين مْن عبادنا صاْلنيْ 

 اهلل فخانتامها فمْل يْغنيا عْنهما من
 ّنار معلا خالدْ ا شْيئاً وقيل

اخلني لا  اهلل وضرب  دّ
ْمرأة اوْا امن ّللّذين الً مث

عْون إذْ قالتْ ربّ  ن بْ ا فرْ
ّنة وجنّّن ْل ا بْيتاً يف کلي عند

عْون وعمله وجنّّن من  من فرْ
مي  ّظاملني لا قْوملْ ا  ومرْ



رانبْ ا يت لّ ا نت عمْ
نا فيه من  جها فنفخْ صنتْ فرْ أحْ

قتْ ب وحنا وصدّ لمات رّبها کرّ
 انتْ منکتبه وکو
  قانتني لْ ا
 کلملْ ا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

ْ ملْ ا ذي بيدهلّ ا کتبار  وهو کل
ذي لّ ا  قديرٌ   ّل شيْ کعىٰل 
ياة ْْل او ْوتملْ ا خلق
سن کمْ أيّ کليْبلو مْ أحْ
  غفور لْ ا عزيزلْ ا وهوالً عم
ذي خلق سْبع مساواتٍ لّ ا

 يف خلْقٰى طباقاً ّما تر
ـٰنلا ْحْ  جعرْ ٱفـ من تفاوتٍ  رّ



  من فطورٍ ٰى بصر هْل ترلْ ا
تنيْ کبصر لْ ا جعرْ ا مثّ  رّ

وهو  ئاً بصر خاسلْ ا کينقلبْ إليْ 
نْيا لا  ّسمالا ولقدْ زّيّنا  حسريٌ  دّ

مبصابيح وجعلْناها رجوماً 
نا هلمْ ّللّشي تدْ اطني وأعْ

وللّذين   ّسعري لا عذاب
برّبمهْ عذاب جهّنّ وْا فرک

وْا إذا أْلق  صري ملْ ا وبْئس
  هلا شهيقاً وهي تفور وْا فيها مسع

لّما کغْيظ لْ ا اد متّيز منکت
أْلقي فيها فْوٌج سأهلمْ خزنتها 

ت
ْ
 قدْ بىٰل وْا قال  مْ نذيرٌ کألمْ يأ

ْبنا وقلْنا مکنا نذيرٌ ف جا لذّ  ا نزّ
إْن أنمتْ إالّ   من شيْ  اهلل

لْو وْا وقال  بريٍ کيف ضاللٍ 



ّنا يف کّنا نْسمع أوْ نْعقل ما ک
وْا رتفعْ ٱفـ  ّسعري لا أْصواب

ْصواب قاً ْلّ   ّسعري لا بذنبمهْ فسوْ
 ذين خيْشْون رّبمهلّ ا إّن 

غْيب هلم ّمْغفرةٌ وأْجرٌ لْ ٱبـ
مْ کقْولوْا وأسرّ   بريٌ ک
إنّه علميٌ به وْا هرْج ا أو

أال يْعمل   ّصدور لا بذات

 لّطيفلا مْن خلق وهو
ذي جعل لّ ا هو  بري ْل ا
ض ذلوْلْ ا مکل الً رْ
بها کيف مناوْا شْم ٱفـ
قه وإلْيهوْا لکو زْ  من رّ
  لّسماايف منمت ّمن أ   ّنشور لا

ض ْلْ ا مکأن خيْسف ب رْ
أمْ أمنمت ّمن   فإذا هي متور 



سل عليْ   لّسماايف  مْ کأن يرْ
  ْيف نذير کباً فستْعلمون حاص
بکولقدْ  ذين من قْبلمهْ لّ ا ذّ

أولمْ   ري کان نکْيف کف
ْا ير ّطريْ فْوقمهْ لاى إلوْ

بْضن ما مْيس هّن کصاّفاتٍ ويقْ
ـٰنلا إالّ  ْحْ   ّل شيْ کإنّه ب رّ
ذي هو لّ ا هـٰذاأّمْن   بصريٌ 

م ّمن کمْ ينصرکجندٌ لّ 
ـٰنلا دون ْحْ  إن رّ

 يف غرورٍ کلْ ا
   افرون إالّ

زقلّ ا هـٰذاأّمْن  مْ کذي يرْ
قه بل ّلّ  کإْن أْمس يف وْا رزْ

 ّباً کأفمن مْيشي م  عتوٍّ ونفورٍ 
أّمن مْيشي أْهدٰى  وْجههعىٰل 
قْل   صراٍط ّمْستقميٍ عىٰل  سوّياً 



مْ وجعل کذي أنشألّ ا هو
علا مکل  ْبصارْلْ او ّسمْ
  رون کّما تْش الً ْفئدة قليْلْ او

 مْ يفکذي ذرألّ ا قْل هو
ض وإلْيه حتْشرون ْلْ ا   رْ

د لْ ا هـٰذا ويقولون متٰ  وعْ
ا  نمتْ صادقني کإن   قْل إّنّ

ا اهلل عملْ عندلْ ا أناْ  وإّنّ

ه زْلفةً سيئتْ   نذيرٌ ّمبنٌي  ا رأوْ فلمّ
وْا فرکذين لّ ا وجوه
نمت به کذي لّ ا هـٰذاوقيل 

عون  قْل أرأْيمتْ إْن   تدّ
ومن ّمعي أوْ  اهلل ّنکأْهل

افرين مْن کلْ ا جيري رْحنا فمن
ـٰنلا قْل هو  عذابٍ ألميٍ  ْحْ   رّ

لْنا کبه وعلْيه تو امّنا



  فستْعلمون مْن هو يف ضاللٍ ّمبنٍي 
قْل أرأْيمتْ إْن أْصبح 

مْ غْورًا فمن کماؤ
تي
ْ
  ّمعنٍي   م مباکيأ
 ملْلقا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

ما   قمل وما يْسطرون لْ او ن
نوٍن  کربّ أنت بنْعمة  وإّن   مباجْ

 کوإنّ   ْلْجرًا غريْ مْمنوٍن  کل
فستْبصر   خلقٍ عظميٍ  لعىٰل 

 مکبأييّ   ويْبصرون 
تون ملْ ا هو  کإّن ربّ   فْ

مل مبن ضّل عن سبيله  أعْ
مل  فال تطع  ْهتدين ملْ ٱبـ وهو أعْ



بني کملْ ا هن وْا ودّ   ذّ لْو تدْ
هنون  ّل کوال تطعْ   فيدْ
فٍ ّمهنٍي  مّناٍع   بنمميٍ   ّمّشامّهازٍ   حالّ

 کذال عتلٍّ بْعد  ّللْخريْ مْعتدٍ أثميٍ 
ان ذا مالٍ کأن   زنميٍ  نا ايات  علْيهتْتىٰل  إذا  وبنني 

لني ْلْ ا قال أساطري  سنسمه  وّ
طوم ْل ا عىل إنّا   رْ

 ما بلْونا أْصوابکبلْوناهمْ 
ليْصرمّنها وْا ّنة إذْ أْقسمْل ا

فطاف   وال يْستْثنون   مْصبوني 
بّ  وهمْ  کعلْيها طائفٌ ّمن رّ

فأْصبوتْ   نائمون 
  مْصبوني  ْا فتنادوْ   لّصرمي ٱـک
ثعىٰل وْا دغْ ا أن مْ کحرْ

  نمتْ صارمني کإن 



  وهمْ يتخافتون وْا طلقنٱفـ
خلّنها يْوم لْ ا أن الّ يدْ

ْا   نٌي کم ّمْس کعليْ   وغدوْ
دٍ قادرين عىٰل  ها   حرْ ا رأوْ فلمّ
بْل حنْن   إنّا لضاّلون وْا قال

سطمهْ   حْمرومون  قال أوْ
  مْ لْوال تسّبوون کألمْ أقل لّ 

ّنا کسْبوان رّبنا إنّا وْا قال

بْعٍض عىٰل  فأْقبل بْعضمهْ   ظاملني 
يا وْيلنا إّنا وْا قال  يتالومون 

رّبنا ٰى عس  ّنا طاغني ک
ًا ّمْنها إنّا إلٰى  أن يْبدلنا خريْ

 کذالک  رّبنا راغبون 
 االخره ابعذاب ولعذلْ ا
  يْعلمون وْا انکرب لْو کأ

 إّن للْمّتقني عند رّبمهْ جّنات



عل  ّنعمي لا  ْسلمنيملْ ا أفناجْ
رمني ملْ ٱـک ْيف کمْ کما ل  اجْ
تابٌ کمْ کأمْ ل  مون کحتْ 

رسون  مْ فيه ملا کإّن ل  فيه تدْ
ون  اٌن کأمْ ل  ّتريّ مْ أميْ
قيامة لْ ا يْومإلٰى  علْينا بالغةٌ 
سلمْه   مون کمْ ملا حتْ کإّن ل
أمْ هلمْ   زعميٌ  کذالأّيمه ب

 فلْي  اکشر
ْ
ائمهْ کبشروْا تأ

  صادقني وْا انکإن 
شف عن ساٍق کيْوم ي
عْون ّساجود فال لاى إل ويدْ
خاشعةً أْبصارهمْ   يْستطيعون 

هقمهْ ذّلةٌ وقدْ  وْا انکترْ
عْون ّساجود وهمْ لاى إل يدْ
ّن ومن ي  ساملون  ب کفذرْ ذّ



رجمه ديث سنْْل ابهـٰذا  ْستدْ
وأْملي   ّمْن حْيث ال يْعلمون 

أمْ   ْيدي متنٌي کهلمْ إّن 
تْسأهلمْ أْجرًا فمه ّمن ّمْغرٍم 

غْيب لْ ا أمْ عندهم  ّمْثقلون 
م کرْب ْلْص ٱفـ  تبون کفمهْ ي
 صاحبکن کوال ت کربّ 
وهو ٰى وت إذْ نادْْل ا

