


75 غافرسورة 7-7-98



3

غافرسورة 

ْحَمِن ا ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه لره

(1)حم* 

ِِيمِ  اْلزَِزيِز الْ تَنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن َّللاهِ  (2)زَ



4

غافرسورة 

َشِديِد ِل التهْوبِ َغافِِر الذهنِب َو قَابِ 
  ََل إََِلهَ إَِله اْلِزقَاِب ِذى الطهْولِ 
(3)رُ ُهَو  إِلَْيِه اْلَمِصي



5

غافرسورة 

ِ إَِله َما يُجاَِدُل فِى َءايَ  اِت َّللاه
قَُِّبُهْم ََل يَْغُرْرَك تَ الهِذيَن َكفَُرواْ فَ 

(4)فِى اْلبََِلدِ 



6

غافرسورة 

ْم  َو  اْْلَْحَزاُب ِمن بَْزِدهِ َكذهبَْت قَْبَُِهْم قَْوُم نُوحٍ وَ 
ِة  بَِرُسولِهْم لِ  ْت ُكلُّ أُمه اْ بِاْلبَاِطِل يَأُْخذُوهُ  َو َجاَدلُوَهمه
ِِ ِليُْدِحُضواْ بِِه الْحقه فَأََخذْ  ََ كاََن  (5)قَابِ تُهْم  فََكْي

ََِِى الهِذيَن َكفَ َو َكَذاِلَك َحقهْت كََِمُت َرب ِ  ْم َك  ُرواْ أَنهه
(6)أَْصَحاُب النهارِ 
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غافرسورة 

َش َو َمْن َحْولَهُ الهِذيَن يَحِمُِوَن اْلزَرْ 
ِه َو ْم َو يُْؤِمنُوَن بِ يَُسب ُِحوَن بِحْمِد َربه ِ 

َوِسْزَت ُكله َن َءاَمنُواْ َربهنَايَْستَْغِفُروَن ِلِهِذي
ًِْما فَ شىَ  ِِ ْحَمةً َو  يَن تَابُواْ َو اْغِفْر ِلِهذِ ٍء ره

ََِذاَب الْجِحياتهبَزُواْ َسبِيََِك َو قِ  (7)مِ ِهْم 



8

غافرسورة 

ُِْهمْ  َِْدٍن اَربهنَا َو أَْدِخ لهتِى َجنهاِت 
َِدتهُهْم َو َمن صَ  ائِهْم ََِح ِمْن َءابَ َو
َك أَنَت يهتِِهْم  إِنه َو أَْزَواِجِهْم َو ذُر ِ 

(8)اْلزَِزيُز اْلَحِكيمُ 
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غافرسورة 

ي ِاِت  َمن تَِق السه َو قِِهُم السهي ِاِت  وَ 
ُهَو تَهُ  َو َذاِلكَ يَْوَمئٍذ فَقَْد َرِحمْ 

(9)اْلفَْوُز اْلزَِظيمُ 



10

غافرسورة 

ِ واْ يُنَاَدْوَن لَ إِنه الهِذيَن َكفَرُ  َمْقُت َّللاه
ْقتُِكمْ  َِْوَن  أَنفَُسُكْم إِ أَْكبَر ِمن مه ْذ تُْد

(10)فُُرونَ إِلَى اَْليَماِن فَتَكْ 



11

غافرسورة 

َو أَْحيَْيتَنَانَا اثْنَتَينْ قَالُواْ َربهنَا أََمته 
تَرفْ اثْنَتَينْ  ِْ ا فََهْل إِلىَ نَا بِذُنُوبِنَ فَا

ن َسبِيلٍ  (11)ُخُروجٍ م ِ



12

غافرسورة 

ُ َوحْ َذاِلُكم بِأَنههُ إَِذا دُ  َى َّللاه َدهُ ِِ
ِمنُواْ  َرْك بِِه تُؤْ َكفَْرتُْم  َو إِن يُشْ 
ِ اْلزَ  (12)اْلَكبِيرِ ِىِ فَالُحْكُم ّلِِله



