
 سورة الحشر

ّ  َسبَّحَ  َماَواتّ  فّي َما لِّلَّ ّض  فّي َوَما السَّ َرأ َرجَ  الَّّذي ُهوَ ( 1) الأَحّكيمُ  الأَعّزيزُ  َوُهوَ   ۖاْلأ  أَخأ

لّ  ّمنأ  َكَفُروا الَّّذينَ  ّكَتابّ  أَهأ لّ  ّدَياّرّهمأ  ّمن الأ رّ  ّْلَوَّ ُرُجوا أَن َظَننُتمأ  َما  ۚالأَحشأ  َوَظنُّوا  َۖيخأ

ُهم انَّعُتُهمأ  أَنَّ نَ  ُحُصوُنُهم مَّ ّ  مِّ ُ  َفأََتاُهمُ  ّللاَّ
ثُ  ّمنأ  ّللاَّ َتّسُبوا لَمأ  َحيأ  قُلُوبّّهمُ  فّي َوَقَذفَ   َۖيحأ

بَ  عأ ّرُبونَ   ۚالرُّ ّديّهمأ  ُبُيوَتُهم ُيخأ ّدي بّأَيأ ّمنّينَ  َوأَيأ َتبُّروا الأُمؤأ َصارّ  أُولّي َيا َفاعأ َبأ ( 2) اْلأ

َل  ُ  َكَتبَ  أَن َولَوأ
ّهمُ  ّللاَّ َبُهمأ  الأَجََلءَ  َعَليأ َيا فّي لََعذَّ نأ ّخَرةّ  فّي َولَُهمأ   ۖالدُّ ارّ  َعَذابُ  اْلأ  (3) النَّ

لّكَ 
َٰ
ُهمأ  َذ َ  َشاقُّوا بّأَنَّ

َ  َفإّنَّ  ّللاََّ  ُيَشاقِّ  َوَمن  َۖوَرُسولَهُ  ّللاَّ
ُتم َما( 4) الأّعَقابّ  َشّديدُ  ّللاَّ  َقَطعأ

ن ُتُموَها أَوأ  لِّيَنة   مِّ نّ  أُُصولَّها َعلَىَٰ  َقاّئَمة   َتَركأ ّ  َفبّإّذأ ّزيَ  ّللاَّ  َوَما( 5) الأَفاّسقّينَ  َولُّيخأ

ُ  أََفاءَ 
ُهمأ  َرُسولّهّ  َعلَىَٰ  ّللاَّ ُتمأ  َفَما ّمنأ َجفأ هّ  أَوأ ل   ّمنأ  َعَليأ ّكنَّ  ّرَكاب   َوَل  َخيأ َ  َولََٰ

 ُيَسلِّطُ  ّللاَّ

ُ   ۚ َيَشاءُ  َمن َعلَىَٰ  ُرُسلَهُ 
ء   ُكلِّ  َعلَىَٰ  َوّللاَّ ا( 6) َقّدير   َشيأ ُ  أََفاءَ  مَّ

 ّمنأ  َرُسولّهّ  َعلَىَٰ  ّللاَّ

لّ  ُسولّ  َفلّلَّهّ  الأقَُرىَٰ  أَهأ َبىَٰ  َولّّذي َولّلرَّ نّ  َوالأَمَساّكينّ  َوالأَيَتاَمىَٰ  الأقُرأ ّبيلّ  َوابأ  َل  َكيأ  السَّ

نَ  لَة  ُدو َيُكونَ  نَّياءّ  َبيأ َغأ ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما  ّۚمنُكمأ  اْلأ هُ  َنَهاُكمأ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ   َۚفانَتُهوا َعنأ

قُوا َ  َواتَّ
َ  إّنَّ   ّۖللاَّ

ّرُجوا الَّّذينَ  الأُمَهاّجّرينَ  لّلأفَُقَراءّ ( 7) الأّعَقابّ  َشّديدُ  ّللاَّ  ّدَياّرّهمأ  ّمن أُخأ

َوالّّهمأ  َتُغونَ  َوأَمأ َل   َيبأ نَ  َفضأ ّ  مِّ ا ّللاَّ َوان  َ  َوَينُصُرونَ  َوّرضأ
ئّكَ   َۚوَرُسوَلهُ  ّللاَّ  ُهمُ  أُولََٰ

اّدقُونَ  ُءوا َوالَّّذينَ ( 8) الصَّ ارَ  َتَبوَّ ّيَمانَ  الدَّ لّّهمأ  ّمن َواْلأ ّهمأ  َهاَجرَ  َمنأ  ُيّحبُّونَ  َقبأ  َوَل  إّلَيأ

امِّ  َحاَجة   ُصُدوّرّهمأ  فّي َيّجُدونَ  ثُّرونَ  أُوُتوا مَّ  ّبّهمأ  َكانَ  َوَلوأ  أَنفُّسّهمأ  َعلَىَٰ  َوُيؤأ

ئّكَ  َنفأّسهّ  ُشحَّ  ُيوقَ  َوَمن  َۚخَصاَصة   لُّحونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  (9) الأُمفأ

ّدّهمأ  ّمن َجاُءوا َوالَّّذينَ  َنا َيقُولُونَ  َبعأ فّرأ  َربَّ َوانَّنا لََنا اغأ ّيَمانّ  َسَبقُوَنا الَّّذينَ  َوّْلّخأ  َوَل  بّاْلأ

َعلأ  َنا آَمُنوا لِّلَّّذينَ  ّغَّل   قُلُوبَّنا فّي َتجأ ّحيم   َرُءوف   إّنَّكَ  َربَّ  الَّّذينَ  إّلَى َترَ  أَلَمأ ( ۞ 10) رَّ

