
  سورة الفاحتة
  )1بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ (

 بر لَّهل دمالْح) نيالَمنِ  2الْعمحالـر (
) إِياك 4) مالك يومِ الدينِ (3الرحيمِ (

) نيعتسن اكإِيو دبعاطَ  5نـرا الصنداه (
) يمقتس6الْم   ـتمعأَن يناطَ الَّـذرص (

 الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع
)7 (  

  
  ة البقرةسور



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى 1امل (

) نيقتلْمـبِ   2ليـونَ بِالْغنمؤي ينالَّذ (
ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُـونَ  

)3زِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤي ينالَّذا ) ومو ك
) 4أُنزِلَ من قَبلك وبِالَْآخرة هم يوقنونَ (

 مه كأُولَئو هِمبر نى مدلَى هع كأُولَئ
) إِنَّ الَّذين كَفَروا سـواٌء  5الْمفْلحونَ (

علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَ 
ه علَـى قُلُـوبِهِم وعلَـى    ) ختم الل6َّ(

  ـملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعمس



) يمظع ذَابقُولُ 7عي ناسِ مالن نمو (
 نِنيمؤبِم ما همرِ ومِ الَْآخوبِالْيو ا بِاللَّهنَآم

) يخادعونَ اللَّه والَّذين َآمنوا ومـا  8(
خونَ (يرعشا يمو مهفُسونَ إِلَّا أَنع9د (

في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّـه مرضـا   
ولَهم عذَاب أَليم بِما كَـانوا يكْـذبونَ   

) وإِذَا قيلَ لَهم لَا تفِْسـدوا فـي   10(
) 11الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ (

نهم هم الْمفِْسـدونَ ولَكـن لَـا    أَلَا إِ
) وإِذَا قيلَ لَهم َآمنوا كَما 12يشعرونَ (

َآمن الناس قَالُوا أَنؤمن كَما َآمن السفَهاُء 



أَلَا إِنهم هم السفَهاُء ولَكن لَا يعلَمـونَ  
لُوا َآمنـا  ) وإِذَا لَقُوا الَّذين َآمنوا قَا13(

 كُمعا مقَالُوا إِن ينِهِماطيا إِلَى شلَوإِذَا خو
) اللَّـه  14إِنما نحـن مسـتهزِئُونَ (  

   ـانِهِميـي طُغف مهدميو بِهِم زِئهتسي
) أُولَئك الَّـذين اشـتروا   15يعمهونَ (

بِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْهالض  مهتـارجت ت
) يندتهوا ما كَانمثَـلِ  16وكَم مثَلُهم (

 لَهوا حم اَءتا أَضا فَلَمارن قَدوتي اسالَّذ
 اتي ظُلُمف مكَهرتو مورِهبِن اللَّه بذَه

) صم بكْم عمي فَهم لَا 17لَا يبصرونَ (



صيبٍ من السـماِء  ) أَو ك18َيرجِعونَ (
فيه ظُلُمات ورعـد وبـرق يجعلُـونَ    
 ذَرقِ حاعوالص نم ي َآذَانِهِمف مهابِعأَص

 ) رِينيطٌ بِالْكَـافحم اللَّهو تو19الْم (
يكَاد الْبرق يخطَف أَبصارهم كُلَّما أَضاَء 

و يها فوشم ملَه لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَم
شاَء اللَّه لَذَهب بِسمعهِم وأَبصارِهم إِنَّ 

) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع ـا  20اللَّهها أَيي (
 ينالَّذو لَقَكُمي خالَّذ كُمبوا ردباع اسالن

الَّـذي  ) 21من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ (
جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماَء بِنـاًء  



  ـنم بِه جراًء فَأَخاِء ممالس نلَ مزأَنو
الثَّمرات رِزقًا لَكُم فَلَا تجعلُوا للَّه أَندادا 

) وإِنْ كُنتم في ريبٍ 22وأَنتم تعلَمونَ (
ى عبدنا فَأْتوا بِسورة مـن  مما نزلْنا علَ

مثْله وادعوا شهداَءكُم من دون اللَّه إِنْ 
) نيقادص مت23كُن لَنلُوا وفْعت فَإِنْ لَم (

  ـاسا النهقُودي والَّت ارقُوا النلُوا فَاتفْعت
) رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْح24وبرِ ) وش

 مأَنَّ لَه اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينالَّذ
جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّمـا  
رزِقُوا منها من ثَمرة رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي 



  ـملَها وابِهشتم وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْنر
م اجوا أَزيهونَ  فـدالا خيهف مهةٌ ورطَه

) إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا 25(
ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما الَّذين َآمنـوا  
 ينا الَّذأَمو هِمبر نم قالْح هونَ أَنلَمعفَي

ه بِهذَا مثَلًـا  كَفَروا فَيقُولُونَ ماذَا أَراد اللَّ
يضلُّ بِه كَثريا ويهدي بِه كَثريا وما يضلُّ 

) نيقإِلَّا الْفَاس ـونَ  26بِهقُضني ينالَّذ (
 را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعب نم اللَّه دهع
اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفِْسدونَ في الْـأَرضِ  

ونَ ( أُولَئـراسالْخ مه 27ك  ـفكَي (



 ثُم اكُميا فَأَحاتوأَم متكُنو ونَ بِاللَّهكْفُرت
يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيـه ترجعـونَ   

) هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ 28(
 اهـواِء فَسمى إِلَى السوتاس ا ثُميعمج ن

   ـيملٍء عـيبِكُلِّ ش وهو اتومس عبس
) وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ 29(

  ـنا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خي الْأَرف
 حبسن نحناَء ومالد كفسيا ويهف فِْسدي

ني أَعلَم ما لَا بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِ
) وعلَّم َآدم الْأَسماَء كُلَّها 30تعلَمونَ (

ثُم عرضهم علَى الْملَائكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي 



 ) نيقـادص متلَاِء إِنْ كُنؤاِء هم31بِأَس (
قَالُوا سبحانك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنـا  

إِن) يمكالْح يملالْع تأَن ـا  32كقَالَ ي (
    مـأَهبـا أَنفَلَم هِمائـمبِأَس مبِئْهأَن مَآد
  لَـمي أَعإِن أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم هِمائمبِأَس
غَيب السماوات والْأَرضِ وأَعلَـم مـا   

إِذْ قُلْنا ) و33تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ (
للْملَائكَة اسجدوا لَآدم فَسـجدوا إِلَّـا   
 رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلإِب

)34 كجوزو تأَن كُناس ما َآدا يقُلْنو (
الْجنةَ وكُلَا منها رغَدا حيثُ شئْتما ولَا 



جالش هذا هبقْرت نيمالظَّال نا مكُونةَ فَتر
) فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما 35(

مما كَانا فيه وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ 
عدو ولَكُم في الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى 

لمات ) فَتلَقَّى َآدم من ربه ك36َحنيٍ (
) يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيع اب37فَت (

قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني 
 هِملَيع فوفَلَا خ ايده بِعت نى فَمده

) والَّذين كَفَـروا  38ولَا هم يحزنونَ (
ناتوا بَِآيكَذَّبو مارِ هالن ابحأَص كا أُولَئ

) يا بنِـي إِسـرائيلَ   39فيها خالدونَ (



   كُملَـيع ـتمعي أَنالَّت يتموا نِعاذْكُر
  ـايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَوو

) ونبه40فَار   لْـتزـا أَنوا بِمنَآمو (
كُمعا ممقًا لدصرٍ  ملَ كَافوا أَوكُونلَا تو

  ـايإِييلًا وا قَلني ثَماتوا بَِآيرتشلَا تو بِه
) قُونلِ 41فَاتاطبِالْب قوا الْحلْبِسلَا تو (

) 42وتكْتموا الْحق وأَنـتم تعلَمـونَ (  
وا مكَعاركَاةَ ووا الزَآتلَاةَ ووا الصيمأَقو ع

) نيعاك43الر   بِـالْبِر ـاسونَ النرأْمأَت (
  ـابتلُونَ الْكتت متأَنو كُمفُسنَ أَنوسنتو

) واسـتعينوا بِالصـبرِ   44أَفَلَا تعقلُونَ (



 نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو لَاةالصو
أَنهم ملَاقُو ربهِـم  ) الَّذين يظُنونَ 45(

) يـا بنِـي   46وأَنهم إِلَيه راجِعـونَ ( 
   ـتمعـي أَنالَّت يتموا نِعيلَ اذْكُرائرإِس
   نيـالَملَـى الْعع كُملْتي فَضأَنو كُملَيع

)47  ـنع فْسزِي نجا لَا تموقُوا ياتو (
بلُ منها شـفَاعةٌ ولَـا   نفْسٍ شيئًا ولَا يقْ

) 48يؤخذُ منها عدلٌ ولَا هم ينصرونَ (
 كُمونومسنَ يوعرَآلِ ف نم اكُمنيجإِذْ نو
 ــاَءكُم نونَ أَبحــذَبــذَابِ يــوَء الْعس
 نلَاٌء مب كُمي ذَلفو اَءكُمونَ نِسيحتسيو



يمظع كُمب49( ر رحالْب ا بِكُمقْنإِذْ فَرو (
   مـتأَننَ وـوعرا َآلَ فقْنأَغْرو اكُمنيجفَأَن

) وإِذْ واعدنا موسى أَربعني 50تنظُرونَ (
  مـتأَنو هدعب نلَ مجالْع مذْتخات لَةً ثُملَي

من بعد  ) ثُم عفَونا عنكُم51ظَالمونَ (
) وإِذْ َآتينـا  52ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ (

موسى الْكتاب والْفُرقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَ 
) وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يـا قَـومِ   53(

إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذكُم الْعجلَ 
كُمارِئوا إِلَى بوبفَت  كُمذَل كُمفُسلُوا أَنفَاقْت

 هإِن كُملَيع ابفَت كُمارِئب دنع لَكُم ريخ



) يمحالر ابوالت وـا  54هي مإِذْ قُلْتو (
   ى اللَّـهـرى نتح لَك نمؤن ى لَنوسم
جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ وأَنتم تنظُرونَ 

)55 لَّكُملَع كُمتوم دعب نم اكُمثْنعب ثُم (
) وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمـام  56تشكُرونَ (

 نى كُلُوا ملْوالسو نالْم كُملَيا علْنزأَنو
  ـنلَكا وونا ظَلَممو اكُمقْنزا رم اتبطَي

) وإِذْ قُلْنـا  57نَ (كَانوا أَنفُسهم يظْلمو
ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منهـا حيـثُ   
شئْتم رغَدا وادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا 
   زِيدـنسو ـاكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نح



) ِسنِنيحلًا 58الْموا قَوظَلَم ينلَ الَّذدفَب (
ي قالَّذ رغَي  ينلَى الَّـذا علْنزفَأَن ميلَ لَه

ظَلَموا رِجزا من السماِء بِمـا كَـانوا   
) وإِذ استسقَى موسـى  59يفْسقُونَ (

   ـرجالْح ـاكصبِع رِبا اضفَقُلْن همقَول
  ـملع ا قَدنيةَ عرشا عتاثْن هنم ترفَجفَان

شاسٍ مكُلُّ أُن  ـنوا مبراشكُلُوا و مهبر
 ينفِْسدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا تو قِ اللَّهرِز

) وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى 60(
طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما 

فُوما وهثَّائقا وهقْلب نم ضالْأَر بِتنـا  ته



وعدسها وبصلها قَالَ أَتستبدلُونَ الَّـذي  
هو أَدنى بِالَّذي هو خير اهبِطُوا مصـرا  
فَإِنَّ لَكُم ما سأَلْتم وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ 
  ـكذَل اللَّه نبٍ مضاُءوا بِغبةُ وكَنسالْمو

فُرونَ بَِآيات اللَّه ويقْتلُونَ بِأَنهم كَانوا يكْ
النبِيني بِغيرِ الْحق ذَلك بِما عصوا وكَانوا 

) إِنَّ الَّذين َآمنوا والَّـذين  61يعتدونَ (
 بِاللَّه نَآم نم نيابِئالصى وارصالنوا واده

فَلَهم أَجرهم  والْيومِ الَْآخرِ وعملَ صالحا
   ـملَـا هو هِملَيع فولَا خو هِمبر دنع

) وإِذْ أَخـذْنا ميثَـاقَكُم   62يحزنونَ (



  ـاكُمنيا َآتذُوا مخ الطُّور قَكُما فَونفَعرو
) 63بِقُوة واذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَ (

متلَّيوت ثُم   لُ اللَّـهلَا فَضفَلَو كذَل دعب نم
  ـرِيناسالْخ نم متلَكُن هتمحرو كُملَيع

)64 كُمنا مودتاع ينالَّذ متملع لَقَدو (
في السبت فَقُلْنا لَهـم كُونـوا قـردةً    

) نيئاس65خ نيا بمكَالًا لا ناهلْنعفَج (
ي   نيقـتلْمظَـةً لعوما ولْفَها خما وهيد
)66   إِنَّ اللَّـه ـهمقَوى لوسإِذْ قَالَ مو (

يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً قَالُوا أَتتخـذُنا  
    ـنأَنْ أَكُـونَ م وذُ بِاللَّـها قَالَ أَعوزه



) نيلاه67الْجبا رلَن عقَالُوا اد ( نيبي ك
لَنا ما هي قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَـرةٌ لَـا   
فَارِض ولَا بِكْر عوانٌ بين ذَلك فَـافْعلُوا  

) قَالُوا ادع لَنا ربـك  68ما تؤمرونَ (
يبين لَنا ما لَونها قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ 

) 69فَاقع لَونها تسر الناظرِين ( صفْراُء
قَالُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما هـي إِنَّ  
    ـاَء اللَّـهـا إِنْ شإِنا ونلَيع هابشت قَرالْب

) قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ 70لَمهتدونَ (
ا تسقي الْحـرثَ  لَا ذَلُولٌ تثري الْأَرض ولَ

   ا قَالُوا الْـَآنَ جِئْـتيهةَ فيةٌ لَا شلَّمسم



بِالْحق فَذَبحوها وما كَـادوا يفْعلُـونَ   
)71 اللَّها ويهف مأْتارا فَادفْسن ملْتإِذْ قَتو (

) فَقُلْنـا  72مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ (
ضعبِب وهرِباض   يِـي اللَّـهحي كا كَذَله

الْموتى ويرِيكُم َآياته لَعلَّكُـم تعقلُـونَ   
)73  ـكذَل دعب نم كُمقُلُوب تقَس ثُم (

 نإِنَّ مةً ووقَس دأَش أَو ةارجكَالْح فَهِي
هنإِنَّ مو ارهالْأَن هنم رفَجتا يلَم ةارجا الْح

لَما يشقَّق فَيخرج منه الْماُء وإِنَّ منهـا  
لَما يهبِطُ من خشية اللَّه وما اللَّه بِغافلٍ 

) أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمنوا 74عما تعملُونَ (



 ونَ كَلَامعمسي مهنم كَانَ فَرِيق قَدو لَكُم
رحي ثُم اللَّه مهو قَلُوها عم دعب نم هفُون

) وإِذَا لَقُوا الَّـذين َآمنـوا   75يعلَمونَ (
قَالُوا َآمنا وإِذَا خلَا بعضهم إِلَى بعـضٍ  
  كُملَـيع اللَّه حا فَتبِم مهثُوندحقَالُوا أَت

أَفَلَا ت كُمبر دنع بِه وكُماجحيلُـونَ  لقع
) أَولَا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَـم مـا   76(

) ومنهم أُميونَ 77يِسرونَ وما يعلنونَ (
لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا 

) فَويلٌ للَّـذين يكْتبـونَ   78يظُنونَ (
 يهِمدبِأَي ابتالْك دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم



اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما 
كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكِْسـبونَ  

) وقَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَيامـا  79(
ه عهدا فَلَـن  معدودةً قُلْ أَتخذْتم عند اللَّ

يخلف اللَّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللَّه ما 
) بلَى من كَسب سـيئَةً  80لَا تعلَمونَ (

  ابـحأَص كفَأُولَئ هيئَتطخ بِه اطَتأَحو
) والَّـذين  81النارِ هم فيها خالدونَ (
  ـاللُـوا الصمعوا ونَآم  ـكأُولَئ اتح

) 82أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ (
وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ 



إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا وذي الْقُربـى  
والْيتامى والْمساكنيِ وقُولُوا للناسِ حسنا 

ا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّا وأَقيمو
) وإِذْ 83قَليلًا منكُم وأَنتم معرِضـونَ ( 

أَخذْنا ميثَاقَكُم لَا تسفكُونَ دماَءكُم ولَا 
 مترأَقْر ثُم ارِكُميد نم كُمفُسونَ أَنرِجخت

) ثُم أَنتم هؤلَـاِء  84وأَنتم تشهدونَ (
 كُمنونَ فَرِيقًا مرِجختو كُمفُسلُونَ أَنقْتت
من ديارِهم تظَاهرونَ علَـيهِم بِالْـإِثْمِ   
 موهفَادى تارأُس وكُمأْتإِنْ يو انودالْعو
وهو محرم علَيكُم إِخراجهم أَفَتؤمنـونَ  



ـا   بِبضٍ فَمعونَ بِـبكْفُرتابِ وتضِ الْكع
جزاُء من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي في 
الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَـى  
أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ 

)85رتاش ينالَّذ كا ) أُولَئيناةَ الديا الْحو
 ملَا هو ذَابالْع مهنع فَّفخفَلَا ي ةربِالَْآخ

) ولَقَـد َآتينـا موسـى    86ينصرونَ (
الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وَآتينـا  
عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِـروحِ  

دسِ أَفَكُلَّما جاَءكُم رسولٌ بِمـا لَـا   الْقُ
 متفَفَرِيقًا كَذَّب متركْبتاس كُمفُسى أَنوهت



) وقَالُوا قُلُوبنا غُلْف 87وفَرِيقًا تقْتلُونَ (
بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلًا ما يؤمنونَ 

)88ابتك ماَءها جلَمو (  اللَّه دنع نم
مصدق لما معهم وكَـانوا مـن قَبـلُ    
يستفْتحونَ علَى الَّذين كَفَـروا فَلَمـا   
   ـةُ اللَّـهنفَلَع وا بِهفُوا كَفَررا عم ماَءهج

) رِينلَى الْكَاف89ع  ا بِـهورتا اشمبِئْس (
ما أَنزلَ اللَّه بغيا أَنْ أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِ

  ـناُء مشي نلَى مع هلفَض نم لَ اللَّهزني
عباده فَباُءوا بِغضـبٍ علَـى غَضـبٍ    

) هِنيم ذَابع رِينلْكَافليلَ 90وإِذَا قو (



لَهم َآمنوا بِما أَنزلَ اللَّه قَالُوا نؤمن بِمـا  
علَينا ويكْفُرونَ بِمـا وراَءه وهـو   أُنزِلَ 

الْحق مصدقًا لما معهم قُلْ فَلم تقْتلُـونَ  
   نِنيمـؤم مـتلُ إِنْ كُنقَب نم اَء اللَّهبِيأَن

)91 ثُم اتنيى بِالْبوسم اَءكُمج لَقَدو (
و هدعب نلَ مجالْع مذْتخونَ  اتمظَـال متأَن

)92 قَكُما فَونفَعرو يثَاقَكُما مذْنإِذْ أَخو (
الطُّور خذُوا ما َآتيناكُم بِقُوة واسـمعوا  
 ي قُلُوبِهِموا فرِبأُشا ونيصعا ونعمقَالُوا س
  بِـه كُمرأْما يمقُلْ بِئْس ملَ بِكُفْرِهجالْع

انإِمي) نِنيمؤم متإِنْ كُن قُـلْ إِنْ  93كُم (



كَانت لَكُم الدار الَْآخرةُ عند اللَّه خالصةً 
  مـتإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتالن وند نم

) نيقادـا   94صا بِمـدأَب هونمتي لَنو (
  ـيملع اللَّهو يهِمدأَي تمقَد  نيمبِالظَّـال

) ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَـى  95(
 لَو مهدأَح دوكُوا يرأَش ينالَّذ نمو اةيح
  ـنم هزِححزبِم وا همو ةنس أَلْف رمعي
الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصري بِما يعملُونَ 

انَ عدوا لجِبرِيلَ فَإِنـه  ) قُلْ من ك96َ(
 نيا بمقًا لدصم اللَّه بِإِذْن لَى قَلْبِكع لَهزن

) نِنيمؤلْمى لرشبى ودهو هيد97ي نم (



كَانَ عدوا للَّه وملَائكَته ورسله وجِبرِيلَ 
) 98كَـافرِين ( وميكَالَ فَإِنَّ اللَّه عدو للْ

 كْفُرا يمو اتنيب اتَآي كا إِلَيلْنزأَن لَقَدو
) أَوكُلَّما عاهدوا 99بِها إِلَّا الْفَاسقُونَ (

عهدا نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَـرهم لَـا   
) ولَما جاَءهم رسولٌ من 100يؤمنونَ (
 اللَّه دنع نم ذَ فَرِيقبن مهعا ممل قدصم

الَّذين أُوتوا الْكتاب كتـاب اللَّـه وراَء   
) 101ظُهورِهم كَأَنهم لَـا يعلَمـونَ (  

   لْـكلَـى مع نياطيلُو الشتا توا معباتو
    ـنلَكانُ ومـلَيس ا كَفَـرمانَ وملَيس



نياطيالش   رـحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر
  وتـارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو
وماروت وما يعلِّمان من أَحـد حتـى   
يقُولَا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمونَ 

رالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنم  جِـهوزِء و
 اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما همو
  لَقَـدو مهفَعنلَا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو
  ـنم ةري الَْآخف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع
  لَـو مهفُسأَن ا بِهورا شم لَبِئْسلَاقٍ وخ

ونَ (كَانلَمعـوا  102وا ينَآم مهأَن لَوو (
واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خير لَو كَانوا 



) يا أَيها الَّذين َآمنوا لَـا  103يعلَمونَ (
تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظُرنـا واسـمعوا   

) يمأَل ذَابع رِينلْكَافل104و (  دـوا يم
الَّذين كَفَروا من أَهـلِ الْكتـابِ ولَـا    
 نرٍ ميخ نم كُملَيلَ عزنأَنْ ي نيرِكشالْم
ربكُم واللَّه يختص بِرحمته من يشـاُء  

) مـا  105واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظـيمِ ( 
ا نِسهنن أَو ةَآي نم خسنا نهنرٍ ميبِخ أْت

أَو مثْلها أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء 
) ير106قَد  لْـكم لَه أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم (

  وند ـنم ا لَكُممضِ والْأَرو اتاومالس



) أَم 107اللَّه من ولـي ولَـا نصـريٍ (   
ونَ أَنْ ترِيدلَ  تـئا سكَم ولَكُمسأَلُوا رس

 انبِالْإِمي لِ الْكُفْردبتي نملُ وقَب نى موسم
) ود كَثري 108فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِ (

  ـدعب نم كُموندري ابِ لَوتلِ الْكأَه نم
م إِميانِكُم كُفَّارا حسدا من عند أَنفُِسـهِ 

من بعد ما تبين لَهـم الْحـق فَـاعفُوا    
  إِنَّ اللَّـه رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حفَحاصو

) يرٍء قَديلَى كُلِّ شـوا  109عيمأَقو (
 فُِسكُمأَنوا لمقَدا تمكَاةَ ووا الزَآتلَاةَ والص

للَّه إِنَّ اللَّـه بِمـا   من خيرٍ تجِدوه عند ا



) ريصلُونَ بمعلَ 110تخدي قَالُوا لَنو (
 لْكى تارصن ا أَوودكَانَ ه نةَ إِلَّا منالْج
   مـتإِنْ كُن كُمـانهروا باتقُلْ ه مهانِيأَم

) نيقاد111ص  ـههجو لَمأَس نلَى مب (
ن فَلَه أَجره عند ربه ولَـا  للَّه وهو محِس

) 112خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ (
وقَالَت الْيهود لَيست النصـارى علَـى   
  ـودهالْي تسى لَيارصالن قَالَتٍء ويش
  ككَـذَل ابتلُونَ الْكتي مهٍء ويلَى شع

لَا ي ينقَالَ الَّذ  فَاللَّـه هِملثْلَ قَوونَ ملَمع
 يهوا فا كَانيمف ةاميالْق موي مهنيب كُمحي



) ومن أَظْلَم ممن منـع  113يختلفُونَ (
مساجِد اللَّه أَنْ يذْكَر فيها اسمه وسعى 
في خرابِها أُولَئك ما كَـانَ لَهـم أَنْ   

دي يزا خيني الدف ملَه نيفائا إِلَّا خلُوهخ
) يمظع ذَابع ةري الَْآخف ملَه114و (

 لُّوا فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْمو رِقشالْم لَّهلو
 ) ـيملع عاسو إِنَّ اللَّه اللَّه هج115و (

سبحانه بلْ لَه مـا  وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا 
في السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَـانِتونَ  

) بديع السماوات والْأَرضِ وإِذَا 116(
قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُـونُ  



) وقَالَ الَّذين لَا يعلَمـونَ لَولَـا   117(
تينا َآيةٌ كَـذَلك قَـالَ   يكَلِّمنا اللَّه أَو تأْ

  تهـابشت هِملثْلَ قَوم هِملقَب نم ينالَّذ
قُلُوبهم قَد بينا الَْآيات لقَـومٍ يوقنـونَ   

) إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشريا ونذيرا 118(
) 119ولَا تسأَلُ عن أَصحابِ الْجحيمِ (

 لَنى  وـارصلَا النو ودهالْي كنى عضرت
  ـوه ى اللَّهدقُلْ إِنَّ ه مهلَّتم بِعتى تتح
الْهدى ولَئنِ اتبعت أَهواَءهم بعد الَّـذي  
 يلو نم اللَّه نم ا لَكلْمِ مالْع نم اَءكج

اهم الْكتاب ) الَّذين َآتين120ولَا نصريٍ (



 نمو ونَ بِهنمؤي كأُولَئ هتلَاوت قح هلُونتي
) 121يكْفُر بِه فَأُولَئك هم الْخاسرونَ (

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتـي الَّتـي   
أَنعمت علَيكُم وأَني فَضـلْتكُم علَـى   

) نيالَمـزِي  ) 122الْعجا لَا تموقُوا ياتو
نفْس عن نفْسٍ شيئًا ولَا يقْبلُ منها عدلٌ 
ولَا تنفَعها شفَاعةٌ ولَا هـم ينصـرونَ   

)123 اتمبِكَل هبر يماهرلَى إِبتاب إِذو (
 فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ

 نيمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يتيذُر نمو
) وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للنـاسِ  124(



وأَمنا واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصـلى  
وعهِدنا إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ أَنْ طَهرا 

 و نيفلطَّـائل يتيكَّـعِ   بالرو نيفـاكالْع
) ودج125الس بر يماهرإِذْ قَالَ إِبو (

   ـنم لَـهأَه قزارا ونا َآملَدذَا بلْ هعاج
الثَّمرات من َآمن منهم بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ 
 هـطَرأَض يلًا ثُمقَل هعتفَأُم كَفَر نمقَالَ و 

) ريصالْم بِئْسارِ وذَابِ الن126إِلَى ع (
   ـتيالْب ـنم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو
   ـتأَن ـكا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو

) يملالْع يعمـا   127السلْنعاجـا ونبر (



ا أُمنتيذُر نمو نِ لَكيملسم ةً لَكملسةً م
   ـتأَن ـكا إِننلَيع بتا وكَناسنا مأَرِنو

) يمحالر ابوـثْ   128التعابـا ونبر (
   ـكاتَآي هِملَـيلُو عتي مهنولًا مسر يهِمف
  كِّيهِمـزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو

) ومن 129يز الْحكيم (إِنك أَنت الْعزِ
 هفْسن هفس نإِلَّا م يماهرإِب لَّةم نع غَبري
 ةري الَْآخف هإِنا ويني الدف اهنطَفَياص لَقَدو

) نيحالالص ن130لَم  ـهبر إِذْ قَالَ لَه (
    نيـالَمالْع بـرل تـلَمقَالَ أَس ملأَس

)131    نِيـهب يماهـرـا إِبى بِهصوو (



  طَفَى لَكُـماص إِنَّ اللَّه نِيا بي قُوبعيو
الدين فَلَا تموتن إِلَّا وأَنـتم مسـلمونَ   

)132   ــرضاَء إِذْ حدـهش مـتكُن أَم (
يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبـدونَ  

 نم  ـكائَآب إِلَهو كإِلَه دبعي قَالُوا ندعب
إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَها واحدا 

) تلْك أُمةٌ قَد 133ونحن لَه مسلمونَ (
  متـبا كَسم لَكُمو تبا كَسا ملَه لَتخ

) 134( ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ
وقَالُوا كُونوا هودا أَو نصارى تهتدوا قُلْ 
   ـنا كَـانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبلْ مب



) نيرِكشا 135الْممو ا بِاللَّهنقُولُوا َآم (
     يماهـرـزِلَ إِلَـى إِبـا أُنما ونزِلَ إِلَيأُن

وب والْأَسباط وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُ
   ـيـا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو
 مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالن

) فَإِنْ َآمنـوا  136ونحن لَه مسلمونَ (
بِمثْلِ ما َآمنتم بِه فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا 

ما همفَإِن   اللَّـه ميكَهكْفيقَاقٍ فَسي شف
) يملالْع يعمالس وه137و  ةَ اللَّـهغبص (

   لَـه ـنحنةً وغبص اللَّه نم نسأَح نمو
) قُلْ أَتحاجوننا في اللَّه 138عابِدونَ (



   لَكُـمـا والُنما أَعلَنو كُمبرا ونبر وهو
ونَ (أَعصلخم لَه نحنو الُكُم139م أَم (

 اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرقُولُونَ إِنَّ إِبت
    ا أَوـودوا هاطَ كَـانـبالْأَسو قُوبعيو
 أَظْلَم نمو أَمِ اللَّه لَمأَع متى قُلْ أَأَنارصن

لَّه وما اللَّه ممن كَتم شهادةً عنده من ال
) تلْك أُمةٌ قَد 140بِغافلٍ عما تعملُونَ (

  متـبا كَسم لَكُمو تبا كَسا ملَه لَتخ
) 141ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ (

 نع ملَّاها واسِ مالن ناُء مفَهقُولُ السيس
انوا علَيها قُلْ للَّه الْمشرِق قبلَتهِم الَّتي كَ



  اطـراُء إِلَى صشي ني مدهي رِبغالْمو
) وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً 142مستقيمٍ (

وسطًا لتكُونوا شـهداَء علَـى النـاسِ    
ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا 

لَّتي كُنت علَيها إِلَّا لنعلَم من يتبِع الْقبلَةَ ا
الرسولَ ممن ينقَلب علَى عقبيـه وإِنْ  
  ى اللَّـهده ينلَى الَّذةً إِلَّا علَكَبِري تكَان
   إِنَّ اللَّـه كُمـانإِمي يعضيل ا كَانَ اللَّهمو

) يمحر ُءوفاسِ لَرى 143بِالنرن قَد (
تقَلُّب وجهِك في السماِء فَلَنولِّينك قبلَةً 
   ـجِدسالْم ـطْرش كهجلِّ وا فَواهضرت



 كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحامِ ورالْح
شطْره وإِنَّ الَّذين أُوتوا الْكتاب لَيعلَمونَ 

 قالْح هـا  أَنملٍ عافبِغ ا اللَّهمو هِمبر نم
) ولَئن أَتيت الَّذين أُوتوا 144يعملُونَ (

الْكتاب بِكُلِّ َآية ما تبِعوا قبلَتك ومـا  
أَنت بِتابِعٍ قبلَتهم وما بعضهم بِتابِعٍ قبلَةَ 

َءهم من بعد مـا  بعضٍ ولَئنِ اتبعت أَهوا
  نيمالظَّـال نإِذًا لَم كلْمِ إِنالْع نم اَءكج

)145 هرِفُونعي ابتالْك ماهنيَآت ينالَّذ (
  مهـنإِنَّ فَرِيقًا مو ماَءهنرِفُونَ أَبعا يكَم

) 146لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمـونَ ( 



 نم قالْح رِينتمالْم نم نكُونفَلَا ت كبر
) ولكُلٍّ وِجهـةٌ هـو مولِّيهـا    147(

  ـأْتوا يكُونا تم نأَي اتريبِقُوا الْختفَاس
بِكُم اللَّه جميعا إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شـيٍء  

) يرلِّ 148قَدفَو تجرثُ خيح نمو (
ر الْمسجِد الْحـرامِ وإِنـه   وجهك شطْ

لَلْحق من ربك وما اللَّه بِغافـلٍ عمـا   
) ومن حيثُ خرجـت  149تعملُونَ (

فَولِّ وجهك شطْر الْمسـجِد الْحـرامِ   
 هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحو

سِ علَيكُم حجةٌ إِلَّا الَّذين لئَلَّا يكُونَ للنا



ظَلَموا منهم فَلَا تخشوهم واخشـونِي  
ولأُتم نِعمتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتـدونَ  

)150 كُمنولًا مسر يكُما فلْنسا أَركَم (
ـ  م يتلُو علَيكُم َآياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُ

   ـا لَـمم كُملِّمعيةَ وكْمالْحو ابتالْك
) فَـاذْكُرونِي  151تكُونوا تعلَمـونَ ( 

   ونكْفُـرلَـا تي ووا لكُراشو كُمأَذْكُر
) يا أَيها الَّذين َآمنـوا اسـتعينوا   152(

   ـابِرِينالص ـعم إِنَّ اللَّه لَاةالصرِ وببِالص
ولَا تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ  )153(

اللَّه أَموات بلْ أَحياٌء ولَكن لَا تشعرونَ 



)154  فـوالْخ نٍء ميبِش كُمنلُوبلَنو (
والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْـأَنفُسِ  

) ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّم155والَّذ ( ين
 ها إِلَيإِنو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص

) أُولَئك علَيهِم صلَوات 156راجِعونَ (
من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتدونَ 

) إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شـعائرِ  157(
الْب جح نفَم اللَّه احنفَلَا ج رمتأَوِ اع تي

علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما ومن تطَوع خيـرا  
) يملع راكش 158فَإِنَّ اللَّه  ينإِنَّ الَّـذ (

يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهـدى  



أُولَئك  من بعد ما بيناه للناسِ في الْكتابِ
) إِلَّا 159يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ (

   ـكـوا فَأُولَئنيبوا ولَحأَصوا وابت ينالَّذ
    يمحالـر ابـوـا التأَنو هِملَيع وبأَت

)160  ـمهوا واتموا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ (
هِملَيع كأُولَئ كُفَّار   كَـةلَائالْمو ةُ اللَّهنلَع
) نيعماسِ أَجالنا لَا 161ويهف يندالخ (

يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينظَـرونَ  
)162 وإِلَّا ه لَا إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَهو (

) يمحالر نمحلْـقِ  163الري خإِنَّ ف (
اتاومـلِ    الساللَّي لَـافتاخضِ والْأَرو



والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحـرِ  
بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه من السماِء 
من ماٍء فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها وبثَّ 

ريـاحِ  فيها من كُلِّ دابة وتصـرِيف ال 
والسحابِ الْمسخرِ بين السماِء والْأَرضِ 

) ومن الناسِ 164لََآيات لقَومٍ يعقلُونَ (
  مهـونبحا ياددأَن اللَّه وند نذُ مختي نم
  لَّـها لبح دوا أَشنَآم ينالَّذو اللَّه بكَح

ى الَّذري لَوو ذَابنَ الْعوروا إِذْ يظَلَم ين
   يدـدش أَنَّ اللَّـها ويعمج لَّهةَ لأَنَّ الْقُو

) إِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعوا من 165الْعذَابِ (



 بِهِم تقَطَّعتو ذَابا الْعأَوروا وعبات ينالَّذ
) اببا166الْأَس ينقَالَ الَّذو (  وا لَـوعبت

أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ منهم كَما تبرُءوا منـا  
   اتـرسح مـالَهمأَع اللَّه رِيهِمي ككَذَل
علَيهِم وما هم بِخـارِجِني مـن النـارِ    

) يا أَيها الناس كُلُوا ممـا فـي   167(
ولَا تتبِعوا خطُـوات   الْأَرضِ حلَالًا طَيبا

 ) ـبِنيم ودع لَكُم هإِن طَاني168الش (
إِنما يأْمركُم بِالسـوِء والْفَحشـاِء وأَنْ   

) 169تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمـونَ ( 
وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ 



ع ما أَلْفَينا علَيه َآباَءنا أَولَـو كَـانَ   نتبِ
َآباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا ولَـا يهتـدونَ   

) ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي 170(
  ـماًء صنِداًء وعإِلَّا د عمسا لَا يبِم قعني

) يـا  171(بكْم عمي فَهم لَا يعقلُونَ 
أَيها الَّذين َآمنوا كُلُوا من طَيبـات مـا   
   ـاهإِي مـتإِنْ كُن لَّهوا لكُراشو اكُمقْنزر

) إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ 172تعبدونَ (
والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيـرِ  

ضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم اللَّه فَمنِ ا
 ) ـيمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيإِنَّ 173ع (



الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ 
ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَئك ما يأْكُلُونَ 

يكَلِّمهم اللَّه يوم في بطُونِهِم إِلَّا النار ولَا 
  ـيمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق

) أُولَئك الَّذين اشتروا الضـلَالَةَ  174(
 مهربا أَصفَم ةرفغبِالْم ذَابالْعى ودبِالْه

) ذَلك بِأَنَّ اللَّه نـزلَ  175علَى النارِ (
ابتـي   الْكلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو قبِالْح

) يدعقَاقٍ بي شابِ لَفت176الْك  سلَـي (
الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشـرِقِ  
والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيومِ 



ابِ وتالْكو كَةلَائالْمرِ وى الَْآخَآتو نيبِيالن
الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتـامى  
والْمساكني وابن السبِيلِ والسائلني وفي 
الرقَابِ وأَقَام الصـلَاةَ وَآتـى الزكَـاةَ    
ــدوا   اهإِذَا ع مهــد هــونَ بِع والْموفُ

أْسي الْبف ابِرِينالصو  ـنيحاِء ورالضاِء و
 مه كأُولَئقُوا ودص ينالَّذ كأْسِ أُولَئالْب

) يا أَيها الَّـذين َآمنـوا   177الْمتقُونَ (
  ـرلَى الْحي الْقَتف اصصالْق كُملَيع بكُت
 نثَى فَمثَى بِالْأُنالْأُنو دببِالْع دبالْعو ربِالْح
 وفرعبِالْم اعبٌء فَاتيش يهأَخ نم لَه يفع



  ـنم يففخت كذَل انسبِإِح هاٌء إِلَيأَدو
 فَلَه كذَل دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر

) يمأَل ذَاباصِ 178عصي الْقف لَكُمو (
ـ  م تتقُـونَ  حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُ

)179 كُمدأَح رضإِذَا ح كُملَيع بكُت (
الْموت إِنْ ترك خيرا الْوصيةُ للْوالـدينِ  
  نيقـتلَى الْما عقح وفرعبِالْم بِنيالْأَقْرو

) فَمن بدلَه بعدما سمعه فَإِنمـا  180(
ن يبدلُونه إِنَّ اللَّه سـميع  إِثْمه علَى الَّذي

) يملـوصٍ   181عم ـنم افخ نفَم (
 هلَيع فَلَا إِثْم مهنيب لَحا فَأَصإِثْم فًا أَونج



) يمحر غَفُور ـا   182إِنَّ اللَّههـا أَيي (
الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَمـا  

ى الَّذين من قَـبلكُم لَعلَّكُـم   كُتب علَ
) أَياما معـدودات فَمـن   183تتقُونَ (

 نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم كُمنكَانَ م
 امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذعو رامٍ أُخأَي

ريخ وا فَهريخ عطَوت ننيٍ فَمكسم   لَـه
وأَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

)184  يـهزِلَ في أُنانَ الَّذضمر رهش (
الْقُرَآنُ هدى للناسِ وبينات من الْهـدى  
 همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش نفَم قَانالْفُرو



ى سفَرٍ فَعدةٌ من ومن كَانَ مرِيضا أَو علَ
  رِيـدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي
 وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْمتلو رسالْع بِكُم
علَى ما هـداكُم ولَعلَّكُـم تشـكُرونَ    

) وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَـإِني  185(
قَرِيب    ـانعاعِ إِذَا دةَ الـدوعد أُجِيب

    ـملَّهـوا بِـي لَعنمؤلْيي ووا لجِيبتسفَلْي
) أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ 186يرشدونَ (

 متأَنو لَكُم اسبل نه كُمائفَثُ إِلَى نِسالر
متكُن كُمأَن اللَّه ملع نلَه اسبونَ  لانتخت

أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفَا عنكُم فَالَْآنَ 



   لَكُـم اللَّـه با كَتوا مغتابو نوهراشب
وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخـيطُ  
 رِ ثُمالْفَج نم دوالْأَس طيالْخ نم ضيالْأَب

وا الصمأَت  نوهـراشبلَا تلِ وإِلَى اللَّي امي
 وددح لْكت اجِدسي الْمفُونَ فاكع متأَنو
  ـهاتَآي اللَّه نيبي كا كَذَلوهبقْرفَلَا ت اللَّه

) ولَا تأْكُلُوا 187للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ (
وتدلُوا بِها إِلَـى   أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ

الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ النـاسِ  
) يسأَلُونك 188بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ (

 جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةنِ الْأَهع



ورِهظُه نم وتيوا الْبأْتبِأَنْ ت الْبِر سلَيا و
  ـنم وتيوا الْبأْتقَى ونِ اتم الْبِر نلَكو
أَبوابِها واتقُوا اللَّـه لَعلَّكُـم تفْلحـونَ    

)189   ينالَّـذ بِيلِ اللَّـهي سلُوا فقَاتو (
  ـبحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُملُونقَاتي

) يندتع190الْم لُـوهاقْتـثُ  ) ويح م
ثَقفْتموهم وأَخرِجـوهم مـن حيـثُ    
أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ ولَـا  
تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحـرامِ حتـى   
   ملُوهفَـاقْت لُوكُمفَإِنْ قَـات يهف لُوكُمقَاتي

 ) رِيناُء الْكَـافزج ك191كَذَل (  فَـإِن



  ) ـيمحر غَفُـور ا فَإِنَّ اللَّهوهت192ان (
وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُـونَ  
الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى 

) نيمرِ 193الظَّالهبِالش امرالْح رهالش (
صق اتمرالْحامِ ورى الْحدتنِ اعفَم اص

علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ مـا اعتـدى   
  ـعم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيع

) نيقت194الْم  بِيلِ اللَّـهي سقُوا ففأَنو (
ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحِسنوا 

) وأَتموا 195اللَّه يحب الْمحِسنِني (إِنَّ 
الْحج والْعمرةَ للَّه فَإِنْ أُحصـرتم فَمـا   



 كُمُءوسقُوا رلحلَا تيِ ودالْه نم رسيتاس
 كُمنكَانَ م نفَم لَّهحم يدلُغَ الْهبى يتح

أْسر نأَذًى م بِه ا أَورِيضم  ـنةٌ ميدفَف ه
 نفَم متنفَإِذَا أَم كسن أَو قَةدص امٍ أَويص
 نم رسيتا اسفَم جإِلَى الْح ةرمبِالْع عتمت
الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ في 
الْحج وسبعة إِذَا رجعتم تلْـك عشـرةٌ   
كَاملَةٌ ذَلك لمن لَم يكُن أَهلُه حاضرِي 
الْمسجِد الْحرامِ واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ 

) الْحج أَشهر 196اللَّه شديد الْعقَابِ (
معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحـج فَلَـا   



لْحـج  رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في ا
وما تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه وتـزودوا  
فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا أُولـي  

) لَيس علَيكُم جناح أَنْ 197الْأَلْبابِ (
  ـنم متفَإِذَا أَفَض كُمبر نلًا موا فَضغتبت

ا اللَّه عند الْمشعرِ الْحرامِ عرفَات فَاذْكُرو
 هلقَب نم متإِنْ كُنو اكُمدا هكَم وهاذْكُرو

) الِّنيالض ن198لَم  ـنوا ميضأَف ثُم (
 إِنَّ اللَّه وا اللَّهرفغتاسو اسالن ثُ أَفَاضيح

 ) ـيمحر 199غَفُور   متـيفَـإِذَا قَض (
اسنم   كْرِكُمكَـذ وا اللَّـهفَاذْكُر كَكُم



  ـناسِ مالن نا فَمكْرذ دأَش أَو اَءكُمَآب
يقُولُ ربنا َآتنا في الدنيا وما لَـه فـي   

) ومنهم مـن  200الَْآخرة من خلَاقٍ (
يقُولُ ربنا َآتنا في الدنيا حسـنةً وفـي   

) 201خرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ (الَْآ
   اللَّـهوا وـبا كَسمم يبصن ملَه كأُولَئ

) واذْكُروا اللَّـه  202سرِيع الْحسابِ (
في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ 

يه لمنِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِثْم علَ
   ـهإِلَي كُـموا أَنلَماعو قُوا اللَّهاتقَى وات

) ومن النـاسِ مـن   203تحشرونَ (



  ـهِدشيا وينالد اةيي الْحف لُهقَو كجِبعي
اللَّه علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد الْخصـامِ  

الْـأَرضِ   ) وإِذَا تولَّى سعى فـي 204(
 اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويهف فِْسديل

) ادالْفَس بحقِ 205لَا يات يلَ لَهإِذَا قو (
  مـنهج هبسةُ بِالْإِثْمِ فَحزالْع هذَتأَخ اللَّه

) ادهالْم لَبِئْس206و  ـناسِ مالن نمو (
 هفْسرِي نشي   اللَّـهو اللَّـه اةضراَء مغتاب

) ادببِالْع ُءوف207ر  ينا الَّـذها أَيي (
َآمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا تتبِعـوا  
  ـبِنيم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُوخ



)208 كُماَءتا جم دعب نم ملَلْتفَإِنْ ز (
لْبينات فَاعلَموا أَنَّ اللَّه عزِيـز حكـيم   ا
)209  اللَّـه مهيأْتونَ إِلَّا أَنْ يظُرنلْ يه (

  ـيقُضكَةُ ولَائالْمامِ ومالْغ ني ظُلَلٍ مف
 ) ورالْـأُم عجرت إِلَى اللَّهو ر210الْأَم (

اهنيَآت يلَ كَمائرنِي إِسلْ بس ةنيب ةَآي نم م
  ـهاَءتا جم دعب نم ةَ اللَّهملْ نِعدبي نمو

) زيـن  211فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَـابِ ( 
 نونَ مرخسيا ويناةُ الديوا الْحكَفَر ينلَّذل
   مـوي مقَها فَـوقَوات ينالَّذوا ونَآم ينالَّذ

قيامة واللَّه يرزق من يشاُء بِغيرِ حسابٍ الْ



) كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعـثَ  212(
اللَّه النبِيني مبشرِين ومنـذرِين وأَنـزلَ   
معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الناسِ 

اختلَف فيـه إِلَّـا    فيما اختلَفُوا فيه وما
 اتنيالْب مهاَءتا جم دعب نم وهأُوت ينالَّذ
بغيا بينهم فَهدى اللَّه الَّذين َآمنوا لمـا  
اختلَفُوا فيه من الْحق بِإِذْنِه واللَّه يهدي 

) أَم 213من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ (
  كُمـأْتا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح
   مهـتسم كُملقَـب نا ملَوخ ينثَلُ الَّذم
الْبأْساُء والضراُء وزلْزِلُوا حتـى يقُـولَ   



 اللَّه رصى نتم هعوا منَآم ينالَّذولُ وسالر
) يسأَلُونك 214يب (أَلَا إِنَّ نصر اللَّه قَرِ

ماذَا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم مـن خيـرٍ   
فَللْوالدينِ والْأَقْربِني والْيتامى والْمساكنيِ 
 رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ نلُوا مفْعا تمبِيلِ ونِ السابو

) يملع ـالُ  215بِهتالْق كُملَيع بكُت (
ئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم هكُر وه

وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شـيئًا  
وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ 

) يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحـرامِ  216(
كَبِري يهالٌ فتقُلْ ق يهالٍ فتق    ـنع ـدصو



سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه والْمسجِد الْحـرامِ  
وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّه والْفتنـةُ  
   كُملُونقَـاتالُـونَ يزلَا يلِ والْقَت نم رأَكْب
حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن اسـتطَاعوا  

ري نمو  ـوهو تمفَي ينِهد نع كُمنم ددت
كَافر فَأُولَئك حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا 
والَْآخرة وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها 

) إِنَّ الَّذين َآمنوا والَّذين 217خالدونَ (
بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجه   ـكأُولَئ

  ـيمحر غَفُور اللَّهو ةَ اللَّهمحونَ رجري
) يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ 218(



قُلْ فيهِما إِثْم كَـبِري ومنـافع للنـاسِ    
  كـأَلُونسيا وهِمفْعن نم را أَكْبمهإِثْمو

ذَلك يبين اللَّـه  ماذَا ينفقُونَ قُلِ الْعفْو كَ
) 219لَكُم الَْآيات لَعلَّكُم تتفَكَّـرونَ ( 

في الدنيا والَْآخرة ويسأَلُونك عنِ الْيتامى 
   مطُوهـالخإِنْ تو ـريخ ملَه لَاحقُلْ إِص
    ـنم فِْسـدالْم لَـمعي اللَّهو كُمانوفَإِخ

و شاَء اللَّه لَأَعنتكُم إِنَّ اللَّـه  الْمصلحِ ولَ
 ) ـيمكح زِيزـوا   220عحكنلَـا تو (

 ريةٌ خنمؤةٌ ملَأَمو نمؤى يتح رِكَاتشالْم
من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا تنكحـوا  



خ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح نيرِكشالْم ري
من مشرِك ولَو أَعجبكُم أُولَئك يدعونَ 
 ةرفغالْمو ةنو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وإِلَى الن
بِإِذْنِه ويبين َآياته للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

) ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُـلْ  221(
تأَذًى فَاع ولَا هيضِ وحي الْماَء فسزِلُوا الن

تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَـإِذَا تطَهـرنَ   
  إِنَّ اللَّـه اللَّه كُمرثُ أَميح نم نوهفَأْت
    ـرِينطَهتالْم ـبحيو ابِنيـوالت بحي

) نِساؤكُم حرثٌ لَكُـم فَـأْتوا   222(
نى شئْتم وقَـدموا لأَنفُِسـكُم   حرثَكُم أَ



واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم ملَاقُوه وبشـرِ  
) نِنيمؤةً 223الْمضرع لُوا اللَّهعجلَا تو (

 نيوا بحلصتقُوا وتتوا وربأَنْ ت انِكُممأَيل
  ـيملع يعمس اللَّهاسِ ولَـا  224(الن (

 نلَكو انِكُممي أَيوِ فبِاللَّغ اللَّه ذُكُماخؤي
   اللَّـهو كُمقُلُـوب تبا كَسبِم ذُكُماخؤي

) يملح 225غَفُور  ـنلُونَ مؤي ينلَّذل (
نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ 

) وإِنْ عزمـوا  226م (اللَّه غَفُور رحي
 ) ـيملع يعمس فَإِنَّ اللَّه 227الطَّلَاق (

والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء 



ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في 
  ـوالْيو بِاللَّـه نمؤي إِنْ كُن هِنامحمِ أَر

الَْآخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ 
  هِنلَـيي عثْلُ الَّذم نلَها ولَاحوا إِصادأَر
 اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم

) يمكح زِيز228ع   ـانترم الطَّلَـاق (
أَو وفرعبِم اكسفَإِم   ـانسبِإِح رِيحست

 نوهمتيا َآتمذُوا مأْخأَنْ ت لُّ لَكُمحلَا يو
  اللَّـه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش
 احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ

وددح لْكت بِه تدا افْتيما فهِملَيع   اللَّـه



    اللَّـه ودـدح ـدعتي نما ووهدتعفَلَا ت
) فَـإِنْ  229فَأُولَئك هم الظَّـالمونَ ( 

  حكـنى تتح دعب نم لُّ لَهحا فَلَا تطَلَّقَه
زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا جناح علَيهِما 

نْ يقيما حدود اللَّـه  أَنْ يتراجعا إِنْ ظَنا أَ
وتلْك حدود اللَّه يبينها لقَومٍ يعلَمـونَ  

)230 نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتو (
   نوهحـرس أَو وفـرعبِم نِسكُوهفَأَم
بِمعروف ولَا تمِسكُوهن ضرارا لتعتدوا 

نملَـا    وو ـهفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي
تتخذُوا َآيات اللَّه هزوا واذْكُروا نِعمـةَ  



اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ 
والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا 

ٍء عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّه ) ـيمإِذَا 231لو (
 نلُوهضعفَلَا ت نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن مطَلَّقْت
  مهـنيا بواضرإِذَا ت نهاجوأَز نحكنأَنْ ي
بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه مـن كَـانَ   
   كُـمرِ ذَلمِ الْـَآخوالْيو بِاللَّه نمؤي كُمنم

ى لَكُم وأَطْهر واللَّه يعلَم وأَنتم لَـا  أَزكَ
) والْوالـدات يرضـعن   232تعلَمونَ (

 متأَنْ ي ادأَر نمنِ للَينِ كَاملَيوح نهلَادأَو
    ـنقُهرِز لَـه لُـودولَى الْمعةَ واعضالر



لَّف نفْس إِلَّا وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَ
 لُودولَا ما وهلَدةٌ بِودالو ارضا لَا تهعسو
لَه بِولَده وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك فَـإِنْ  
أَرادا فصالًا عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلَا 
جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضعوا 

ولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما أَ
َآتيتم بِالْمعروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ 

) ريصلُونَ بمعا تبِم 233اللَّه  ينالَّـذو (
  ـنصبرتا ياجوونَ أَزذَريو كُمننَ مفَّووتي

بأَر فُِسهِنبِأَن  ـنلَغا فَإِذَا برشعرٍ وهةَ أَشع
أَجلَهن فَلَا جناح علَيكُم فيما فَعلْن فـي  



أَنفُِسهِن بِالْمعروف واللَّه بِما تعملُـونَ  
) بِريـا  234خيمف كُملَيع احنلَا جو (

ـ  نأَكْن اِء أَوسالن ةطْبخ نم بِه متضرع مت
 نهونذْكُرتس كُمأَن اللَّه ملع فُِسكُمي أَنف
ولَكن لَا تواعدوهن سرا إِلَّا أَنْ تقُولُـوا  
قَولًا معروفًا ولَا تعزِموا عقْدةَ النكَـاحِ  
 وا أَنَّ اللَّهلَماعو لَهأَج ابتلُغَ الْكبى يتح

ا فم لَمعـوا  يلَماعو وهذَرفَاح فُِسكُمي أَن
) يملح غَفُور 235أَنَّ اللَّه  ـاحنلَا ج (

 نوهسمت ا لَماَء مسالن مإِنْ طَلَّقْت كُملَيع
أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن علَـى  



 هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسـا  الْماعتم
) ِسنِنيحلَى الْما عقح وفرع236بِالْم (

  نـوهسملِ أَنْ تقَب نم نوهمإِنْ طَلَّقْتو
وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصـف مـا   
 هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعإِلَّا أَنْ ي متضفَر

أَنْ تكَاحِ وةُ النقْدى  عقْـولتل بفُوا أَقْرع
ولَا تنسوا الْفَضلَ بينكُم إِنَّ اللَّـه بِمـا   

) ريصلُونَ بمعلَـى   237تظُوا عـافح (
  لَّـهوا لقُومطَى وسالْو لَاةالصو اتلَوالص

) ني238قَانِت   الًـا أَوفَرِج مفْـتفَإِنْ خ (
نا فَإِذَا أَمانكْبـا   ركَم وا اللَّـهفَاذْكُر مت



) 239علَّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمـونَ ( 
والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجـا  
  ـرلِ غَيوا إِلَى الْحاعتم اجِهِموأَزةً ليصو
إِخراجٍ فَإِنْ خرجن فَلَا جناح علَيكُم في 

علْن في أَنفُِسهِن من معروف واللَّـه  ما فَ
) يمكح زِيز240ع اعتم طَلَّقَاتلْملو (

 ) نيقـتلَى الْما عقح وفرع241بِالْم (
كَذَلك يبين اللَّه لَكُم َآياته لَعلَّكُم تعقلُونَ 

)242جرخ ينإِلَى الَّذ رت أَلَم (  ـنوا م
ديارِهم وهم أُلُوف حذَر الْموت فَقَـالَ  
لَهم اللَّه موتوا ثُم أَحياهم إِنَّ اللَّه لَـذُو  



فَضلٍ علَى الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لَـا  
) وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه 243يشكُرونَ (

) من 244ع عليم (واعلَموا أَنَّ اللَّه سمي
ذَا الَّذي يقْرِض اللَّـه قَرضـا حسـنا    
  قْـبِضي اللَّهةً وريافًا كَثعأَض لَه فَهاعضفَي

) أَلَم تـر  245ويبسطُ وإِلَيه ترجعونَ (
إِلَى الْملَإِ من بنِي إِسرائيلَ من بعد موسى 

ي لَهم ابعثْ لَنا ملكًا نقَاتـلْ  إِذْ قَالُوا لنبِ
 بإِنْ كُت متيسلْ عقَالَ ه بِيلِ اللَّهي سف
علَيكُم الْقتالُ أَلَّا تقَاتلُوا قَالُوا وما لَنا أَلَّا 
  ـنا منرِجأُخ قَدو بِيلِ اللَّهي سلَ فقَاتن



تب علَيهِم الْقتـالُ  ديارِنا وأَبنائنا فَلَما كُ
 نيمبِالظَّال يملع اللَّهو مهنيلًا ما إِلَّا قَللَّووت

) وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ 246(
  كُونُ لَـهى يكًا قَالُوا أَنلم طَالُوت لَكُم

لْكبِالْم قأَح نحنا ونلَيع لْكالْم  لَمو هنم
 طَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللَّهالْم نةً معس تؤي
علَيكُم وزاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسـمِ  
  ـعاسو اللَّهاُء وشي نم لْكَهي متؤي اللَّهو

) يملـةَ  247عإِنَّ َآي مهبِين مقَالَ لَهو (
يأْتيكُم التابوت فيه سكينةٌ من ملْكه أَنْ 

ربكُم وبقيةٌ مما ترك َآلُ موسـى وَآلُ  



هارونَ تحملُه الْملَائكَةُ إِنَّ في ذَلك لََآيةً 
) نِنيمؤم متإِنْ كُن لَ 248لَكُما فَصفَلَم (

ه مبتلـيكُم  طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللَّ
 لَم نمي ونم سفَلَي هنم رِبش نرٍ فَمهبِن
 هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْتي إِلَّا منم هفَإِن همطْعي
 وه هزاوا جفَلَم مهنيلًا مإِلَّا قَل هنوا مرِبفَش

لَنا الْيوم  والَّذين َآمنوا معه قَالُوا لَا طَاقَةَ
 مهونَ أَنظُني ينقَالَ الَّذ هودنجو الُوتبِج
ملَاقُو اللَّه كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَـةً  
   ـابِرِينالص ـعم اللَّهو اللَّه ةً بِإِذْنريكَث

)249  هـودنجو الُوتجوا لزرا بلَمو (



نبا قَالُوا رنامأَقْد تثَبا وربا صنلَيا أَفْرِغْ ع
 ) رِينمِ الْكَـافلَى الْقَوا عنرصان250و (

 الُوتج وداولَ دقَتو اللَّه بِإِذْن موهمزفَه
وَآتاه اللَّه الْملْك والْحكْمةَ وعلَّمه ممـا  

الن اللَّه فْعلَا دلَواُء وشضٍ يعبِب مهضعب اس
لَفَسدت الْأَرض ولَكن اللَّـه ذُو فَضـلٍ   

) نيالَملَى الْع251ع  اللَّـه اتَآي لْكت (
     ـنلَم ـكإِنو قبِـالْح ـكلَيا علُوهتن

) نيلسرا  252الْمـلْنلُ فَضسالر لْكت (
م مهنضٍ معلَى بع مهضعب  اللَّـه كَلَّم ن

 نى ابيسا عنيَآتو اتجرد مهضعب فَعرو



 لَوسِ ووحِ الْقُدبِر اهندأَيو اتنيالْب ميرم
  ـنم مهدعب نم ينلَ الَّذتا اقْتم اَء اللَّهش
بعد ما جاَءتهم الْبينات ولَكنِ اختلَفُـوا  

منهم من َآمن ومنهم من كَفَر ولَو شاَء فَ
  رِيـدا يلُ مفْعي اللَّه نلَكلُوا وتا اقْتم اللَّه

) يا أَيها الَّذين َآمنوا أَنفقُوا ممـا  253(
 يهف عيلَا ب موي يأْتلِ أَنْ يقَب نم اكُمقْنزر

لَّةٌ ولَا خو   ـمونَ هرالْكَـافةٌ وفَاعلَا ش
) اللَّه لَا إِلَه إِلَّـا هـو   254الظَّالمونَ (

الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما 
في السماوات وما في الْأَرضِ مـن ذَا  



بـين  الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما 
أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِشيٍء 
   هـيسكُر ـعساَء وا شإِلَّا بِم هلْمع نم
السماوات والْأَرض ولَا يئُوده حفْظُهما 

) يمظالْع يلالْع وهي 255وف اهلَا إِكْر (
م دشالر نيبت ينِ قَدالد كْفُري نفَم يالْغ ن

  ـكسمتاس فَقَد بِاللَّه نمؤيو بِالطَّاغُوت
 يعمس اللَّها ولَه امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع

) يملـوا   256عنَآم ينالَّـذ يلو اللَّه (
 ينالَّذورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخي

فَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت يخرِجـونهم  كَ



 ابحأَص كأُولَئ اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم
) أَلَم تـر  257النارِ هم فيها خالدونَ (

 اهأَنْ َآت هبي رف يماهرإِب اجي حإِلَى الَّذ
ر يماهرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم ي  اللَّهالَّـذ يب

