
6 97-7-9تفسیر سوره مبارکه الزمر 



2

الزُّمَرسورةُ 

ِحيمِ  ْحٰمِن الره ِ الره بِْسِم َّللاه

ِ الْ  ﴾1عَِزيِز اْلَحِكيِم ﴿تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن َّللاه

َ إِنها أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَابَ  ِ فَاْعبُِد َّللاه  ُمْخِلصاً لَهُ بِاْلَحق 
يَن ﴿ ﴾2الد ِ
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الزُّمَرسورةُ 

يُن اْلخَ  ِ الد ِ  اتهَخذُوا اِلُص َو الهِذينَ أاَلَ ّلِِله
ا نَْعبُُدُهْم إِاله مَ ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء 
بُونَا إِلَى َّللاهِ  َ يَْحُكُم إِنه  ُزْلفَى ِليُقَر ِ َّللاه
َ يِه يَْختَِلفُ بَْينَُهْم فِي َما ُهْم فِ  وَن إِنه َّللاه

﴾3ٌب َكفهاٌر ﴿الَ يَْهِدي َمْن ُهَو َكاذِ 
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الزُّمَرسورةُ 

ُ أَْن يَتهِخذَ َولَداً  ا يَْخلُقُ لَْو أََراَد َّللاه  َما يََشاُء  الَْصَطفَى ِممه
ُ اْلَواِحُد اْلقَهه  ﴾4اُر ﴿ُسْبَحانَهُ ُهَو َّللاه

ُر اللهْيلَ َخلََق السهَماَواِت َو اْْلَْرَض بِاْلحَ  ِ ِ يَُكو  َعلَى النهَهاِر ق 
ُر النهَهاَر َعلَى اللهْيِل وَ  ِ َر الشهْمَس َو اْلقَ َو يَُكو  َمَر ُكلٌّ  َسخه

ى أاَلَ ُهَو اْلعَ  ﴾5ِزيُز اْلََفهاُر ﴿يَْجِري ِْلََجٍل ُمَسمًّ
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الزُّمَرسورةُ 

ْنَها َدٍة ثُمَّ َجعََل مِ َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواحِ 
نِيَةَ َن اْْلَْنعَاِم ثََماَو أَْنَزَل لَُكْم مِ َزْوَجَها 

َهاتُِكمْ أَْزَواجٍ يَْخلُقُُكْم فِي بُ   َخْلقاً ِمْن ُطوِن أُمه
ُ بَْعِد َخْلٍق فِي ُظلَُماتٍ   َربُُّكْم ثاَلٍَث ٰذِلُكُم َّللاه
﴾6فُوَن ﴿ُهَو فَأَنهى تُْصرَ لَهُ اْلُمْلُك الَ إِٰلهَ إِاله 
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الزُّمَرسورةُ 

 َ  َو الَ  َغنِيٌّ َعْنُكمْ إِْن تَْكفُُروا فَإِنه َّللاه
ُروا َر َو إِْن تَْشكُ يَْرَضى ِلِعبَاِدِه اْلُكفْ 
ْخَرى ُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُ يَْرَضهُ لَُكْم َو الَ تَزِ 
ُكْم بَِما ُكْنتُمْ عُُكْم فَيُنَب ِئُ ثُمه إِلَى َرب ُِكْم َمْرجِ 
ُدوِر ﴿تَْعَملُوَن إِنههُ َعِليمٌ  ﴾7بَِذاِت الصُّ
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سورةُ الزُّمَر

ْنَساَن ضُ  هُ ُمنِيباً رٌّ َدَعا َربه َو إَِذا َمسه اْْلِ
لَ  َي َما َكاَن هُ نِْعَمةً ِمْنهُ نَسِ إِلَْيِه ثُمه إَِذا َخوه

أَْنَداداً  َو َجعََل ّلِِلهِ يَْدُعو إِلَْيِه ِمْن قَْبلُ 
ُكْفِرَك قَِليالً  قُْل تََمتهْع بِ ِليُِضله َعْن َسبِيِلهِ 

﴾8اِر ﴿إِنهَك ِمْن أَْصَحاِب النه 
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سورةُ الزُّمَر

