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سورةُ الزخرُف

ْحَمنِ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه الره

(1)حم* 

﴾2َو اْلِكتَاِب اْلُمبِيِن ﴿



3

سورةُ الزخرُف

عَلهُكْم ناً َعَربِيّاً لَ إِنها َجعَْلنَاهُ قُْرآ
﴾3تَْعِقلُوَن ﴿



4

سورةُ الزخرُف

تَابِّ أُم ِّ ال  َو إِنههُ فِي  ا لَعَِليٌّ لََدْينَ كِّ
﴾4َحِكيٌم ﴿



5

الزخرُفسورةُ 

ْكَر َصفْ أَ فَنَْضِرُب َعْنكُ  حاً أَْن ُم الذِّ
﴾5فِيَن ﴿ُكْنتُْم قَْوماً ُمْسرِ 



6

الزخرُفسورةُ 

ِلينَ َو َكْم أَْرَسْلنَا ِمْن نَبِّي   ﴾6﴿ فِي اَْأَوه

 إاِله َكانُوا بِِه َو َما يَأْتِيِهْم ِمْن نَبِّي  
﴾7يَْستَْهِزُءوَن ﴿

ُل بَْطشاً َو َمَضى َمثَ فَأَْهلَْكنَا أََشده ِمْنُهمْ 
ِليَن ﴿ ﴾8اَْأَوه



7

الزخرُفسورةُ 

َماَواِت َمْن َخلََق السه َو لَئِْن َسأَْلتَُهمْ 
اْلعَِزيُز نه َخلَقَُهنه َو اَْأَْرَض لَيَقُولُ 

﴾9اْلعَِليُم ﴿



8

الزخرُفسورةُ 

ُكْم  َمْهداً َو َجعََل لَ الهِذي َجعََل لَُكُم اَْأَْرضَ 
﴾10ْهتَُدوَن ﴿فِيَها ُسباُلً لَعَلهُكْم تَ 

َل ِمَن السه  أَْنَشْرنَا َماِء َماًء بِقََدر  فَ َو الهِذي نَزه
﴾11 تُْخَرُجوَن ﴿بِِه بَْلَدةً َمْيتاً َكٰذِلكَ 



9

الزخرُفسورةُ 

َو َواَج ُكلهَهاَو الهِذي َخلََق اَْأَزْ 
عَاِم َما ْلِك َو اَْأَنْ َجعََل لَُكْم ِمَن اْلفُ 

﴾12تَْرَكبُوَن ﴿



10

الزخرُفسورةُ 

ْذُكُروا ُهوِرِه ثُمه تَ ِلتَْستَُووا َعلَى ظُ 
لَْيِه َو ا اْستََوْيتُْم عَ نِْعَمةَ َربُِّكْم إِذَ 
َر لَ تَقُولُوا ُسْبَحاَن اله  نَا ٰهَذا ِذي َسخه

﴾13نِيَن ﴿َو َما ُكنها لَهُ ُمْقرِ 



11

الزخرُفسورةُ 

﴾14﴿لَُمْنقَِلبُونَ َو إِنها إِلَى َربِّنَا



12

الزخرُفسورةُ 

نه بَاِدِه ُجْزءاً إِ َو َجعَلُوا لَهُ ِمْن عِ 
ْنَساَن لََكفُورٌ  ﴾15ُمبِيٌن ﴿اْْلِ



13

الزخرُفسورةُ 

ا يَْخلُُق بَ  ْم بِاْلبَنِيَن نَات  َو أَْصفَاكُ أَِم اتهَخَذ ِممه
﴿16﴾

َر أََحُدُهْم بِ  حْ َو إَِذا بُّشِ ٰمِن َما َضَرَب ِللره
﴾17ّداً َو ُهَو َكِظيٌم ﴿َمثاَلً َظله َوْجُههُ ُمْسوَ 



14

الزخرُفسورةُ 

ِخَصاِم ْليَِة َو ُهَو فِي الْ أَ َو َمْن يُنَشهأُ فِي اْلحِ 
﴾18َغْيُر ُمبِين  ﴿

ْحٰمِن ِذيَن ُهْم ِعبَاُد الره َو َجعَلُوا اْلَمالَئَِكةَ اله 
تُُهْم َو تُْكتَُب َشَهادَ إِنَاثاً أَ َشِهُدوا َخْلقَُهْم سَ 
﴾19يُْسأَلُوَن ﴿



15

الزخرُفسورةُ 

ْحٰمُن َما َو قَالُوا لَْو َشاَء الره 
ْلم  إِْن ٰذِلَك ِمْن عِ َعبَْدنَاُهْم َما لَُهْم بِ 

﴾20 ﴿ُهْم إِاله يَْخُرُصونَ 



16

الزخرُفسورةُ 

ُهْم بِِه اً ِمْن قَْبِلِه فَ أَْم آتَْينَاُهْم ِكتَاب
﴾21ُمْستَْمِسُكوَن ﴿

ة  نَا آبَاَءنَا َعلَ بَْل قَالُوا إِنها َوَجدْ  ى أُمه
﴾22 ُمْهتَُدوَن ﴿َو إِنها َعلَى آثَاِرِهمْ 



