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 سًرة المجادلة

ِحٌمِ  ْحمِن الره ِ الره   ِبْسِم َّللاه

ُ َقْوَل الهِتً ُتجاِدلَُك ِفً َزْوِجها َو َتْشَتِكً  َقْد َسِمَع َّللاه
َ َسِمٌٌع َبِصٌٌر  ْسَمُع َتحاُوَرُكما إِنه َّللاه ٌَ  ُ ِ َو َّللاه إَِلى َّللاه

(1) 
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 سًرة المجادلة

هاُتُهْم إاِله الالهِئً َولَْدَنُهْم  هاِتِهْم إِْن أُمه ٌُظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنساِئِهْم ما ُهنه أُمه الهِذٌَن 
َ لََعفُوٌّ َغفُوٌر  قُولُوَن ُمْنَكراً ِمَن اْلَقْوِل َو ُزوراً َو إِنه َّللاه ٌَ ُهْم لَ  (2)َو إِنه

ُعوُدوَن لِما قالُوا َفَتْحِرٌُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل أَْن  ٌَ ٌُظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم ُثمه  َو الهِذٌَن 
ُ ِبما َتْعَملُوَن َخِبٌٌر  ا ذلُِكْم ُتوَعُظوَن ِبِه َو َّللاه َتَماسه ٌَ(3) 

ْسَتِطْع َفإِْطعاُم  ٌَ ا َفَمْن لَْم  َتَماسه ٌَ ِن ِمْن َقْبِل أَْن  ٌْ ِن ُمَتتاِبَع ٌْ ِجْد َفِصٌاُم َشْهَر ٌَ َفَمْن لَْم 
ِ َو لِْلكافِِرٌَن َعذاٌب  ِ َو َرُسولِِه َو ِتْلَك ُحُدوُد َّللاه ٌَن ِمْسِكٌناً ذلَِك لُِتْؤِمُنوا ِباَّلله ِستِّ

 (4)أَلٌٌِم 
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 الظهار

ن َقْلَبٌنْ  ُ لَِرُجٍل مِّ ا َجَعَل َّللاه َو فِى َجْوِفِه     مه
ئى ُتَظاِهُروَن ِمنُهنَّ  َما َجَعلَ أَْزَواَجُكُم اِّلا

َهاِتكمُ  اَءُكْم أَْبَناَءُكْم      أُمَّ ٌَ َو َما َجَعَل أَْدِع
قُوُل اْلَحقه  ٌَ  ُ َذالُِكْم َقْولُُكم ِبأَْفَواِهُكْم  َو َّللاه

ِبٌلَ  ْهِدى السه ٌَ  (االحزاب  4)َو ُهَو 
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 سًرة المجادلة

َ َو َرُسوَلُه  وَن َّللاه إِنه الهِذٌَن ٌُحادُّ
ُكِبُتوْا َكَما ُكِبَت الهِذٌَن ِمن َقْبلِِهْم  

َناٍت  َو َقْد أَنَزْلَنا  َو َءاَياٍت  َبيا
ِهٌنٌ   (5)لِْلَكاِفِرٌَن َعَذاٌب مُّ
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 سًرة المجادلة

ُئُهم ِبَما  ٌَُنبِّ ُ َجِمًٌعا َف ْبَعُثُهُم َّللاه ٌَ ْوَم  ٌَ
ُ َو َنُسوهُ  َو  َعِملُوْا  أَْحَصئُه َّللاه

ُ َعلىَ   (6)ٍء شِهٌدٌ   شىَ     كلُ   َّللاه
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 سًرة المجادلة

َماَواِت َو َما  ْعَلُم َما فِى السه ٌَ  َ أَ َلْم َتَر أَنه َّللاه
َوى ُكوُن ِمن نّجْ ٌَ َثاَلَثٍة إاِله   فِى اْْلَْرِض  َما 

ُهَو َراِبُعُهْم َو اَل َخْمَسٍة إاِله ُهَو َساِدُسُهْم َو 
ِمن َذالَِك َو اَل أَْكثَر إاِله ُهَو َمَعُهْم   اَل أَْدنىَ 

َن َما كاَُنوْا  ثمُ  ٌْ ْوَم     أَ ٌَ ُئُهم ِبَما َعِملُوْا  َنبِّ ٌُ
َ ِبكلُ  اَمِة  إِنه َّللاه ٌَ  (7)ٍء َعلٌِمٌ   شىَ     اْلِق
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 سًرة المجادلة