ْن ُهَو قَانٌِت آنَاءَ  اً َو اللهْيِل َساِجدأَمه
َمةَ ةَ َو يَْرُجو َرحْ قَائِماً يَْحَذُر اْْلِخرَ 
لَُموَن َو ِوي الهِذيَن يَعْ َرب ِِه قُْل َهْل يَْستَ 
ُر أُولُوا إِنهَما يَتََذكه الهِذيَن الَ يَْعلَُمونَ 

﴾9اْْلَْلبَاِب ﴿
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سورةُ الزُّمَر

ُكْم آَمنُوا اتهقُوا َربه قُْل يَا ِعبَاِد الهِذينَ 
ْنيَاِللهِذيَن أَْحَسنُوا فِ  َحَسنَةٌ َو ي ٰهِذِه الدُّ

ِ َواِسعَةٌ إِ  نهَما يَُوفهىأَْرُض َّللاه
ابُِروَن أَْجَرُهْم بِ  ََْيِر ِحَسابٍ الصه

﴿10﴾
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سورةُ الزُّمَر

 َ ﴾11يَن ﴿ ُمْخِلصاً لَهُ الد ِ قُْل إِن ِي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َّللاه

َل الْ  ﴾12ُمْسِلِميَن ﴿َو أُِمْرُت ِْلَْن أَُكوَن أَوه

ِظيٍم َرب ِي َعَذاَب يَْوٍم عَ قُْل إِن ِي أََخاُف إِْن َعَصْيتُ 
﴿13﴾
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سورةُ الزُّمَر

َ أَْعبُُد مُ  نِي ْخِلصاً لَهُ ِديقُِل َّللاه
﴿14﴾
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سورةُ الزُّمَر

يَن الهِذيَن ِه قُْل إِنه اْلَخاِسرِ فَاْعبُُدوا َما ِشئْتُْم ِمْن ُدونِ 
ٰذِلَك ُهَو  يَْوَم اْلِقيَاَمِة أاَلَ َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َو أَْهِليِهمْ 

﴾15اْلُخْسَراُن اْلُمبِيُن ﴿

ْم ُظلٌَل لنهاِر َو ِمْن تَْحتِهِ لَُهْم ِمْن فَْوقِِهْم ُظلٌَل ِمَن ا
ُ بِِه ِعبَ  ُف َّللاه ِ ﴾16وِن ﴿اَدهُ يَا ِعبَاِد فَاتهقُ ٰذِلَك يَُخو 
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سورةُ الزُّمَر

أَنَابُوا  أَْن يَْعبُُدوَها وَ َو الهِذيَن اْجتَنَبُوا الطهاُغوتَ 
ِ لَُهُم اْلبُْشَرى فَ  ْر ِعبَاِد ﴿إِلَى َّللاه ﴾17بَش ِ

هبِعُوَن أَْحسَ الهِذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْولَ  نَهُ أُوٰلئَِك  فَيَت
ُ َو أُوٰلئِ  ﴾18اِب ﴿َك ُهْم أُولُوا اْْلَْلبَ الهِذيَن َهَداُهُم َّللاه
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سورةُ الزُّمَر

ْنِقذُ َمْن فِي اْلعََذاِب أَ فَأَْنَت تُ أَ فََمْن َحقه َعلَْيِه َكِلَمةُ 
﴾19النهاِر ﴿

ْوقَِها ْم لَُهْم ُغَرٌف ِمْن فَ ٰلِكِن الهِذيَن اتهقَْوا َربههُ 
ِ تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر وَ ُغَرٌف َمْبنِيهةٌ تَْجِري ِمنْ  ْعَد َّللاه

ُ اْلِميعَاَد ﴿ ﴾20الَ يُْخِلُف َّللاه
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سورةُ الزُّمَر

َ أَ  اِء َماًء نَزَل ِمَن السهمَ أَ لَْم تََر أَنه َّللاه
يُخِرُج بِِه ِى اْْلَْرِض ثُمه فََسلََكهُ يَنَبِيَع ف

تَِلفًا أَْلوَ  فَتَرئهُ يَِهيجُ انُهُ ثمُ َزْرًعا مخُّ
ا ثُمه يَجعَلُ  ِى هُ ُحَطًما  إِنه فُمْصفَرًّ