لْوال أن   ظومٌ کم
ّبه لنبذکتدار  ه نْعمةٌ ّمن رّ

مومٌ  وهو  عرالْ ٱبـ تباه ْج ٱفـ  مذْ
وإن   ّصاْلني لا رّبه فاجعله من

وْا فرکذين لّ ا ادکي
لقون وْا بأْبصارهمْ مّلا مسع کليزْ

ر ويقولون إنّه کذّ لا



نوٌن  رٌ کوما هو إالّ ذ  ملاجْ
  ّللْعاملني 

 اقةْلا سوره  
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
وما   اّقة ْْل ا ما  ْْلاّقة ا

را بتْ ک  اّقة ْْل ا ما کأدْ ذّ
فأّما مثود   قارعة لْ ٱبـ مثود وعادٌ 

وأّما   ّطاغية لٱبـوْا کفأْهل
صرٍ وْا کعادٌ فأْهل بريحٍ صرْ رها علْيمهْ سْبع ليالٍ   عاتيةٍ  سخّ

ى ومثانية أّياٍم حسوماً فرت
علْ ا أنّمهْ کٰى قْوم فيها صرْ

اجاز ّنْلٍ خاويةٍ  ٰى فهْل تر  أعْ
عْون   جاو  هلم ّمن باقيةٍ  فرْ

 اتکْؤتفملْ او قْبله ومن



رسول ْوْا فعص  اطئة ْل ٱبـ
ابيةً  ذةً رّ   رّبمهْ فأخذهمْ أخْ

مْ کْحلْنا  املْ اى إنّا مّلا طغ
علها ل  ارية ْل ا يف مْ کلناجْ
  رةً وتعيها أذٌن واعيةٌ کتذْ 

خةٌ لا فإذا نفخ يف ّصور نفْ
ضْلْ ا وْحلت  واحدةٌ   رْ

ةً کتا دکبال فدْل او

 تفيْومئذٍ وقع  واحدةً 
تناو  واقعة لْ ا   ّسمالا شقّ

عىٰل  کلملْ او  فهي يْومئذٍ واهيةٌ 
ش ربّ  جائها وْيمل عرْ  کأرْ

يْومئذٍ   فْوقمهْ يْومئذٍ مثانيةٌ  مْ کمنٰى تْعرضون ال ّتْف
تابه کفأّما مْن أويت   خافيةٌ 

وْا رؤْق ا بيمينه فيقول هاؤم



إّنّ ظننت أّنّ   يهْ تابک
 فهو يف عيشةٍ   يهْ مالٍق حساب
اضيةٍ    يف جّنةٍ عاليةٍ   رّ

وْا لک  قطوفها دانيةٌ 
متْ يفوْا ربْش او  هنيئاً مبا أْسلفْ
وأّما مْن   الية ْل ا ّيامْلْ ا

تابه بشماله فيقول يا لْيتّن کأويت 
ر   يهْ تابکلمْ أوت  ولمْ أدْ

 انتکيا لْيتها   يهْ ما حساب
ٰن   قاضية لْ ا  کهل  يهْ عّنّ مال ما أغْ

 مثّ   خذوه فغلّوه   يهْ عّنّ سلْطان
مثّ يف سلْسلةٍ   ومي صلّوه ْل ا

عها سْبعون ذراعاً   ذرْ
ان ال کإنّه   وه کلْس ٱفـ

 وال يضّ   عظمي لْ اهللّ ٱبـ يْؤمن
 فلْيس له  ني کْس ملْ ا طعامعىٰل 



وال   يْوم هاهنا ْحميٌ لْ ا
ال   طعامٌ إالّ مْن غْسلنٍي 

 
ْ
  اطؤون ْل ا له إالّ کيأ

وما ال   تْبصرون  فال أْقسم مبا
ه لقْول رسولٍ   تْبصرون 

إنّ
الً وما هو بقْول شاعرٍ قلي  رميٍ ک

اهٍن کوال بقْول   ما تْؤمنون 
يٌل ّمن تْنز  رون کما تذالً قلي

بّ  ولْو تقّول علْينا   عاملني لْ ا رّ
نا مْنه  قاويل ْلْ ا بْعض  ْلخذْ
  وتني لْ ا مثّ لقطْعنا مْنه  يمني لْ ٱبـ

أحدٍ عْنه  م ّمْن کفما من رةٌ کوإنّه لتذْ   حاجزين 
م کوإّنا لنْعمل أّن من  ّللْمّتقني 

بني کّم   عىل وإنّه ْلْسرةٌ   ذّ



  يقني لْ ا وإنّه ْلقّ   افرين کلْ ا
  عظمي لْ ا کم ربّ ْس ٱبـ فسّبحْ 
 عارجملْ ا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
  سأل سائٌل بعذابٍ واقعٍ 

 ْ  ّمن  افرين لْيس له دافعٌ کّلل
 تْعرج  عارج ملْ ا ذي اهلل

وح إلْيه يف لاو ةکالئملْ ا رّ
داره مْخسني کيْوٍم  ان مقْ
ًا مجيْص ٱفـ  أْلف سنةٍ    الً رْب صربْ

نه بعيدًا  ونراه   إنّمهْ يروْ
  ّسمالا ونکيْوم ت  قريباً 
 بالْل ا ونکوت  ْهل ملْ ٱـک
  وال يْسأل ْحميٌ ْحيماً   عْهن لْ ٱـک

رم لْو ملْ ا يبّصرونمهْ يودّ  اجْ



تدي مْن عذاب يْومئذٍ ببنيه    يفْ
 وفصيلته  وصاحبته وأخيه 

 ومن يف  يت تْؤويه لّ ا
ض مجيعاً مثّ يناجيه ْلْ ا الّ ک  رْ

اعةً ّللّشو  ٰى إنّها لظ   ٰى نزّ
عو بر وتولّ  ْا تدْ   ٰى مْن أدْ

ع  إّن   ٰى ومجع فأوْ
  نسان خلق هلوعاً ْل ا

  ّشرّ جزوعاً لا إذا مّسه
  ريْ منوعاً ْل ا هوإذا مّس 

 ذين همْ لّ ا  صلنّي ملْ ا إالّ 
  صالتمهْ دائمون عىٰل 

ذين يف أْمواهلمْ حقٌّ لّ او
روم ملْ او ّللّسائل  ّمْعلومٌ    وْ

قون بيْوملّ او  ذين يصدّ
ين لا ذين هم ّمْن لّ او  دّ



إّن   عذاب رّبمه ّمْشفقون 
موٍن 

ْ
  عذاب رّبمهْ غريْ مأ

ذين همْ لفروجمهْ لّ او
عىٰل  إالّ    حافظون

واجمهْ أوْ ما مل تْ کأزْ
انمهْ فإنّمهْ غريْ ملومني   فمن  أميْ

لـٰئ کذال  وراٰى تغبْ ا  هم کفأوْ
ذين همْ لّ او  عادون لْ ا

ْلماناتمهْ وعْهدهمْ 
ذين هم لّ او  راعون 

ذين لّ او  بشهاداتمهْ قائمون 
  صالتمهْ يافظون عىٰل  همْ 

لـٰئ   رمون کيف جّناتٍ ّم  کأوْ
 کقبلوْا فرکذين لّ ا فمال

 يمني وعنلْ ا عن  مْهطعني 
 ّل کأيْطمع   ّشمال عزين لا



خل جّنة ْم ا رٍئ ّمْنمهْ أن يدْ
ا ک  نعميٍ  ّ ناهم ممّ الّ إنّا خلقْ

 فال أْقسم بربّ   يْعلمون 
غارب إنّا ملْ او شارقملْ ا

ل عىٰل   لقادرون  أن نّبدّ
ًا ّمْنمهْ وما حنْن مبْسبوقني    خريْ

همْ خيوض وْا ويلْعب وْا فذرْ
 ٰ ذي لّ ا يْوممهوْا يالق حتّ

يْوم خيْرجون   يوعدون 
ْجدا  سراعاً ْلْ ا من
نصبٍ إلٰى  أنّمهْ ک

خاشعةً أْبصارهمْ   يوفضون 
هقمهْ ذّلةٌ   يْوملْ ا کذال ترْ

  يوعدون وْا انکذي لّ ا
 سوره نوح  



ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
سلْنا نوحاً  قْومه إلٰى  إنّا أرْ

من قْبل أن  کْومأْن أنذرْ ق
تيمهْ عذابٌ ألميٌ 

ْ
قال يا   يأ

  مْ نذيرٌ ّمبنٌي کقْوم إّنّ ل
 اهللوْا بدعْ ا أن
يْغفرْ   قوه وأطيعون تّ او
مْ کم ّمن ذنوبکل

رْ  أجلٍ إلٰى  مْ کويؤخّ  إذا اهلل ّمسّمى إّن أجل
ر لْو   جا   نمتْ تْعلمون کال يؤخّ