    ثمُ   أَ َلْم َتَر إِلَى الهِذٌَن نُهوْا َعِن النهْجَوى
َتَناَجْوَن ِبااْلْثِم َو  ٌَ ُعوُدوَن لَِما نُهوْا َعْنُه َو  ٌَ
ُسوِل َو إَِذا َجاُءوَك  ِت الره ٌَ اْلُعْدَواِن َو َمْعِص
قُولُوَن فِى  ٌَ ُ َو  ٌَِّك ِبِه َّللاه ْوَك ِبَما َلْم ٌُح ٌه َح
ُ ِبَما َنقُوُل  َحْسُبُهْم  ُبَنا َّللاه ٌَُعذِّ أَنفُِسِهْم َلْو اَل 

ْصَلْونَها  َفِبْئَس اْلَمِصٌرُ  ٌَ ُم   (8)َجَهنه
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ُتْم َفاَل َتَتَناَجْوْا ِبااْلْثِم  ٌْ ا الهِذٌَن َءاَمُنوْا إَِذا َتَناَج أٌَهُّ ٌَ
ُسوِل َو َتَناَجْوْا ِباْلبرِّ  ِت الره ٌَ َو اْلُعْدَواِن َو َمْعِص

ِه تْحَشُرونَ    َو التهْقَوى ٌْ َ الهِذى إَِل قُوْا َّللاه  (9)َو اته

َما النهْجَوى ْحُزَن الهِذٌَن َءاَمُنوْا   إِنه ٌَ َطاِن لِ ٌْ ِمَن الشه
 ِ ِ  َو َعلَى َّللاه ا إاِله ِبإِْذِن َّللاه ًٌ ِهْم َش َس ِبَضارِّ ٌْ َو َل

َتَوكلَ  ٌَ  (10)اْلُمْؤِمُنونَ    َفْل
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ُحوْا  ا الهِذٌَن َءاَمُنوْا إَِذا ِقٌَل َلُكْم َتَفسه أٌَهُّ ٌَ
ُ َلُكْم   ْفَسِح َّللاه ٌَ فِى اْلَمَجالِِس َفاْفَسُحوْا 
 ُ ْرَفِع َّللاه ٌَ َو إَِذا ِقٌَل انُشُزوْا َفانُشُزوْا 

الهِذٌَن َءاَمُنوْا ِمنُكْم َو الهِذٌَن أُوُتوْا اْلِعْلَم 
ُ ِبَما َتْعَملُوَن َخِبٌرٌ   (11)َدَرَجاٍت  َو َّللاه
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ُتُم  ٌْ ا الهِذٌَن َءاَمُنوْا إَِذا َناَج أٌَهُّ ٌَ
ُموْا َبٌنْ  ُسوَل َفَقدِّ َدْى نَجَوئكمُ    الره ٌَ   
َو أَْطَهُر  َفإِن    َصَدَقًة  َذالَِك َخٌٌر لهكمُ 

ِحٌمٌ  َ َغفُوٌر ره  (12)لهْم تِجُدوْا َفإِنه َّللاه
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 سًرة المجادلة

ُموْا َبٌنْ  َدْى نَجَوئكمُ    َء أَْشَفْقُتْم أَن ُتَقدِّ ٌَ   
 ُ َصَدَقاٍت  َفإِْذ َلْم َتْفَعلُوْا َو َتاَب َّللاه
َلوَة َو َءاُتوْا  ُكْم َفأَِقٌُموْا الصه ٌْ َعَل

َ َو َرُسوَلُه  َو  َكوَة َو أَِطٌُعوْا َّللاه الزه
ُ َخِبٌُر  ِبَما َتْعَملُونَ   (13)َّللاه
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أَ َلْم َتَر إِلَى الهِذٌَن َتَولهْوْا َقْوًما * 
نُكْم َو  ا ُهم مِّ ُ َعَلٌِهم مه َغِضَب َّللاه
اَل ِمنُهْم َو ٌَحلِفُوَن َعلَى اْلَكِذِب َو 

ْعَلُمونَ  ٌَ  (14)ُهْم 



15 

 مِىْهُمِفَإِوَّهُ مَهْ يَتًََلَّهُمِ مِىْكُمِ //مِىهُمِلَا مَّا هُم مِّىكُمِ يَ 

َها الهذٌَن آَمُنوا ال    51: المائدة  ٌُّ ٌا أَ
ُهوَد َو النهصارى ٌَ ِخُذوا اْل أَْولٌِاَء   َتته