(21) اْْلَْلبَابِ ِْلُْولىِ َذاِلَك لَِذْكَرى
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سورةُ الزُّمَر

ُ صَ  لَِم ْدَرهُ ِلاْلسْ أَ فََمن َشَرَح َّللاه
نفَُهَو َعلىَ  ب ِِه  فَوَ نُوٍر م ِ ْيٌل ره
ْلقَاِسيَِة قُلُوبهُ  ن ِذْكِر َّللاهِ ل ِ   أُْولَئَك م م ِ

بِينٍ  (22)فِى َضاَلٍل مُّ
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سورةُ الزُّمَر

َل أَْحَسَن الحْ  ُ نَزه تَ َّللاه َشابًِها ِديِث ِكتَابًا مُّ
ثَانىِ  َخَشْوَن هُ ُجلُوُد الهِذيَن يتَْقَشِعرُّ ِمنْ مه
ْم ثمُ  ِذْكِر إِلىَ وُدُهْم َو قُلُوبُُهمْ تَِليُن ُجلُ َربهه

ِ ي ِ  َذاِلَك ُهَدى َّللاه اُء  َو َهِدى بِِه َمن يَشَ َّللاه
ُ فََما لَ  (23)هُ ِمْن َهادٍ َمن يُْضِلِل َّللاه
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سورةُ الزُّمَر

اْلِقيَاَمِة  وَء اْلعََذاِب يَْومَ أَ فََمن يَتهِقى بَِوْجِهِه سُ 
(24)ونَ َما ُكنتُْم تَْكِسبُ َو قِيَل ِللظهاِلِميَن ذُوقُواْ 

 ِمْن َحْيُث  فَأَتَئُهُم اْلعََذابُ َكذهَب الهِذيَن ِمن قَْبِلِهمْ 
(25)اَل يَْشعُُرونَ 

ُ الْخْزَى فىِ  ْنيَا  وَ فَأََذاقَُهُم َّللاه  لَعََذاُب  الْحيَوةِ الدُّ
(26)ْعلَُمونَ االَِخَرةِ أَْكبَر  لَْو كاَنُواْ يَ 
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سورةُ الزُّمَر

لهُهْم َمثٍَل لهعَ ْرَءاِن ِمن كلُ َو لَقَْد َضَرْبنَا ِللنهاِس فِى َهاذَا اْلقُ 
(27)يَتَذَكهُرونَ 

(28)لهُهْم يَتهقُونَ قُْرَءانًا َعَربِيًّا َغيْر ِذى ِعَوجٍ لهعَ 

ُجاًل فِيِه ُشَرك ُ َمثاًَل ره  َسلًَما اَُء ُمتََشاِكُسوَن َو َرُجاًل َضَرَب َّللاه
ِ  بَْل أَْكثَرُهْم الَ ل َِرُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثاَلً  الْحمْ  (29)يَْعلَُمونَ ُد ّلِِله
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سورةُ الزُّمَر

ي ِتُونَ  م مه (30)إِنهَك َمي ٌِت َو إِنهه

﴾31وَن ﴿ْنَد َرب ُِكْم تَْختَِصمُ ثُمه إِنهُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة عِ 

ْن َكَذَب َعلَى ِ َو َكذهَب بِالص ِ فََمْن أَْظلَُم ِممه ْدِق إِْذ َّللاه
﴾32ى ِلْلَكافِِريَن ﴿َجاَءهُ أَ لَْيَس فِي َجَهنهَم َمثْوً 
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سورةُ الزُّمَر

ْدِق َو َصده  ْلُمتهقُوَن َق بِِه أُوٰلئَِك ُهُم اَو الهِذي َجاَء بِالص ِ
﴿33﴾

﴾34يَن ﴿ٰذِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسنِ لَُهْم َما يََشاُءوَن ِعْنَد َرب ِِهمْ 

ُ َعْنُهْم أَْسَوأَ  ُهْم أَْجَرُهْم  الهِذي َعِملُوا َو يَْجِزيَ ِليَُكف َِر َّللاه
﴾35 ﴿بِأَْحَسِن الهِذي َكانُوا يَْعَملُونَ 
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سورةُ الزُّمَر