13

غافرسورة 

ُل ايَاتِِه َو يُ ُهَو الهِذى يُِريُكْم ءَ  نزه
َن السهَماِء رِ  ْزقًا  َو َما لَُكم م ِ
(13)نِيبُ يَتََذكهُر إَِله َمن يُ 



14

غافرسورة 

َ مُخِِ  ُِواْ َّللاه يَن َو ِصيَن لَهُ الد ِ فَاْد
(14)نَ لَْو َكِرهَ اْلَكافُِرو



15

غافرسورة 

ِقى و اْلزَْرِش يُِْ َرفِيُع الدهَرَجاِت ذُ 
 َِ وَح ِمْن أَْمِرِه  َمن يََشاءُ ِىَ الرُّ

بَاِدِه ِليُنِذرَ  ِِ (15)قِ  يَْوَم التهََل ِمْن 
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غافرسورة 

َى َِِ يَخفَىيَْوَم ُهم بَاِرُزوَن  َلَ 
ِ ِمنْهْم شىَ  ِْكُ ٌء  ل ِ َّللاه  اْليَْوَم  َمِن اْلُم

ِ اْلَواِحِد اْلقَ  ارِ ّلِِله (16)هه



17

غافرسورة 

نَْفِس  بَِما كلُ اْليَْوَم تُجَزى
َِْم ا َ ْليَْوَم  إِنه َكَسبَْت  ََل ُظ َّللاه

(17)َسِريُع الِحَسابِ 



18

غافرسورة 

قُُِوُب ِزفَِة إِِذ الْ َو أَنِذْرُهْم يَْوَم اَلَ 
ِميَن  َما لََدى الَحنَاِجِر َكاظِ 

يعٍ ِميٍم َو ََل َشفِ ِلِظهاِلِميَن ِمْن حَ 
(18)يَُطاعُ 
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غافرسورة 

ينُ  ِْ ُدورُ َو مَ يَْزَُِم َخائنَةَ اْْلَ (19)ا تُخِفى الصُّ

ُ يَْقضِى بِاْلَحق   ُِوَن ِمنوَ َو َّللاه ُدونِِه ََل الهِذيَن يَْد
َ يَْقُضوَن بِشىَ  (20)ِصيرُ  ُهَو السهِميُع اْلبَ ٍء  إِنه َّللاه
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سورة غافر

وا ْرِض فَيَْنُظرُ أَ َو لَْم يَِسيُروا فِي اْْلَ 
َِاقِبَةُ الهذِ  ََ َكاَن  ِِِهْم يَن َكانُوا ِمْن قَ َكْي ْب

ةً َو آثَاراً فِ َكانُوا ُهْم أََشده ِمْنُهْم قُ  ي وه
 ُ َما َكاَن  بِذُنُوبِِهْم وَ اْْلَْرِض فَأََخَذُهُم َّللاه

ِ ِمْن َواقٍ  ﴾21﴿لَُهْم ِمَن َّللاه
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سورة غافر

ُسُُِهْم ْت تَأْتِيِهْم رُ ٰذِلَك بِأَنهُهْم َكانَ 
ُ إِنههُ فَُروا فَأََخَذُهمُ بِاْلبَي ِنَاِت فَكَ  َّللاه

﴾22اِب ﴿قَِويٌّ َشِديُد اْلِزقَ 



22

سورة غافر

ِْنَا مُ  َو وَسى بِآيَاتِنَاَو لَقَْد أَْرَس
َِْطاٍن ُمبِيٍن ﴿ ﴾23ُس

َِْوَن َو َهامَ  اَن َو قَاُرونَ إِلَى فِْر
﴾24اٌب ﴿فَقَالُوا َساِحٌر َكذه 



23

سورة غافر

ْنِدنَ  ِِ ِ ِمْن  ا َجاَءُهْم بِاْلَحق  ِذيَن آَمنُوا َمزَهُ ا قَالُوا اْقتُُِوا أَْبنَاَء اله فََِمه
﴾25 ﴿افِِريَن إَِله فِي َضَلَلٍ َو اْستَْحيُوا نَِساَءُهْم َو َما َكْيُد اْلكَ 

