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َن َوَنۡعلَُم َما ( بِِھۦ َنۡفُسُھۥۖ َوَنۡحُن أَۡقَرُب  َوۡسِوسُ تُ َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡإلِنَسٰ
إِۡذ َیَتلَقَّى ٱۡلُمَتلَقَِّیاِن َعِن ٱۡلَیِمیِن َوَعِن  ١٦إِلَۡیِھ ِمۡن َحۡبِل ٱۡلَوِریِد 

َماِل  ا َیۡلفُِظ ِمن َقۡوٍل إِالَّ لََدۡیِھ  ١٧ ِعیدٞ قَ ٱلشِّ  ١٨ تِیدٞ عَ  َرقِیبٌ مَّ
لَِك َما ُكنَت ِمۡنُھ َسۡكَرةُ ٱۡلَمۡوِت َوَجآَءۡت  َوُنفَِخ فِي  ١٩ ِحیدُ تَ بِٱۡلَحقِّۖ َذٰ

لَِك َیۡوُم ٱۡلَوِعیِد  وِرۚ َذٰ َعَھا َسآئِٞق َوَشِھیٞد  ٢٠ٱلصُّ َوَجآَءۡت ُكلُّ َنۡفٖس مَّ
َذا َفَكَشۡفَنا َعنَك  ٢١ ۡن َھٰ َفَبَصُرَك ِغَطآَءَك لََّقۡد ُكنَت فِي َغۡفلَٖة مِّ َذا َفَكَشۡفَنا َعنَك  ٢١ ۡن َھٰ َفَبَصُرَك ِغَطآَءَك لََّقۡد ُكنَت فِي َغۡفلَٖة مِّ

َذا َما لََديَّ َعتِیٌد  َقِریُنُھۥَوَقالَ  ٢٢ٱۡلَیۡوَم َحِدیٞد  َم  ٢٣َھٰ أَۡلقَِیا فِي َجَھنَّ
اٖع لِّۡلَخۡیِر ُمۡعَتٖد  ٢٤ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنیٖد  نَّ ِریٍب مَّ ِ  ٢٥مُّ ٱلَِّذي َجَعلَ َمَع ٱ�َّ

ِدیِد  ًھا َءاَخَر َفأَۡلقَِیاهُ فِي ٱۡلَعَذاِب ٱلشَّ َنا ٢٦إِلَٰ َمآ  ۞َقالَ َقِریُنُھۥ َربَّ
ِلۢ َبِعیٖد أَۡطَغۡیُتُھۥ  ِكن َكاَن فِي َضلَٰ َقالَ َال َتۡخَتِصُموْا لََديَّ َوَقۡد  ٢٧َوَلٰ

ۡمُت إِلَۡیُكم بِٱۡلَوِعیِد  ٖم لِّۡلَعِبیِد  ٢٨َقدَّ لُ ٱۡلَقۡولُ َلَديَّ َوَمآ أََن۠ا ِبَظلَّٰ َما ُیَبدَّ
ِزیٖد  ٢٩ ِت َوَتقُولُ َھۡل ِمن مَّ َم َھِل ٱۡمَتَألۡ )٣٠َیۡوَم َنقُولُ لَِجَھنَّ
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ماذا استفدت من الدرس الیوم؟