يحيِي ويميت قَالَ أَنا أُحيِي وأُميت قَالَ 
   ـنسِ مـمي بِالشأْتي فَإِنَّ اللَّه يماهرإِب
  هِـترِبِ فَبغالْم نا مبِه رِقِ فَأْتشالْم
 نيمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ

مر علَى قَرية وهـي  ) أَو كَالَّذي 258(
 هذيِي هحى يا قَالَ أَنهوشرلَى عةٌ عاوِيخ
 ثَهعب امٍ ثُمئَةَ عم اللَّه هاتا فَأَمهتوم دعب اللَّه



  ـضعب ا أَوموي قَالَ لَبِثْت لَبِثْت قَالَ كَم
 امٍ فَـانئَةَ عم لْ لَبِثْتمٍ قَالَ بوإِلَـى  ي ظُر

طَعامك وشرابِك لَم يتسنه وانظُر إِلَـى  
حمارِك ولنجعلَك َآيةً للناسِ وانظُر إِلَى 
الْعظَامِ كَيف ننشزها ثُم نكْسوها لَحما 
فَلَما تبين لَه قَالَ أَعلَم أَنَّ اللَّه علَى كُـلِّ  

) وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب 259ر (شيٍء قَدي
 نمؤت لَمى قَالَ أَوتويِي الْمحت فأَرِنِي كَي
قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِي قَالَ فَخـذْ  
أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ 

ًءا ثُمزج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جع   ـنهعاد



 يمكح زِيزع أَنَّ اللَّه لَماعا ويعس كينأْتي
) مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في 260(

سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ 
  فـاعضي اللَّهو ةبئَةُ حم لَةبني كُلِّ سف

) 261ُء واللَّه واسـع علـيم (  لمن يشا
الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم لَا 
    ـملَـا أَذًى لَهـا ونفَقُوا ما أَنونَ مبِعتي
أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا 

) قَـولٌ معـروف   262هم يحزنونَ (
مو اللَّها أَذًى وهعبتي قَةدص نم ريةٌ خرفغ

) يملح وا لَا 263غَنِينَآم ينا الَّذها أَيي (



تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذي 
   بِاللَّـه نمـؤلَا ياسِ ورِئَاَء الن الَهم قفني

مثَلُه كَمثَلِ صفْوان علَيـه  والْيومِ الَْآخرِ فَ
تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صـلْدا لَـا   
يقْدرونَ علَى شيٍء مما كَسبوا واللَّه لَا 

) رِينالْكَاف مي الْقَودهثَـلُ  264يمو (
 اللَّه اةضراَء مغتاب مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذ

و   ةـوببِر ـةنثَلِ جكَم فُِسهِمأَن نا مثْبِيتت
 نِ فَإِنْ لَمفَيعا ضأُكُلَه تابِلٌ فََآتا وهابأَص
 ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبصي

) أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ 265(



بٍ تجرِي مـن تحتهـا   من نخيلٍ وأَعنا
 هابأَصو اتركُلِّ الثَّم نا ميهف لَه ارهالْأَن
  ـارصا إِعهابفَاُء فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك
  لَكُـم اللَّه نيبي ككَذَل قَترتفَاح ارن يهف

أَيها ) يا 266الَْآيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ (
 متبا كَسم اتبطَي نقُوا مفوا أَننَآم ينالَّذ
ومما أَخرجنا لَكُم مـن الْـأَرضِ ولَـا    
   مـتلَسقُـونَ وفنت هنبِيثَ موا الْخمميت
بَِآخذيه إِلَّا أَنْ تغمضوا فيه واعلَمـوا أَنَّ  

) يدمح غَنِي 267اللَّه كُمدعطَانُ ييالش (
  كُمـدعي اللَّهاِء وشبِالْفَح كُمرأْميو الْفَقْر



   ـيملع ـعاسو اللَّهلًا وفَضو هنةً مرفغم
)268  ـنماُء وشي نةَ مكْمي الْحتؤي (

يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثريا وما 
ذَّكَّرـابِ (  يـا  269إِلَّا أُولُو الْأَلْبمو (

أَنفَقْتم من نفَقَة أَو نذَرتم من نذْرٍ فَـإِنَّ  
اللَّه يعلَمه وما للظَّالمني مـن أَنصـارٍ   

)270  ـيا همفَنِع قَاتدوا الصدبإِنْ ت (
اَء فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو  ـريخ و

لَكُم ويكَفِّر عنكُم من سيئَاتكُم واللَّه بِما 
) بِريلُونَ خمع271ت   ـكلَيع سلَـي (

هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء ومـا  



تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُِسكُم وما تنفقُونَ إِلَّا 
لَّه وما تنفقُوا من خيرٍ يوف ابتغاَء وجه ال

) للْفُقَراِء 272إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ (
الَّذين أُحصروا فـي سـبِيلِ اللَّـه لَـا     
  مهـبسحضِ يي الْأَرا فبرونَ ضيعطتسي
   مـرِفُهعت فُّـفعالت ناَء ملُ أَغْنِياهالْج

ـا  بِِسيممافًا وإِلْح اسأَلُونَ النسلَا ي ماه
) يملع بِه رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ نقُوا مفن273ت (

الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا 
وعلَانِيةً فَلَهم أَجرهم عند ربهِـم ولَـا   

) 274هم يحزنونَ (خوف علَيهِم ولَا 



الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَمـا  
  ـسالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُومي
ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مثْـلُ الربـا   

ـ  ج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحو اَءه
   ـلَفـا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم
    ـكفَأُولَئ ـادع ـنمو إِلَى اللَّه هرأَمو

) 275أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ (
يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّه لَا 

) إِنَّ الَّذين 276يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ (
َآمنوا وعملُوا الصالحات وأَقَاموا الصلَاةَ 
وَآتوا الزكَاةَ لَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا 



) 277خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ (
يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا مـا  

نم يقب ) نِنيمؤم متا إِنْ كُنب278الر (
   اللَّـه ـنبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
 كُمالوأَم ُءوسر فَلَكُم متبإِنْ تو هولسرو

) وإِنْ 279لَا تظْلمونَ ولَا تظْلَمـونَ ( 
نْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسـرة وأَ 

تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنـتم تعلَمـونَ   
) واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَـى  280(

 مهو تبا كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم اللَّه
) يا أَيها الَّذين َآمنـوا  281لَا يظْلَمونَ (



مسـمى  إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَـى أَجـلٍ   
فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعـدلِ  
 اللَّه هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي بكَات أْبلَا يو
فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ 
اللَّه ربه ولَا يبخس منه شيئًا فَإِنْ كَـانَ  

علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًا أَو لَا الَّذي 
يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ 
 فَإِنْ لَم كُمالرِج ننِ ميهِيدوا شهِدشتاسو
   ـنمم ـانأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني

تضلَّ إِحداهما  ترضونَ من الشهداِء أَنْ
    ـأْبلَـا يى ورا الْـأُخماهدإِح ذَكِّرفَت



الشهداُء إِذَا ما دعوا ولَـا تسـأَموا أَنْ   
  كُـمذَل هلا إِلَى أَجكَبِري ا أَوريغص وهبكْتت
أَقْسطُ عند اللَّه وأَقْوم للشهادة وأَدنى أَلَّا 

بوا إِلَّا أَنْ تكُونَ تجـارةً حاضـرةً   ترتا
تديرونها بينكُم فَلَيس علَيكُم جناح أَلَّـا  
  ـارضلَا يو متعايبوا إِذَا تهِدأَشا ووهبكْتت
 وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ تو هِيدلَا شو بكَات

عيو قُوا اللَّهاتو بِكُلِّ بِكُم اللَّهو اللَّه كُملِّم
) يملٍء عيفَرٍ 282شلَى سع متإِنْ كُنو (

ولَم تجِدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ فَـإِنْ  
  ـنمتي اؤالَّذ دؤا فَلْيضعب كُمضعب نأَم



وا الشمكْتلَا تو هبر قِ اللَّهتلْيو هتانةَ أَماده
ومن يكْتمها فَإِنه َآثم قَلْبه واللَّـه بِمـا   

) يمللُونَ عمعـي    283تـا فم لَّـهل (
السماوات وما في الْأَرضِ وإِنْ تبدوا ما 
 اللَّه بِه كُمباسحي فُوهخت أَو فُِسكُمي أَنف

ياُء وشي نمل رفغفَي اللَّهاُء وشي نم ذِّبع
 ) يرٍء قَـديلَى كُلِّ ش284ع  ـنَآم (

الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ 
كُلٌّ َآمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله لَا 
 نعـمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرا ن

   ـريصالْم ـكإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعو



) لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسـعها  285(
لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا 
لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا 

كَما حملْته علَى الَّذين  تحملْ علَينا إِصرا
 ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تا ونبا رنلقَب نم
   ـتـا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو
   رِينمِ الْكَـافلَى الْقَـوا عنرصا فَانلَانوم

)286 (  
  

  سورة آل عمران



  الرحيمِ بِسمِ اللَّه الرحمنِ
) اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيـوم  1امل (

) نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا 2(
لما بين يديه وأَنزلَ التـوراةَ والْإِنجِيـلَ   

) من قَبلُ هدى للناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ 3(
إِنَّ الَّذ ذَابع ملَه اللَّه اتوا بَِآيكَفَر ين

) إِنَّ اللَّه 4شديد واللَّه عزِيز ذُو انتقَامٍ (
لَا يخفَى علَيه شيٌء في الْأَرضِ ولَا فـي  

) هو الَّذي يصـوركُم فـي   5السماِء (
عزِيز الْأَرحامِ كَيف يشاُء لَا إِلَه إِلَّا هو الْ

) يمك6الْح   ـكلَيلَ عـزي أَنالَّذ وه (



   أُم ـنه ـاتكَمحم اتَآي هنم ابتالْك
الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في 
قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء 

اَء تغتابو ةنتإِلَّـا  الْف أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيل
 ا بِهنقُولُونَ َآملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو اللَّه
كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّـا أُولُـو   

) ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعـد إِذْ  7الْأَلْبابِ (
دنك رحمةً إِنـك  هديتنا وهب لَنا من لَ

) ابهالْو تاسِ 8أَنالن عامج كا إِننبر (
 اديعالْم فلخلَا ي إِنَّ اللَّه يهف بيمٍ لَا رويل

)9   مهـنع نِـيغت وا لَنكَفَر ينإِنَّ الَّذ (



أَموالُهم ولَا أَولَادهم مـن اللَّـه شـيئًا    
ارِ (والن قُودو مه كأْبِ َآلِ 10أُولَئكَد (

فرعونَ والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا بَِآياتنـا  
    يدـدش اللَّـهو وبِهِمبِـذُن اللَّه مذَهفَأَخ

) قُلْ للَّذين كَفَروا ستغلَبونَ 11الْعقَابِ (
س الْمهـاد  وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِـئْ 

) قَد كَانَ لَكُم َآيةٌ في فئَتينِ الْتقَتا 12(
فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه وأُخرى كَـافرةٌ  
  ـديؤي اللَّهنِ ويالْع أْير هِمثْلَيم مهنوري
بِنصرِه من يشاُء إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لأُولي 

) زيـن للنـاسِ حـب    13بصارِ (الْأَ



الشهوات من النساِء والْبنِني والْقَنـاطريِ  
الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة والْخيـلِ  
  ـاعتم كذَل ثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسالْم

نسح هدنع اللَّها وينالد اةيـَآبِ   الْحالْم
)14 ينلَّذل كُمذَل نرٍ ميبِخ ئُكُمبنقُلْ أَؤ (

اتقَوا عند ربهِم جنات تجرِي من تحتها 
الْأَنهار خالدين فيهـا وأَزواج مطَهـرةٌ   
   ـادببِالْع ـريصب اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضو

)15 ينالَّذ ( را فَاغْفنا َآمنا إِننبقُولُونَ ري
) 16لَنا ذُنوبنا وقنـا عـذَاب النـارِ (   

 نيقفنالْمو نيالْقَانِتو نيقادالصو ابِرِينالص



) شهِد اللَّه 17والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ (
لَائالْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه هلْـمِ  أَنأُولُو الْعكَةُ و

    زِيـزالْع ـوإِلَّـا ه لَا إِلَه طسا بِالْقمقَائ
) يمك18الْح لَامالْإِس اللَّه دنع ينإِنَّ الد (

 نإِلَّا م ابتوا الْكأُوت ينالَّذ لَفتا اخمو
   ـنمو مهـنيا بيغب لْمالْع ماَءها جم دعب

فُر بَِآيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ يكْ
)19 هِيجو تلَمفَقُلْ أَس وكاجفَإِنْ ح (

 ابتوا الْكأُوت ينلَّذقُلْ لنِ وعبنِ اتمو لَّهل
والْأُميني أَأَسلَمتم فَإِنْ أَسلَموا فَقَد اهتدوا 

فَإِنما علَيك الْبلَاغُ واللَّه بصري  وإِنْ تولَّوا



) ادب20بِالْع اتونَ بَِآيكْفُري ينإِنَّ الَّذ (
اللَّه ويقْتلُونَ النبِيني بِغيرِ حق ويقْتلُـونَ  
 مهرشاسِ فَبالن نم طسونَ بِالْقرأْمي ينالَّذ

أُولَئك الَّذين حبِطَت ) 21بِعذَابٍ أَليمٍ (
 نم ما لَهمو ةرالَْآخا ويني الدف مالُهمأَع

) رِيناصـوا  22نأُوت ينإِلَى الَّذ رت أَلَم (
 ابِ اللَّهتنَ إِلَى كوعدابِ يتالْك نا ميبصن

 مهنم لَّى فَرِيقوتي ثُم مهنيب كُمحيل مهو
) ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَـن  23معرِضونَ (

  مهغَـرو اتوددعا مامإِلَّا أَي ارا الننسمت
) فَكَيف 24في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ (



  ـتفِّيوو يهف بيمٍ لَا رويل ماهنعمإِذَا ج
و تبا كَسفْسٍ مـونَ  كُلُّ نظْلَملَا ي مه

) قُلِ اللَّهم مالك الْملْـك تـؤتي   25(
   ـنمم لْـكالْم زِعنتاُء وشت نم لْكالْم
تشاُء وتعز من تشاُء وتذلُّ مـن تشـاُء   
  يرٍء قَـديلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كدبِي

لنهـارِ وتـولج   ) تولج اللَّيلَ في ا26(
 تيالْم نم يالْح رِجختلِ وي اللَّيف ارهالن
  ـنم قزرتو يالْح نم تيالْم رِجختو

) لَـا يتخـذ   27تشاُء بِغيرِ حسابٍ (
   وند ـنـاَء ميلأَو رِينونَ الْكَافنمؤالْم



فْعي نمو نِنيمؤالْم اللَّه نم سفَلَي كلْ ذَل
في شيٍء إِلَّـا أَنْ تتقُـوا مـنهم تقَـاةً     
  ـريصالْم إِلَى اللَّهو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيو

)28 أَو ورِكُمدي صا ففُوا مخقُلْ إِنْ ت (
 اتاومي السا فم لَمعيو اللَّه هلَمعي وهدبت

ٍء   وـيلَى كُـلِّ شع اللَّهضِ وي الْأَرا فم
) يرـا   29قَدفْـسٍ مكُلُّ ن جِدت موي (

 نم لَتما عما ورضحرٍ ميخ نم لَتمع
سوٍء تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمدا بعيـدا  

 ُءوفر اللَّهو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيو ادببِالْع
) قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي 30(



  اللَّـهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحي
) يمحر 31غَفُور   ـوا اللَّـهيعقُلْ أَط (

  ـبحلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو
) رِينإ32ِالْكَاف (   مـطَفَى َآداص نَّ اللَّـه

ونوحا وَآلَ إِبراهيم وَآلَ عمرانَ علَـى  
) نيالَمـضٍ  33الْععب نا مهضعةً بيذُر (

) يملع يعمس اللَّهأَةُ  34وـرام إِذْ قَالَت (
عمرانَ رب إِني نذَرت لَك ما في بطْنِي 

بلْ مني إِنك أَنـت السـميع   محررا فَتقَ
) يمل35الْع  بر ا قَالَـتهتعضا وفَلَم (

 تعضا وبِم لَمأَع اللَّهثَى وا أُنهتعضي وإِن



 ميرا مهتيمي سإِنثَى وكَالْأُن الذَّكَر سلَيو
ا مهتيذُرو ا بِكيذُهي أُعإِنو  طَانـيالش ن

) فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ 36الرجِيمِ (
وأَنبتها نباتا حسنا وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما 
   ـدجو ابـرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخد
عندها رِزقًا قَالَ يا مريم أَنى لَك هـذَا  

م وه قَالَت نم قزري إِنَّ اللَّه اللَّه دنع ن
) هنالك دعـا  37يشاُء بِغيرِ حسابٍ (

 كنلَد ني مل به بقَالَ ر هبا ركَرِيز
) 38ذُريةً طَيبةً إِنك سـميع الـدعاِء (  

فَنادته الْملَائكَةُ وهو قَائم يصـلِّي فـي   



محرابِ أَنَّ اللَّه يبشرك بِيحيى مصدقًا الْ
 نا مبِينا وورصحا وديسو اللَّه نم ةمبِكَل

) نيحالي 39الصكُونُ لى يأَن بقَالَ ر (
غُلَام وقَد بلَغنِي الْكبر وامرأَتي عاقر قَالَ 

فْعي اللَّه كاُء (كَذَلشا يقَـالَ  40لُ م (
  كَلِّـمأَلَّا ت كتةً قَالَ َآيي َآيلْ لعاج بر
  ـكبر اذْكُرا وزمامٍ إِلَّا رثَلَاثَةَ أَي اسالن

) وإِذْ 41كَثريا وسبح بِالْعشي والْإِبكَارِ (
اص إِنَّ اللَّه ميرا مكَةُ يلَائالْم قَالَت طَفَاك

  نيـالَماِء الْعلَى نِسع طَفَاكاصو كرطَهو
) يا مريم اقْنتي لربك واسـجدي  42(



) نيعاكالر عي مكَعار43و  ـنم كذَل (
 هِميلَد تا كُنمو كإِلَي يهوحبِ نياِء الْغبأَن

مهأَي مهلْقُونَ أَقْلَاما  إِذْ يمو ميركْفُلُ مي
) إِذْ 44كُنت لَديهِم إِذْ يختصـمونَ ( 

  كـرشبي إِنَّ اللَّه ميرا مكَةُ يلَائالْم قَالَت
   ـنـى ابيسع ِسيحالْم هماس هنم ةمبِكَل
   ـنمو ةرالْـَآخا ويني الدا فجِيهو ميرم

) بِنيقَر45الْم دهي الْمف اسالن كَلِّميو (
) نيحالالص نملًا وكَه46و بر قَالَت (

  ـرشنِي بسسمي لَمو لَدي وكُونُ لى يأَن
قَالَ كَذَلك اللَّه يخلُق ما يشاُء إِذَا قَضى 



) 47أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُـونُ ( 
مه الْكتاب والْحكْمـةَ والتـوراةَ   ويعلِّ

) ورسـولًا إِلَـى بنِـي    48والْإِنجِيلَ (
  كُـمبر نم ةبَِآي كُمجِئْت ي قَديلَ أَنائرإِس
أَني أَخلُق لَكُم من الطِّنيِ كَهيئَة الطَّيـرِ  

ه وأُبرِئ فَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيرا بِإِذْن اللَّ
  ى بِـإِذْنتويِي الْمأُحو صرالْأَبو هالْأَكْم
اللَّه وأُنبئُكُم بِما تأْكُلُونَ وما تـدخرونَ  
في بيوتكُم إِنَّ في ذَلك لََآيةً لَكُـم إِنْ  

) نِنيمؤم مت49كُن  نـيا بمقًا لدصمو (
والت نم يدي يالَّذ ضعب لَّ لَكُمأُحلو اةر



   كُـمبر ـنم ةبَِآي كُمجِئْتو كُملَيع مرح
) ونيعأَطو قُوا اللَّهي 50فَاتبر إِنَّ اللَّه (

   يمقـتساطٌ مـرذَا صه وهدبفَاع كُمبرو
)51  الْكُفْـر مهنى ميسع سا أَحفَلَم (
الَ من أَنصارِي إِلَى اللَّه قَالَ الْحوارِيونَ قَ

نحن أَنصار اللَّه َآمنا بِاللَّه واشهد بِأَنـا  
) ربنا َآمنا بِمـا أَنزلْـت   52مسلمونَ (

  يندـاهالش عا منبولَ فَاكْتسا الرنعباتو
لَّه واللَّـه خيـر   ) ومكَروا ومكَر ال53(

) رِيناكـى  54الْميسا عي إِذْ قَالَ اللَّه (
 نم كرطَهمو إِلَي كعافرو فِّيكوتي مإِن



 قفَو وكعبات ينلُ الَّذاعجوا وكَفَر ينالَّذ
   إِلَـي ثُـم ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ

جِعرم  يـهف متا كُنيمف كُمنيب كُمفَأَح كُم
) فَأَما الَّـذين كَفَـروا   55تختلفُونَ (

 ةرالَْآخا ويني الدا فيددا شذَابع مهذِّبفَأُع
) رِيناصن نم ما لَهم56و ينا الَّذأَمو (

هِم َآمنوا وعملُـوا الصـالحات فَيـوفِّي   
) نيمالظَّال بحلَا ي اللَّهو مهور57أُج (

ذَلك نتلُوه عليك من الَْآيات والـذِّكْرِ  
) إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّـه  58الْحكيمِ (

  قَالَ لَـه ابٍ ثُمرت نم لَقَهخ مثَلِ َآدكَم



ك فَلَـا  ) الْحق من رب59كُن فَيكُونُ (
) رِينتمالْم نم كُن60ت كاجح نفَم (

فيه من بعد ما جاَءك من الْعلْـمِ فَقُـلْ   
تعالَوا ندع أَبناَءنا وأَبنـاَءكُم ونِسـاَءنا   
ونِساَءكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِـلْ  

ةَ اللَّهنلْ لَععجفَن ) بِنيلَى الْكَاذإِنَّ 61ع (
هذَا لَهو الْقَصص الْحق وما من إِلَه إِلَّـا  

) يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهو 62اللَّه (
   ينفِْسـدبِالْم ـيملع ا فَإِنَّ اللَّهلَّووفَإِنْ ت

) قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعـالَوا إِلَـى   63(
لمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه كَ



ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا 
أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّـوا فَقُولُـوا   

) يـا أَهـلَ   64اشهدوا بِأَنا مسلمونَ (
حت مابِ لتـا  الْكمو يماهري إِبونَ فاج

أُنزِلَت التوراةُ والْإِنجِيلُ إِلَّا من بعده أَفَلَا 
) ها أَنتم هؤلَاِء حـاججتم  65تعقلُونَ (

 سا لَييمونَ فاجحت مفَل لْمع بِه ا لَكُميمف
تأَنو لَمعي اللَّهو لْمع بِه ونَ لَكُملَمعلَا ت م

) ما كَانَ إِبـراهيم يهوديـا ولَـا    66(
نصرانِيا ولَكن كَانَ حنِيفًا مسلما ومـا  

 ) نيـرِكشالْم نلَـى  67كَانَ مإِنَّ أَو (



 بِيذَا النهو وهعبات ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبالن
) 68لَّه ولي الْمؤمنِني (والَّذين َآمنوا وال

    ـابِ لَـوتـلِ الْكأَه نفَةٌ مطَائ تدو
يضلُّونكُم وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم ومـا  

) يا أَهلَ الْكتـابِ لـم   69يشعرونَ (
تكْفُرونَ بَِآيات اللَّه وأَنـتم تشـهدونَ   

)70لَ الْكا أَهي ( قونَ الْحلْبِست مابِ لت
بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمـونَ  

) وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتـابِ  71(
 هجوا ونَآم ينلَى الَّذزِلَ عي أُنوا بِالَّذنَآم
النهارِ واكْفُروا َآخره لَعلَّهم يرجِعـونَ  



) ولَا تؤمنوا إِلَّا لمن تبِع دينكُم قُلْ 72(
إِنَّ الْهدى هدى اللَّه أَنْ يؤتى أَحد مثْلَ 
ما أُوتيتم أَو يحاجوكُم عند ربكُم قُـلْ  
 اللَّهاُء وشي نم يهتؤي اللَّه دلَ بِيإِنَّ الْفَض

) يملع عاس73وي (  ـنم هتمحبِر صتخ
) ومن 74يشاُء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ (

  هدـؤطَارٍ ينبِق هنأْمإِنْ ت نابِ متلِ الْكأَه
 هدؤارٍ لَا يينبِد هنأْمإِنْ ت نم مهنمو كإِلَي

ا ذَلمقَائ هلَيع تما دإِلَّا م كإِلَي مهبِأَن ك
قَالُوا لَيس علَينا فـي الْـأُميني سـبِيلٌ    
ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ 



) بلَى من أَوفَى بِعهده واتقَى فَـإِنَّ  75(
 ) نيقـتالْم بحي 76اللَّه  ينإِنَّ الَّـذ (

اللَّه دهونَ بِعرتشيلًـا   يا قَلنثَم انِهِممأَيو
أُولَئك لَا خلَاق لَهم في الْـَآخرة ولَـا   
 ةاميالْق موي هِمإِلَي ظُرنلَا يو اللَّه مهكَلِّمي

) يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يإِنَّ 77وو (
الْكتـابِ  منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلِْسنتهم بِ

    ـنم ـوـا همابِ وتالْك نم وهبسحتل
الْكتابِ ويقُولُونَ هو من عند اللَّه ومـا  
   لَـى اللَّـهقُولُونَ عيو اللَّه دنع نم وه

) ما كَـانَ  78الْكَذب وهم يعلَمونَ (



لْحكْـم  لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتـاب وا 
والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا لـي  
من دون اللَّه ولَكن كُونوا ربانِيني بِمـا  
    مـتـا كُنبِمو ـابتونَ الْكلِّمعت متكُن

) ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا 79تدرسونَ (
بِيالنكَةَ ولَائبِالْكُفْرِ الْم كُمرأْما أَياببأَر ني

) وإِذْ أَخـذَ  80بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ (
اللَّه ميثَاق النبِيني لَما َآتيتكُم من كتابٍ 
وحكْمة ثُم جاَءكُم رسولٌ مصدق لما 

الَ أَأَقْـررتم  معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه قَ
وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنـا  



  يندـاهالش نم كُمعا مأَنوا ودهقَالَ فَاش
)81 مه كفَأُولَئ كذَل دعلَّى بوت نفَم (

) أَفَغير دينِ اللَّه يبغـونَ  82الْفَاسقُونَ (
 نم لَمأَس لَهضِ  والْـأَرو اتاومي السف

) قُـلْ  83طَوعا وكَرها وإِلَيه يرجعونَ (
َآمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ علَى 
  قُـوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب
والْأَسباط وما أُوتي موسـى وعيسـى   

نَ من ربهِم لَا نفَرق بـين أَحـد   والنبِيو
) ومـن  84منهم ونحن لَه مسلمونَ (

 وهو هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبي



) رِيناسالْخ نم ةري الَْآخ85ف  ـفكَي (
م يهدي اللَّه قَوما كَفَروا بعـد إِميـانِهِ  

   مـاَءهجو ـقولَ حسوا أَنَّ الرهِدشو
  نيمالظَّـال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اتنيالْب

) أُولَئك جزاؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنـةَ  86(
 ) ـنيعماسِ أَجالنو كَةلَائالْمو 87اللَّه (

 مهنع فَّفخا لَا ييهف ينداللَا خو ذَابالْع
) إِلَّا الَّذين تابوا مـن  88هم ينظَرونَ (

 يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو كذَل دعب
)89  ثُـم انِهِمإِمي دعوا بكَفَر ينإِنَّ الَّذ (

  ـكأُولَئو مهتبولَ تقْبت ا لَنوا كُفْرادداز



) إِنَّ الَّـذين كَفَـروا   90ونَ (هم الضالُّ
 مهدأَح نلَ مقْبي فَلَن كُفَّار مهوا واتمو
  ـكأُولَئ ى بِهدلَوِ افْتا وبضِ ذَهلُْء الْأَرم
  ـرِيناصن نم ما لَهمو يمأَل ذَابع ملَه

) لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا ممـا  91(
ت بِه ٍء فَإِنَّ اللَّهيش نقُوا مفنا تمونَ وبح

) يملنِـي  92عبا للامِ كَانَ حكُلُّ الطَّع (
 فِْسهلَى نيلُ عائرإِس مرا حيلَ إِلَّا مائرإِس
 اةرووا بِالتاةُ قُلْ فَأْترولَ التزنلِ أَنْ تقَب نم

) فَمـنِ  93كُنتم صادقني (فَاتلُوها إِنْ 
  ـكذَل دعب نم بالْكَذ لَى اللَّهى عرافْت



) قُلْ صدق 94فَأُولَئك هم الظَّالمونَ (
اللَّه فَاتبِعوا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما كَـانَ  

) نيرِكشالْم ن95م عضو تيلَ بإِنَّ أَو (
لَلَّذي بِبكَّـةَ مباركًـا وهـدى     للناسِ

) نيالَملْع96ل  قَـامم اتنيب اتَآي يهف (
إِبراهيم ومن دخلَه كَانَ َآمنا وللَّه علَـى  
الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا 

عـالَمني  ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي عـنِ الْ 
) قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُـرونَ  97(

بَِآيات اللَّه واللَّه شهِيد علَى ما تعملُـونَ  
) قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لم تصـدونَ  98(



عن سبِيلِ اللَّه من َآمن تبغونها عوجـا  
 ا اللَّهماُء ودهش متأَنلُونَ ومعا تملٍ عافبِغ

) يا أَيها الَّذين َآمنـوا إِنْ تطيعـوا   99(
  وكُمدـري ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نفَرِيقًا م

) رِينكَاف انِكُمإِمي دع100ب  ـفكَيو (
  اللَّـه اتَآي كُملَيلَى عتت متأَنونَ وكْفُرت

لُه ومن يعتصم بِاللَّه فَقَـد  وفيكُم رسو
) يـا  101هدي إِلَى صراط مستقيمٍ (

أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا 
) 102تموتن إِلَّا وأَنـتم مسـلمونَ (  

واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُـوا  



اًء ودأَع متإِذْ كُن كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُر
   ـهتمبِنِع متحـبفَأَص قُلُوبِكُم نيب فَأَلَّف
إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ 
 هاتَآي لَكُم اللَّه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمفَأَن

 لَّكُمونَ (لَعدته103ت  كُمـنم كُنلْتو (
أُمةٌ يـدعونَ إِلَـى الْخيـرِ ويـأْمرونَ     
 كأُولَئكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعبِالْم

) ولَـا تكُونـوا   104هم الْمفْلحونَ (
كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعـد مـا   

يالْب ماَءهج   ـذَابع ـملَه كأُولَئو اتن
) يمظ105ع دوستو وهجو ضيبت موي (



   مهـوهجو تدـواس ينا الَّذفَأَم وهجو
أَكَفَرتم بعد إِميانِكُم فَذُوقُوا الْعذَاب بِما 

) وأَمـا الَّـذين   106كُنتم تكْفُرونَ (
جو تضياب  ـمه اللَّه ةمحي رفَف مهوه

) تلْك َآيات اللَّـه  107فيها خالدونَ (
نتلُوها علَيك بِالْحق وما اللَّه يرِيد ظُلْما 

) نيالَملْع108ل اتاومي السا فم لَّهلو (
  ورالْـأُم عجرت إِلَى اللَّهضِ وي الْأَرا فمو

) كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ 109(
تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ  
وتؤمنونَ بِاللَّه ولَو َآمن أَهـلُ الْكتـابِ   



 مهأَكْثَرونَ ونمؤالْم مهنم ما لَهريلَكَانَ خ
كُم إِلَّا أَذًى ) لَن يضرو110الْفَاسقُونَ (

وإِنْ يقَاتلُوكُم يولُّوكُم الْأَدبار ثُـم لَـا   
) ضرِبت علَيهِم الذِّلَّـةُ  111ينصرونَ (

 نلٍ مبحو اللَّه نلٍ مبفُوا إِلَّا بِحا ثُقم نأَي
  تـرِبضو اللَّه نبٍ مضاُءوا بِغباسِ والن

الْم هِملَيوا    عكَـان مهبِـأَن ـكةُ ذَلكَنس
يكْفُرونَ بَِآيات اللَّه ويقْتلُونَ الْأَنبِياَء بِغيرِ 
حق ذَلك بِما عصوا وكَـانوا يعتـدونَ   

) لَيسوا سواًء من أَهلِ الْكتـابِ  112(
يلِ وهم أُمةٌ قَائمةٌ يتلُونَ َآيات اللَّه َآناَء اللَّ



) يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ 113يسجدونَ (
الَْآخرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ 
 كأُولَئو اتريي الْخونَ فارِعسيكَرِ ونالْم

) نيحالالص ن114م  ـنلُوا مفْعا يمو (
ه عليم بِـالْمتقني  خيرٍ فَلَن يكْفَروه واللَّ

)115 مهنع نِيغت وا لَنكَفَر ينإِنَّ الَّذ (
أَموالُهم ولَا أَولَادهم مـن اللَّـه شـيئًا    
وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

)116 اةيالْح هذي هقُونَ ففنا يثَلُ مم (
ا كَمينالد   تـابأَص ـرا صيهثَلِ رِيحٍ ف

حرثَ قَومٍ ظَلَموا أَنفُسهم فَأَهلَكَته وما 



ظَلَمهم اللَّه ولَكن أَنفُسـهم يظْلمـونَ   
) يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تتخـذُوا  117(

دالًا وبخ كُمأْلُونلَا ي ونِكُمد نةً موا بِطَان
  هِماهأَفْـو ناُء مضغالْب تدب قَد منِتا عم
  ا لَكُـمنيب قَد رأَكْب مهوردي صفخا تمو

) ها أَنتم 118الَْآيات إِنْ كُنتم تعقلُونَ (
أُولَاِء تحبونهم ولَا يحبونكُم وتؤمنـونَ  

و ابِ كُلِّهتإِذَا بِالْكا ونقَالُوا َآم إِذَا لَقُوكُم
خلَوا عضوا علَيكُم الْأَناملَ من الْغيظ قُلْ 
    بِـذَات ـيملع إِنَّ اللَّـه كُمظيوا بِغوتم

) إِنْ تمسسكُم حسـنةٌ  119الصدورِ (



تسؤهم وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِهـا  
نْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيـدهم  وإِ

) 120شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ (
  نِنيمـؤالْم ئوبت كلأَه نم توإِذْ غَدو

) يملع يعمس اللَّهالِ وتلْقل دقَاع121م (
تفْشلَا واللَّه إِذْ همت طَائفَتان منكُم أَنْ 

وليهما وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنـونَ  
)122  مـتأَنرٍ ودبِب اللَّه كُمرصن لَقَدو (

) 123أَذلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ (
إِذْ تقُولُ للْمؤمنِني أَلَـن يكْفـيكُم أَنْ   

م ربكُم بِثَلَاثَة َآلَاف من الْملَائكَة يمدكُ



) نيلزنقُـوا  124متتوا وبِرصلَى إِنْ تب (
 كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم وكُمأْتيو
   نيمـوسم كَـةلَائالْم نم َآلَاف ةسمبِخ

)125شإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو (  ى لَكُـمر
  ـنإِلَّا م رصا النمو بِه كُمقُلُوب نئطْمتلو

) ليقْطَع 126عند اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ (
طَرفًا من الَّذين كَفَروا أَو يكْبِتهم فَينقَلبوا 

) بِنيائٌء 127خيرِ شالْأَم نم لَك سلَي (
ع وبتي أَو    مهفَـإِن مهـذِّبعي أَو هِملَـي
) وللَّه ما في السماوات 128ظَالمونَ (

 ذِّبعياُء وشي نمل رفغضِ يي الْأَرا فمو



) يمحر غَفُور اللَّهاُء وشي نـا  129مي (
ا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضـعافً 

مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم تفْلحـونَ   
)130    تـدـي أُعالَّت ـارقُوا الناتو (

) رِينلْكَافولَ 131لسالرو وا اللَّهيعأَطو (
) وسارِعوا إِلَى 132لَعلَّكُم ترحمونَ (

ما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغم اتو
) نيقتلْمل تدأُع ضالْأَر133و ينالَّذ (

 نيمالْكَاظاِء ورالضاِء وري السقُونَ ففني
  ـبحي اللَّهاسِ ونِ النع نيافالْعظَ ويالْغ

) ِسنِنيحلُـوا   134الْمإِذَا فَع ينالَّـذو (



مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشفَاح   وا اللَّـهذَكَر
فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إِلَّا 
   ـمهلُـوا وا فَعلَى موا عرصي لَمو اللَّه

) أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ 135يعلَمونَ (
من ربهِم وجنات تجرِي مـن تحتهـا   

يندالخ ارهالْأَن  نيلامالْع رأَج منِعا ويهف
)136   نـنس كُملقَـب نم لَتخ قَد (

فَِسريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَـانَ  
) كَذِّبِنيةُ الْمباقاسِ 137علنانٌ ليذَا به (

) نيقتلْمظَةٌ لعومى ودهلَـا  138وو (
ا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم تهِنوا ولَا تحزنو



) نِنيمؤ139م فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي (
مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتلْك الْأَيام نداوِلُها 
بين الناسِ وليعلَم اللَّه الَّذين َآمنوا ويتخذَ 

ا يحب الظَّـالمني  منكُم شهداَء واللَّه لَ
) وليمحص اللَّه الَّـذين َآمنـوا   140(

) رِينالْكَاف قحميأَنْ 141و متِسبح أَم (
   ينالَّـذ لَمِ اللَّـهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدت

) ابِرِينالص لَمعيو كُمنوا مداه142ج (
نمت متكُن لَقَدـلِ أَنْ  وقَب نم تونَ الْمو

تلْقَوه فَقَد رأَيتمـوه وأَنـتم تنظُـرونَ    
)143 لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحا ممو (



 متقَلَبلَ انقُت أَو اتلُ أَفَإِنْ مسالر هلقَب نم
  ـهيبقلَى عع بقَلني نمو قَابِكُملَى أَعع
    زِي اللَّـهجـيسئًا وـيش اللَّه رضي فَلَن

) رِيناكفْسٍ أَنْ  144الشـنا كَانَ لمو (
  ـنملًا وجؤا مابتك اللَّه إِلَّا بِإِذْن وتمت
   ـرِدي ـنما وهنم هتؤا نينالد ابثَو رِدي

   ـنسـا وهنم ـهتؤن ةرالَْآخ ابزِي ثَوج
) رِيناكلَ 145الشقَات بِين نم نكَأَيو (

 مهابا أَصموا لنها وفَم ريونَ كَثيرِب هعم
في سبِيلِ اللَّه وما ضعفُوا وما استكَانوا 

) ابِرِينالص بحي اللَّها كَانَ 146ومو (



إِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَهـا  قَونوبا ذُنلَن را اغْفنب
وإِسرافَنا في أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا 

) رِينمِ الْكَافلَى الْقَو147ع اللَّه ماهفََآت (
 اللَّهو ةرابِ الَْآخثَو نسحا وينالد ابثَو

) ِسنِنيحالْم بحا ال148َّيها أَيي ( ينذ
  وكُمدـروا يكَفَر ينوا الَّذيعطوا إِنْ تنَآم

) رِيناسوا خبقَلنفَت قَابِكُملَى أَع149ع (
   ـرِيناصالن ـريخ وهو لَاكُموم لِ اللَّهب

) سنلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا 150(
لَم ينزلْ بِه الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّه ما 

سلْطَانا ومأْواهم النار وبِـئْس مثْـوى   



) نيم151الظَّال  اللَّـه قَكُمدص لَقَدو (
 ملْتى إِذَا فَشتح بِإِذْنِه مهونسحإِذْ ت هدعو
وتنازعتم في الْأَمرِ وعصيتم من بعد مـا  

تحبونَ منكُم من يرِيد الـدنيا  أَراكُم ما 
   فَكُمـرص ةَ ثُـمرالَْآخ رِيدي نم كُمنمو
عنهم ليبتليكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللَّه ذُو 

) نِنيمــؤ ــى الْم ــلٍ علَ إِذْ 152فَض (
تصعدونَ ولَا تلْوونَ علَى أَحد والرسولُ 

ي  ـما بِغغَم كُمفَأَثَاب اكُمري أُخف وكُمعد
لكَيلَا تحزنوا علَى ما فَاتكُم ولَـا مـا   

) 153أَصابكُم واللَّه خبِري بِما تعملُونَ (



ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً نعاسا 
ائفَةٌ قَد أَهمـتهم  يغشى طَائفَةً منكُم وطَ

   ظَـن ـقالْح رغَي ونَ بِاللَّهظُني مهفُسأَن
  ـنرِ مالْأَم نا ملْ لَنقُولُونَ هي ةيلاهالْج
شيٍء قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه للَّه يخفُونَ فـي  
 أَنفُِسهِم ما لَا يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ

  ا قُلْ لَـوناها هلْنا قُتٌء ميرِ شالْأَم نا ملَن
 هِملَيع بكُت ينالَّذ زرلَب كُموتيي بف متكُن
الْقَتلُ إِلَى مضاجِعهِم وليبتلي اللَّه ما في 
 اللَّهو ي قُلُوبِكُما فم صحميلو ورِكُمدص

بِذَات يملورِ ( عد154الص  ينإِنَّ الَّـذ (



تولَّوا منكُم يوم الْتقَى الْجمعـان إِنمـا   
 لَقَدوا وبا كَسضِ معطَانُ بِبيالش ملَّهزتاس
    ـيملح غَفُـور إِنَّ اللَّـه مهنع فَا اللَّهع

) يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تكُونـوا  155(
كَالَّذين كَفَروا وقَـالُوا لـإِخوانِهِم إِذَا   
   ى لَـووا غُـزكَان ضِ أَوي الْأَروا فبرض
كَانوا عندنا ما ماتوا وما قُتلُوا ليجعـلَ  
اللَّه ذَلك حسرةً في قُلُوبِهِم واللَّه يحيِي 

صلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يتميو) 156ري (
ولَئن قُتلْتم في سبِيلِ اللَّه أَو متم لَمغفرةٌ 
من اللَّه ورحمةٌ خير ممـا يجمعـونَ   



)157   لَـإِلَى اللَّـه ملْتقُت أَو متم نلَئو (
) فَبِما رحمة من اللَّـه  158تحشرونَ (

تكُن لَوو ملَه تنيظَ الْقَلْـبِ   لا غَلفَظ
    مهـنع ففَـاع ـكلوح نوا مفَضلَان
واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ فَـإِذَا  
  ـبحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزع

) نيكِّلوتفَلَا 159الْم اللَّه كُمرصنإِنْ ي (
 لَكُم بي غَالذَا الَّذ نفَم ذُلْكُمخإِنْ يو

ينصركُم من بعده وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّـلِ  
) وما كَانَ لنبِي أَنْ يغلَّ 160الْمؤمنونَ (

  ثُـم ةاميالْق موا غَلَّ يبِم أْتلُلْ يغي نمو



 ـمهو تبا كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نولَـا   ت
) أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللَّه 161يظْلَمونَ (

 منهج اهأْومو اللَّه نم طخاَء بِسب نكَم
) ريصالْم بِئْس162و دنع اتجرد مه (

) لَقَد 163اللَّه واللَّه بصري بِما يعملُونَ (
 نِنيمؤلَى الْمع اللَّه نم   ـيهِمـثَ فعإِذْ ب

   ـهاتَآي هِملَـيلُو عتي فُِسهِمأَن نولًا مسر
ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمـةَ  
وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضـلَالٍ مـبِنيٍ   

)164   ةٌ قَـدـيبصم كُمتابا أَصلَمأَو (
ا قُلْتهثْلَيم متبأَص  ـنم وذَا قُلْ هى هأَن م



 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه فُِسكُمأَن دنع
) وما أَصـابكُم يـوم الْتقَـى    165(

   نِنيمـؤالْم لَمعـيلو اللَّه فَبِإِذْن انعمالْج
)166  ـميلَ لَهقافَقُوا ون ينالَّذ لَمعيلو (

قَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَوِ ادفَعوا قَالُوا  تعالَوا
 ذئمولْكُفْرِ يل مه اكُمنعبالًا لَاتتق لَمعن لَو
أَقْرب منهم للْإِميان يقُولُونَ بِأَفْواههِم ما 
لَيس في قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ 

ن قَالُوا لإِخوانِهِم وقَعدوا لَو ) الَّذي167(
 فُِسكُمأَن نُءوا عرلُوا قُلْ فَادا قُتا مونأَطَاع

) نيقادص متإِنْ كُن تولَـا  168الْمو (



تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا 
) 169(بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُـونَ  

     هـلفَض ـنم اللَّـه مـاها َآتبِم نيفَرِح
 نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيو
خلْفهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

)170   اللَّـه ـنم ةمونَ بِنِعرشبتسي (
جر الْمـؤمنِني  وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَا يضيع أَ

) الَّذين استجابوا للَّه والرسـولِ  171(
من بعد ما أَصابهم الْقَرح للَّذين أَحسنوا 

) يمظع را أَجقَواتو مهن172م  ينالَّـذ (
 وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه



زادهم إِميانا وقَالُوا حسـبنا  فَاخشوهم فَ
) فَانقَلَبوا بِنِعمة 173اللَّه ونِعم الْوكيلُ (

من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسسهم سوٌء واتبعوا 
رِضوانَ اللَّه واللَّـه ذُو فَضـلٍ عظـيمٍ    

)174  فـوخطَانُ ييالش كُما ذَلمإِن (
أَو  مـتإِنْ كُن افُونخو مافُوهخفَلَا ت اَءهيل

) نِنيمؤ175م   ينالَّـذ ـكنزحلَا يو (
 وا اللَّهرضي لَن مهي الْكُفْرِ إِنونَ فارِعسي
شيئًا يرِيد اللَّه أَلَّا يجعلَ لَهم حظا فـي  

 ) ـيمظع ذَابع ملَهو ةرإِنَّ 176الَْآخ (
الَّذين اشتروا الْكُفْر بِالْإِميان لَن يضـروا  



) يمأَل ذَابع ملَهئًا ويش لَا 177اللَّهو (
 ريخ مي لَهلما نموا أَنكَفَر ينالَّذ نبسحي
لأَنفُِسهِم إِنما نملي لَهم ليزدادوا إِثْمـا  

ع ملَهو) هِنيم 178ذَاب ا كَانَ اللَّهم (
ليذَر الْمؤمنِني علَى ما أَنتم علَيه حتـى  
  ا كَانَ اللَّـهمبِ والطَّي نبِيثَ مالْخ يزمي
ليطْلعكُم علَى الْغيبِ ولَكن اللَّه يجتبِـي  

ه ورسـله  من رسله من يشاُء فََآمنوا بِاللَّ
   ـيمظع ـرأَج قُوا فَلَكُمتتوا ونمؤإِنْ تو

) ولَا يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما 179(
 ولْ هب ما لَهريخ وه هلفَض نم اللَّه ماهَآت



   مـوي لُوا بِـهخا بقُونَ مطَويس ملَه رش
ه مرياثُ السماوات والْأَرضِ الْقيامة وللَّ

 ) ـبِريلُونَ خمعا تبِم اللَّه180و  لَقَـد (
  ـريفَق قَالُوا إِنَّ اللَّه ينلَ الَّذقَو اللَّه عمس
  ملَهقَـتا قَالُوا وم بكْتناُء سأَغْنِي نحنو

ـ  قُولُ ذُوقُوا عنو قرِ حياَء بِغبِيالْأَن ذَاب
) ذَلـك بِمـا قَـدمت    181الْحرِيقِ (

   بِيـدلْعبِظَلَّـامٍ ل سلَي أَنَّ اللَّهو يكُمدأَي
) الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه عهِد إِلَينا أَلَّا 182(

  أْكُلُـهت انبا بِقُرنيأْتى يتولٍ حسرل نمؤن
 اَءكُمج قُلْ قَد ارـي   النلقَب ـنلٌ مسر



بِالْبينات وبِالَّذي قُلْتم فَلم قَتلْتموهم إِنْ 
) نيقادص مت183كُن فَقَد وكفَإِنْ كَذَّب (

  ـاتنياُءوا بِالْبج كلقَب نلٌ مسر كُذِّب
) كُـلُّ  184والزبرِ والْكتابِ الْمـنِريِ ( 

مـوت وإِنمـا توفَّـونَ    نفْسٍ ذَائقَةُ الْ
أُجوركُم يوم الْقيامة فَمن زحزِح عـنِ  
النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحيـاةُ  

) لَتبلَـونَّ  185الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ (
  ـنم نعمسلَتو فُِسكُمأَنو كُمالوي أَمف
   ـنمو كُملقَـب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ
الَّذين أَشركُوا أَذًى كَثريا وإِنْ تصـبِروا  



) 186وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ (
 ابتوا الْكأُوت ينالَّذ يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخو

لَا تاسِ ولنل هننيباَء  لَترو ـذُوهبفَن هونمكْت
ظُهورِهم واشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَبِئْس ما 

) لَا تحسـبن الَّـذين   187يشترونَ (
يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَنْ يحمـدوا  
  ـنم ةفَازبِم مهنبسحلُوا فَلَا تفْعي ا لَمبِم

) وللَّه 188عذَابِ ولَهم عذَاب أَليم (الْ
ملْك السماوات والْأَرضِ واللَّه علَى كُلِّ 

 ) يرٍء قَـديلْـقِ   189شـي خإِنَّ ف (
السماوات والْأَرضِ واختلَـاف اللَّيـلِ   



) 190والنهارِ لََآيات لأُولي الْأَلْبـابِ ( 
كُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَـى  الَّذين يذْ

 اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنج
والْأَرضِ ربنا ما خلَقْـت هـذَا باطلًـا    

) ربنا 191سبحانك فَقنا عذَاب النارِ (
إِنك من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته ومـا  

) ربنا إِننـا  192للظَّالمني من أَنصارٍ (
سمعنا مناديا ينادي للْإِميـان أَنْ َآمنـوا   
 كَفِّرا ونوبا ذُنلَن را فَاغْفنبا رنفََآم كُمببِر

) 193عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مع الْـأَبرارِ ( 
ما وعدتنا علَى رسلك ولَـا   ربنا وَآتنا



 اديعالْم فلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخت
) فَاستجاب لَهم ربهم أَني لَـا  194(

أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى 
بعضكُم من بعـضٍ فَالَّـذين هـاجروا    

أُخي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مرِج
  هِمئَاتـيس مهننَّ علُوا لَأُكَفِّرقُتلُوا وقَاتو
ولَأُدخلَنهم جنات تجرِي مـن تحتهـا   
   هـدنع اللَّـهو اللَّه دنع نا مابثَو ارهالْأَن

نك تقَلُّب ) لَا يغر195حسن الثَّوابِ (
) ي الْبِلَادوا فكَفَر ين196الَّذ  ـاعتم (

   ـادهالْم بِـئْسو منهج ماهأْوم يلٌ ثُمقَل



)197   ـملَه ـمهبا رقَوات يننِ الَّذلَك (
 يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج

لَّه وما عند اللَّه خير فيها نزلًا من عند ال
) وإِنَّ من أَهلِ الْكتـابِ  198للْأَبرارِ (

لَمن يؤمن بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما أُنزِلَ 
 اللَّه اتونَ بَِآيرتشلَا ي لَّهل نيعاشخ هِمإِلَي

رأَج ملَه كيلًا أُولَئا قَلنثَم هِمبر دنع مه
) يا أَيها 199إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ (

الَّذين َآمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُـوا  
 ) 200واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ (



  
  سورة النساء 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
وا ربكُم الَّذي خلَقَكُـم  يا أَيها الناس اتقُ

من نفْسٍ واحدة وخلَق منهـا زوجهـا   
وبثَّ منهما رِجالًا كَثريا ونِساًء واتقُـوا  
  إِنَّ اللَّـه امحالْأَرو اَءلُونَ بِهسي تالَّذ اللَّه

) وَآتـوا الْيتـامى   1كَانَ علَيكُم رقيبا (
لَا أَمبِ وبِيثَ بِالطَّيلُوا الْخدبتلَا تو مالَهو

تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى أَموالكُم إِنه كَـانَ  
) وإِنْ خفْتم أَلَّا تقِْسطُوا 2حوبا كَبِريا (



  ـنم لَكُم ا طَابوا محكى فَانامتي الْيف
رثُلَاثَ وى وثْناِء مسأَلَّا الن مفْتفَإِنْ خ اعب

  كُمـانمأَي لَكَتا مم ةً أَوداحلُوا فَودعت
) وَآتوا النسـاَء  3ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا (

صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِنْ طبن لَكُم عن شيٍء 
) ولَـا  4منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًـا ( 

تؤت  لَ اللَّـهعي جالَّت الَكُمواَء أَمفَهوا الس
  مـوهاكْسا ويهف مقُوهزارا واميق لَكُم

) وابتلُـوا  5وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًـا ( 
 متسفَإِنْ َآن كَاحوا النلَغى إِذَا بتى حامتالْي

م أَموالَهم ولَـا  منهم رشدا فَادفَعوا إِلَيهِ



  ـنموا وركْبا أَنْ ياربِدافًا ورا إِسأْكُلُوهت
كَانَ غَنِيا فَلْيستعفف ومن كَانَ فَقـريا  
   هِمإِلَـي مـتفَعفَإِذَا د وفرعأْكُلْ بِالْمفَلْي
   كَفَـى بِاللَّـهو هِملَيوا عهِدفَأَش مالَهوأَم

ِسيب6ا (ح  كـرا تمم يبصالِ نجلرل (
الْوالدان والْأَقْربونَ وللنساِء نصيب مما 
  أَو ـهنا قَلَّ ممونَ مبالْأَقْرو اندالالْو كرت

) وإِذَا حضـر  7كَثُر نصيبا مفْروضـا ( 
ى وامتالْيى وبةَ أُولُو الْقُرمسالْق نياكسالْم

فَارزقُوهم منه وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًـا  
)8 هِملْفخ نكُوا مرت لَو ينالَّذ شخلْيو (



  قُوا اللَّـهتفَلْي هِملَيافُوا عافًا خعةً ضيذُر
) إِنَّ الَّـذين  9ولْيقُولُوا قَولًا سـديدا ( 

وأْكُلُونَ أَمأْكُلُونَ يا يما إِنى ظُلْمامتالَ الْي
) 10في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعريا (

يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم للذَّكَرِ مثْـلُ  
حظِّ الْأُنثَيينِ فَإِنْ كُن نِساًء فَوق اثْنتـينِ  

إِنْ كَانو كرا تثُلُثَا م نا فَلَهةً فَلَهداحو ت
النصف ولأَبويه لكُـلِّ واحـد منهمـا    
 فَإِنْ لَم لَدو إِنْ كَانَ لَه كرا تمم سدالس
يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِنْ 
   ـدعب ـنم سدالس هأُمةٌ فَلوإِخ كَانَ لَه



و    كُمـاؤـنٍ َآبيد ـا أَوي بِهوصي ةيص
وأَبناؤكُم لَا تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعا 
فَرِيضةً من اللَّه إِنَّ اللَّـه كَـانَ عليمـا    

) ولَكُم نِصف مـا تـرك   11حكيما (
انَ أَزواجكُم إِنْ لَم يكُن لَهن ولَد فَإِنْ كَ

 دعب نم كْنرا تمم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه
  ـعبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه نيوصي ةيصو
مما تركْتم إِنْ لَم يكُن لَكُم ولَد فَـإِنْ  
  مكْتـرا تمم نالثُّم نفَلَه لَدو كَانَ لَكُم

يصو دعب نإِنْ  مـنٍ ويد ا أَوونَ بِهوصت ة
 أَخ لَهأَةٌ ورثُ كَلَالَةً أَوِ امورلٌ يجكَانَ ر



أَو أُخت فَلكُلِّ واحد منهما السدس فَإِنْ 
كَانوا أَكْثَر من ذَلك فَهم شركَاُء فـي  

يد ا أَوى بِهوصي ةيصو دعب نم نٍ الثُّلُث
   ـيملع اللَّـهو اللَّه نةً ميصو ارضم رغَي

) يملعِ 12حطي نمو اللَّه وددح لْكت (
  ـنرِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو اللَّه
 زالْفَو كذَلا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت

) يمظصِ ال13الْععي نمو (  ـولَهسرو لَّه
 لَها ويها فدالا خارن لْهخدي هوددح دعتيو

 ) هِـنيم ذَاب14ع   نيـأْتي ياللَّـاتو (
 هِنلَيوا عهِدشتفَاس كُمائنِس نةَ مشالْفَاح



أَربعةً منكُم فَإِنْ شهِدوا فَأَمِسكُوهن في 
يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ  الْبيوت حتى

) واللَّذَان يأْتيانِهـا  15اللَّه لَهن سبِيلًا (
منكُم فََآذُوهما فَـإِنْ تابـا وأَصـلَحا    
فَأَعرِضوا عنهما إِنَّ اللَّه كَانَ توابا رحيما 

)16لَّذل لَى اللَّهةُ عبوا التملُونَ ) إِنمعي ين
السوَء بِجهالَة ثُم يتوبونَ مـن قَرِيـبٍ   
   كَـانَ اللَّـهو هِملَيع اللَّه وبتي كفَأُولَئ

) ولَيسـت التوبـةُ   17عليما حكيما (
  ـرضى إِذَا حتح ئَاتيلُونَ السمعي ينلَّذل

قَالَ إِن توالْم مهدلَـا  أَحالَْآنَ و تبي ت



الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَئك أَعتدنا 
) يا أَيهـا الَّـذين   18لَهم عذَابا أَليما (

َآمنوا لَا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساَء كَرها 
ولَا تعضلُوهن لتـذْهبوا بِـبعضِ مـا    

وهمتيَآت   ـةنيبم ـةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَنْ ي ن
 نوهمتفَإِنْ كَرِه وفرعبِالْم نوهراشعو
 يهف لَ اللَّهعجيئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسفَع

) وإِنْ أَردتم اسـتبدالَ  19خيرا كَثريا (
دإِح متيَآتجٍ ووكَانَ زجٍ موا زطَارنق ناه

فَلَا تأْخذُوا منه شيئًا أَتأْخذُونـه بهتانـا   
) وكَيف تأْخذُونه وقَد 20وإِثْما مبِينا (



 كُمنذْنَ مأَخضٍ وعإِلَى ب كُمضعى بأَفْض
) ولَا تنكحوا ما نكَح 21ميثَاقًا غَليظًا (
الن نم كُماؤَآب  ـهإِن لَفس ا قَداِء إِلَّا مس

) 22كَانَ فَاحشةً ومقْتا وساَء سـبِيلًا ( 
    كُمـاتنبو كُمـاتهأُم كُملَـيع تمرح
  ـاتنبو كُمالَاتخو كُماتمعو كُماتوأَخو
الْأَخِ وبنات الْأُخت وأُمهاتكُم اللَّـاتي  

عضأَر   ةـاعضالر ـنم كُماتوأَخو كُمن
وأُمهات نِسائكُم وربائبكُم اللَّاتي فـي  
  ملْـتخي داللَّات كُمائنِس نم ورِكُمجح
بِهِن فَإِنْ لَم تكُونوا دخلْتم بِهِـن فَلَـا   



 ينالَّذ كُمائنلُ أَبلَائحو كُملَيع احنج نم
أَصلَابِكُم وأَنْ تجمعوا بين الْأُختينِ إِلَّا ما 
قَد سلَف إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُـورا رحيمـا   

) والْمحصنات من النساِء إِلَّا مـا  23(
ملَكَت أَيمانكُم كتاب اللَّه علَيكُم وأُحلَّ 

 كُماَء ذَلرا وم لَكُم  كُمالووا بِـأَمغتبأَنْ ت
 بِه متعتمتا اسفَم نيحافسم رغَي نِنيصحم
 احنلَا جةً وفَرِيض نهورأُج نوهفََآت نهنم
 ةالْفَرِيض دعب نم بِه متياضرا تيمف كُملَيع

ومـن  ) 24إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما (
    حكـنلًـا أَنْ يطَو كُمـنم عطتسي لَم



  لَكَـتا مم نفَم اتنمؤالْم اتنصحالْم
  اللَّـهو اتنمؤالْم كُماتيفَت نم كُمانمأَي
أَعلَم بِإِميانِكُم بعضـكُم مـن بعـضٍ    
   نـوهَآتو هِـنلأَه بِـإِذْن نوهحكفَان 

   ـرغَي اتـنصحم وفرعبِالْم نهورأُج
مسافحات ولَا متخذَات أَخـدان فَـإِذَا   
 فنِص هِنلَيفَع ةشبِفَاح نيفَإِنْ أَت نصأُح
  ـكذَابِ ذَلالْع نم اتنصحلَى الْما عم
ا لمن خشي الْعنت منكُم وأَنْ تصـبِرو 

) يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم ري25خ رِيدي (
 نم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم نيبيل اللَّه



 يمكح يملع اللَّهو كُملَيع وبتيو كُملقَب
)26 رِيديو كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهو (

الشهوات أَنْ تميلُوا ميلًـا   الَّذين يتبِعونَ
) يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم 27عظيما (

) يـا أَيهـا   28وخلق الْإِنسانُ ضعيفًا (
   كُمـنيب الَكُمـوأْكُلُوا أَموا لَا تنَآم ينالَّذ
بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تـراضٍ  

كَـانَ  م إِنَّ اللَّه كُمفُسلُوا أَنقْتلَا تو كُمن
) ومن يفْعـلْ ذَلـك   29بِكُم رحيما (

عدوانا وظُلْما فَسوف نصليه نارا وكَانَ 
) إِنْ تجتنِبـوا  30ذَلك علَى اللَّه يِسريا (



   ـنع كَفِّـرن ـهننَ عوهنا تم رائكَب كُم
) 31سيئَاتكُم وندخلْكُم مدخلًا كَرِميا (

ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى 
بعضٍ للرجالِ نصيب ممـا اكْتسـبوا   
 أَلُوا اللَّهاسو نبسا اكْتمم يبصاِء نسلنلو