َِْوُن ذَُرونِي أَْقتُْل ُموسَ  َُ أَْن ى َو ْليَْدُع َربههُ إِن ِ َو قَاَل فِْر ي أََخا
َل ِدينَُكْم أَْو أَْن يُْظِهَر فِي ﴾26اْْلَْرِض اْلفََساَد ﴿يُبَد ِ

ُِْذُت بَِرب ِي َو رَ  ب ٍِر َلَ يُْؤِمُن ب ُِكْم ِمْن ُكل ِ ُمتَكَ َو قَاَل ُموَسى إِن ِي 
﴾27بِيَْوِم اْلِحَساِب ﴿



24

سورة غافر

َِْوَن يَ  ُِوَن َرُجَلً أَْن ْكتُُم إِيَمانَهُ أَ تَْقتُ َو قَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِْر
ُ َو قَْد َجاَءُكْم بِالْ  ْن يَُك َكاِذباً فَزََِْيِه بَي ِنَاِت ِمْن َرب ُِكْم َو إِ يَقُوَل َرب َِي َّللاه

َ َلَ يَْهِدي ْزُض الهِذي يَِزُدُكْم إِنه َكِذبُهُ َو إِْن يَُك َصاِدقاً يُِصْبُكْم بَ  َّللاه
ٌَ َكذهاٌب ﴿ ﴾28َمْن ُهَو ُمْسِر

ُِْك اْليَْوَم َظاِهِرينَ  ُرنَا ِمْن بَأِْس  فِي اْْلَْرِض فََمْن يَْنصُ يَا قَْوِم لَُكُم اْلُم
َِْوُن َما أُِريكُ  ِ إِْن َجاَءنَا قَاَل فِْر ُكْم إَِله ْم إَِله َما أََرى َو َما أَْهِديَّللاه

َشاِد ﴿ ﴾29َسبِيَل الره
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سورة غافر

ََِِ َو قَاَل الهِذي آَمَن يَا قَْومِ   َُ ْيُكْم  إِن ِي أََخا
﴾30ِمثَْل يَْوِم اْْلَْحَزاِب ﴿

 َِ ِذيَن اٍد َو ثَُموَد َو اله ِمثَْل َدأِْب قَْوِم نُوحٍ َو 
ُ يُ  ِْزِ ِمْن بَْزِدِهْم َو َما َّللاه ِْماً ِل ﴾31بَاِد ﴿ِريُد ُظ
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سورة غافر

 ََِِ  َُ ﴾32اِد ﴿ْيُكْم يَْوَم التهنَ َو يَا قَْوِم إِن ِي أََخا

ِ مِ يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدبِِريَن مَ  َِاِصٍم ا لَُكْم ِمَن َّللاه ْن 
ُ فََما لَ  ِِِل َّللاه ﴾33هُ ِمْن َهاٍد ﴿َو َمْن يُْض
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سورة غافر

اْلبَي ِنَاتِ َُ ِمْن قَْبُل بِ َو لَقَْد َجاَءُكْم يُوسُ 
ا َجاَءُكْم بِ فََما ِزْلتُْم فِي َشك ٍ  ِه َحتهى ِممه
ِْتُْم لَنْ  ُ مِ إَِذا َهََِك قُ ْن بَْزِدِه يَْبزََث َّللاه

ُ َمْن ُهوَ َرُسوَلً َكٰذِلَك يُِضلُّ   َّللاه
ٌَ ُمْرتَاٌب ﴿ ﴾34ُمْسِر



28

سورة غافر

 بِغَْيِر ي آيَاِت َّللاهِ الهِذيَن يَُجاِدلُوَن فِ 
َِْطاٍن أَتَاُهْم َكبُ  نْ ُس ِِ ِ َو َر َمْقتاً  َد َّللاه
ْنَد الهِذيَن آَمنُوا ُ َكٰذِلَك يَْطبَ ِِ ُع َّللاه
ِِْب ُمتَ  ﴾35اٍر ﴿َكب ٍِر َجبه ََِِى ُكل ِ قَ
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سورة غافر

َِْوُن يَا َهاَماُن اْبِن لِ  ْبُُِغ ي َصْرحاً لَزَِ ِي أَ َو قَاَل فِْر
﴾36اْْلَْسبَاَب ﴿