الً قال ربّ إّنّ دعْوت قْومي ليْ 
همْ دعائي ف  ونهارًا  مْل يزدْ

لّما کوإّنّ   إالّ فرارًا 
وْا دعْوتمهْ لتْغفر هلمْ جعل

 ذانمهْ ا  أصابعمهْ يف



ثيابمهْ ْوْا تْغشْس او
وْا ربکتْس اووْا وأصرّ 

مثّ إّنّ   بارًا کتْس ا
مثّ إّنّ   دعْوتمهْ جهارًا 

ت هلمْ  لنت هلمْ وأْسررْ أعْ
وْا تْغفرْس ا فقلْت  إْسرارًا 

ارًا ان غکمْ إنّه کربّ    فّ
سل م کعليْ   ّسمالا يرْ

رارًا  مْ کومْيددْ   ّمدْ
مْ کبأْموالٍ وبنني وجْيعل لّ 

ّما   مْ أنْهارًا کجّناتٍ وجْيعل لّ 
جون هللّ وقارًا کل   مْ ال ترْ

  مْ أْطوارًا کوقدْ خلق
ْا ألمْ تر  اهلل ْيف خلقکوْ

 وجعل  سْبع مساواتٍ طباقاً 
 قمر فيهّن نورًا وجعللْ ا



س سرلا  اهللو  اجاً ّشمْ
ض نباتاً ْلْ ا م ّمنکأنبت   رْ

مْ کمْ فيها وخيْرجکمثّ يعيد
راجاً   مکجعل ل اهللو  إخْ

ض بساطاً ْلْ ا وْا کلتْسل  رْ
بّ   فاجاجاً الً مْنها سب قال نوحٌ رّ

وْا بعتّ او إنّمهْ عصْوّن
ه ماله وولده إالّ  من ّلمْ يزدْ

رًا کموْا رکوم  خسارًا 
  ّن ال تذروْا وقال  ّبارًا ک
ًا کهلتا مْ وال تذرّن ودّ

وال سواعاً وال يغو  
وقدْ   ويعوق ونْسرًا 

 ّ  ثريًا وال تزدکوْا أضل
مّما   الً ّظاملني إالّ ضاللا

رق وْا خطيئاتمهْ أغْ



خل وْا نارًا فمْل جيدوْا فأدْ
  أنصارًا  اهلل هلم ّمن دون

بّ ال تذرْ   عىل وقال نوحٌ رّ
ض منْلْ ا افرين کلْ ا رْ

همْ  کإنّ   دّيارًا  إن تذرْ
 ّ وْا وال يلد کعبادوْا يضل

ارًا کإالّ فاجرًا   ربّ   فّ
فرْ لي ولوالدّي وملن غْ ا

 دخل بْييت مْؤمناً وللْمْؤمنني
 ْؤمنات وال تزدملْ او
  ّظاملني إالّ تبارًا لا
 نلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
تمع نفرٌ ْس ا قْل أوحي إليّ أنّه

 قرْ ا مسْعنا إنّ وْا ّن فقالْل ا ّمن



ْشدلاى إل يْهدي  اً عاجباً ان  رّ
  برّبنا أحدًا  کبه ولن نّْشر مّنائاف

ذ ّّت ا جدّ رّبنا ماٰى وأنّه تعال
وأنّه   صاحبةً وال ولدًا 

 اهلل عىل ان يقول سفيهناک
وأنّا ظنّنا أن ّلن   شططاً 
 عىل ّن ْل او نسْل ا تقول
ان کوأنّه   ذباً ک اهلل

وذون نس يعْل ا رجاٌل ّمن
ّن فزادوهمْ ْل ا برجالٍ ّمن

ما کوْا وأنّمهْ ظنّ   رهقاً 
 اهلل ظننمتْ أن ّلن يْبعث

  ّسمالا وأنّا ملْسنا  أحدًا 
ناها ملئتْ حرساً شديدًا  فوجدْ

عد مْنها مقاعد کوأّنا   وشهباً  ّنا نقْ
ع فمن يْستمع ن جيدْ له شهاباً اال للّسمْ



صدًا  ري   رّ وأنّا ال ندْ
ض ْلْ ا مبن يفأشرٌّ أريد  رْ

  أمْ أراد بمهْ رّبمهْ رشدًا 
ّصاْلون ومّنا لا وأنّا مّنا
ّنا طرائق ک کذال دون
 وأنّا ظنّنا أن ّلن نّعاجز  قددًا 
ض ولن نّْعاجزه ْلْ ا يف اهلل رْ
 ٰى دهْل ا وأنّا مّلا مسْعنا  هرباً 

به فمن يْؤمن برّبه فال خياف  امّنا
 وأنّا مّنا  خبْساً وال رهقاً 

قاسطون لْ ا ْسلمون ومّناملْ ا
لـٰئ فمْن أْسمل ْا حترّ  کفأوْ وْ

قاسطون لْ ا وأّما  رشدًا 
 وأّلو  لهّنّ حطباً وْا انکف

ّطريقة لا عىلوْا تقامْس ا
تنمهْ فيه   غدقاً   ْلْسقْيناهم ّما لنفْ



ر رّبه کومن يْعرْض عن ذ
 وأّن   ه عذاباً صعدًا کيْسل
عملْ ا  معوْا ساجد هللّ فال تدْ

وأنّه مّلا قام   ًا أحد اهلل
عوه  اهلل عْبد وْا ادکيدْ

ا   ونون علْيه لبدًا کي قْل إّنّ
عو به  کرْش أ ريبّ وال ْا أدْ
 کقْل إّنّ ال أْمل  أحدًا 

ًا وال رشدًا کل قْل   مْ ضرّ
أحدٌ  اهلل إّنّ لن جيريّن من

  ولْن أجد من دونه ملْتودًا 
ورساالته  اهلل إالّ بالغاً ّمن

سوله فإّن له ور اهلل ومن يْعص
ٰ   نار جهّنّ خالدين فيها أبدًا   حتّ

ما يوعدون  ْا إذا رأوْ 
فسيْعلمون مْن أْضعف ناصرًا 



قْل إْن   وأقّل عددًا 
ري أقريبٌ ّما  أدْ
توعدون أمْ جْيعل له ريبّ 

غْيب فال لْ ا عالم  أمدًا 
إالّ   غْيبه أحدًا عىٰل  يْظهر
سولٍ فإنّه ٰى تضرْ ا من من رّ
يدْيه ومْن خلْفه  من بنيْ  کيْسل

ليْعمل أن قدْ   رصدًا 

رساالت رّبمهْ وْا أْبلغ
ص ٰى وأحاط مبا لدْيمهْ وأحْ

  عددًا   ّل شيْ ک
ّململْ ا سوره    زّ

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
ّمل ملْ ا يا أّيها لّْيل إالّ لا قم  زّ

  الً قصْ مْنه قلينا نْصفه أو  الً قلي



 ان قرْ لْ ا أوْ زدْ علْيه ورتّل
تي   الً ثقيالً قْو  کإّنا سنلْقي عليْ   الً ترْ

لّْيل هي أشدّ لا إّن ناشئة
 کإّن ل  الً اً وأْقوم قيئوْط 
  الً لّنهار سْبواً طويايف 

وتبّتْل  کم ربّ ْس ا رکذْ او
 ْشرقملْ ا ربّ   الً إلْيه تْبتي

 إالّ هوإلـٰه  ْغرب الملْ او

ه وّّت ٱفـ عىٰل  رْب ْص او  الً يکذْ
رًا هْ او ما يقولون همْ هاجْ اجرْ

ّن  الً مجي بنيکملْ او وذرْ  ذّ
لي  إّن   الً ّنْعمة ومّهلمْهْ قليلاأوْ
وطعاماً   وجويماً الً اکلدْينا أن

  ذا غّصةٍ وعذاباً أليماً 
جف ضْلْ ا يْوم ترْ  رْ

بال ْل ا انتکبال وْل او



سلْنا   الً ثيباً ّمهيک إنّا أرْ
شاهدًا الً مْ رسوکإليْ 
سلْناکمْ کعليْ  لٰى إ ما أرْ

عْون رسو ٰى فعص  الً فرْ
عْون ناه لا فرْ سول فأخذْ رّ

ذًا وبي ْيف تّتقون کف  الً أخْ
متْ يْوماً جْيعلکإن   فرْ

منفطرٌ   ّسمالا  وْلدان شيباً لْ ا

عوکبه  ده مفْ إّن   الً ان وعْ
 ذّّت ا  شا رةٌ فمنکتذْ  هـٰذه
يْعمل  کإّن ربّ   الً رّبه سبيإلٰى 
ٰن  تقوم کأنّ   من ثلثيأدْ
 لّْيل ونْصفه وثلثه وطائفةٌ ّمنلا
ر اهللو کذين معلّ ا  لّْيللا يقدّ
ّنهار عمل أن ّلن لاو

 مْ کحتْصوه فتاب عليْ 



 ان قرْ لْ ا ما تيّسر منوْا رؤْق ٱفـ
م کون منکعمل أن سي

ضٰى ّم  خرون ا و رْ
ض ْلْ ا يْضربون يف رْ

 و اهلل يْبتغون من فْضل
 خرون يقاتلون يف سبيلا

ر مْنه ما تيّس وْا رؤْق ٱفـ اهلل
 و لّصلٰوةاوْا وأقيم

 ٰوةکزّ لاوْا ات
ضاً  اهللوْا وأْقرض قرْ

م م کْلنفسوْا حسناً وما تقدّ
ٍ ّتدوه عند هو  اهلل ّمْن خريْ

ظم أْجرًا  ًا وأعْ  خريْ
 اهلل إّن  اهللوْا تْغفرْس او

حميٌ    غفورٌ رّ
ثرملْ ا سوره    دّ



ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
ثّر ملْ ا يا أّيها   ذرْ قمْ فأن  دّ
ْ کف کوربّ    فطّهرْ  کوثياب  ربّ
ْجزلاو وال مْتنن   اجرْ هْ ٱفـ رّ
فإذا   رْب ْص ٱفـ کولربّ   ثر کتْست

يْومئذٍ  کذالف  ّناقور لا نقر يف افرين کلْ ا عىل  يْومٌ عسريٌ 
ت   غريْ يسريٍ  ّن ومْن خلقْ ذرْ

الً وجعلْت له ما  وحيدًا 
دودًا  ْ   وبنني شهودًا   ممّ
مثّ يْطمع   هيدًا ومّهدتّ له متْ 
 انکالّ إنّه ک  أْن أزيد 

هقه   نا عنيدًا ياتئال سأرْ
ر کإنّه ف  صعودًا    ر وقدّ

ر کفقتل  ْيف کمثّ قتل   ْيف قدّ
ر    مثّ عبس وبسر   مثّ نظر   قدّ



بر فقال إْن   رب کتْس او مثّ أدْ
رٌ يْؤثر  هـٰذا إْن   إالّ سوْ
  بشر لْ ا إالّ قْول هـٰذا

را  سأْصليه سقر  ما  کوما أدْ
لّواحةٌ   ال تْبقي وال تذر   سقر 
وما جعلْنا   علْيها تْسعة عشر   ّللْبشر 

ةً کّنار إالّ مالئلا أْصواب
تمهْ إالّ فْتنةً  وما جعلْنا عدّ

 ليْستْيقنوْا فرکّللّذين 
تاب کلْ اوْا ذين أوتلّ ا

داد وْا امن ذين لّ ا ويزْ
تاب ذين لّ ا إمياناً وال يرْ

 تابکلْ اوْا أوت
 ْؤمنون وليقولملْ او
 ذين يف قلوبمه ّمرٌض لّ ا
 افرون ماذا أرادکلْ او