انَ بِكُلِّ شيٍء عليما من فَضله إِنَّ اللَّه كَ
)32   كـرـا تمم يالوا ملْنعكُلٍّ جلو (

    تقَـدع ينالَّـذونَ وبالْـأَقْرو اندالالْو
أَيمانكُم فََآتوهم نصيبهم إِنَّ اللَّه كَـانَ  

) الرجـالُ  33علَى كُلِّ شيٍء شهِيدا (
سلَى النونَ عامقَو    ـلَ اللَّـهـا فَضاِء بِم



   ـنفَقُـوا ما أَنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب
  ظَـاتافح اتقَانِت اتحالفَالص هِمالوأَم
للْغيبِ بِما حفظَ اللَّه واللَّاتي تخـافُونَ  
نشوزهن فَعظُوهن واهجـروهن فـي   

نوهرِباضاجِعِ وضفَلَـا   الْم كُمنفَإِنْ أَطَع
تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريا 

) وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَـابعثُوا  34(
حكَما من أَهله وحكَما من أَهلهـا إِنْ  

اللَّـه  يرِيدا إِصلَاحا يوفِّقِ اللَّه بينهما إِنَّ 
) واعبدوا اللَّه ولَا 35كَانَ عليما خبِريا (

تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالـدينِ إِحسـانا   



وبِذي الْقُربى والْيتـامى والْمسـاكنيِ   
والْجارِ ذي الْقُربى والْجـارِ الْجنـبِ   

ومـا   والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ
   ـنم ـبحلَا ي إِنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَتم

) الَّذين يبخلُونَ 36كَانَ مختالًا فَخورا (
ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ويكْتمـونَ مـا   
  رِينلْكَـافا لندتأَعو هلفَض نم اللَّه ماهَآت

ـ 37عذَابا مهِينـا (  ذين ينفقُـونَ  ) والَّ
أَموالَهم رِئَاَء الناسِ ولَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا 
بِالْيومِ الَْآخرِ ومن يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِينا 

) وماذَا علَيهِم لَو َآمنوا 38فَساَء قَرِينا (



ا رمفَقُوا مأَنرِ ومِ الَْآخوالْيو بِاللَّه  ـمقَهز
) إِنَّ اللَّه 39اللَّه وكَانَ اللَّه بِهِم عليما (

لَا يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تـك حسـنةً   
يضاعفْها ويؤت من لَدنه أَجرا عظيمـا  

)40   ـةكُـلِّ أُم نا مإِذَا جِئْن ففَكَي (
ؤلَى هع ا بِكجِئْنو هِيدا   بِشـهِيدلَـاِء ش

) يومئذ يود الَّذين كَفَروا وعصـوا  41(
الرسولَ لَو تسوى بِهِم الْـأَرض ولَـا   

) يا أَيها الَّذين 42يكْتمونَ اللَّه حديثًا (
َآمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سـكَارى  

ونَ ولَا جنبـا إِلَّـا   حتى تعلَموا ما تقُولُ



  مـتإِنْ كُنِسلُوا وتغى تتبِيلٍ حابِرِي سع
 كُمنم داَء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم
من الْغائط أَو لَامستم النساَء فَلَم تجِدوا 
ماًء فَتيمموا صـعيدا طَيبـا فَامسـحوا    

 كُموهجا  بِوفُـوكَانَ ع إِنَّ اللَّه يكُمدأَيو
) أَلَم تر إِلَى الَّـذين أُوتـوا   43غَفُورا (

نصيبا من الْكتابِ يشـترونَ الضـلَالَةَ   
) واللَّه 44ويرِيدونَ أَنْ تضلُّوا السبِيلَ (

 أَعلَم بِأَعدائكُم وكَفَى بِاللَّه وليا وكَفَى
) من الَّـذين هـادوا   45بِاللَّه نصريا (

يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ويقُولُـونَ  



سمعنا وعصينا واسمع غَيـر مسـمعٍ   
 لَوينِ وي الدا فنطَعو هِمتا بِأَلِْسنا لَيناعرو

ا ونأَطَعا ونعمقَالُوا س مها أَننظُرانو عماس
 اللَّه مهنلَع نلَكو مأَقْوو ما لَهريلَكَانَ خ

) يـا  46بِكُفْرِهم فَلَا يؤمنونَ إِلَّا قَليلًا (
أَيها الَّذين أُوتوا الْكتاب َآمنوا بِما نزلْنا 
  ـسطْملِ أَنْ نقَب نم كُمعا ممقًا لدصم

و  مهـنلْعن ا أَوارِهبلَى أَدا عهدرا فَنوهج
 اللَّه ركَانَ أَمو تبالس ابحا أَصنا لَعكَم

) إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك 47مفْعولًا (
  ـنماُء وشي نمل كونَ ذَلا دم رفغيو بِه



ترى إِثْمـا عظيمـا   يشرِك بِاللَّه فَقَد افْ
)48 مهفُسكُّونَ أَنزي ينإِلَى الَّذ رت أَلَم (

بلِ اللَّه يزكِّي من يشاُء ولَا يظْلَمونَ فَتيلًا 
)49   لَـى اللَّـهونَ عرفْتي فكَي ظُران (

) أَلَـم  50الْكَذب وكَفَى بِه إِثْما مبِينا (
ذين أُوتوا نصيبا من الْكتـابِ  تر إِلَى الَّ

يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوت ويقُولُـونَ  
   ينالَّـذ ـنى مدلَاِء أَهؤوا هكَفَر ينلَّذل

) أُولَئك الَّذين لَعـنهم  51َآمنوا سبِيلًا (
 اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصـريا 

) أَم لَهم نصيب من الْملْك فَإِذًا لَا 52(



) أَم يحسـدونَ  53يؤتونَ الناس نقريا (
  فَقَـد هلفَض نم اللَّه ماها َآتلَى مع اسالن
َآتينا َآلَ إِبراهيم الْكتـاب والْحكْمـةَ   

نهم من ) فَم54وَآتيناهم ملْكًا عظيما (
َآمن بِه ومنهم من صد عنـه وكَفَـى   

) إِنَّ الَّذين كَفَـروا  55بِجهنم سعريا (
 تجضا نا كُلَّمارن يهِملصن فوا سناتبَِآي
جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها ليـذُوقُوا  

عزِيـزا حكيمـا    الْعذَاب إِنَّ اللَّه كَانَ
)56 اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينالَّذو (

سندخلُهم جنات تجرِي مـن تحتهـا   



 اجوا أَزيهف ما لَهدا أَبيهف يندالخ ارهالْأَن
) إِنَّ 57مطَهرةٌ وندخلُهم ظلا ظَليلًـا ( 

 كُمرأْمي ا اللَّههلإِلَى أَه اتانوا الْأَمدؤأَنْ ت
وإِذَا حكَمتم بين النـاسِ أَنْ تحكُمـوا   
  إِنَّ اللَّـه بِه ظُكُمعا يمنِع لِ إِنَّ اللَّهدبِالْع

) يا أَيها الَّـذين  58كَانَ سميعا بصريا (
وا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطني َآمأُولولَ وس

 وهدٍء فَريي شف متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مالْأَم
 ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه
والْيومِ الَْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًـا  

)59  ـمهونَ أَنمعزي ينإِلَى الَّذ رت أَلَم (



منوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك َآ
 قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمحتونَ أَنْ يرِيدي
أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشـيطَانُ أَنْ  

) وإِذَا قيلَ لَهم 60يضلَّهم ضلَالًا بعيدا (
زا أَنا إِلَى مالَوعـولِ   تسإِلَـى الرو لَ اللَّه

رأَيت الْمنافقني يصدونَ عنك صـدودا  
) فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ بِمـا  61(

 فُونَ بِاللَّهلحي اُءوكج ثُم يهِمدأَي تمقَد
) 62إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسـانا وتوفيقًـا (  

ذين يعلَم اللَّه ما فـي قُلُـوبِهِم   أُولَئك الَّ
فَأَعرِض عنهم وعظْهم وقُلْ لَهـم فـي   



) وما أَرسلْنا من 63أَنفُِسهِم قَولًا بليغا (
رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اللَّه ولَو أَنهـم إِذْ  

روا اللَّـه  ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَ
واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه توابا 

) فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى 64رحيما (
يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا 
في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا 

لَو أَنا كَتبنا علَـيهِم أَن  ) و65تسليما (
اقْتلُوا أَنفُسكُم أَوِ اخرجوا من ديارِكُم ما 
فَعلُوه إِلَّا قَليلٌ منهم ولَو أَنهم فَعلُوا مـا  
يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا 



)66 نم ماهنيإِذًا لََآتا ) ويمظا عرا أَجنلَد
) ولَهديناهم صـراطًا مسـتقيما   67(
)68 كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي نمو (

   نيبِـيالن ـنم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم
 نيحــالالصاِء ودــهالشو نييقــدالصو

فر كأُولَئ نسحلُ 69يقًا (والْفَض كذَل (
) يا أَيها 70من اللَّه وكَفَى بِاللَّه عليما (

 اتوا ثُبرففَان كُمذْرذُوا حوا خنَآم ينالَّذ
) وإِنَّ منكُم لَمن 71أَوِ انفروا جميعا (

أَن ةٌ قَالَ قَديبصم كُمتابفَإِنْ أَص طِّئَنبلَي مع
) 72اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيدا (



ولَئن أَصابكُم فَضلٌ من اللَّه لَيقُولَن كَأَنْ 
 تنِي كُنتا لَيةٌ يدوم هنيبو كُمنيب كُنت لَم

) فَلْيقَاتلْ 73معهم فَأَفُوز فَوزا عظيما (
لَّه الَّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا في سبِيلِ ال

بِالَْآخرة ومن يقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلْ 
أَو يغلب فَسوف نؤتيه أَجـرا عظيمـا   

)74 بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتلَا ت ا لَكُممو (
نسـاِء  والْمستضعفني من الرجـالِ وال 

 نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري ينالَّذ انالْوِلْدو
  ـنا مل لَنعاجا ولُهمِ أَهالظَّال ةيالْقَر هذه
لَدنك وليا واجعل لَنا من لَدنك نصـريا  



)75 بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتوا ينَآم ينالَّذ (
 ينالَّذـبِيلِ    وـي سلُونَ فقَـاتوا يكَفَر

 دإِنَّ كَي طَانياَء الشيللُوا أَوفَقَات الطَّاغُوت
) أَلَم تر إِلَى 76الشيطَان كَانَ ضعيفًا (

الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيمـوا  
 لَـيع با كُتكَاةَ فَلَموا الزَآتلَاةَ والص هِم

   ـاسنَ النـوشخي مهنم الُ إِذَا فَرِيقتالْق
كَخشية اللَّه أَو أَشد خشيةً وقَالُوا ربنـا  
لم كَتبت علَينا الْقتالَ لَولَا أَخرتنا إِلَـى  
أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ والَْآخرةُ 

) 77اتقَى ولَا تظْلَمونَ فَتيلًا (خير لمنِ 



 متكُن لَوو توالْم رِكُكُمدوا يكُونا تمنأَي
في بروجٍ مشيدة وإِنْ تصـبهم حسـنةٌ   
   مهـبصإِنْ تو اللَّـه دنع نم هذقُولُوا هي

من  سيئَةٌ يقُولُوا هذه من عندك قُلْ كُلٌّ
عند اللَّه فَمالِ هؤلَاِء الْقَومِ لَا يكَـادونَ  

) ما أَصابك مـن  78يفْقَهونَ حديثًا (
  ئَةـيس نم كابا أَصمو اللَّه نفَم ةنسح
فَمن نفِْسك وأَرسلْناك للنـاسِ رسـولًا   

ـ  79وكَفَى بِاللَّه شهِيدا ( طي ـنعِ ) م
الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَمـا  

) ويقُولُونَ 80أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا (



طَاعةٌ فَإِذَا برزوا من عندك بيت طَائفَـةٌ  
منهم غَير الَّذي تقُولُ واللَّه يكْتب مـا  

 مهنع رِضونَ فَأَعتيبي  لَى اللَّـهكَّلْ عوتو
) أَفَلَا يتـدبرونَ  81وكَفَى بِاللَّه وكيلًا (

    ـرِ اللَّـهغَي ـدنع نكَانَ م لَوَآنَ والْقُر
) وإِذَا 82لَوجدوا فيه اختلَافًا كَـثريا ( 

جاَءهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا 
در لَوو ـي   بِهإِلَـى أُولولِ وسإِلَى الر وه

 مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مالْأَم
 متعبلَات هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو

) فَقَاتلْ في سبِيلِ 83الشيطَانَ إِلَّا قَليلًا (



 إِلَّـا ن كَلَّفلَا ت ضِ   اللَّهـرحو ـكفْس
 ينالَّذ أْسب كُفأَنْ ي ى اللَّهسع نِنيمؤالْم
كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشـد تنكيلًـا   

)84 لَه كُنةً ينسةً حفَاعش فَعشي نم (
نصيب منها ومن يشفَع شفَاعةً سـيئَةً  

نفْلٌ مك لَه كُنلَى كُـلِّ  يع كَانَ اللَّها وه
) وإِذَا حييـتم بِتحيـة   85شيٍء مقيتا (

  ا إِنَّ اللَّـهوهدر ا أَوهنم نسوا بِأَحيفَح
) اللَّه لَا 86كَانَ علَى كُلِّ شيٍء حِسيبا (

ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمنعمجلَي وإِلَّا ه لَا  إِلَه
ريب فيه ومن أَصدق من اللَّـه حـديثًا   



)87 اللَّهنِ ويئَتف نيقافني الْمف ا لَكُمفَم (
أَركَسهم بِما كَسبوا أَترِيدونَ أَنْ تهدوا 
  جِـدت فَلَن لِ اللَّهلضي نمو لَّ اللَّهأَض نم

لَو تكْفُرونَ كَمـا  ) ودوا 88لَه سبِيلًا (
 مهنذُوا مختاًء فَلَا توونَ سكُونوا فَتكَفَر
أَولياَء حتى يهاجِروا في سبِيلِ اللَّه فَـإِنْ  
تولَّــوا فَخــذُوهم واقْتلُــوهم حيــثُ 
وجدتموهم ولَا تتخذُوا منهم وليا ولَـا  

لَّا الَّذين يصلُونَ إِلَى قَـومٍ  ) إ89ِنصريا (
    ـاُءوكُمج أَو يثَـاقم مهـنيبو كُمنيب
   أَو لُوكُمقَـاتأَنْ ي مهورـدص ترصح



   مـلَّطَهلَس اَء اللَّـهش لَوو مهملُوا قَوقَاتي
  فَلَـم لُوكُمزتاع فَإِن لُوكُمفَلَقَات كُملَيع

قَاتلَ يعا جفَم لَمالس كُما إِلَيأَلْقَوو لُوكُم
) سـتجِدونَ  90اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا (

َآخرِين يرِيدونَ أَنْ يـأْمنوكُم ويـأْمنوا   
قَومهم كُلَّ ما ردوا إِلَى الْفتنة أُركسـوا  

يو زِلُوكُمتعي ا فَإِنْ لَميهف   كُملْقُـوا إِلَـي
 ملُوهاقْتو مذُوهفَخ مهيدكُفُّوا أَييو لَمالس
  ا لَكُـملْنعج كُمأُولَئو موهمفْتثُ ثَقيح

) ومـا كَـانَ   91علَيهِم سلْطَانا مبِينا (
لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ 



ا خنمؤـةٌ   ميدو ـةنمؤم ةقَبر رِيرحطَأً فَت
مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِلَّا أَنْ يصدقُوا فَإِنْ كَانَ 
  رِيـرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو نم
   كُمـنيمٍ بقَـو نإِنْ كَانَ مو ةنمؤم ةقَبر

ةٌ ميفَد يثَاقم مهنيبو   ـهلةٌ إِلَـى أَهلَّمس
 اميفَص جِدي لَم نفَم ةنمؤم ةقَبر رِيرحتو
 كَانَ اللَّهو اللَّه نةً مبونِ تيابِعتتنِ ميرهش

) ومن يقْتلْ مؤمنـا  92عليما حكيما (
متعمدا فَجزاؤه جهـنم خالـدا فيهـا    

غَضا  وـذَابع لَه دأَعو هنلَعو هلَيع اللَّه ب
) يا أَيها الَّـذين َآمنـوا إِذَا   93عظيما (



ضربتم في سبِيلِ اللَّه فَتبينوا ولَا تقُولُـوا  
لمن أَلْقَى إِلَيكُم السلَام لَسـت مؤمنـا   

الد اةيالْح ضرونَ عغتبت   اللَّـه ـدنا فَعين
  ـنلُ فَمقَب نم متكُن كةٌ كَذَلريكَث انِمغم
اللَّه علَيكُم فَتبينوا إِنَّ اللَّه كَـانَ بِمـا   

) لَــا يســتوِي 94تعملُــونَ خــبِريا (
الْقَاعدونَ من الْمؤمنِني غَير أُولي الضررِ 

في سبِيلِ اللَّه بِـأَموالهِم   والْمجاهدونَ
 هِمالوبِأَم ينداهجالْم لَ اللَّهفَض فُِسهِمأَنو
وأَنفُِسهِم علَى الْقَاعدين درجـةً وكُلـا   
     ـلَ اللَّـهفَضى وـنسالْح اللَّـه دعو



الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما 
درجات منه ومغفـرةً ورحمـةً   ) 95(

) إِنَّ الَّذين 96وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما (
توفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَـالُوا  
فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضـعفني فـي   

ـ  اسو اللَّه ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمةً الْأَرع
  مـنهج ماهأْوم كا فَأُولَئيهوا فاجِرهفَت

) إِلَّا الْمستضعفني 97وساَءت مصريا (
من الرجـالِ والنسـاِء والْوِلْـدان لَـا     
يستطيعونَ حيلَةً ولَا يهتـدونَ سـبِيلًا   

)98نع فُوعأَنْ ي ى اللَّهسع كفَأُولَئ ( مه



) ومـن  99وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُـورا ( 
يهاجِر في سبِيلِ اللَّه يجِد في الْـأَرضِ  
 هتيب نم جرخي نمةً وعسا وريا كَثاغَمرم
   رِكْـهدي ثُـم هولسرو ا إِلَى اللَّهاجِرهم

للَّه وكَـانَ  الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى ا
) وإِذَا ضربتم 100اللَّه غَفُورا رحيما (

في الْأَرضِ فَلَيس علَـيكُم جنـاح أَنْ   
 كُمنفْتأَنْ ي مفْتإِنْ خ لَاةالص نوا مرقْصت
  وا لَكُـمكَان رِينوا إِنَّ الْكَافكَفَر ينالَّذ

ا كُنـت فـيهِم   ) وإِذ101َعدوا مبِينا (
  مهـنفَةٌ مطَائ قُملَاةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم



معك ولْيأْخذُوا أَسلحتهم فَإِذَا سـجدوا  
فَلْيكُونوا من ورائكُم ولْتـأْت طَائفَـةٌ   
أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك ولْيأْخذُوا 

سلحتهم ود الَّذين كَفَروا لَو حذْرهم وأَ
تغفُلُونَ عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُونَ 
علَيكُم ميلَةً واحدةً ولَا جناح علَيكُم إِنْ 
كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضى 

حذْركُم إِنَّ أَنْ تضعوا أَسلحتكُم وخذُوا 
) 102اللَّه أَعد للْكَافرِين عذَابا مهِينـا ( 

فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ فَاذْكُروا اللَّه قيامـا  
  متنـأْنفَإِذَا اطْم وبِكُمنلَى جعا وودقُعو



فَأَقيموا الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ كَانت علَـى  
ك نِنيمؤا (الْمقُوتوا مابوا 103تهِنلَا تو (

 مهونَ فَإِنأْلَموا تكُونمِ إِنْ تاِء الْقَوغتي ابف
يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ من اللَّه ما 
لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه عليمـا حكيمـا   

)104 ابتالْك كا إِلَيلْنزا أَنإِن (  قبِـالْح
 كُنلَا تو اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتل

) واستغفرِ اللَّه 105للْخائنِني خصيما (
) ولَا 106إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحيما (

تجادلْ عنِ الَّذين يختانونَ أَنفُسـهم إِنَّ  
نم بحلَا ي ـا     اللَّهيمـا أَثانوكَـانَ خ



) يستخفُونَ مـن النـاسِ ولَـا    107(
يستخفُونَ من اللَّه وهو معهم إِذْ يبيتونَ 
ما لَا يرضى من الْقَولِ وكَانَ اللَّه بِمـا  

) ها أَنتم هؤلَـاِء  108يعملُونَ محيطًا (
لْحياة الـدنيا فَمـن   جادلْتم عنهم في ا

   ـنم أَم ـةاميالْق موي مهنع لُ اللَّهادجي
) ومن يعملْ 109يكُونُ علَيهِم وكيلًا (

 جِدي رِ اللَّهفغتسي ثُم هفْسن مظْلي وًءا أَوس
) ومن يكِْسب 110اللَّه غَفُورا رحيما (

إِنما يكِْسبه علَى نفِْسه وكَانَ اللَّه إِثْما فَ
) ومـن يكِْسـب   111عليما حكيما (



   رِيئًـا فَقَـدب مِ بِهري ا ثُمإِثْم يئَةً أَوطخ
) ولَولَا 112احتملَ بهتانا وإِثْما مبِينا (

طَائ تملَه هتمحرو كلَيع لُ اللَّهفَـةٌ  فَض
 مهفُسلُّونَ إِلَّا أَنضا يمو لُّوكضأَنْ ي مهنم
 كلَيع لَ اللَّهزأَنٍء ويش نم كونرضا يمو
  كُـنت ا لَمم كلَّمعةَ وكْمالْحو ابتالْك
تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيـك عظيمـا   

 من نجواهم إِلَّا ) لَا خير في كَثري113ٍ(
من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصـلَاحٍ  
 اةضراَء مغتاب كلْ ذَلفْعي نماسِ والن نيب

) 114اللَّه فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما (



 لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمو
دا الْهم لِّهون نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى و

تولَّى ونصله جهنم وسـاَءت مصـريا   
)115  بِـه كرشأَنْ ي رفغلَا ي إِنَّ اللَّه (

   ـنمـاُء وشي نمل كونَ ذَلا دم رفغيو
   يـدعـلَالًا بـلَّ ضض فَقَد بِاللَّه رِكشا ي

) إِنْ يدعونَ من دونِه إِلَّا إِناثًا وإِنْ 116(
) لَعنـه  117يدعونَ إِلَّا شيطَانا مرِيدا (

اللَّه وقَالَ لَأَتخذَنَّ من عبـادك نصـيبا   
) ولَأُضلَّنهم ولَـأُمنينهم  118مفْروضا (

كُنتبفَلَي مهنرلََآمو  مهنرلََآمامِ وعَآذَانَ الْأَن



فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه ومن يتخذ الشـيطَانَ  
وليا من دون اللَّه فَقَد خِسـر خسـرانا   

) يعدهم ويمنـيهِم ومـا   119مبِينا (
) 120يعدهم الشيطَانُ إِلَّـا غُـرورا (  

ـا  أُولَئهنونَ عجِدلَا يو منهج ماهأْوم ك
) والَّذين َآمنوا وعملُـوا  121محيصا (

 نرِي مجت اتنج ملُهخدنس اتحالالص
 اللَّه دعا ودا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت

) 122حقا ومن أَصدق من اللَّه قيلًـا ( 
 نابِ متلِ الْكأَه انِيلَا أَمو كُمانِيبِأَم سلَي
 وند نم لَه جِدلَا يو بِه زجوًءا يلْ سمعي



) ومن يعمـلْ  123اللَّه وليا ولَا نصريا (
  ـوهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نم اتحالالص نم

 ـدي كفَأُولَئ نمؤلَـا   مـةَ ونلُونَ الْجخ
) ومن أَحسن دينا 124يظْلَمونَ نقريا (

 عباتو ِسنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نمم
  يماهـرإِب ذَ اللَّهخاتنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم

) وللَّه ما في السـماوات  125خليلًا (
لْأَرضِ وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شـيٍء  وما في ا
) ويستفْتونك في النساِء 126محيطًا (

قُلِ اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَيكُم في 
الْكتابِ في يتامى النسـاِء اللَّـاتي لَـا    



تؤتونهن ما كُتب لَهـن وترغَبـونَ أَنْ   
نت  انالْوِلْـد نم نيفعضتسالْمو نوهحك

وأَنْ تقُوموا للْيتامى بِالْقسط وما تفْعلُوا 
) 127من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليما (

  ا أَوـوزشا نهلعب نم افَتأَةٌ خرام إِنو
نْ يصـلحا  إِعراضا فَلَا جناح علَيهِمـا أَ 

  تـرضأُحو ريخ لْحالصا ولْحا صمهنيب
الْأَنفُس الشح وإِنْ تحِسنوا وتتقُوا فَـإِنَّ  

) ولَن 128اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا (
   لَـوـاِء وسالن نيلُوا بدعوا أَنْ تيعطتست

لُوا كُلَّ الْميلِ فَتـذَروها  حرصتم فَلَا تمي



  قُوا فَإِنَّ اللَّـهتتوا وحلصإِنْ تو لَّقَةعكَالْم
) وإِنْ يتفَرقَا 129كَانَ غَفُورا رحيما (

يغنِ اللَّه كُلا من سعته وكَانَ اللَّه واسعا 
) وللَّه ما في السماوات 130حكيما (

وا وأُوت ينا الَّذنيصو لَقَدضِ وي الْأَرا فم
 قُوا اللَّهات أَن اكُمإِيو كُملقَب نم ابتالْك
  اتاوـمي السا فم لَّهوا فَإِنَّ لكْفُرإِنْ تو
وما في الْأَرضِ وكَانَ اللَّه غَنِيا حميـدا  

)131ي السا فم لَّهلي ) وا فمو اتاوم
) إِنْ 132الْأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلًـا ( 

  رِينبِـَآخ أْتيو اسا النهأَي كُمبذْهأْ يشي



) من 133وكَانَ اللَّه علَى ذَلك قَديرا (
  ابثَـو اللَّه دنا فَعينالد ابثَو رِيدكَانَ ي

رالَْآخا وينا  الدـريصا بيعمس كَانَ اللَّهو ة
) يا أَيها الَّذين َآمنـوا كُونـوا   134(

قَوامني بِالْقسط شهداَء للَّه ولَـو علَـى   
  كُـنإِنْ ي بِنيالْأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو فُِسكُمأَن

تتبِعـوا  غَنِيا أَو فَقريا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا 
الْهوى أَنْ تعدلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضـوا  

) 135فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا (
  هـولسرو وا بِاللَّهنوا َآمنَآم ينا الَّذها أَيي
    هـولسلَـى رلَ عـزي نابِ الَّذتالْكو



ي أَنابِ الَّذتالْكو كْفُري نملُ وقَب نلَ مز
بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسـله والْيـومِ   

) إِنَّ 136الَْآخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا (
الَّذين َآمنوا ثُم كَفَروا ثُم َآمنوا ثُم كَفَروا 

 كُنِ اللَّهي ا لَموا كُفْرادداز ثُم ملَه رفغيل
) بشـرِ  137ولَا ليهـديهم سـبِيلًا (  

) 138الْمنافقني بِأَنَّ لَهم عذَابا أَليمـا ( 
 وند ناَء ميلأَو رِينذُونَ الْكَافختي ينالَّذ
الْمؤمنِني أَيبتغونَ عندهم الْعزةَ فَإِنَّ الْعزةَ 

ج لَّها (ليعي 139مف كُملَيلَ عزن قَدو (
  كْفَـري اللَّه اتَآي متعمابِ أَنْ إِذَا ستالْك



بِها ويستهزأُ بِها فَلَا تقْعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غَيـرِه إِنكُـم إِذًا   

نيقافنالْم عامج إِنَّ اللَّه مثْلُهم  رِينالْكَافو
) الَّـذين  140في جهـنم جميعـا (  

  ـنم حفَت فَإِنْ كَانَ لَكُم ونَ بِكُمصبرتي
اللَّه قَالُوا أَلَم نكُن معكُـم وإِنْ كَـانَ   
للْكَافرِين نصيب قَالُوا أَلَـم نسـتحوِذْ   

ني فَاللَّـه  علَيكُم ونمنعكُم من الْمـؤمنِ 
 لَ اللَّهعجي لَنو ةاميالْق موي كُمنيب كُمحي

) 141للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني سـبِيلًا ( 
    ـوهو ونَ اللَّـهعـادخي نيقافنإِنَّ الْم



خادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَـاموا  
اُءونَ النرالَى يكُس  ونَ اللَّـهذْكُرلَا يو اس

) مذَبذَبِني بين ذَلك لَـا  142إِلَّا قَليلًا (
 لِ اللَّهلضي نملَاِء وؤلَا إِلَى هلَاِء وؤإِلَى ه

) يا أَيها الَّذين 143فَلَن تجِد لَه سبِيلًا (
اَء ميلأَو رِينذُوا الْكَافختوا لَا تنَآم وند ن

 كُملَيع لَّهلُوا لعجونَ أَنْ ترِيدأَت نِنيمؤالْم
) إِنَّ الْمنافقني فـي  144سلْطَانا مبِينا (

  ـملَه جِدت لَنارِ والن نفَلِ مالْأَس كرالد
) إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا 145نصريا (

ه وأَخلَصوا ديـنهم للَّـه   واعتصموا بِاللَّ



 اللَّه تؤي فوسو نِنيمؤالْم عم كفَأُولَئ
) ما يفْعلُ 146الْمؤمنِني أَجرا عظيما (

اللَّه بِعذَابِكُم إِنْ شكَرتم وَآمنتم وكَـانَ  
) لَا يحب اللَّه 147اللَّه شاكرا عليما (

الْج   ـمظُل ـنلِ إِلَّا مالْقَو نوِء مبِالس ره
) إِنْ 148وكَانَ اللَّه سـميعا عليمـا (  

تبدوا خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُوا عن سوٍء 
) إِنَّ 149فَإِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا قَـديرا ( 

رِيديو هلسرو ونَ بِاللَّهكْفُري ينونَ أَنْ الَّذ
  نمـؤقُولُونَ نيو هلسرو اللَّه نيقُوا بفَري
بِبعضٍ ونكْفُـر بِـبعضٍ ويرِيـدونَ أَنْ    



) أُولَئك 150يتخذُوا بين ذَلك سبِيلًا (
   رِينلْكَـافا لنـدتأَعا وقونَ حرالْكَاف مه

ن َآمنوا بِاللَّـه  ) والَّذي151عذَابا مهِينا (
 كأُولَئ مهنم دأَح نيقُوا بفَري لَمو هلسرو
سوف يؤتيهِم أُجورهم وكَانَ اللَّه غَفُورا 

) يسأَلُك أَهلُ الْكتابِ أَنْ 152رحيما (
تنزلَ علَيهِم كتابا من السماِء فَقَد سأَلُوا 

وسم  ا اللَّـهفَقَالُوا أَرِن كذَل نم رى أَكْب
  ثُـم هِمقَةُ بِظُلْماعالص مهذَتةً فَأَخرهج
   مهـاَءتـا جم دعب نلَ مجذُوا الْعخات
الْبينات فَعفَونا عن ذَلك وَآتينا موسـى  



هم ) ورفَعنـا فَـوقَ  153سلْطَانا مبِينا (
 ابلُوا الْبخاد ما لَهقُلْنو هِميثَاقبِم الطُّور
  تـبي السوا فدعلَا ت ما لَهقُلْنا ودجس

) فَبِما 154وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا (
   اللَّـه ـاتبَِآي مكُفْرِهو ميثَاقَهم هِمقْضن

غيرِ حق وقَولهِم قُلُوبنـا  وقَتلهِم الْأَنبِياَء بِ
غُلْف بلْ طَبع اللَّه علَيها بِكُفْرِهم فَلَـا  

) وبِكُفْـرِهم  155يؤمنونَ إِلَّا قَليلًـا ( 
) 156وقَولهِم علَى مريم بهتانا عظيما (

يرم نى ابيسع ِسيحا الْملْنا قَتإِن هِملقَوو م
 نلَكو وهلَبا صمو لُوها قَتمو ولَ اللَّهسر



شبه لَهم وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا فيـه لَفـي   
  ـاعبلْمٍ إِلَّا اتع نم بِه ما لَهم هنم كش

) بلْ رفَعـه  157الظَّن وما قَتلُوه يقينا (
للَّـه عزِيـزا حكيمـا    اللَّه إِلَيه وكَانَ ا

)158 ننمؤابِ إِلَّا لَيتلِ الْكأَه نإِنْ مو (
  هِملَـيكُونُ عي ةاميالْق مويو هتولَ مقَب بِه

) فَبِظُلْمٍ من الَّذين هـادوا  159شهِيدا (
    ـملَه لَّـتأُح ـاتبطَي هِملَيا عنمرح

مهدبِصا (  وريكَـث بِيلِ اللَّهس ن160ع (
  هِـمأَكْلو هنوا عهن قَدا وبالر مهذأَخو
  رِينلْكَـافا لندتأَعلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأَم



) لَكــنِ 161مــنهم عــذَابا أَليمــا (
الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنـونَ  

نمؤي   ـنـزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِم
قَبلك والْمقيمني الصلَاةَ والْمؤتونَ الزكَاةَ 
   ـكرِ أُولَئمِ الْـَآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤالْمو

) إِنا أَوحينا 162سنؤتيهِم أَجرا عظيما (
ى نوحٍ والنبِيني من إِلَيك كَما أَوحينا إِلَ

بعده وأَوحينا إِلَى إِبراهيم وإِسـماعيلَ  
وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباط وعيسـى  
وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وَآتينا 

ــورا ( بز وداو163د ــد ــلًا قَ سرو (



م كلَيع ماهنصقَص   ـلًا لَـمسرلُ وقَب ن
نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللَّـه موسـى   

) رسلًا مبشرِين ومنذرِين 164تكْليما (
   ـدعـةٌ بجح لَى اللَّهاسِ علنكُونَ لئَلَّا يل

) 165الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما (
ما أَنزلَ إِلَيـك أَنزلَـه   لَكنِ اللَّه يشهد بِ

  كَفَى بِاللَّـهونَ ودهشكَةُ يلَائالْمو هلْمبِع
) إِنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا 166شهِيدا (

عن سبِيلِ اللَّه قَد ضلُّوا ضـلَالًا بعيـدا   
)167  وا لَـمظَلَموا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ (

ل كُنِ اللَّهطَرِيقًـا  ي مهيدهيلَا لو ملَه رفغي



) إِلَّا طَرِيق جهنم خالدين فيهـا  168(
) 169أَبدا وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يِسريا (

 قولُ بِالْحسالر اَءكُمج قَد اسا النها أَيي
إِنْ تو ا لَكُمريوا خنفََآم كُمبر نوا مكْفُر

فَإِنَّ للَّه ما في السماوات والْأَرضِ وكَانَ 
) يـا أَهـلَ   170اللَّه عليما حكيما (

الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم ولَا تقُولُـوا  
علَى اللَّه إِلَّا الْحق إِنما الْمِسيح عيسـى  

لمته أَلْقَاها إِلَى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَ
مريم وروح منه فََآمنوا بِاللَّه ورسله ولَا 
 إِلَه ا اللَّهمإِن ا لَكُمريوا خهتقُولُوا ثَلَاثَةٌ انت



واحد سبحانه أَنْ يكُونَ لَه ولَد لَه ما في 
ى بِاللَّـه  السماوات وما في الْأَرضِ وكَفَ

) لَن يستنكف الْمِسيح أَنْ 171وكيلًا (
يكُونَ عبدا للَّه ولَا الْملَائكَةُ الْمقَربـونَ  
   كْبِرـتسيو ـهتادبع نع فكنتسي نمو

) فَأَمـا  172فَسيحشرهم إِلَيه جميعا (
صالحات فَيوفِّيهِم الَّذين َآمنوا وعملُوا ال

 ينا الَّذأَمو هلفَض نم مهزِيديو مهورأُج
استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذَابا أَليما 
ولَا يجِدونَ لَهم من دون اللَّه وليا ولَـا  

م ) يا أَيها الناس قَد جاَءك173ُنصريا (



برهانٌ من ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا 
) فَأَما الَّذين َآمنوا بِاللَّه واعتصموا 174(

بِه فَسيدخلُهم في رحمة منـه وفَضـلٍ   
) 175ويهديهِم إِلَيه صراطًا مستقيما (

قُلِ اللَّه كونفْتتسي  إِن ي الْكَلَالَةف يكُمفْتي
امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَهـا  
نِصف ما ترك وهو يرِثُها إِنْ لَم يكُن لَها 
ولَد فَإِنْ كَانتا اثْنتينِ فَلَهما الثُّلُثَان ممـا  

 الًـا وةً رِجووا إِخإِنْ كَانو كرـاًء  تنِس
 لَكُم اللَّه نيبنِ ييثَيظِّ الْأُنثْلُ حلذَّكَرِ مفَل

) يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهلُّوا وض176أَنْ ت( 



  سورة املائدة 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 لَّتأُح قُودفُوا بِالْعوا أَونَآم ينا الَّذها أَيي
يمةُ الْأَنعامِ إِلَّا ما يتلَى علَيكُم غَير لَكُم بهِ

 كُمحي إِنَّ اللَّه مرح متأَنو ديلِّي الصحم
) رِيدا يلُّوا 1محوا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيي (

 يدلَا الْهو امرالْح رهلَا الشو اللَّه رائعش
لَا الْقَلَائونَ وغتبي امرالْح تيالْب نيلَا َآمو د

   ملَلْـتإِذَا حا وانـورِضو هِمبر نلًا مفَض
فَاصطَادوا ولَا يجرِمنكُم شنَآنُ قَـومٍ أَنْ  
صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَنْ تعتدوا 



قْوالتو لَى الْبِروا عناوعتوا  ونـاوعلَا تى و
  إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّهاتو انودالْعلَى الْإِثْمِ وع

) حرمت علَيكُم الْميتةُ 2شديد الْعقَابِ (
  رِ اللَّـهيغلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدو

 درتالْمقُـوذَةُ ووالْمنِقَةُ وخنالْمو ـةُ  بِهي
  مـتا ذَكَّيإِلَّا م عبا أَكَلَ السمةُ ويحطالنو
وما ذُبِح علَى النصبِ وأَنْ تستقِْسـموا  
   ينالَّـذ سـئي موالْي قسف كُملَامِ ذَلبِالْأَز
 نوشاخو مهوشخفَلَا ت ينِكُمد نوا مكَفَر

م ديـنكُم وأَتممـت   الْيوم أَكْملْت لَكُ
علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا 



  ـانِفجتم رغَي ةصمخي مف طُرنِ اضفَم
) يمحر غَفُور إِثْمٍ فَإِنَّ اللَّه3ل كأَلُونسي (

ماذَا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وما 
  نهـونلِّمعت كَلِّبِنيارِحِ موالْج نم متلَّمع
   ـكْنسـا أَممفَكُلُوا م اللَّه كُملَّما عمم
 قُوا اللَّهاتو هلَيع اللَّه موا اساذْكُرو كُملَيع

) الْيوم أُحلَّ 4إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ (
 اتبالطَّي لَكُم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ امطَعو

 ــمــلٌّ لَهح كُمــامطَعو ــلٌّ لَكُــمح
   ــاتنمؤالْم ــنم اتــنصحالْمو
 نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمو



 نِنيصحم نهورأُج نوهمتيإِذَا َآت كُملقَب
متخذي أَخدان ومن  غَير مسافحني ولَا

يكْفُر بِالْإِميان فَقَد حبِطَ عملُه وهو فـي  
) رِيناسالْخ نم ةر5الَْآخ ينا الَّذها أَيي (

َآمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصـلَاة فَاغِْسـلُوا   
وجوهكُم وأَيـديكُم إِلَـى الْمرافـقِ    

رُءوسكُم وأَرجلَكُـم إِلَـى   وامسحوا بِ
الْكَعبينِ وإِنْ كُنتم جنبا فَـاطَّهروا وإِنْ  
 داَء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم متكُن
  اَء فَلَـمسالن متسلَام أَو طائالْغ نم كُمنم

مسحوا تجِدوا ماًء فَتيمموا صعيدا طَيبا فَا



   اللَّـه رِيـدا يم هنم يكُمدأَيو كُموهجبِو
   رِيـدي ـنلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل
   لَّكُـملَع كُملَـيع هتمنِع متيلو كُمرطَهيل

) واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم 6تشكُرونَ (
ي والَّذ يثَاقَهما ونعمس مإِذْ قُلْت بِه اثَقَكُم

  بِـذَات يملع إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتا ونأَطَعو
) يا أَيها الَّذين َآمنوا كُونوا 7الصدورِ (

 كُمنرِمجلَا يو طساَء بِالْقدهش لَّهل نيامقَو
وا اعـدلُوا هـو   شنَآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُ

  ـبِريخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتى وقْولتل بأَقْر
) وعد اللَّه الَّذين َآمنـوا  8بِما تعملُونَ (



  ـرأَجةٌ ورفغم ملَه اتحاللُوا الصمعو
) يمظا 9عناتوا بَِآيكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذو (
 كيمِ (أُولَئحالْج ابحا 10أَصها أَيي (

الَّذين َآمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ 
 فَكَف مهيدأَي كُمطُوا إِلَيسبأَنْ ي مقَو مه
   لَـى اللَّـهعو قُوا اللَّهاتو كُمنع مهيدأَي

لَقَد أَخذَ اللَّه ) و11فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ (
   ـياثْن مهـنا مثْنعبيلَ وائرنِي إِسب يثَاقم
   نلَـئ كُـمعي مإِن قَالَ اللَّها ويبقن رشع
   مـتنَآمكَـاةَ والز متيَآتلَاةَ والص متأَقَم
بِرسلي وعزرتموهم وأَقْرضتم اللَّه قَرضا 



ح كُمئَاتــي س كُمــن نَّ عــأُكَفِّر ــنا لَ س
ولَأُدخلَنكُم جنات تجرِي من تحتهـا  
  فَقَـد كُمنم كذَل دعب كَفَر نفَم ارهالْأَن

) فَبِما نقْضـهِم  12ضلَّ سواَء السبِيلِ (
سـيةً  ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَا

يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ونسوا حظا 
 ةنائلَى خع عطَّلالُ تزلَا تو وا بِها ذُكِّرمم
 فَحاصو مهنع ففَاع مهنيلًا مإِلَّا قَل مهنم

) ِسنِنيحالْم بحي 13إِنَّ اللَّه  ـنمو (
قَالُوا إِن ينالَّذ  ميثَـاقَها مذْنى أَخارصا ن

 مهنيا بنيفَأَغْر وا بِها ذُكِّرما مظوا حسفَن



 فوسو ةاميمِ الْقواَء إِلَى يضغالْبةَ واودالْع
) يا 14ينبئُهم اللَّه بِما كَانوا يصنعونَ (

سر اَءكُمج ابِ قَدتلَ الْكأَه  نـيبا يولُن
لَكُم كَثريا مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ 
 ورن اللَّه نم اَءكُمج ريٍ قَدكَث نفُو ععيو

) بِنيم ابتكـنِ  15وم اللَّه ي بِهدهي (
 نم مهرِجخيلَامِ ولَ السبس هانورِض عبات

ى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَـى  الظُّلُمات إِلَ
) لَقَد كَفَر الَّـذين  16صراط مستقيمٍ (

قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم قُـلْ  
فَمن يملك من اللَّـه شـيئًا إِنْ أَراد أَنْ   



نمو هأُمو ميرم ناب ِسيحالْم كلهـي   يف
   اتاوـمالس لْـكم لَّهلا ويعمضِ جالْأَر
 اللَّهاُء وشا يم ا خيْلُقمهنيا بمضِ والْأَرو

 ) يرٍء قَـديلَى كُلِّ ش17ع  قَالَـتو (
 هاؤبأَحو اُء اللَّهنأَب نحى نارصالنو ودهالْي

كُم بلْ أَنتم بشـر  قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِ
  ـنم ذِّبعياُء وشي نمل رفغي لَقخ نمم
يشاُء وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وما 

) ريصالْم هإِلَيا ومهنيـلَ   18بـا أَهي (
  لَكُـم نيبا يولُنسر اَءكُمج ابِ قَدتالْك

رلَى فَتا عاَءنا جقُولُوا ملِ أَنْ تسالر نم ة



   ـريشب ـاَءكُمج يرٍ فَقَدذلَا نريٍ وشب نم
) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهو يرذن19و (

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُـروا  
يـاَء  نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعلَ فيكُم أَنبِ

   تـؤي ا لَـمم اكُمَآتلُوكًا وم لَكُمعجو
) نيالَمالْع نا مدلُوا 20أَحخمِ ادا قَوي (

الْأَرض الْمقَدسةَ الَّتي كَتب اللَّه لَكُم ولَا 
  ـرِيناسوا خبقَلنفَت ارِكُمبلَى أَدوا عدترت

فيهـا قَومـا    ) قَالُوا يا موسى إِن21َّ(
جبارِين وإِنا لَن ندخلَها حتى يخرجـوا  
منها فَإِنْ يخرجوا منها فَإِنـا داخلُـونَ   



) قَالَ رجلَان من الَّذين يخـافُونَ  22(
  ـابالْب هِملَيلُوا عخا ادهِملَيع اللَّه معأَن

إِنكُم غَالبونَ وعلَى اللَّـه  فَإِذَا دخلْتموه فَ
) نِنيمؤم متكَّلُوا إِنْ كُنوا 23فَتقَالُوا ي (

موسى إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما داموا فيها 
فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلَا إِنـا هاهنـا   

لَّا ) قَالَ رب إِني لَا أَملك إ24ِقَاعدونَ (
نفِْسي وأَخي فَافْرق بيننا وبـين الْقَـومِ   

) نيق25الْفَاس هِملَيةٌ عمرحا مهقَالَ فَإِن (
  ـأْسضِ فَلَا تي الْأَرونَ فيهتةً ينس نيعبأَر

) نيقمِ الْفَاسلَى الْقَو26ع هِملَيلُ عاتو (



لْحق إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبـلَ  نبأَ ابني َآدم بِا
من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من الَْآخرِ قَـالَ  
 نيقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنلَأَقْت

) لَئن بسطْت إِلَي يدك لتقْتلَنِي مـا  27(
كإِلَي يدي طاسا بِبأَن  افي أَخإِن لَكأَقْتل
) نيالَمالْع بر أَنْ  28اللَّه ي أُرِيـدإِن (

تبوَء بِإِثْمي وإِثْمك فَتكُونَ من أَصحابِ 
   ) نيماُء الظَّـالـزج ـكذَلارِ و29الن (

 حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تعفَطَو
) فَبعثَ اللَّه غُرابـا  30سرِين (من الْخا

يبحثُ في الْأَرضِ ليرِيه كَيف يـوارِي  



سوأَةَ أَخيه قَالَ يا ويلَتـا أَعجـزت أَنْ   
أَكُونَ مثْلَ هذَا الْغرابِ فَأُوارِي سـوأَةَ  

) نيمادالن نم حبي فَأَصلِ 31أَخأَج نم (
تبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ ذَلك كَ

نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد فـي الْـأَرضِ   
فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعا ومن أَحياهـا  
 مهاَءتج لَقَدا ويعمج اسا النيا أَحمفَكَأَن

كَثريا منهم بعـد   رسلُنا بِالْبينات ثُم إِنَّ
) إِنمـا  32ذَلك في الْأَرضِ لَمسرِفُونَ (

   ـولَهسرو ونَ اللَّـهارِبحي يناُء الَّذزج
 لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيو



  ـنم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي
أَو لَافخ   ـملَه كضِ ذَلالْأَر نا مفَوني

 ذَابع ةري الَْآخف ملَها ويني الدف يزخ
) يمظلِ أَنْ 33عقَب نوا مابت ينإِلَّا الَّذ (

   غَفُـور وا أَنَّ اللَّـهلَمفَاع هِملَيوا عرقْدت
) يمح34روا اتنَآم ينا الَّذها أَيقُـوا  ) ي

اللَّه وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ وجاهدوا فـي  
) إِنَّ الَّـذين  35سبِيله لَعلَّكُم تفْلحونَ (

كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في الْأَرضِ جميعـا  
ومثْلَه معه ليفْتدوا بِه من عـذَابِ يـومِ   

لَ مقُبا تم ةاميالْق  ـيمأَل ذَابع ملَهو مهن



) يرِيدونَ أَنْ يخرجوا من النارِ وما 36(
  ـيمقم ذَابع ملَها وهنم ارِجِنيبِخ مه

) والسارِق والسـارِقَةُ فَـاقْطَعوا   37(
  اللَّـه نكَالًا ما نبا كَساًء بِمزا جمهيدأَي

زِيزع اللَّهو ) يمك38ح نم ابت نفَم (
بعد ظُلْمه وأَصلَح فَإِنَّ اللَّه يتوب علَيه إِنَّ 

) يمحر غَفُور 39اللَّه أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم (
 نم ذِّبعضِ يالْأَرو اتاومالس لْكم لَه

ع اللَّهاُء وشي نمل رفغياُء وشلَى كُـلِّ  ي
) يرٍء قَديـولُ لَـا   40شسا الرها أَيي (

  ـني الْكُفْرِ مونَ فارِعسي ينالَّذ كنزحي



   نمـؤت لَـمو هِماها بِأَفْونقَالُوا َآم ينالَّذ
قُلُوبهم ومن الَّذين هـادوا سـماعونَ   

ين لَم يأْتوك للْكَذبِ سماعونَ لقَومٍ َآخرِ
يحرفُونَ الْكَلم من بعد مواضعه يقُولُونَ 
   هـوتؤت إِنْ لَـمو ذُوهذَا فَخه ميتإِنْ أُوت
 لَه كلمت فَلَن هتنتف اللَّه رِدي نموا وذَرفَاح

ه أَنْ من اللَّه شيئًا أُولَئك الَّذين لَم يرِد اللَّ
 ملَهو يزا خيني الدف ملَه مهقُلُوب رطَهي

) يمظع ذَابع ةري الَْآخونَ 41فاعمس (
  ـاُءوكفَإِنْ ج تحلسبِ أَكَّالُونَ للْكَذل
فَاحكُم بينهم أَو أَعـرِض عـنهم وإِنْ   



ـ   ش وكـرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تئًا وي
  إِنَّ اللَّـه طسبِالْق مهنيب كُمفَاح تكَمح

) نيــط ــب الْمقِْس ح42ي ــف كَيو (
  كْـما حيهاةُ فروالت مهدنعو كونكِّمحي
 كا أُولَئمو كذَل دعب ننَ ملَّووتي ثُم اللَّه

) نِنيمؤا أ43َبِالْمـا  ) إِنيهاةَ فروا التلْنزن
   ينـونَ الَّـذبِيا النبِه كُمحي ورنى وده
 اربالْأَحونَ وانِيبالروا واده ينلَّذوا للَمأَس
بِما استحفظُوا من كتابِ اللَّه وكَـانوا  
 نوشاخو اسا النوشخاَء فَلَا تدهش هلَيع

و   لَـم ـنميلًا وا قَلني ثَماتوا بَِآيرتشلَا ت



    ـمه ـكفَأُولَئ لَ اللَّـهزا أَنبِم كُمحي
) وكَتبنا علَيهِم فيهـا أَنَّ  44الْكَافرونَ (

  فالْـأَننِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسالن
و الْأُذُنَ بِالْأُذُنو فبِالْأَن   ـنبِالس ـنالس

  ـوفَه بِه قدصت نفَم اصصق وحرالْجو
  لَ اللَّـهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار

) وقَفَّينا علَى 45فَأُولَئك هم الظَّالمونَ (
 نيا بمقًا لدصم ميرنِ مى ابيسبِع مَآثَارِه

م هيدى يده يهجِيلَ فالْإِن اهنيَآتو اةروالت ن
  اةرـوالت نم هيدي نيا بمقًا لدصمو ورنو

) نيقتلْمظَةً لعومى وده46و كُمحلْيو (



  لَـم نمو يهف لَ اللَّهزا أَنجِيلِ بِملُ الْإِنأَه
للَّـه فَأُولَئـك هـم    يحكُم بِما أَنزلَ ا

) وأَنزلْنا إِلَيك الْكتـاب  47الْفَاسقُونَ (
بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ 
 لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمفَاح هلَيا عنميهمو

حـق  ولَا تتبِع أَهواَءهم عما جاَءك من الْ
  لَـوا واجهنمةً وعرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جل
   ـنلَكةً وـداحةً وأُم لَكُمعلَج اَء اللَّهش
 اتريبِقُوا الْختفَاس اكُما َآتي مف كُملُوبيل
إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِمـا  

تخت يهف متفُونَ (كُن48ل  كُـماح أَنو (



  ماَءهـوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب
واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ 
 اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي اللَّه

 وبِهِمضِ ذُنعبِب مهيبصأَنْ ي نا مريإِنَّ كَثو
) أَفَحكْم الْجاهلية 49الناسِ لَفَاسقُونَ (

يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ 
) يا أَيها الَّذين َآمنـوا لَـا   50يوقنونَ (

 مهضعاَء بيلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيختت
بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم أَولياُء 

 ) نيمالظَّـال مي الْقَودهلَا ي 51إِنَّ اللَّه (
فَترى الَّذين في قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ 



فيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصيبنا دائـرةٌ  
بِالْفَت يأْتأَنْ ي ى اللَّهسفَع  ـنرٍ مأَم حِ أَو

عنده فَيصبِحوا علَى مـا أَسـروا فـي    
) نيمادن فُِسهِم52أَن   ينقُـولُ الَّـذيو (

  ـدهج وا بِاللَّهمأَقْس ينلَاِء الَّذؤوا أَهنَآم
  مـالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي

رِيناسوا خحب53( فَأَص ينا الَّذها أَيي (
  فـوفَس ينِهد نع كُمنم دتري نوا منَآم
يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّة علَى 
الْمؤمنِني أَعزة علَى الْكَافرِين يجاهدونَ 

لَائمٍ ذَلك في سبِيلِ اللَّه ولَا يخافُونَ لَومةَ 



  ـعاسو اللَّهاُء وشي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض
) يمل54ع  ـولُهسرو اللَّه كُميلا ومإِن (

والَّذين َآمنوا الَّذين يقيمـونَ الصـلَاةَ   
) 55ويؤتونَ الزكَاةَ وهـم راكعـونَ (  

لَه والَّذين َآمنوا فَإِنَّ ومن يتولَّ اللَّه ورسو
) يا أَيهـا  56حزب اللَّه هم الْغالبونَ (

الَّذين َآمنوا لَا تتخذُوا الَّـذين اتخـذُوا   
دينكُم هزوا ولَعبا مـن الَّـذين أُوتـوا    
 الْكتاب من قَبلكُم والْكُفَّار أَولياَء واتقُوا

) نِنيمؤم متإِنْ كُن 57اللَّه متيادإِذَا نو (
  ـكا ذَلبلَعا ووزا هذُوهخات لَاةإِلَى الص



) قُلْ يا أَهـلَ  58بِأَنهم قَوم لَا يعقلُونَ (
 ا بِاللَّهنا إِلَّا أَنْ َآمنونَ ممقنلْ تابِ هتالْك

ينا وما أُنزِلَ مـن قَبـلُ وأَنَّ   وما أُنزِلَ إِلَ
) قُلْ هلْ أُنبئُكُم 59أَكْثَركُم فَاسقُونَ (

 اللَّه هنلَع نم اللَّه دنةً عثُوبم كذَل نم ربِش
وغَضب علَيه وجعـلَ مـنهم الْقـردةَ    

 كأُولَئ الطَّاغُوت دبعو ازِيرنالْخو  ـرش
) 60مكَانا وأَضلُّ عن سواِء السـبِيلِ ( 

وإِذَا جاُءوكُم قَالُوا َآمنا وقَـد دخلُـوا   
  لَـمأَع اللَّهو وا بِهجرخ قَد مهبِالْكُفْرِ و

) وترى كَـثريا  61بِما كَانوا يكْتمونَ (



  ـدالْعي الْـإِثْمِ وونَ فارِعسي مهنم انو
وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَانوا يعملُونَ 

)62  ـاربالْأَحونَ وانِيبالر ماههنلَا يلَو (
 لَبِئْس تحالس هِمأَكْلو الْإِثْم هِملقَو نع

) وقَالَت الْيهود 63ما كَانوا يصنعونَ (
ت أَيديهِم ولُعنوا بِمـا  يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّ

   ـفكَي ـقفني انوطَتسبم اهدلْ يقَالُوا ب
 كزِلَ إِلَيا أُنم مهنا مرينَّ كَثزِيدلَياُء وشي
   مهـنيـا بنأَلْقَيا وكُفْرا وانيطُغ كبر نم

يمِ الْقواَء إِلَى يضغالْبةَ واودـا  الْعكُلَّم ةام
أَوقَدوا نارا للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه ويسعونَ 



    ـبحلَـا ي اللَّـها وادضِ فَسي الْأَرف
) ينفِْسدـابِ  64الْمتلَ الْكأَنَّ أَه لَوو (

   هِمئَاتـيس مهـنا عنا لَكَفَّرقَواتوا ونَآم
نج ماهلْنخلَأَديمِ (وعالن 65ات  لَـوو (

أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنـزِلَ  
  ـنمو هِمقفَو نلَأَكَلُوا م هِمبر نم هِمإِلَي
 ريكَثةٌ ودصقْتةٌ مأُم مهنم هِملجأَر تحت

ـ  66منهم ساَء ما يعملُونَ ( هـا أَيا ) ي
الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ 
 كمصعي اللَّهو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت لَم
    مي الْقَـوـدهلَـا ي اسِ إِنَّ اللَّهالن نم



) رِين67الْكَاف متابِ لَستلَ الْكا أَهقُلْ ي (
قى تتٍء حيلَى شجِيلَ عالْإِناةَ ورووا التيم

وما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولَيزِيدنَّ كَثريا 
منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربـك طُغيانـا   
   رِينمِ الْكَـافلَى الْقَـوع أْسا فَلَا تكُفْرو

 ) إِنَّ الَّذين َآمنوا والَّـذين هـادوا  68(
   بِاللَّـه ـنَآم نى مارصالنابِئُونَ والصو
  فـوا فَلَا خحاللَ صمعرِ ومِ الَْآخوالْيو

) لَقَد أَخذْنا 69علَيهِم ولَا هم يحزنونَ (
ميثَاق بنِي إِسرائيلَ وأَرسلْنا إِلَيهِم رسلًا 

لَـا تهـوى   كُلَّما جاَءهم رسولٌ بِمـا  



أَنفُسهم فَرِيقًا كَذَّبوا وفَرِيقًـا يقْتلُـونَ   
) وحِسبوا أَلَّا تكُونَ فتنـةٌ فَعمـوا   70(

وصموا ثُم تاب اللَّه علَيهِم ثُـم عمـوا   
وصموا كَثري منهم واللَّه بصـري بِمـا   

ذين قَالُوا إِنَّ ) لَقَد كَفَر ال71َّيعملُونَ (
 ِسيحقَالَ الْمو ميرم ناب ِسيحالْم وه اللَّه
  كُـمبري وبر وا اللَّهدبيلَ اعائرنِي إِسا بي
  ـهلَيع اللَّه مرح فَقَد بِاللَّه رِكشي نم هإِن

ـ   م نيملظَّـالا لمو ارالن اهأْومةَ ونالْج ن
) لَقَد كَفَر الَّذين قَـالُوا إِنَّ  72أَنصارٍ (

 داحو إِلَّا إِلَه إِلَه نا ممو ثُ ثَلَاثَةثَال اللَّه



 ينالَّذ نسمقُولُونَ لَيا يموا عهتني إِنْ لَمو
 ) ـيمأَل ذَابع مهنوا مأَفَلَـا  73كَفَر (

ه ويستغفرونه واللَّه غَفُور يتوبونَ إِلَى اللَّ
) يمحإِلَّـا  74ر ميرم ناب ِسيحا الْمم (

  ـهأُملُ وسالر هلقَب نم لَتخ ولٌ قَدسر
  ـفكَي ظُران امالطَّع أْكُلَانا ييقَةٌ كَاندص

كُـونَ  نبين لَهم الَْآيات ثُم انظُر أَنى يؤفَ
) قُلْ أَتعبدونَ من دون اللَّه ما لَـا  75(

   ـوه اللَّـها وفْعلَا نا ورض لَكُم كلمي
) يملالْع يعمابِ 76الستلَ الْكا أَهقُلْ ي (

لَا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحق ولَا تتبِعـوا  



لُّوا مض مٍ قَداَء قَووـلُّوا   أَهأَضـلُ وقَب ن
) 77كَثريا وضلُّوا عن سواِء السـبِيلِ ( 

لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى 
لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما 

) كَانوا لَـا  78عصوا وكَانوا يعتدونَ (
علُوه لَبِئْس ما كَانوا يتناهونَ عن منكَرٍ فَ

) ترى كَثريا منهم يتولَّـونَ  79يفْعلُونَ (
    ـملَه تمـا قَـدم وا لَبِئْسكَفَر ينالَّذ
أَنفُسهم أَنْ سخطَ اللَّه علَـيهِم وفـي   

) ولَو كَـانوا  80الْعذَابِ هم خالدونَ (
لنبِي وما أُنزِلَ إِلَيـه مـا   يؤمنونَ بِاللَّه وا



   مهـنا مريكَـث نلَكاَء ويلأَو مذُوهخات
) لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً 81فَاسقُونَ (

للَّذين َآمنوا الْيهود والَّـذين أَشـركُوا   
ا الَّذين ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً للَّذين َآمنو

 يِسنيسق مهنبِأَنَّ م كى ذَلارصا نقَالُوا إِن
) وإِذَا 82ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ (

 مهنيى أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الرا أُنوا معمس
  ـقالْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نم يضفت

بقُولُونَ ري  يندـاهالش عا منبا فَاكْتنا َآمن
) وما لَنا لَا نؤمن بِاللَّه وما جاَءنـا  83(