ِِعَ  ي َْلَُظنُّهُ إِلَى إِٰلِه ُموَسى َو إِن ِ أَْسبَاَب السهَماَواِت فَأَطه
 َِ ِِِه َو صُ َكاِذباً َو َكٰذِلَك ُزي َِن ِلِفْر َم َِ َِِن ْوَن ُسوُء  ده 

َِْونَ  ﴾37إَِله فِي تَبَاٍب ﴿السهبِيِل َو َما َكْيُد فِْر
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سورة غافر

وِن ْوِم اتهبِزُ َو قَاَل الهِذي آَمَن يَا قَ 
﴾38َشاِد ﴿أَْهِدُكْم َسبِيَل الره 

ْنيَ يَا قَْوِم إِنهَما ٰهِذِه ا ا َمتَاٌع ْلَحيَاةُ الدُّ
﴾39اُر اْلقََراِر ﴿َو إِنه اْْلِخَرةَ ِهَي دَ 



31

سورة غافر

َِِمَل َسي ِئَةً فَ  ِمثََِْها َلَ يُْجَزى إَِله َمْن 
َِِمَل َصاِلحاً مِ  ْنثَى ْن َذَكٍر أَْو أُ َو َمْن 
َجنهةَ َك يَْدُخُِوَن الْ َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَأُوٰلئِ 
﴾40ِر ِحَساٍب ﴿يُْرَزقُوَن فِيَها بِغَيْ 



32

سورة غافر

ُِوُكْم إِلَىَو يَا قَْوِم َما ِلي أَدْ 
ُِونَ  ِر نِي إِلَى النهاالنهَجاةِ َو تَْد
﴿41﴾



33

سورة غافر

ُِونَنِي ِْلَْكفُ  ِ َو أُ تَْد ْشِرَك بِِه َر بِاّلِله
 ِِ ُِوُكْم ٌِْم َو أَنَا أَدْ َما لَْيَس ِلي بِِه 

﴾42اِر ﴿إِلَى اْلزَِزيِز اْلغَفه 



34

سورة غافر

 ُِ لَْيَس لَهُ ونَنِي إِلَْيهِ َلَ َجَرَم أَنهَما تَْد
ْنيَا وَ  َوةٌ فِي الدُّ ِْ ةِ َو  َلَ فِي اْْلِخرَ َد
ُمْسِرفِيَن  َو أَنه الْ أَنه َمَردهنَا إِلَى َّللاهِ 

﴾43ُهْم أَْصَحاُب النهاِر ﴿
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سورة غافر

قُوُل لَُكْم َو فََستَْذُكُروَن َما أَ 
ُض أَْمِري إِلَ  ِ َ أُفَو  ِ إِنه َّللاه ى َّللاه
﴾44﴿بَِصيٌر بِاْلِزبَادِ 



36

سورة غافر

ُ َسي ِ  ا َو ئَاِت َما َمَكُروفََوقَاهُ َّللاه
َِْونَ  ُسوُء اْلزََذابِ َحاَق بِآِل فِْر
﴿45﴾



37

سورة غافر

 َِ اً َو َِْيَها ُغُدو  النهاُر يُْزَرُضوَن 
َِةُ أَ َِِشي اً َو يَْوَم تَقُ  ْدِخُِوا وُم السها

َِْوَن أََشده  ﴾46اْلزََذاِب ﴿آَل فِْر
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سورة غافر

وَن فِي النهارِ  زَفَ َو إِْذ يَتََحاجُّ اُء ِلِهِذيَن  فَيَقُوُل الضُّ
َِنها ْم تَبَزاً فََهْل أَْنتُ اْستَْكبَُروا إِنها ُكنها لَكُ  ْم ُمْغنُوَن 

﴾47نَِصيباً ِمَن النهاِر ﴿

َ قَاَل الهِذيَن اْستَْكبَُروا إِنه   قَْد َحَكَم ا ُكلٌّ فِيَها إِنه َّللاه
﴾48بَْيَن اْلِزبَاِد ﴿



39

سورة غافر

ُِوَو قَاَل الهِذيَن فِي النهاِر ِلخَ  ا َربهُكْم َزنَِة َجَهنهَم اْد
َِنها يَْوماً ِمَن اْلزَ   َْ ﴾49َذاِب ﴿يَُخف ِ