ُ بَِكاٍف َعبْ  فُونَكَ أَ لَْيَس َّللاه ِ  بِالهِذيَن ِمْن َدهُ َو يَُخو 
 ُ ﴾36فََما لَهُ ِمْن َهاٍد ﴿ُدونِِه َو َمْن يُْضِلِل َّللاه

ُ فََما لَهُ مِ  ُ ْن ُمِضل ٍ أَ لَْيسَ َو َمْن يَْهِد َّللاه  َّللاه
﴾37بِعَِزيٍز ِذي اْنتِقَاٍم ﴿
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سورةُ الزُّمَر

ْْلَْرَض لََق السهَماَواِت َو اَو لَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن خَ 
ُ قُْل أَ فَ  وَن ِمْن ُدوِن َرأَْيتُْم َما تَْدعُ لَيَقُولُنه َّللاه

ُ بِ  ِ إِْن أََراَدنَِي َّللاه اِشفَاُت ُضر ٍ َهْل ُهنه كَ َّللاه
ِه أَْو أََراَدنِي بَِرحْ  َكاُت َمٍة َهْل ُهنه ُمْمسِ ُضر ِ

 ُ ُل  َعلَْيِه يَتََوكه َرْحَمتِِه قُْل َحْسبَِي َّللاه
لُوَن ﴿ ﴾38اْلُمتََوك ِ
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سورةُ الزُّمَر

ُكْم ا َعلَى َمَكانَتِ قُْل يَا قَْوِم اْعَملُو
﴾39 تَْعلَُموَن ﴿إِن ِي َعاِمٌل فََسْوفَ 

ِحلُّ ْخِزيِه َو يَ َمْن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُ 
﴾40 ﴿َعلَْيِه َعَذاٌب ُمِقيمٌ 
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سورةُ الزُّمَر

لنهاِس َك اْلِكتَاَب لِ إِنها أَْنَزْلنَا َعلَيْ 
ِ فََمِن اْهتَ  ِسِه َو َمْن َدى فَِلنَفْ بِاْلَحق 
 َما لُّ َعلَْيَها وَ َضله فَإِنهَما يَِض 
﴾41ِكيٍل ﴿أَْنَت َعلَْيِهْم بِوَ 
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سورةُ الزُّمَر

ُ يَتََوفهى اْْلَنْ  َها َو فَُس ِحيَن َمْوتِ َّللاه
ُك الهتِي نَاِمَها فَيُْمسِ الهتِي لَْم تَُمْت فِي مَ 

 َو يُْرِسُل قََضى َعلَْيَها اْلَمْوتَ 
ى إِنه فِ اْْلُْخَرى إِلَى أََجٍل مُ  ي َسمًّ
﴾42تَفَكهُروَن ﴿ٰذِلَك َْليَاٍت ِلقَْوٍم يَ 
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اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ 

ِذي لَُك اْلَمْوِت اله قُْل يَتََوفهاُكْم مَ »
َل بُِكمْ  11-:السجدة« ُوك ِ

ُم اْلَمْوُت َحتهى إِذا جاَء أََحَدكُ »
61م ْلنعاا« تََوفهتْهُ ُرُسلُنا
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سورةُ الزُّمَر

 أَ َو لَْو  ُشفَعَاَء قُلْ أَِم اتهَخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاهِ 
﴾43وَن ﴿ئاً َو الَ يَْعِقلُ َكانُوا الَ يَْمِلُكوَن َشيْ 

ِ الشهفَاَعةُ جَ  َماَواِت ِميعاً لَهُ ُمْلُك السه قُْل ّلِِله
﴾44ْرَجعُوَن ﴿َو اْْلَْرِض ثُمه إِلَْيِه تُ 
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الشَّفَاعَةُ

ْحٰمُن َو ةُ إِاله َمْن أَِذَن لَهُ ايَْوَمئٍِذ الَ تَْنفَُع الشهفَاعَ  لره
﴾ طه109َرِضَي لَهُ قَْوالً ﴿

هُ َحتهى إَِذا َدهُ إِاله ِلَمْن أَِذَن لَ َو الَ تَْنفَُع الشهفَاَعةُ ِعنْ 
َع َعْن قُلُوبِِهْم قَالُوا مَ  الُوا اْلَحقه ا َذا قَاَل َربُُّكْم قَ فُز ِ