 يضّل  کذالک الً مثبهـٰذا  اهلل
  ويْهدي من يشا  من يشا اهلل

إالّ هو  کوما يْعمل جنود ربّ 
  للْبشر ٰى رکوما هي إالّ ذ

لّْيل إذْ لاو  قمر لْ او الّ ک
بر    ّصْبح إذا أْسفر لاو  أدْ

د   رب کلْ اى إنّها لحْ
مْ کمن  شا ملن  يرًا ّللْبشر نذ

ر  م أوْ يتأخّ ّل ک  أن يتقدّ
ٍس مبا  إالّ   سبتْ رهينةٌ کنفْ
 يتسايف جّناتٍ   يمني لْ ا أْصواب
رمني ملْ ا عن  لون  ما   اجْ

لمْ وْا قال  مْ يف سقر ککسل
 کولمْ ن  صلنّي ملْ ا من کن

ّنا کو  ني کْس ملْ ا نْطعم
  ائضني ْل ا ّنوض مع



ب بيْو کّنا نکو ين لا مذّ   دّ
 ٰ فما تنفعمهْ   يقني لْ ا أتانا حتّ
 فما هلمْ عن  ّشافعني لا شفاعة
  رة مْعرضني کّتذْ لا
تْ من   أنّمهْ ْحرٌ ّمْستنفرةٌ ک فرّ

رٍئ ْم ا ّل کبْل يريد   قْسورةٍ 
  صوفاً ّمنّشرةً  ّمْنمهْ أن يْؤٰى 

   االخره الّ بل ال خيافونک

  شا فمن  رةٌ کالّ إنّه تذْ ک
رون کوما يذْ   ره کذ

 هو أْهل اهلل  إالّ أن يشا
ولا   ْغفرة ملْ ا وأْهلٰى ّتقْ
 يامةْلقا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ



وال   قيامة لْ ا ال أْقسم بيْوم
سلٱبـ أْقسم   لّّوامة لا ّنفْ

نسان أّلن جنْمع ْل ا أْيسب
أن عىٰل  قادرينبىٰل   عظامه 

ان نسْل ا بْل يريد  نّسّوي بنانه 
اجر أمامه   يْسأل أّيان يْوم  ليفْ

  بصر لْ ا فإذا برق  قيامة لْ ا
سلا ومجع  قمر لْ ا وخسف  ّشمْ

نسان ْل ا يقول  قمر لْ او
الّ ال ک  فرّ ملْ ا يْومئذٍ أْين

  ْستقرّ ملْ ا يْومئذٍ  کربّ إلٰى   وزر 
م ْل ا ينّبأ نسان يْومئذٍ مبا قدّ ر  سه عىٰل  نسانْل ا بل  وأخّ نفْ

ال   معاذيره ٰى لْو أْلقو  بصريةٌ 
إّن علْينا   لتْعاجل به  کبه لسان کحترّ 

ناه  ه ان قرْ مْجعه و
ْ
 فإذا قرأ



  مثّ إّن علْينا بيانه   ه ان قرْ بعْ تّ ٱفـ
  عاجلة لْ ا الّ بْل حتّبونک

وجوهٌ    االخره وتذرون
رّبها إلٰى   يْومئذٍ نّاضرةٌ 

  ووجوهٌ يْومئذٍ باسرةٌ   ناظرةٌ 
الّ ک  عل بها فاقرةٌ تظّن أن يفْ 
اقي لا إذا بلغت وقيل   رتّ

 وظّن أنّه  مْن راٍق 

تلْ او  فراق لْ ا  ّساقلا تفّ
 يْومئذٍ  کربّ إلٰى   ّساق لٱبـ
ق وال   ساق ملْ ا فال صدّ

 ٰ ب وتولّ ک نکولـٰ   صىلّ   ٰى ذّ
  ٰى أْهله يتمّط إلٰى  مثّ ذهب

ل ل کلٰى أوْ ل  ٰى فأوْ  کلٰى مثّ أوْ
ل نسان ْل ا أْيسب  ٰى فأوْ

ى  کأن يرتْ  نْطفةً  کألمْ ي  سدً



ان علقةً فخلق کمثّ    ّمن ّمّنٍّ مْيٰن 
جنيْ لا فاجعل مْنه  ٰى فسّو  وْ  زّ
ألْيس   ٰى نثْلْ او رکذّ لا

 أن ْيييعىٰل  بقادرٍ  کذال
   ْوٰى ملْ ا
 نسانلا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

نسان حنٌي ْل ا عىل هْل أٰى 
ْهر للا ّمن ن شْيئاً کمْ يدّ
نا  ورًا کّمذْ   إنّا خلقْ
نسان من نّْطفةٍ أْمشاٍج ْل ا

إنّا   نّْبتليه فاجعلْناه مسيعاً بصريًا 
رًا کّسبيل إّما شالا هدْيناه

إنّا   فورًا کوإّما 
 ْ نا لل تدْ  افرين سالساْل کأعْ



ال  إّن   وسعريًا الً وأغْ
ْبرار يْشربون من ْلْ ا
ٍس ک
ْ
ان مزاجها کأ
ناً يْشرب بها عيْ   افورًا ک
اجريًا  اهلل عباد رونها تفْ   يفاجّ

ر وخيافون لٱبـ يوفون ّنذْ
ه مْستطريًا کيْوماً    ان شرّ

عىٰل  ّطعاملا ويْطعمون

  يناً ويتيماً وأسريًا کحّبه مْس 
ا نْطعم ال  اهلل مْ لوْجهکإّنّ
وال   مْ جزاکنريد من

ّبنا   ورًا کش إنّا ّناف من رّ
طريرًا    يْوماً عبوساً قمْ

 کذالشرّ  اهلل وقاهمف
اهمْ نْضرةً لْ ا يْوم ولقّ

وجزاهم مبا   وسرورًا 



  جّنةً وحريرًا وْا صرب
ال  کرائْلْ ا عىل ئني فيهاکمتّ 

ن فيها مْشساً وال زْمهريرًا    يروْ
ودانيةً علْيمهْ ظالهلا وذّللتْ 

لي ويطاف علْيمه   الً قطوفها تذْ
وابٍ کنيةٍ ّمن فّضةٍ وأئاب

  انتْ قواريرا ک
روها ق وارير من فّضةٍ قدّ

ديرًا  ساً کويْسقْون فيها   تقْ
ْ
أ

عْيناً   الً ان مزاجها زجنبيک
 ٰ ويطوف   الً سلْسبي فيها تسّمّ

لّدون  علْيمهْ وْلداٌن خمّ
إذا رأْيتمهْ حسْبتمهْ 

وإذا   لْؤلؤًا ّمنثورًا 
 ْ اً کرأْيت مثّ رأْيت نعيماً ومل

عاليمهْ ثياب سندٍس   بريًا ک



ّ خْضرٌ وإْستربْ  وْا ٌق وحل
 هـٰذاإّن   شراباً طهورًا أساور من فّضةٍ وسقاهمْ رّبمهْ 

ان کو  مْ جزاکان لک
إنّا حنْن   ورًا کم ّمْش کسْعي

ْلنا عليْ    الً يتْنز ان قرْ لْ ا کنزّ
وال تطعْ  کم ربّ کرْب ْلْص ٱفـ

  فورًا کمثاً أوْ ا  مْنمهْ 

رةً کب کم ربّ ْس ا رکذْ او
اجدْ له ْس ٱفـ لّْيللا ومن  الً وأصي
ه ليْ    هـٰؤال إّن   الً طويالً وسّبوْ
عاجلة ويذرون لْ ا يّبون
حنْن   الً همْ يْوماً ثقي ورا

نا أْسرهمْ  ناهمْ وشددْ خلقْ
ْلنا أْمثاهلمْ تْبدي   الً وإذا شْئنا بدّ

  شا رةٌ فمنکتذْ  هـٰذهإّن 



وما   الً رّبه سبيإلٰى  ذّّت ا
 اهلل  تشاؤون إالّ أن يشا

  يماً کعليماً حان ک اهلل إّن 
خل من يشا ته  يدْ  يف رْحْ

ّظاملني أعدّ هلمْ لاو
  عذاباً أليماً 

 تالرسملْ ا سوره  

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
فاً او سالت عرْ رْ عاصفات لْ ٱفـ  ملْ

  ّناشرات نْشرًا لاو  عْصفاً 
قاً لْ ٱفـ لْقيات ملْ ٱفـ  فارقات فرْ
رًا   رًا کذ رًا أوْ نذْ   عذْ

ا توع  فإذا  دون لواقعٌ إّنّ
 وإذا  ّناجوم طمستْ لا
 وإذا  فرجتْ   ّسمالا



سل لا وإذا  بال نسفتْ ْل ا رّ
  ْلّي يْوٍم أّجلتْ   أّقتتْ 
را  فْصل لْ ا ليْوم  کوما أدْ

وْيٌل يْومئذٍ   فْصل لْ ا ما يْوم بني کّللْم لني ْلْ ا کألمْ نْهل  ذّ   وّ
  خرين اال مثّ نْتبعمه

عل کذالک وْيٌل   رمني اجْ ملْ ٱبـ نفْ
بني کيْومئذٍ ّللْم م کألمْ ّنْلق  ذّ

فاجعلْناه يف قرارٍ   ّمهنٍي   ّمن ّما   قدرٍ ّمْعلوٍم إلٰى   نٍي کّم 
نا فنْعم وْيٌل   قادرون لْ ا فقدرْ
بني کيْومئذٍ ّللْم  ألمْ جنْعل  ذّ

ض ْلْ ا يا  فاتاً کرْ   أحْ
وجعلْنا فيها   وأْمواتاً 

م کرواسي شاخماتٍ وأْسقْينا
بني کوْيٌل يْومئذٍ ّللْم  فراتاً   ّما   ذّ



نمت به کما إلٰى وْا طلقنا
بون کت إلٰى وْا طلقنا  ذّ

ال ظليلٍ   ظلٍّ ذي ثال  شعبٍ 
مي   ب الله وال يْغّن من إنّها ترْ

أنّه مجالتٌ ک  قْصر لْ ٱـک بشررٍ 
رٌ  بني کوْيٌل يْومئذٍ ّللْم  صفْ   ذّ
وال   يْوم ال ينطقون  هـٰذا