َتَولهُهْم  ٌَ َبْعُضُهْم أَْولٌِاُء َبْعٍض َو َمْن 
ْهِدي اْلَقْوَم  ٌَ َ ال  ُه ِمْنُهْم إِنه َّللاه ِمْنُكْم َفإِنه

الِمٌَن   الظه
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 مِىْهُمِفَإِوَّهُ مَهْ يَتًََلَّهُمِ مِىْكُمِ //مِىهُمِلَا مَّا هُم مِّىكُمِ يَ 

نُكْم َو  ا ُهم مِّ مه
 اَل ِمنُهمْ 

 فً الظاهر 

َتَولهُهْم  ٌَ َمْن 
ُه ِمْنُهمْ   ِمْنُكْم َفإِنه

 فً الواقع



17 

 مِىْهُمِفَإِوَّهُ مَهْ يَتًََلَّهُمِ مِىْكُمِ //مِىهُمِلَا مَّا هُم مِّىكُمِ يَ 

نُكْم َو اَل  ا ُهم مِّ مه
 ِمنُهمْ 

 فً الظاهر 
اي ٌحكم 

 باسالمهم ظاهراً 

َتَولهُهْم ِمْنُكْم  ٌَ َمْن 
ُه ِمْنُهمْ   َفإِنه

 فً الواقع
فٌدخلون النار 

 لو لم ٌتوبوا
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 مِىْهُمِفَإِوَّهُ مَهْ يَتًََلَّهُمِ مِىْكُمِ //مِىهُمِلَا مَّا هُم مِّىكُمِ يَ 

نُكْم َو اَل  ا ُهم مِّ مه
 ِمنُهمْ 

 فً الظاهر 
اي ٌحكم 

 باسالمهم ظاهراً 
فال ٌكفر من 

 ٌشهد بالشهادتٌن
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 مِىْهُمِفَإِوَّهُ مَهْ يَتًََلَّهُمِ مِىْكُمِ //مِىهُمِلَا مَّا هُم مِّىكُمِ يَ 

َتَولهُهْم  ٌَ َمْن 
ُه  ِمْنُكْم َفإِنه

 ِمْنُهمْ 
 فً الواقع

فٌدخلون النار 
 لو لم ٌتوبوا

ُ لُهْم  أََعده َّللاه
َعَذاًبا َشِدًٌدا  
ُهْم َساَء َما  إِنه

كاَُنوْا 
ْعَملُونَ  ٌَ(15) 
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 مِىْهُمِفَإِوَّهُ مَهْ يَتًََلَّهُمِ مِىْكُمِ //مِىهُمِلَا مَّا هُم مِّىكُمِ يَ 

نُكْم َو اَل ِمنُهمْ  ا ُهم مِّ  فً الظاهر  مه
اي ٌحكم باسالمهم 

 ظاهراً 
فال ٌكفر من ٌشهد 

 بالشهادتٌن

ُه  َتَولهُهْم ِمْنُكْم َفإِنه ٌَ َمْن 
 ِمْنُهمْ 

 فً الواقع
فٌدخلون النار لو لم 

 ٌتوبوا

ُ لُهْم َعَذاًبا  أََعده َّللاه
ُهْم َساَء َما  َشِدًٌدا  إِنه

ْعَملُونَ  ٌَ  (15)كاَُنوْا 
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ُهْم َساَء َما كاَُنوْا  ُ لُهْم َعَذاًبا َشِدًٌدا  إِنه أََعده َّللاه
ْعَملُونَ  ٌَ(15) 

 ِ وْا َعن َسِبٌِل َّللاه ًة َفَصدُّ َمانُهْم ُجنه ٌْ ُذوْا أَ اتخه
ِهٌنٌ   (16)َفَلُهْم َعَذاٌب مُّ
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َعنُهْم أَْمَوالُهْم َو اَل    لهن ُتْغنىِ 
ا  أُْوَلئَك  ًٌ ِ َش َن َّللاه أَْواَلُدُهم مِّ

اِرُهْم ِفٌَها  أَصَحاُب النه
 (17)َخالُِدونَ 
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 عَىهُمِ أَمًَِالهُمِ يَ لَا أَيِلَادُهُم     لَّه تُغْىىِ

لَيْ تُغٌِْٖٓ عٌْْٓٔنٕ أَهَٕالُْٔنٕ ٍٓ ال إٍَٔالدّٔٔنٕ هِيَ اللَِِّ شَٕ٘ئبً أٍُلئِلٓ »: تعبلىقَلِ •
إٔ إى الزٕ دعبّن إلى هب ّن عل٘هِ  « أَطٕحبةٔ الٌَّبسِ ّٔنٕ فِْ٘ب خبلِذٍٔىَ