﴾ سبأ23َو ُهَو اْلعَِليُّ اْلَكبِيُر ﴿
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سورةُ الزُّمَر

ُ وَ  ْت ْحَدهُ اْشَمأَزه َو إَِذا ذُِكَر َّللاه
ِخَرةِ ْؤِمنُوَن بِاْْل قُلُوُب الهِذيَن الَ يُ 
َذا ُهْم  ِمْن ُدونِِه إِ َو إَِذا ذُِكَر الهِذينَ 

﴾45يَْستَْبِشُروَن ﴿
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سورةُ الزُّمَر

السهَماَواِت وَ قُِل اللهُهمه فَاِطرَ 
اَدةِ ْيِب َو الشههَ اْْلَْرِض َعاِلَم اْلََ 
ا  ِعبَاِدَك فِي مَ أَْنَت تَْحُكُم بَْينَ 
﴾46فُوَن ﴿َكانُوا فِيِه يَْختَلِ 
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سورةُ الزُّمَر

 ِمثْلَهُ ا فِي اْْلَْرِض َجِميعاً وَ َو لَْو أَنه ِللهِذيَن َظلَُموا مَ 
اَمِة َو بََدا اْلعََذاِب يَْوَم اْلِقيَ َمعَهُ الَْفتََدْوا بِِه ِمْن ُسوءِ 

ِ َما لَْم يَُكونُوا ﴾47يَْحتَِسبُوَن ﴿لَُهْم ِمَن َّللاه

انُوا بِِه بُوا َو َحاَق بِِهْم َما كَ َو بََدا لَُهْم َسي ِئَاُت َما َكسَ 
﴾48يَْستَْهِزُءوَن ﴿
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سورةُ الزُّمَر

ْنسَ  ا ثُمه اَن ُضرٌّ َدَعانَ فَإَِذا َمسه اْْلِ
ْلنَاهُ نِْعمَ  نهَما ةً ِمنها قَاَل إِ إَِذا َخوه
تْنَةٌ َو ٍم بَْل ِهَي فِ أُوتِيتُهُ َعلَى ِعلْ 
﴾49 يَْعلَُموَن ﴿ٰلِكنه أَْكثََرُهْم الَ 
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وا َما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُ قَْد قَالََها الهِذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَ 
﴾50يَْكِسبُوَن ﴿

ا ِمْن بُوا َو الهِذيَن َظلَُموفَأََصابَُهْم َسي ِئَاُت َما َكسَ 
اُت َما َكَسبُوا َو َما ُهمْ ٰهُؤالَِء َسيُِصيبُُهْم َسي ِئَ 

﴾51بُِمْعِجِزيَن ﴿
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َ يَبْ أَ َو لَْم يَْعلَُموا أَنه  ُسُط  َّللاه
ْزَق ِلَمْن يََشا نه فِي ُء َو يَْقِدُر إِ الر ِ
﴾52 يُْؤِمنُوَن ﴿ٰذِلَك َْليَاٍت ِلقَْومٍ 
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سورة الطالق

َ يَ  ﴾ 2جاً ﴿ْجعَْل لَهُ َمْخرَ َو َمْن يَتهِق َّللاه
 َو َمْن  الَ يَْحتَِسبُ َو يَْرُزْقهُ ِمْن َحْيثُ 
َ  فَُهَو َحْسبُهُ يَتََوكهْل َعلَى َّللاهِ  إِنه َّللاه
ُ ِلُكل ِ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعَ  َشيْ ٍء َل َّللاه
﴾ 3قَْدراً ﴿
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 تَْقنَُطوا فُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم الَ قُْل يَا ِعبَاِدَي الهِذيَن أَْسرَ 
َ يَ  ِ إِنه َّللاه اً إِنههُ ُهَو َِْفُر الذُّنُوَب َجِميعِمْن َرْحَمِة َّللاه

ِحيُم ﴿ ﴾53اْلََفُوُر الره
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الشرك

َِْفُر أَْن يُشْ  َ الَ يَ َِْفُر مَ إِنه َّللاه ا ُدوَن ٰذِلَك َرَك بِِه َو يَ
ِ فَقَِد اْفتَرَ ِلَمْن يََشاُء َو َمْن يُْشِرْك بِ  ى إِثْماً َعِظيماً اّلِله