وْيٌل   فيْعتذرون  يْؤذن هلمْ 

بني کيْومئذٍ ّللْم  يْوم هـٰذا  ذّ
 مْ کفْصل مجْعنالْ ا
لني ْلْ او مْ کان لکفإن   وّ

وْيٌل يْومئذٍ   يدون کْيدٌ فک بني کّللْم ّتقني يف ملْ ا إّن   ذّ
ه کوفوا  ظاللٍ وعيوٍن 
وْا لک  مّما يْشتهون 

نمتْ کهنيئاً مبا وْا ربْش او



 جنْزي کذالکإّنا   تْعملون 
سنني ملْ ا بني کوْيٌل يْومئذٍ ّللْم  وْ   ذّ
الً قليوْا ومتّتعوْا لک
ْرمون کإنّ  وْيٌل يْومئذٍ   م مّ بني کّللْم هلم  وإذا قيل  ذّ
  عون کال يرْ وْا عکرْ ا

بني کوْيٌل يْومئذٍ ّللْم فبأّي   ذّ
  حديثٍ بْعده يْؤمنون 

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
 ّنبإلا عن  لون  يتساعمّ 

ذي همْ فيه لّ ا  ظمي علْ ا
مثّ   الّ سيْعلمون ک  خمْتلفون 

 ألمْ جنْعل  الّ سيْعلمون ک
ض مهادًا ْلْ ا بال ْل او  رْ

تادًا  نا  أوْ مْ کوخلقْ
واجاً  مْ کوجعلْنا نْوم  أزْ



 وجعلْنا  لّْيل لباساً لا وجعلْنا  سباتاً 
مْ کوبنْينا فْوق  ّنهار معاشاً لا

اً وجعلْنا سراج  سْبعاً شدادًا 
 وأنزْلنا من  وّهاجاً 

اجاً   ْعصرات ماملْ ا رج به   ثاجّ لنخْ
إّن   وجّناتٍ أْلفافاً   حّباً ونباتاً 

  ان ميقاتاً کفْصل لْ ا يْوم
تون لا يْوم ينفخ يف

ْ
ّصور فتأ

  ّسمالا وفتوت  أْفواجاً 
ت  انتْ أْبواباً کف  وسريّ

إّن   انتْ سراباً کبال فْل ا
صادًا کجهّنّ    انتْ مرْ

البثني فيها   باً ئالّْطاغني مل
قاباً  دًا   أحْ الّ يذوقون فيها برْ

  إالّ ْحيماً وغّساقاً   وال شراباً 
وْا انکإنّمهْ   وفاقاً   جزا



جون حساباً    ال يرْ
بکو اباً کبئاياتنا  وْا ذّ   ذّ
صْيناه   ّل شيْ کو   تاباً کأحْ

مْ إالّ کفلن نّزيدوْا فذوق
  ازًا إّن للْمّتقني مف  عذاباً 

ناباً    حدائق وأعْ
  واعب أتْراباً کو
ساً دهاقاً کو

ْ
الّ يْسمعون فيها   أ

اباً کلْغوًا وال  ّمن   جزا  ذّ
بّ   ربّ   حساباً   عطا کرّ
ض وما ْلْ او ّسماواتلا رْ
ـٰنا بْينهما ْحْ ون مْنه کال مْيل لرّ

وحلا يْوم يقوم  خطاباً   رّ
اً الّ يتکالئملْ او لّمون کة صفّ

ـٰنلا ن لهإالّ مْن أذ ْحْ  رّ
 کذال  وقال صواباً 



 ذّّت ا  شا قّ فمنْْل ا يْوملْ ا
نا  باً ئارّبه مإلٰى  مْ کإنّا أنذرْ

  رْ ملْ ا عذاباً قريباً يْوم ينظر
متْ يداه ويقول  ما قدّ

  نت تراباً کافر يا لْيتّن کلْ ا
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

قاً او   لّنازعات غرْ
  ّناشطات نْشطاً لاو
  ّسابقات سْبقاً لٱفـ  احبات سْبواً ّس لاو
يْوم   دّبرات أْمرًا ملْ ٱفـ

جف اجفة لا ترْ  تْتبعها  رّ
ادفة لا قلوبٌ يْومئذٍ   رّ

  أْبصارها خاشعةٌ   واجفةٌ 
دودون يف  يقولون أئّنا ملرْ



ّنا کأئذا   افرة ْْل ا
ْ وْا قال  عظاماً ّّنرةً  إذًا  کتل

ةٌ خاسرةٌ ک ا هي زْجرةٌ   رّ فإّنّ
  ّساهرة لٱبـ فإذا هم  دةٌ واح
إذْ   موسٰى حديث  کهْل أتا

س ملْ ا وادلْ ٱبـ ناداه رّبه قدّ
إلٰى  هبْ ذْ ا  طًوى 

عْون إنّه طغ  کفقْل هل لّ   ٰى فرْ

 کوأْهدي  ٰى کأن تزإلٰى 
ش کربّ إلٰى   فأراه  ٰى فتخْ
ب کف  ٰى ربْ کلْ ا االیه ذّ
بر يْسع  ٰى وعص فوشر   ٰى مثّ أدْ
 مکربّ اْ أن فقال  ٰى فناد
ىٰل ْلْ ا  الکن اهلل فأخذه   عْ

إّن   ٰى ولْلْ او االخره
ن خيْش کذاليف  ةً ملّ نمتْ أ   ٰى لعربْ



رفع   بناها   ّسمالا أشدّ خلْقاً أم
طش   ها فسّواها کمْس  وأغْ

رج ضواها    لْيلها وأخْ
ض بْعد ْلْ او   دحاها  کذالرْ

رج مْنها ما عاها  أخْ   ها ومرْ
ساها ْل او مْ کعاً لّ متا  بال أرْ

 ت جا فإذا  مْ کوْلنْعام
يْوم   ٰى ربْ کلْ ا ّطاّمةلا

  سعٰى نسان ما ْل ا رکيتذ
زت فأّما   ٰى ومي ملن يرْل ا وبرّ
 ياةْْل ا ثرا و  ٰى من طغ

نْيا لا  ومي هيْل ا فإّن   دّ
وملْ ا
ْ
وأّما مْن خاف   ٰى أ

س عنلاى مقام رّبه ونه  ّنفْ
 ّنة هيْل ا فإّن   ٰى وهْل ا
وملْ ا
ْ
 عن کيْسألون  ٰى أ



ساها لا فمي   ّساعة أّيان مرْ
إلٰى   راها کأنت من ذ

ا أنت منذر من   منتهاها  کربّ  إّنّ
نها ک  خيْشاها  أنّمهْ يْوم يروْ
إالّ عشّيةً أوْ وْا لمْ يلْبث
  ضواها 
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

 ه جا أن  ٰى عبس وتولّ 
ّمٰ ْلْ ا ري   عْ لعلّه  کوما يدْ
 ر فتنفعهکيذّ  أوْ   ٰى کيزّ 
   تْغٰن ْس ا أّما من  ٰى رکذّ لا

 کوما عليْ   ٰى فأنت له تصدّ 
 ک جا وأّما من  ٰى کأالّ يزّ 

فأنت عْنه   ٰى وهو خيْش  ٰى يْسع
 فمن  رةٌ کالّ إنّها تذْ ک  ٰى تلّه 



مةٍ کيف صوفٍ ّم   ره کذ  شا   رّ
فوعةٍ ّمطّهرةٍ    بأْيدي سفرةٍ   ّمرْ

 قتل  راٍم بررةٍ ک
مْن   فره کان ما أنسْل ا

من نّْطفةٍ خلقه   خلقه   أّي شيْ 
ره  مثّ   ّسبيل يّسره لا مثّ   فقدّ

  شا مثّ إذا  أماته فأْقربه 
ض ما أمره ک  أنشره    الّ مّلا يقْ

إلٰى  نسانْل ا فلْينظر
  صّباً   املْ ا أنّا صبْبنا  طعامه 
نا اً ْلْ ا مثّ شققْ ض شقّ فأنبْتنا   رْ

  وقْضباً  وعنباً   فيها حّباً 
وحدائق   الً وزْيتوناً وّنْ 

ّمتاعاً   هةً وأّباً کوفا  غلْباً 
 جا فإذا  مْ کمْ وْلنْعامکلّ 
ة لا ت   رْ ملْ ا يْوم يفرّ   ّصاخّ



  وأّمه وأبيه   مْن أخيه 
رٍئ ْم ا ّل کل  وصاحبته وبنيه 

ٌن يْغنيه 
ْ
وجوهٌ   ّمْنمهْ يْومئذٍ شأ
  ةٌ ةٌ ّمْستْبشرکضاح  يْومئذٍ ّمْسفرةٌ 

  ووجوهٌ يْومئذٍ علْيها غربةٌ 
هقها قرتةٌ  لـٰئ  ترْ  هم کأوْ

  فاجرة لْ ا فرةکلْ ا
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

س لا إذا   ّورتْ کّشمْ
  درتْ کنا ّناجوملا وإذا
تْ ْل ا وإذا   بال سريّ
  عشار عّطلتْ لْ ا وإذا
  وحوش حشرتْ لْ ا وإذا
رتْ لْ ا وإذا   بوار ساجّ
  جتْ ّنفوس زوّ لا وإذا
  ْوؤودة سئلتْ ملْ ا وإذا



 وإذا  بأّي ذنبٍ قتلتْ 
  ّسمالا وإذا  ّصوف نشرتْ لا
ومي ْل ا وإذا  شطتْ ک
لفتْ ْل ا وإذا  سّعرتْ    ّنة أزْ