   ـعـا منبا رلَنخدأَنْ ي عطْمنو قالْح نم



) نيحالمِ الصا 84الْقَوبِم اللَّه مهفَأَثَاب (
أَنهـار  قَالُوا جنات تجرِي من تحتها الْ

   ِسـنِنيحاُء الْمـزج كذَلا ويهف يندالخ
) والَّذين كَفَروا وكَـذَّبوا بَِآياتنـا   85(

) يا أَيها 86أُولَئك أَصحاب الْجحيمِ (
الَّذين َآمنوا لَا تحرموا طَيبات ما أَحـلَّ  

اللَّه لَـا يحـب    اللَّه لَكُم ولَا تعتدوا إِنَّ
) يندتع87الْم اللَّه قَكُمزا رمكُلُوا مو (

   بِـه مـتي أَنالَّذ قُوا اللَّهاتا وبلَالًا طَيح
) لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِـاللَّغوِ  88مؤمنونَ (

 متقَّدا عبِم ذُكُماخؤي نلَكو انِكُممي أَيف



الْأَي  نيـاكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارم
    أَو ـيكُملـونَ أَهمطْعـا تم طسأَو نم
  جِـدي لَم نفَم ةقَبر رِيرحت أَو مهتوسك
فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ ذَلك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا 

كُمانمفَظُوا أَياحو ملَفْتح   نـيبي ككَذَل
) يا 89اللَّه لَكُم َآياته لَعلَّكُم تشكُرونَ (

  ِسـريالْمو رما الْخموا إِننَآم ينا الَّذهأَي
والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس مـن عمـلِ   

) 90الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ (
ا يمإِن    كُمـنيب ـعوقطَانُ أَنْ يـيالش رِيد

الْعداوةَ والْبغضاَء في الْخمرِ والْميِسـرِ  



ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ الصلَاة فَهلْ 
) وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا 91أَنتم منتهونَ (

لَّيووا فَإِنْ تذَراحولَ وسوا  الرلَمفَـاع مت
 ) ـبِنيلَاغُ الْما الْبنولسلَى را عم92أَن (

لَيس علَـى الَّـذين َآمنـوا وعملُـوا     
الصالحات جناح فيما طَعمـوا إِذَا مـا   
اتقَوا وَآمنوا وعملُوا الصالحات ثُم اتقَوا 

أَحا وقَوات وا ثُمنَآمو  ـبحي اللَّهوا ونس
) ِسنِنيحـوا  93الْمنَآم ينا الَّذها أَيي (

   الُـهنت دـيالص نٍء ميبِش اللَّه كُمنلُوبلَي
 افُهخي نم اللَّه لَمعيل كُماحرِمو يكُمدأَي



 ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ
) يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقْتلُوا 94ليم (أَ

الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمدا 
  بِـه كُمحمِ يعالن نلَ ما قَتثْلُ ماٌء مزفَج
   أَو ـةبغَ الْكَعـالا بيده كُمنلٍ مدا عذَو

م امةٌ طَعكَفَّار   ـكلُ ذَلـدع أَو نياكس
صياما ليذُوق وبالَ أَمرِه عفَا اللَّه عمـا  
   اللَّـهو ـهنم اللَّه مقتنفَي ادع نمو لَفس

) أُحلَّ لَكُم صـيد  95عزِيز ذُو انتقَامٍ (
   ةارـيلسلو ا لَكُـماعتم هامطَعرِ وحالْب

رحـا  ومرح متما دم رالْب ديص كُملَيع م



) 96واتقُوا اللَّه الَّذي إِلَيه تحشـرونَ ( 
جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحـرام قيامـا   
  ـدالْقَلَائو يدالْهو امرالْح رهالشاسِ ولنل

ي وا أَنَّ اللَّهلَمعتل كـي    ذَلـا فم لَـمع
السماوات وما في الْأَرضِ وأَنَّ اللَّه بِكُلِّ 

) يملٍء عي97ش يددش وا أَنَّ اللَّهلَماع (
) يمحر غَفُور أَنَّ اللَّهقَابِ وا 98الْعم (

علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ واللَّه يعلَـم مـا   
) قُلْ لَا يستوِي 99تمونَ (تبدونَ وما تكْ

الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبـك كَثْـرةُ   
الْخبِيث فَاتقُوا اللَّه يا أُولـي الْأَلْبـابِ   



) يا أَيها الَّـذين  100لَعلَّكُم تفْلحونَ (
  لَكُـم دباَء إِنْ تيأَش نأَلُوا عسوا لَا تنَآم

م وإِنْ تسأَلُوا عنها حـني ينـزلُ   تسؤكُ
 غَفُور اللَّها وهنع فَا اللَّهع لَكُم دبَآنُ تالْقُر

) يمل101ح كُملقَب نم ما قَوأَلَهس قَد (
) رِينا كَافوا بِهحبأَص لَ 102ثُمعا جم (

ا وصيلَة ولَا اللَّه من بحرية ولَا سائبة ولَ
حامٍ ولَكن الَّذين كَفَروا يفْترونَ علَـى  

) 103اللَّه الْكَذب وأَكْثَرهم لَا يعقلُونَ (
   لَ اللَّـهـزا أَنا إِلَى مالَوعت ميلَ لَهإِذَا قو
 هلَيا عندجا وا منبسولِ قَالُوا حسإِلَى الرو



أَولَو كَانَ َآباؤهم لَا يعلَمونَ شيئًا  َآباَءنا
) يا أَيها الَّذين َآمنوا 104ولَا يهتدونَ (

علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا 
 ئُكُمبنا فَييعمج كُمجِعرم إِلَى اللَّه متيدتاه

) يا أَيها الَّذين 105( بِما كُنتم تعملُونَ
  كُمـدأَح رضإِذَا ح نِكُميةُ بادهوا شنَآم
الْموت حني الْوصية اثْنـان ذَوا عـدلٍ   
   مـتإِنْ أَن ـرِكُمغَي نم انرَآخ أَو كُمنم
ضربتم في الْأَرضِ فَأَصـابتكُم مصـيبةُ   

سونهما من بعـد الصـلَاة   الْموت تحبِ
  رِي بِـهتشلَا ن متبتار إِن بِاللَّه انقِْسمفَي



ثَمنا ولَو كَانَ ذَا قُربى ولَا نكْتم شهادةَ 
 ) نيمالْـَآث نا إِذًا لَمإِن فَـإِنْ  106اللَّه (

  ـا فَـَآخقَّا إِثْمحتا اسمهلَى أَنع رثع انر
 هِملَيع قحتاس ينالَّذ نا ممهقَامم انقُومي
 نم قا أَحنتادهلَش بِاللَّه انقِْسمفَي انلَيالْأَو
    ـنـا إِذًا لَما إِننيـدتا اعما وهِمتادهش

) نيموا  107الظَّالـأْتى أَنْ ينأَد كذَل (
ى وجهِها أَو يخافُوا أَنْ ترد بِالشهادة علَ

أَيمانٌ بعد أَيمانِهِم واتقُوا اللَّه واسمعوا 
 ) نيـقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّه108و (

 متاذَا أُجِبقُولُ ملَ فَيسالر اللَّه عمجي موي



تأَن كا إِنلَن لْمـوبِ   قَالُوا لَا عيالْغ لَّامع
)109 ميرم نى ابيسا عي إِذْ قَالَ اللَّه (

اذْكُر نِعمتي علَيك وعلى والـدتك إِذْ  
أَيدتك بِروحِ الْقُدسِ تكَلِّم الناس فـي  
   ـابتالْك ـكتلَّمإِذْ علًا وكَهو دهالْم

اةَ وروالتةَ وكْمالْحو  لُـقخإِذْ تجِيلَ والْإِن
من الطِّنيِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي فَتنفُخ فيها 
    ـهالْأَكْم ـرِئبتا بِـإِذْنِي وركُونُ طَيفَت
والْأَبرص بِإِذْنِي وإِذْ تخرِج الْموتى بِإِذْنِي 

تهم وإِذْ كَفَفْت بنِي إِسرائيلَ عنك إِذْ جِئْ
بِالْبينات فَقَالَ الَّذين كَفَروا منهم إِنْ هذَا 



) بِنيم رحإِلَى 110إِلَّا س تيحإِذْ أَوو (
الْحوارِيني أَنْ َآمنوا بِي وبِرسولي قَـالُوا  

) إِذْ 111َآمنا واشهد بِأَننا مسـلمونَ ( 
ونَ يارِيوـلْ  قَالَ الْحه ميرم نى ابيسا ع

  ـنةً مدائا منلَيلَ عزنأَنْ ي كبر يعطتسي
  نِنيمـؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاِء قَالَ اتمالس

) قَالُوا نرِيـد أَنْ نأْكُـلَ منهـا    112(
وتطْمئن قُلُوبنا ونعلَم أَنْ قَـد صـدقْتنا   

) 113ونَ علَيها من الشـاهدين ( ونكُ
قَالَ عيسى ابن مريم اللَّهم ربنـا أَنـزِلْ   
علَينا مائدةً من السماِء تكُونُ لَنا عيـدا  



  ـتأَنا وقْنزارو كنةً مَآيا ورِنَآخا ونلأَول
) نيازِقالر ري114خ ـي   ) قَالَ اللَّـهإِن

منزلُها علَيكُم فَمن يكْفُر بعد منكُم فَإِني 
 نيالَمالْع نا مدأَح هذِّبا لَا أُعذَابع هذِّبأُع

)115 ميرم نى ابيسا عي إِذْ قَالَ اللَّهو (
أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ 

د ني مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه ون
 هقُلْت تإِنْ كُن قي بِحل سا لَيأَنْ أَقُولَ م
  لَـملَا أَعفِْسي وي نا فم لَمعت هتملع فَقَد
ما في نفِْسك إِنك أَنت علَّام الْغيـوبِ  

)116ترا أَمإِلَّا م ملَه ا قُلْتم ( أَن نِي بِه



  هِملَـيع تكُنو كُمبري وبر وا اللَّهدباع
 تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دا مهِيدش
أَنت الرقيب علَيهِم وأَنت علَى كُلِّ شيٍء 

) هِيد117ش كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت (
فغإِنْ تو يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه ر

)118 نيقادالص فَعني موذَا يه قَالَ اللَّه (
صدقُهم لَهم جنات تجرِي من تحتهـا  
 مهنع اللَّه يضا ردا أَبيهف يندالخ ارهالْأَن

الْع زالْفَو كذَل هنوا عضرو) يم119ظ (
  ـيهِنا فمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهل

) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وه120و (  



 

  سورة األنعام 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

    اتاوـمالس لَـقي خالَّـذ لَّهل دمالْح
ـ   م والْأَرض وجعلَ الظُّلُمات والنـور ثُ

) هـو  1الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ (
الَّذي خلَقَكُم من طنيٍ ثُم قَضى أَجلًـا  

) 2وأَجلٌ مسمى عنده ثُم أَنتم تمترونَ (
وهو اللَّه في السماوات وفـي الْـأَرضِ   

 لَمعيو كُمرهجو كُمرس لَمعونَ يكِْسبا تم
)3 هِمبر اتَآي نم ةَآي نم يهِمأْتا تمو (



) نيرِضعا مهنوا عوا 4إِلَّا كَانكَذَّب فَقَد (
بِالْحق لَما جاَءهم فَسوف يأْتيهِم أَنباُء ما 

) أَلَم يروا كَـم  5كَانوا بِه يستهزِئُونَ (
من قَبلهِم من قَرن مكَّناهم فـي   أَهلَكْنا

الْأَرضِ ما لَم نمكِّن لَكُم وأَرسلْنا السماَء 
 نرِي مجت ارها الْأَنلْنعجا وارردم هِملَيع
 نا مأْنشأَنو وبِهِمبِذُن ماهلَكْنفَأَه هِمتحت

) ولَو نزلْنا علَيك 6ن (بعدهم قَرنا َآخرِي
كتابا في قرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيديهِم لَقَالَ 

) بِنيم رحذَا إِلَّا سوا إِنْ هكَفَر ين7الَّذ (
وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه ملَك ولَو أَنزلْنـا  



) ولَو 8( ملَكًا لَقُضي الْأَمر ثُم لَا ينظَرونَ
جعلْناه ملَكًا لَجعلْناه رجلًـا ولَلَبسـنا   

) ولَقَد اسـتهزِئ  9علَيهِم ما يلْبِسونَ (
بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّذين سـخروا  

) قُـلْ  10منهم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ (
ان ضِ ثُمي الْأَروا فريكَانَ س فوا كَيظُر

) كَذِّبِنيةُ الْمباقـي  11عا فم نمقُلْ ل (
السماوات والْأَرضِ قُلْ للَّه كَتب علَـى  
 ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمنعمجةَ لَيمحالر فِْسهن
لَا ريب فيه الَّذين خِسروا أَنفُسهم فَهم لَا 

نمؤـلِ  12ونَ (يي اللَّيف كَنا سم لَهو (



) يملالْع يعمالس وهارِ وهالنقُـلْ  13و (
   اتاوـمرِ السا فَـاطيلذُ وخأَت اللَّه رأَغَي
والْأَرضِ وهو يطْعم ولَا يطْعم قُلْ إِنـي  
أُمرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسـلَم ولَـا   

) نيرِكشالْم نم نكُونـي  14تقُلْ إِن (
أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ 

)15 همحر فَقَد ذئموي هنع فرصي نم (
) بِنيالْم زالْفَو كذَل16و كسسمإِنْ يو (

نْ اللَّه بِضر فَلَا كَاشف لَه إِلَّـا هـو وإِ  
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسسمي

)17   ـوهو هـادبع قفَو رالْقَاه وهو (



) بِريالْخ يمكٍء   18الْحـيش قُـلْ أَي (
 كُمنيبنِي ويب هِيدش ةً قُلِ اللَّهادهش رأَكْب

رذأُنَآنُ لذَا الْقُره إِلَي يأُوحو نمو بِه كُم
بلَغَ أَئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّه َآلهـةً  
 داحو إِلَه وا همقُلْ إِن دهى قُلْ لَا أَشرأُخ

) الَّذين 19وإِننِي برِيٌء مما تشرِكُونَ (
َآتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُـونَ  

َءهم الَّذين خِسروا أَنفُسهم فَهم لَـا  أَبنا
) ومن أَظْلَم ممنِ افْتـرى  20يؤمنونَ (

علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بَِآياته إِنه لَـا  
) ويوم نحشـرهم  21يفْلح الظَّالمونَ (



يـن  جميعا ثُم نقُولُ للَّذين أَشـركُوا أَ 
) 22شركَاؤكُم الَّذين كُنتم تزعمونَ (

ثُم لَم تكُن فتنتهم إِلَّا أَنْ قَالُوا واللَّه ربنا 
) نيرِكشا ما كُن23م   ـفكَي ظُـران (

كَذَبوا علَى أَنفُِسهِم وضلَّ عـنهم مـا   
يستمع  ) ومنهم من24كَانوا يفْترونَ (

إِلَيك وجعلْنا علَى قُلُـوبِهِم أَكنـةً أَنْ   
يفْقَهوه وفي َآذَانِهِم وقْرا وإِنْ يروا كُـلَّ  
    ـاُءوكـى إِذَا جتـا حوا بِهنمؤلَا ي ةَآي
يجادلُونك يقُولُ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا 

لالْأَو رياطأَس) 25ني  ـهننَ عوهني مهو (



وينأَونَ عنه وإِنْ يهلكُونَ إِلَّا أَنفُسهم وما 
) ولَو ترى إِذْ وقفُوا علَى 26يشعرونَ (

 اتبَِآي كَذِّبلَا نو درا ننتا لَيارِ فَقَالُوا يالن
 نِنيمؤالْم نكُونَ منا ونبا 27(ردلْ بب (

لَهم ما كَانوا يخفُونَ من قَبلُ ولَو ردوا 
لَعادوا لما نهوا عنه وإِنهـم لَكَـاذبونَ   

) وقَالُوا إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا وما 28(
) نيوثعببِم نحفُوا 29نقى إِذْ ورت لَوو (

هِمبلَى رقَـالُوا   ع قذَا بِالْحه سقَالَ أَلَي
 متا كُنبِم ذَابا قَالَ فَذُوقُوا الْعنبرلَى وب

) قَد خِسر الَّذين كَـذَّبوا  30تكْفُرونَ (



بِلقَاِء اللَّه حتى إِذَا جاَءتهم الساعةُ بغتةً 
فيها وهم  قَالُوا يا حسرتنا علَى ما فَرطْنا

يحملُونَ أَوزارهم علَى ظُهورِهم أَلَا ساَء 
) وما الْحياةُ الدنيا إِلَّـا  31ما يزِرونَ (

  ينلَّـذل ريةُ خرالَْآخ ارلَلدو ولَهو بلَع
) قَد نعلَم إِنـه  32يتقُونَ أَفَلَا تعقلُونَ (

ـ  ذي يقُولُـونَ فَـإِنهم لَـا    لَيحزنك الَّ
  اللَّـه اتبَِآي نيمالظَّال نلَكو كونكَذِّبي

) ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من 33يجحدونَ (
قَبلك فَصبروا علَى مـا كُـذِّبوا وأُوذُوا   
 اللَّه اتمكَللَ لدبلَا ما ونرصن ماهى أَتتح



) وإِنْ 34د جاَءك من نبإِ الْمرسلني (ولَقَ
 تطَعتاس فَإِن مهاضرإِع كلَيع ركَانَ كَب
أَنْ تبتغي نفَقًا في الْأَرضِ أَو سلَّما فـي  
    ـاَء اللَّـهش لَـوو ةبَِآي مهيأْتاِء فَتمالس

ـ  ونن مـن  لَجمعهم علَى الْهدى فَلَا تكُ
) نيلاه35الْج  ينالَّـذ جِيبتسا يمإِن (

  ـهإِلَي ثُم اللَّه مثُهعبى يتوالْمونَ وعمسي
) وقَالُوا لَولَا نزلَ علَيه َآيةٌ 36يرجعونَ (

من ربه قُلْ إِنَّ اللَّه قَادر علَى أَنْ ينزلَ َآيةً 
لَكونَ (ولَمعلَا ي مهأَكْثَر 37ن نا ممو (

 هياحنبِج ريطرٍ يلَا طَائضِ وي الْأَرف ةابد



 نابِ متي الْكا فطْنا فَرم ثَالُكُمأَم مإِلَّا أُم
) 38شيٍء ثُم إِلَى ربهِـم يحشـرونَ (  

ما صناتوا بَِآيكَذَّب ينالَّذـي    وف كْـمبو
الظُّلُمات من يشأ اللَّه يضللْه ومن يشـأْ  

) قُـلْ  39يجعلْه علَى صراط مستقيمٍ (
  كُمـتأَت أَو اللَّه ذَابع اكُمإِنْ أَت كُمتأَيأَر
    مـتونَ إِنْ كُنعـدت اللَّـه رةُ أَغَياعالس

) نيقادلْ إ40ِصب ( فكْشونَ فَيعدت اهي
ما تدعونَ إِلَيه إِنْ شاَء وتنسـونَ مـا   

) ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُمـمٍ  41تشرِكُونَ (
من قَبلك فَأَخذْناهم بِالْبأْساِء والضـراِء  



) فَلَولَا إِذْ جاَءهم 42لَعلَّهم يتضرعونَ (
تضرعوا ولَكن قَست قُلُوبهم وزين  بأْسنا

) 43لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يعملُـونَ ( 
   هِملَـيـا عنحفَت وا بِها ذُكِّروا مسا نفَلَم
أَبواب كُلِّ شيٍء حتى إِذَا فَرِحوا بِمـا  

لبم مةً فَإِذَا هتغب ماهذْنوا أَخـونَ  أُوتس
) فَقُطع دابِر الْقَومِ الَّذين ظَلَمـوا  44(

 ) نيـالَمالْع بر لَّهل دمالْحقُـلْ  45و (
 كُمارصأَبو كُمعمس ذَ اللَّهإِنْ أَخ متأَيأَر
   اللَّـه ـرغَي إِلَه نم لَى قُلُوبِكُمع متخو

ن فكَي ظُران بِه يكُمأْتي ثُم اتالَْآي فرص



) قُـلْ أَرأَيـتكُم إِنْ   46هم يصدفُونَ (
أَتاكُم عذَاب اللَّه بغتةً أَو جهـرةً هـلْ   

) ومـا  47يهلَك إِلَّا الْقَوم الظَّالمونَ (
  رِينـذنمو رِينشبإِلَّا م نيلسرلُ الْمسرن

ح فَلَا خوف علَيهِم ولَـا  فَمن َآمن وأَصلَ
) والَّذين كَذَّبوا بَِآياتنا 48هم يحزنونَ (

يمسهم الْعذَاب بِما كَـانوا يفْسـقُونَ   
)49  نائـزي خدنع قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم (

اللَّه ولَا أَعلَم الْغيب ولَا أَقُولُ لَكُم إِنـي  
نْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي قُلْ هـلْ  ملَك إِ

يستوِي الْأَعمى والْبصري أَفَلَا تتفَكَّـرونَ  



) وأَنذر بِه الَّـذين يخـافُونَ أَنْ   50(
  ونِـهد نم ملَه سلَي هِمبوا إِلَى ررشحي

) ولَـا  51ولي ولَا شفيع لَعلَّهم يتقُونَ (
 يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ دطْرت
 نم ابِهِمسح نم كلَيا عم ههجونَ ورِيدي
شيٍء وما من حسابِك علَيهِم من شيٍء 

 ) نيمالظَّـال نكُونَ مفَت مهدطْر52فَت (
هضعا بنفَت ككَذَلقُولُـوا   ويضٍ لعبِـب م

 اللَّه سا أَلَينِنيب نم هِملَيع اللَّه نلَاِء مؤأَه
 ) رِينـاكبِالش لَم53بِأَع  ـاَءكإِذَا جو (

  كُملَـيع لَاما فَقُلْ سناتونَ بَِآينمؤي ينالَّذ



ـ  م هةَ أَنمحالر فِْسهلَى نع كُمبر بكَت ن
  ـنم ابت ثُم الَةهوًءا بِجس كُمنلَ ممع

 ) ـيمحر غَفُور هفَأَن لَحأَصو هدع54ب (
وكَذَلك نفَصلُ الَْآيات ولتستبِني سـبِيلُ  

) نيرِمج55الْم دبأَنْ أَع هِيتي نقُلْ إِن (
لْ لَا أَتبِـع  الَّذين تدعونَ من دون اللَّه قُ

   ـنـا ما أَنمإِذًا و لَلْتض قَد اَءكُموأَه
) يندته56الْم  ـنم ةنيلَى بي عقُلْ إِن (

ربي وكَذَّبتم بِه ما عندي ما تستعجِلُونَ 
  ـوهو قالْح قُصي لَّهإِلَّا ل كْمالْح إِن بِه

لالْفَاص ريخ) ا 57نيي مدنأَنَّ ع قُلْ لَو (



 كُمنيبنِي ويب رالْأَم يلَقُض جِلُونَ بِهعتست
 ) نيمبِالظَّـال لَمأَع اللَّه58و  هـدنعو (

مفَاتح الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما 
نقُطُ مسا تمرِ وحالْبو ري الْبإِلَّا  ف قَةرو

يعلَمها ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا 
رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتـابٍ مـبِنيٍ   

)59 لَمعيلِ وبِاللَّي فَّاكُموتي يالَّذ وهو (
ما جرحتم بِالنهارِ ثُم يبعثُكُم فيه ليقْضى 

مسلٌ مأَج ئُكُمبني ثُم كُمجِعرم هإِلَي ى ثُم
) وهو الْقَـاهر  60بِما كُنتم تعملُونَ (

فَوق عباده ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً حتـى  



إِذَا جاَء أَحدكُم الْموت توفَّتـه رسـلُنا   
ى اللَّه ) ثُم ردوا إِل61َوهم لَا يفَرطُونَ (

 عرأَس وهو كْمالْح أَلَا لَه قالْح ملَاهوم
) بِنياس62الْح  ـنم يكُمجني نقُلْ م (

ظُلُمات الْبر والْبحرِ تدعونـه تضـرعا   
  ـنم نكُونلَن هذه نا مانجأَن نةً لَئفْيخو

) رِيناكـا  ) قُلِ الل63َّالشهنم يكُمجني ه
) 64ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتم تشرِكُونَ (

   كُملَـيـثَ ععبلَى أَنْ يع رالْقَاد وقُلْ ه
 كُملجأَر تحت نم أَو كُمقفَو نا مذَابع
  ـأْسب كُمضعب يقذيا وعيش كُملْبِسي أَو



يف نصرف الَْآيات لَعلَّهم بعضٍ انظُر كَ
) وكَذَّب بِه قَومك وهـو  65يفْقَهونَ (

) 66الْحق قُلْ لَست علَيكُم بِوكيـلٍ ( 
) 67لكُلِّ نبإٍ مستقَر وسوف تعلَمونَ (

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في َآياتنـا  
هنع رِضفَأَع يثدي حوا فوضخى يتح م

 دعب دقْعطَانُ فَلَا تيالش كنِسينا يإِمو رِهغَي
) نيممِ الظَّالالْقَو عى مـا  68الذِّكْرمو (

علَى الَّذين يتقُونَ من حسابِهِم من شيٍء 
 ) وذَر69ِولَكن ذكْرى لَعلَّهم يتقُـونَ ( 

 مهتغَرا وولَها وبلَع مهينذُوا دخات ينالَّذ



الْحياةُ الدنيا وذَكِّر بِه أَنْ تبسلَ نفْس بِما 
كَسبت لَيس لَها من دون اللَّه ولي ولَـا  
شفيع وإِنْ تعدلْ كُلَّ عدلٍ لَا يؤخذْ منها 

ذين أُبِسلُوا بِما كَسـبوا لَهـم   أُولَئك الَّ
شراب من حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانوا 

) قُلْ أَندعو من دون اللَّه 70يكْفُرونَ (
ما لَا ينفَعنا ولَا يضرنا ونرد علَى أَعقَابِنا 

   وهـتي اسكَالَّـذ ا اللَّـهاندإِذْ ه دعب هت
 ابحأَص انَ لَهريضِ حي الْأَرف نياطيالش
 ى اللَّهدا قُلْ إِنَّ هنى ائْتدإِلَى الْه هونعدي
  نيـالَمالْع برل ملسنا لنرأُمى ودالْه وه



)71  ـوهو قُوهاتلَاةَ ووا الصيمأَنْ أَقو (
رشحت هي إِلَيي  72ونَ (الَّذالَّـذ وهو (

  مـويو قبِالْح ضالْأَرو اتاومالس لَقخ
 لْكالْم لَهو قالْح لُهكُونُ قَوفَي قُولُ كُني
يوم ينفَخ في الصـورِ عـالم الْغيـبِ    

 ) ـبِريالْخ يمكالْح وهو ةادهالش73و (
يماهرإِذْ قَالَ إِبا  وامنذُ أَصختأَت رَآز أَبِيهل

َآلهةً إِني أَراك وقَومك في ضلَالٍ مـبِنيٍ  
)74  لَكُـوتم يماهررِي إِبن ككَذَلو (

 نِنيوقالْم نكُونَ ميلضِ والْأَرو اتاومالس
) فَلَما جن علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا 75(



لَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَـا أُحـب   قَا
) نيلازِغًا قَالَ 76الَْآفب رأَى الْقَما رفَلَم (

هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئن لَم يهـدنِي  
 ) ـالِّنيمِ الضالْقَو نم ني لَأَكُونب77ر (

لَ هذَا ربـي  فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً قَا
هذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَـومِ إِنـي   

) إِني وجهت 78برِيٌء مما تشرِكُونَ (
  ضالْـأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو

  ) نيـرِكشالْم ـنا ما أَنمنِيفًا و79ح (
ني في اللَّه وقَد وحاجه قَومه قَالَ أَتحاجو

هدان ولَا أَخاف ما تشرِكُونَ بِه إِلَّـا أَنْ  



يشاَء ربي شيئًا وسع ربي كُـلَّ شـيٍء   
) وكَيـف  80علْما أَفَلَا تتـذَكَّرونَ ( 

  كُـمافُونَ أَنخلَا تو مكْترا أَشم افأَخ
ا لَمم بِاللَّه مكْترأَش    كُملَـيع لْ بِـهزني

سلْطَانا فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْـأَمنِ إِنْ  
) الَّذين َآمنوا ولَـم  81كُنتم تعلَمونَ (

  نالْـأَم ملَه كبِظُلْمٍ أُولَئ مهانوا إِميلْبِسي
) وتلْـك حجتنـا   82وهم مهتدونَ (

إِبراهيم علَى قَومه نرفَع درجات َآتيناها 
 ) ـيملع يمكح كباُء إِنَّ رشن ن83م (

ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب كُلا هـدينا  



 وداود هتيذُر نملُ وقَب نا منيدا هوحنو
وسلَيمانَ وأَيوب ويوسـف وموسـى   

و   ِسـنِنيحـزِي الْمجن ككَذَلونَ واره
)84  ـاسإِلْيى ويسعى ويحيا وكَرِيزو (

) نيحالالص نيلَ  85كُلٌّ ماعـمإِسو (
والْيسع ويونس ولُوطًا وكُلا فَضلْنا علَى 

) نيالَم86الْع  هِمـاتيذُرو هِمائَآب نمو (
إِخإِلَـى   و ماهنيـدهو ماهنيبتاجو انِهِمو

) ذَلك هدى اللَّـه  87صراط مستقيمٍ (
    لَـوو هـادبع ـناُء مشي نم ي بِهدهي
أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُـونَ  



)88   ـابتالْك مـاهنيَآت ينالَّذ كأُولَئ (
الْحو لَاِء فَقَدؤا هبِه كْفُرةَ فَإِنْ يوبالنو كْم

   رِينـا بِكَـافوا بِهسا لَيما قَوا بِهكَّلْنو
)89 ماهدفَبِه ى اللَّهده ينالَّذ كأُولَئ (

اقْتده قُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ هو إِلَّا 
) نيالَملْعى لكْر90ذ  وا اللَّـهرا قَدمو (

حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ 
من شيٍء قُلْ من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاَء 
  ـهلُونعجاسِ تلنى لدها وورى نوسم بِه
 متلِّمعا وريفُونَ كَثختا وهوندبت يساطقَر

م ثُم قُلِ اللَّه كُماؤلَا َآبو متوا أَنلَمعت ا لَم



) وهذَا 91ذَرهم في خوضهِم يلْعبونَ (
  نـيي بالَّذ قدصم كاربم اهلْنزأَن ابتك
يديه ولتنذر أُم الْقُـرى ومـن حولَهـا    

ونَ بِالَْآخنمؤي ينالَّذو مهو ونَ بِهنمؤي ةر
) ومن أَظْلَم 92علَى صلَاتهِم يحافظُونَ (

 يقَالَ أُوح ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم
إِلَي ولَم يوح إِلَيه شيٌء ومن قَالَ سأُنزِلُ 

 مالظَّـال ى إِذرت لَوو لَ اللَّهزا أَنثْلَ مونَ م
في غَمرات الْموت والْملَائكَةُ باسـطُو  
أَيديهِم أَخرِجوا أَنفُسكُم الْيوم تجـزونَ  
 لَى اللَّهقُولُونَ عت متا كُنبِم ونالْه ذَابع



غَير الْحق وكُنتم عن َآياته تسـتكْبِرونَ  
ـ  93( رادى كَمـا  ) ولَقَد جِئْتمونـا فُ

 اكُملْنوا خم مكْترتو ةرلَ مأَو اكُملَقْنخ
 كُــمعى مــرــا نمو ــورِكُماَء ظُهرو
   ـيكُمف ـمهأَن متمعز ينالَّذ اَءكُمفَعش
شركَاُء لَقَد تقَطَّع بينكُم وضلَّ عنكُم ما 

نَّ اللَّه فَالق الْحب ) إ94ِكُنتم تزعمونَ (
 رِجخمو تيالْم نم يالْح رِجخى يوالنو
الْميت من الْحي ذَلكُـم اللَّـه فَـأَنى    

) فَالق الْإِصباحِ وجعـلَ  95تؤفَكُونَ (
اللَّيلَ سكَنا والشمس والْقَمر حسـبانا  



) وهـو  96عزِيزِ الْعليمِ (ذَلك تقْدير الْ
الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدوا بِها في 
  ـاتا الَْآيلْنفَص رِ قَدحالْبو رالْب اتظُلُم

) وهو الَّذي أَنشأَكُم 97لقَومٍ يعلَمونَ (
 قَد عدوتسمو قَرتسفَم ةداحفْسٍ ون نم

) وهو 98صلْنا الَْآيات لقَومٍ يفْقَهونَ (فَ
  ا بِـهنجراًء فَأَخاِء ممالس نلَ مزي أَنالَّذ
نبات كُلِّ شيٍء فَأَخرجنا منـه خضـرا   
 نلِ مخالن نما وباكرتا مبح هنم رِجخن

نجةٌ وانِيانٌ دونا قهـابٍ  طَلْعنأَع نم ات
  ـابِهشتم رغَيا وبِهتشانَ ممالرونَ وتيالزو



انظُروا إِلَى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعه إِنَّ فـي  
) وجعلُوا 99ذَلكُم لََآيات لقَومٍ يؤمنونَ (

  قُوا لَـهرخو ملَقَهخو كَاَء الْجِنرش لَّهل
ـالَى  بعتو هانحبلْمٍ سرِ عيبِغ اتنبو نِني

) بديع السـماوات  100عما يصفُونَ (
 لَه كُنت لَمو لَدو كُونُ لَهى يضِ أَنالْأَرو
صاحبةٌ وخلَق كُلَّ شيٍء وهو بِكُلِّ شيٍء 

) يملل101َع كُمبر اللَّه كُمإِلَّا ) ذَل ا إِلَه
هو خالق كُلِّ شيٍء فَاعبدوه وهو علَـى  

) لَـا تدرِكُـه   102كُلِّ شيٍء وكيلٌ (
 يفاللَّط وهو ارصالْأَب رِكدي وهو ارصالْأَب



) بِري103الْخ  ـنم رائصب اَءكُمج قَد (
 فِْسهنفَل رصأَب نفَم كُمبر   ـيمع ـنمو

 ) ـيظفبِح كُملَيا عا أَنما وهلَي104فَع (
 تسرقُولُوا ديلو اتالَْآي فرصن ككَذَلو

) اتبِع مـا  105ولنبينه لقَومٍ يعلَمونَ (
   ـوإِلَّـا ه لَا إِلَه كبر نم كإِلَي يأُوح

رِكشنِ الْمع رِضأَعو) 106ني  لَـوو (
 هِملَيع اكلْنعا جمكُوا ورا أَشم اَء اللَّهش

) 107حفيظًا وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ (
  اللَّـه وند نونَ معدي ينوا الَّذبسلَا تو
فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ علْمٍ كَذَلك زينـا  



ةكُلِّ أُمل  مهجِعرم هِمبإِلَى ر ثُم ملَهمع
) 108فَينبئُهم بِما كَـانوا يعملُـونَ (  

 مهاَءتج نلَئ انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسو
 اللَّه دنع اتا الَْآيما قُلْ إِنبِه ننمؤةٌ لَيَآي

ذَا جاَءت لَا يؤمنونَ وما يشعركُم أَنها إِ
) ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما 109(

لَم يؤمنوا بِه أَولَ مرة ونـذَرهم فـي   
) ولَو أَننا نزلْنا 110طُغيانِهِم يعمهونَ (

نرشحى وتوالْم مهكَلَّمكَةَ ولَائالْم هِما إِلَي
علَيهِم كُلَّ شيٍء قُبلًا ما كَانوا ليؤمنوا إِلَّا 
أَنْ يشاَء اللَّه ولَكن أَكْثَرهم يجهلُـونَ  



) وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا 111(
شياطني الْإِنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى 

غُرورا ولَو شـاَء   بعضٍ زخرف الْقَولِ
ربك ما فَعلُوه فَذَرهم ومـا يفْتـرونَ   

) ولتصغى إِلَيه أَفْئدةُ الَّـذين لَـا   112(
يؤمنونَ بِالَْآخرة وليرضوه وليقْترِفُوا مـا  

) أَفَغير اللَّه أَبتغـي  113هم مقْترِفُونَ (
وها وكَمح   ـابتالْك كُملَ إِلَيزي أَنالَّذ

مفَصلًا والَّذين َآتيناهم الْكتاب يعلَمـونَ  
 نم نكُونفَلَا ت قبِالْح كبر نلٌ مزنم هأَن

) رِينتم114الْم  ـكبةُ رمكَل تمتو (



 ـهاتمكَللَ لدبلًا لَا مدعقًا ودص   ـوهو
) يملالْع يعم115الس  أَكْثَـر عطإِنْ تو (

من في الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه إِنْ 
يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصـونَ  

)116 نلُّ عضي نم لَمأَع وه كبإِنَّ ر (
) 117الْمهتـدين ( سبِيله وهو أَعلَـم بِ 

  مـتإِنْ كُن هلَيع اللَّه ماس را ذُكمفَكُلُوا م
) نِنيمؤم هاتأَلَّـا   118بَِآي ا لَكُـممو (

تأْكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه وقَد فَصلَ 
هإِلَي متطُرِرا اضإِلَّا م كُملَيع مرا حم لَكُم 

وإِنَّ كَثريا لَيضلُّونَ بِأَهوائهِم بِغيرِ علْمٍ إِنَّ 



) يندتعبِالْم لَمأَع وه كبوا 119رذَرو (
ظَاهر الْإِثْمِ وباطنه إِنَّ الَّذين يكِْسـبونَ  
الْإِثْم سيجزونَ بِمـا كَـانوا يقْترِفُـونَ    

مما لَم يذْكَرِ اسـم  ) ولَا تأْكُلُوا 120(
   نياطـيإِنَّ الشو ـقسلَف هإِنو هلَيع اللَّه
لَيوحونَ إِلَى أَوليائهِم ليجـادلُوكُم وإِنْ  

) 121أَطَعتموهم إِنكُم لَمشـرِكُونَ ( 
أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا 

شمـي    يف ثَلُـهم ـناسِ كَمي النف ي بِه
 نيز كا كَذَلهنارِجٍ مبِخ سلَي اتالظُّلُم

) 122للْكَافرِين ما كَـانوا يعملُـونَ (  



   أَكَـابِر ـةيي كُلِّ قَرا فلْنعج ككَذَلو
مجرِميها ليمكُروا فيها وما يمكُرونَ إِلَّا 

) وإِذَا 123ِسهِم ومـا يشـعرونَ (  بِأَنفُ
جاَءتهم َآيةٌ قَالُوا لَن نؤمن حتى نـؤتى  
مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللَّه اللَّه أَعلَم حيـثُ  
يجعلُ رِسالَته سيصيب الَّذين أَجرمـوا  

نوا صغار عند اللَّه وعذَاب شديد بِما كَا
) فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه 124يمكُرونَ (

 لَّهضأَنْ ي رِدي نملَامِ ولْإِسل هردص حرشي
 دعصا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي
  سجالـر لُ اللَّهعجي كاِء كَذَلمي السف



ـ  نمؤلَا ي ينلَى الَّذـذَا  125ونَ (عهو (
  ـاتا الَْآيلْنفَص ا قَديمقتسم كباطُ ررص

) لَهم دار السـلَامِ  126لقَومٍ يذَّكَّرونَ (
عند ربهِم وهو وليهم بِما كَانوا يعملُونَ 

)127 رشعا ما ييعمج مهرشحي مويو (
اس قَد قَـالَ   الْجِنسِ والْـإِن نم متكْثَرت

أَولياؤهم من الْإِنسِ ربنا استمتع بعضـنا  
بِبعضٍ وبلَغنا أَجلَنا الَّذي أَجلْت لَنا قَالَ 
 اَء اللَّها شا إِلَّا ميهف يندالخ اكُمثْوم ارالن

) يملع يمكح كب128إِنَّ ر ككَذَلو (
نولِّي بعض الظَّالمني بعضا بِما كَـانوا  



) يا معشر الْجِن والْإِنسِ 129يكِْسبونَ (
  كُملَـيونَ عقُصي كُمنلٌ مسر كُمأْتي أَلَم
َآياتي وينذرونكُم لقَاَء يومكُم هذَا قَالُوا 

ِسنا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا شهِدنا علَى أَنفُ
وشهِدوا علَى أَنفُِسـهِم أَنهـم كَـانوا    

) رِين130كَاف كبر كُني أَنْ لَم كذَل (
مهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُهـا غَـافلُونَ   

) ولكُلٍّ درجات مما عملُوا وما 131(
) وربك 132عما يعملُونَ (ربك بِغافلٍ 

    كُمبـذْهـأْ يشإِنْ ي ـةمحذُو الر نِيالْغ
ويستخلف من بعدكُم ما يشاُء كَمـا  



 ) ـرِينمٍ َآخقَو ةيذُر نم أَكُمش133أَن (
 جِزِينعبِم متا أَنمو ونَ لََآتدوعا تإِنَّ م

يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم ) قُلْ 134(
 كُونُ لَهت نونَ ملَمعت فولٌ فَسامي عإِن
عاقبةُ الدارِ إِنه لَـا يفْلـح الظَّـالمونَ    

)135 ثرالْح نأَ ما ذَرمم لَّهلُوا لعجو (
 عبِـز لَّهذَا لا فَقَالُوا هيبصامِ نعالْأَنو هِمم

وهذَا لشركَائنا فَما كَانَ لشركَائهِم فَلَا 
يصلُ إِلَى اللَّه وما كَانَ للَّه فَهو يصلُ إِلَى 

) 136شركَائهِم ساَء ما يحكُمـونَ ( 
وكَذَلك زين لكَثريٍ من الْمشرِكني قَتـلَ  



يل مهكَاؤرش مهلَادـوا  أَولْبِسيلو موهدر
   لُـوهـا فَعم اَء اللَّهش لَوو مهيند هِملَيع

) وقَالُوا هذه 137فَذَرهم وما يفْترونَ (
  ـنا إِلَّا مهمطْعلَا ي رجثٌ حرحو امعأَن
نشاُء بِزعمهِم وأَنعام حرمت ظُهورهـا  

يذْكُرونَ اسم اللَّه علَيها افْتراًء  وأَنعام لَا
علَيه سيجزِيهِم بِمـا كَـانوا يفْتـرونَ    

) وقَالُوا ما في بطُون هذه الْأَنعامِ 138(
خالصةٌ لذُكُورِنا ومحرم علَى أَزواجِنـا  

يهِم وإِنْ يكُن ميتةً فَهم فيه شركَاُء سيجزِ
) يملع يمكح هإِن مفَهص139و  قَـد (



خِسر الَّذين قَتلُوا أَولَادهم سفَها بِغيـرِ  
علْمٍ وحرموا ما رزقَهم اللَّه افْتراًء علَـى  

) يندتهوا ما كَانملُّوا وض قَد 140اللَّه (
م اتنأَ جشي أَنالَّذ وهو رغَيو اتوشرع

 فًا أُكُلُهلتخم عرالزلَ وخالنو اتوشرعم
 ابِهشتم رغَيا وابِهشتانَ ممالرونَ وتيالزو
  مـوي قَّهوا حَآتو رإِذَا أَثْم رِهثَم نكُلُوا م
    ـبحلَـا ي ـهرِفُوا إِنسلَا تو هادصح

سالْم) نيولَـةً  141رِفمامِ حعالْأَن نمو (
وفَرشا كُلُوا مما رزقَكُم اللَّه ولَا تتبِعـوا  
  ـبِنيم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُوخ



) ثَمانِيةَ أَزواجٍ من الضأْن اثْنـينِ  142(
ينِ قُلْ َآلذَّكَريزِ اثْنعالْم نمأَمِ  و مـرنِ ح

الْأُنثَيينِ أَما اشتملَت علَيه أَرحام الْأُنثَيينِ 
 ) نيقـادص متلْمٍ إِنْ كُنئُونِي بِعب143ن (

ومن الْإِبِلِ اثْنينِ ومن الْبقَرِ اثْنـينِ قُـلْ   
ت َآلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ أَما اشـتملَ 

علَيه أَرحام الْأُنثَيينِ أَم كُنتم شـهداَء إِذْ  
وصاكُم اللَّه بِهذَا فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى 
علَى اللَّه كَذبا ليضلَّ الناس بِغيرِ علْمٍ إِنَّ 

) نيمالظَّال مي الْقَودهلَا ي قُلْ 144اللَّه (
لَـى   لَا أَجِدا عمرحم إِلَي يا أُوحي مف



طَاعمٍ يطْعمه إِلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دمـا  
  أَو ـسرِج هزِيرٍ فَإِننخ ملَح ا أَوفُوحسم
  ـرغَي طُرنِ اضفَم بِه رِ اللَّهيغلَّ لقًا أُهسف

ر رحـيم  باغٍ ولَا عاد فَإِنَّ ربك غَفُـو 
) وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كُلَّ 145(

 هِملَيا عنمرمِ حنالْغقَرِ والْب نمي ظُفُرٍ وذ
شحومهما إِلَّا ما حملَت ظُهورهمـا أَوِ  
    ـكظْـمٍ ذَللَطَ بِعـتا اخم ا أَوايوالْح

) 146لَصادقُونَ (جزيناهم بِبغيِهِم وإِنا 
 ةعاسو ةمحذُو ر كُمبفَقُلْ ر وكفَإِنْ كَذَّب
    نيـرِمجمِ الْمـنِ الْقَـوع هأْسب درلَا يو



) سيقُولُ الَّذين أَشركُوا لَو شاَء 147(
 نا منمرلَا حا وناؤلَا َآبا وكْنرا أَشم اللَّه

كٍء كَذَليش    هِملقَـب ـنم ينالَّذ كَذَّب
حتى ذَاقُوا بأْسنا قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ 
فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّـن وإِنْ  

) قُـلْ فَللَّـه   148أَنتم إِلَّا تخرصونَ (
أَج اكُمداَء لَهش ةُ فَلَوغالةُ الْبجالْح نيعم

)149    ينالَّـذ اَءكُمدـهش لُـمقُلْ ه (
يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذَا فَإِنْ شـهِدوا  
  يناَء الَّـذوأَه بِعتلَا تو مهعم دهشفَلَا ت
 ةرونَ بِالَْآخنمؤلَا ي ينالَّذا وناتوا بَِآيكَذَّب



دعي هِمببِر مها  150لُونَ (وـالَوعقُلْ ت (
 رِكُوا بِهشأَلَّا ت كُملَيع كُمبر مرا حلُ مأَت
شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسـانا ولَـا تقْتلُـوا    
 ماهإِيو قُكُمزرن نحلَاقٍ نإِم نم كُملَادأَو

هنم را ظَهم شاحوا الْفَوبقْرلَا تـا  وما و
بطَن ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا 
بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ 

) ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِـالَّتي  151(
هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ 

ميزانَ بِالْقسط لَا نكَلِّف نفْسـا إِلَّـا   والْ
وسعها وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَـانَ ذَا  



 بِه اكُمصو كُمفُوا ذَلأَو اللَّه دهبِعى وبقُر
) وأَنَّ هـذَا  152لَعلَّكُم تـذَكَّرونَ ( 

 لَـا تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرـوا  صبِعت
   كُـمذَل هـبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبالس

) ثُـم  153وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ (
َآتينا موسى الْكتاب تماما علَى الَّـذي  
أَحسن وتفْصيلًا لكُلِّ شـيٍء وهـدى   

  ؤي هِـمبقَـاِء ربِل ملَّهةً لَعمحرـونَ  ونم
)154   كـاربم ـاهلْنزأَن ابتذَا كهو (

) 155فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ (
أَنْ تقُولُوا إِنما أُنـزِلَ الْكتـاب علَـى    



 هِمتاسرد نا عإِنْ كُنا ونلقَب ننِ ميفَتطَائ
) نيلافقُولُوا 156لَغت ـزِلَ  ) أَوا أُنأَن لَو

   فَقَـد مهـنى مدا أَهلَكُن ابتا الْكنلَيع
جاَءكُم بينةٌ من ربكُم وهدى ورحمـةٌ  
    اللَّـه ـاتبَِآي كَـذَّب نمم أَظْلَم نفَم
وصدف عنها سنجزِي الَّذين يصـدفُونَ  

ابِ بِمـا كَـانوا   عن َآياتنا سوَء الْعـذَ 
) هلْ ينظُرونَ إِلَّـا أَنْ  157يصدفُونَ (

  يـأْتي أَو كبر يأْتي كَةُ أَولَائالْم مهيأْتت
 اتَآي ضعي بأْتي موي كبر اتَآي ضعب
 تنَآم كُنت ا لَمهانا إِميفْسن فَعنلَا ي كبر



أَو كَسبت في إِميانِها خيرا قُـلِ   من قَبلُ
) إِنَّ الَّـذين  158انتظروا إِنا منتظرونَ (

فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا لَست منهم في 
شيٍء إِنما أَمرهم إِلَى اللَّه ثُم ينبئُهم بِما 

اَء بِالْحسنة ) من ج159كَانوا يفْعلُونَ (
فَلَه عشر أَمثَالها ومن جاَء بِالسيئَة فَلَـا  

) 160يجزى إِلَّا مثْلَها وهم لَا يظْلَمونَ (
قُلْ إِننِي هدانِي ربي إِلَى صراط مستقيمٍ 
 نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبا مميا قيند

الْم) نيرِكي   161شـلَاتقُـلْ إِنَّ ص (
   بر لَّـهي لـاتممو اييحمي وكسنو



) نيالَم162الْع  كبِـذَلو لَه رِيكلَا ش (
) نيملسلُ الْما أَوأَنو ترقُـلْ  163أُم (

أَغَير اللَّه أَبغي ربا وهو رب كُلِّ شـيٍء  
 كِْسبلَا تو زِرلَا تا وهلَيفْسٍ إِلَّا عكُلُّ ن

    كُـمبإِلَـى ر ى ثُـمرأُخ رةٌ وِزازِرو
مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ 

)164   فلَـائخ لَكُـمعي جالَّذ وهو (
الْأَرضِ ورفَع بعضـكُم فَـوق بعـضٍ    

بيل اتجرد كبإِنَّ ر اكُما َآتي مف كُملُو
) يمحر فُورلَغ هإِنقَابِ والْع رِيع165س ( 



  
  سورة األعراف 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) كتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلَا يكُن في 1املص (

صدرِك حرج منه لتنذر بِـه وذكْـرى   
ؤلْمل) نِني2م نم كُمزِلَ إِلَيا أُنوا مبِعات (

ربكُم ولَا تتبِعوا من دونِه أَولياَء قَليلًا ما 
) وكَم من قَرية أَهلَكْناهـا  3تذَكَّرونَ (

) 4فَجاَءها بأْسنا بياتا أَو هم قَـائلُونَ ( 
جاَءهم بأْسنا إِلَّا أَنْ فَما كَانَ دعواهم إِذْ 

) نيما ظَالا كُن5قَالُوا إِن ينالَّذ أَلَنسفَلَن (



  ) نيـلسرالْم ـأَلَنسلَنو هِملَ إِلَيس6أُر (
) بِنيا غَائا كُنملْمٍ وبِع هِملَيع نقُص7فَلَن (

لَت موازِينه والْوزنُ يومئذ الْحق فَمن ثَقُ
) ومن خفَّت 8فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ (

  مـهفُسوا أَنِسرخ ينالَّذ كفَأُولَئ هازِينوم
) ولَقَـد  9بِما كَانوا بَِآياتنا يظْلمـونَ ( 

مكَّناكُم في الْأَرضِ وجعلْنا لَكُم فيهـا  
ا تيلًا مقَل ايِشعونَ (مكُر10ش  لَقَـدو (

 كَةلَائلْما لقُلْن ثُم اكُمنروص ثُم اكُملَقْنخ
 كُني لَم يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مَآدوا لدجاس

) يناجِدالس نأَلَّـا  11م كعنا مقَالَ م (



    ـهنم ـريـا خقَالَ أَن كترإِذْ أَم دجست
) 12تنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ (خلَقْ

 ركَبتأَنْ ت كُونُ لَكا يا فَمهنبِطْ مقَالَ فَاه
 ) رِينـاغالص نم كإِن جرا فَاخيه13ف (

) قَالَ 14قَالَ أَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ (
) ظَرِيننالْم نم كـا   15إِنقَـالَ فَبِم (

 يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدنِي لَأَقْعتيأَغْو
)16  ـنمو يهِمدنِ أَييب نم مهنيلََآت ثُم (

خلْفهِم وعن أَيمانِهِم وعن شمائلهِم ولَا 
) رِيناكش مهأَكْثَر جِد17ت جرقَالَ اخ (

لَمن تبِعك مـنهم   منها مذُْءوما مدحورا



) نيعمأَج كُمنم منهلَأَنَّ جا 18لَأَميو (
 نةَ فَكُلَا منالْج كجوزو تأَن كُناس مَآد
حيثُ شئْتما ولَا تقْربا هـذه الشـجرةَ   

 ) نيمالظَّـال نا مكُون19فَت  سـوسفَو (
ليبدي لَهمـا مـا وورِي    لَهما الشيطَانُ

عنهما من سوَآتهِما وقَالَ ما نهاكُمـا  
ربكُما عن هذه الشجرة إِلَّا أَنْ تكُونـا  

 ) ينـدالالْخ نا مكُونت نِ أَولَكَي20م (
   نيـحاصالن ـنا لَمي لَكُما إِنمهمقَاسو

)21لَّاهةَ ) فَدرجا ذَاقَا الشورٍ فَلَمرا بِغم
  ـفَانصخقَا يطَفا ومهَآتوا سملَه تدب



علَيهِما من ورقِ الْجنة وناداهما ربهما 
أَلَم أَنهكُما عن تلْكُما الشـجرة وأَقُـلْ   

بِنيم ودا عطَانَ لَكُميا إِنَّ الش22 (لَكُم (
قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنـا  

 ) ـرِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرت23و (
  لَكُـمو ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا بقَالَ اه
في الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَـى حـنيٍ   

)24نَ وويحا تيهـونَ  ) قَالَ فوتما تيهف
) يا بنِي َآدم قَـد  25ومنها تخرجونَ (

   كُمَآتـوارِي سـوا ياسبل كُملَيا علْنزأَن
  ـكذَل ريخ كى ذَلقْوالت اسبلا ورِيشو



) يا 26من َآيات اللَّه لَعلَّهم يذَّكَّرونَ (
ننفْتلَا ي منِي َآدب جرا أَخطَانُ كَميالش كُم

أَبويكُم من الْجنة ينزِع عنهما لباسـهما  
  قَبِيلُـهو وه اكُمري ها إِنهِمَآتوا سمهرِييل
 نياطيا الشلْنعا جإِن مهنورثُ لَا تيح نم

) وإِذَا فَعلُوا 27(أَولياَء للَّذين لَا يؤمنونَ 
  اللَّـها واَءنا َآبهلَيا عندجةً قَالُوا وشفَاح
أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّه لَا يأْمر بِالْفَحشـاِء  

) 28أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمـونَ ( 
 كُموهجوا ويمأَقو طسي بِالْقبر رقُلْ أَم

دنع   لَـه نيصلخم وهعادو جِدسكُلِّ م



) فَرِيقًا 29الدين كَما بدأَكُم تعودونَ (
  ـمهلَالَةُ إِنالض هِملَيع قفَرِيقًا حى وده
  اللَّـه وند ناَء ميلأَو نياطيذُوا الشخات

نِـي  ) يا ب30ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ (
   ـجِدسكُـلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ مَآد
 بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا توا وبراشكُلُوا وو

) نيرِفس31الْم  ةَ اللَّـهزِين مرح نقُلْ م (
الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الـرزقِ  

وا فنَآم ينلَّذل يا   قُلْ هينالـد ـاةيي الْح
 اتلُ الَْآيفَصن ككَذَل ةاميالْق موةً يصالخ

) قُلْ إِنما حرم ربـي  32لقَومٍ يعلَمونَ (



 الْإِثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو
م رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبا و

 لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تا ولْطَانس لْ بِهزني لَم
) ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا 33ما لَا تعلَمونَ (

جاَء أَجلُهم لَا يستأْخرونَ سـاعةً ولَـا   
) يا بنِي َآدم إِما يأْتينكُم 34يستقْدمونَ (

قُصي كُمنلٌ مسـنِ  ري فَماتَآي كُملَيونَ ع
  ـملَا هو هِملَيع فوفَلَا خ لَحأَصقَى وات

) والَّذين كَذَّبوا بَِآياتنـا  35يحزنونَ (
واستكْبروا عنها أُولَئك أَصحاب النـارِ  

) فَمن أَظْلَم ممنِ 36هم فيها خالدونَ (



ى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بَِآياتـه  افْترى علَ
أُولَئك ينالُهم نصيبهم من الْكتابِ حتى 
إِذَا جاَءتهم رسلُنا يتوفَّونهم قَالُوا أَين ما 
كُنتم تدعونَ من دون اللَّه قَالُوا ضـلُّوا  

فُِسهِملَى أَنوا عهِدشا ونوا   عكَـان مهأَن
) رِين37كَاف  مٍ قَـدي أُملُوا فخقَالَ اد (

خلَت من قَبلكُم من الْجِن والْإِنسِ فـي  
النارِ كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها حتى 
  ماهـرأُخ ا قَالَتيعما جيهكُوا فارإِذَا اد

هؤلَاِء أَضلُّونا فََآتهِم عـذَابا   لأُولَاهم ربنا
ضعفًا من النارِ قَالَ لكُلٍّ ضعف ولَكن لَا 



) وقَالَت أُولَاهم لأُخراهم 38تعلَمونَ (
فَما كَانَ لَكُم علَينا من فَضلٍ فَـذُوقُوا  

) إِنَّ 39الْعذَاب بِما كُنتم تكِْسـبونَ ( 
ا لَـا  الَّذهنوا عركْبتاسا وناتوا بَِآيكَذَّب ين

تفَتح لَهم أَبواب السماِء ولَا يـدخلُونَ  
 اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يتةَ حنالْج

) نيرِمجزِي الْمجن ككَذَل40و  ـملَه (
ـ   واشٍ من جهنم مهاد ومن فَـوقهِم غَ

) نيمزِي الظَّالجن ككَذَل41و ينالَّذو (
َآمنوا وعملُوا الصالحات لَا نكَلِّف نفْسا 
  ـمه ةنالْج ابحأَص كا أُولَئهعسإِلَّا و



) ونزعنا مـا فـي   42فيها خالدونَ (
  هِمـتحت نرِي مجلٍّ تغ نم مورِهدص
الْأَنهار وقَالُوا الْحمد للَّه الَّـذي هـدانا   
 ا اللَّهاندلَا أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنمذَا وهل
لَقَد جاَءت رسلُ ربنا بِالْحق ونودوا أَنْ 
تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ 

أَصحاب الْجنة أَصحاب ) ونادى 43(
النارِ أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقـا  
فَهلْ وجدتم ما وعد ربكُم حقا قَـالُوا  
نعم فَأَذَّنَ مؤذِّنٌ بينهم أَنْ لَعنةُ اللَّه علَى 

) نيم44الظَّالس نونَ عدصي ينبِيلِ ) الَّذ



    ةربِالْـَآخ ـمهـا وجوا عهونغبيو اللَّه
) وبينهما حجاب وعلَـى  45كَافرونَ (

  ماها بِِسـيمرِفُونَ كُلعالٌ يرِج افرالْأَع
  كُملَـيع لَامأَنْ س ةنالْج ابحا أَصوادنو

وإِذَا ) 46لَم يدخلُوها وهم يطْمعـونَ ( 
صرِفَت أَبصارهم تلْقَاَء أَصحابِ النـارِ  
  نيممِ الظَّـالالْقَو عا ملْنعجا لَا تنبقَالُوا ر

) ونادى أَصحاب الْأَعراف رِجالًا 47(
 كُمنى عا أَغْنقَالُوا م ماهبِِسيم مهرِفُونعي

ـ  ست متا كُنمو كُمعمونَ (جكْبِر48ت (
   اللَّـه مـالُهنلَا ي متمأَقْس ينلَاِء الَّذؤأَه



  كُملَـيع فوةَ لَا خنلُوا الْجخاد ةمحبِر
) ونادى أَصحاب 49ولَا أَنتم تحزنونَ (

 نا منلَيوا عيضأَنْ أَف ةنالْج ابحارِ أَصالن
م اِء أَوالْم  قَالُوا إِنَّ اللَّـه اللَّه قَكُمزا رم

) رِينلَى الْكَافا عمهمر50ح  ينالَّـذ (
اتخذُوا دينهم لَهوا ولَعبا وغَرتهم الْحياةُ 
الدنيا فَالْيوم ننساهم كَما نسـوا لقَـاَء   

ناتوا بَِآيا كَانمذَا وه هِمموونَ  يـدحجا ي
) ولَقَد جِئْناهم بِكتابٍ فَصلْناه علَى 51(

) 52علْمٍ هدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ (
  أْوِيلُـهي تأْتي موي أْوِيلَهونَ إِلَّا تظُرنلْ يه



  ـاَءتج لُ قَدقَب نم وهسن ينقُولُ الَّذي
ا بِالْحنبلُ رساَء   رـفَعش ـنا ملْ لَنفَه ق

فَيشفَعوا لَنا أَو نرد فَنعملَ غَير الَّذي كُنا 
نعملُ قَد خِسروا أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما 

) إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي 53كَانوا يفْترونَ (
ةتي سف ضالْأَرو اتاومالس لَقخ  امٍ ثُمأَي

  ـارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس
  ـومجالنو رالْقَمو سمالشيثًا وثح هطْلُبي
   رالْـأَمو لْـقالْخ أَلَا لَه رِهبِأَم اترخسم

) نيالَمالْع بر اللَّه كاربـوا  54تعاد (
وخفْيةً إِنـه لَـا يحـب    ربكُم تضرعا 



) يندتعضِ 55الْمي الْأَروا ففِْسدلَا تو (
بعد إِصلَاحها وادعوه خوفًا وطَمعـا إِنَّ  

) ِسنِنيحالْم نم قَرِيب ةَ اللَّهمح56ر (
 يدي نيا برشب احيلُ الرسري يالَّذ وهو

ح هتمحر اهقْنقَالًا سا ثابحس ى إِذَا أَقَلَّتت
 نم ا بِهنجراَء فَأَخالْم ا بِهلْنزفَأَن تيم لَدبل
كُلِّ الثَّمرات كَذَلك نخـرِج الْمـوتى   