هتبع الح٘بٓ الذً٘ب الزٕ َّ األهَال ٍ األٍالد لنٌْن فهٖ ابةهٔ إلهى    
التخلض هي عزاة خبلذ ال ٗقضْ٘ب لْن إال اهلل سجحبًِ فْهن فهٖ فقهش    

 .إلِ٘ ال ٗغٌْ٘ن عٌِ أهَالْن ٍ ال أٍالدّن ش٘ئب فل٘ؤهٌَا ثِ ٍ ل٘عجذٍُ
 

194: ، ص19 الميسان في تفسير القرآن، ج  
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 الْمَالُ يَ الْثَىًُنَ  

وِة  ٌَ اْلَماُل َو اْلَبُنوَن ِزٌَنُة اْلَح
الَِحاُت  اُت الصه ٌَ ا  َو اْلَباِق ٌَ ْن الدُّ
َخٌٌر ِعنَد َربَِّك َثَواًبا َو َخٌٌر 

 (؛ الكهف 46)أََماًل 
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ْحلِفُوَن َلُه  ٌَ ُ َجِمًٌعا َف ْبَعثُهُم َّللاه ٌَ ْوَم  ٌَ
ْم     َكَما ٌْحلِفُوَن َلكمُ  َو ٌَحَسُبوَن أَنهُّ

ْم ُهُم   شىَ   َعلىَ  ٍء  أاََل إِنهُّ
 (18)اْلَكاِذُبونَ 
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 عَىهُمِ أَمًَِالهُمِ يَ لَا أَيِلَادُهُم     لَّه تُغْىىِ

ٍٓ        »: تعبلىقَلِ • ٗٓحِٕلوُهََى لَنُهٕن  ِٔ َموهب  ٘ٓحِٕلوُهََى لَه ِٔ ٓةوِ٘عهًب َف َٕٗٓٓم ٕٗٓجعٓثُْٔٔن اللَّه
ِ « ءٍ شَٖٕ  ٗٓحٕسٓجَٔىَ أًََّْٔنٕ عٓلى أَعٓهذ  اللَّهِٔ لَْٔهنٕ    »: إلخ، ظشف لوب تقذم هي قَله

فَ٘ٓحٕلِوَُىَ لَِٔ مَوهب  »: ٍ قَلِ« أٍُلئِلٓ أَطٕحبةٔ الٌَّبسِ»: أٍ لقَلِ« عٓزاثبً شَذِٗذاً
 .إٔ ٗحلوَى هلل َٗم الجعث موب ٗحلوَى لنن فٖ الذً٘ب« ٗٓحٕلِوَُىَ لَنُنٕ

ثُن  لَنٕ تَنُيْ فِتٌَْتُْٔنٕ إِلَّهب أَىْ قهبلَُا ٍٓ اللَّهِِ    »: ٍ قذ قذهٌب فٖ توس٘ش قَلِ تعبلى•
أى الوْن على النزة َٗم الق٘بههٔ هه     23: األًعبم: «سٓثٌِّب هب مٌَُّب هٔشْشِمِ٘يَ

ظَْس اقبئق األهَس َٗهئز هي ظَْس هلنبتْن ٌّبك لشسَخْب فٖ ًوَسْن 
فٖ الذً٘ب فقذ اعتبدٍا فْ٘ب على إظْبس الجبطل على الحق ثبألٗوبى النبرثٔ ٍ 

 .موب ٗع٘شَى ٗوَتَى ٍ موب ٗوَتَى ٗجعثَى
 

194: ، ص19 الميسان في تفسير القرآن، ج  
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 سًرة المجادلة

َطاُن َفأَنَسئُهْم  اْسَتْحَوذَ  ٌْ ِهُم الشه ٌْ َعَل
َطاِن   ٌْ ِ  أُْوَلئَك ِحْزُب الشه ِذْكَر َّللاه

َطاِن ُهُم  ٌْ أاََل إِنه ِحْزَب الشه
 (19)الَخاِسُرونَ 



28 

 اسِتَحًَِرَ عَلَيِهِمُ الشَّيِطَانُ  

 اَر•
الحبء ٍ الَاٍ ٍ الهزال أطهلو ٍااهذ، ٍ ّهَ ههي الخوّهٔ ٍ الس هشعٔ ٍ        •

 .... فى األهش« 1»اًنوبش 
 

ي ساقَه إلى ماا   غَلَثَهعليه الشيطان، ي رلك إرا  استحًَرَ. ٍ هي الجبة•
 .يريذ مه غَيِّه