ضرتْ  سٌ ّما أحْ فال   علمتْ نفْ
 وارْل ا  ّنس ْل ٱبـ أْقسم

لّْيل إذا لاو  ّنس کلْ ا
س لاو  عْسعس    ّصْبح إذا تنفّ

  رميٍ کولٍ إنّه لقْول رس
ش لْ ا ذي قّوةٍ عند ذي عرْ

  مطاٍع مثّ أمنٍي   نٍي کم
نوٍن کوما صاحب   م مباجْ

  بني ملْ ا فقْلْ ٱبـ ها ولقدْ ر
  غْيب بضننٍي لْ ا عىل وما هو

  وما هو بقْول شْيطاٍن رجميٍ 
هبون  إْن هو إالّ   فأْين تذْ



مْ کمن  شا ملن  رٌ ّللْعاملني کذ
الّ وما تشاؤون إ  أن يْستقمي 
  عاملني لْ ا ربّ  اهلل  أن يشا
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
  فطرتْ نا  ّسمالا إذا
 بکواکلْ ا وإذا

رتْ لْ ا وإذا  تثرتْ نا   بوار فاجّ

علمتْ   قبور بْعثرتْ لْ ا وإذا
رتْ  متْ وأخّ سٌ ّما قدّ  يا أّيها  نفْ

 کبربّ  کنسان ما غرّ ْل ا
 کذي خلقلّ ا  رمي کلْ ا

أّي  يف   کفعدل کفسّوا
الّ بْل ک   کبکر  شا صورةٍ ّما

بونکت ين لٱبـ ذّ وإّن   دّ
راماً ک  مْ ْلافظني کعليْ 



علون   اتبني ک   يْعلمون ما تفْ
  ْبرار لفي نعميٍ ْلْ ا إّن 
ار لفي جوميٍ لْ ا وإّن    فاجّ

ين لا يْصلْونها يْوم وما همْ   دّ
را  عْنها بغائبني  ما  کوما أدْ

ين لا يْوم را  دّ  کمثّ ما أدْ
ين لا ما يْوم  کيْوم ال مْتل  دّ

ٍس شْيئاً  سٌ ّلنفْ   ْمر يْومئذٍ هللّ ْلْ او نفْ

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
فني   ذين إذالّ ا  وْيٌل ّللْمطفّ

ّناس لا عىل تالوْا کا
وإذا   يْستْوفون 

زنوهمْ أوْ الوهمْ ک وّ
 کئـٰلأال يظّن أوْ   خيْسرون 

ليْوٍم   أنّمه ّمْبعوثون 
ّناس لا ْوم يقومي  عظميٍ 



الّ إّن ک  عاملني لْ ا لربّ 
نٍي لا تابک ار لفي ساجّ وما   فاجّ

را نٌي  کأدْ تابٌ ک  ما ساجّ
قومٌ  بني کوْيٌل يْومئذٍ ّللْم  ّمرْ   ذّ

بون بيْومکذين يلّ ا  ذّ
ين لا ب به إالّ کوما ي  دّ ذّ
  علْيهتْتىٰل  إذا  ّل مْعتدٍ أثميٍ ک
لني ْلْ ا نا قال أساطريايات   وّ

قلوبمه ّما عىٰل  بْل ران الّ ک
الّ ک  سبون کيوْا انک

ّبمهْ يْومئذٍ  إنّمهْ عن رّ
اجوبون  وْ وْا مثّ إّنمهْ لصال  ملّ

ذي لّ ا هـٰذامثّ يقال   ومي ْل ا
بون کنمت به تک الّ إّن ک  ذّ
  ْبرار لفي علّّيني ْلْ ا تابک

را   ما علّّيون  کوما أدْ



قومٌ ک  يْشهده  تابٌ ّمرْ
بون ملْ ا ْبرار ْلْ ا إّن   قرّ

 کرائْلْ ا عىل  لفي نعميٍ 
تْعرف يف وجوهمهْ   ينظرون 

يْسقْون من   ّنعمي لا نْضرة
ْتوٍم  حيقٍ خمّ ويف  کختامه مْس   رّ

  تنافسون ملْ ا فلْيتنافس کذال
 عْيناً يْشرب بها  ومزاجه من تْسنميٍ 

بون ملْ ا ذين لّ ا إّن   قرّ
 انوْا منکوْا أْجرم

  ون کيْضووْا امن ذين لّ ا
وْا بمهْ يتغامزون و   إذا مرّ

 أْهلمهإلٰى  قلبوْا نا وإذا
وإذا   هني کقلبوْا فنا

همْ قال   هـٰؤال إّن وْا رأوْ
سل  لضاّلون  وْا وما أرْ



 يْوملْ ٱفـ  علْيمهْ حافظني 
ار کلْ ا منوْا امن ذين لّ ا فّ

 کرائْلْ ا عىل  ون کيْضو
ار ما کلْ ا هْل ثّوب  ينظرون  فّ

علون وْا انک   يفْ
ـٰنا هللابْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

تْ نا  ّسمالا إذا   شقّ
تْ    وأذنتْ لرّبها وحقّ

تْ ْلْ ا وإذا ض مدّ   رْ
  وأْلقتْ ما فيها وّتلّتْ 

تْ   يا أّيها  وأذنتْ لرّبها وحقّ
 ادحٌ ک کنسان إنّ ْل ا

حاً فمالقيه ک کربّ إلٰى  فأّما   دْ
فسْوف   تابه بيمينه کمْن أويت 



 لبوينق  ياسب حساباً يسريًا 
وأّما مْن   أْهله مْسرورًا إلٰى 

  ظْهره   تابه وراکأويت 
عو   ثبورًا  ْا فسْوف يدْ

ان يف کإنّه   سعريًا  ويْصىٰل 
إنّه ظّن أن   أْهله مْسرورًا 

ان کإّن رّبه بىٰل   ّلن يور 
  ّشفق لٱبـ فال أْقسم  به بصريًا 

قمر لْ او  لّْيل وما وسق لاو
ّب کلرتْ   سق تّ ا إذا
فما هلمْ ال   عن طبقٍ طبقاً 

وإذا قرئ   يْؤمنون 
  ال يْساجدون  ان قرْ لْ ا علْيمه

فروْا کذين لّ ا بل
بون کي مل مبا  اهللو  ذّ أعْ

هم بعذابٍ   يوعون  فبّشرْ



وْا امن ذين لّ ا إالّ   ألميٍ 
ّصاْلات هلمْ لا وعملوْا 

  أْجرٌ غريْ مْمنوٍن 
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ
  ربوج لْ ا ذات  لّسمااو
وشاهدٍ   ْوعود ملْ ا يْوملْ او  قتل أْصواب  ومْشهودٍ 

دود ْلْ ا  ّنار ذاتلا  خْ
  إذْ همْ علْيها قعودٌ   وقود لْ ا

علونعىٰل  وهمْ  ْؤمنني ملْ ٱبـ ما يفْ
مْنمهْ إالّ وْا وما نقم  شهودٌ 

 عزيزلْ اهللّ ٱبـوْا أن يْؤمن
ْ لّ ا  ميد ْْل ا  کذي له مل
ضْلْ او ّسماواتلا  رْ
  شهيدٌ   ّل شيْ کىٰل ع اهللو



وْا ذين فتنلّ ا إّن 
ْؤمنات مثّ لمْ ملْ او ْؤمننيملْ ا
فلمهْ عذاب جهّنّ وْا يتوب

 إّن   ريق ْْل ا وهلمْ عذاب
وْا وعملوْا امن ذين لّ ا
ّصاْلات هلمْ جّناتٌ ّْتري لا

 فْوزلْ ا کذالنْهار ْلْ ا من حتْتها
  لشديدٌ  کإّن بْطش ربّ   بري کلْ ا

 وهو   إنّه هو يْبدئ ويعيد
 ذو  ودود لْ ا غفورلْ ا
شلْ ا ا يريد   اجيد ملْ ا عرْ   فّعاٌل ملّ

  نود ْل ا حديث کهْل أتا
عْون ومثود  ذين لّ ا بل  فرْ

 اهللو  ذيبٍ کيف توْا فرک
يطٌ   قرْ بْل هو   من ورائمه حمّ

يدٌ  اٌن  ْفوٍظ   مّ   يف لْوٍح حمّ



ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ
 وما  ّطارق لاو  لّسمااو

را   ّطارق لا ما کأدْ
ملا ّل کإن   ّثاقب لا ّناجْ

ّا علْيها حافظٌ  ٍس ملّ  فلْينظر  نفْ
خلق من   نسان ممّ خلق ْل ا
 خيْرج من بنيْ   دافقٍ   ّما
ائب لاو ّصلْبلا  إنّه  رتّ

 يْوم تْبىل  رْجعه لقادرٌ عىٰل 
فما له من قّوةٍ وال   ّسرائر لا ْجع لا ذات  ّسمالاو  ناصرٍ    رّ
ض ذاتْلْ او ع لا رْ   ّصدْ

ل هْل ٱبـ وما هو  إنّه لقْوٌل فْصٌل    زْ
  ْيدًا کيدون کإنّمهْ ي

 فمّهل  ْيدًا کيد کوأ
  افرين أْمهلمْهْ روْيدًا کلْ ا



ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
ىٰل ْلْ ا کم ربّ ْس ا سّبح    عْ
  ٰى ذي خلق فسّو لّ ا
ر فهدلّ او   ٰى ذي قدّ
رجلّ او عملْ ا ذي أخْ   ٰى رْ
و  ه غثافاجعل رؤ  ٰى أحْ فال  کسنقْ
 إنّه يْعمل اهلل  شا إالّ ما  ٰى تنس
 کونيّسر  ٰى ْهر وما خيْفْل ا

 رْ إن نّفعتکفذ  ٰى للْيْسر
ر من کسيذّ   ٰى رکذّ لا
  ٰى ْشقْلْ ا ويتاجّنبها  ٰى خيْش
 ّنارلا ذي يْصىللّ ا
مثّ ال ميوت فيها   ٰى ربْ کلْ ا