) والْبلَد الطَّيـب  57لَعلَّكُم تذَكَّرونَ (
 هبر بِإِذْن هاتبن جرخثَ لَـا  يبي خالَّذو

  ـاتالَْآي فرصن كا كَذَلدكإِلَّا ن جرخي
) لَقَد أَرسلْنا نوحا 58لقَومٍ يشكُرونَ (



 ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي همإِلَى قَو
  ـذَابع كُملَيع افي أَخإِن هرغَي إِلَه نم

ظمٍ عوا 59يمٍ (يإِن همقَو نلَأُ مقَالَ الْم (
) قَالَ يا قَومِ 60لَنراك في ضلَالٍ مبِنيٍ (

  بر ـنولٌ مسي رنلَكلَالَةٌ وبِي ض سلَي
) نيالَمـي  61الْعبر الَاترِس كُملِّغأُب (

مونَ وأَنصح لَكُم وأَعلَم من اللَّه ما لَا تعلَ
)62  ـنم كْرذ اَءكُمأَنْ ج متجِبعأَو (

ربكُم علَى رجلٍ منكُم لينذركُم ولتتقُوا 
ــونَ ( محرت ــم ــذَّبوه 63ولَعلَّكُ ) فَكَ

فَأَنجيناه والَّذين معه في الْفُلْك وأَغْرقْنا 



نهم كَـانوا قَومـا   الَّذين كَذَّبوا بَِآياتنا إِ
) نيما قَالَ 64عوده ماهأَخ ادإِلَى عو (

  هـرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوي
) قَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا 65أَفَلَا تتقُونَ (

ظُنا لَنإِنو ةفَاهي سف اكرا لَنإِن همقَو نم ك
) بِنيالْكَاذ نبِي 66م سمِ لَيا قَوقَالَ ي (

 نيالَمالْع بر نولٌ مسي رنلَكةٌ وفَاهس
)67  ا لَكُـمأَني وبر الَاترِس كُملِّغأُب (

) نيأَم حاص68ن اَءكُمأَنْ ج متجِبعأَو (
   كُمـنـلٍ مجلَـى رع كُمبر نم كْرذ 

 نلَفَاَء مخ لَكُمعوا إِذْ جاذْكُرو كُمرذنيل



بعد قَومِ نوحٍ وزادكُم في الْخلْقِ بسطَةً 
) 69فَاذْكُروا َآلَاَء اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ (

قَالُوا أَجِئْتنا لنعبد اللَّه وحده ونذَر مـا  
ناؤَآب دبعكَانَ ي تا إِنْ كُنندعا تا بِمنا فَأْت
) نيقادالص ن70م كُملَيع قَعو قَالَ قَد (

من ربكُم رِجس وغَضب أَتجـادلُوننِي  
في أَسماٍء سميتموها أَنتم وَآباؤكُم مـا  
 نزلَ اللَّه بِها من سلْطَان فَانتظروا إِنـي 

) رِينظتنالْم نم كُمع71م  ـاهنيجفَأَن (
 ينالَّذ ابِرا دنقَطَعا ونم ةمحبِر هعم ينالَّذو

 ) نِنيمـؤوا ما كَانما وناتوا بَِآي72كَذَّب (



وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحا قَالَ يا قَـومِ  
م ا لَكُمم وا اللَّهدباع   قَـد هـرغَي إِلَه ن

  اقَةُ اللَّـهن هذه كُمبر نةٌ منيب كُماَءتج
لَكُم َآيةً فَذَروها تأْكُلْ في أَرضِ اللَّه ولَا 
  ـيمأَل ذَابع ذَكُمأْخوٍء فَيا بِسوهسمت

)73  ـنلَفَاَء مخ لَكُمعوا إِذْ جاذْكُرو (
 ادع دعب نذُونَ مختضِ تي الْأَرف أَكُموبو

سهولها قُصورا وتنحتونَ الْجِبالَ بيوتـا  
فَاذْكُروا َآلَاَء اللَّه ولَا تعثَوا في الْـأَرضِ  

) ينفِْسد74م    ينلَـأُ الَّـذقَـالَ الْم (
فُوا لعضتاس ينلَّذل همقَو نوا مركْبتاس نم



 نلٌ مسرا محالونَ أَنَّ صلَمعأَت مهنم نَآم
) 75ربه قَالُوا إِنا بِما أُرسلَ بِه مؤمنونَ (

 بِه متني َآما بِالَّذوا إِنركْبتاس ينقَالَ الَّذ
) فَعقَروا الناقَةَ وعتوا عن 76كَافرونَ (
هِمبرِ را  أَمندعا تا بِمنائْت حالا صقَالُوا يو

) نيلسرالْم نم ت77إِنْ كُن مهذَتفَأَخ (
   نيمـاثج ـمارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر

)78   مِ لَقَـدا قَـوقَالَ يو مهنلَّى عوفَت (
   لَكُـم تـحصني وبالَةَ ررِس كُمتلَغأَب

لَكو) نيحاصونَ النبحلَا ت لُوطًا 79نو (
 قَكُمبا سةَ مشونَ الْفَاحأْتأَت همقَوإِذْ قَالَ ل



) نيالَمالْع نم دأَح نا م80بِه  كُـمإِن (
لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساِء بلْ 

ـ 81أَنتم قَوم مسرِفُونَ ( ما كَـانَ  ) و
 نم موهرِجإِلَّا أَنْ قَالُوا أَخ همقَو ابوج

) 82قَريتكُم إِنهم أُنـاس يتطَهـرونَ (  
   ـنم ـتكَان هأَترإِلَّا ام لَهأَهو اهنيجفَأَن

) ابِرِينا  83الْغطَـرم هِملَيا عنطَرأَمو (
باقكَانَ ع فكَي ظُرفَان) نيرِمج84ةُ الْم (

وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يـا قَـومِ   
   قَـد هـرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدباع
جاَءتكُم بينةٌ من ربكُم فَأَوفُوا الْكَيـلَ  



والْميزانَ ولَا تبخسوا الناس أَشياَءهم ولَا 
دوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها ذَلكُم تفِْس

) نِنيمؤم متإِنْ كُن لَكُم ريلَـا  85خو (
تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ وتصـدونَ  
عن سبِيلِ اللَّه من َآمن بِه وتبغونها عوجا 

يلًا فَكَثَّرقَل متوا إِذْ كُناذْكُروا وظُرانو كُم
) ينفِْسدةُ الْمباقكَانَ ع فإِنْ 86كَيو (

 بِه لْتسي أُروا بِالَّذنَآم كُمنفَةٌ مكَانَ طَائ
 كُمحى يتوا حبِروا فَاصنمؤي فَةٌ لَمطَائو

) نيماكالْح ريخ وها وننيب قَالَ 87اللَّه (
 لَأُ الَّـذالْم    ـهمقَو ـنوا مركْبـتاس ين



 كعوا منَآم ينالَّذو بيعا شي كنرِجخلَن
  لَـوا قَالَ أَونلَّتي منَّ فودعلَت ا أَونتيقَر نم

) نيا كَارِه88كُن  لَى اللَّـها عنيرافْت قَد (
نجانـا   كَذبا إِنْ عدنا في ملَّتكُم بعد إِذْ

اللَّه منها وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فيها إِلَّا 
أَنْ يشاَء اللَّه ربنا وسع ربنا كُلَّ شـيٍء  
 نيبا وننيب حا افْتنبا ركَّلْنوت لَى اللَّها علْمع

 نيحالْفَات ريخ تأَنو قا بِالْحنم89(قَو (
وقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه لَـئنِ  

) 90اتبعتم شعيبا إِنكُم إِذًا لَخاسرونَ (
  ـمارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ



) نيماثا كَأَنْ 91جبيعوا شكَذَّب ينالَّذ (
ن كَذَّبوا شعيبا كَـانوا  لَم يغنوا فيها الَّذي
) رِيناسالْخ مقَالَ 92هو مهنلَّى عوفَت (

يا قَومِ لَقَد أَبلَغـتكُم رِسـالَات ربـي    
ونصحت لَكُم فَكَيف َآسى علَى قَـومٍ  

) رِين93كَاف  ـنم ةيي قَرا فلْنسا أَرمو (
أَهلَها بِالْبأْساِء والضـراِء   نبِي إِلَّا أَخذْنا

) ثُم بدلْنا مكَـانَ  94لَعلَّهم يضرعونَ (
 سم قَالُوا قَدا وفَوى عتةَ حنسالْح ئَةيالس
َآباَءنا الضراُء والسراُء فَأَخذْناهم بغتـةً  

نَّ أَهـلَ  ) ولَـو أَ 95وهم لَا يشعرونَ (



 كَاترب هِملَيا عنحا لَفَتقَواتوا ونى َآمالْقُر
من السماِء والْـأَرضِ ولَكـن كَـذَّبوا    

) 96فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكِْسـبونَ ( 
أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا بياتـا  

وأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ ) أ97َوهم نائمونَ (
) 98يأْتيهم بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ (

أَفَأَمنوا مكْر اللَّه فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّـا  
) أَولَم يهد للَّذين 99الْقَوم الْخاسرونَ (

ا أَنْ لَوهلأَه دعب نم ضرِثُونَ الْأَراُء  يشن
  لَى قُلُـوبِهِمع عطْبنو وبِهِمبِذُن ماهنبأَص

) تلْك الْقُـرى  100فَهم لَا يسمعونَ (



  مهـاَءتج لَقَدا وهائبأَن نم كلَيع قُصن
رسلُهم بِالْبينات فَما كَانوا ليؤمنوا بِمـا  

كلُ كَذَلقَب نوا ملَـى   كَذَّبع اللَّه عطْبي
) رِينا  101قُلُوبِ الْكَافنـدجا ومو (

  مها أَكْثَـرندجإِنْ وو دهع نم مأَكْثَرِهل
) نيق102لَفَاس  مهـدعب نا مثْنعب ثُم (

موسى بَِآياتنا إِلَى فرعونَ وملَئه فَظَلَموا 
كَي ظُرا فَانبِه  ينفِْسـدةُ الْمباقكَانَ ع ف

) وقَالَ موسى يا فرعـونُ إِنـي   103(
) نيالَمالْع بر نولٌ مس104ر يققح (

  قَـد قإِلَّا الْح لَى اللَّهلَى أَنْ لَا أَقُولَ عع



جِئْتكُم بِبينة من ربكُم فَأَرسلْ معي بنِي 
) قَالَ إِنْ كُنت جِئْـت  105( إِسرائيلَ

  نيقـادالص نم تا إِنْ كُنبِه فَأْت ةبَِآي
) فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا هـي ثُعبـانٌ   106(

) بِنياُء 107مضيب يفَإِذَا ه هدي عزنو (
) رِيناظلنمِ   108لقَـو ـنلَأُ مقَالَ الْم (

) 109لَساحر علـيم (  فرعونَ إِنَّ هذَا
يرِيد أَنْ يخرِجكُم من أَرضكُم فَمـاذَا  

) قَالُوا أَرجِـه وأَخـاه   110تأْمرونَ (
 ) ـرِيناشنِ حائدي الْملْ فسأَر111و (

) وجاَء 112يأْتوك بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ (



لَأَجرا إِنْ كُنا  السحرةُ فرعونَ قَالُوا إِنَّ لَنا
) بِنيالالْغ نح113ن  كُـمإِنو معقَالَ ن (
) بِنيقَرالْم نا 114لَمى إِموسا مقَالُوا ي (

  ـنيلْقالْم نحكُونَ نا أَنْ نإِمو يلْقأَنْ ت
) قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا سـحروا  115(

سترهبوهم وجاُءوا بِِسحرٍ أَعين الناسِ وا
) وأَوحينا إِلَى موسـى أَنْ  116عظيمٍ (

أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يـأْفكُونَ  
) فَوقَع الْحق وبطَلَ مـا كَـانوا   117(

) فَغلبوا هنالك وانقَلَبوا 118يعملُونَ (
) رِينــاغ ــ119صأُلْقةُ ) ورــحالس ي



) يناجِد120س    بـا بِـرنقَـالُوا َآم (
) نيالَمونَ  121الْعـارهى ووسم بر (

) قَالَ فرعونُ َآمنتم بِه قَبـلَ أَنْ  122(
َآذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر مكَرتموه فـي  

  ـوـا فَسلَها أَههنوا مرِجختل ةيندالْم ف
ــونَ ( لَمع123ت كُميــد أَي نــأُقَطِّع ) لَ

   كُمنـلِّبلَأُص ثُـم لَافخ نم لَكُمجأَرو
) نيعمـا   124أَجنبا إِلَـى رقَالُوا إِن (
) وما تنقم منا إِلَّا أَنْ َآمنا 125منقَلبونَ (

نبا رناَءتا جا لَمنبر اتـا  بَِآينلَيا أَفْرِغْ ع
) نيملسا مفَّنوتا وربلَأُ 126صقَالَ الْمو (



   ـهمقَوـى ووسم ذَرنَ أَتوعرمِ فقَو نم
ليفِْسدوا في الْأَرضِ ويذَرك وَآلهتك قَالَ 
سنقَتلُ أَبناَءهم ونستحيِي نِساَءهم وإِنـا  

مقَهونَ ( فَورـى   127قَاهوسقَـالَ م (
 ضوا إِنَّ الْأَربِراصو وا بِاللَّهينعتاس همقَول
للَّه يورِثُها من يشاُء من عباده والْعاقبـةُ  

) نيقتلْملِ أَنْ 128لقَب نا مينقَالُوا أُوذ (
عسى ربكُم  تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا قَالَ

أَنْ يهلك عدوكُم ويسـتخلفَكُم فـي   
) 129الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُـونَ ( 

ولَقَد أَخذْنا َآلَ فرعونَ بِالسنِني ونقْـصٍ  



) 130من الثَّمرات لَعلَّهم يـذَّكَّرونَ ( 
وا لَنا هـذه وإِنْ  فَإِذَا جاَءتهم الْحسنةُ قَالُ

تصبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معه أَلَا 
إِنما طَائرهم عند اللَّه ولَكن أَكْثَرهم لَـا  

) وقَالُوا مهما تأْتنا بِه من 131يعلَمونَ (
ؤبِم لَك نحا نا فَما بِهنرحستل ةَآي نِنيم

)132 ادرالْجالطُّوفَانَ و هِملَيا علْنسفَأَر (
 لَاتفَصم اتَآي مالدو عفَادالضلَ والْقُمو
    نيـرِمجـا مموا قَوكَـانوا وركْبتفَاس

) ولَما وقَع علَيهِم الرجز قَالُوا يا 133(
بِم كبا رلَن عى ادوسم نلَئ كدنع هِدا ع



 لَنسرلَنو لَك ننمؤلَن زجا الرنع فْتكَش
) فَلَما كَشفْنا 134معك بنِي إِسرائيلَ (

 مإِذَا ه وهغالب ملٍ هإِلَى أَج زجالر مهنع
ــونَ ( ــنهم 135ينكُثُ ــا م نقَمتفَان (
 ماهقْنـا  فَأَغْرناتوا بَِآيكَذَّب مهبِأَن مي الْيف

) نيلا غَافهنوا عكَانـا  136وثْنرأَوو (
  ـارِقشفُونَ معضتسوا يكَان ينالَّذ مالْقَو
 تمتا ويها فكْناري با الَّتهارِبغمضِ والْأَر

ـ  نِي إِسلَى بى عنسالْح كبةُ رميلَ كَلائر
بِما صبروا ودمرنا ما كَانَ يصنع فرعونُ 

) 137وقَومه وما كَـانوا يعرِشـونَ (  



وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتوا علَى 
قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَهم قَالُوا يـا  

ا كَما إِلَهلْ لَنعى اجوسةٌ قَالَ مهَآل ما لَه
) إِنَّ هؤلَـاِء  138إِنكُم قَوم تجهلُونَ (

متبر ما هم فيه وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ 
)139 وها وإِلَه يكُمغأَب اللَّه رقَالَ أَغَي (

  ) نيـالَملَـى الْعع لَكُمإِذْ 140فَضو (
نم اكُمنيجأَن   كُمونـومسنَ يوعرَآلِ ف

سوَء الْعذَابِ يقَتلُونَ أَبناَءكُم ويستحيونَ 
 يمظع كُمبر نلَاٌء مب كُمي ذَلفو اَءكُمنِس

) وواعدنا موسى ثَلَـاثني لَيلَـةً   141(



نيعبأَر هبر يقَاتم مرٍ فَتشا بِعاهنممأَتو 
لَيلَةً وقَالَ موسى لأَخيه هارونَ اخلُفْنِـي  
في قَومي وأَصلح ولَـا تتبِـع سـبِيلَ    

) ينفِْسدـى  142الْموساَء ما جلَمو (
 ظُرأَرِنِي أَن بقَالَ ر هبر هكَلَّما ونيقَاتمل

  ظُـرنِ انلَكانِي ورت قَالَ لَن كإِلَـى  إِلَي
الْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِـي  
  ـرخا وكد لَهعلِ جبلْجل هبلَّى رجا تفَلَم
  كانحـبقَالَ س ا أَفَاققًا فَلَمعى صوسم

 ) نِنيمـؤلُ الْما أَوأَنو كإِلَي تب143ت (
يتك علَى الناسِ قَالَ يا موسى إِني اصطَفَ



 كُنو كتيا َآتذْ مي فَخبِكَلَامي والَاتبِرِس
) رِيناكالش نـي  144مف ا لَهنبكَتو (

الْأَلْواحِ من كُلِّ شيٍء موعظَةً وتفْصـيلًا  
   ـكمقَو ـرأْمو ةا بِقُوذْهٍء فَخيكُلِّ شل

نِهسذُوا بِأَحأْخي نيقالْفَاس ارد أُرِيكُما س
)145   ينالَّـذ يـاتَآي نع رِفأَصس (

يتكَبرونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِنْ يروا 
كُلَّ َآية لَا يؤمنوا بِها وإِنْ يروا سـبِيلَ  
الرشد لَا يتخذُوه سبِيلًا وإِنْ يروا سـبِيلَ  

غي يتخذُوه سبِيلًا ذَلك بِأَنهم كَـذَّبوا  الْ
  ) نيلـا غَـافهنوا عكَانا ونات146بَِآي (



   ةرقَـاِء الْـَآخلا وناتوا بَِآيكَذَّب ينالَّذو
حبِطَت أَعمالُهم هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا 

موسى من  ) واتخذَ قَوم147يعملُونَ (
  ارـوخ ا لَهدسلًا ججع هِميلح نم هدعب
أَلَم يروا أَنه لَا يكَلِّمهم ولَا يهديهِم سبِيلًا 

) نيموا ظَالكَانو ذُوهخـا  148اتلَمو (
سقطَ في أَيديهِم ورأَوا أَنهم قَد ضـلُّوا  

م يرحمنا ربنا ويغفـر لَنـا   قَالُوا لَئن لَ
) رِيناسالْخ نم نكُونـا  149لَنلَمو (

رجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفًا قَالَ 
 رأَم مجِلْتي أَعدعب نونِي مملَفْتا خمبِئْس



ـ  ه ربكُم وأَلْقَى الْأَلْواح وأَخذَ بِرأْسِ أَخي
     مإِنَّ الْقَـو أُم ـنقَـالَ اب ـهإِلَي هرجي
 تمشنِي فَلَا تلُونقْتوا يكَادفُونِي وعضتاس
بِي الْأَعداَء ولَا تجعلْنِـي مـع الْقَـومِ    

) نيمـي   150الظَّالل ـراغْف بقَالَ ر (
   ـتأَنو ـكتمحي را فلْنخأَدي وأَخلو

) إِنَّ الَّـذين  151رحم الـراحمني ( أَ
 هِمبر نم بغَض مالُهنيلَ سجذُوا الْعخات
وذلَّةٌ في الْحياة الدنيا وكَذَلك نجـزِي  

) ــرِين فْتــوا 152الْم ــذين عملُ ) والَّ
 السيئَات ثُم تابوا من بعدها وَآمنـوا إِنَّ 



 ) ـيمحر فُورا لَغهدعب نم كب153ر (
ولَما سكَت عن موسى الْغضب أَخـذَ  
الْأَلْواح وفي نسختها هـدى ورحمـةٌ   

) واختار 154للَّذين هم لربهِم يرهبونَ (
موسى قَومه سبعني رجلًا لميقَاتنا فَلَمـا  
   ـئْتش لَـو بفَةُ قَالَ رجالر مهذَتأَخ
أَهلَكْتهم من قَبلُ وإِياي أَتهلكُنا بِما فَعلَ 
السفَهاُء منا إِنْ هي إِلَّا فتنتك تضلُّ بِها 
من تشاُء وتهدي من تشاُء أَنت ولينـا  

نمحارا ولَن رفَاغْف  رِينـافالْغ ريخ تأَنا و
) واكْتب لَنا في هـذه الـدنيا   155(



حسنةً وفي الَْآخرة إِنا هدنا إِلَيك قَـالَ  
عذَابِي أُصيب بِه من أَشـاُء ورحمتـي   
وسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ 

ونَ الزتؤيونَ ونمؤا يناتبَِآي مه ينالَّذكَاةَ و
)156   بِـيـولَ النسونَ الربِعتي ينالَّذ (

الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في 
   وفرعبِـالْم مهرـأْمجِيلِ يالْإِنو اةروالت

لَهم الطَّيبات وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ 
   مهـنع ـعضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو
   هِملَـيع ـتي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص
فَالَّذين َآمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا 



    ـمه ـكأُولَئ ـهعزِلَ مي أُنالَّذ ورالن
) قُلْ يا أَيها الناس إِني 157الْمفْلحونَ (

  لْـكم ي لَها الَّذيعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسر
السماوات والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا هو يحيِـي  
 يالْأُم بِيالن هولسرو وا بِاللَّهنفََآم يتميو

اتمكَلو بِاللَّه نمؤي يالَّذ لَّكُملَع وهبِعاتو ه
) ومن قَومِ موسى أُمـةٌ  158تهتدونَ (

) 159يهدونَ بِالْحق وبِـه يعـدلُونَ (  
وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسـباطًا أُممـا   
 أَن همقَو قَاهستاس ى إِذوسا إِلَى منيحأَوو

حجر فَانبجست منـه  اضرِب بِعصاك الْ



اثْنتا عشرةَ عينا قَد علـم كُـلُّ أُنـاسٍ    
مشربهم وظَلَّلْنا علَيهِم الْغمام وأَنزلْنـا  
  ـاتبطَي نى كُلُوا ملْوالسو نالْم هِملَيع
ما رزقْناكُم وما ظَلَمونا ولَكن كَـانوا  

) وإِذْ قيلَ لَهم 160سهم يظْلمونَ (أَنفُ
اسكُنوا هذه الْقَريةَ وكُلُوا منها حيـثُ  
شئْتم وقُولُوا حطَّةٌ وادخلُوا الْباب سجدا 
 ِسنِنيحالْم زِيدنس كُميئَاتطخ لَكُم رفغن

)161 مهنوا مظَلَم ينلَ الَّذدلًـا  ) فَبقَو
غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَرسلْنا علَيهِم رِجزا 

) 162من السماِء بِما كَانوا يظْلمونَ (



واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ 
  يهِمـأْتإِذْ ت تبي السونَ فدعرِ إِذْ يحالْب

تبس موي مهانيتلَـا   ح مـويا وعرش هِم
يسبِتونَ لَا تأْتيهِم كَذَلك نبلُـوهم بِمـا   

) وإِذْ قَالَت أُمـةٌ  163كَانوا يفْسقُونَ (
  أَو ـمكُهلهم ا اللَّهمظُونَ قَوعت مل مهنم
معذِّبهم عذَابا شديدا قَالُوا معذرةً إِلَـى  

 كُمبقُونَ (رتي ملَّهلَعوا 164وسا نفَلَم (
ما ذُكِّروا بِه أَنجينا الَّذين ينهـونَ عـنِ   
السوِء وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ 

) فَلَما عتـوا  165بِما كَانوا يفْسقُونَ (



قـردةً   عن ما نهوا عنه قُلْنا لَهم كُونوا
) نيئاس166خ ثَنعبلَي كبأَذَّنَ رإِذْ تو (

علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوَء 
  ـهإِنقَابِ والْع رِيعلَس كبذَابِ إِنَّ رالْع

) يمحر فُورـي   167لَغف مـاهنقَطَّعو (
صـالحونَ ومـنهم   الْأَرضِ أُمما منهم ال

 اتــن سبِالْح مــاه نلَوبو ــك ونَ ذَلد
) 168والسيئَات لَعلَّهـم يرجِعـونَ (  

 ابترِثُوا الْكو لْفخ مهدعب نم لَففَخ
يأْخذُونَ عرض هذَا الْـأَدنى ويقُولُـونَ   

 ضرع هِمأْتإِنْ يا ولَن فَرغيس ذُوهأْخي ثْلُهم



أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتابِ أَنْ لَـا  
 يها فوا مسردو قإِلَّا الْح لَى اللَّهقُولُوا عي
والدار الَْآخرةُ خير للَّذين يتقُـونَ أَفَلَـا   

) والَّـذين يمسـكُونَ   169تعقلُونَ (
ابِ وتبِالْك رأَج يعضا لَا نلَاةَ إِنوا الصأَقَام

) نيحلصـلَ   170الْمبـا الْجقْنتإِذْ نو (
  بِهِـم عاقو هوا أَنظَنظُلَّةٌ و هكَأَن مقَهفَو
  يـها فوا ماذْكُرو ةبِقُو اكُمنيا َآتذُوا مخ

ربك من  ) وإِذْ أَخذ171َلَعلَّكُم تتقُونَ (
 مهدهأَشو مهتيذُر مورِهظُه نم منِي َآدب
علَى أَنفُِسهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَـى  



 نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا يا أَنْ تنهِدش
) نيلذَا غَافـا   172همقُولُـوا إِنت أَو (

ناؤَآب كرأَش   ـنـةً ميا ذُركُنلُ وقَب نا م
بعدهم أَفَتهلكُنا بِما فَعـلَ الْمبطلُـونَ   

)173 ملَّهلَعو اتلُ الَْآيفَصن ككَذَلو (
) واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي 174يرجِعونَ (

لشيطَانُ َآتيناه َآياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه ا
) اوِينالْغ نا   175فَكَانَ مـئْنش لَـوو (

 عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعلَر
 هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه
يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَلك مثَلُ الْقَـومِ  



ذَّبوا بَِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصـص  الَّذين كَ
) ساَء مثَلًا الْقَوم 176لَعلَّهم يتفَكَّرونَ (

الَّذين كَذَّبوا بَِآياتنا وأَنفُسـهم كَـانوا   
) من يهد اللَّـه فَهـو   177يظْلمونَ (

    ـمه ـكلْ فَأُولَئـلضي نمي ودتهالْم
راس178ونَ (الْخ  مـنهجا لأْنذَر لَقَدو (

كَثريا من الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لَـا  
يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لَا يبصرونَ بِهـا  
    ـكـا أُولَئونَ بِهعـمسَآذَانٌ لَا ي ملَهو
    ـمه ـكـلُّ أُولَئأَض ملْ هامِ بعكَالْأَن

) وللَّه الْأَسماُء الْحسنى 179فلُونَ (الْغا



فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ فـي  
أَسمائه سيجزونَ ما كَـانوا يعملُـونَ   

)180 قونَ بِالْحدهةٌ يا أُملَقْنخ نممو (
) والَّـذين كَـذَّبوا   181وبِه يعدلُونَ (

ونَ بَِآيلَمعثُ لَا ييح نم مهرِجدتسنا سنات
)182   نيـتي مـدإِنَّ كَي مي لَهلأُمو (
)183 نم بِهِماحا بِصوا مفَكَّرتي لَمأَو (

) بِنيم يرذإِلَّا ن وإِنْ ه ة184جِن لَمأَو (
الْأَرو اتاومالس لَكُوتي موا فظُرنضِ ي

وما خلَق اللَّه من شيٍء وأَنْ عسـى أَنْ  
  يثـدح فَبِأَي ملُهأَج براقْت كُونَ قَدي



) من يضللِ اللَّه فَلَا 185بعده يؤمنونَ (
هادي لَه ويذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ 

ـ  186( أَي ةـاعنِ السع كأَلُونسانَ ) ي
مرساها قُلْ إِنما علْمها عند ربـي لَـا   
يجلِّيها لوقْتها إِلَّـا هـو ثَقُلَـت فـي     
السماوات والْأَرضِ لَا تأْتيكُم إِلَّا بغتـةً  
يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها قُـلْ إِنمـا   

كْثَر النـاسِ لَـا   علْمها عند اللَّه ولَكن أَ
) قُلْ لَا أَملك لنفِْسي نفْعا 187يعلَمونَ (

 لَمأَع تكُن لَوو اَء اللَّها شا إِلَّا مرلَا ضو
 نِيسا ممرِ ويالْخ نم تكْثَرتلَاس بيالْغ



نَ السوُء إِنْ أَنا إِلَّا نذير وبشري لقَومٍ يؤمنو
) هو الَّذي خلَقَكُم مـن نفْـسٍ   188(

واحدة وجعلَ منها زوجها ليسكُن إِلَيها 
 تريفًا فَمفلًا خمح لَتما حاهشغا تفَلَم
بِه فَلَما أَثْقَلَت دعوا اللَّه ربهما لَئن َآتيتنا 

نم نكُونا لَنحالص  ) رِينـاك189الش (
فَلَما َآتاهما صالحا جعلَا لَه شركَاَء فيما 
َآتاهما فَتعالَى اللَّـه عمـا يشـرِكُونَ    

)190 مهئًا ويش لُقخا لَا يرِكُونَ مشأَي (
) ولَا يستطيعونَ لَهـم  191يخلَقُونَ (

ي مهفُسلَا أَنا ورصونَ (نرصإِنْ 192نو (



تدعوهم إِلَى الْهدى لَا يتبِعوكُم سـواٌء  
علَيكُم أَدعوتموهم أَم أَنـتم صـامتونَ   

)193 اللَّه وند نونَ معدت ينإِنَّ الَّذ (
 وا لَكُمجِيبتسفَلْي موهعفَاد ثَالُكُمأَم ادبع

متإِنْ كُن ) نيقادـلٌ  194صجأَر مأَلَه (
  ـا أَمونَ بِهشطبي دأَي ملَه ا أَمونَ بِهشمي
لَهم أَعين يبصرونَ بِهـا أَم لَهـم َآذَانٌ   
  ثُـم كَاَءكُمروا شعا قُلِ ادونَ بِهعمسي

) ونرظنفَلَا ت ونيد195ك  ـييلإِنَّ و (
 لَّى   اللَّهـوتي ـوهو ابتلَ الْكزي نالَّذ

) نيحال196الص  ـنونَ معدت ينالَّذو (



 مهفُسلَا أَنو كُمرصونَ نيعطتسلَا ي ونِهد
) وإِنْ تـدعوهم إِلَـى   197ينصرونَ (

 كونَ إِلَيظُرني ماهرتوا وعمسى لَا يدالْه
 مهونَ (ورصب198لَا ي رأْمو فْوالْع ذخ (

) نيلاهنِ الْجع رِضأَعو فر199بِالْع (
وإِما ينزغَنك من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ 

) يملع يعمس هإِن 200بِاللَّه  ينإِنَّ الَّـذ (
  ـيالش ـنم فطَائ مهسا إِذَا مقَوات طَان

) 201تذَكَّروا فَإِذَا هـم مبصـرونَ (  
وإِخوانهم يمدونهم في الْغي ثُـم لَـا   

) وإِذَا لَم تأْتهِم بَِآيـة  202يقْصرونَ (



قَالُوا لَولَا اجتبيتها قُلْ إِنما أَتبِع ما يوحى 
 رائصذَا بي هبر نم إِلَي   كُـمبر ـنم

) 203وهدى ورحمةٌ لقَومٍ يؤمنـونَ ( 
وإِذَا قُرِئ الْقُرَآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصـتوا  

) واذْكُر ربـك  204لَعلَّكُم ترحمونَ (
في نفِْسك تضرعا وخيفَةً ودونَ الْجهرِ 

الَْآصو ودلِ بِالْغالْقَو نم نم كُنلَا تالِ و
) نيلافلَا 205الْغ كبر دنع ينإِنَّ الَّذ (

  لَـهو هونحبسيو هتادبع نونَ عكْبِرتسي
 ) 206يسجدونَ (



  
  سورة األنفال 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
للَّـه   يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَـالُ 

   وا ذَاتحـلأَصو قُوا اللَّـهولِ فَاتسالرو
  مـتإِنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهيعأَطو نِكُميب

) نِنيمؤإِذَا  1م ينونَ الَّـذنمؤا الْممإِن (
   ـتيلإِذَا تو مهقُلُـوب جِلَتو اللَّه رذُك

هتادز هاتَآي هِملَيع  هِـمبلَى رعا وانإِمي م
) الَّذين يقيمـونَ الصـلَاةَ   2يتوكَّلُونَ (

) أُولَئك هـم  3ومما رزقْناهم ينفقُونَ (



  هِـمبر دنع اتجرد ما لَهقونَ حنمؤالْم
) كَرِمي قرِزةٌ ورفغم4و كجرا أَخكَم (

 نم كبر   ـنإِنَّ فَرِيقًـا مو قبِالْح كتيب
) يجادلُونك في 5الْمؤمنِني لَكَارِهونَ (

الْحق بعدما تبين كَأَنما يسـاقُونَ إِلَـى   
) وإِذْ يعـدكُم  6الْموت وهم ينظُرونَ (

وتو ا لَكُمهنِ أَنيفَتى الطَّائدإِح ونَ اللَّهد
 رِيديو كُونُ لَكُمت كَةوالش ذَات رأَنَّ غَي
 ابِرد قْطَعيو هاتمبِكَل قالْح قحأَنْ ي اللَّه

) رِينلَ 7الْكَافاطلَ الْبطبيو قالْح قحيل (
) إِذْ تسـتغيثُونَ  8ولَو كَرِه الْمجرِمونَ (



جتفَاس كُمبر بِأَلْف كُمدمي مأَن لَكُم اب
) نيفدرم كَةلَائالْم ن9م اللَّه لَهعا جمو (

 رصا النمو كُمقُلُوب بِه نئطْمتلى ورشإِلَّا ب
   ـيمكح زِيـزع إِنَّ اللَّه اللَّه دنع نإِلَّا م

منةً منه وينزلُ ) إِذْ يغشيكُم النعاس أ10َ(
   بِـه كُمـرطَهياًء لاِء ممالس نم كُملَيع
ويذْهب عنكُم رِجز الشيطَان وليـربِطَ  

) امالْأَقْد بِه تثَبيو لَى قُلُوبِكُمإِذْ 11ع (
   كُـمعـي مأَن كَةلَائإِلَى الْم كبي روحي

لَّذين َآمنوا سأُلْقي فـي قُلُـوبِ   فَثَبتوا ا
   قوا فَـوـرِبفَاض بعوا الركَفَر ينالَّذ



) اننكُلَّ ب مهنوا مرِباضاقِ ون12الْأَع (
   ـنمو ـولَهسرو اقُّوا اللَّهش مهبِأَن كذَل
   يدـدش فَإِنَّ اللَّـه ولَهسرو قِ اللَّهاقشي

) ذَلكُــم فَــذُوقُوه وأَنَّ 13ابِ (الْعقَــ
) يـا أَيهـا   14للْكَافرِين عذَاب النارِ (

الَّذين َآمنوا إِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا زحفًا 
) اربالْأَد ملُّوهو15فَلَا ت  لِّهِمـوي نمو (

أَو متحيـزا  يومئذ دبره إِلَّا متحرفًا لقتالٍ 
  اهـأْومو اللَّه نبٍ مضاَء بِغب فَقَد ئَةإِلَى ف

) ريصالْم بِئْسو منه16ج ملُوهقْتت فَلَم (
  ـتيمإِذْ ر تيما رمو ملَهقَت اللَّه نلَكو



ًء ولَكن اللَّه رمى وليبلي الْمؤمنِني منه بلَا
) يملع يعمس ا إِنَّ اللَّهنس17ح  كُـمذَل (

) رِينالْكَاف دكَي نوهم أَنَّ اللَّهإِنْ 18و (
تستفْتحوا فَقَد جاَءكُم الْفَتح وإِنْ تنتهوا 
 نِيغت لَنو دعوا نودعإِنْ تو لَكُم ريخ وفَه

ا ولَو كَثُرت وأَنَّ اللَّـه  عنكُم فئَتكُم شيئً
) نِنيمؤالْم عـوا  19منَآم ينا الَّذها أَيي (

 متأَنو هنا علَّوولَا تو ولَهسرو وا اللَّهيعأَط
) ولَا تكُونوا كَالَّذين قَالُوا 20تسمعونَ (

ـ 21سمعنا وهم لَا يسمعونَ ( إِنَّ ش ( ر
الدواب عند اللَّه الصم الْبكْم الَّذين لَـا  



) ولَو علم اللَّه فيهِم خيـرا  22يعقلُونَ (
   ـمها ولَّـوولَت مهعمأَس لَوو مهعملَأَس

) يا أَيها الَّـذين َآمنـوا   23معرِضونَ (
إِذَا دعاكُم لمـا   استجِيبوا للَّه وللرسولِ

   نـيـولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعو يِيكُمحي
) 24الْمرِء وقَلْبِه وأَنه إِلَيه تحشـرونَ ( 

 كُمنوا مظَلَم ينالَّذ نيبصةً لَا تنتقُوا فاتو
خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَـابِ  

واذْكُروا إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ ) 25(
 اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَنْ يخضِ تي الْأَرف
  ـنم قَكُمزرو رِهصبِن كُمدأَيو اكُمفََآو



) يا أَيها 26الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونَ (
 وا اللَّـهونخوا لَا تنَآم ينـولَ   الَّذسالرو

) 27وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ (
واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولَادكُم فتنةٌ وأَنَّ 

) يمظع رأَج هدنع 28اللَّه ينا الَّذها أَيي (
َآمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُـم فُرقَانـا   
 اللَّهو لَكُم رفغيو كُمئَاتيس كُمنع كَفِّريو

) وإِذْ يمكُر بِك 29ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ (
   أَو لُـوكقْتي أَو ـوكثْبِتيوا لكَفَر ينالَّذ
  اللَّـهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي

) رِيناكالْم ريإِذ30َخو (  هِملَـيلَى عتا ت



َآياتنا قَالُوا قَد سمعنا لَو نشاُء لَقُلْنا مثْلَ 
 ) نيلالْـأَو رياطذَا إِلَّا أَسذَا إِنْ ه31ه (

  ـقالْح وذَا هإِنْ كَانَ ه مإِذْ قَالُوا اللَّهو
   ـنةً مـارجا حنلَيع رطفَأَم كدنع نم

) ومـا  32أَوِ ائْتنا بِعذَابٍ أَليمٍ ( السماِء
كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَانَ 

) وما 33اللَّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ (
لَهم أَلَّا يعذِّبهم اللَّه وهم يصدونَ عـنِ  

أَوليـاَءه إِنْ  الْمسجِد الْحرامِ وما كَانوا 
أَولياؤه إِلَّا الْمتقُونَ ولَكن أَكْثَـرهم لَـا   

) وما كَانَ صلَاتهم عنـد  34يعلَمونَ (



 ذَابةً فَذُوقُوا الْعيدصتكَاًء وإِلَّا م تيالْب
) إِنَّ الَّـذين  35بِما كُنتم تكْفُـرونَ ( 

أَموالَهم ليصدوا عن سبِيلِ  كَفَروا ينفقُونَ
اللَّه فَسينفقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً 
   مـنهوا إِلَـى جكَفَر ينالَّذونَ ولَبغي ثُم

) ليميز اللَّه الْخبِيثَ من 36يحشرونَ (
لَى بع هضعبِيثَ بلَ الْخعجيبِ وضٍ الطَّيع

 كأُولَئ منهي جف لَهعجا فَييعمج هكُمرفَي
) قُلْ للَّذين كَفَروا 37هم الْخاسرونَ (

إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سـلَف وإِنْ  
 ) نيلةُ الْـأَونس تضم وا فَقَدودع38ي (



كُونَ فى لَا تتح ملُوهقَاتكُـونَ  ويةٌ ونت
الدين كُلُّه للَّه فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِمـا  

) ريصلُونَ بمعوا 39يلَما فَاعلَّووإِنْ تو (
 ريصالن منِعلَى ووالْم منِع لَاكُموم أَنَّ اللَّه

 ) واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيٍء فَأَن40َّ(
للَّه خمسه وللرسولِ ولـذي الْقُربـى   
والْيتامى والْمساكنيِ وابنِ السـبِيلِ إِنْ  
كُنتم َآمنتم بِاللَّه وما أَنزلْنا علَى عبـدنا  
  اللَّـهو انعمقَى الْجالْت موي قَانالْفُر موي

  يرٍء قَـديلَى كُلِّ ش41(ع  مـتإِذْ أَن (
بِالْعدوة الدنيا وهم بِالْعدوة الْقُصـوى  



   متـداعوت لَـوو كُمنفَلَ مأَس كْبالرو
  اللَّـه يقْضيل نلَكو اديعي الْمف ملَفْتتلَاخ
  ـنع لَكه نم كلهيولًا لفْعا كَانَ مرأَم

حيو ةنيب   إِنَّ اللَّـهو ـةنيب نع يح نا مي
) يملع يعمـي  42لَسف اللَّه مرِيكَهإِذْ ي (

  مـلْتا لَفَشريكَث ماكَهأَر لَويلًا وقَل كامنم
  ـهإِن لَّمس اللَّه نلَكرِ وي الْأَمف متعازنلَتو

ــدورِ ( الص ــذَات ــيم بِ لإِذْ ) 43عو
يرِيكُموهم إِذ الْتقَيتم في أَعينِكُم قَليلًـا  
ويقَلِّلُكُم في أَعينِهِم ليقْضي اللَّـه أَمـرا   
   ورالْـأُم ـعجرت إِلَى اللَّهولًا وفْعكَانَ م



) يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا لَقيتم فئَـةً  44(
كُروا اللَّه كَثريا لَعلَّكُم تفْلحونَ فَاثْبتوا واذْ

) وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا 45(
 وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِحي بذْهتلُوا وفْشفَت

) ابِرِينالص ع46م ينوا كَالَّذكُونلَا تو (
اَء النـاسِ  خرجوا من ديارِهم بطَرا ورِئَ

ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّـه واللَّـه بِمـا    
) وإِذْ زيـن لَهـم   47يعملُونَ محيطٌ (

  لَكُـم بقَالَ لَا غَالو مالَهمطَانُ أَعيالش
الْيوم من الناسِ وإِني جار لَكُـم فَلَمـا   

لَى عع كَصن انئَتالْف اَءترقَـالَ  تو هيبق



إِني برِيٌء منكُم إِني أَرى ما لَا ترونَ إِني 
) إِذْ 48أَخاف اللَّه واللَّه شديد الْعقَابِ (

 ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذقُونَ وافنقُولُ الْمي
  لَى اللَّـهكَّلْ عوتي نمو مهينلَاِء دؤه غَر

) ولَو ترى إِذْ 49نَّ اللَّه عزِيز حكيم (فَإِ
يتوفَّى الَّذين كَفَروا الْملَائكَةُ يضـرِبونَ  
   ـذَابذُوقُـوا عو مهاربأَدو مهوهجو

) ذَلك بِما قَدمت أَيديكُم 50الْحرِيقِ (
) بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل سلَي أَنَّ اللَّهأْبِ ) 51وكَد

َآلِ فرعونَ والَّذين من قَـبلهِم كَفَـروا   
 إِنَّ اللَّه وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهفَأَخ اللَّه اتبَِآي



) ذَلك بِأَنَّ اللَّه 52قَوِي شديد الْعقَابِ (
لَم يك مغيرا نِعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى 

ا ما بِأَنفُِسهِم وأَنَّ اللَّه سميع عليم يغيرو
)53  ـنم ينالَّذنَ ووعرأْبِ َآلِ فكَد (

  مـاهلَكْنفَأَه هِمبر اتوا بَِآيكَذَّب هِملقَب
بِذُنوبِهِم وأَغْرقْنا َآلَ فرعونَ وكُلٌّ كَانوا 

) نيم54ظَالابوالد رإِنَّ ش (  اللَّه دنع
) الَّذين 55الَّذين كَفَروا فَهم لَا يؤمنونَ (

عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فـي  
) فَإِمـا  56كُلِّ مرة وهم لَا يتقُـونَ ( 

   ـنم بِهِـم دربِ فَشري الْحف مهثْقَفَنت



) وإِمـا  57كَّرونَ (خلْفَهم لَعلَّهم يـذَّ 
تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَـى  

 ) نِنيـائالْخ بحلَا ي اٍء إِنَّ اللَّهو58س (
ولَا يحسبن الَّذين كَفَروا سبقُوا إِنهم لَا 

) وأَعدوا لَهم ما استطَعتم 59يعجِزونَ (
 نم  ونَ بِـهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو

 ونِهِمد نم رِينَآخو كُمودعو اللَّه ودع
 نقُوا مفنا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت
شيٍء في سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا 

نحـوا للسـلْمِ   ) وإِنْ ج60تظْلَمونَ (
   ـوه ـهإِن لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنفَاج



 ) ـيملالْع يعموا أَنْ  61السرِيـدإِنْ يو (
يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللَّه هـو الَّـذي   

) نِنيمؤبِالْمو رِهصبِن كد62أَي  أَلَّـفو (
أَن لَو قُلُوبِهِم نيضِ   بـي الْـأَرا فم فَقْت

  اللَّـه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ميعمج
) يمكح زِيزع هإِن مهنيب ا 63أَلَّفها أَيي (

    ـنم ـكعبـنِ اتمو اللَّه كبسح بِيالن
) نِنيمؤضِ   64الْمـرح بِـيا النها أَيي (

ؤالْم   كُمـنم كُـنالِ إِنْ يتلَى الْقع نِنيم
 كُنإِنْ ينِ ويائَتوا مبلغونَ يابِرونَ صرشع
منكُم مئَةٌ يغلبوا أَلْفًا من الَّذين كَفَـروا  



) الَْآنَ خفَّف 65بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ (
م ضـعفًا فَـإِنْ   اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُ

يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَتينِ وإِنْ 
  اللَّـه نِ بِإِذْنوا أَلْفَيبلغي أَلْف كُمنم كُني

) ابِرِينالص عم اللَّه66و  بِـينا كَانَ لم (
أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يـثْخن فـي   

يدونَ عرض الدنيا واللَّه يرِيـد  الْأَرضِ ترِ
) يمكح زِيزع اللَّهةَ ورلَـا  67الَْآخلَو (

 مذْتا أَخيمف كُمسلَم قبس اللَّه نم ابتك
) يمظع ذَاب68ع  مـتا غَنِممفَكُلُوا م (

ـ   ور حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه غَفُ



) يمحـي  69رف نمقُلْ ل بِيا النها أَيي (
أَيديكُم من الْأَسرى إِنْ يعلَمِ اللَّـه فـي   
قُلُوبِكُم خيرا يؤتكُم خيرا ممـا أُخـذَ   
   ـيمحر غَفُـور اللَّهو لَكُم رفغيو كُمنم

)70فَقَد كتانيوا خرِيدإِنْ يوا   ) وـانخ
   ـيملع اللَّـهو مهنم كَنلُ فَأَمقَب نم اللَّه

) يمكوا  71حرـاجهوا ونَآم ينإِنَّ الَّذ (
وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سـبِيلِ  
 مهضعب كوا أُولَئرصنا ووَآو ينالَّذو اللَّه

ذين َآمنوا ولَم يهـاجِروا  أَولياُء بعضٍ والَّ
ما لَكُم من ولَايتهِم من شـيٍء حتـى   



يهاجِروا وإِن استنصروكُم فـي الـدينِ   
 مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَيفَع

 ) ـريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يثَاق72م (
ذين كَفَروا بعضهم أَولياُء بعضٍ إِلَّـا  والَّ

 كَبِري ادفَسضِ وي الْأَرةٌ فنتف كُنت لُوهفْعت
) والَّذين َآمنوا وهاجروا وجاهدوا 73(

في سبِيلِ اللَّه والَّـذين َآووا ونصـروا   
ما لَهقونَ حنمؤالْم مه كةٌ   أُولَئـرفغم

) كَرِمي قرِز74و دعب نوا منَآم ينالَّذو (
 كُمنم كفَأُولَئ كُمعوا مداهجوا وراجهو
وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ فـي  



   ـيملٍء عـيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ابِ اللَّهتك
)75 ( 
  

  سورة التوبة 
ةٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الَّذين عاهدتم براَء

) نيرِكشالْم نضِ 1مي الْأَروا ففَِسيح (
أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي 

) رِينزِي الْكَافخم أَنَّ اللَّهو أَذَانٌ 2اللَّهو (
ناسِ يوم الْحـج  من اللَّه ورسوله إِلَى ال

   نيـرِكشالْم ـنرِيٌء مب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب
ورسولُه فَإِنْ تبتم فَهو خيـر لَكُـم وإِنْ   



  جِزِي اللَّـهعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوت
) إِلَّا 3وبشرِ الَّذين كَفَروا بِعذَابٍ أَليمٍ (

ذين عاهدتم من الْمشرِكني ثُـم لَـم   الَّ
   كُملَـيوا عرظَـاهي لَمئًا ويش وكُمقُصني
أَحدا فَأَتموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتهِم إِنَّ 

) نيقتالْم بحي 4اللَّه   ـلَخسفَـإِذَا ان (
مشرِكني حيـثُ  الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْ

   موهـرصاحو مـذُوهخو موهمتدجو
واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصـد فَـإِنْ تـابوا    
وأَقَاموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَـاةَ فَخلُّـوا   

 ) ـيمحر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهإِنْ 5سو (



كارجتاس نيرِكشالْم نم دأَح   هفَـأَجِر
   ـهنأْمم ـهغلأَب ثُم اللَّه كَلَام عمسى يتح

) كَيـف  6ذَلك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ (
  ـدنعو اللَّه دنع دهع نيرِكشلْمكُونُ لي
  ـجِدسالْم دنع متداهع ينإِلَّا الَّذ هولسر

استقَاموا لَكُم فَاستقيموا لَهم الْحرامِ فَما 
) نيقتالْم بحي إِنْ  7إِنَّ اللَّهو ـفكَي (

يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فيكُم إِلا ولَا ذمةً 
   مهى قُلُـوبـأْبتو هِماهبِأَفْو كُمونضري

َآيـات  ) اشتروا ب8ِوأَكْثَرهم فَاسقُونَ (
  ـمهإِن هبِيلس نوا عديلًا فَصا قَلنثَم اللَّه



) لَا يرقُبونَ في 9ساَء ما كَانوا يعملُونَ (
مؤمنٍ إِلا ولَا ذمةً وأُولَئك هم الْمعتدونَ 

) فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وَآتـوا  10(
وكَاةَ فَإِخـلُ   الزفَصنينِ وي الـدف كُمان

) وإِنْ نكَثُـوا  11الَْآيات لقَومٍ يعلَمونَ (
أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنـوا فـي   
دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا أَيمانَ 

ونَ ) أَلَا تقَـاتلُ 12لَهم لَعلَّهم ينتهونَ (
قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهمـوا بِـإِخراجِ   
 ةــرلَ مأَو ُءوكُمــدب ــمهــولِ وسالر
أَتخشونهم فَاللَّه أَحـق أَنْ تخشـوه إِنْ   



) نِنيمؤم مت13كُن اللَّه مهذِّبعي ملُوهقَات (
 ـرصنيو مزِهخيو يكُمدبِأَي  هِملَـيع كُم

  ) نِنيمـؤمٍ مقَـو وردص فشي14و (
ويذْهب غَيظَ قُلُوبِهِم ويتوب اللَّه علَـى  

 ) ـيمكح يملع اللَّهاُء وشي ن15م أَم (
 ينالَّذ لَمِ اللَّهعا يلَمكُوا ورتأَنْ ت متِسبح

ختي لَمو كُمنوا مداهج اللَّه وند نذُوا م
   اللَّـهـةً ويجلو نِنيمؤلَا الْمو هولسلَا رو

) مـا كَـانَ   16خبِري بِما تعملُـونَ ( 
   اللَّـه ـاجِدسوا مرمعأَنْ ي نيرِكشلْمل
  ـكبِالْكُفْرِ أُولَئ فُِسهِملَى أَنع ينداهش



نارِ هم خالدونَ حبِطَت أَعمالُهم وفي ال
)17  ـنَآم نم اللَّه اجِدسم رمعا يمإِن (

بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وأَقَام الصلَاةَ وَآتـى  
 كى أُولَئسفَع إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ والز

) يندتهالْم نوا مكُون18أَنْ ي ملْتعأَج (
الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحـرامِ   سقَايةَ

كَمن َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وجاهد في 
سبِيلِ اللَّه لَا يستوونَ عند اللَّه واللَّه لَـا  

) نيمالظَّال مي الْقَودهوا 19ينَآم ينالَّذ (
يلِ اللَّـه  وهاجروا وجاهدوا فـي سـبِ  

 اللَّه دنةً عجرد ظَمأَع فُِسهِمأَنو هِمالوبِأَم



) يبشـرهم  20وأُولَئك هم الْفَائزونَ (
 ملَه اتنجو انورِضو هنم ةمحبِر مهبر

) يمقم يمعا نيها 21فدا أَبيهف يندالخ (
نع إِنَّ اللَّه) يمظع رأَج هـا  22دها أَيي (

 كُمانوإِخو اَءكُمذُوا َآبختوا لَا تنَآم ينالَّذ
   ـانلَـى الْإِميع وا الْكُفْربحتاس اَء إِنيلأَو
ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 

بنـاؤكُم  ) قُلْ إِنْ كَانَ َآباؤكُم وأ23َ(
   كُمتـريشعو كُـماجوأَزو كُمانوإِخو
وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجـارةٌ تخشـونَ   
 كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادكَس



    هـبِيلـي سف ـادجِهو هولسرو اللَّه نم
اللَّه يأْتى يتوا حصبرلَـا   فَت اللَّهو رِهبِأَم

  ) نيـقالْفَاس مي الْقَـوده24ي  لَقَـد (
   مـويو ةريكَـث ناطوي مف اللَّه كُمرصن
حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَـم تغـنِ   
عنكُم شيئًا وضاقَت علَيكُم الْأَرض بِما 

تلَّيو ثُم تبحر) بِرِيندم لَ 25مزأَن ثُم (
 نِنيمؤلَى الْمعو هولسلَى رع هتينكس اللَّه
  ينالَّـذ ذَّبعا وهورت ا لَمودنلَ جزأَنو

) رِيناُء الْكَافزج كذَلوا و26كَفَر ثُم (
يتوب اللَّه من بعد ذَلك علَى من يشـاُء  



و) يمحر غَفُور 27اللَّه  ينا الَّـذها أَيي (
َآمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربـوا  
الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هـذَا وإِنْ  
 هلفَض نم اللَّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مفْتخ

 يملع اَء إِنَّ اللَّهإِنْ ش) يمكلُوا 28حقَات (
الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا بِالْيومِ الْـَآخرِ  
ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَـا  
يدينونَ دين الْحق مـن الَّـذين أُوتـوا    
 مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابتالْك

راغ29ونَ (ص ناب ريزع ودهالْي قَالَتو (
  اللَّـه ناب ِسيحى الْمارصالن قَالَتو اللَّه



ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَـولَ  
الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنـى  

ــونَ ( ــارهم 30يؤفَكُ بــذُوا أَح خات (
و  ِسـيحالْمو اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهر

ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبـدوا إِلَهـا   
واحدا لَا إِلَه إِلَّا هـو سـبحانه عمـا    

) يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نور 31يشرِكُونَ (
ى اللَّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللَّه  هورن متإِلَّا أَنْ ي

) هـو الَّـذي   32ولَو كَرِه الْكَافرونَ (
    ـقيـنِ الْحدى وـدبِالْه ولَهسلَ رسأَر
    كَـرِه لَـوو ينِ كُلِّـهلَى الدع هظْهِريل



) يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنَّ 33الْمشرِكُونَ (
والرهبـان لَيـأْكُلُونَ    كَثريا من الْأَحبارِ

أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ ويصدونَ عن سبِيلِ 
اللَّه والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ ولَا 
ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ 

 ) يوم يحمى علَيها فـي نـارِ  34أَليمٍ (
  مهـوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت منهج
   فُِسـكُمأَنل متـزا كَنذَا مه مهورظُهو

) إِنَّ عدةَ 35فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ (
الشهورِ عند اللَّه اثْنا عشر شـهرا فـي   

لْأَرض كتابِ اللَّه يوم خلَق السماوات وا



منها أَربعةٌ حرم ذَلك الدين الْقَيم فَلَـا  
 نيرِكشلُوا الْمقَاتو كُمفُسأَن يهِنوا فمظْلت
كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَافَّةً واعلَمـوا أَنَّ  

) نيقتالْم عم ةٌ 36اللَّهادِسيُء زِيا النمإِن (
كُفْرِ يضلُّ بِه الَّذين كَفَروا يحلُّونه في الْ

عاما ويحرمونه عاما ليواطئُوا عدةَ مـا  
  ـملَه نيز اللَّه مرا حلُّوا محفَي اللَّه مرح
   مي الْقَـوـدهلَا ي اللَّهو هِمالموُء أَعس

) رِينا 37الْكَافها أَيـا  ) يوا منَآم ينالَّذ
  بِيلِ اللَّـهي سوا فرفان يلَ لَكُمإِذَا ق لَكُم
اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضيتم بِالْحياة الدنيا 



من الَْآخرة فَما متاع الْحياة الدنيا فـي  
ذِّبكُم ) إِلَّا تنفروا يع38الَْآخرة إِلَّا قَليلٌ (

عذَابا أَليما ويستبدلْ قَوما غَيركُم ولَـا  
  يرٍء قَـديلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضت

) إِلَّا تنصروه فَقَد نصـره اللَّـه إِذْ   39(
أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما 

ارِ إِذْ يي الْغنْ إِنَّ  فـزحلَا ت بِهاحصقُولُ ل
  هـدأَيو هلَيع هتينكس لَ اللَّهزا فَأَننعم اللَّه
   ينـةَ الَّـذملَ كَلعجا وهورت لَم ودنبِج
كَفَروا السفْلَى وكَلمةُ اللَّه هي الْعلْيـا  

) يمكح زِيزع اللَّه40ووا خرففَافًـا  ) ان



وثقَالًا وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُِسكُم في 
   مـتإِنْ كُن لَكُـم ريخ كُمذَل بِيلِ اللَّهس

) لَو كَانَ عرضـا قَرِيبـا   41تعلَمونَ (
   تـدعب ـنلَكو وكعبا لَاتدا قَاصفَرسو

لَّـه لَـوِ   علَيهِم الشقَّةُ وسـيحلفُونَ بِال 
 مهفُسكُونَ أَنلهي كُمعا منجرا لَخنطَعتاس

) عفَا اللَّه 42واللَّه يعلَم إِنهم لَكَاذبونَ (
 ينالَّذ لَك نيبتى يتح ملَه تنأَذ مل كنع

  ) بِنيالْكَـاذ لَـمعتقُوا ودلَـا  43ص (
الَّذ كنأْذتسمِ   يـوالْيو ونَ بِاللَّـهنمؤي ين

  فُِسـهِمأَنو هِمالووا بِأَمداهجرِ أَنْ يالَْآخ



) نيقتبِالْم يملع اللَّه44و كنأْذتسا يمإِن (
الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه والْيـومِ الْـَآخرِ   

ي رف مفَه مهقُلُوب تابتارونَ وددرتي بِهِمي
)45  وا لَـهدلَأَع وجروا الْخادأَر لَوو (

  مطَهفَثَـب ماثَهبِعان اللَّه كَرِه نلَكةً ودع
 ) ينـدالْقَاع عوا مديلَ اقْعق46و  لَـو (

خرجوا فيكُم ما زادوكُم إِلَّـا خبالًـا   
لَالَكُموا خعضلَأَوو  يكُمفةَ ونتالْف كُمونغبي

   نيمبِالظَّـال ـيملع اللَّهو مونَ لَهاعمس
) لَقَد ابتغوا الْفتنةَ من قَبلُ وقَلَّبـوا  47(

  ـرأَم رظَهو قاَء الْحى جتح ورالْأُم لَك



) ومنهم مـن  48اللَّه وهم كَارِهونَ (
ائْذَنْ لي ولَا تفْتني أَلَا في الْفتنـة   يقُولُ

  رِينيطَةٌ بِالْكَـافحلَم منهإِنَّ جقَطُوا وس
) إِنْ تصبك حسنةٌ تسـؤهم وإِنْ  49(

 نا منرا أَمذْنأَخ قُولُوا قَدةٌ ييبصم كبصت
قُلْ لَن  )50قَبلُ ويتولَّوا وهم فَرِحونَ (

يصيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هـو مولَانـا   
) قُلْ 51وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ (

هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسـنيينِ  
   اللَّـه كُمـيبصأَنْ ي بِكُم صبرتن نحنو

دنع نذَابٍ مـا  بِعوا إِنصبرا فَتيندبِأَي أَو ه



) قُلْ أَنفقُوا طَوعا 52معكُم متربصونَ (
أَو كَرها لَن يتقَبلَ منكُم إِنكُم كُنتم قَوما 

) نيق53فَاس مهنلَ مقْبأَنْ ت مهعنا ممو (
بِاللَّه وبِرسـوله   نفَقَاتهم إِلَّا أَنهم كَفَروا

ولَا يأْتونَ الصلَاةَ إِلَّا وهم كُسالَى ولَـا  
) فَلَـا  54ينفقُونَ إِلَّا وهم كَـارِهونَ ( 

  رِيـدا يمإِن مهلَادلَا أَوو مالُهوأَم كجِبعت
قهزتا وينالد اةيي الْحا فبِه مهذِّبعيل اللَّه 

) ويحلفُونَ 55أَنفُسهم وهم كَافرونَ (
 مهنلَكو كُمنم ما همو كُمنلَم مهإِن بِاللَّه