﴾48﴿ النساء 

َِْفُر أَْن يُشْ  َ الَ يَ َِْفُر مَ إِنه َّللاه ا ُدوَن ٰذِلَك َرَك بِِه َو يَ
ِ فَقَْد َضله ضَ ِلَمْن يََشاُء َو َمْن يُْشِرْك بِ  الاَلً بَِعيداً اّلِله
﴾116﴿ النساء 
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ِل أَْن ْسِلُموا لَهُ ِمْن قَبْ َو أَنِيبُوا إِلَى َرب ُِكْم َو أَ 
﴾54تُْنَصُروَن ﴿يَأْتِيَُكُم اْلعََذاُب ثُمه الَ 

ُكْم ِمْن قَْبِل  إِلَْيُكْم ِمْن َرب ِ َو اتهبِعُوا أَْحَسَن َما أُْنِزلَ 
 َْ ﴾55عُُروَن ﴿تَةً َو أَْنتُْم الَ تَشْ أَْن يَأْتِيَُكُم اْلعََذاُب بَ
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ْطُت فِي جَ أَْن تَقُوَل نَْفٌس يَا َحْسَرتَا عَ  ِ لَى َما فَره ْنِب َّللاه
﴾56َو إِْن ُكْنُت لَِمَن السهاِخِريَن ﴿

َ َهَدانِ  ﴾57يَن ﴿ي لَُكْنُت ِمَن اْلُمتهقِ أَْو تَقُوَل لَْو أَنه َّللاه

ةً فَ أَْو تَقُوَل ِحيَن تََرى اْلعََذاَب لَ  أَُكوَن ِمَن ْو أَنه ِلي َكره
﴾58اْلُمْحِسنِيَن ﴿
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ْرَت َو ُكْنَت ْبَت بَِها َو اْستَْكبَ بَلَى قَْد َجاَءتَْك آيَاتِي فََكذه 
﴾59ِمَن اْلَكافِِريَن ﴿

ِ ُوجُ َو يَْوَم اْلِقيَاَمِة تََرى الهِذينَ  وُهُهْم َكَذبُوا َعلَى َّللاه
﴾60َن ﴿ثًْوى ِلْلُمتََكب ِِريُمْسَودهةٌ أَ لَْيَس فِي َجَهنهَم مَ 

ُ الهِذيَن اتهقَوْ  ي َّللاه ُهُم السُّوُء َو ا بَِمفَاَزتِِهْم الَ يََمسُّ َو يُنَج ِ
﴾61الَ ُهْم يَْحَزنُوَن ﴿
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ُ َخاِلُق ُكل ِ َشيْ ٍء َو ُهَو عَ  ﴾62يٌل ﴿لَى ُكل ِ َشيْ ٍء َوكِ َّللاه

ا بِآيَاِت ِض َو الهِذيَن َكفَُرولَهُ َمقَاِليُد السهَماَواِت َو اْْلَرْ 
ِ أُوٰلئَِك ُهُم اْلَخاِسُروَن ﴿ ﴾63َّللاه

ِ تَأُْمُرون ِ  ﴾64وَن ﴿ي أَْعبُُد أَيَُّها اْلَجاِهلُ قُْل أَ فَََْيَر َّللاه
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لَئِْن لَِّذيَن ِمْن قَْبِلكَ َو لَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َو إِلَى ا
َخاِسِريَن  َو لَتَُكونَنَّ ِمَن الْ أَْشَرْكَت لَيَْحبََطنَّ َعَملُكَ 
﴿65﴾

َ فَاْعبُْد َو ُكْن ِمنَ  ﴾66الشهاِكِريَن ﴿بَِل َّللاه
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َ َحقه  ْرُض  قَْدِرِه َو اْْلَ َو َما قََدُروا َّللاه
َم اْلِقيَاَمِة وَ َجِميعاً قَْبَضتُهُ يَوْ 
ْبَحانَهُ  بِيَِمينِِه سُ السهَماَواُت َمْطِويهاتٌ 
ا يُْشرِ  ﴾67ُكوَن ﴿َو تَعَالَى َعمه