17

الزخرُفسورةُ 

َك فِي نَا ِمْن قَْبلِ َو َكٰذِلَك َما أَْرَسلْ 
َرفُوَها اله قَاَل ُمتْ قَْريَة  ِمْن نَِذير  إِ 
ة  وَ إِنها َوَجْدنَا آبَاَءنَ  إِنها ا َعلَى أُمه

﴾23ُدوَن ﴿َعلَى آثَاِرِهْم ُمْقتَ 



18

الزخرُفسورةُ 

ا َوَجْدتُ قَاَل أَ َو لَْو ِجئْتُُكْم بِ  ْم َعلَْيِه أَْهَدى ِممه
ُروَن ْرِسْلتُْم بِِه َكافِ آبَاَءُكْم قَالُوا إِنها بَِما أُ 
﴿24﴾

بَةُ ُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِ فَاْنتَقَْمنَا ِمْنُهْم فَانْ 
بِيَن ﴿ ﴾25اْلُمَكذِّ
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سورةُ الزخرُف

ا ِه َو قَْوِمِه إِنهنِيَو إِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َِأَبِي بََراٌء ِممه
﴾26تَْعبُُدوَن ﴿

﴾27هُ َسيَْهِديِن ﴿إِاله الهِذي فََطَرنِي فَإِنه 

ْم يَْرِجعُوَن ي َعِقبِِه لَعَلههُ َو َجعَلََها َكِلَمةً بَاقِيَةً فِ 
﴿28﴾
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سورةُ الزخرُف

ى َو آبَاَءُهْم َحته بَْل َمتهْعُت ٰهُؤالَءِ 
﴾29وٌل ُمبِيٌن ﴿َجاَءُهُم اْلَحقُّ َو َرسُ 

ا َجاَءُهُم اْلَحقُّ  ْحٌر  قَالُوا ٰهَذا سِ َو لَمه
﴾30﴿َو إِنها بِِه َكافُِرونَ 



21

سورةُ الزخرُف

َل ٰهَذا اْلقُْرآنُ َو قَالُوا لَْو الَ نُزِّ 
ِظيم  ْريَتَْيِن عَ َعلَى َرُجل  ِمَن اْلقَ 

﴿31﴾
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سورةُ الزخرُف

ةَ َربَِّك نَْحنُ أَ ُهْم يَْقِسُموَن َرْحمَ 
ْنيَا يَشتَُهْم فِي اْلحَ قََسْمنَا بَْينَُهْم َمعِ  يَاةِ الدُّ

َرَجات  ْوَق بَْعض  دَ َو َرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَ 
هِخَذ بَْعُضُهمْ  ً ِليَت  َو بَْعضاً ُسْخِريّا
ا يَْجَمعُونَ َرْحَمةُ َربَِّك َخْيٌر مِ  ﴾32﴿مه



23

سورةُ الزخرُف

ةً َواحِ  ْحٰمِن َدةً لََجعَْلنَا ِلَمْن يَكْ َو لَْو الَ أَْن يَُكوَن النهاُس أُمه فُُر بِالره
ة  َو مَ  ﴾33عَاِرَج َعلَْيَها يَْظَهُروَن ﴿ِلبُيُوتِِهْم ُسقُفاً ِمْن فِضه

﴾34ْيَها يَتهِكئُوَن ﴿َو ِلبُيُوتِِهْم أَْبَواباً َو ُسُرراً َعلَ 

ا َمتَ  ْنيَا َو اْل َو ُزْخُرفاً َو إِْن ُكلُّ ٰذِلَك لَمه ِخَرةُ ِعْنَد اُع اْلَحيَاةِ الدُّ
﴾35َربَِّك ِلْلُمتهِقيَن ﴿



24

سورةُ الزخرُف

ْحٰمِن نُ َو َمْن يَْعُش َعْن ِذْكرِ  قَيِّْض  الره
﴾36ِهُ قَِريٌن ﴿لَهُ َشْيَطاناً فَُهَو لَ 

ِل َو ُهْم َعِن السهبِيَو إِنهُهْم لَيَُصدُّونَ 
﴾37تَُدوَن ﴿يَْحَسبُوَن أَنهُهْم ُمهْ 



25

سورةُ الزخرُف

ي َو بَْينََك ا لَْيَت بَْينِ َحتهى إَِذا َجاَءنَا قَاَل يَ 
﴾38﴿بِئَْس اْلقَِرينُ بُْعَد اْلَمْشِرقَْيِن فَ 

نهُكْم فِي ْوَم إِْذ َظلَْمتُْم أَ َو لَْن يَْنفَعَُكُم اْليَ 
﴾39اْلعََذاِب ُمْشتَِرُكوَن ﴿