) لَو يجِدونَ ملْجأً أَو 56قَوم يفْرقُونَ (



    ـمهو ـها إِلَيلَّـولًا لَوخدم أَو اتارغم
يلْمزك في  ) ومنهم من57يجمحونَ (

 إِنْ لَموا وضا رهنطُوا مفَإِنْ أُع قَاتدالص
) ولَو 58يعطَوا منها إِذَا هم يسخطُونَ (

أَنهم رضوا ما َآتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا 
    هـلفَض ـنم ا اللَّـهينتؤيس ا اللَّهنبسح

إِن ولُهسرونَ (وباغر ا 59ا إِلَى اللَّهمإِن (
 نيلامالْعنيِ واكسالْماِء ولْفُقَرل قَاتدالص
علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفـي الرقَـابِ   
والْغارِمني وفي سبِيلِ اللَّه وابنِ السـبِيلِ  

ح يملع اللَّهو اللَّه نةً مفَرِيض) يم60ك (



 وقُولُونَ هيو بِيذُونَ النؤي ينالَّذ مهنمو
 نمؤيو بِاللَّه نمؤي رٍ لَكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ
   كُمـنـوا منَآم ينلَّذةٌ لمحرو نِنيمؤلْمل
  ـذَابع ملَه ولَ اللَّهسذُونَ رؤي ينالَّذو

) يم61أَل(  وكُمضريل لَكُم فُونَ بِاللَّهلحي
واللَّه ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه إِنْ كَانوا 

) نِنيمؤ62م دادحي نم هوا أَنلَمعي أَلَم (
اللَّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خالدا فيها 

 ) ـيمظالْع يزالْخ ك63ذَل  ـذَرحي (
  مـئُهبنةٌ تورس هِملَيلَ عزنقُونَ أَنْ تافنالْم
   زِئُوا إِنَّ اللَّـههـتقُلِ اس ي قُلُوبِهِما فبِم



) ولَئن سأَلْتهم 64مخرِج ما تحذَرونَ (
 قُلْ أَبِاللَّه بلْعنو وضخا نا كُنمإِن قُولُنلَي

اتَآيزِئُونَ (وهتست متكُن هولسرو لَا 65ه (
 فعإِنْ ن انِكُمإِمي دعب متكَفَر وا قَدرذتعت
   مهفَـةً بِـأَنطَائ ذِّبعن كُمنم فَةطَائ نع

) نيــرِم جوا مــان ــافقُونَ 66كَ نالْم (
 رـأْمضٍ يعب نم مهضعب قَاتافنالْمونَ و

بِالْمنكَرِ وينهونَ عنِ الْمعروف ويقْبِضونَ 
  نيقـافنإِنَّ الْم مهِسيفَن وا اللَّهسن مهيدأَي

) وعد اللَّه الْمنافقني 67هم الْفَاسقُونَ (
 يندالخ منهج ارن الْكُفَّارو قَاتافنالْمو



سح يا هيهف   ـملَهو اللَّـه مهنلَعو مهب
) يمقم ذَاب68ع  كُملقَـب نم ينكَالَّذ (

كَانوا أَشد منكُم قُوةً وأَكْثَـر أَموالًـا   
  متعتمـتفَاس هِملَاقوا بِخعتمتا فَاسلَادأَوو

م بِخلَاقكُم كَما استمتع الَّذين من قَبلكُ
 كوا أُولَئاضي خكَالَّذ متضخو هِملَاقبِخ
   ةرالْـَآخا ويني الـدف مالُهمأَع بِطَتح

) أَلَم يأْتهِم 69وأُولَئك هم الْخاسرونَ (
   ـادعـوحٍ ومِ نقَو هِملقَب نم ينأُ الَّذبن

حأَصو يماهرمِ إِبقَوو ودثَمو  نيـدابِ م
والْمؤتفكَات أَتتهم رسلُهم بِالْبينات فَما 



 مهفُسوا أَنكَان نلَكو مهمظْليل كَانَ اللَّه
) والْمؤمنونَ والْمؤمنـات  70يظْلمونَ (

 وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاُء بيلأَو مهضعب
عنِ الْمنكَرِ ويقيمـونَ الصـلَاةَ    وينهونَ

  ـولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيو
   زِيـزع إِنَّ اللَّـه اللَّه مهمحريس كأُولَئ

) يمك71ح    نِنيمـؤالْم اللَّـه ـدعو (
والْمؤمنات جنات تجرِي مـن تحتهـا   

ارهـي   الْأَنةً فبطَي ناكسما ويهف يندالخ
 كذَل رأَكْب اللَّه نانٌ مورِضو ندع اتنج

) يمظالْع زالْفَو و72ه   بِـيـا النها أَيي (



 هِملَياغْلُظْ عو نيقافنالْمو الْكُفَّار داهج
ـ  صالْم بِئْسو منهج ماهأْومو) 73ري (

يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمـةَ  
الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلَامهِم وهموا بِما 
  اللَّـه ماهوا إِلَّا أَنْ أَغْنقَما نمالُوا وني لَم
ورسولُه من فَضله فَإِنْ يتوبوا يك خيـرا  

نْ يتولَّوا يعذِّبهم اللَّه عذَابا أَليمـا  لَهم وإِ
في الدنيا والَْآخرة وما لَهم في الْـأَرضِ  

) ومـنهم مـن   74من ولي ولَا نصريٍ (
  قَنـدصلَن هلفَض نا مانَآت نلَئ اللَّه داهع

 نيحـالالص نم نكُونلَنـا  75( وفَلَم (



  ـمها ولَّووتو لُوا بِهخب هلفَض نم ماهَآت
) فَأَعقَبهم نِفَاقًـا فـي   76معرِضونَ (

قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما 
) أَلَـم  77وعدوه وبِما كَانوا يكْذبونَ (

ه يعلَم سرهم ونجواهم وأَنَّ يعلَموا أَنَّ اللَّ
) الَّذين يلْمـزونَ  78اللَّه علَّام الْغيوبِ (

  قَاتـدي الصف نِنيمؤالْم نم نيعطَّوالْم
والَّذين لَا يجِدونَ إِلَّا جهدهم فَيسخرونَ 

ع ملَهو مهنم اللَّه رخس مهنم يمأَل ذَاب
) استغفر لَهم أَو لَا تستغفر لَهم إِنْ 79(

  اللَّـه رفغي ةً فَلَنرم نيعبس ملَه رفغتست



  هـولسرو وا بِاللَّهكَفَر مهبِأَن كذَل ملَه
 ) نيـقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّه80و (

خالْم ولِ فَرِحسر لَافخ مهدقْعلَّفُونَ بِم
   هِمالووا بِـأَمـداهجوا أَنْ يكَرِهو اللَّه
وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه وقَالُوا لَا تنفروا 
   ا لَـوـرح دأَش منهج ارقُلْ ن ري الْحف

) فَلْيضحكُوا قَليلًـا  81كَانوا يفْقَهونَ (
ونَ وكِْسبوا يا كَاناًء بِمزا جريكُوا كَثبلْي
)82 مهنم فَةإِلَى طَائ اللَّه كعجفَإِنْ ر (

فَاستأْذَنوك للْخروجِ فَقُلْ لَن تخرجـوا  
  كُـما إِنودع يعلُوا مقَاتت لَنا ودأَب يعم



رلَ مأَو ودبِالْقُع ميتضر   ـعوا مـدفَاقْع ة
) نيفال83الْخ   ـدلَـى أَحلِّ عصلَا تو (

  ـمهإِن رِهلَى قَبع قُملَا تا ودأَب اتم مهنم
    ـمهوا وـاتمو هـولسرو وا بِاللَّهكَفَر

) ولَا تعجِبـك أَمـوالُهم   84فَاسقُونَ (
 رِيدا يمإِن مهلَادأَوـا  وبِه مهذِّبعأَنْ ي اللَّه

في الدنيا وتزهق أَنفُسهم وهم كَافرونَ 
)85 وا بِاللَّهنةٌ أَنْ َآمورس زِلَتإِذَا أُنو (

وجاهدوا مع رسوله اسـتأْذَنك أُولُـو   
    ـعم كُـنـا ننقَالُوا ذَرو مهنلِ مالطَّو

يند86( الْقَاع  ـعوا مكُونوا بِأَنْ يضر (



الْخوالف وطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهـم لَـا   
) لَكنِ الرسـولُ والَّـذين   87يفْقَهونَ (

  فُِسـهِمأَنو هِمالووا بِأَمداهج هعوا منَآم
   ـمه ـكأُولَئو اتريالْخ ملَه كأُولَئو

) أَعد اللَّه لَهم جنـات  88الْمفْلحونَ (
تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيهـا  

  ) ـيمظالْع زالْفَـو كـاَء  89ذَلجو (
 دقَعو مذَنَ لَهؤيابِ لرالْأَع نونَ مذِّرعالْم
 ينالَّذ يبصيس ولَهسرو وا اللَّهكَذَب ينالَّذ

كَفَر) يمأَل ذَابع مهن90وا م  سلَـي (
علَى الضعفَاِء ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى 



الَّذين لَا يجِدونَ ما ينفقُونَ حـرج إِذَا  
  ِسـنِنيحلَى الْما عم هولسرو لَّهوا لحصن

) يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نلَـا  91مو (
الَّذين إِذَا ما أَتوك لتحملَهم قُلْت لَا  علَى

  مهـنيأَعا ولَّووت هلَيع لُكُمما أَحم أَجِد
تفيض من الدمعِ حزنا أَلَّا يجِـدوا مـا   

) إِنما السبِيلُ علَى الَّـذين  92ينفقُونَ (
رضـوا بِـأَنْ   يستأْذنونك وهم أَغْنِياُء 

يكُونوا مع الْخوالف وطَبع اللَّـه علَـى   
) يعتذرونَ 93قُلُوبِهِم فَهم لَا يعلَمونَ (

 وا لَنرذتعقُلْ لَا ت هِمإِلَي متعجإِذَا ر كُمإِلَي



  ـارِكُمبأَخ نم ا اللَّهأَنبن قَد لَكُم نمؤن
لَّه عملَكُم ورسولُه ثُم تردونَ وسيرى ال

إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِمـا  
) سـيحلفُونَ بِاللَّـه   94كُنتم تعملُونَ (

   مهـنـوا عرِضعتل هِمإِلَي متقَلَبإِذَا ان لَكُم
 سرِج مهإِن مهنوا عرِضفَأَع  ماهـأْومو

) 95جهنم جزاًء بِما كَانوا يكِْسـبونَ ( 
يحلفُونَ لَكُم لترضوا عنهم فَإِنْ ترضـوا  
عنهم فَإِنَّ اللَّه لَا يرضـى عـنِ الْقَـومِ    

) نيقا   96الْفَاسكُفْـر ـدأَش ابرالْأَع (
لَمعأَلَّا ي ردأَجنِفَاقًا ولَ وزا أَنم وددوا ح



) يمكح يملع اللَّهو هولسلَى رع 97اللَّه (
ومن الْأَعرابِ من يتخذُ ما ينفق مغرمـا  
ويتربص بِكُم الدوائر علَيهِم دائرةُ السوِء 

) يملع يعمس اللَّهابِ  98ورالْـأَع نمو (
ـا  مذُ مختيرِ ومِ الَْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي ن

ينفق قُربات عند اللَّه وصلَوات الرسولِ 
أَلَا إِنها قُربةٌ لَهم سيدخلُهم اللَّـه فـي   

  ) ـيمحر غَفُـور إِنَّ اللَّه هتمح99ر (
  ـنلُونَ مابِقُونَ الْأَوالسو  ـاجِرِينهالْم

 يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو
 اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه



تجرِي تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبـدا  
 ) ـيمظالْع زالْفَو ك100ذَل  ـنممو (

عرابِ منافقُونَ ومن أَهلِ حولَكُم من الْأَ
  ـمهلَمعفَاقِ لَا تلَى النوا عدرم ةيندالْم
نحن نعلَمهم سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ 

) وَآخـرونَ  101إِلَى عذَابٍ عظـيمٍ ( 
اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملًا صـالحا  

رَآخو   هِملَـيع وبتأَنْ ي ى اللَّهسئًا عيس
) يمحر غَفُور 102إِنَّ اللَّه  ـنذْ مخ (

أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِهـا  
 اللَّهو ملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصو



) يملع يعموا أَن103َّسلَمعي أَلَم (  اللَّه
هو يقْبلُ التوبةَ عـن عبـاده ويأْخـذُ    
  يمحالـر ابوالت وه أَنَّ اللَّهو قَاتدالص

)104 لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعو (
ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى عالمِ 

ينبئُكُم بِمـا كُنـتم   الْغيبِ والشهادة فَ
) وَآخرونَ مرجونَ لأَمرِ 105تعملُونَ (

 اللَّهو هِملَيع وبتا يإِمو مهذِّبعا يإِم اللَّه
) يمكح يملـذُوا  106عخات ينالَّذو (

   نـيفْرِيقًـا بتا وكُفْرا واررا ضجِدسم
و نِنيمؤالْم   اللَّـه بـارح نما لادصإِر



ورسولَه من قَبلُ ولَيحلفُن إِنْ أَردنا إِلَّـا  
الْحسنى واللَّه يشهد إِنهـم لَكَـاذبونَ   

)107  ـسأُس جِدسا لَمدأَب يهف قُملَا ت (
قُومأَنْ ت قمٍ أَحولِ يأَو نى مقْولَى التع 

  اللَّـهوا ورطَهتونَ أَنْ يبحالٌ يرِج يهف يهف
) رِينطَّهالْم بح108ي  ـسأَس نأَفَم (

 ريخ انورِضو اللَّه نى مقْولَى تع هانينب
أَم من أَسس بنيانه علَى شفَا جرف هارٍ 

نهارِ جي نف بِه ارهي  فَانـدهلَا ي اللَّهو م
) نيمالظَّال م109الْقَو مهانينالُ بزلَا ي (

  قَطَّـعإِلَّا أَنْ ت ي قُلُوبِهِمةً فا رِيبوني بالَّذ



 ) ـيمكح يملع اللَّهو مهإِنَّ 110قُلُوب (
    مـهفُسأَن نِنيمـؤالْم ـنى مرتاش اللَّه

الَهوأَمـي   ولُونَ فقَـاتةَ ينالْج مبِأَنَّ لَه م
  ـهلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي بِيلِ اللَّهس
  ـنمو َآنالْقُرجِيلِ والْإِنو اةروي التا فقح
 كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه نم هدهفَى بِعأَو

لك هو الْفَوز الْعظيم الَّذي بايعتم بِه وذَ
) التائبونَ الْعابِدونَ الْحامـدونَ  111(

السائحونَ الراكعونَ الساجِدونَ الَْآمرونَ 
بِالْمعروف والنـاهونَ عـنِ الْمنكَـرِ    
 نِنيمؤرِ الْمشبو اللَّه وددحظُونَ لافالْحو



للنبِي والَّذين َآمنوا أَنْ ) ما كَانَ 112(
يستغفروا للْمشرِكني ولَو كَانوا أُولـي  
 ابحأَص مهأَن ملَه نيبا تم دعب نى مبقُر

) وما كَـانَ اسـتغفَار   113الْجحيمِ (
ه إِبراهيم لأَبِيه إِلَّا عن موعدة وعدها إِيا

فَلَما تبين لَه أَنه عدو للَّه تبـرأَ منـه إِنَّ   
) يملح اهلَأَو يماهرا كَـانَ  114إِبمو (

 نيبى يتح ماهدإِذْ ه دعا بملَّ قَوضيل اللَّه
  ـيملٍء عيبِكُلِّ ش قُونَ إِنَّ اللَّهتا يم ملَه

نَّ اللَّه لَه ملْـك السـماوات   ) إ115ِ(
   ـنم ا لَكُـممو يتمييِي وحضِ يالْأَرو



) لَقَد 116دون اللَّه من ولي ولَا نصريٍ (
    ـاجِرِينهالْمو بِـيلَـى النع اللَّه ابت
 ةرسالْع ةاعي سف وهعبات ينارِ الَّذصالْأَنو

ب نم  مهـنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دع
  ـيمحر ُءوفر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم

) وعلَى الثَّلَاثَة الَّذين خلِّفُوا حتى 117(
  ـتبحا ربِم ضالْأَر هِملَيع اقَتإِذَا ض

لَـا  وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم وظَنـوا أَنْ  
   هِملَـيع ـابت ثُم هإِلَّا إِلَي اللَّه نأَ ملْجم
    يمحالـر ابـوالت ـوه وا إِنَّ اللَّهوبتيل

)118  قُوا اللَّـهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيي (



) نيقادالص عوا مكُونا كَـانَ  119وم (
لَهوح نمو ةيندلِ الْمأَهابِ لرالْأَع نم م

أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّه ولَا يرغَبـوا  
بِأَنفُِسهِم عن نفِْسه ذَلـك بِـأَنهم لَـا    
يصيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ في 
 يظُ الْكُفَّارغئًا يطوطَئُونَ ملَا يو بِيلِ اللَّهس

لُونَ من عدو نيلًا إِلَّا كُتب لَهم بِه ولَا ينا
    ـرأَج ـيعضلَـا ي إِنَّ اللَّه حاللٌ صمع

) ِسنِنيحفَقَـةً   120الْمقُـونَ نفنلَا يو (
صغريةً ولَا كَبِريةً ولَا يقْطَعونَ واديا إِلَّـا  

م نسأَح اللَّه مهزِيجيل ملَه بوا كُتا كَان



) وما كَانَ الْمؤمنـونَ  121يعملُونَ (
 مهنم قَةركُلِّ ف نم فَرلَا نوا كَافَّةً فَلَورفنيل
 مهموا قَورذنيلينِ وي الدوا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ
إِذَا رجعوا إِلَـيهِم لَعلَّهـم يحـذَرونَ    

)122ها أَيي ( ينلُوا الَّذوا قَاتنَآم ينا الَّذ
يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً 

) نيقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعإِذَا 123وو (
  كُـمقُولُ أَيي نم مهنةٌ فَمورس زِلَتا أُنم

ذين َآمنوا فَزادتهم زادته هذه إِميانا فَأَما الَّ
) وأَمـا  124إِميانا وهم يستبشـرونَ ( 

الَّذين في قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجسا 



إِلَى رِجِسهِم ومـاتوا وهـم كَـافرونَ    
) أَولَا يرونَ أَنهم يفْتنونَ في كُلِّ 125(

رم ةً أَورامٍ مع  ـملَا هونَ ووبتلَا ي نِ ثُميت
) وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ 126يذَّكَّرونَ (

  ـنم اكُمرلْ يضٍ هعإِلَى ب مهضعب ظَرن
   مهقُلُـوب اللَّـه فرفُوا صرصان ثُم دأَح

) لَقَـد  127بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهـونَ ( 
لٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيـه  جاَءكُم رسو

    نِنيمؤبِـالْم كُملَـيع ـرِيصح منِتا عم
) يمحر ُءوفا فَقُـلْ  128رلَّووفَإِنْ ت (

  كَّلْـتوت هلَيع وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه بِيسح



  ) 129وهو رب الْعرشِ الْعظيمِ (
 

  سورة يونس 
  اللَّه الرحمنِ الرحيمِبِسمِ 

) 1الر تلْك َآيات الْكتـابِ الْحكـيمِ (  
أَكَانَ للناسِ عجبا أَنْ أَوحينا إِلَى رجـلٍ  
منهم أَنْ أَنذرِ الناس وبشرِ الَّذين َآمنـوا  
أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عنـد ربهِـم قَـالَ    

) إِنَّ 2إِنَّ هذَا لَساحر مـبِني (  الْكَافرونَ
    اتاوـمالس لَـقي خالَّـذ اللَّه كُمبر
والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَـى  



  ـنيعٍ إِلَّا مفش نا مم رالْأَم ربدشِ يرالْع
وهدبفَاع كُمبر اللَّه كُمذَل إِذْنِه دعأَفَلَـا   ب

) إِلَيه مرجِعكُم جميعا وعد 3تذَكَّرونَ (
 زِيجيل هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي ها إِنقح اللَّه
 طسبِالْق اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينالَّذ
والَّذين كَفَروا لَهم شراب من حمـيمٍ  

 يمأَل ذَابعونَ (وكْفُروا يا كَان4بِم وه (
الَّذي جعلَ الشمس ضياًء والْقَمر نـورا  
    ـنِنيالس دـدـوا علَمعتازِلَ لنم هرقَدو
  قإِلَّا بِـالْح كذَل اللَّه لَقا خم ابسالْحو

) إِنَّ في 5يفَصلُ الَْآيات لقَومٍ يعلَمونَ (



ي اخف اللَّه لَقا خمارِ وهالنلِ واللَّي لَافت
السماوات والْأَرضِ لََآيات لقَومٍ يتقُـونَ  

) إِنَّ الَّذين لَا يرجونَ لقَاَءنا ورضـوا  6(
  ـمه ينالَّذا ووا بِهأَناطْما وينالد اةيبِالْح

) أُولَئك مـأْواهم  7عن َآياتنا غَافلُونَ (
) إِنَّ الَّـذين  8النار بِما كَانوا يكِْسبونَ (

 مهبر يهِمدهي اتحاللُوا الصمعوا ونَآم
بِإِميانِهِم تجرِي من تحتهِم الْأَنهار فـي  

) دعـواهم فيهــا  9جنـات النعـيمِ (  
ماللَّه كانحبس    ـلَامـا سيهف مهتيحتو

    بر لَّـهل ـدمالْح أَن ماهـوعد رَآخو



) نيالَمـاسِ  10الْعلنل لُ اللَّهجعي لَوو (
  هِمإِلَـي يرِ لَقُضيبِالْخ مالَهجعتاس رالش
أَجلُهم فَنذَر الَّذين لَا يرجونَ لقَاَءنا فـي  

) وإِذَا مـس  11غيانِهِم يعمهـونَ ( طُ
  ا أَوـدقَاع أَو بِهنجا لانعد رانَ الضسالْإِن
 كَأَنْ لَم رم هرض هنا عفْنا كَشا فَلَممقَائ
    ـنيز ككَـذَل ـهسم را إِلَى ضنعدي

ولَقَد  )12للْمسرِفني ما كَانوا يعملُونَ (
أَهلَكْنا الْقُرونَ من قَبلكُم لَمـا ظَلَمـوا   
وجاَءتهم رسلُهم بِالْبينات وما كَـانوا  
  نيـرِمجالْم مزِي الْقَوجن كوا كَذَلنمؤيل



) ثُم جعلْناكُم خلَائف في الْأَرضِ 13(
فكَي ظُرننل مهدعب نلُـونَ (  ممع14ت (

 ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتَآي هِملَيلَى عتإِذَا تو
 ذَا أَورِ هغَي َآنبِقُر ا ائْتقَاَءنونَ لجرلَا ي
بدلْه قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاِء 

  ى إِلَـيوحا يإِلَّا م بِعفِْسي إِنْ أَتـي  نإِن
أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ 

)15  كُملَـيع هتلَوا تم اَء اللَّهش قُلْ لَو (
 نا مرمع يكُمف لَبِثْت فَقَد بِه اكُمرلَا أَدو

) فَمن أَظْلَم ممنِ 16قَبله أَفَلَا تعقلُونَ (
ذبا أَو كَذَّب بَِآياته إِنه افْترى علَى اللَّه كَ



) ويعبدونَ من 17لَا يفْلح الْمجرِمونَ (
    مهفَعـنلَـا يو مهـرضا لَا يم اللَّه وند
ويقُولُونَ هؤلَاِء شفَعاؤنا عند اللَّه قُـلْ  

 اوـمي السف لَمعا لَا يبِم ئُونَ اللَّهبنأَت ات
ولَا في الْأَرضِ سبحانه وتعـالَى عمـا   

) وما كَانَ الناس إِلَّا أُمةً 18يشرِكُونَ (
 نم قَتبةٌ سملَا كَللَولَفُوا وتةً فَاخداحو
ربك لَقُضي بينهم فيما فيـه يختلفُـونَ   

)19زِلَ علَا أُنقُولُونَ لَويو (  ـنةٌ مَآي هلَي
ربه فَقُلْ إِنما الْغيب للَّه فَانتظروا إِنـي  

) رِينظتنالْم نم كُمعـا  20مإِذَا أَذَقْنو (



الناس رحمةً من بعد ضراَء مسـتهم إِذَا  
لَهم مكْر في َآياتنا قُلِ اللَّه أَسرع مكْرا 

) هو 21رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ ( إِنَّ
الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتى إِذَا 
 ةببِرِيحٍ طَي بِهِم نيرجو ي الْفُلْكف متكُن
    ـفاصع ـا رِيـحهاَءتا جوا بِهفَرِحو

نـوا  وجاَءهم الْموج من كُلِّ مكَان وظَ
  لَـه نيصلخم ا اللَّهوعد يطَ بِهِمأُح مهأَن
  ـنم نكُونلَن هذه نا منتيجأَن نلَئ ينالد

) رِيناك22الش  ـمإِذَا ه ماهجا أَنفَلَم (
يبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق يـا أَيهـا   



م علَى أَنفُِسكُم متـاع  الناس إِنما بغيكُ
  ـئُكُمبنفَن كُمجِعرا منإِلَي ا ثُمينالد اةيالْح

) إِنما مثَلُ الْحياة 23بِما كُنتم تعملُونَ (
 لَطَ بِهتاِء فَاخمالس نم اهلْنزاٍء أَنا كَمينالد

الناس والْأَنعـام   نبات الْأَرضِ مما يأْكُلُ
 تنيازا وفَهرخز ضالْأَر ذَتى إِذَا أَختح
وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيهـا أَتاهـا   
أَمرنا لَيلًا أَو نهارا فَجعلْناها حصيدا كَأَنْ 
 ـاتلُ الَْآيفَصن كسِ كَذَلبِالْأَم نغت لَم 

) واللَّه يدعو إِلَـى  24لقَومٍ يتفَكَّرونَ (
 اطراُء إِلَى صشي ني مدهيلَامِ وارِ السد



) للَّذين أَحسنوا الْحسـنى  25مستقيمٍ (
وزِيادةٌ ولَا يرهق وجوههم قَتر ولَا ذلَّـةٌ  

ف مه ةنالْج ابحأَص كونَ أُولَئدالا خيه
) والَّذين كَسبوا السيئَات جـزاُء  26(

 اللَّه نم ما لَهلَّةٌ مذ مقُههرتا وهثْلبِم ئَةيس
من عاصمٍ كَأَنما أُغْشيت وجوههم قطَعا 
من اللَّيلِ مظْلما أُولَئك أَصحاب النـارِ  

ا خيهف مونَ (هد27ال مهرشحن مويو (
 كُمكَانكُوا مرأَش ينلَّذقُولُ لن ا ثُميعمج
أَنتم وشركَاؤكُم فَزيلْنا بيـنهم وقَـالَ   

) 28شركَاؤهم ما كُنتم إِيانا تعبدونَ (



نْ كُنـا  فَكَفَى بِاللَّه شهِيدا بيننا وبينكُم إِ
) نيلافلَغ كُمتادبع نلُو 29عبت كالنه (

   وا إِلَـى اللَّـهدرو لَفَتا أَسفْسٍ مكُلُّ ن
مولَاهم الْحق وضلَّ عنهم مـا كَـانوا   

) قُلْ من يـرزقُكُم مـن   30يفْترونَ (
ـ   الس ـكلمي نضِ أَمالْأَراِء ومالس عم

  ـتيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو
 رالْأَم ربدي نمو يالْح نم تيالْم رِجخيو

) 31فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا تتقُـونَ ( 
 قالْح دعاذَا بفَم قالْح كُمبر اللَّه كُمفَذَل

) كَذَلك 32الُ فَأَنى تصرفُونَ (إِلَّا الضلَ



حقَّت كَلمةُ ربك علَى الَّذين فَسـقُوا  
) قُـلْ هـلْ مـن    33أَنهم لَا يؤمنونَ (

شركَائكُم من يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده قُـلِ  
نَ اللَّه يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده فَأَنى تؤفَكُـو 

) قُلْ هلْ من شركَائكُم من يهدي 34(
   ـنأَفَم ـقلْحي لدهي قُلِ اللَّه قإِلَى الْح
يهدي إِلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن لَـا  
   ـفكَي ا لَكُـمى فَمدهي إِلَّا أَنْ يهِدي

إِلَّـا   ) وما يتبِع أَكْثَرهم35تحكُمونَ (
ظَنا إِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق شـيئًا إِنَّ  

) وما كَـانَ  36اللَّه عليم بِما يفْعلُونَ (



   اللَّـه وند ـنى مرفْتَآنُ أَنْ يذَا الْقُره
ولَكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصـيلَ  

يهف بيابِ لَا رتالْك   نيـالَمالْع بر نم
)37 ةوروا بِسقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي أَم (

  اللَّـه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو هثْلم
) نيقادص متـا  38إِنْ كُنوا بِملْ كَذَّبب (

   أْوِيلُـهت هِمـأْتا يلَمو هلْميطُوا بِعحي لَم
ككَذَل   ظُرفَـان هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب

) نيمةُ الظَّالباقكَانَ ع ف39كَي مهنمو (
   بِـه نمـؤلَا ي نم مهنمو بِه نمؤي نم

  ) ينفِْسـدبِالْم لَـمأَع كبرإِنْ 40وو (



  لُكُـممع لَكُمي ولمي عفَقُلْ ل وككَذَّب
متـا   أَنمرِيٌء ما بأَنلُ وما أَعمرِيئُونَ مب

) ومنهم مـن يسـتمعونَ   41تعملُونَ (
إِلَيك أَفَأَنت تسمع الصم ولَو كَانوا لَـا  

) ومنهم من ينظُر إِلَيـك  42يعقلُونَ (
أَفَأَنت تهدي الْعمي ولَـو كَـانوا لَـا    

ونَ (يرص43ب  ـاسالن مظْللَا ي إِنَّ اللَّه (
شيئًا ولَكن الناس أَنفُسـهم يظْلمـونَ   

) ويوم يحشرهم كَأَنْ لَم يلْبثُوا إِلَّا 44(
 ِسرخ قَد مهنيفُونَ بارعتارِ يهالن نةً ماعس

ه وما كَانوا مهتدين الَّذين كَذَّبوا بِلقَاِء اللَّ



)45 أَو مهدعي نالَّذ ضعب كنرِيا نإِمو (
  ـهِيدش اللَّه ثُم مهجِعرا منفَإِلَي كنفَّيوتن

) ولكُلِّ أُمة رسولٌ 46علَى ما يفْعلُونَ (
بِالْق مهنيب يقُض مولُهساَء رفَإِذَا ج  ـطس

) ويقُولُونَ متـى  47وهم لَا يظْلَمونَ (
) نيقادص متإِنْ كُن دعذَا الْوقُلْ لَا 48ه (

أَملك لنفِْسي ضرا ولَا نفْعا إِلَّا ما شـاَء  
اللَّه لكُلِّ أُمة أَجلٌ إِذَا جاَء أَجلُهم فَلَـا  

لَا يةً واعونَ سرأْختسونَ (يمقْدت49س (
قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذَابه بياتا أَو نهارا 

) أَثُم 50ماذَا يستعجِلُ منه الْمجرِمونَ (



  بِـه متكُن قَدَآلَْآنَ و بِه متنَآم قَعا وإِذَا م
) ثُم قيلَ للَّذين ظَلَموا 51تستعجِلُونَ (

ذُوقُوا عذَاب الْخلْد هلْ تجزونَ إِلَّا بِما 
) ويستنبِئُونك أَحق 52كُنتم تكِْسبونَ (

   مـتـا أَنمو قلَح هي إِنبرقُلْ إِي و وه
) جِزِينعفْـسٍ   53بِمكُـلِّ نأَنَّ ل لَوو (

و بِه تدضِ لَافْتي الْأَرا فم توا ظَلَمرأَس
  مهـنيب يقُضو ذَابا الْعأَوا رةَ لَمامدالن

) أَلَـا إِنَّ  54بِالْقسط وهم لَا يظْلَمونَ (
للَّه ما في السماوات والْـأَرضِ أَلَـا إِنَّ   
وعد اللَّه حق ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 



)55ييِي وحي وونَ ) هعجرت هإِلَيو يتم
) يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ 56(

من ربكُم وشفَاٌء لما في الصدورِ وهدى 
) نِنيمؤلْمةٌ لمحر57و لِ اللَّهقُلْ بِفَض (

وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هو خير مما 
جونَ (يع58م  لَ اللَّـهزا أَنم متأَيقُلْ أَر (

لَكُم من رِزقٍ فَجعلْتم منه حراما وحلَالًا 
قُلْ َآللَّه أَذنَ لَكُم أَم علَى اللَّه تفْتـرونَ  

)59  لَى اللَّـهونَ عرفْتي ينالَّذ ا ظَنمو (
نَّ اللَّه لَذُو فَضـلٍ  الْكَذب يوم الْقيامة إِ

علَى الناسِ ولَكن أَكْثَرهم لَا يشـكُرونَ  



)60 هنلُو متا تمو أْني شكُونُ فا تمو (
من قُرَآن ولَا تعملُونَ من عملٍ إِلَّا كُنـا  
 بزعا يمو يهونَ فيضفا إِذْ تودهش كُملَيع

كبر نلَا  عضِ وي الْأَرف ةثْقَالِ ذَرم نم
 رلَا أَكْبو كذَل نم رغلَا أَصاِء ومي السف

) أَلَا إِنَّ أَوليـاَء  61إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ (
اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنـونَ  

) 63() الَّذين َآمنوا وكَانوا يتقُونَ 62(
لَهم الْبشرى في الْحياة الـدنيا وفـي   
  ـوه كذَل اللَّه اتمكَليلَ لدبلَا ت ةرالَْآخ

) يمظالْع ز64الْفَو ملُهقَو كنزحلَا يو (



  ـيملالْع يعمالس وا هيعمج لَّهةَ لزإِنَّ الْع
)65نم لَّهأَلَا إِنَّ ل (  نمو اتاومي السف

  ـنونَ معدي ينالَّذ بِعتا يمضِ وي الْأَرف
دون اللَّه شركَاَء إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ 

) هو الَّذي جعلَ 66هم إِلَّا يخرصونَ (
نَّ لَكُم اللَّيلَ لتسكُنوا فيه والنهار مبصرا إِ

) 67في ذَلك لََآيات لقَومٍ يسـمعونَ ( 
 لَه نِيالْغ وه هانحبا سلَدو ذَ اللَّهخقَالُوا ات
ما في السماوات وما فـي الْـأَرضِ إِنْ   
عندكُم من سلْطَان بِهذَا أَتقُولُونَ علَـى  

إِنَّ الَّـذين  ) قُلْ 68اللَّه ما لَا تعلَمونَ (



يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَـا يفْلحـونَ   
)69 مهجِعرا منإِلَي ا ثُميني الدف اعتم (

ثُم نذيقُهم الْعذَاب الشديد بِما كَـانوا  
) واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ 70يكْفُرونَ (

ومِ إِنْ كَانَ كَبر علَـيكُم  قَالَ لقَومه يا قَ
  لَى اللَّـهفَع اللَّه اتريِي بَِآيذْكتي وقَامم
 ثُم كَاَءكُمرشو كُمروا أَمعمفَأَج كَّلْتوت
 وا إِلَياقْض ةً ثُمغُم كُملَيع كُمرأَم كُنلَا ي

) ونرظنلَا تفَ 71و متلَّيـوـا  ) فَإِنْ تم
 لَى اللَّهإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم كُمأَلْتس

 ) نيمـلسالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُم72و (



   ـي الْفُلْـكف هعم نمو اهنيجفَن وهفَكَذَّب
وجعلْناهم خلَائف وأَغْرقْنا الَّذين كَذَّبوا 

كَي ظُرا فَانناتبَِآي ذَرِيننةُ الْمباقكَانَ ع ف
) ثُم بعثْنا من بعده رسـلًا إِلَـى   73(

قَومهِم فَجاُءوهم بِالْبينات فَمـا كَـانوا   
  كلُ كَـذَلقَب نم وا بِها كَذَّبوا بِمنمؤيل

) يندتعلَى قُلُوبِ الْمع عطْب74ن  ثُـم (
نا مثْنعونَ إِلَـى    بـارهى ووسم مهدعب

فرعونَ وملَئه بَِآياتنا فَاستكْبروا وكَـانوا  
) نيرِمجا مم75قَو قالْح ماَءها جفَلَم (

   ـبِنيم رذَا لَِسـحا قَالُوا إِنَّ هندنع نم



) قَالَ موسى أَتقُولُونَ للْحق لَمـا  76(
م أَسحر هذَا ولَا يفْلح الساحرونَ جاَءكُ

) قَالُوا أَجِئْتنا لتلْفتنا عما وجـدنا  77(
علَيه َآباَءنا وتكُونَ لَكُما الْكبرِياُء فـي  

 ) نِنيمـؤا بِملَكُم نحا نمضِ و78الْأَر (
علـيمٍ  وقَالَ فرعونُ ائْتونِي بِكُلِّ ساحرٍ 

) فَلَما جاَء السحرةُ قَالَ لَهم موسى 79(
) فَلَما أَلْقَـوا  80أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ (

  إِنَّ اللَّـه رحالس بِه ما جِئْتى موسقَالَ م
 ينفِْسدلَ الْممع حلصلَا ي إِنَّ اللَّه لُهطبيس

)81 اللَّه قحيو (  لَـوو هاتمبِكَل قالْح



) فَما َآمن لموسى 82كَرِه الْمجرِمونَ (
إِلَّا ذُريةٌ من قَومه علَى خوف من فرعونَ 
وملَئهِم أَنْ يفْتنهم وإِنَّ فرعونَ لَعالٍ في 

) نيرِفسالْم نلَم هإِنضِ وقَال83َالْأَرو ( 
 هلَيفَع بِاللَّه متنَآم متمِ إِنْ كُنا قَوى يوسم

) نيملسم متكَّلُوا إِنْ كُنوفَقَـالُوا  84ت (
علَى اللَّه توكَّلْنا ربنا لَا تجعلْنا فتنةً للْقَومِ 

) نيم85الظَّال   ـنم ـكتمحا بِرنجنو (
مِ الْكَافالْقَو) ـا إِلَـى   86رِيننيحأَوو (

  ـرصا بِمكُممقَوَآ لوبأَنْ ت يهأَخى ووسم
بيوتا واجعلُوا بيوتكُم قبلَةً وأَقيموا الصلَاةَ 



) نِنيمؤرِ الْمشبا 87ونبى روسقَالَ مو (
موالًا في إِنك َآتيت فرعونَ وملَأَه زِينةً وأَ

الْحياة الدنيا ربنا ليضلُّوا عن سبِيلك ربنا 
 لَى قُلُوبِهِمع دداشو هِمالولَى أَمع ساطْم
   يمالْـأَل ـذَابا الْعورى يتوا حنمؤفَلَا ي

) قَالَ قَـد أُجِيبـت دعوتكُمـا    88(
عانِّ سبِيلَ الَّـذين لَـا   فَاستقيما ولَا تتبِ

) وجاوزنا بِبنِي إِسـرائيلَ  89يعلَمونَ (
الْبحر فَأَتبعهم فرعونُ وجنـوده بغيـا   
 تنقَالَ َآم قرالْغ كَهرى إِذَا أَدتا حودعو

رو إِسنب بِه تني َآمإِلَّا الَّذ لَا إِلَه هيلَ أَنائ



) نيملسالْم نا مأَن90و   قَـدَآلْـَآنَ و (
   ينفِْسـدالْم ـنم تكُنلُ وقَب تيصع

)91 نمكُونَ لتل نِكدبِب يكجنن موفَالْي (
خلْفَك َآيةً وإِنَّ كَثريا من الناسِ عن َآياتنا 

ا بنِي إِسـرائيلَ  ) ولَقَد بوأْن92لَغافلُونَ (
مبوأَ صدقٍ ورزقْناهم من الطَّيبات فَمـا  
   ـكبإِنَّ ر لْـمالْع ماَءهى جتلَفُوا حتاخ
 يهوا فا كَانيمف ةاميالْق موي مهنيي بقْضي

) فَإِنْ كُنت في شك مما 93يختلفُونَ (
لَيك فَاسأَلِ الَّذين يقْرُءونَ الْكتاب أَنزلْنا إِ

من قَبلك لَقَد جاَءك الْحق من ربك فَلَا 



) رِينتمالْم نم نكُون94ت  نكُـونلَا تو (
 نكُونَ مفَت اللَّه اتوا بَِآيكَذَّب ينالَّذ نم

) رِيناسق95َّالْخح ينإِنَّ الَّذ ( هِملَيع ت
) ولَـو  96كَلمةُ ربك لَـا يؤمنـونَ (  

 يمالْأَل ذَابا الْعورى يتح ةكُلُّ َآي مهاَءتج
) فَلَولَا كَانت قَريةٌ َآمنت فَنفَعهـا  97(

إِميانها إِلَّا قَوم يونس لَما َآمنوا كَشـفْنا  
خزيِ في الْحياة الـدنيا  عنهم عذَاب الْ

) ولَو شاَء ربك 98ومتعناهم إِلَى حنيٍ (
 تا أَفَأَنيعمج مضِ كُلُّهي الْأَرف نم نلََآم

) نِنيمؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِه99ت (



 اللَّـه إِلَّا بِإِذْن نمؤفْسٍ أَنْ تنا كَانَ لمو 
ويجعلُ الرجس علَى الَّذين لَا يعقلُـونَ  

)100 اتاومي الساذَا فوا مظُرقُلِ ان (
  ـنع ذُرالنو اتنِي الَْآيغا تمضِ والْأَرو

) فَهلْ ينتظرونَ إِلَّا 101قَومٍ لَا يؤمنونَ (
 لقَـب نا ملَوخ ينامِ الَّذثْلَ أَيقُـلْ  م هِم

   ـرِينظتنالْم ـنم كُمعي موا إِنرظتفَان
) ثُم ننجي رسلَنا والَّذين َآمنـوا  102(

) نِنيمؤجِ الْمنا ننلَيا عقح ك103كَذَل (
  ـنم كي شف متإِنْ كُن اسا النها أَيقُلْ ي

 ينالَّذ دبينِي فَلَا أَعد  وند ـنونَ مدبعت



   فَّـاكُموتي يالَّـذ اللَّه دبأَع نلَكو اللَّه
) نِنيمؤالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُم104و (

 نكُونلَا تنِيفًا وينِ حلدل كهجو مأَنْ أَقو
) نيرِكشالْم ن105م  ـنم عدلَا تو (
ا لَا يم اللَّه ونفَـإِنْ  د كرضلَا يو كفَعن

 ) نيمالظَّـال نإِذًا م كفَإِن لْت106فَع (
وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلَا كَاشف لَه إِلَّا 
   هـلفَضل ادرٍ فَلَـا ريبِخ كرِدإِنْ يو وه
   ـوهو هـادبع ناُء مشي نم بِه يبصي

 فُورالْغ) يمح107الر اسا النها أَيقُلْ ي (
قَد جاَءكُم الْحق من ربكُم فَمنِ اهتدى 



فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ 
) 108علَيها وما أَنا علَيكُم بِوكيـلٍ ( 

تح بِراصو كى إِلَيوحا يم بِعاتو كُمحى ي
) نيماكالْح ريخ وهو 109اللَّه (  
 

  سورة هود 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 نم لَتفُص ثُم هاتَآي تمكأُح ابتالر ك
) أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه 1لَدنْ حكيمٍ خبِريٍ (

ـ   شبو يرـذن هنم نِي لَكُمإِن) 2ري أَنو (
  كُمعـتمي هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررفغتاس



متاعا حسنا إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤت كُلَّ 
  ـافي أَخا فَإِنلَّووإِنْ تو لَهلٍ فَضي فَضذ

) إِلَى اللَّـه  3علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِريٍ (
وهو كُمجِعرم ) يرٍء قَديلَى كُلِّ ش4ع (

  ـهنفُوا مختسيل مهوردونَ صثْني مهأَلَا إِن
أَلَا حني يستغشونَ ثيـابهم يعلَـم مـا    
   بِـذَات ـيملع هونَ إِننلعا يمونَ وِسري

) وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا 5الصدورِ (
ى اللَّه رِزقُهـا ويعلَـم مسـتقَرها    علَ

) 6ومستودعها كُلٌّ في كتابٍ مـبِنيٍ ( 
وهو الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في 



 كُملُوبياِء للَى الْمع هشركَانَ عامٍ وأَي ةتس
 إِن قُلْـت نلَئلًا ومع نسأَح كُمأَي  كُـم

  ينالَّـذ قُولَنلَي توالْم دعب نوثُونَ معبم
) بِنيم رحذَا إِلَّا سوا إِنْ ه7كَفَر نلَئو (

  ةودـدعم ةإِلَى أُم ذَابالْع مهنا عنرأَخ
  سلَـي يهِمأْتي موأَلَا ي هبِسحا يم قُولُنلَي

مهنوفًا عرصم   وا بِـها كَانم بِهِم اقحو
) ولَئن أَذَقْنا الْإِنسانَ منـا  8يستهزِئُونَ (

  كَفُـور ئُوسلَي هإِن هنا ماهنعزن ةً ثُممحر
)9 هتساَء مرض دعاَء بمعن اهأَذَقْن نلَئو (

نه لَفَـرِح  لَيقُولَن ذَهب السيئَات عني إِ



) ورلُـوا  10فَخمعوا وربص ينإِلَّا الَّذ (
 كَبِري رأَجةٌ ورفغم ملَه كأُولَئ اتحالالص

)11 كى إِلَيوحا يم ضعب ارِكت لَّكفَلَع (
وضائق بِه صدرك أَنْ يقُولُوا لَولَا أُنـزِلَ  

ج أَو زكَن هلَيع  ـتا أَنمإِن لَكم هعاَء م
) 12نذير واللَّه علَى كُلِّ شيٍء وكيلٌ (

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سـورٍ  
  ـنم متطَعتنِ اسوا معادو اتيرفْتم هثْلم

) نيقادص متإِنْ كُن اللَّه ون13د فَإِنْ لَم (
لْـمِ  يزِلَ بِعا أُنموا أَنلَمفَاع وا لَكُمجِيبتس

اللَّه وأَنْ لَا إِلَه إِلَّا هو فَهلْ أَنتم مسلمونَ 



) من كَانَ يرِيـد الْحيـاةَ الـدنيا    14(
  ـمها ويهف مالَهمأَع هِمإِلَي فوا نهتزِينو

) أُولَئك الَّـذين  15فيها لَا يبخسونَ (
لَيس لَهم في الَْآخرة إِلَّا النار وحبِطَ مـا  
صنعوا فيها وباطلٌ ما كَـانوا يعملُـونَ   

)16   ـهبر ـنم ةنيلَى بكَانَ ع نأَفَم (
ويتلُوه شاهد منه ومن قَبله كتاب موسى 

أُولَئك يؤمنونَ بِه ومـن   إِماما ورحمةً
يكْفُر بِه من الْأَحزابِ فَالنار موعده فَلَـا  
   ـكبر ـنم قالْح هإِن هنم ةيري مف كت

) ومن 17ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يؤمنونَ (



ولَئك أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أُ
   ادـهقُـولُ الْأَشيو هِمبلَى رونَ عضرعي
هؤلَاِء الَّذين كَذَبوا علَى ربهِم أَلَا لَعنـةُ  

) نيملَى الظَّالع ونَ 18اللَّهدصي ينالَّذ (
   ـمهـا وجوا عهونغبيو بِيلِ اللَّهس نع

) أُولَئك لَـم  19بِالَْآخرة هم كَافرونَ (
يكُونوا معجِزِين في الْأَرضِ وما كَـانَ  
 ملَه فاعضاَء ييلأَو نم اللَّه وند نم ملَه
الْعذَاب ما كَانوا يستطيعونَ السمع وما 

) أُولَئـك الَّـذين   20كَانوا يبصرونَ (
عنهم ما كَـانوا  خِسروا أَنفُسهم وضلَّ 



) لَا جرم أَنهم في الْـَآخرة  21يفْترونَ (
) إِنَّ الَّذين َآمنـوا  22هم الْأَخسرونَ (

  هِـمبوا إِلَى رتبأَخو اتحاللُوا الصمعو
أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ 

)23ثَلُ الْفَرِيقَيم (  ـمالْأَصى ومنِ كَالْأَع
والْبصريِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَلًا أَفَلَا 

) ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَـى  24تذَكَّرونَ (
) بِنيم يرذن ي لَكُمإِن همأَنْ لَـا  25قَو (

 ذَابع كُملَيع افي أَخإِن وا إِلَّا اللَّهدبعت
) فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا 26يومٍ أَليمٍ (

 اكرا نما وثْلَنا مرشإِلَّا ب اكرا نم همقَو نم



اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي الـرأْيِ  
 كُمظُنلْ نلٍ بفَض نا منلَيع ى لَكُمرا نمو

) بِنيإِنْ   27كَاذ مـتأَيمِ أَرا قَـوقَالَ ي (
كُنت علَى بينة من ربي وَآتانِي رحمـةً  
من عنده فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموهـا  

) ويا قَومِ لَـا  28وأَنتم لَها كَارِهونَ (
اللَّه أَسأَلُكُم علَيه مالًا إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى 

وما أَنا بِطَارِد الَّذين َآمنوا إِنهم ملَـاقُو  
) 29ربهِم ولَكني أَراكُم قَوما تجهلُونَ (

 مهتدإِنْ طَر اللَّه ننِي مرصني نمِ ما قَويو
) ولَا أَقُـولُ لَكُـم   30أَفَلَا تذَكَّرونَ (



اللَّه نائزي خدنلَـا   عو بيالْغ لَملَا أَعو
أَقُولُ إِني ملَك ولَا أَقُولُ للَّذين تـزدرِي  
أَعينكُم لَن يؤتيهم اللَّه خيرا اللَّه أَعلَم بِما 

) نيمالظَّال ني إِذًا لَمإِن فُِسهِمي أَن31ف (
كْثَرت جِدالَنا قَالُوا يا نوح قَد جادلْتنا فَأَ

  نيقـادالص نم تا إِنْ كُنندعا تا بِمنفَأْت
) قَالَ إِنما يأْتيكُم بِه اللَّه إِنْ شـاَء  32(

) جِزِينعبِم متا أَنم33و  كُمفَعـنلَا يو (
نصحي إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُم إِنْ كَانَ 

 رِيدي اللَّه   ـهإِلَيو كُـمبر وه كُموِيغأَنْ ي
) أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ إِن 34ترجعونَ (



افْتريته فَعلَي إِجرامي وأَنا بـرِيٌء ممـا   
) وأُوحي إِلَى نوحٍ أَنه لَن 35تجرِمونَ (

لَـا  يؤمن من قَومك إِلَّا من قَد َآمـن فَ 
) واصنعِ 36تبتئس بِما كَانوا يفْعلُونَ (

الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا ولَا تخاطبنِي فـي  
) ويصنع 37الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ (

   ـهمقَو ـنلَأٌ مم هلَيع را مكُلَّمو الْفُلْك
تسخروا منـا فَإِنـا    سخروا منه قَالَ إِنْ

) 38نسخر منكُم كَمـا تسـخرونَ (  
 زِيهخي ذَابع يهأْتي نونَ ملَمعت فوفَس

) يمقم ذَابع هلَيلُّ عحيى إِذَا 39وتح (



 نا ميهلْ فما احقُلْن ورنالت فَارا ونراَء أَمج
اثْنينِ وأَهلَك إِلَّا من سـبق   كُلٍّ زوجينِ

علَيه الْقَولُ ومن َآمن وما َآمن معه إِلَّـا  
) وقَالَ اركَبوا فيها بِسمِ اللَّه 40قَليلٌ (

  ـيمحر فُوري لَغبا إِنَّ راهسرما واهرجم
) وهي تجرِي بِهِـم فـي مـوجٍ    41(

ـي   كَالْجِبكَـانَ فو هناب وحى نادنالِ و
  ـعم كُنلَا تا ونعم كَبار ينا بزِلٍ يعم

) رِينـلٍ  42الْكَافبَآوِي إِلَى جقَالَ س (
  مـوالْي ماصاِء قَالَ لَا عالْم ننِي ممصعي
من أَمرِ اللَّه إِلَّا من رحم وحالَ بينهمـا  



) وقيلَ 43موج فَكَانَ من الْمغرقني (الْ
يا أَرض ابلَعي ماَءك ويا سماُء أَقْلعـي  
وغيض الْماُء وقُضي الْأَمر واستوت علَى 
   نيممِ الظَّـاللْقَـوا لدعيلَ بقو يودالْج

) ونادى نوح ربه فَقَـالَ رب إِنَّ  44(
بنِي من أَهلي وإِنَّ وعدك الْحق وأَنـت  ا

) نيماكالْح كَم45أَح هإِن وحا نقَالَ ي (
لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ فَلَـا  
  ظُـكي أَعإِن لْمع بِه لَك سا لَيأَلْنِ مست

) نيلاهالْج نكُونَ مق46َأَنْ ت ( بالَ ر
 ي بِهل سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن



  ـنم نِي أَكُنمحرتي ول رفغإِلَّا تو لْمع
) رِيناسـبِطْ   47الْخاه ـوحا نيلَ يق (

بِسلَامٍ منا وبركَات علَيك وعلَى أُمـمٍ  
مهعتمنس مأُمو كعم نمم   مـهسمي ثُم

) يمأَل ذَابا عنـاِء   48مبأَن ـنم لْكت (
الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمهـا  
أَنت ولَا قَومك من قَبلِ هذَا فَاصـبِر إِنَّ  

) نيقتلْمةَ لباق49الْع ماهأَخ ادإِلَى عو (
ا قَوا قَالَ يوده نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اع

) يـا  50إِلَه غَيره إِنْ أَنتم إِلَّا مفْترونَ (
قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ أَجرِي إِلَّـا  



) ويا 51علَى الَّذي فَطَرنِي أَفَلَا تعقلُونَ (
إِلَيه يرسلِ  قَومِ استغفروا ربكُم ثُم توبوا

السماَء علَيكُم مدرارا ويزِدكُم قُوةً إِلَى 
) نيرِمجا ملَّووتلَا تو كُمتا 52قُوقَالُوا ي (

هود ما جِئْتنا بِبينة وما نحن بِتـارِكي  
 نِنيمؤبِم لَك نحا نمو كلقَو نا عنتهَآل

) إِنْ نقُولُ إِلَّا اعتراك بعض َآلهتنـا  53(
بِسوٍء قَالَ إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا أَنـي  

) من دونِـه  54برِيٌء مما تشرِكُونَ (
 ) ونـرظنلَا ت ا ثُميعمونِي جيد55فَك (
م كُمبري وبر لَى اللَّهع كَّلْتوي تإِن نا م



دابة إِلَّا هو َآخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي علَـى  
) فَإِنْ تولَّوا فَقَـد  56صراط مستقيمٍ (

 فلختسيو كُمإِلَي بِه لْتسا أُرم كُمتلَغأَب
ربي قَوما غَيركُم ولَا تضرونه شـيئًا إِنَّ  

) ولَما 57شيٍء حفيظٌ ( ربي علَى كُلِّ
 هعوا منَآم ينالَّذا وودا هنيجا ننراَء أَمج
  ـيظذَابٍ غَلع نم ماهنيجنا ونم ةمحبِر

)58 هِمبر اتوا بَِآيدحج ادع لْكتو (
يد وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِ

)59 مويةً ونا لَعينالد هذي هوا فبِعأُتو (
الْقيامة أَلَا إِنَّ عادا كَفَروا ربهم أَلَا بعدا 



) ودمِ هقَو ادع60ل ماهأَخ ودإِلَى ثَمو (
  ا لَكُـمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يحالص

ه هرغَي إِلَه نضِ   مالْـأَر ـنم أَكُمشأَن و
واستعمركُم فيها فَاستغفروه ثُم توبـوا  

) جِيبم ي قَرِيببإِنَّ ر ها 61إِلَيقَالُوا ي (
صالح قَد كُنت فينا مرجوا قَبـلَ هـذَا   

لَفي أَتنهانا أَنْ نعبد ما يعبد َآباؤنا وإِننا 
) قَالَ 62شك مما تدعونا إِلَيه مرِيبٍ (

يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من ربي 
 اللَّه ننِي مرصني نةً فَممحر هنانِي مَآتو
إِنْ عصيته فَما تزِيدوننِي غَيـر تخِسـريٍ   



)63ذمِ ها قَويـةً  ) وَآي لَكُم اقَةُ اللَّهن ه
فَذَروها تأْكُلْ في أَرضِ اللَّه ولَا تمسوها 

 ) قَرِيـب ذَابع ذَكُمأْخوٍء فَي64بِس (
فَعقَروها فَقَالَ تمتعوا في دارِكُم ثَلَاثَـةَ  

) فَلَما 65أَيامٍ ذَلك وعد غَير مكْذُوبٍ (
راَء أَمج هعوا منَآم ينالَّذا وحالا صنيجا نن

  ـكبإِنَّ ر ذئمويِ يزخ نما ونم ةمحبِر
) زِيزالْع الْقَوِي و66ه  ينذَ الَّـذأَخو (

  مـارِهيي دوا فحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم
) نيماثا 67جيها فونغي أَلَا إِنَّ ) كَأَنْ لَم

) ودثَما لدعأَلَا ب مهبوا ركَفَر ود68ثَم (



ولَقَد جاَءت رسلُنا إِبراهيم بِالْبشـرى  
قَالُوا سلَاما قَالَ سلَام فَما لَبِثَ أَنْ جـاَء  

) نِيذلٍ حجلَا 69بِع مهيدأَى أَيا رفَلَم (
مهركن هلُ إِلَيصيفَـةً   تخ مهنم سجأَوو

  مِ لُـوطا إِلَى قَولْنسا أُرإِن فخقَالُوا لَا ت
) وامرأَته قَائمةٌ فَضحكَت فَبشرناها 70(

   قُـوبعي اقـحاِء إِسرو نمو اقحبِإِس
)71  ـوزجا عأَنو دى أَأَللَتيا وي قَالَت (

شيخا إِنَّ هذَا لَشيٌء عجِيب  وهذَا بعلي
) قَالُوا أَتعجبِني من أَمرِ اللَّه رحمةُ 72(

 يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو اللَّه



) جِيد73م  يماهـرإِب نع با ذَهفَلَم (
قَومِ  الروع وجاَءته الْبشرى يجادلُنا في

) 74لُوط نِيبم اهأَو يمللَح يماهرإِنَّ إِب (
)75 قَد هذَا إِنه نع رِضأَع يماهرا إِبي (

  ـرغَي ذَابع يهِمَآت مهإِنو كبر راَء أَمج
) وددرا لُوطًـا  76ملُنسر اَءتا جلَمو (

رعا وقَالَ هـذَا  سيَء بِهِم وضاق بِهِم ذَ
) يبصع موونَ 77يعرهي همقَو اَءهجو (

إِلَيه ومن قَبلُ كَانوا يعملُونَ السيئَات قَالَ 
يا قَومِ هؤلَاِء بناتي هن أَطْهر لَكُم فَاتقُوا 
  كُمـنم سي أَلَيفيي ضف ونزخلَا تو اللَّه



جر) يدشا 78لٌ رم تملع قَالُوا لَقَد (
لَنا في بناتك من حق وإِنك لَتعلَم مـا  

) رِيد79ن  ةً أَوقُـو ي بِكُمأَنَّ ل قَالَ لَو (
) يددكْنٍ شـا  80َآوِي إِلَى رقَالُوا ي (

 لُوطُ إِنا رسلُ ربك لَن يصلُوا إِلَيك فَأَسرِ
 كُمنم تفلْتلَا يلِ واللَّي نطْعٍ مبِق كلبِأَه
  مهـابا أَصا مهيبصم هإِن كأَترإِلَّا ام دأَح
إِنَّ موعدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ 

) فَلَما جاَء أَمرنا جعلْنـا عاليهـا   81(
نطَرأَما ولَهافيلٍ سجس نةً مارجا حهلَيا ع

) ودضن82م يا همو كبر دنةً عموسم (



) يدعبِب نيمالظَّال ن83م  نيـدإِلَى مو (
أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه مـا  
 لَكُم من إِلَه غَيره ولَا تنقُصوا الْمكْيـالَ 

  ـافي أَخإِنرٍ ويبِخ اكُمي أَرانَ إِنيزالْمو
) يطحمٍ موي ذَابع كُملَيمِ 84عا قَويو (

أَوفُوا الْمكْيالَ والْميزانَ بِالْقسـط ولَـا   
تبخسوا الناس أَشياَءهم ولَا تعثَوا فـي  

) ينفِْسدضِ مةُ ا85الْأَريقب (  ـريخ للَّه
   كُملَـيـا عا أَنمو نِنيمؤم متإِنْ كُن لَكُم

) يظف86بِح  كـلَاتأَص بيعا شقَالُوا ي (
تأْمرك أَنْ نترك ما يعبـد َآباؤنـا أَو أَنْ   



   ـتلَأَن ـكاُء إِنشا نا منالوي أَملَ ففْعن
) يدشالر يمل87الْح متأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي (

 هنقَنِي مزري وبر نم ةنيلَى بع تإِنْ كُن
رِزقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَى ما 
أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصـلَاح مـا   

يـه  استطَعت وما توفيقي إِلَّا بِاللَّـه علَ 
) أُنِيب هإِلَيو كَّلْتومِ لَـا  88تا قَويو (

يجرِمنكُم شقَاقي أَنْ يصيبكُم مثْلُ مـا  
   مقَـو أَو ـوده مقَو وحٍ أَون مقَو ابأَص

) يدعبِب كُمنم لُوط ما قَومحٍ وال89ص (
لَيه إِنَّ ربـي  واستغفروا ربكُم ثُم توبوا إِ



) وددو يمحـا  90رم بيعا شقَالُوا ي (
نفْقَه كَثريا مما تقُولُ وإِنا لَنـراك فينـا   
 تا أَنمو اكنمجلَر طُكهلَا رلَويفًا وعض

) قَالَ يا قَومِ أَرهطـي  91علَينا بِعزِيزٍ (
 نم كُملَيع زأَع اَءكُمرو وهمذْتخاتو اللَّه

) 92ظهرِيا إِنَّ ربي بِما تعملُونَ محيطٌ (
ويا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ 
  زِيـهخي ذَابع يهأْتي نونَ ملَمعت فوس
   كُـمعـي موا إِنبقتارو بكَاذ وه نمو