 
 
 

 115: ، ص2 ج؛ (زكريااتً الحسيه، احمذ ته فارس ته )اللغةمعجم مقائيس 
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 سلطة الشيطان

ا قُضىِ  َطاُن َلمه ٌْ َ َوَعَدُكْم    َو َقاَل الشه اْْلَْمُر إِنه َّللاه
   َما كاََن لىِ َفأَْخَلْفُتُكْم  َو    َو َوَعدتُّكمُ    َوْعَد الَحقّ 
ن  إاِله أَن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم لِى   ُسْلَطنٍ َعَلْيُكم ما

ا أََنا ِبُمْصِرِخُكْم َو  َفاَل َتلُوُمونِى َو لُوُموْا أَنفَُسُكم  مه
َكَفْرُت ِبَما أَْشَرْكُتُموِن ِمن    َما أَنُتم ِبُمْصِرِخىه  إِنىّ 

الِِمٌَن َلُهْم َعَذاٌب أَلٌِمٌ   (ابراهٌم  22)َقْبُل  إِنه الظه
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 سًرة المجادلة

َطاُن َفأَنَسئُهْم  اْسَتْحَوذَ  ٌْ ِهُم الشه ٌْ َعَل
َطاِن   ٌْ ِ  أُْوَلئَك ِحْزُب الشه ِذْكَر َّللاه

َطاِن ُهُم  ٌْ أاََل إِنه ِحْزَب الشه
 (19)الَخاِسُرونَ 



31 

 الخَاسِرُينَ

  خسش•
ٍ . خَسِشَ ٗٓخْسٓشُ خُسٕشَاًبً: الٌقظبى، ٍ الخُسٕشَاىُ مزلل، ٍ الوعل: الخُسٕشُ: •

ملتهِ ٍ  . الخَسٓبسُٓٓ ٍ الخُسٕشُ: الزٕ ٍض  فٖ تجبستِ، ٍ هظذسُ: الخَبسِشُ
مبىَ عبقِجٓهُٔ أَهٕشِّهب   ٍٓ [: ةل ٍ عض]ٍ قَلِ . ًقظتِ: ٍصًتِ فَأَخْسٓشْتُِٔ، إٔ

ٔ غ٘ش : ٍ طوقٔ خَبسِشَٓو، إٔ. ًقظب: ، إٔ«1»خُسٕشاً   هشثح

 195: ، ص4 ج؛ (احمذفراهيذى، خليل ته )العيهكتاب 
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 الخَاسِرُينَ

  خسش•
فوي رلل الخُسٕش . الخبء ٍ الس٘ي ٍ الشاء أطلو ٍااذٌ ٗذلُّ على الٌَّقْض•

ٍ ٗقهبل خَسٓهشْ ٔ   . ٍ الخُسٕشاى، مبلنُوْش ٍ النُوْشاى، ٍ الوُهشْ  ٍ الوُشقهبى  
 .أعلناللِّ ٍ . الوِ٘ضاىَ ٍ أخْسٓشْتُِ، إرا ًقَظٕتَِ

•  

 182: ، ص2 ج؛ (زكريااتً الحسيه، احمذ ته فارس ته )اللغةمعجم مقائيس 
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 الخَاسِرُينَ

  خسش•
 اًتقبص سأس الوبل، : ٍ الخُسٕشَاىالخُسٕشُ •
 خَسِشَ فالى، : ٌٗست رلل إلى اإلًسبى، ف٘قبلٍ •
خبسِهشَٓو  إِراً مَشَّٓو تِلْلٓ  :خسش  تجبستِ، قبل تعبلى: إلى الوعل ف٘قبلٍ •

 ، [12/ الٌبصعب ]

281: ص؛ (راغةاصفهاوى، حسيه ته محمذ )القرآنمفردات ألفاظ   
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 الخَاسِرُينَ

ٍ ٗستعول رلل فٖ الوقتٌ٘ب  الخبسةٔ مبلوبل ٍ الجبُ فٖ الذًّ٘ب ٍ َّ •
مبلظّحّٔ ٍ السّالهٔ، ٍ العقل ٍ اإلٗوبى، الٌّوسّ٘ٔ  الوقتٌ٘ب  األمثش، ٍ فٖ 

