
 

 

 

 

 

 

ِحيِو  ْحَهِن الرَّ ٌِ الرَّ بِْسِو اللَّ
ُضَحاَيا  ٍَ ْهِس  الشَّ اْلَقَهِر ِإَذا (1)ٍَ ٍَ  

ارِ ِإَذا َجَلََّيا (2)َتََلَيا  ًَ النَّ ٍَ  (3) 
ْيِل ِإَذا َيْغَشاَيا  اللَّ َنا (4)ٍَ ٍَ َهاِء  السَّ ٍَ  

َنا َطَحاَيا (5)َبَناَيا  ٍَ اْْلَْرِض  ٍَ  (6) 
اَيا ٍَ َ  ََّ َنا َس ٍَ ا ُفُجََرَيا (7)ْفٍس  ًَ َه ًَ ْل  َفَأ

اَيا  ََ َتْق  (9) َقْد َأْفَلَح َنْن زَكَّاَيا (8)ٍَ
اَيا  َقْد َخاَب َنْن َدسَّ َبْت (10)ٍَ  كَذَّ

اَيا  ََ  ِإِذ اْنَبَعَث َأْشَقاَيا (11)َثُهَُد بَِطْغ
(12) ٌِ ٌِ َناَقَة اللَّ ْو َرُسَُل اللَّ ًُ  َفَقاَل َل

ُسْقَياَيا  ُبَُى َفَعَقُرٍَيا (13)ٍَ  َفكَذَّ
اَيا  ََّ ْو َفَس ًِ ْو بَِذْنِب ًُ ْو َربُّ ًِ َفَدْنَدَم َعَلْي

َلَ َيَخاُف ُعْقَباَيا (14) ٍَ  (15)  
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ْمِس َوُضَحاَها ﴿  .﴾ أقسم قسًما بالشمس إذا ظهرت فً ضحاها َوالشَّ
﴾ وأقسم بالقمر المنٌر الذي ٌتلو الشمس بعد ما  َواْلَقَمِر إَِذا َتََلَها ﴿

 .تغرب
َها ﴿ َهاِر إَِذا َجَلَّ  .وأقسم بالنهار إذا جلى الشمس للكون  ﴾ َوالنَّ
ْغَشاَها ﴿ ٌَ ِل إَِذا  ٌْ  .وأقسم باللٌل إذا غطى الشمس فأخفاها وسترها ﴾ َواللَّ
َماِء َوَما َبَناَها ﴿  .﴾ وأقسم بالسماء وبنائها المحكم، وسقفها المرفوع َوالسَّ
 .﴾ وأقسم باْلرض حٌث بسطت كالفراش َواْْلَْرِض َوَما َطَحاَها ﴿
اَها ﴿  .﴾ وأقسم بكل نفس خلقها هللا فً أحسن صورة َوَنْفٍس َوَما َسوَّ
 .﴾ فبٌن لها طرٌق الحق والباطل َفأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقَواَها ﴿
اَها ﴿ ﴾ قد فاز من طهرها من الذنوب ونزهها عن  َقْد أَْفَلَح َمْن َزكَّ

 .العٌوب
اَها ﴿  .﴾ وقد خسر من أخفاها فً الخطاٌا َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ
َبْت َثُموُد ِبَطْغَواَها ﴿ ﴾ كذبت ثمود رسولها صالح بعدما جاوزت  َكذَّ

 .الحد فً العصٌان
 .﴾ إذ قام شقً القبٌلة وأعتاها وأضلها إِِذ اْنَبَعَث أَْشَقاَها ﴿
اَها ﴿ ٌَ ِ َوُسْق ِ َناَقَة هللاَّ احذروا أن : فقال لهم صالح ﴾ َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل هللاَّ

 .تمسوا الناقة بسوء، أو تتعرضوا لشربها، فإنها آٌة من آٌات هللا
اَها ﴿ ُهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسوَّ ِهْم َربُّ ٌْ ُبوهُ َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَل ﴾ فجحدوا رسالة  َفَكذَّ

هللا وقتلوا ناقة هللا فاستحقوا غضب هللا وسوى العقوبة علٌهم فلم ٌنج 
 .أحد فعمهم بالعذاب

َخاُف ُعْقَباَها ﴿ ٌَ ﴾ وهللا َل ٌخاف عاقبة ما فعل بهم من عذاب فهو  َوََل 
 .قدٌر َل ٌغالبه أحد
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