قر) ـا   93يبنيجـا ننراَء أَما جلَمو (
شعيبا والَّذين َآمنوا معه بِرحمـة منـا   



وأَخذَت الَّذين ظَلَموا الصيحةُ فَأَصبحوا 
) نيماثج مارِهيي دا 94فونغي كَأَنْ لَم (

تدعا بكَم نيدما لدعا أَلَا بيهف   ـودثَم
) ولَقَد أَرسـلْنا موسـى بَِآياتنـا    95(

) إِلَى فرعونَ وملَئه 96وسلْطَان مبِنيٍ (
 يدشنَ بِروعرف را أَممنَ ووعرف روا أَمعبفَات

)97  مهدرفَـأَو ةاميالْق موي همقَو مقْدي (
الْوِر بِئْسو ارالن) ودروالْم وا 98دبِعأُتو (

  فْـدالر بِئْس ةاميالْق مويةً ونلَع هذي هف
) فُودرى   99الْمـاِء الْقُـربأَن نم كذَل (

) يدصحو ما قَائهنم كلَيع هقُص100ن (



وما ظَلَمناهم ولَكن ظَلَموا أَنفُسهم فَما 
أَغْن وند نونَ معدي يالَّت مهتهَآل مهنع ت

اللَّه من شيٍء لَما جاَء أَمر ربـك ومـا   
) وكَـذَلك  101زادوهم غَير تتبِيبٍ (

أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمـةٌ  
 ) يدـدش يمأَل ذَهـي  102إِنَّ أَخإِنَّ ف (

لك لََآيةً لمن خاف عذَاب الَْآخرة ذَلك ذَ
 ودهشم موي كذَلو اسالن لَه وعمجم موي

)103  ودـدعلٍ مأَجإِلَّا ل هرخؤا نمو (
)104 إِلَّا بِإِذْنِه فْسن كَلَّملَا ت أْتي موي (

) يدعسو يقش مهن105فَم ( ينا الَّذفَأَم



  ـهِيقشو ريفا زيهف مارِ لَهي النقُوا فَفش
)106 ــتامــا دــا ميهف ينــدالخ (

السموات والْأَرض إِلَّا ما شاَء ربـك إِنَّ  
) رِيدا يمالٌ لفَع كب107ر ينا الَّذأَمو (

يندالخ ةني الْجوا فَفدعس  تاما دا ميهف
   ـكبـاَء را شإِلَّا م ضالْأَرو اتومالس

) ذُوذجم رطَاًء غَيي 108عف كفَلَا ت (
مرية مما يعبد هؤلَاِء ما يعبدونَ إِلَّا كَما 
   مفُّـوهوـا لَمإِنلُ وقَب نم مهاؤَآب دبعي

رغَي مهيبصقُوصٍ ( ننا 109منيَآت لَقَدو (
موسى الْكتاب فَاختلف فيه ولَولَا كَلمةٌ 



سبقَت من ربك لَقُضي بينهم وإِنهم لَفي 
) وإِنَّ كُلا لَمـا  110شك منه مرِيبٍ (

ا يبِم هإِن مالَهمأَع كبر مهنفِّيولُـونَ  لَيمع
) بِري111خ نمو ترا أُمكَم مقتفَاس (

تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُـونَ  
) ريص112ب   ينوا إِلَـى الَّـذكَنرلَا تو (

 وند نم ا لَكُممو ارالن كُمسموا فَتظَلَم
نلَا ت اَء ثُميلأَو نم ونَ ( اللَّهـر113ص (

وأَقمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ 
   ـكذَل ئَاتـيالس نبذْهي اتنسإِنَّ الْح

) رِينلذَّاكى لكْرفَـإِنَّ  114ذ بِراصو (



 ) ِسـنِنيحالْم رأَج يعضلَا ي 115اللَّه (
ونالْقُر نلَا كَانَ مأُولُـو   فَلَو كُملقَب نم

بقية ينهونَ عنِ الْفَساد في الْأَرضِ إِلَّـا  
   ينالَّـذ ـعباتو مهنا منيجأَن نميلًا مقَل
   نيـرِمجوا مكَـانو يهرِفُوا فا أُتوا مظَلَم

) وما كَانَ ربك ليهلك الْقُـرى  116(
) ولَو شاَء  117ها مصلحونَ (بِظُلْمٍ وأَهلُ

ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً ولَا يزالُونَ 
) نيفلتخ118م   ـكبر ـمحر نإِلَّا م (

   ـكبـةُ رمكَل تمتو ملَقَهخ كذَللو
 نيعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منهلَأَنَّ جلَأَم



) وكُلا نقُص علَيك مـن أَنبـاِء   119(
الرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادك وجاَءك فـي  
  نِنيمـؤلْمى لكْرذظَةٌ وعومو قالْح هذه

) وقُلْ للَّذين لَا يؤمنونَ اعملُـوا  120(
) 121علَى مكَانتكُم إِنـا عـاملُونَ (  

ظتانونَ ( وـرظتنا موا إِن122ر  لَّـهلو (
  ـعجري هإِلَيضِ والْأَرو اتاومالس بغَي
 كبا رمو هلَيكَّلْ عوتو هدبفَاع كُلُّه رالْأَم

 ) 123بِغافلٍ عما تعملُونَ (
  

  سورة يوسف 



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
لْكبِنيِ ( الر تابِ الْمتالْك اتـا  1َآيإِن (

) 2أَنزلْناه قُرَآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُـونَ ( 
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِمـا  
 نم تإِنْ كُنَآنَ وذَا الْقُره كا إِلَينيحأَو

) نيلافالْغ نلَم هلإِذْ قَال3َقَب (   ـفوسي
لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا 
  ينـاجِدي سل مهتأَير رالْقَمو سمالشو

) قَالَ يا بني لَا تقْصص رؤياك علَى 4(
إِخوتك فَيكيدوا لَك كَيدا إِنَّ الشيطَانَ 

  ـبِنيم وـدع انسلْإِن5 (ل  ككَـذَلو (



يجتبِيك ربك ويعلِّمـك مـن تأْوِيـلِ    
الْأَحاديث ويتم نِعمته علَيك وعلَـى َآلِ  
يعقُوب كَما أَتمها علَى أَبويك من قَبلُ 
  ـيمكح يملع كبإِنَّ ر اقحإِسو يماهرإِب

يوسف وإِخوته َآيات ) لَقَد كَانَ في 6(
) نيلائلس7ل  ـوهأَخو فوسإِذْ قَالُوا لَي (

أَحب إِلَى أَبِينا منا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا 
) اقْتلُوا يوسـف أَوِ  8لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ (

  أَبِـيكُم هجو لُ لَكُمخا يضأَر وهحاطْر
وا مكُونتو ) نيحـالا صمقَو هدعب 9ن (

  أَلْقُـوهو فوسلُوا يقْتلَا ت مهنلٌ مقَالَ قَائ



في غَيابة الْجب يلْتقطْه بعض السيارة إِنْ 
) نيلفَاع مت10كُن ا لَكا مانا أَبقَالُوا ي (

ناصـحونَ  لَا تأْمنا علَى يوسف وإِنا لَه لَ
) أَرسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وإِنا 11(

) قَالَ إِني لَيحزننِي أَنْ 12لَه لَحافظُونَ (
 متأَنو الذِّئْب أْكُلَهأَنْ ي افأَخو وا بِهبذْهت

) قَالُوا لَئن أَكَلَه الذِّئْب 13عنه غَافلُونَ (
ع نحنونَ ( وـراسا إِذًا لَخةٌ إِنب14ص (

فَلَما ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَنْ يجعلُوه فـي  
 مرِهبِأَم مهئَنبنلَت ها إِلَينيحأَوو بالْج ةابغَي

) وجـاُءوا  15هذَا وهم لَا يشـعرونَ ( 



ا أَبانا ) قَالُوا ي16أَباهم عشاًء يبكُونَ (
   ـدنع ـفوسا يكْنرتو بِقتسا ننبا ذَهإِن
متاعنا فَأَكَلَه الذِّئْب وما أَنت بِمؤمنٍ لَنا 

) نيقادا صكُن لَولَـى  17واُءوا عجو (
 لَكُم لَتولْ سبٍ قَالَ بمٍ كَذبِد هيصقَم

  رـبا فَصرأَم كُمفُسأَن   اللَّـهيـلٌ ومج
) 18الْمستعانُ علَـى مـا تصـفُونَ (   

وجاَءت سيارةٌ فَأَرسلُوا وارِدهم فَـأَدلَى  
  وهـرأَسو ذَا غُلَامى هرشا بقَالَ ي هلْود

) 19بِضاعةً واللَّه عليم بِما يعملُـونَ ( 
  ـماهرسٍ دخنٍ ببِثَم هورشو  ةودـدعم



) ينداهالز نم يهوا فكَانقَـالَ  20وو (
الَّذي اشتراه من مصر لامرأَته أَكْرِمـي  
مثْواه عسى أَنْ ينفَعنا أَو نتخذَه ولَـدا  
وكَذَلك مكَّنا ليوسـف فـي الْـأَرضِ    

أْوِيلِ الْأَحت نم هلِّمعنلو بغَال اللَّهو يثاد
علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمـونَ  

) ولَما بلَغَ أَشده َآتينـاه حكْمـا   21(
) ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَلا ولْمع22و (

   فِْسـهن ـنا عهتيي بف وي هالَّت هتداورو
بواب وقَالَت هيت لَك قَـالَ  وغَلَّقَت الْأَ

معاذَ اللَّه إِنه ربي أَحسن مثْواي إِنه لَـا  



) ولَقَد همت بِـه  23يفْلح الظَّالمونَ (
 ككَذَل هبانَ رهرأَى بلَا أَنْ را لَوبِه مهو

هاَء إِنشالْفَحوَء والس هنع رِفصنل   ـنم
) نيلَصخا الْمنادب24ع ابقَا الْببتاسو (

وقَدت قَميصه من دبرٍ وأَلْفَيـا سـيدها   
   ادأَر ـناُء مـزا جم ابِ قَالَتى الْبلَد
  ـذَابع أَو نجسوًءا إِلَّا أَنْ يس كلبِأَه

) يم25أَلننِي عتداور يفِْسي  ) قَالَ هن
 هيصا إِنْ كَانَ قَمهلأَه نم داهش هِدشو
  بِنيالْكَـاذ نم وهو قَتدلٍ فَصقُب نم قُد

) وإِنْ كَانَ قَميصه قُد مـن دبـرٍ   26(



) نيقادالص نم وهو تا 27فَكَذَبفَلَم (
نـه مـن   رأَى قَميصه قُد من دبرٍ قَالَ إِ

) ــيمظع كُنــدإِنَّ كَي كُنــد28كَي (
يوسف أَعرِض عن هـذَا واسـتغفرِي   

) نيئاطالْخ نم تكُن كإِن بِكذَن29ل (
 اوِدرزِيزِ تأَةُ الْعرام ةيندي الْمةٌ فوقَالَ نِسو

إِنا لَنراها  فَتاها عن نفِْسه قَد شغفَها حبا
) فَلَمـا سـمعت   30في ضلَالٍ مبِنيٍ (

  ـنلَه تدتأَعو هِنإِلَي لَتسأَر نكْرِهبِم
متكَأً وَآتت كُلَّ واحدة منهن سـكِّينا  
  ـهنرأَكْب هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ قَالَتو



دأَي نقَطَّعـذَا  وا هم لَّهل اشح قُلْنو نهي
) كَرِمي لَكذَا إِلَّا ما إِنْ هرش31ب قَالَت (

 نع هتداور لَقَدو يهنِي فنتي لُمالَّذ كُنفَذَل
  هـرا َآملْ مفْعي لَم نلَئو مصعتفَاس فِْسهن

الص نم نكُونلَيو ننجسلَي) رِين32اغ (
قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مما يدعوننِي 
   ـبأَص نهـدي كَينع رِفصإِلَّا تو هإِلَي

   ) نيلـاهالْج ـنم أَكُـنو هِن33إِلَي (
  نهـدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاس

لالْع يعمالس وه هإِن) 34يم ما لَهدب ثُم (
من بعد ما رأَوا الَْآيات لَيسجننه حتـى  



) ودخلَ معه السجن فَتيـان  35حنيٍ (
قَالَ أَحدهما إِني أَرانِي أَعصـر خمـرا   
وقَالَ الَْآخر إِني أَرانِي أَحملُ فَوق رأْسي 

لُ الطَّير منه نبئْنا بِتأْوِيلـه إِنـا   خبزا تأْكُ
 ) ِسـنِنيحالْم نم اكرقَـالَ لَـا   36ن (

 هأْوِيلا بِتكُمأْتبإِلَّا ن قَانِهزرت اما طَعيكُمأْتي
قَبلَ أَنْ يأْتيكُما ذَلكُما مما علَّمنِي ربي 

لَا يؤمنونَ بِاللَّه وهم  إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ
) واتبعت ملَّةَ 37بِالَْآخرة هم كَافرونَ (

َآبائي إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب ما كَانَ 
  ـنم كٍء ذَليش نم بِاللَّه رِكشا أَنْ نلَن



ثَر فَضلِ اللَّه علَينا وعلَى الناسِ ولَكن أَكْ
) يـا صـاحبيِ   38الناسِ لَا يشكُرونَ (

   أَمِ اللَّـه ـريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجالس
) ارالْقَه داح39الْو   ـنونَ مـدبعا تم (

 كُماؤَآبو متا أَنوهمتيماًء سمإِلَّا أَس ونِهد
طَان إِن الْحكْـم  ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْ

 ينالد كذَل اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رأَم لَّهإِلَّا ل
) 40الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ (

يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي 
فَت لَبصفَي را الَْآخأَما ورمخ هبأْكُـلُ  ر

   يـهي فالَّـذ رالْأَم يقُض هأْسر نم رالطَّي



) انيفْتتساجٍ 41تن هأَن ي ظَنلَّذقَالَ لو (
منهما اذْكُرنِي عند ربك فَأَنساه الشيطَانُ 
  ـنِنيس عنِ بِضجي السفَلَبِثَ ف هبر كْرذ

)42كلقَالَ الْمو (    عـبى سـي أَرإِن
   ـافجع عـبس نأْكُلُهي انمس اتقَرب
وسبع سنبلَات خضرٍ وأُخر يابِسات يـا  
  مـتإِنْ كُن اييؤي رونِي فلَأُ أَفْتا الْمهأَي

) قَالُوا أَضغاثُ أَحلَامٍ 43للرؤيا تعبرونَ (
) 44يلِ الْأَحلَامِ بِعالمني (وما نحن بِتأْوِ

وقَالَ الَّذي نجا منهما وادكَر بعد أُمة أَنا 
) لُونسفَأَر هأْوِيلبِت ئُكُمب45أُن  ـفوسي (



 انمس اتقَرعِ ببي سا فنأَفْت يقدا الصهأَي
  ـنعِ سـبسو افجع عبس نأْكُلُهي لَاتب

خضرٍ وأُخر يابِسات لَعلِّي أَرجِع إِلَـى  
) قَالَ تزرعونَ 46الناسِ لَعلَّهم يعلَمونَ (

سبع سنِني دأَبا فَما حصدتم فَذَروه في 
) ثُـم  47سنبله إِلَّا قَليلًا مما تأْكُلُونَ (

بس كذَل دعب ني مأْتا يم أْكُلْني اددش ع
) 48قَدمتم لَهن إِلَّا قَليلًا مما تحصنونَ (

ثُم يأْتي من بعد ذَلك عام فيـه يغـاثُ   
) وقَالَ الْملك 49الناس وفيه يعصرونَ (

 جِعولُ قَالَ ارسالر اَءها جفَلَم ونِي بِهائْت



ي  إِلَى راللَّـات ةوسالُ النا بم أَلْهفَاس كب
   ـيملع نهـدي بِكَيبإِنَّ ر نهيدأَي نقَطَّع

)50    ـنتداوإِذْ ر كُنطْـبـا خقَالَ م (
يوسف عن نفِْسه قُلْن حاش للَّه ما علمنا 

يزِ الْـَآنَ  علَيه من سوٍء قَالَت امرأَةُ الْعزِ
  فِْسـهن نع هتداوا رأَن قالْح صحصح

) نيقادالص نلَم هإِن51و  لَمعـيل كذَل (
أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ وأَنَّ اللَّه لَا يهـدي  

) نِنيائالْخ دفِْسي إِنَّ 52كَين ئرا أُبمو (
بِالسوِء إِلَّا ما رحم ربي إِنَّ  النفْس لَأَمارةٌ

) يمحر ي غَفُورب53ر  ـكلقَالَ الْمو (



  ـها كَلَّمفِْسي فَلَمنل هصلختأَس ونِي بِهائْت
 ) ـنيأَم نيكا منيلَد موالْي ك54قَالَ إِن (

قَالَ اجعلْنِي علَى خزائنِ الْـأَرضِ إِنـي   
فح ) ـيملـا   55يظٌ عكَّنم ككَـذَلو (

ليوسف في الْأَرضِ يتبوأُ منهـا حيـثُ   
 يعضلَا ناُء وشن نا منتمحبِر يبصاُء نشي

) ِسنِنيحالْم ر56أَج  ةرالْـَآخ رلَأَجو (
) 57خير للَّذين َآمنوا وكَانوا يتقُـونَ ( 

إِخوةُ يوسف فَدخلُوا علَيه فَعرفَهم  وجاَء
) ولَما جهـزهم  58وهم لَه منكرونَ (

 أَبِيكُم نم ونِي بِأَخٍ لَكُمقَالَ ائْت مازِههبِج



   ـريـا خأَنلَ وي الْكَيي أُوفنَ أَنورأَلَا ت
) نيزِلنون59ِالْمأْتت فَلَـا   ) فَإِنْ لَم ي بِـه

) ونبقْرلَا تي ودنع لَ لَكُمقَالُوا 60كَي (
) 61سنراوِد عنه أَباه وإِنا لَفَـاعلُونَ ( 

وقَالَ لفتيانِه اجعلُـوا بِضـاعتهم فـي    
رِحالهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبوا إِلَـى  

 ملَّهلَع هِملونَ (أَهجِعروا 62يعجا رفَلَم (
إِلَى أَبِيهِم قَالُوا يا أَبانا منِع منا الْكَيـلُ  
     ـا لَـهإِنـلْ وكْتـا نانا أَخنعلْ مسفَأَر

) قَالَ هلْ َآمنكُم علَيه إِلَّا 63لَحافظُونَ (
لُ فَاللَّهقَب نم يهلَى أَخع كُمتنا أَمكَم  ريخ



) نيماحالر محأَر وهظًا وافا 64حلَمو (
  تدر مهتـاعوا بِضدجو مهاعتوا محفَت
إِلَيهِم قَالُوا يا أَبانا ما نبغي هذه بِضاعتنا 
ردت إِلَينا ونمري أَهلَنا ونحفَظُ أَخانـا  

لَ بكَي اددزنو) ِسريلٌ يكَي كريٍ ذَل65ع (
قَالَ لَن أُرسلَه معكُم حتى تؤتون موثقًا 
من اللَّه لَتأْتننِي بِه إِلَّا أَنْ يحاطَ بِكُم فَلَما 
َآتوه موثقَهم قَالَ اللَّه علَى مـا نقُـولُ   

خلُوا من ) وقَالَ يا بنِي لَا تد66وكيلٌ (
  قَـةفَرتابٍ موأَب نلُوا مخادو داحابٍ وب
  ٍء إِنـيش نم اللَّه نم كُمنا أُغْنِي عمو



    ـهلَيعو كَّلْـتوت ـهلَيع لَّهإِلَّا ل كْمالْح
) ولَما دخلُوا 67فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ (

مهرثُ أَميح ننِـي   مغا كَانَ يم موهأَب
عنهم من اللَّه من شيٍء إِلَّا حاجةً فـي  
نفْسِ يعقُوب قَضاها وإِنه لَذُو علْمٍ لمـا  
علَّمناه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَـا يعلَمـونَ   

) ولَما دخلُوا علَى يوسـف َآوى  68(
الَ إِني أَنا أَخوك فَلَا تبتـئس  إِلَيه أَخاه قَ

) فَلَما جهـزهم  69بِما كَانوا يعملُونَ (
  يـهلِ أَخحي رةَ فقَايلَ السعج مازِههبِج
ثُم أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيتها الْعري إِنكُم لَسارِقُونَ 



ا تفْقدونَ ) قَالُوا وأَقْبلُوا علَيهِم ماذ70َ(
)71  ـنملو كلالْم اعوص دفْققَالُوا ن (

 ) ـيمعز ا بِهأَنريٍ وعلُ بمح اَء بِه72ج (
قَالُوا تاللَّه لَقَد علمتم ما جِئْنا لنفِْسد في 

) نيارِقا سا كُنمضِ وا 73الْأَرقَالُوا فَم (
ـ  ) قَـالُوا  74اذبِني (جزاؤه إِنْ كُنتم كَ

  هاؤـزج وفَه هلحي رف جِدو نم هاؤزج
 ) نيمزِي الظَّـالجن كأَ  75كَذَلـدفَب (

بِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاِء أَخيه ثُم استخرجها 
من وِعاِء أَخيه كَذَلك كدنا ليوسف ما 

اهذَ أَخأْخيإِلَّـا أَنْ   كَانَ ل كلينِ الْمي دف



 قفَواُء وشن نم اتجرد فَعرن اَء اللَّهشي
) يمللْمٍ عي ع76كُلِّ ذ رِقسقَالُوا إِنْ ي (

 فوسا يهرلُ فَأَسقَب نم لَه أَخ قرس فَقَد
 ـرش متقَالَ أَن ما لَههدبي لَمو فِْسهي نف 

) 77مكَانا واللَّه أَعلَم بِمـا تصـفُونَ (  
قَالُوا يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه أَبا شيخا كَبِريا 
     ـنم اكـرـا نإِن ـهكَانا مندذْ أَحفَخ

) ِسنِنيحذَ 78الْمأْخأَنْ ن اذَ اللَّهعقَالَ م (
ـ   نـا عناعتا مندجو نـا إِذًا  إِلَّا مإِن هد

) فَلَما استيئَسـوا منـه   79لَظَالمونَ (
خلَصوا نجِيا قَالَ كَبِريهم أَلَم تعلَموا أَنَّ 



 نمو اللَّه نقًا مثوم كُملَيذَ عأَخ قَد اكُمأَب
   حـرأَب فَلَـن فوسي يف مطْتا فَرلُ مقَب

تح ضالْأَر اللَّه كُمحي ي أَبِي أَوأْذَنَ لى ي
) نيماكالْح ريخ وهي ووا 80لجِعار (

 قرس كنا إِنَّ ابانا أَبفَقُولُوا ي إِلَى أَبِيكُم
وما شهِدنا إِلَّا بِما علمنا وما كُنا للْغيبِ 

) نيظاف81حةَ الَّتيأَلِ الْقَراسـا  ) وي كُن
فيها والْعري الَّتي أَقْبلْنا فيها وإِنا لَصادقُونَ 

) قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا 82(
  نِي بِهِـميأْتأَنْ ي ى اللَّهسيلٌ عمج ربفَص

  ) ـيمكالْح ـيملالْع وه ها إِنيعم83ج (



و مهنلَّى عوتو فوسلَى يفَى عا أَسقَالَ ي
  ـيمكَظ وفَه نزالْح نم اهنيع تضيابو

) قَالُوا تاللَّه تفْتأُ تذْكُر يوسف حتى 84(
   نيكـالالْه ـنكُونَ مت ا أَوضركُونَ حت

) قَالَ إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى 85(
) 86م من اللَّه ما لَا تعلَمونَ (اللَّه وأَعلَ

   ـفوسي ـنوا مسسحوا فَتباذْه نِيا بي
وأَخيه ولَا تيئَسوا من روحِ اللَّه إِنه لَـا  
ييئَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الْكَـافرونَ  

يهـا  ) فَلَما دخلُوا علَيه قَالُوا يـا أَ 87(
 ةاعا بِبِضجِئْنو را الضلَنأَها ونسم زِيزالْع



مزجاة فَأَوف لَنا الْكَيلَ وتصدق علَينا إِنَّ 
) نيقدصتزِي الْمجي ـلْ  88اللَّهقَالَ ه (

  مـتإِذْ أَن يهأَخو فوسبِي ملْتا فَعم متملع
) قَالُوا أَئنك لَأَنت يوسف 89جاهلُونَ (

  اللَّـه نم ي قَدذَا أَخهو فوسا يقَالَ أَن
 يعضلَا ي فَإِنَّ اللَّه بِرصيقِ وتي نم ها إِننلَيع

) ِسنِنيحالْم ر90أَج  لَقَـد اللَّهقَالُوا ت (
) 91خاطئني (َآثَرك اللَّه علَينا وإِنْ كُنا لَ

 لَكُم اللَّه رفغي موالْي كُملَيع ثْرِيبقَالَ لَا ت
 ) نيماحالـر محأَر وهـوا  92وباذْه (

 أْتأَبِي ي هجلَى وع ذَا فَأَلْقُوهي هيصبِقَم



 ) ـنيعمأَج كُملونِي بِأَهأْتا وريص93ب (
ريالْع لَتا فَصلَمو  ي لَأَجِدإِن موهقَالَ أَب

) وندفَنلَا أَنْ تلَو فوسي قَالُوا 94رِيح (
) فَلَما 95تاللَّه إِنك لَفي ضلَالك الْقَدميِ (

  ـدتفَار هِهجلَى وع أَلْقَاه ريشاَء الْبأَنْ ج
 لَمي أَعإِن أَقُلْ لَكُم ا قَالَ أَلَمريصب اللَّه نم

) قَالُوا يا أَبانا استغفر 96ما لَا تعلَمونَ (
) نيئاطا خا كُنا إِننوبا ذُنقَـالَ  97لَن (

  فُـورالْغ وه هي إِنبر لَكُم رفغتأَس فوس
) يمح98الر فوسلَى يلُوا عخا دفَلَم (

 هيوأَب هى إِلَيإِنْ  َآو ـرصلُوا مخقَالَ ادو



) نِنيَآم اَء اللَّهلَـى  99شع هيوأَب فَعرو (
  ـتا أَبقَالَ يا ودجس وا لَهرخشِ ورالْع
هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد جعلَهـا  
 ننِي مجربِي إِذْ أَخ نسأَح قَدا وقي حبر

وجاَء بِكُم من الْبدوِ من بعد أَنْ  السجنِ
نزغَ الشيطَانُ بينِي وبين إِخوتي إِنَّ ربي 
  ـيمكالْح يملالْع وه هاُء إِنشا يمل يفلَط

)100   لْـكالْم ـننِي متيَآت قَد بر (
طر وعلَّمتنِي من تأْوِيلِ الْأَحاديـث فَـا  

السماوات والْأَرضِ أَنت وليي في الدنيا 
والَْآخرة تـوفَّنِي مسـلما وأَلْحقْنِـي    



) نيحالبِ 101بِالصياِء الْغبأَن نم كذَل (
نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا 

) وما أَكْثَر 102أَمرهم وهم يمكُرونَ (
 ) نِنيمـؤبِم تصرح لَواسِ و103الن (

 كْرإِلَّا ذ ورٍ إِنْ هأَج نم هلَيع مأَلُهسا تمو
) نيالَملْعـي   104لف ـةَآي نم نكَأَيو (

  ـمها وهلَيونَ عرمضِ يالْأَرو اتاومالس
ومـا يـؤمن   ) 105عنها معرِضونَ (

) 106أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهم مشرِكُونَ (
 ذَابِ اللَّهع نةٌ ميغَاش مهيأْتوا أَنْ تنأَفَأَم
أَو تأْتيهم الساعةُ بغتةً وهم لَا يشـعرونَ  



)107  و إِلَى اللَّـهعي أَدبِيلس هذقُلْ ه (
ةريصلَى بع  انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتما وأَن

 ) نيـرِكشالْم نا ما أَنمـا  108ومو (
 هِمي إِلَيوحالًا نإِلَّا رِج كلقَب نا ملْنسأَر
من أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يِسريوا في الْـأَرضِ  
   ـنم ينةُ الَّـذباقكَانَ ع فوا كَيظُرنفَي
قَبلهِم ولَدار الَْآخرة خير للَّذين اتقَوا أَفَلَا 

) حتى إِذَا استيئَس الرسلُ 109تعقلُونَ (
وظَنوا أَنهم قَد كُذبوا جاَءهم نصـرنا  
فَنجي من نشاُء ولَا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ 

) نيرِمجـي    110الْمكَـانَ ف لَقَـد (



قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَـانَ  
  نـيي بالَّذ يقدصت نلَكى ورفْتيثًا يدح
يديه وتفْصيلَ كُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً 

 )111لقَومٍ يؤمنونَ (
  

  سورة الرعد 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 كزِلَ إِلَيي أُنالَّذابِ وتالْك اتَآي لْكاملر ت
من ربك الْحق ولَكن أَكْثَر النـاسِ لَـا   

) اللَّه الَّذي رفَع السـماوات  1يؤمنونَ (
بِغيرِ عمد ترونها ثُم استوى علَى الْعرشِ 



رالْقَمو سمالش رخسلٍ  وأَجرِي لجكُلٌّ ي
 لَّكُملَع اتلُ الَْآيفَصي رالْأَم ربدى يمسم

) وهو الَّذي مد 2بِلقَاِء ربكُم توقنونَ (
 نما وارهأَنو ياسوا ريهلَ فعجو ضالْأَر
كُلِّ الثَّمرات جعلَ فيها زوجينِ اثْنـينِ  

غي  ـاتلََآي كي ذَلإِنَّ ف ارهلَ الني اللَّيش
) وفي الْأَرضِ قطَـع  3لقَومٍ يتفَكَّرونَ (

  عرزـابٍ ونأَع نم اتنجو اتاوِرجتم
ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان يسقَى بِماٍء 
واحد ونفَضلُ بعضها علَى بعضٍ فـي  

لْأُكُلِ إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يعقلُـونَ  ا



) وإِنْ تعجب فَعجب قَولُهم أَئذَا كُنا 4(
  ينالَّـذ كأُولَئ يددلْقٍ جي خا لَفنا أَئابرت
كَفَروا بِربهِم وأُولَئـك الْأَغْلَـالُ فـي    

ابحأَص كأُولَئو هِماقنا  أَعيهف مارِ هالن
) ويستعجِلُونك بِالسيئَة قَبلَ 5خالدونَ (

  ثُلَـاتالْم هِملقَب نم لَتخ قَدو ةنسالْح
 هِملَى ظُلْماسِ علنل ةرفغلَذُو م كبإِنَّ رو

) ويقُـولُ  6وإِنَّ ربك لَشديد الْعقَابِ (
فَروا لَولَا أُنزِلَ علَيه َآيةٌ من ربه الَّذين كَ

) ادمٍ هكُلِّ قَولو رذنم تا أَنم7إِن اللَّه (
   ـيضغـا تمثَى ولُ كُلُّ أُنمحا تم لَمعي



   هـدنٍء عـيكُلُّ شو اددزا تمو امحالْأَر
ـ  8بِمقْدارٍ ( الشـبِ ويالْغ مالع ( ةاده

) سواٌء منكُم من أَسر 9الْكَبِري الْمتعالِ (
  فخـتسم وه نمو بِه رهج نملَ والْقَو

) لَه معقِّبات 10بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ (
  ـنم هفَظُونحي هلْفخ نمو هيدنِ ييب نم

للَّه لَا يغير ما بِقَـومٍ حتـى   أَمرِ اللَّه إِنَّ ا
يغيروا ما بِأَنفُِسهِم وإِذَا أَراد اللَّه بِقَـومٍ  
  ـنم ونِهد نم ما لَهمو لَه دروًءا فَلَا مس

) هو الَّذي يرِيكُم الْبرق خوفًا 11والٍ (
) 12( وطَمعا وينشئُ السحاب الثِّقَـالَ 



   ـنكَـةُ ملَائالْمو هدمبِح دعالر حبسيو
 نا مبِه يبصفَي قاعولُ الصسريو هيفَتخ
 يددش وهو ي اللَّهلُونَ فادجي مهاُء وشي

) لَه دعوةُ الْحق والَّـذين  13الْمحالِ (
يبونَ لَهم بِشيٍء يدعونَ من دونِه لَا يستجِ

إِلَّا كَباسط كَفَّيه إِلَى الْماِء ليبلُغَ فَاه وما 
هو بِبالغه وما دعاُء الْكَافرِين إِلَّـا فـي   

) وللَّه يسـجد مـن فـي    14ضلَالٍ (
السماوات والْـأَرضِ طَوعـا وكَرهـا    

ودبِالْغ ملَالُهظالِ ( والَْآص15و نقُلْ م (
رب السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّـه قُـلْ   



أَفَاتخذْتم من دونِه أَولياَء لَـا يملكُـونَ   
لأَنفُِسهِم نفْعا ولَا ضرا قُلْ هلْ يسـتوِي  
 اتوِي الظُّلُمتسلْ ته أَم ريصالْبى ومالْأَع

النلَقُـوا   وكَاَء خـرش لَّهلُوا لعج أَم ور
   قُـلِ اللَّـه هِملَيع لْقالْخ هابشفَت هلْقكَخ
   ـارالْقَه ـداحالْو وهٍء ويكُلِّ ش قالخ

)16   ـالَتـاًء فَساِء ممالس نلَ مزأَن (
بِيا أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبدا را

 ةلْياَء حغتارِ ابي النف هلَيونَ عدوقا يممو
  اللَّـه رِبضي ككَذَل ثْلُهم دباعٍ زتم أَو
الْحق والْباطلَ فَأَما الزبد فَيذْهب جفَـاًء  



وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في الْـأَرضِ  
رِبضي كثَالَ ( كَذَلالْأَم 17اللَّه ينلَّذل (

   لَـم ينالَّـذى ونسالْح هِمبروا لابجتاس
يستجِيبوا لَه لَو أَنَّ لَهم ما في الْـأَرضِ  
 ملَه كأُولَئ ا بِهودلَافْت هعم ثْلَهما ويعمج
 بِـئْسو منهج ماهأْومابِ وسوُء الْحس 

) اده18الْم كزِلَ إِلَيا أُنمأَن لَمعي نأَفَم (
من ربك الْحق كَمن هو أَعمـى إِنمـا   

) الَّذين يوفُونَ 19يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ (
 ) يثَـاقونَ الْمقُضنلَا يو اللَّه ده20بِع (

للَّه بِه أَنْ يوصلَ والَّذين يصلُونَ ما أَمر ا



ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوَء الْحسابِ 
)21  هِـمبر هجاَء وغتوا ابربص ينالَّذو (

وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا 
ئك وعلَانِيةً ويدرُءونَ بِالْحسنة السيئَةَ أُولَ

) جنـات عـدن   22لَهم عقْبى الدارِ (
    هِمـائَآب ـنم ـلَحص نما وهلُونخدي
وأَزواجِهِم وذُرياتهِم والْملَائكَةُ يدخلُونَ 

) سلَام علَيكُم 23علَيهِم من كُلِّ بابٍ (
) 24بِما صبرتم فَنِعم عقْبـى الـدارِ (  

 هيثَاقم دعب نم اللَّه دهونَ عقُضني ينالَّذو
ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّـه بِـه أَنْ يوصـلَ    



ويفِْسدونَ في الْأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ 
) اللَّه يبسطُ الرزق 25ولَهم سوُء الدارِ (

و رقْدياُء وشي نما لينالد اةيوا بِالْحفَرِح
  ـاعتإِلَّا م ةري الَْآخا فيناةُ الديا الْحمو

) ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَولَا أُنـزِلَ  26(
  ـنلُّ مضي قُلْ إِنَّ اللَّه هبر نةٌ مَآي هلَيع

) ابأَن نم هي إِلَيدهياُء وش27يالَّذ ( ين
َآمنوا وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّـه أَلَـا   

) الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللَّه28بِذ  ينالَّـذ (
   ـمى لَهطُـوب اتحاللُوا الصمعوا ونَآم

) كَذَلك أَرسلْناك في 29وحسن مَآبٍ (



ل ما أُمهلقَب نم لَتخ قَد ةأُم هِملَيع لُوتت
الَّذي أَوحينا إِلَيـك وهـم يكْفُـرونَ    
 هلَيع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهبر ونِ قُلْ همحبِالر

) ولَو أَنَّ قُرَآنا 30توكَّلْت وإِلَيه متابِ (
 أَو ضالْأَر بِه تقُطِّع الُ أَوالْجِب بِه تريس

م بِه الْموتى بلْ للَّه الْأَمر جميعا أَفَلَم كُلِّ
ييئَسِ الَّذين َآمنوا أَنْ لَو يشاُء اللَّه لَهدى 
الناس جميعا ولَا يزالُ الَّـذين كَفَـروا   
تصيبهم بِما صنعوا قَارِعةٌ أَو تحلُّ قَرِيبا 

ى يتح مارِهد نلَا م إِنَّ اللَّه اللَّه دعو يأْت
) اديعالْم فلخ31ي  زِئهـتاس لَقَدو (



 وا ثُمكَفَر ينلَّذل تلَيفَأَم كلقَب نلٍ مسبِر
) أَفَمن 32أَخذْتهم فَكَيف كَانَ عقَابِ (

   تـبـا كَسفْسٍ بِملَى كُلِّ نع مقَائ وه
ا للَّه شركَاَء قُلْ سموهم أَم تنبئُونه وجعلُو

   ـنرٍ مبِظَـاه ضِ أَمي الْأَرف لَمعا لَا يبِم
   مهكْـروا مكَفَـر ينلَّذل نيلْ زلِ بالْقَو
وصدوا عنِ السبِيلِ ومن يضللِ اللَّه فَما 

) اده نم 33لَهف ذَابع ملَه ( اةيي الْح
 نم ما لَهمو قأَش ةرالَْآخ ذَابلَعا وينالد

) مثَلُ الْجنة الَّتي وعد 34اللَّه من واقٍ (
الْمتقُونَ تجرِي من تحتها الْأَنهار أُكُلُها 



دائم وظلُّها تلْك عقْبى الَّـذين اتقَـوا   
) والَّـذين  35الْكَافرِين النـار ( وعقْبى 

 كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمحفْري ابتالْك ماهنيَآت
ومن الْأَحزابِ من ينكر بعضه قُلْ إِنمـا  
   ـهإِلَي بِـه رِكلَا أُشو اللَّه دبأَنْ أَع ترأُم

ك أَنزلْناه ) وكَذَل36أَدعو وإِلَيه مَآبِ (
حكْما عربِيا ولَئنِ اتبعت أَهواَءهم بعدما 
 يلو نم اللَّه نم ا لَكلْمِ مالْع نم اَءكج

) ولَقَد أَرسلْنا رسلًا مـن  37ولَا واقٍ (
قَبلك وجعلْنا لَهم أَزواجا وذُريةً ومـا  

كَانَ ل  اللَّـه إِلَّا بِإِذْن ةبَِآي يأْتولٍ أَنْ يسر



) ابتلٍ ككُلِّ أَجـا  38لم وا اللَّهحمي (
) 39يشاُء ويثْبِت وعنده أُم الْكتـابِ ( 

  أَو مهـدعي نالَّذ ضعب كنرِيا نإِنْ مو
وعلَينـا   نتوفَّينك فَإِنما علَيك الْبلَـاغُ 

) ابسي   40الْحـأْتـا نا أَنوري لَمأَو (
 كُمحي اللَّها وهافأَطْر نا مهقُصنن ضالْأَر
لَا معقِّب لحكْمه وهو سرِيع الْحسـابِ  

)41  لَّـهفَل هِملقَب نم ينالَّذ كَرم قَدو (
م لَمعا ييعمج كْرفْسٍ الْمكُلُّ ن كِْسبا ت

) 42وسيعلَم الْكُفَّار لمن عقْبى الدارِ (
ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَست مرسلًا قُـلْ  



   ـنمو كُمـنيبنِي ويا بهِيدش كَفَى بِاللَّه
 ) 43عنده علْم الْكتابِ (

  
  سورة إبراهيم

  الرحيمِ بِسمِ اللَّه الرحمنِ
 نم اسالن رِجختل كإِلَي اهلْنزأَن ابتالر ك
الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْن ربهِـم إِلَـى   

) يدمزِيزِ الْحالْع اطر1ص ي لَهالَّذ اللَّه (
ما في السماوات وما في الْأَرضِ وويلٌ 

) الَّـذين  2بٍ شديد (للْكَافرِين من عذَا
   ةرلَـى الْـَآخا عيناةَ الديونَ الْحبحتسي



ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه ويبغونها عوجا 
) يدعلَالٍ بي ضف كا  3أُولَئـلْنسا أَرمو (

   ـملَه نـيبيل همقَو انسولٍ إِلَّا بِلسر نم
اللَّه من يشاُء ويهدي من يشـاُء   فَيضلُّ

) يمكالْح زِيزالْع وها  4وـلْنسأَر لَقَدو (
   ـنم ـكمقَو رِجا أَنْ أَخناتى بَِآيوسم
الظُّلُمات إِلَى النورِ وذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّه إِنَّ 

) 5ورٍ (في ذَلك لََآيات لكُلِّ صبارٍ شكُ
 ةَ اللَّهموا نِعاذْكُر همقَوى لوسإِذْ قَالَ مو
علَيكُم إِذْ أَنجـاكُم مـن َآلِ فرعـونَ    
يسومونكُم سوَء الْعـذَابِ ويـذَبحونَ   



 كُمي ذَلفو اَءكُمونَ نِسيحتسيو اَءكُمنأَب
 ) ـيمظع كُمبر نلَاٌء م6بـأَذَّنَ  ) وإِذْ ت

 متكَفَر نلَئو كُمنلَأَزِيد متكَرش نلَئ كُمبر
) يددذَابِي لَشـى إِنْ  7إِنَّ عوسقَالَ مو (

تكْفُروا أَنتم ومن في الْأَرضِ جميعا فَإِنَّ 
) يدمح نِيلَغ 8اللَّه ينأُ الَّذبن كُمأْتي أَلَم (

نم  ينالَّذو ودثَمو ادعوحٍ ومِ نقَو كُملقَب
  مهـاَءتج إِلَّا اللَّه مهلَمعلَا ي مهدعب نم
رسلُهم بِالْبينات فَـردوا أَيـديهم فـي    
 بِه ملْتسا أُرا بِمنا كَفَرقَالُوا إِنو هِماهأَفْو

م كي شا لَفإِنرِيـبٍ  وم ها إِلَينونعدا تم



) قَالَت رسلُهم أَفي اللَّه شك فَـاطرِ  9(
 لَكُم رفغيل وكُمعدضِ يالْأَرو اتاومالس
من ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى 

نْ قَالُوا إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا ترِيـدونَ أَ 
تصدونا عما كَانَ يعبد َآباؤنـا فَأْتونـا   

) قَالَت لَهم رسلُهم 10بِسلْطَان مبِنيٍ (
 نمي اللَّه نلَكو ثْلُكُمم رشإِلَّا ب نحإِنْ ن
علَى من يشاُء من عباده وما كَانَ لَنا أَنْ 

 لْطَانبِس كُميأْتن  لَى اللَّـهعو اللَّه إِلَّا بِإِذْن
) وما لَنـا أَلَّـا   11فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ (

نتوكَّلَ علَى اللَّه وقَـد هـدانا سـبلَنا    



  لَى اللَّـهعا وونمتا َآذَيلَى منَّ عبِرصلَنو
ين ) وقَالَ الَّذ12فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ (

 ا أَونضأَر نم كُمنرِجخلَن هِملسروا لكَفَر
   ـمهبر هِمى إِلَـيحا فَأَونلَّتي منَّ فودعلَت

) نيمالظَّال كَنله13لَن  كُمننـكسلَنو (
   ـافخ ـنمل كذَل مهدعب نم ضالْأَر

) يدعو افخي وقَاما14موا ) وحفْتتس
) نِيدارٍ عبكُلُّ ج ابخ15و هائرو نم (

  ) يدـدـاٍء صم نقَى مسيو منه16ج (
  تـوالْم يهأْتيو هِسيغي كَادلَا يو هعرجتي
 هائرو نمو تيبِم وا همو كَانكُلِّ م نم



ذين كَفَـروا  ) مثَلُ ال17َّعذَاب غَليظٌ (
 يحالر بِه تدتاش ادمكَر مالُهمأَع هِمببِر
في يومٍ عاصف لَا يقْدرونَ مما كَسبوا 

) يدعلَالُ الْبالض وه كٍء ذَليلَى ش18ع (
 ضالْأَرو اتاومالس لَقخ أَنَّ اللَّه رت أَلَم

إِنْ ي قلْـقٍ   بِالْحبِخ ـأْتيو كُمبذْهأْ يش
) يددزِيـزٍ  19جبِع لَى اللَّهع كا ذَلمو (

) وبرزوا للَّه جميعا فَقَالَ الضعفَاُء 20(
للَّذين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهـلْ  

ش نم ذَابِ اللَّهع نا منونَ عنغم متٍء أَني
قَالُوا لَو هدانا اللَّه لَهديناكُم سواٌء علَينا 



أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا مـن محـيصٍ   
) وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ 21(

   كُمتـدعوو ـقالْح دعو كُمدعو اللَّه
ا كَانَ لمو كُملَفْتفَأَخ   ـنم كُملَـيي ع

سلْطَان إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لي فَلَا 
تلُومونِي ولُومـوا أَنفُسـكُم مـا أَنـا     
بِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصـرِخي إِنـي   
كَفَرت بِما أَشركْتمون مـن قَبـلُ إِنَّ   

أَل ذَابع ملَه نيمالظَّال) لَ 22يمخأُدو (
  ـاتنج اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينالَّذ
تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيهـا  



) لَاما سيهف مهتيحت هِمبر 23بِإِذْن أَلَم (
تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلمـةً طَيبـةً   

طَي ةرجـي  كَشا فهعفَرو ا ثَابِتلُهأَص ةب
) تؤتي أُكُلَها كُـلَّ حـنيٍ   24السماِء (

بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للنـاسِ  
) ومثَـلُ كَلمـة   25لَعلَّهم يتذَكَّرونَ (

خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَـوقِ  
) يثَبت اللَّه 26رضِ ما لَها من قَرارٍ (الْأَ

  ـاةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونَآم ينالَّذ
  نيمالظَّـال لُّ اللَّهضيو ةري الَْآخفا وينالد

) أَلَم تر إِلَـى  27ويفْعلُ اللَّه ما يشاُء (



ه كُفْـرا وأَحلُّـوا   الَّذين بدلُوا نِعمةَ اللَّ
) جهنم يصلَونها 28قَومهم دار الْبوارِ (

) ارالْقَر بِئْسا  29وادـدأَن لَّهلُوا لعجو (
ليضلُّوا عن سبِيله قُـلْ تمتعـوا فَـإِنَّ    

) قُلْ لعبـادي  30مصريكُم إِلَى النارِ (
يقيموا الصلَاةَ وينفقُوا ممـا  الَّذين َآمنوا 

  يـأْتلِ أَنْ يقَب نةً ملَانِيعا ورس ماهقْنزر
) اللَّه الَّذي 31يوم لَا بيع فيه ولَا خلَالٌ (

   ـنلَ مـزأَنو ضالْأَرو اتاومالس لَقخ
رالثَّم نم بِه جراًء فَأَخاِء ممقًا السرِز ات

لَكُم وسخر لَكُم الْفُلْك لتجـرِي فـي   



 ) ـارهالْأَن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمح32الْب (
وسخر لَكُم الشمس والْقَمـر دائبـينِ   

) ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخس33و اكُمَآتو (
و وهمأَلْتا سكُلِّ م نم ةَ اللَّهموا نِعدعإِنْ ت

   كَفَّـار انَ لَظَلُـومسا إِنَّ الْإِنوهصحلَا ت
) وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا 34(

 امنالْأَص دبعأَنْ ن نِيبنِي وبناجا ونَآم لَدالْب
)35الن نا مريكَث لَلْنأَض نهإِن باسِ ) ر

 كانِي فَإِنصع نمي ونم هنِي فَإِنبِعت نفَم
) يمحر 36غَفُور نم تكَني أَسا إِننبر (

   ـكتيب ـدنعٍ عري زرِ ذغَي ادي بِوتيذُر



الْمحرمِ ربنا ليقيموا الصلَاةَ فَاجعلْ أَفْئدةً 
هاسِ تالن نم   ـنم ـمقْهزارو هِموِي إِلَي

) ربنـا  37الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ (
إِنك تعلَم ما نخفي وما نعلن وما يخفَى 
علَى اللَّه من شيٍء في الْأَرضِ ولَا فـي  

) الْحمد للَّه الَّذي وهب لي 38السماِء (
لَى الْكـي  عبإِنَّ ر اقحإِسيلَ واعمرِ إِسب

) رب اجعلْنِي مقيم 39لَسميع الدعاِء (
الصلَاة ومن ذُريتي ربنا وتقَبـلْ دعـاِء   

)40 نِنيمؤلْملو يدالولي ول را اغْفنبر (
) ابسالْح قُومي موـ 41ي سحلَا تو ( نب



اللَّه غَافلًا عما يعملُ الظَّـالمونَ إِنمـا   
   ـارصالْأَب يـهف صخشمٍ تويل مهرخؤي

)42 دترلَا ي هِمُءوسي رقْنِعم نيعطهم (
) 43إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئـدتهم هـواٌء (  

يهِمأْتي موي اسرِ النذأَنقُـولُ   وفَي ذَابالْع
الَّذين ظَلَموا ربنا أَخرنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ 
نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونوا 

) 44أَقْسمتم من قَبلُ ما لَكُم من زوالٍ (
وسكَنتم في مساكنِ الَّـذين ظَلَمـوا   

و مهفُسأَن   ـا بِهِـملْنفَع فكَي لَكُم نيبت
) وقَد مكَروا 45وضربنا لَكُم الْأَمثَالَ (



مكْرهم وعند اللَّه مكْـرهم وإِنْ كَـانَ   
) فَلَـا  46مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ (

إِنَّ اللَّه لَهسر هدعو فلخم اللَّه نبسحت 
) يوم تبدلُ الْأَرض 47عزِيز ذُو انتقَامٍ (

   لَّـهوا لزـربو اتومالسضِ والْأَر رغَي
) وترى الْمجـرِمني  48الْواحد الْقَهارِ (

   ) ـفَادـي الْأَصف نِنيقَـرم ذئمو49ي (
  مهـوهجى وشغتو انرقَط نم مابِيلُهرس

) ارـا  50النفْسٍ مكُلَّ ن اللَّه زِيجيل (
) 51كَسبت إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسـابِ ( 

هذَا بلَاغٌ للناسِ ولينذَروا بِه وليعلَمـوا  



أَنما هو إِلَه واحد وليذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ 
)52 ( 

  
  سورة احلجر 

  رحمنِ الرحيمِبِسمِ اللَّه ال
) 1الر تلْك َآيات الْكتابِ وقُرَآن مبِنيٍ (

 نيملسوا مكَان وا لَوكَفَر ينالَّذ دوا يمبر
)2   لْهِهِـميـوا وعتمتيأْكُلُوا وي مهذَر (

) وما أَهلَكْنـا  3الْأَملُ فَسوف يعلَمونَ (
) مـا  4لَّا ولَها كتاب معلُوم (من قَرية إِ

) 5تسبِق من أُمة أَجلَها وما يستأْخرونَ (



 كإِن الذِّكْر هلَيلَ عزي نا الَّذها أَيقَالُوا يو
) لَو ما تأْتينا بِالْملَائكَـة إِنْ  6لَمجنونٌ (

 ) نيقـادالص نم ت7كُن ـا نلُ  ) مـزن
 ظَرِيننوا إِذًا ما كَانمو قكَةَ إِلَّا بِالْحلَائالْم

)8    ـا لَـهإِنو ا الـذِّكْرلْنزن نحا نإِن (
) ولَقَد أَرسلْنا من قَبلك في 9لَحافظُونَ (

) نيلعِ الْأَوي10ش   ـنم يهِمـأْتا يمو (
) 11ه يسـتهزِئُونَ ( رسولٍ إِلَّا كَانوا بِ

   نيـرِمجي قُلُـوبِ الْمف لُكُهسن ككَذَل
) لَا يؤمنونَ بِه وقَد خلَـت سـنةُ   12(

) نيل13الْأَو نا مابب هِملَيا عنحفَت لَوو (



) لَقَالُوا 14السماِء فَظَلُّوا فيه يعرجونَ (
أَب تكِّرا سمإِن   مقَـو ـنحلْ نا بنارص
) ولَقَد جعلْنـا فـي   15مسحورونَ (

 ) رِينـاظلنا لاهنيزا ووجراِء بم16الس (
) 17وحفظْناها من كُلِّ شيطَان رجِيمٍ (

 بِنيم ابهش هعبفَأَت عمالس قرتنِ اسإِلَّا م
)18ددم ضالْأَرـا   ) ويهـا فنأَلْقَيا واهن

 ونزوٍء ميكُلِّ ش نا ميها فنتبأَنو ياسور
)19  ـنمو ايِشعا ميهف ا لَكُملْنعجو (

) نيازِقبِر لَه متٍء إِلَّا 20لَسيش نإِنْ مو (
ـ  ومٍ عندنا خزائنه وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُ



)21 نا ملْنزفَأَن حاقلَو احيا الرلْنسأَرو (
  لَـه متا أَنمو وهاكُمنقَياًء فَأَساِء ممالس

) ازِنِني22بِخ يتمنيِي وحن نحا لَنإِنو (
) ولَقَـد علمنـا   23ونحن الْوارِثُونَ (

د علمنــا الْمســتقْدمني مــنكُم ولَقَــ
) رِينأْخــتس24الْم ــوه ــكبإِنَّ رو (

) يملع يمكح هإِن مهرشح25ي  لَقَـدو (
خلَقْنا الْإِنسانَ من صلْصالٍ مـن حمـإٍ   

) وننسـلُ  26مقَب نم اهلَقْنانَّ خالْجو (
 ) وإِذْ قَالَ ربـك 27من نارِ السمومِ (

للْملَائكَة إِني خالق بشرا من صلْصـالٍ  



) وننسإٍ ممح ن28م   هتيـوفَـإِذَا س (
    ـوا لَـهـي فَقَعوحر نم يهف تفَخنو

) يناجِد29س مكَةُ كُلُّهلَائالْم دجفَس (
) إِلَّا إِبليس أَبى أَنْ يكُونَ 30أَجمعونَ (

) قَالَ يا إِبليس مـا  31ساجِدين (مع ال
) يناجِدالس عكُونَ مأَلَّا ت قَالَ 32لَك (

لَم أَكُن لأَسجد لبشرٍ خلَقْته من صلْصالٍ 
) وننسإٍ ممح نا 33مهنم جرقَالَ فَاخ (

) جِيمر كةَ إِل34َفَإِنناللَّع كلَيإِنَّ عى ) و
) قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى 35يومِ الدينِ (

) قَـالَ فَإِنـك مـن    36يومِ يبعثُونَ (



) ظَرِيننلُومِ 37الْمعالْم قْتمِ الْووإِلَى ي (
)38 ملَه ننينِي لَأُزتيا أَغْوبِم بقَالَ ر (

عمأَج مهنلَأُغْوِيضِ وي الْأَرف) إِلَّا 39ني (
) نيلَصخالْم مهنم كادبذَا 40عقَالَ ه (

) يمقتسم لَياطٌ عري  41صـادبإِنَّ ع (
  ـكعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا مس هِملَيع لَك سلَي

) اوِينالْغ ن42م مهدعولَم منهإِنَّ جو (
) نيعم43أَجعبا سكُـلِّ  ) لَهابٍ لوةُ أَب

  ) ـومقْسٌء مـزج مهنابٍ مإِنَّ 44ب (
   ) ـونيعو ـاتنـي جف نيقت45الْم (

) نِنيلَامٍ َآما بِسلُوهخـا  46ادا منعزنو (



في صدورِهم من غلٍّ إِخوانا علَى سررٍ 
) نيقَابِلتـ 47م صا نيهف مهسملَا ي ( ب

 ) جِنيـرخا بِمهنم ما همـئْ  48وبن (
) يمحالر فُورا الْغي أَني أَنادبأَنَّ 49عو (

) يمالْأَل ذَابالْع وذَابِي ه50ع مئْهبنو (
) يماهرإِب فيض ن51ع هلَيلُوا عخإِذْ د (

  كُمـنا ما قَالَ إِنلَامجِلُـونَ  فَقَالُوا سو
) قَالُوا لَا توجلْ إِنا نبشرك بِغلَـامٍ  52(

) قَالَ أَبشرتمونِي علَـى أَنْ  53عليمٍ (
) قَـالُوا  54مسنِي الْكبر فَبِم تبشرونَ (

  نيالْقَـانِط نم كُنفَلَا ت قبِالْح اكنرشب



)55ر نطُ مقْني نمإِلَّا ) قَالَ و هبر ةمح
) قَالَ فَما خطْبكُم أَيهـا  56الضالُّونَ (

) قَالُوا إِنا أُرسلْنا إِلَـى  57الْمرسلُونَ (
) نيرِمجمٍ مـا   58قَوإِن إِلَّا َآلَ لُـوط (

) نيعمأَج موهجنا 59لَمنرقَد هأَترإِلَّا ام (
الْغ نا لَمهإِن) ـاَء َآلَ  60ابِرِينا جفَلَم (

) قَالَ إِنكُم قَـوم  61لُوط الْمرسلُونَ (
) قَالُوا بلْ جِئْنـاك بِمـا   62منكَرونَ (

) وأَتيناك بِالْحق 63كَانوا فيه يمترونَ (
) فَأَسرِ بِأَهلك بِقطْعٍ 64وإِنا لَصادقُونَ (

واتبِع أَدبارهم ولَا يلْتفت منكُم  من اللَّيلِ



) 65أَحد وامضوا حيـثُ تـؤمرونَ (  
وقَضينا إِلَيه ذَلك الْأَمر أَنَّ دابِر هؤلَـاِء  

) نيبِحصم قْطُوعـلُ   66مـاَء أَهجو (
) قَالَ إِنَّ هؤلَاِء 67الْمدينة يستبشرونَ (

يض) ونحفْضي فَلَا ت68ف  قُوا اللَّـهاتو (
) ونزخلَا تنِ 69وع كهنن لَمقَالُوا أَو (

) نيالَم70الْع متي إِنْ كُناتنلَاِء بؤقَالَ ه (
) نيل71فَاع هِمتكْري سلَف مهإِن كرملَع (

 ) فَأَخــذَتهم الصــيحة72ُيعمهــونَ (
) نيرِقشا  73ملَهـافا سهيالا علْنعفَج (

وأَمطَرنا علَيهِم حجارةً مـن سـجيلٍ   



)74  نيـمسوتلْمل اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف (
) إِنَّ في 76) وإِنها لَبِسبِيلٍ مقيمٍ (75(

 ) نِنيمـؤلْمةً للََآي كإِنْ كَـانَ  77ذَلو (
أَص) نيملَظَال كَةالْأَي ابا 78حنقَمتفَان (

) ولَقَـد  79منهم وإِنهما لَبِإِمامٍ مبِنيٍ (
) نيلسررِ الْمجالْح ابحأَص 80كَذَّب (

   ـنيرِضعـا مهنوا عا فَكَانناتَآي ماهنيَآتو
بيوتا ) وكَانوا ينحتونَ من الْجِبالِ 81(

) نِني82َآم نيبِحصةُ محيالص مهذَتفَأَخ (
) فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا يكِْسبونَ 83(
)84  ضالْـأَرو اتاوما السلَقْنا خمو (



وما بينهما إِلَّا بِالْحق وإِنَّ الساعةَ لََآتيـةٌ  
) إِنَّ ربك 85لَ (فَاصفَحِ الصفْح الْجمي
) يملالْع لَّاقالْخ و86ه  ـاكنيَآت لَقَدو (

) يمظَآنَ الْعالْقُرثَانِي والْم نا معب87س (
لَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجـا  
 كاحنج ضفاخو هِملَينْ عزحلَا تو مهنم

ؤلْمل) نِني88م   يرـذـا الني أَنقُلْ إِنو (
) بِني89الْم نيِسمقْتلَى الْما علْنزا أَنكَم (

)90) نيضَآنَ علُوا الْقُرعج ين91) الَّذ (
) نيعمأَج مهأَلَنسلَن كبرـا  92فَومع (

) فَاصدع بِما تؤمر 93كَانوا يعملُونَ (



و ) نيـرِكشنِ الْمع رِضـا  94أَعإِن (
) نيزِئهــت سالْم ــاكن95كَفَي ينالَّــذ (

    فـوفَس ـرـا َآخإِلَه اللَّه علُونَ معجي
) ولَقَد نعلَم أَنك يضـيق  96يعلَمونَ (

) فَسبح بِحمد 97صدرك بِما يقُولُونَ (
نم كُنو كبر ) يناجِد98الس دباعو (

) نيقالْي كيأْتى يتح كب99ر (  
  

  سورة النحل 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

   هانحـبس جِلُوهعـتسفَلَا ت اللَّه رى أَمأَت



) ينزلُ الْملَائكَةَ 1وتعالَى عما يشرِكُونَ (
مرِه علَى من يشاُء من عباده بِالروحِ من أَ

 ) قُونا فَـاتإِلَّا أَن لَا إِلَه هوا أَنرذ2أَنْ أَن (
خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق تعـالَى  

) خلَق الْإِنسانَ مـن  3عما يشرِكُونَ (
) بِنيم يمصخ وفَإِذَا ه طْفَةالْأ4َنو ( امعن

خلَقَها لَكُم فيها دفٌء ومنافع ومنهـا  
) ولَكُم فيها جمـالٌ حـني   5تأْكُلُونَ (

) وتحمـلُ  6ترِحيونَ وحني تسرحونَ (
أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَم تكُونوا بالغيـه إِلَّـا   

ف رحـيم  بِشق الْأَنفُسِ إِنَّ ربكُم لَرُءو



) والْخيلَ والْبِغالَ والْحمري لتركَبوها 7(
) وعلَـى  8وزِينةً ويخلُق ما لَا تعلَمونَ (

اللَّه قَصد السبِيلِ ومنها جائر ولَو شـاَء  
) نيعمأَج اكُمد9لَه نلَ مزي أَنالَّذ وه (