الَّهزِٗيَ  : ٍ الثَّاة، ٍ َّ الزٕ ةعلِ اللِّ تعبلى الخسشاى الوج٘ي، ٍ قهبل 
اىُ ٰ  لِلٓ ّٔهَٓ الْخُسٕهش  ٰ  ا رٰ  اهِٓٔ أَلٰ  خَسِشٍُا أًَْوُسْٓٔنٕ ٍٓ إَّٔلِِْ٘نٕ َٕٗٓمٓ الْقِٖ

اسِشٍُىَ ٰ  ئِلٓ ّٔنٔ الْخٰ  ٍٓ هٓيْ ٗٓنْوُشْ ثِِِ فَأٍُل: ، ٍ قَلِ[15/ الضهش]الْؤجِ٘يُ 
ُِ هِههيْ ثٓعٕههذِ ٰ  الَّههزِٗيَ ٌْٗٓقُضُههَىَ عْٕٓههذٓ الههلّ : ، ٍ قَلههِ[121/ الجقههشٓ]

: ، ٍ قَلِ[27/ الجقشٓ* ]اسِشٍُىَٰ  ئِلٓ ّٔنٔ الْخٰ  أٍُل -إلى -*اقِِِٰ  هِ٘ث
/ الوبئهذٓ ]اسِهشِٗيَ  ٰ  فَطََ عٓتٕ لَِٔ ًَوْسِٔٔ قَتْلَ أَخِِِ٘ فَقَتَلَِٔ فَأَطٕجٓحٓ هِيَ الْهخ 

30] ، 

282: ص؛ (راغةاصفهاوى، حسيه ته محمذ )القرآنمفردات ألفاظ   
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 الخَاسِرُينَ

/ الهشاوي ]اىَ ٰ  ا تُخْسِشٍُا الْوِ٘هض ٰ  أَقِ٘ؤَا الَْٓصٕىَ ثِبلْقِسٕطِ ٍٓ لٍٓ  :قَلٍِ •
، ٗجَص أى ٗنَى إشبسٓ إلى تحشّٕ العذالٔ فٖ الَصى، ٍ تشك الح٘ف [9

ف٘وب ٗتعبطبُ فٖ الَصى، ٍ ٗجَص أى ٗنَى رلل إشبسٓ إلى تعبطٖ ههب  
   ِ ٍٓ هٓهيْ  : ال ٗنَى ثِ ه٘ضاًِ فٖ الق٘بهٔ خبسشا، ف٘نَى هوّهي قهبل ف٘ه

، ٍ مهال الوعٌ٘ه٘ي ٗتالصههبى، ٍ مهلّ     [9/ األعشاف* ]اصٌُِِٰٗٔ  خَوَّتٕ هَٓ
خسشاى رمشُ اللِّ تعبلى فٖ القشآى فَْ على ّزا الوعٌى األخ٘هش، دٍى  

 .الخسشاى الوتعلّق ثبلوقتٌ٘ب  الذًَّّ٘ٗٔ ٍ التّجبسا  الجششّٗٔ

282: ص؛ (راغةاصفهاوى، حسيه ته محمذ )القرآنمفردات ألفاظ   
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 سًرة العصر

ِحٌمِ  ْحَمِن الره ِ الره   ِبْسِم َّللاه

 (1)َو اْلَعْصرِ 

 (2)إِنه ااْلنَساَن َلِفى ُخْسرٍ 

الَِحاِت َو َتَواَصْوْا ِباْلَحقّ  َو    إاِله الهِذٌَن َءاَمُنوْا َو َعِملُوْا الصه
برِ   (3)َتَواَصْوْا ِبالصه
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 سًرة المجادلة

َ َو َرُسوَلُه  وَن َّللاه إِنه الهِذٌَن ٌَحادُّ
نَ   (20)أُْوَلئَك فِى اْْلََذلٌِّ
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 سًرة المجادلة

َ َو َرُسوَلُه  وَن َّللاه إِنه الهِذٌَن ٌُحادُّ
ُكِبُتوْا َكَما ُكِبَت الهِذٌَن ِمن َقْبلِِهْم  

َناٍت  َو َقْد أَنَزْلَنا  َو َءاَياٍت  َبيا
ِهٌنٌ   (5)لِْلَكاِفِرٌَن َعَذاٌب مُّ
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 سًرة المجادلة

ُ َْلَْغلِبنَ  أََنا َو ُرُسلِى  إِنه     َكَتَب َّللاه
َ َقِوىٌّ َعِزٌزٌ   (21)َّللاه
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