26

سورةُ الزخرُف
مه أَْو تَْهِدي الَل  اْلعُْمَي َو َمْن َكاَن فِي ضَ أَ فَأَْنَت تُْسِمُع الصُّ
﴾40ُمبِين  ﴿

ا نَْذَهبَنه بَِك فَإِنها ِمْنُهمْ  ﴾41ُمْنتَِقُموَن ﴿فَإِمه

﴾42ا َعلَْيِهْم ُمْقتَِدُروَن ﴿أَْو نُِريَنهَك الهِذي َوَعْدنَاُهْم فَإِنه 

﴾43ِقيم  ﴿إِنهَك َعلَى ِصَراط  ُمْستَ فَاْستَْمِسْك بِالهِذي أُوِحَي إِلَْيكَ 
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سورةُ الزخرُف

 َسْوَف  َو ِلقَْوِمَك وَ َو إِنههُ لَِذْكٌر لَكَ 
﴾44تُْسأَلُوَن ﴿
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سورةُ الزخرُف

َك ِمْن نَا ِمْن قَْبلِ َو اْسأَْل َمْن أَْرَسلْ 
حْ ُرُسِلنَا أَ َجعَْلنَا مِ  ٰمِن ْن ُدوِن الره

﴾45آِلَهةً يُْعبَُدوَن ﴿
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سورةُ الزخرُف

ْرَعْوَن َو بِآيَاتِنَا إِلَى فِ َو لَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى
﴾46َن ﴿وُل َرّبِ اْلعَالَِميَملَئِِه فَقَاَل إِنِّي َرسُ 

ا َجاَءُهْم بِآيَاتِنَ  َحُكوَن ا إَِذا ُهْم ِمْنَها يَضْ فَلَمه
﴿47﴾
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سورةُ الزخرُف

تَِها َو َي أَْكبَُر ِمْن أُخْ َو َما نُِريِهْم ِمْن آيَة  إِاله هِ 
﴾48ُهْم يَْرِجعُوَن ﴿أََخْذنَاُهْم بِاْلعََذاِب لَعَله 

َما َعِهَد اْدُع لَنَا َربهَك بِ َو قَالُوا يَا أَيَُّها السهاِحرُ 
﴾49﴿ِعْنَدَك إِنهنَا لَُمْهتَُدونَ 

ا َكَشْفنَا َعْنُهُم الْ  ﴾50ثُوَن ﴿عََذاَب إَِذا ُهْم يَْنكُ فَلَمه
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سورةُ الزخرُف

ُك ِمْصَر ا قَْوِم أَ لَْيَس ِلي ُملْ َو نَاَدى فِْرَعْوُن فِي قَْوِمِه قَاَل يَ 
﴾51ي أَ فاَلَ تُْبِصُروَن ﴿َو ٰهِذِه اَْأَْنَهاُر تَْجِري ِمْن تَْحتِ 

﴾52﴿يٌن َو الَ يََكاُد يُبِينُ أَْم أَنَا َخْيٌر ِمْن ٰهذَا الهِذي ُهَو َمهِ 

َمالَئَِكةُ ْن ذََهب  أَْو َجاَء َمعَهُ الْ فَلَْو الَ أُْلِقَي َعلَْيِه أَْسِوَرةٌ مِ 
﴾53ُمْقتَِرنِيَن ﴿
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سورةُ الزخرُف

ْوماً ُعوهُ إِنهُهْم َكانُوا قَ فَاْستََخفه قَْوَمهُ فَأََطا
﴾54فَاِسِقيَن ﴿

ا آَسفُونَا اْنتَقَْمنَا ْم أَْجَمِعيَن ِمْنُهْم فَأَْغَرْقنَاهُ فَلَمه
﴿55﴾

ِخِريَن ﴿فََجعَْلنَاُهْم َسلَفاً َو َمثَ  ْْ ﴾56الً ِل



33

سورةُ الزخرُف

ا ُضِرَب اْبُن َمرْ  ْوُمَك يََم َمثاَلً إَِذا قَ َو لَمه
﴾57ِمْنهُ يَِصدُّوَن ﴿

وهُ  أَْم ُهَو َما َضَربُ َو قَالُوا أَ آِلَهتُنَا َخْيرٌ 
﴾58قَْوٌم َخِصُموَن ﴿لََك إِاله َجَدالً بَْل ُهمْ 



34

لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ 

«  هُ يَِصدُّونَ إِذا قَْوُمَك ِمنْ »: و المراد بقوله
ذم الصاد أي يضجون و يضحكونبكسر

لتهكم و لقريش في مقابلتهم المثل الحق با
الصاد ضمب« يَِصدُّونَ »السخرية، و قرئ 

ةأي يعرضون و هو أنسب للجملة التالي

11: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج



35

سورةُ الزخرُف

ْيِه َو ْنعَْمنَا َعلَ إِْن ُهَو إِاله َعْبٌد أَ 
﴾59َل ﴿نِي إِْسَرائِيَجعَْلنَاهُ َمثاَلً ِلبَ 
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