اِت قَالُوا بََِى ُرُسُُِكْم بِاْلبَي ِنَ قَالُوا أَ َو لَْم تَُك تَأْتِيُكمْ 
َِاُء اْلَكا ُِوا َو َما ُد َلٍَل فِِريَن إَِله فِي ضَ قَالُوا فَاْد

﴿50﴾



40

سورة غافر

ْنيَا َو ِذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاةِ إِنها لَنَْنُصُر ُرُسَِنَا َو اله  الدُّ
﴾51يَْوَم يَقُوُم اْْلَْشَهاُد ﴿

ْزنَةُ َو لَُهْم ْزِذَرتُُهْم َو لَُهُم الِه يَْوَم َلَ يَْنفَُع الظهاِلِميَن مَ 
﴾52ُسوُء الدهاِر ﴿

ائِيَل أَْوَرثْنَا بَنِي إِْسرَ َو لَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلُهَدى وَ 
﴾53اْلِكتَاَب ﴿



41

سورة غافر

ي اْْلَْلبَابِ ُهًدى َو ِذْكَرى ِْلُولِ 
﴿54﴾



42

سورة غافر

دَ  ِْ ِ َحقٌّ وَ فَاْصبِْر إِنه َو  َّللاه
َحْمِد َرب َِك َك َو َسب ِْح بِ اْستَْغِفْر ِلَذْنبِ 

بْ  ِ َو اْْلِ ﴾55َكاِر ﴿بِاْلزَِشي 



43

سورة غافر

 بِغَْيِر َن فِي آيَاِت َّللاهِ إِنه الهِذيَن يَُجاِدلُو
َِْطاٍن أَتَاُهْم إِْن فِ  َله ي ُصُدوِرِهْم إِ ُس
ِ إِنههُ يِه فَاْستَِزْذ بِ ِكْبٌر َما ُهْم بِبَاِلغِ  اّلِله

﴾56ُر ﴿ُهَو السهِميُع اْلبَِصي



44

سورة غافر

ُِْق السهَماَواتِ  ْكبَُر َو اْْلَْرِض أَ لََخ
ِِْق النهاِس وَ  َر ٰلِكنه أَْكثَ ِمْن َخ
﴾57 ﴿النهاِس َلَ يَْزَُِمونَ 



45

سورة غافر

 ِْ يُر َمى َو اْلبَِص َو َما يَْستَِوي اْْلَ
 َِ ِمُِوا َو الهِذيَن آَمنُوا َو 

اِلَحاِت َو َلَ الْ  يَلً ُمِسي ُء قَِِ الصه
﴾58َما تَتََذكهُروَن ﴿



46

سورة غافر

َِةَ َْلتِيَ  يَها َو ةٌ َلَ َرْيَب فِ إِنه السها
اِس َلَ يُْؤِمنُونَ ٰلِكنه أَْكثََر النه 
﴿59﴾



47

سورة غافر

 ُِ ْب ونِي أَْستَجِ َو قَاَل َربُُّكُم اْد
َِْن ْستَْكبُِرونَ لَُكْم إِنه الهِذيَن يَ   
بَاَدتِي َسيَْدُخُِ  اِخِريَن وَن َجَهنهَم دَ ِِ
﴿60﴾



48

سورة غافر

ُ الهِذي َجزََل لَ  ِلتَْسُكنُوا ُكُم الِهْيلَ َّللاه
َ فِيِه َو النهَهاَر ُمبْ   لَذُو ِصراً إِنه َّللاه

ََِِى النهاِس  ْكثََر  َو ٰلِكنه أَ فَْضٍل 
﴾61َن ﴿النهاِس َلَ يَْشُكُرو



49

سورة غافر

ُ َربُّكُ  َشيْ ٍء َلَ ْم َخاِلُق ُكل ِ ٰذِلُكُم َّللاه
﴾62ى تُْؤفَُكوَن ﴿إِٰلهَ إَِله ُهَو فَأَنه 