  ٰى کقدْ أْفلح من تز   وال ْيٰي 
ٰ ْس ا رکوذ بْل    م رّبه فصىلّ

نْيا لا ياةْْل ا تْؤثرون   دّ



ٌ وأْبق االخرهو إّن   ٰى خريْ
  ٰى ولْلْ ا ّصوفلا لفي هـٰذا

  موسٰى صوف إْبراهمي و
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ

  غاشية لْ ا حديث کهْل أتا
عاملةٌ   وجوهٌ يْومئذٍ خاشعةٌ 

ٰى تْسق  نارًا حاميةً  تْصىٰل   نّاصبةٌ 

 ٍ
ّلْيس هلمْ   نيةٍ ا  مْن عنيْ

ال   طعامٌ إالّ من ضريعٍ 
  يْسمن وال يْغّن من جوٍع 

لسْعيها   وجوهٌ يْومئذٍ ّناعمةٌ 
الّ تْسمع   يف جّنةٍ عاليةٍ   راضيةٌ 
ٌ جاريةٌ   فيها الغيةً  فيها   فيها عنيْ

فوعةٌ  وابٌ کوأ  سررٌ ّمرْ
  وّنارق مْصفوفةٌ   ّمْوضوعةٌ 



أفال   وثةٌ وزرايّب مْبث
ْيف کبل ْل اى إل ينظرون
ْيف ک  ّسمالاى وإل  خلقتْ 
ْيف کبال ْل اى وإل  رفعتْ 
ض ْلْ اى وإل  نصبتْ  رْ

ا کفذ  ْيف سطوتْ ک رْ إّنّ
ّلْست علْيمه   رٌ کأنت مذ
ٰى إالّ من تولّ   مبصْيطرٍ 

به  فر کو  عذابلْ ا اهلل فيعذّ
  إّن إلْينا إيابمهْ   رب کْلْ ا

  ا حسابمهْ مثّ إّن علْين
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ
ر او علاو  وليالٍ عْشرٍ   ْلفاجْ  ّشفْ
  لّْيل إذا يْسر لاو  وتْر لْ او

رٍ  کذالهْل يف    قسمٌ ّلذي حاجْ



  بعادٍ  کْيف فعل ربّ کألمْ تر 
يت لمْ لّ ا  عماد لْ ا إرم ذات
 ومثود  بالد لْ ا خيْلقْ مْثلها يف

رلاوْا ذين جابلّ ا  ّصخْ
عْون ذي  واد لْ ٱبـ  وفرْ
تاد ْلْ ا ْوْا ذين طغلّ ا  وْ
 فيهاوْا ثرکفأ  بالد لْ ا يف
 کفصبّ علْيمهْ ربّ   فساد لْ ا

 کإّن ربّ   سْوط عذابٍ 
صاد ٱـلب رْ نسان ْل ا فأّما  ملْ

رمه کتاله رّبه فأبْ ا إذا ما
  رمن کونّعمه فيقول ريبّ أ

تاله فقدر علْيه بْ ا وأّما إذا ما
قه فيقول ريبّ أها الّ ک  نن رزْ

وال   يتمي لْ ا رمونکبل الّ ت
 طعامعىٰل  حتاّضون



   ني کْس ملْ ا
ْ
 لونکوتأ

ا  ألا ّاً الً کرتّ  وحتّبون  ملّ
الّ إذا ک  ال حّباً مّجاً ملْ ا
ض دْلْ ا تکد اً کرْ
اً  کلملْ او کربّ   جاو  اً کد صفّ

اً  يْومئذٍ جبهّنّ يْومئذٍ   وجي  صفّ ٰ ْل ا رکيتذ  له نسان وأنّ
يقول يا لْيتّن   ٰى رکذّ لا

ْمت ْليايت  ب   قدّ وال يوثق   عذابه أحدٌ فيْومئذٍ الّ يعذّ
سلا يا أّيتها  وثاقه أحدٌ   ّنفْ

 کربّ إلٰى  جعيرْ ا  ْطمئّنة ملْ ا
ضّيةً  خلي يف دْ ٱفـ  راضيةً ّمرْ

  خلي جّنيت دْ او  عبادي 
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ



وأنت   بلد لْ ابهـٰذا ال أْقسم 
ووالدٍ وما   بلد لْ ابهـٰذا  حلٌّ  نا  ولد  نسان يف ْل ا لقدْ خلقْ
در   بدٍ ک أْيسب أن ّلن يقْ

ت کيقول أْهل  علْيه أحدٌ 
أْيسب أن ّلمْ   ّلبدًا الً ما

  ألمْ جنْعل ّله عْيننيْ   يره أحدٌ 
دْين لا وهدْيناه  ولساناً وشفتنيْ    ّناجْ

وما   عقبة لْ ا تومْق ا فال
را   رقبةٍ  کف  بة عقلْ ا ما کأدْ

أوْ إْطعامٌ يف يْوٍم ذي 
ربةٍ   مْسغبةٍ   ذا مقْ

أوْ   يتيماً
بةٍ کمْس  ان کمثّ   يناً ذا مرتْ
وْا امن ذين لّ ا من

ّصربْ لٱبـ ْا وتواصْو 
ْحة ملْ ٱبـ ْا وتواصْو    رْ



لـٰئ   ْيمنة ملْ ا أْصواب کأوْ
همْ بئاياتنا  وْا فرکذين لّ او

علْيمهْ نارٌ   ْشأمة ملْ ا أْصواب
  ْؤصدةٌ ّم 

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ
س وضواها او قمر لْ او  لّشمْ

ّنهار إذا لاو  إذا تالها 

ها    لّْيل إذا يْغشاها لاو  جالّ
ض ْلْ او  وما بناها   ّسمالاو رْ

ٍس وما سّواها   وما طواها    ونفْ
واها  قدْ   فأهْلمها فاجورها وتقْ

وقدْ خاب   اها کأْفلح من ز
بتْ مثود ذّ ک  من دّساها 
 بعثنا إذ  بطْغواها 

 اهلل فقال هلمْ رسول  قاها ْش أ



ياها  اهلل ناقة بوه کف  وسقْ ذّ
فعقروها فدْمدم علْيمهْ رّبمه 

وال خياف   بذنبمهْ فسّواها 
باها    عقْ
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ
ّنهار لاو  ٰى للّْيل إذا يْغشاو

 ٰ  وما خلق   إذا ّتىلّ

ّن إ  ٰى نثْلْ او رکذّ لا
ٰ کسْعي ط   مْ لشتّ ٰى فأّما من أعْ
ق  ٰى قتّ او    ْسٰن ْْل ٱبـ وصدّ

 وأّما من خبل  ٰى فسنيّسره للْيْسر
بکو   تْغٰن ْس او    ْسٰن ْْل ٱبـ ذّ

وما يْغّن عْنه   ٰى فسنيّسره للْعْسر
إّن علْينا   ٰى ماله إذا تردّ 

ْ   ٰى للْهد  خرةئاوإّن لنا لل



ت  ٰى ولْلْ او مْ نارًا کفأنذرْ
 ال يْصالها إالّ   ٰى لّظ ت

ب کذي لّ ا  ٰى ْشقْلْ ا ذّ
  ٰى تْقْلْ ا وسياجّنبها  ٰى وتولّ 
  ٰى کذي يْؤيت ماله يتزلّ ا

  ٰى وما ْلحدٍ عنده من نّْعمةٍ ّْتز
ىٰل ْلْ ا وْجه رّبه  تغابْ ا إالّ     عْ

ضٰى ولسْوف ي   رْ

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ
  ٰى لّْيل إذا ساجلاو  ٰى لّضواو
عما  ْ    وما قىٰل  کربّ  کودّ خرة ئاولل

ٌ لّ  ولسْوف   ٰى ولْلْ ا من کخريْ
ألمْ   ضٰى فرتْ  کربّ  کيْعطي
 کووجد  ٰى وئايتيماً ف کجيدْ 
الً عائ کووجد  ٰى فهد الى ضا
ٰن  هرْ لْ ا فأّما   فأغْ  وأّما  يتمي فال تقْ



 کوأّما بنْعمة ربّ   ّسائل فال تْنهرْ لا
  فودّ ْ 
ـٰا اهللبْسم  ْحْ حميا نلرّ   لرّ

ر کألمْ نْشرحْ ل    کصدْ
ر کووضْعنا عن ذي لّ ا   کوزْ
 کورفْعنا ل   کأنقض ظْهر

  عْسر يْسرًا لْ ا فإّن مع   کرکذ

فإذا   عْسر يْسرًا لْ ا إّن مع
ت  کربّ ٰى وإل  صبْ نٱفـ فرغْ

  غبْ رْ ٱفـ
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ
ْيتون لاو لّتنياو   زّ

 بلدلْ ا هـٰذاو  وطور سينني 
نا  مني ْلْ ا نسان ْل ا لقدْ خلقْ



وميٍ 
سن تقْ ناه   يف أحْ مثّ رددْ

 ذين لّ ا إالّ   أْسفل سافلني 
وْا وعملوْا امن
ّصاْلات فلمهْ أْجرٌ غريْ لا

بکفما ي  مْمنوٍن  ين لٱبـ بْعد کذّ   دّ
 مکبأحْ  اهلل ألْيس

  مني کاْْل ا
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

 ا
ْ
ي ذلّ ا کم ربّ ْس ٱبـ ْقرأ
نسان مْن ْل ا خلق  خلق 

 وربّ ْق ا  علقٍ 
ْ
 کرأ

 ذي عملّ لّ ا  رم کْلْ ا
نسان ما لمْ ْل ا عملّ   قمل لْ ٱبـ

نسان ْل ا الّ إّن ک  يْعمْل 
   تْغٰن ْس ا ها أن رّ   ٰى ليْطغ
ْجعلا کربّ إلٰى  إّن    ٰى رّ



  ٰى ذي يْنهلّ ا أرأْيت
 ٰ    عْبدًا إذا صىلّ

 عىل انکأرأْيت إن 
ولٱبـ مرأوْ أ  ٰى دهْل ا   ٰى ّتقْ

ب کأرأْيت إن  ذّ
 اهلل ألمْ يْعمْل بأّن   ٰى وتولّ 
 الّ لئن ّلمْ ينته لنْسفعاً ک  ٰى ير
اذبةٍ کناصيةٍ   ّناصية لٱبـ