َوانّّهمُ  َيقُولُونَ  َناَفقُوا لّ  ّمنأ  َكَفُروا الَّّذينَ  ّْلّخأ ّكَتابّ  أَهأ ُتمأ  َلئّنأ  الأ ّرجأ ُرَجنَّ  أُخأ  َمَعُكمأ  لََنخأ

ا فّيُكمأ  ُنّطيعُ  َوَل  ا أََحد  ُكمأ  قُوتّلأُتمأ  َوإّن أََبد  ُ  لََننُصَرنَّ
َهدُ  َوّللاَّ ُهمأ  َيشأ  لَّئنأ ( 11) َلَكاّذُبونَ  إّنَّ

ّرُجوا ُرُجونَ  َل  أُخأ َصُروُهمأ  َولَئّن َينُصُروَنُهمأ  َل  قُوتّلُوا َولَئّن َمَعُهمأ  َيخأ َبارَ  لَُيَولُّنَّ  نَّ َدأ  اْلأ

َبة   أََشدُّ  َْلَنُتمأ ( 12) ُينَصُرونَ  َل  ُثمَّ  نَ  ُصُدوّرّهم فّي َرهأ ّ  مِّ لّكَ   ّۚللاَّ
َٰ
ُهمأ  َذ م   بّأَنَّ  لَّ  َقوأ

َقُهونَ  ا ُيَقاتّلُوَنُكمأ  َل ( 13) َيفأ ى فّي إّلَّ  َجّميع  َنة   قُر  َحصَّ  َبأأُسُهم  ُۚجُدر   َوَراءّ  ّمن أَوأ  مُّ

َنُهمأ  َسُبُهمأ   َۚشّديد   َبيأ ا َتحأ ىَٰ  َوقُلُوُبُهمأ  َجّميع  لّكَ   َۚشتَّ
َٰ
ُهمأ  َذ م   بّأَنَّ قّلُونَ  لَّ  َقوأ  َكَمَثلّ ( 14) َيعأ

لّّهمأ  ّمن الَّّذينَ  ا َقبأ ّرّهمأ  َوَبالَ  َذاقُوا  َۖقّريب  َطانّ  َكَمَثلّ ( 15) أَلّيم   َعَذاب   َولَُهمأ  أَمأ يأ  إّذأ  الشَّ

ّنَسانّ  َقالَ  فُرأ  لّْلأ نكَ  َبّريء   إّنِّي َقالَ  َكَفرَ  اَفلَمَّ  اكأ َ  أََخافُ  إّنِّي مِّ
 (16) الأَعالَّمينَ  َربَّ  ّللاَّ

ُهَما َعاقَّبَتُهَما َفَكانَ  ارّ  فّي أَنَّ نّ  النَّ لّكَ   ۚفّيَها َخالَّديأ
َٰ
الّّمينَ  َجَزاءُ  َوَذ َها َيا( 17) الظَّ  أَيُّ

قُوا آَمُنوا الَّّذينَ  َ  اتَّ
ا َنفأس   َولأَتنُظرأ  ّللاَّ َمتأ  مَّ قُوا  ۖ لَّغد   َقدَّ َ  َواتَّ

َ  إّنَّ   ّۚللاَّ
 بَّما َخبّير   ّللاَّ

َملُونَ  َ  َنُسوا َكالَّّذينَ  َتُكوُنوا َوَل ( 18) َتعأ
ئّكَ   ۚأَنفَُسُهمأ  َفأَنَساُهمأ  ّللاَّ  الأَفاّسقُونَ  ُهمُ  أُولََٰ

َتّوي َل ( 19) َحابُ  َيسأ ارّ  أَصأ َحابُ  النَّ ةّ  َوأَصأ َحابُ   ۚالأَجنَّ ةّ  أَصأ ( 20) الأَفائُّزونَ  ُهمُ  الأَجنَّ

َذا أَنَزلأَنا لَوأ  آنَ  َهَٰ َتهُ  َجَبل   َعَلىَٰ  الأقُرأ ا لََّرأَيأ ا َخاّشع  ع  َتَصدِّ نأ  مُّ َيةّ  مِّ ّ  َخشأ َثالُ  َوّتلأكَ   ّۚللاَّ َمأ  اْلأ



ّرُبَها ُرونَ  لََعلَُّهمأ  لّلنَّاسّ  َنضأ ُ  ُهوَ ( 21) َيَتَفكَّ
هَ  َل  الَّّذي ّللاَّ بّ  َعالّمُ   ُۖهوَ  إّلَّ  إّلََٰ  الأَغيأ

َهاَدةّ  نُ  ُهوَ   َۖوالشَّ َمَٰ حأ ّحيمُ  الرَّ ُ  ُهوَ ( 22) الرَّ
هَ  َل  الَّّذي ّللاَّ وسُ  الأَملّكُ  ُهوَ  إّلَّ  إّلََٰ  الأقُدُّ

ََلمُ  ّمنُ  السَّ ّمنُ  الأُمؤأ ارُ  الأَعّزيزُ  الأُمَهيأ رُ  الأَجبَّ َحانَ   ۚالأُمَتَكبِّ ّ  ُسبأ ا ّللاَّ ّرُكونَ  َعمَّ  ُهوَ ( 23) ُيشأ

 ُ
رُ  الأَباّرئُ  الأَخالّقُ  ّللاَّ َماءُ  لَهُ   ۖالأُمَصوِّ َسأ َنىَٰ  اْلأ َماَواتّ  فّي َما َلهُ  ُيَسبِّحُ   ۚالأُحسأ  السَّ

ّض  َرأ  (24) الأَحّكيمُ  الأَعّزيزُ  َوُهوَ   َۖواْلأ