ِ ِذيَن َكانُوا بِآيَ َكٰذِلَك يُْؤفَُك اله  اِت َّللاه
﴾63يَْجَحُدوَن ﴿



50

سورة غافر

ُ الهِذي َجزََل لَكُ  اراً َو ُم اْْلَْرَض قَرَ َّللاه
َن َرُكْم فَأَْحسَ السهَماَء بِنَاًء َو َصوه 
ي ِبَ ُصَوَرُكْم َو َرَزقَُكمْ  اِت ٰذِلُكُم  ِمَن الطه

ُ َربُُّكْم فَتَبَ  ُ َربُّ َّللاه اْلزَالَِميَن اَرَك َّللاه
﴿64﴾



51

سورة غافر

ُِوهُ إَِله ُهَو فَادْ ُهَو اْلَحيُّ َلَ إِٰلهَ 
ِِِصيَن لَهُ الد ِ  ِ يَن اْلَحْمُد ّلِِلهِ ُمْخ  َرب 

﴾65اْلزَالَِميَن ﴿



52

سورة غافر

بَُد اله قُْل إِن ِي نُِهيُت أَ  ِْ ِذيَن ْن أَ
ُِوَن ِمْن ُدوِن َّللاهِ  ا جَ تَْد اَءنِي  لَمه

أَْن ي َو أُِمْرتُ اْلبَي ِنَاُت ِمْن َرب ِ 
ِ اْلزَ  َِِم ِلَرب  ﴾66الَِميَن ﴿أُْس



53

سورة غافر

ْن ْن تَُراٍب ثُمه مِ ُهَو الهِذي َخَِقَُكْم مِ 
 ََِِ ُجُكْم ِطْفَلً قٍَة ثُمه يُْخرِ نُْطفٍَة ثُمه ِمْن 
ونُوا ُشيُوخاً ُكْم ثُمه ِلتَكُ ثُمه ِلتَْبُِغُوا أَُشده 
 ِلتَْبُِغُوا ى ِمْن قَْبُل وَ َو ِمْنُكْم َمْن يُتََوفه 

ى َو لَزَِه  ﴾67وَن ﴿ُكْم تَْزِقُِ أََجَلً ُمَسمًّ



54

سورة غافر

ا يُِميُت فَإِذَ ُهَو الهِذي يُْحيِي وَ 
ْن َما يَقُوُل لَهُ كُ قََضى أَْمراً فَإِنه 
﴾68فَيَُكوُن ﴿



55

سورة غافر

ِ َجاِدلُوَن فِي آيَاتِ أَ لَْم تََر إِلَى الهِذيَن يُ   َّللاه
﴾69أَنهى يُْصَرفُوَن ﴿

نَا بِِه اِب َو بَِما أَْرسَِْ الهِذيَن َكذهبُوا بِاْلِكتَ 
ََ يَْزَِمُ  ﴾70وَن ﴿ُرُسَِنَا فََسْو



56

سورة غافر

 ِْ نَاقِِهْم َو إِِذ اْْلَْغَلَُل فِي أَ
﴾71وَن ﴿السهَلَِسُل يُْسَحبُ 

َجُروَن ي النهاِر يُسْ فِي اْلَحِميِم ثُمه فِ 
﴿72﴾



57

سورة غافر

﴾73ْنتُْم تُْشِرُكوَن ﴿ثُمه قِيَل لَُهْم أَْيَن َما كُ 

ِ قَالُوا َضُِّ  َِنها بَْل لَْم نَ ِمْن ُدوِن َّللاه ُِو وا  ُكْن نَْد
ُ اْلَكافِ ِمْن قَْبُل َشْيئاً َكٰذِلَك يُ  ﴾74ِريَن ﴿ِضلُّ َّللاه



58

سورة غافر

تَْفَرُحوَن فِيٰذِلُكْم بَِما ُكْنتُمْ 
ِ َو بَِما كُ اْْلَْرِض بِغَْيِر الْ  ْنتُْم َحق 

﴾75تَْمَرُحوَن ﴿



59

سورة غافر

 فِيَها نهَم َخاِلِدينَ اْدُخُِوا أَْبَواَب َجهَ 
﴾76تََكب ِِريَن ﴿فَبِئَْس َمثَْوى اْلمُ 
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