ع ناديه   خاطئةٍ  ع  فلْيدْ  سندْ
بانية لا  الّ ال تطْعهک  زّ
  رتبْ ْق او اجدْ ْس او

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
ر لْ ا إنّا أنزْلناه يف لْيلة وما   قدْ

را ر لْ ا ما لْيلة کأدْ  لْيلة  قدْ
ٌ ّمْن أْلف شْهرٍ لْ ا ر خريْ ل  قدْ  تنزّ



ن لاو ةکالئملْ ا وح فيها بإذْ رّ
سالمٌ هي   ّل أْمرٍ کرّبمه ّمن 

 ٰ ر لْ ا مْطلع حتّ   فاجْ
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ
وْا فرکذين لّ ا نکلمْ ي

 تابکلْ ا مْن أْهل
ٰ کني منفکْشرملْ او  ني حتّ

تيمه
ْ
 اهلل رسوٌل ّمن  بّينة لْ ا تأ

فيها   صوفاً ّمطّهرةً يْتلوْا 
ق  تبٌ قّيمةٌ ک ذين لّ ا وما تفرّ
تاب إالّ من کلْ اوْا أوت
وما   بّينة لْ ا تمْه جا بْعد ما
 اهللوْا إالّ ليْعبدوْا أمر

ين حنفالا خمْلصني له   دّ
وْا ويْؤت لّصلٰوةاوْا ويقيم



 دين کذالو ٰوةکزّ لا
وْا فرکذين لّ ا إّن    قّيمةلْ ا

 تابکلْ ا مْن أْهل
ني يف نار جهّنّ کْشرملْ او

لـٰئ خالدين فيها  همْ شرّ  کأوْ
وْا امن ذين لّ ا إّن   ربّية لْ ا

لـٰئ ّصاْلاتلاوْا وعمل  کأوْ
جزاؤهمْ   ربّية لْ ا همْ خريْ 

ٍن ّْتري  عند رّبمهْ جّنات عدْ
نْهار خالدين فيها ْلْ ا من حتْتها

ضي ْنمهْ ع اهلل أبدًا رّ
ملْن  کذالعْنه وْا ورض

  خشي رّبه 
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ



ض ْلْ ا إذا زْلزلت رْ
رجت  زْلزاهلا   وأخْ

ض أثْقاهلا ْلْ ا  وقال  رْ
يْومئذٍ حتدّ    نسان ما هلا ْل ا بارها  ح کبأّن ربّ   أخْ   هلا ٰى أوْ

تاتاً ْش أ ّناسلا يْومئذٍ يْصدر
ْا ّلري ماهلمْ وْ ْل مْثقال فمن يْعم  أعْ

ًا يره  ةٍ خريْ ومن يْعمْل مْثقال   ذرّ
ًا يره  ةٍ شرّ   ذرّ

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ
وريات ملْ ٱفـ  ْلعاديات ضْبواً او

حاً  ن   غريات صْبواً ملْ ٱفـ  قدْ فأثرْ
عاً   إّن   فوسْطن به مْجعاً   به نقْ

 وإنّه  نودٌ کنسان لرّبه لْل ا



 بّ وإنّه ْل  لشهيدٌ  کذالعىٰل 
أفال يْعمل   ريْ لشديدٌ ْل ا

  قبور لْ ا إذا بْعثر ما يف
إّن   ّصدور لا وحّصل ما يف

  رّبمه بمهْ يْومئذٍ ّلبريٌ 
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

وما   قارعة لْ ا ما  ْلقارعة ا
را يْوم   قارعة لْ ا ما کأدْ

 فراشلْ ٱـک ّناسلا ونکي
 بالْل ا ونکوت  ْبثو  ملْ ا
فأّما من   نفوش ملْ ا عْهنلْ ٱـک

فهو يف عيشةٍ   ثقلتْ موازينه  اضيةٍ  تْ   رّ وأّما مْن خفّ



وما   فأّمه هاويةٌ   موازينه 
را   نارٌ حاميةٌ   ما هيهْ  کأدْ
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
ٰ   اثر کتّ لا مکأهْلا  حتّ
مت الّ سْوف ک  قابر ملْ ا زرْ

الّ سْوف کمثّ   تْعلمون 
تْعلمون  الّ لْو ک  تْعلمون 

  ومي ْل ا لرتوّن   يقني لْ ا عملْ 
مثّ   يقني لْ ا مثّ لرتونّها عنيْ 
  ّنعمي لا لتْسألّن يْومئذٍ عن

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ  حميلرّ ا لرّ
نسان ْل ا إّن   ْلعْصر او

 ذين لّ ا إالّ   لفي خْسرٍ 
وْا وعملوْا امن



 ْا ّصاْلات وتواصْو لا
 ْا قّ وتواصْو ْْل ٱبـ
  ّصربْ لٱبـ

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
زةٍ کوْيٌل لّ 

ذي لّ ا  ّل مهزةٍ ملّ
ده الً مجع ما ْيسب أّن   وعدّ

لده   الّ لينبذّن يفک  ماله أخْ

را  طمة ْْل ا  ما کوما أدْ
  وقدة ملْ ا اهلل نار  طمة ْْل ا
إنّها   ْفئدة ْلْ ا عىل يت تّطلعلّ ا

يف عمدٍ   علْيمه ّمْؤصدةٌ  دةٍ  دّ   ممّ
ـٰا اهللبْسم  ْحْ حميا نلرّ   لرّ



 بأْصواب کْيف فعل ربّ کألمْ تر 
ْيدهمْ يف کألمْ جْيعْل   فيل لْ ا

سل علْيمهْ   تْضليلٍ  وأرْ
ًا أبابيل  ميمه   طريْ ترْ

يلٍ  فاجعلمهْ   حباجارةٍ ّمن ساجّ
 ک

ْ
  ولٍ کعْصفٍ ّمأ

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

لة  ليالف قرْيٍش   إيالفمهْ رحْ
ربّ وْا دفلْيْعب  ّصْيف لاو  ّشتالا

ذي لّ ا  بْيت لْ ا هـٰذا
 أْطعممه ّمن جوٍع و

  مه ّمْن خْوفٍ امن
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ



بکذي يلّ ا أرأْيت  ذّ
ين لٱبـ  ذي يدعّ لّ ا کذالف  دّ
 طعامعىٰل  وال يضّ   يتمي لْ ا
  فوْيٌل ّللْمصلنّي   ني کْس ملْ ا
ذين همْ عن صالتمهْ لّ ا

ذين همْ لّ ا  ساهون 
 ومْينعون  يراؤون 

  اعون ملْ ا

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ
طْينا   ْوثر کلْ ا کإنّا أعْ

 کإّن شانئ  رْ حْن او کفصّل لربّ 
  ْبرت ْلْ ا هو
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ

ال   افرون کلْ ا قْل يا أّيها
بد ما تْعبدون  وال أنمتْ   أعْ



بد  أناْ  وال  عابدون ما أعْ
 ْ ال أنمتْ و  عابدٌ ّما عبدمتّ

بد  مْ کل  عابدون ما أعْ
  مْ ولي دين کدين

ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ
  فْتح لْ او اهلل نْصر  جا إذا

خلون لا ورأْيت ّناس يدْ

فسّبحْ   أْفواجاً  اهللدين يف 
د ربّ  هاو کحبمْ  إنّه ْستْغفرْ

  ان تّواباً ک
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ  لرّ

  تّبتْ يدا أيب هلبٍ وتبّ 
ٰن    سب کعْنه ماله وما  ما أغْ
  نارًا ذات هلبٍ  سيْصىٰل 



يف   طب ْْل ا رأته ّْحالةْم او
  جيدها حْبٌل ّمن ّمسدٍ 

 
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ

 اهلل  أحدٌ  اهلل قْل هو
  لمْ يلدْ ولمْ يولدْ   ّصمد لا

  فوًا أحدٌ کن ّله کولمْ ي

 
ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ

من شرّ   فلق لْ ا ذ بربّ قْل أعو
ومن شرّ غاسقٍ   ما خلق 

 ومن شرّ   إذا وقب 
اثات يفلا ومن شرّ   عقد لْ ا ّنفّ

  حاسدٍ إذا حسد 



ـٰنا اهللبْسم  ْحْ حميا لرّ   لرّ
 کمل  ّناس لا قْل أعوذ بربّ 

 من شرّ   ّناس لا إلـٰه  ّناس لا
  ّناس ْل ا وْسواسلْ ا
 ذي يوْسوس يف صدورلّ ا
  ّناس لا ّنة وْل ا من  ّناس لا
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
ذیل ت از حضرت باری تعالی و با استعان

حضرت ثامن الحجج  توجهات و عنایات
احیاء علیه السالم ، علی بن موسی الرضا 

با این جلد کالم اهلل مجید  و بازآفرینی
 امام علیحضرت رسم الخط منسوب به 

علیه السالم  التقی الهادی النقیبن محمد 
در همزمان با نخستین شب از لیالی قدر 

مورخه نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 
هزار  چهارصد و چهل و یک هجری 

قرآن منسوب به  دستخطاز روی قمری 
اخ موزه ککتابخانه و در آن حضرت 

توسط  4411 به شمارهگلستان تهران 
به اتمام صفحه  5321در  حمید رابعی

و نخستین نسخه آن به آستان رسید 



مقدس امامین عسکریین علیهم السالم 
 . اهدا گردید

 
و مساعدت  ، از همکاریبا تشکر 

حجت االسالم و های هماهنگی 
مدیریت   ینیجالل حس یدس ینالمسلم

آستان  و موزهها کتابخانه سازمان محترم 
سرکارخانم دکتر آفرین قدس رضوی و 

امامی مدیریت محترم کتابخانه و موزه 
 . تهرانکاخ گلستان 

 
در کتابخانه و موزه عزیزانی که سایر 

موزه و کتابخانه و آستان قدس رضوی 
این طرح پیشبرد در کاخ گلستان تهران 

 همکاری داشتند عبارتند از :

،  فاضل نیشابوری،  سوزنچیآقایان 
عیدی ، علیزاده ، رمضانی ، صری ، قی

  محسنی و خانم مرجانی کریمی ،
 
 
 

51/45/4311 
 یـید رابعـحم

 مشهد مقدس