اًء لَكُماِء ممالس  رجش هنمو ابرش هنم
) ينبِت لَكُم بِه الزرع 10فيه تِسيمونَ (

والزيتونَ والنخيلَ والْأَعناب ومن كُـلِّ  
الثَّمرات إِنَّ في ذَلك لََآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

)11    ـارهالنـلَ واللَّي لَكُـم رخسو (
الشو  اترـخسم ومجالنو رالْقَمو سم

بِأَمرِه إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يعقلُـونَ  



) وما ذَرأَ لَكُم في الْأَرضِ مختلفًا 12(
أَلْوانه إِنَّ في ذَلك لََآيةً لقَومٍ يـذَّكَّرونَ  

ـ 13( تل رحالْب رخي سالَّذ وهأْكُلُوا ) و
منه لَحما طَرِيا وتستخرِجوا منه حلْيـةً  
    يـهف راخـوم ى الْفُلْـكرتا وهونسلْبت
ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُـم تشـكُرونَ   

) وأَلْقَى في الْـأَرضِ رواسـي أَنْ   14(
لًا لَعبسا وارهأَنو بِكُم يدمونَ تدتهت لَّكُم

) وعلَامات وبِالنجمِ هم يهتـدونَ  15(
) أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق أَفَلَـا  16(

) وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا 17تذَكَّرونَ (



 ) ـيمحر فُورلَغ ا إِنَّ اللَّهوهصح18ت (
) 19وما تعلنونَ ( واللَّه يعلَم ما تِسرونَ

والَّذين يدعونَ من دون اللَّه لَا يخلُقُونَ 
) أَموات غَيـر  20شيئًا وهم يخلَقُونَ (

) 21أَحياٍء وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُـونَ ( 
إِلَهكُم إِلَه واحد فَالَّذين لَـا يؤمنـونَ   

وبهم منكرةٌ وهم مستكْبِرونَ بِالَْآخرة قُلُ
) لَا جرم أَنَّ اللَّه يعلَم ما يِسـرونَ  22(

  كْبِرِينـتسالْم بحلَا ي هونَ إِننلعا يمو
)23  كُـمبلَ رزاذَا أَنم ميلَ لَهإِذَا قو (

 ) نيلالْـأَو رياطلُـوا 24قَالُوا أَسمحيل ( 



أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومـن أَوزارِ  
الَّذين يضلُّونهم بِغيرِ علْمٍ أَلَا سـاَء مـا   

) قَد مكَر الَّذين من قَـبلهِم  25يزِرونَ (
 هِملَيع رفَخ داعالْقَو نم مهانينب ى اللَّهفَأَت

وقهِم وأَتاهم الْعذَاب مـن  السقْف من فَ
) ثُم يوم الْقيامة 26حيثُ لَا يشعرونَ (

 متكُن ينالَّذ يكَائرش نقُولُ أَييو زِيهِمخي
تشاقُّونَ فيهِم قَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْـم إِنَّ  

  لَـى الْكَـافوَء عالسو موالْي يزالْخ رِين
) الَّذين تتوفَّاهم الْملَائكَةُ ظَـالمي  27(

  ـنلُ ممعا نا كُنم لَما السفَأَلْقَو فُِسهِمأَن



سوٍء بلَى إِنَّ اللَّه عليم بِما كُنتم تعملُونَ 
)28  ينـدالخ منهج ابولُوا أَبخفَاد (

) وقيلَ 29لْمتكَبرِين (فيها فَلَبِئْس مثْوى ا
للَّذين اتقَوا ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا خيـرا  
للَّذين أَحسنوا في هذه الـدنيا حسـنةٌ   
  نيقـتالْم ارد ملَنِعو ريخ ةرالَْآخ ارلَدو

)30 نرِي مجا تهلُونخدي ندع اتنج (
ـاُءونَ   تشـا يا ميهف ملَه ارها الْأَنهتح

) نيقتالْم زِي اللَّهجي ك31كَذَل ينالَّذ (
  ـلَامقُولُونَ سي بِنيكَةُ طَيلَائالْم مفَّاهوتت
علَيكُم ادخلُوا الْجنةَ بِما كُنتم تعملُـونَ  



تـأْتيهم   ) هلْ ينظُـرونَ إِلَّـا أَنْ  32(
الْملَائكَةُ أَو يأْتي أَمر ربك كَذَلك فَعـلَ  
  ـنلَكو اللَّه مها ظَلَممو هِملقَب نم ينالَّذ

) فَأَصابهم 33كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ (
سيئَات ما عملُوا وحاق بِهِم ما كَـانوا  

) وقَالَ الَّذين أَشركُوا 34نَ (بِه يستهزِئُو
لَو شاَء اللَّه ما عبدنا من دونِه من شيٍء 
 نم ونِهد نا منمرلَا حا وناؤلَا َآبو نحن
شيٍء كَذَلك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم فَهلْ 

) بِنيلَاغُ الْملِ إِلَّا الْبسلَى الر35ع لَقَدو (
  وا اللَّـهدباُع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب



 ى اللَّهده نم مهنفَم وا الطَّاغُوتنِبتاجو
ومنهم من حقَّت علَيه الضلَالَةُ فَِسـريوا  
في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقبـةُ  

) كَذِّبِني36الْم ( ماهدلَى هع رِصحإِنْ ت
 نم ما لَهملُّ وضي ني مدهلَا ي فَإِنَّ اللَّه

) رِيناص37ن   ـدهج وا بِاللَّـهمأَقْسو (
أَيمانِهِم لَا يبعثُ اللَّه من يمـوت بلَـى   
وعدا علَيه حقا ولَكن أَكْثَر النـاسِ لَـا   

) ليبين لَهم الَّذي يختلفُونَ 38( يعلَمونَ
فيه وليعلَم الَّذين كَفَروا أَنهـم كَـانوا   

) بِنيٍء إِذَا   39كَاذـيشـا للُنا قَومإِن (



) 40أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُـونُ ( 
والَّذين هاجروا في اللَّه من بعـد مـا   

ظُل  رلَـأَجةً ونسا حيني الدف مهئَنوبوا لَنم
) 41الَْآخرة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمـونَ ( 

الَّذين صبروا وعلَى ربهِـم يتوكَّلُـونَ   
) وما أَرسلْنا من قَبلك إِلَّا رِجالًـا  42(

كْرِ إِنْ كُنتم نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّ
) بِالْبينات والزبرِ وأَنزلْنا 43لَا تعلَمونَ (

  هِملَ إِلَـيزا ناسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كإِلَي
) أَفَأَمن الَّـذين  44ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ (

  بِهِـم اللَّه ِسفخأَنْ ي ئَاتيوا السكَرم



لْأَرض أَو يأْتيهم الْعذَاب من حيثُ لَـا  ا
) أَو يأْخذَهم في تقَلُّـبِهِم  45يشعرونَ (

) جِزِينعبِم ما ه46فَم  مـذَهأْخي أَو (
  ـيمحر ُءوفلَر كُمبفَإِنَّ ر فوخلَى تع

ـ 47( م اللَّه لَقا خا إِلَى موري لَمأَو ( ن
شيٍء يتفَيأُ ظلَالُه عنِ الْيمنيِ والشـمائلِ  

) وللَّـه  48سجدا للَّه وهم داخرونَ (
يسجد ما في السماوات وما في الْأَرضِ 
من دابة والْملَائكَةُ وهم لَا يسـتكْبِرونَ  

)49فَو نم مهبافُونَ رخلُونَ ) يفْعيو هِمق
) وقَالَ اللَّه لَا تتخـذُوا  50ما يؤمرونَ (



   ـايفَإِي ـداحو إِلَه وا همنِ إِنينِ اثْنيإِلَه
) ونبه51فَار  اتاوـمي السا فم لَهو (

   اللَّـه ـريا أَفَغباصو ينالد لَهضِ والْأَرو
ما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه ) و52تتقُونَ (

) 53ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ (
   إِذَا فَرِيـق كُمـنع رالض فإِذَا كَش ثُم

) ليكْفُـروا  54منكُم بِربهِم يشرِكُونَ (
 بِما َآتيناهم فَتمتعوا فَسـوف تعلَمـونَ  

) ويجعلُونَ لما لَا يعلَمونَ نصـيبا  55(
   مـتـا كُنمع أَلُنسلَت اللَّهت ماهقْنزا رمم

) ويجعلُونَ للَّـه الْبنـات   56تفْترونَ (



) وإِذَا 57سبحانه ولَهم ما يشـتهونَ ( 
هجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدأَح رشا  بدـوسم ه

) يمكَظ وه58و نمِ مالْقَو نى ماروتي (
  أَم ـونلَى هع ِسكُهمأَي بِه رشا بوِء مس
يدسه في الترابِ أَلَا ساَء ما يحكُمـونَ  

) للَّذين لَا يؤمنونَ بِالَْآخرة مثَـلُ  59(
أَعلَى وهـو الْعزِيـز   السوِء وللَّه الْمثَلُ الْ

) يمك60الْح  ـاسالن ذُ اللَّهاخؤي لَوو (
  ـنلَكو ةابد نا مهلَيع كرا تم هِمبِظُلْم
يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسمى فَـإِذَا جـاَء   
أَجلُهم لَـا يسـتأْخرونَ سـاعةً ولَـا     



علُونَ للَّـه مـا   ) ويج61يستقْدمونَ (
يكْرهونَ وتصف أَلِْسنتهم الْكَـذب أَنَّ  
 مهأَنو ارالن مأَنَّ لَه مرى لَا جنسالْح ملَه

) تاللَّه لَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ 62مفْرطُونَ (
  مـالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيفَز كلقَب نم

فَه) يمأَل ذَابع ملَهو موالْي مهيلو 63و (
  ـملَه نيبتإِلَّا ل ابتالْك كلَيا علْنزا أَنمو
الَّذي اختلَفُوا فيه وهدى ورحمةً لقَـومٍ  

) واللَّه أَنزلَ من السماِء ماًء 64يؤمنونَ (
 ضالْأَر ا بِهيفَأَح كي ذَلا إِنَّ فهتوم دعب

) وإِنَّ لَكُم في 65لََآيةً لقَومٍ يسمعونَ (



 نم طُونِهي با فمم يكُمقسةً نربامِ لَععالْأَن
بينِ فَرث ودمٍ لَبنـا خالصـا سـائغا    

) ارِبِنيلشيـلِ  66لخالن اترثَم نمو (
نالْأَعقًـا   ورِزا وـكَرس هنذُونَ مختابِ ت

حسنا إِنَّ في ذَلك لََآيةً لقَـومٍ يعقلُـونَ   
)67   ـلِ أَنحإِلَـى الن كبى رحأَوو (

اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشـجرِ  
) ثُم كُلي من كُـلِّ  68ومما يعرِشونَ (

اسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا يخرج الثَّمرات فَ
  يـهف هانأَلْو فلتخم ابرا شطُونِهب نم
شفَاٌء للناسِ إِنَّ في ذَلك لََآيـةً لقَـومٍ   



) واللَّـه خلَقَكُـم ثُـم    69يتفَكَّرونَ (
مذَلِ الْعإِلَى أَر دري نم كُمنمو فَّاكُموترِ ي

 يملع ئًا إِنَّ اللَّهيلْمٍ شع دعب لَمعلَا ي كَيل
) يرلَـى  70قَدع كُمضعلَ بفَض اللَّهو (

بعضٍ في الرزقِ فَما الَّذين فُضلُوا بِرادي 
 يهف مفَه مهانمأَي لَكَتا ملَى مع هِمقرِز

) واللَّه 71ه يجحدونَ (سواٌء أَفَبِنِعمة اللَّ
جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا وجعـلَ  
 قَكُمزرةً وفَدحو نِنيب اجِكُموأَز نم لَكُم
  ـةمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب اتبالطَّي نم

) ويعبدونَ مـن  72اللَّه هم يكْفُرونَ (



وند    ـنقًـا مرِز ملَه كلما لَا يم اللَّه
السماوات والْأَرضِ شيئًا ولَا يستطيعونَ 

)73  ثَالَ إِنَّ اللَّـهالْأَم لَّهوا لرِبضفَلَا ت (
) ضرب اللَّه 74يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ (

ع رقْدلُوكًا لَا يما مدبثَلًا عٍء  مـيلَى ش
 هنم قفني وا فَهنسقًا حا رِزنم اهقْنزر نمو
سرا وجهرا هلْ يستوونَ الْحمد للَّه بلْ 

) وضرب اللَّـه  75أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ (
مثَلًا رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لَا يقْدر علَى 

وهٍء ويش  ههجوا يمنأَي لَاهولَى مكَلٌّ ع
 رأْمي نمو ووِي هتسلْ يرٍ هيبِخ أْتلَا ي



) 76بِالْعدلِ وهو علَى صراط مستقيمٍ (
  ـرا أَممضِ والْأَرو اتاومالس بغَي لَّهلو

قْرب إِنَّ الساعة إِلَّا كَلَمحِ الْبصرِ أَو هو أَ
) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع 77اللَّه  اللَّـهو (

أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لَا تعلَمونَ 
    ـارصالْأَبو عـمالس لَ لَكُـمعجئًا ويش

) أَلَم يروا 78والْأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ (
اترخسرِ ما  إِلَى الطَّياِء ممالس وي جف

   ـاتلََآي ـكي ذَلإِنَّ ف إِلَّا اللَّه نِسكُهمي
) واللَّه جعلَ لَكُم من 79لقَومٍ يؤمنونَ (

   لُـودج ـنم لَ لَكُمعجا وكَنس كُموتيب



   ـنِكُمظَع مـوا يهفُّونختسا توتيامِ بعالْأَن
قَامتكُم ومن أَصوافها وأَوبارِهـا  ويوم إِ

) 80وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حـنيٍ ( 
واللَّه جعلَ لَكُم مما خلَق ظلَالًا وجعـلَ  
   ـلَ لَكُـمعجا وانالِ أَكْنالْجِب نم لَكُم
  ـيكُمقابِيلَ تـرسو رالْح يكُمقابِيلَ ترس 

 لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع متي ككَذَل كُمأْسب
) فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيـك  81تسلمونَ (

) بِنيلَاغُ الْم82الْب ثُم ةَ اللَّهمرِفُونَ نِععي (
) 83ينكرونها وأَكْثَـرهم الْكَـافرونَ (  

أُمة شهِيدا ثُم لَـا   ويوم نبعثُ من كُلِّ



يؤذَنُ للَّذين كَفَروا ولَا هم يسـتعتبونَ  
)84  ـذَابوا الْعظَلَم ينأَى الَّذإِذَا رو (

) 85فَلَا يخفَّف عنهم ولَا هم ينظَرونَ (
وإِذَا رأَى الَّذين أَشركُوا شركَاَءهم قَالُوا 

ا هنبر نوا معدا نكُن ينا الَّذنكَاؤرلَاِء شؤ
دونِك فَأَلْقَوا إِلَيهِم الْقَولَ إِنكُم لَكَاذبونَ 

) وأَلْقَوا إِلَى اللَّه يومئذ السلَم وضلَّ 86(
) الَّـذين  87عنهم ما كَانوا يفْتـرونَ ( 
اللَّه زِدنـاهم  كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ 

عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما كَانوا يفِْسـدونَ  
) ويوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شـهِيدا  88(



علَيهِم من أَنفُِسهِم وجِئْنا بِك شـهِيدا  
علَى هؤلَاِء ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانـا  

دهٍء ويكُلِّ شى   لـرشبـةً ومحرى و
) نيملسلْملِ  89لـدبِالْع رأْمي إِنَّ اللَّه (

والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى وينهى عنِ 
 لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبكَرِ ونالْماِء وشالْفَح

) وأَوفُوا بِعهد اللَّـه إِذَا  90تذَكَّرونَ (
داها عهيدكوت دعانَ بموا الْأَيقُضنلَا تو مت

  يلًا إِنَّ اللَّـهكَف كُملَيع اللَّه ملْتعج قَدو
) ولَا تكُونوا كَالَّتي 91يعلَم ما تفْعلُونَ (

نقَضت غَزلَها من بعـد قُـوة أَنكَاثًـا    



بينكُم أَنْ تكُونَ  تتخذُونَ أَيمانكُم دخلًا
 بِه اللَّه لُوكُمبا يمإِن ةأُم نى مبأَر يةٌ هأُم
   يـهف مـتا كُنم ةاميالْق موي لَكُم ننيبلَيو

) ولَو شاَء اللَّه لَجعلَكُـم  92تختلفُونَ (
ويهدي  أُمةً واحدةً ولَكن يضلُّ من يشاُء

من يشاُء ولَتسأَلُن عما كُنتم تعملُـونَ  
)93 كُمنيلًا بخد كُمانمذُوا أَيختلَا تو (

فَتزِلَّ قَدم بعد ثُبوتها وتذُوقُوا السوَء بِما 
   ـذَابع لَكُـمو بِيلِ اللَّهس نع متددص

) يمظ94علَا تا ) ونثَم اللَّه دهوا بِعرتش
 متإِنْ كُن لَكُم ريخ وه اللَّه دنا عميلًا إِنقَل



) ما عندكُم ينفَد وما عند 95تعلَمونَ (
  مهـروا أَجربص ينالَّذ نزِيجلَناقٍ وب اللَّه

ـ 96بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُـونَ (  م ( ن
   ـوهثَـى وأُن ذَكَرٍ أَو نا محاللَ صمع
  مهنـزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم

) 97أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ (
   ـنم ذْ بِاللَّـهعتَآنَ فَاسالْقُر أْتفَإِذَا قَر

ه لَـيس لَـه   ) إِن98الشيطَان الرجِيمِ (
  هِـمبلَى رعوا ونَآم ينلَى الَّذلْطَانٌ عس

) إِنما سلْطَانه علَى الَّذين 99يتوكَّلُونَ (
) 100يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ (



وإِذَا بدلْنا َآيةً مكَانَ َآية واللَّه أَعلَم بِمـا  
قَالُوا إِنما أَنت مفْترٍ بلْ أَكْثَرهم لَا  ينزلُ

) قُلْ نزلَه روح الْقُـدسِ  101يعلَمونَ (
من ربك بِالْحق ليثَبت الَّـذين َآمنـوا   

) نيملسلْمى لرشبى وده102و لَقَدو (
مه بشر لسانُ نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّ

الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي وهذَا لسانٌ 
) بِنيم بِيرونَ 103عنمؤلَا ي ينإِنَّ الَّذ (

  ـذَابع ملَهو اللَّه يهِمدهلَا ي اللَّه اتبَِآي
) يم104أَل ينالَّذ برِي الْكَذفْتا يمإِن (
نمؤلَا ي    ـمه ـكأُولَئو اللَّـه اتونَ بَِآي



) من كَفَر بِاللَّه من بعد 105الْكَاذبونَ (
 انبِالْإِمي نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلَّا م انِهإِمي
  هِملَـيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم نلَكو

 ع ـذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض  ـيمظ
) ذَلك بِأَنهم اسـتحبوا الْحيـاةَ   106(

الدنيا علَى الَْآخرة وأَنَّ اللَّه لَـا يهـدي   
) رِينالْكَاف م107الْقَو  ينالَّـذ كأُولَئ (

     هِمعـمسو لَـى قُلُـوبِهِمع اللَّـه عطَب
) 108وأَبصارِهم وأُولَئك هم الْغافلُونَ (

لَا جرم أَنهم في الَْآخرة هم الْخاسرونَ 
)109 نوا مراجه ينلَّذل كبإِنَّ ر ثُم (



بعد ما فُتنوا ثُم جاهـدوا وصـبروا إِنَّ   
 ) ـيمحر فُورا لَغهدعب نم كب110ر (
 نلُ عادجفْسٍ تي كُلُّ نأْتت موا  يفِْسـهن

وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ ما عملَت وهـم لَـا   
) وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً 111يظْلَمونَ (

كَانت َآمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَـدا  
من كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِأَنعمِ اللَّه فَأَذَاقَها 

والْخوف بِما كَـانوا   اللَّه لباس الْجوعِ
) ولَقَد جاَءهم رسـولٌ  112يصنعونَ (

   ـمهو ـذَابالْع مذَهفَأَخ وهفَكَذَّب مهنم
) فَكُلُوا مما رزقَكُم اللَّه 113ظَالمونَ (



 متإِنْ كُن ةَ اللَّهموا نِعكُراشا وبلَالًا طَيح
) إِنما حرم علَـيكُم  114نَ (إِياه تعبدو

الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ 
اللَّه بِه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَإِنَّ 

) يمحر غَفُور ا 115اللَّهمقُولُوا للَا تو (
حلَالٌ وهذَا تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هذَا 

 ينإِنَّ الَّذ بالْكَذ لَى اللَّهوا عرفْتتل امرح
يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَـا يفْلحـونَ   

)116  ـيمأَل ذَابع ملَهيلٌ وقَل اعتم (
) وعلَى الَّذين هادوا حرمنا مـا  117(

لُ وقَب نم كلَيا عنصقَص   مـاهنـا ظَلَمم



) 118ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمـونَ ( 
 الَةهوَء بِجلُوا السمع ينلَّذل كبإِنَّ ر ثُم
 كبوا إِنَّ رلَحأَصو كذَل دعب نوا مابت ثُم

  ) ـيمحر فُـورا لَغهدعب نإِنَّ 119م (
كَانَ أُم يماهرإِب كي لَمنِيفًا وح لَّها لةً قَانِت

) نيرِكشالْم ن120م  ـهمعأَنا لراكش (
اجتباه وهداه إِلَـى صـراط مسـتقيمٍ    

) وَآتيناه في الدنيا حسنةً وإِنه في 121(
 ) نيحـالالص نلَم ةر122الَْآخ  ثُـم (

ا إِلَينيحنِيفًـا  أَوح يماهرلَّةَ إِبم بِعات أَن ك
) نيرِكشالْم نا كَانَ ممـا  123ومإِن (



جعلَ السبت علَى الَّذين اختلَفُوا فيه وإِنَّ 
ربك لَيحكُم بينهم يوم الْقيامـة فيمـا   

 ) ادع إِلَـى 124كَانوا فيه يختلفُونَ (
 ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رس
 وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو
   لَـمأَع ـوهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع

) يندتهوا  125بِالْمبـاقفَع متاقَبإِنْ عو (
ئن صبرتم لَهو خير بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَ

) ابِرِينلصإِلَّا 126ل كربا صمو بِراصو (
بِاللَّه ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك في ضيقٍ 

) إِنَّ اللَّه مع الَّذين 127مما يمكُرونَ (



 )128اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ (
  

  سورة اإلسراء
  سمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِبِ

   ـنلًـا ملَي هدبى بِعري أَسانَ الَّذحبس
الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصـى  
 وه ها إِنناتَآي نم هرِينل لَهوا حكْناري بالَّذ

 ) ـريصالْب يعمـى   1السوسـا منيَآتو (
يلَ أَلَّا الْكائرنِي إِسبى لده اهلْنعجو ابت

) ذُريةَ مـن  2وكيلًا ( تتخذُوا من دونِي 
حملْنا مع نوحٍ إِنه كَانَ عبدا شـكُورا  



) وقَضينا إِلَى بنِـي إسـرائيلَ فـي    3(
الْكتابِ لَتفِْسدنَّ في الْـأَرضِ مـرتينِ   

ا (وا كَبِريلُوع لُنع4لَت  ـدعاَء وفَإِذَا ج (
أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عبادا لَنا أُولي بأْسٍ 
شديد فَجاسوا خلَالَ الديارِ وكَانَ وعدا 

) ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم 5مفْعولًا (
وبِأَم اكُمنددأَمو   ـاكُملْنعجو ـنِنيبالٍ و

) إِنْ أَحسـنتم أَحسـنتم   6أَكْثَر نفريا (
 دعاَء وا فَإِذَا جفَلَه مأْتإِنْ أَسو فُِسكُمأَنل
الَْآخرة ليسوُءوا وجـوهكُم وليـدخلُوا   
الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرة وليتبروا 



) عسـى ربكُـم أَنْ   7ما علَوا تتبِريا (
 منها جلْنعجا وندع متدإِنْ عو كُممحري

) إِنَّ هذَا الْقُـرَآنَ  8للْكَافرِين حصريا (
  نِنيمـؤالْم رشبيو مأَقْو يي هلَّتي لدهي

لَهم أَجـرا   الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ
) وأَنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالَْآخرة 9كَبِريا (

) ويـدع  10أَعتدنا لَهم عذَابا أَليمـا ( 
الْإِنسانُ بِالشر دعاَءه بِـالْخيرِ وكَـانَ   

) وجعلْنـا اللَّيـلَ   11الْإِنسانُ عجولًا (
فَمحونا َآيةَ اللَّيلِ وجعلْنـا   والنهار َآيتينِ

 كُمبر نلًا موا فَضغتبتةً لرصبارِ مهةَ النَآي



ولتعلَموا عدد السنِني والْحساب وكُـلَّ  
) وكُلَّ إِنسان 12شيٍء فَصلْناه تفْصيلًا (

نو هقني عف هرطَائ اهنمأَلْز  مـوي لَه رِجخ
) اقْـرأْ  13الْقيامة كتابا يلْقَاه منشورا (

كتابك كَفَى بِنفِْسك الْيوم علَيك حِسيبا 
)14  فِْسـهني لدتها يمى فَإِندتنِ اهم (

   ـزِرلَـا تا وهلَيلُّ عضا يملَّ فَإِنض نمو
أُخ رةٌ وِزازِرى وتح ذِّبِنيعا ما كُنمى ور
) وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك 15نبعثَ رسولًا (

  ـقا فَحيهقُوا فا فَفَسيهفرتا منرةً أَميقَر
) وكَم 16علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمريا (



وكَفَى أَهلَكْنا من الْقُرون من بعد نوحٍ 
) 17بِربك بِذُنوبِ عباده خبِريا بصريا (

من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما 
   مـنهج ا لَـهلْنعج ثُم رِيدن نماُء لشن

) ومـن  18يصلَاها مذْموما مدحورا (
عا سى لَهعسةَ ورالَْآخ ادأَر نمؤم وها وهي

) 19فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشـكُورا ( 
  ـكبطَاِء رع نلَاِء مؤهلَاِء وؤه دما نكُل

) 20وما كَانَ عطَاُء ربك محظُـورا ( 
انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعـضٍ  

و اتجرد رةُ أَكْبرلَلَْآخـيلًا  وفْضت رأَكْب



)21 دقْعفَت را َآخإِلَه اللَّه علْ معجلَا ت (
) وقَضى ربك أَلَّا 22مذْموما مخذُولًا (

تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا إِمـا  
يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو كلَاهمـا  

تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما فَلَا 
) واخفض لَهما جنـاح  23قَولًا كَرِميا (

الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهمـا  
) ربكُم أَعلَـم  24كَما ربيانِي صغريا (

  نيحـالوا صكُونإِنْ ت كُمفُوسي نا فبِم
) وَآت ذَا 25إِنه كَانَ للْأَوابِني غَفُورا (فَ

الْقُربى حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ ولَا 



) إِنَّ الْمبذِّرِين كَـانوا  26تبذِّر تبذيرا (
  ـهبرطَانُ ليكَانَ الشنيِ واطيانَ الشوإِخ

ن عنهم ابتغاَء ) وإِما تعرِض27كَفُورا (
رحمة من ربك ترجوها فَقُلْ لَهم قَولًـا  

) ولَا تجعلْ يدك مغلُولَـةً  28ميسورا (
 دقْعفَت طسا كُلَّ الْبطْهسبلَا تو كقنإِلَى ع

) إِنَّ ربك يبسـطُ  29ملُوما محسورا (
ي نمل قزالر هادبكَانَ بِع هإِن رقْدياُء وش
) ولَا تقْتلُوا أَولَـادكُم  30خبِريا بصريا (

خشيةَ إِملَاقٍ نحن نرزقُهم وإِيـاكُم إِنَّ  
) ولَا تقْربوا 31قَتلَهم كَانَ خطْئًا كَبِريا (



) 32يلًا (الزنا إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِ
 قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسلُوا النقْتلَا تو
ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا 
فَلَا يسرِف في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصـورا  

)33ي هيمِ إِلَّا بِالَّتتالَ الْيوا مبقْرلَا تو ( ي
أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ 

) وأَوفُوا الْكَيلَ 34الْعهد كَانَ مسئُولًا (
إِذَا كلْتم وزِنوا بِالْقسطَاسِ الْمسـتقيمِ  

) ولَـا  35ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًـا ( 
 لْـمع بِه لَك سا لَيم قْفت   عـمإِنَّ الس

  ـهنكَانَ ع ككُلُّ أُولَئ ادالْفُؤو رصالْبو



) ولَا تمشِ فـي الْـأَرضِ   36مسئُولًا (
مرحا إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُـغَ  

) كُلُّ ذَلك كَانَ سيئُه 37الْجِبالَ طُولًا (
ـ 38عند ربك مكْروها ( ـا  ) ذَلمم ك

أَوحى إِلَيك ربك من الْحكْمة ولَا تجعلْ 
مع اللَّه إِلَها َآخر فَتلْقَى في جهنم ملُوما 

) أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنِني 39مدحورا (
واتخذَ من الْملَائكَة إِناثًا إِنكُم لَتقُولُـونَ  

لًا عا (قَويمذَا 40ظي ها ففْنرص لَقَدو (
الْقُرَآن ليذَّكَّروا وما يزِيدهم إِلَّا نفُـورا  

) قُلْ لَو كَانَ معه َآلهةٌ كَما يقُولُونَ 41(



) 42إِذًا لَابتغوا إِلَى ذي الْعرشِ سـبِيلًا ( 
وا كَبِريا سبحانه وتعالَى عما يقُولُونَ علُ

)43    عـبالس اتوـمالس لَـه حبست (
والْأَرض ومن فيهِن وإِنْ من شيٍء إِلَّـا  
يسبح بِحمـده ولَكـن لَـا تفْقَهـونَ     

) 44تسبِيحهم إِنه كَانَ حليما غَفُورا (
  ـكنيا بلْنعَآنَ جالْقُر أْتإِذَا قَرو  نـيبو

الَّذين لَا يؤمنونَ بِالَْآخرة حجابا مستورا 
) وجعلْنا علَى قُلُـوبِهِم أَكنـةً أَنْ   45(

  تإِذَا ذَكَـرا وقْرو ي َآذَانِهِمفو وهفْقَهي
ربك في الْقُرَآن وحـده ولَّـوا علَـى    



أَعلَـم بِمـا    ) نحن46أَدبارِهم نفُورا (
 مإِذْ هو كونَ إِلَيعمتسإِذْ ي ونَ بِهعمتسي
نجوى إِذْ يقُولُ الظَّالمونَ إِنْ تتبِعونَ إِلَّا 

) انظُر كَيف ضربوا 47رجلًا مسحورا (
لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا يستطيعونَ سـبِيلًا  

أَئذَا كُنا عظَاما ورفَاتا أَئنا ) وقَالُوا 48(
) قُلْ كُونوا 49لَمبعوثُونَ خلْقًا جديدا (

) أَو خلْقًا ممـا  50حجارةً أَو حديدا (
يكْبر في صدورِكُم فَسيقُولُونَ من يعيدنا 
قُلِ الَّذي فَطَركُم أَولَ مرة فَسينغضـونَ  

لَيك رُءوسهم ويقُولُونَ متى هـو قُـلْ   إِ



) يـوم  51عسى أَنْ يكُـونَ قَرِيبـا (  
يدعوكُم فَتستجِيبونَ بِحمده وتظُنونَ إِنْ 

) وقُلْ لعبادي يقُولُوا 52لَبِثْتم إِلَّا قَليلًا (
بينهم  الَّتي هي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ ينزغُ

إِنَّ الشيطَانَ كَانَ للْإِنسان عدوا مبِينـا  
)53 كُممحرأْ يشإِنْ ي بِكُم لَمأَع كُمبر (

 هِملَيع اكلْنسا أَرمو كُمذِّبعأْ يشإِنْ ي أَو
) وربك أَعلَم بِمـن فـي   54وكيلًا (

ولَقَد فَضلْنا بعـض   السماوات والْأَرضِ
النبِيني علَى بعضٍ وَآتينا داوود زبـورا  

)55 ونِهد نم متمعز ينوا الَّذعقُلِ اد (



فَلَا يملكُونَ كَشف الضر عـنكُم ولَـا   
) أُولَئك الَّـذين يـدعونَ   56تحوِيلًا (

م الْوسيلَةَ أَيهم أَقْـرب  يبتغونَ إِلَى ربهِ
ويرجونَ رحمته ويخـافُونَ عذَابـه إِنَّ   

) وإِنْ 57عذَاب ربك كَانَ محـذُورا ( 
من قَرية إِلَّا نحن مهلكُوها قَبـلَ يـومِ   
الْقيامة أَو معذِّبوها عذَابا شديدا كَـانَ  

) ومـا  58لْكتابِ مسطُورا (ذَلك في ا
منعنا أَنْ نرسلَ بِالَْآيات إِلَّا أَنْ كَذَّب بِها 
الْأَولُونَ وَآتينا ثَمود الناقَةَ مبصرةً فَظَلَموا 

) 59بِها وما نرسلُ بِالَْآيات إِلَّا تخوِيفًا (



أَح كبإِنَّ ر ا لَكإِذْ قُلْنا وماسِ واطَ بِالن
جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِلَّا فتنةً للنـاسِ  
 مفُهوخنو َآني الْقُرةَ فونلْعةَ الْمرجالشو

) وإِذْ 60فَما يزِيدهم إِلَّا طُغيانا كَبِريا (
جفَس مَآدوا لدجاس كَةلَائلْما لوا إِلَّا قُلْند

إِبليس قَالَ أَأَسجد لمن خلَقْـت طينـا   
)61  ـتمي كَرذَا الَّذه كتأَيقَالَ أَر (

 نِكَنتلَأَح ةاميمِ الْقونِ إِلَى يترأَخ نلَئ لَيع
) قَالَ اذْهب فَمـن  62ذُريته إِلَّا قَليلًا (
نَّ جهنم جزاؤكُم جـزاًء  تبِعك منهم فَإِ

) واستفْزِز منِ اسـتطَعت  63موفُورا (



  ـكليبِخ هِملَيع بلأَجو كتوبِص مهنم
 الْأَولَادالِ ووي الْأَمف مارِكْهشو كجِلرو
وعدهم وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُـرورا  

عبادي لَـيس لَـك علَـيهِم     ) إِن64َّ(
) ربكُم 65سلْطَانٌ وكَفَى بِربك وكيلًا (

الَّذي يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ لتبتغوا 
) 66من فَضله إِنه كَانَ بِكُم رحيمـا ( 

  ـنلَّ مرِ ضحي الْبف رالض كُمسإِذَا مو
إِلَّا إِياه فَلَما نجاكُم إِلَـى الْبـر    تدعونَ

) 67أَعرضتم وكَانَ الْإِنسانُ كَفُـورا ( 
  أَو ـرالْب انِبج بِكُم ِسفخأَنْ ي متنأَفَأَم



 وا لَكُمجِدلَا ت ا ثُمباصح كُملَيلَ عسري
م فيـه  ) أَم أَمنتم أَنْ يعيدك68ُوكيلًا (

  ـنفًا مقَاص كُملَيلَ عسرى فَيرةً أُخارت
الريحِ فَيغرِقَكُم بِما كَفَرتم ثُم لَا تجِدوا 

) ولَقَد كَرمنـا  69لَكُم علَينا بِه تبِيعا (
بنِي َآدم وحملْناهم في الْبـر والْبحـرِ   

يبات وفَضلْناهم علَـى  ورزقْناهم من الطَّ
) يـوم  70كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضـيلًا ( 

   ـيأُوت ـنفَم هِماماسٍ بِإِموا كُلَّ أُنعدن
كتابه بِيمينِه فَأُولَئك يقْرُءونَ كتابهم ولَا 

) ومن كَانَ في هذه 71يظْلَمونَ فَتيلًا (



فَهو في الَْآخرة أَعمى وأَضلُّ سبِيلًا  أَعمى
) وإِنْ كَادوا لَيفْتنونك عنِ الَّـذي  72(

أَوحينا إِلَيك لتفْترِي علَينـا غَيـره وإِذًا   
) ولَولَا أَنْ ثَبتنـاك  73لَاتخذُوك خليلًا (

) 74ا قَليلًا (لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئً
    فـعضو ـاةيالْح فـعض اكإِذًا لَأَذَقْن
الْممات ثُم لَا تجِد لَك علَينـا نصـريا   

)75   ـنم كونزفـتسوا لَيإِنْ كَادو (
الْأَرضِ ليخرِجوك منها وإِذًا لَا يلْبثُـونَ  

ـ 76خلَافَك إِلَّا قَليلًا ( ةَ منس (  قَـد ن
أَرسلْنا قَبلَك من رسلنا ولَا تجِد لسـنتنا  



) أَقمِ الصلَاةَ لدلُوك الشمسِ 77تحوِيلًا (
إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرَآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُـرَآنَ  

) ومن اللَّيـلِ  78الْفَجرِ كَانَ مشهودا (
ةً لَك عسـى أَنْ يبعثَـك   فَتهجد بِه نافلَ

) وقُـلْ رب  79ربك مقَاما محمودا (
 جرخنِي مرِجأَخقٍ ودلَ صخدلْنِي مخأَد
صدقٍ واجعلْ لي من لَـدنك سـلْطَانا   

) وقُلْ جاَء الْحـق وزهـق   80نصريا (
 هلَ كَـانَ زاطلُ إِنَّ الْباط81وقًـا ( الْب (

وننزلُ من الْقُرَآن ما هو شفَاٌء ورحمـةٌ  
للْمؤمنِني ولَا يزِيد الظَّالمني إِلَّا خسـارا  



)82  ضـرأَع انسلَى الْإِنا عنمعإِذَا أَنو (
ونأَى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر كَانَ يئُوسا 

يعملُ علَى شاكلَته فَربكُم  ) قُلْ كُل83ٌّ(
) 84أَعلَم بِمن هـو أَهـدى سـبِيلًا (   

ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ 
) 85ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا (
يك ثُم ولَئن شئْنا لَنذْهبن بِالَّذي أَوحينا إِلَ

) إِلَّـا  86لَا تجِد لَك بِه علَينا وكيلًا (
  ـكلَيكَانَ ع لَهإِنَّ فَض كبر نةً ممحر

) قُلْ لَئنِ اجتمعت الْـإِنس  87كَبِريا (
والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرَآن لَا 



نَ بعضـهم لـبعضٍ   يأْتونَ بِمثْله ولَو كَا
) ولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا 88ظَهِريا (

الْقُرَآن من كُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا 
) وقَالُوا لَن نؤمن لَك حتى 89كُفُورا (

) أَو 90تفْجر لَنا من الْأَرضِ ينبوعـا ( 
ج كُونَ لَكت رفَجبٍ فَتنعيلٍ وخن نةٌ من

) أَو تسـقطَ  91الْأَنهار خلَالَها تفْجِريا (
 يأْتت فًا أَوسا كنلَيع تمعا زاَء كَممالس

) أَو يكُونَ لَك 92بِاللَّه والْملَائكَة قَبِيلًا (
 ـمي السقَى فرت أَو فرخز نم تياِء ب

ولَن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَينا كتابا 



نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنـت إِلَّـا   
) وما منع النـاس أَنْ  93بشرا رسولًا (

يؤمنوا إِذْ جاَءهم الْهدى إِلَّـا أَنْ قَـالُوا   
) قُلْ لَو كَانَ 94ا (أَبعثَ اللَّه بشرا رسولً

   نيـنئطْمـونَ مشمكَةٌ يلَائضِ مي الْأَرف
لَنزلْنا علَيهِم من السماِء ملَكًـا رسـولًا   

)95 كُمنيبنِي ويا بهِيدش قُلْ كَفَى بِاللَّه (
) ومن 96إِنه كَانَ بِعباده خبِريا بصريا (

اللَّه دهي    لْ فَلَـنـلضي نمو دتهالْم وفَه
 موي مهرشحنو ونِهد ناَء ميلأَو ملَه جِدت
الْقيامة علَى وجوههِم عميـا وبكْمـا   



 ماهنزِد تبا خكُلَّم منهج ماهأْوا ممصو
كَفَروا  ) ذَلك جزاؤهم بِأَنهم97سعريا (

بَِآياتنا وقَالُوا أَئذَا كُنا عظَاما ورفَاتا أَئنا 
) أَولَم يروا 98لَمبعوثُونَ خلْقًا جديدا (

  ضالْـأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ أَنَّ اللَّه
  ـملَ لَهعجو مثْلَهم لُقخلَى أَنْ يع رقَاد

لًا لَا رونَ إِلَّـا   أَجمى الظَّـالفَأَب يهف بي
) قُلْ لَو أَنتم تملكُونَ خزائن 99كُفُورا (

رحمة ربي إِذًا لَأَمسكْتم خشيةَ الْإِنفَاقِ 
) ولَقَد َآتينا 100وكَانَ الْإِنسانُ قَتورا (

ـ   ي موسى تسع َآيات بينات فَاسـأَلْ بنِ



إِسرائيلَ إِذْ جاَءهم فَقَالَ لَه فرعونُ إِنـي  
) قَالَ 101لَأَظُنك يا موسى مسحورا (

   بلَـاِء إِلَّـا رؤلَ هزا أَنم تملع لَقَد
 كي لَأَظُنإِنو رائصضِ بالْأَرو اتاومالس

أَنْ  ) فَـأَراد 102يا فرعونُ مثْبـورا ( 
 هعم نمو اهقْنضِ فَأَغْرالْأَر نم مهزفتسي

) وقُلْنا من بعـده لبنِـي   103جميعا (
  ـدعاَء وفَإِذَا ج ضوا الْأَركُنيلَ اسائرإِس

) وبِالْحق 104الَْآخرة جِئْنا بِكُم لَفيفًا (
وما أَرسـلْناك إِلَّـا    أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ

) وقُرَآنـا فَرقْنـاه   105مبشرا ونذيرا (



  ـاهلْنزنو كْثلَى ماسِ علَى النع أَهقْرتل
) قُلْ َآمنوا بِه أَو لَا تؤمنوا 106تنزِيلًا (

إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَـى  
ا ( عدـجس لْأَذْقَانونَ لرخي هِم107لَي (

ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا 
) ويخـرونَ للْأَذْقَـان   108لَمفْعولًا (

) قُـلِ  109يبكُونَ ويزِيدهم خشوعا (
عدا تا مأَي نمحوا الرعأَوِ اد وا اللَّهعوا اد

 كلَاتبِص رهجلَا تى ونساُء الْحمالْأَس فَلَه
ولَا تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سـبِيلًا  

) وقُلِ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ 110(



 لَمو لْكي الْمف رِيكش لَه كُني لَما ولَدو
لِّ وكَبـره تكْـبِريا   يكُن لَه ولي من الذُّ

)111 ( 
  

  سورة الكهف 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 ابتالْك هدبلَى علَ عزي أَنالَّذ لَّهل دمالْح
) قَيما لينذر بأْسا 1ولَم يجعلْ لَه عوجا (

نِنيمؤالْم رشبيو هنلَد نا ميددش   ينالَّـذ
يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا حسنا 

) وينذر الَّـذين  3) ماكثني فيه أَبدا (2(



) ما لَهم بِه من 4قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا (
 نم جرخةً تمكَل تركَب هِمائَآبلَا للْمٍ وع

) فَلَعلَّك 5يقُولُونَ إِلَّا كَذبا ( أَفْواههِم إِنْ
باخع نفْسك علَى َآثَارِهم إِنْ لَم يؤمنوا 

) إِنا جعلْنا مـا  6بِهذَا الْحديث أَسفًا (
   ـمهأَي مهلُـوبنا لةً لَهضِ زِينلَى الْأَرع

يها ) وإِنا لَجاعلُونَ ما عل7َأَحسن عملًا (
ــرزا ( ا جيدــع أَنَّ 8ص تــب ) أَم حِس

   ـنوا ميمِ كَـانقالرو فالْكَه ابحأَص
) إِذْ أَوى الْفتيـةُ إِلَـى   9َآياتنا عجبا (

الْكَهف فَقَالُوا ربنا َآتنا من لَدنك رحمةً 



بنا ) فَضر10وهيئْ لَنا من أَمرِنا رشدا (
علَى َآذَانِهِم في الْكَهف سـنِني عـددا   

) ثُم بعثْناهم لـنعلَم أَي الْحـزبينِ   11(
) نحن نقُص 12أَحصى لما لَبِثُوا أَمدا (

علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم فتيـةٌ َآمنـوا   
وربطْنـا   )13بِربهِم وزِدناهم هدى (

  بـا رنبوا فَقَالُوا رإِذْ قَام لَى قُلُوبِهِمع
  ونِـهد نم وعدن ضِ لَنالْأَرو اتاومالس

) هؤلَـاِء  14إِلَها لَقَد قُلْنا إِذًا شطَطًا (
قَومنا اتخذُوا من دونِه َآلهةً لَولَا يـأْتونَ  

لْطَانبِس هِملَيـنِ    عمم أَظْلَـم ننٍ فَميب



) وإِذ 15افْترى علَـى اللَّـه كَـذبا (   
اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلَّا اللَّه فَـأْووا  
 هتمحر نم كُمبر لَكُم رشني فإِلَى الْكَه

) 16ويهيئْ لَكُم من أَمـرِكُم مرفَقًـا (  
ى الشرتو   ـنع راوـزت تإِذَا طَلَع سم

 مهقْرِضت تبإِذَا غَرنيِ ومالْي ذَات هِمفكَه
  ـكذَل هنم ةوي فَجف مهالِ ومالش ذَات
  ـدتهالْم وفَه اللَّه دهي نم اللَّه اتَآي نم

ـ   شرـا ميلو لَه جِدت لْ فَلَنلضي نما ود
)17   قُـودر ـمهقَاظًا وأَي مهبسحتو (

ونقَلِّبهم ذَات الْـيمنيِ وذَات الشـمالِ   



وكَلْبهم باسطٌ ذراعيه بِالْوصـيد لَـوِ   
اطَّلَعت علَيهِم لَولَّيـت مـنهم فـرارا    

) وكَـذَلك  18ولَملئْت منهم رعبـا ( 
ناهم ليتساَءلُوا بينهم قَالَ قَائلٌ مـنهم  بعثْ

كَم لَبِثْتم قَالُوا لَبِثْنا يوما أَو بعض يـومٍ  
قَالُوا ربكُم أَعلَم بِمـا لَبِثْـتم فَـابعثُوا    
 ظُرنفَلْي ةيندإِلَى الْم هذه كُمرِقبِو كُمدأَح

طَعاما فَلْيأْتكُم بِـرِزقٍ منـه   أَيها أَزكَى 
) 19ولْيتلَطَّف ولَا يشعرنَّ بِكُم أَحدا (

  أَو ـوكُممجري كُملَيوا عرظْهإِنْ ي مهإِن
يعيدوكُم في ملَّتهِم ولَن تفْلحوا إِذًا أَبدا 



)20عيل هِملَيا عنثَرأَع ككَذَلوا أَنَّ ) ولَم
وعد اللَّه حق وأَنَّ الساعةَ لَا ريب فيهـا  
إِذْ يتنازعونَ بينهم أَمرهم فَقَالُوا ابنـوا  
  ينقَالَ الَّـذ بِهِم لَمأَع مهبا رانينب هِملَيع
 غَلَبوا علَى أَمرِهم لَنتخذَنَّ علَيهِم مسجِدا

)21  مهكَلْـب مهابِعقُولُونَ ثَلَاثَةٌ ريس (
ويقُولُونَ خمسةٌ سادسهم كَلْبهم رجما 
  مهكَلْـب مهنثَامةٌ وعبقُولُونَ سيبِ ويبِالْغ
قُلْ ربي أَعلَم بِعدتهِم ما يعلَمهم إِلَّا قَليلٌ 

ا مراًء ظَاهرا ولَا تستفْت فَلَا تمارِ فيهِم إِلَّ
) ولَا تقُولَن لشيٍء 22فيهِم منهم أَحدا (



) إِلَّا أَنْ يشـاَء  23إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا (
اللَّه واذْكُر ربك إِذَا نِسيت وقُلْ عسـى  
أَنْ يهدينِ ربي لأَقْرب من هذَا رشـدا  

)24 نِنيس ئَةثَلَاثَ م هِمفي كَهلَبِثُوا فو (
) قُلِ اللَّه أَعلَم بِمـا  25وازدادوا تسعا (

 رصضِ أَبالْأَرو اتاومالس بغَي لَبِثُوا لَه
 عمأَسو ا بِهلَا مو يلو نم ونِهد نم ملَه

اتلُ مـا  ) و26يشرِك في حكْمه أَحدا (
أُوحي إِلَيك من كتابِ ربك لَا مبـدلَ  
لكَلماته ولَن تجِد من دونِـه ملْتحـدا   

) واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ 27(



ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولَا 
يد زِينةَ الْحياة الدنيا تعد عيناك عنهم ترِ

 عباتا وكْرِنذ نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تو
) وقُلِ الْحق 28هواه وكَانَ أَمره فُرطًا (

من ربكُم فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شـاَء  
ن نيملظَّالا لندتا أَعإِن كْفُرـاطَ  فَلْيا أَحار

بِهِم سرادقُها وإِنْ يستغيثُوا يغاثُوا بِمـاٍء  
  ابـرالش بِئْس وهجوِي الْوشلِ يهكَالْم

) إِنَّ الَّذين َآمنـوا  29وساَءت مرتفَقًا (
 نم رأَج يعضا لَا نإِن اتحاللُوا الصمعو

ئك لَهم جنـات  ) أُول30َأَحسن عملًا (



عدن تجرِي من تحتهِم الْأَنهار يحلَّـونَ  
فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ويلْبسونَ ثيابا 
خضرا من سندسٍ وإِستبرقٍ متكئني فيها 
   تـنسحو ابالثَّـو منِع كائلَى الْأَرع

واضرِب لَهم مثَلًا رجلَينِ  )31مرتفَقًا (
جعلْنا لأَحدهما جنتـينِ مـن أَعنـابٍ    
وحفَفْناهما بِنخلٍ وجعلْنا بينهما زرعـا  

)32   لَـمـا وأُكُلَه تنِ َآتيتنا الْجلْتك (
تظْلم منه شيئًا وفَجرنا خلَالَهمـا نهـرا   

)33 وهو بِهاحصفَقَالَ ل رثَم كَانَ لَهو (
يحاوِره أَنا أَكْثَر منك مالًا وأَعز نفَـرا  



) ودخلَ جنته وهو ظَالم لنفِْسه قَالَ 34(
) وما أَظُن 35ما أَظُن أَنْ تبِيد هذه أَبدا (

 نلَئةً ومةَ قَائاعـي   السبإِلَـى ر تددر
) قَالَ لَـه  36لَأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا (

صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَـرت بِالَّـذي   
 اكوس ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم لَقَكخ

) لَكنا هو اللَّه ربي ولَا أُشرِك 37رجلًا (
دي أَحب38ا (بِر كتنج لْتخلَا إِذْ دلَوو (

 نرإِنْ ت ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو اَء اللَّها شم قُلْت
) فَعسـى  39أَنا أَقَلَّ منك مالًا وولَدا (

ربي أَنْ يؤتينِ خيرا من جنتك ويرسـلَ  



اِء فَتمالس نا مانبسا حهلَيا عيدعص بِحص
) أَو يصبِح ماؤها غَورا فَلَـن  40زلَقًا (

) وأُحيطَ بِثَمـرِه  41تستطيع لَه طَلَبا (
فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَق فيهـا  
وهي خاوِيةٌ علَى عروشها ويقُـولُ يـا   

) ولَـم  42أَحدا ( لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي
تكُن لَه فئَةٌ ينصرونه من دون اللَّه ومـا  

) هنالك الْولَايةُ للَّـه  43كَانَ منتصرا (
) 44الْحق هو خير ثَوابا وخير عقْبـا ( 

واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا كَمـاٍء  
نم اهلْنزأَن    ـاتبن لَطَ بِـهتاِء فَاخمالس



   ـاحيالر وهـذْرا تيمشه حبضِ فَأَصالْأَر
) 45وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقْتدرا (

الْمالُ والْبنونَ زِينـةُ الْحيـاة الـدنيا    
  ـكبر دنع ريخ اتحالالص اتياقالْبو

ا وابلًا (ثَوأَم ريالَ 46خالْجِب ريسن مويو (
   فَلَـم ماهنـرشحةً وارِزب ضى الْأَررتو

) وعرِضوا علَـى  47نغادر منهم أَحدا (
  ـاكُملَقْنا خا كَمونمجِئْت ا لَقَدفص كبر

كُـم  أَولَ مرة بلْ زعمتم أَلَّن نجعـلَ لَ 
) ووضع الْكتـاب فَتـرى   48موعدا (

الْمجرِمني مشفقني مما فيه ويقُولُونَ يا 



ويلَتنا مالِ هذَا الْكتابِ لَا يغادر صغريةً 
ولَا كَبِريةً إِلَّا أَحصاها ووجدوا ما عملُوا 

) وإِذْ 49حدا (حاضرا ولَا يظْلم ربك أَ
قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لَآدم فَسجدوا إِلَّا 
 هبرِ رأَم نع قفَفَس الْجِن نكَانَ م يسلإِب
 مهونِي ود ناَء ميلأَو هتيذُرو هذُونختأَفَت

 ) ما50لَكُم عدو بِئْس للظَّالمني بدلًا (
أَشهدتهم خلْق السماوات والْأَرضِ ولَا 
 لِّنيضذَ الْمختم تا كُنمو فُِسهِمأَن لْقخ

) ويوم يقُولُ نادوا شركَائي 51عضدا (
 موا لَهجِيبتسي فَلَم مهوعفَد متمعز ينالَّذ



) ورأَى 52( وجعلْنــا بيــنهم موبِقًــا
الْمجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواقعوهـا  

) ولَقَـد  53ولَم يجِدوا عنها مصرِفًا (
صرفْنا في هذَا الْقُرَآن للناسِ من كُلِّ مثَلٍ 

) 54وكَانَ الْإِنسانُ أَكْثَر شيٍء جـدلًا ( 
يؤمنـوا إِذْ جـاَءهم    وما منع الناس أَنْ

  مهيـأْتإِلَّا أَنْ ت مهبوا ررفغتسيى ودالْه
) 55سنةُ الْأَولني أَو يأْتيهم الْعذَاب قُبلًا (

    ـرِينشبإِلَّـا م نيـلسرلُ الْمسرا نمو
طلِ ومنذرِين ويجادلُ الَّذين كَفَروا بِالْبا

ليدحضوا بِه الْحق واتخذُوا َآياتي ومـا  



) ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر 56أُنذروا هزوا (
بَِآيات ربه فَأَعرض عنها ونِسـي مـا   
قَدمت يداه إِنا جعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً 

انِهِم وقْرا وإِنْ تدعهم أَنْ يفْقَهوه وفي َآذَ
) 57إِلَى الْهدى فَلَن يهتدوا إِذًا أَبـدا ( 

  مـذُهاخؤي لَو ةمحذُو الر فُورالْغ كبرو
  ـملْ لَهب ذَابالْع ملَ لَهجوا لَعبا كَسبِم

) 58موعد لَن يجِدوا من دونِه موئلًـا ( 
لْكتـوا    وـا ظَلَملَم ماهلَكْنى أَهالْقُر

) وإِذْ قَالَ 59وجعلْنا لمهلكهِم موعدا (
  ـعمجلُغَ مى أَبتح حرلَا أَب اهفَتى لوسم



) فَلَما بلَغا 60الْبحرينِ أَو أَمضي حقُبا (
ا فَاتمهوتا حِسيا ننِهِميب عمجم بِيلَهذَ سخ

) فَلَما جاوزا قَـالَ  61في الْبحرِ سربا (
لفَتاه َآتنا غَداَءنا لَقَد لَقينا من سفَرِنا هذَا 

) قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينـا إِلَـى   62نصبا (
 انِيهسا أَنمو وتالْح ِسيتي نفَإِن ةرخالص

انُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه في إِلَّا الشيطَ
) قَالَ ذَلك ما كُنا نبغِ 63الْبحرِ عجبا (

) 64فَارتدا علَى َآثَارِهمـا قَصصـا (  
 نةً ممحر اهنيا َآتنادبع نا مدبا عدجفَو

الَ ) ق65َعندنا وعلَّمناه من لَدنا علْما (



لَه موسى هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ مما 
) قَـالَ إِنـك لَـن    66علِّمت رشدا (

) وكَيف تصبِر 67تستطيع معي صبرا (
) قَـالَ  68علَى ما لَم تحطْ بِه خبرا (

ستجِدنِي إِنْ شاَء اللَّه صابِرا ولَا أَعصي 
) قَالَ فَإِن اتبعتنِـي فَلَـا   69لَك أَمرا (

 هنم ثَ لَكدى أُحتٍء حيش نأَلْنِي عست
) فَانطَلَقَا حتى إِذَا ركبا فـي  70ذكْرا (

السفينة خرقَها قَالَ أَخرقْتها لتغرِق أَهلَها 
لَ أَلَم أَقُلْ ) قَا71لَقَد جِئْت شيئًا إِمرا (

) قَالَ لَا 72إِنك لَن تستطيع معي صبرا (



   ـنقْنِـي مهرلَا تو ِسيتا نذْنِي بِماخؤت
) فَانطَلَقَا حتى إِذَا لَقيا 73أَمرِي عسرا (

غُلَاما فَقَتلَه قَالَ أَقَتلْت نفْسا زكيةً بِغيـرِ  
) قَـالَ  74ئْت شيئًا نكْرا (نفْسٍ لَقَد جِ

أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطيع معي صبرا 
) قَالَ إِنْ سأَلْتك عن شيٍء بعـدها  75(

فَلَا تصاحبنِي قَد بلَغت من لَدني عـذْرا  
)76  ـةيلَ قَرا أَهيى إِذَا أَتتطَلَقَا حفَان (

تا   اسمفُوهـيضا أَنْ يوا فَـأَبلَها أَهمطْع
 هفَأَقَام قَضنأَنْ ي رِيدا يارا جِديها فدجفَو

) 77قَالَ لَو شئْت لَاتخذْت علَيه أَجرا (



   ئُكبـأُنس نِـكيبنِي ويب اقرذَا فقَالَ ه
هلَيع عطتست ا لَمأْوِيلِ ما (  بِترـب78ص (

أَما السفينةُ فَكَانت لمساكني يعملُونَ في 
  ـماَءهركَانَ وا وهيبأَنْ أَع تدرِ فَأَرحالْب

) وأَما 79ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصبا (
الْغلَام فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ فَخشـينا أَنْ  

) فَأَردنا أَنْ 80طُغيانا وكُفْرا (يرهقَهما 
  بأَقْـركَاةً وز هنا مريا خمهبا رملَهدبي

) وأَما الْجِدار فَكَانَ لغلَامينِ 81رحما (
يتيمينِ في الْمدينة وكَانَ تحته كَنز لَهما 

 ادا فَأَرحالا صموهكَانَ أَبا ولُغبأَنْ ي كبر



 نةً ممحا رمهزا كَنرِجختسيا ومهدأَش
ربك وما فَعلْته عن أَمرِي ذَلك تأْوِيلُ ما 

) ويسأَلُونك 82لَم تسطع علَيه صبرا (
  ـهنم كُملَيلُو عأَتنِ قُلْ سيني الْقَرذ نع

) إِنا مكَّنا لَه فـي الْـأَرضِ   83ذكْرا (
) فَأَتبع 84وَآتيناه من كُلِّ شيٍء سببا (

) حتى إِذَا بلَغَ مغرِب الشمسِ 85سببا (
  ـدجوو ئَةمنٍ حيي عف برغا تهدجو
عندها قَوما قُلْنا يا ذَا الْقَـرنينِ إِمـا أَنْ   

ا (تنسح يهِمذَ فختا أَنْ تإِمو ذِّب86ع (
  دـري ثُم هذِّبعن فوفَس ظَلَم نا مقَالَ أَم



) وأَمـا  87إِلَى ربه فَيعذِّبه عذَابا نكْرا (
من َآمن وعملَ صـالحا فَلَـه جـزاًء    

نـا يسـرا   الْحسنى وسنقُولُ لَه من أَمرِ
) حتى إِذَا بلَغَ 89) ثُم أَتبع سببا (88(

 مٍ لَملَى قَوع طْلُعا تهدجسِ ومالش عطْلم
) كَذَلك 90نجعلْ لَهم من دونِها سترا (
) ثُم أَتبع 91وقَد أَحطْنا بِما لَديه خبرا (

ا بلَغَ بين السـدينِ  ) حتى إِذ92َسببا (
وجد من دونِهِما قَومـا لَـا يكَـادونَ    

) قَالُوا يا ذَا الْقَـرنينِ  93يفْقَهونَ قَولًا (
إِنَّ يأْجوج ومأْجوج مفِْسـدونَ فـي   



الْأَرضِ فَهلْ نجعلُ لَك خرجا علَـى أَنْ  
مهنيبا وننيلَ بعجا ( تدـا  94سقَالَ م (

مكَّني فيه ربي خير فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ 
) َآتونِي زبـر  95بينكُم وبينهم ردما (

الْحديد حتى إِذَا ساوى بين الصـدفَينِ  
قَالَ انفُخوا حتى إِذَا جعلَه نـارا قَـالَ   

) فَمـا  96غْ علَيـه قطْـرا (  َآتونِي أُفْرِ
  وا لَـهطَاعتا اسمو وهرظْهوا أَنْ يطَاعاس

) قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَإِذَا 97نقْبا (
  ـدعكَانَ وكَّاَء ود لَهعي جبر دعاَء وج

وتركْنا بعضهم يومئـذ  ) 98ربي حقا (



يموج في بعضٍ ونفـخ فـي الصـورِ    
) وعرضنا جهنم 99فَجمعناهم جمعا (

) الَّـذين  100يومئذ للْكَافرِين عرضا (
كَانت أَعينهم في غطَاٍء عـن ذكْـرِي   

  عـمونَ سيعطـتسوا لَا يكَان101ا (و (
أَفَحِسب الَّذين كَفَروا أَنْ يتخذُوا عبادي 
    مـنها جنـدتـا أَعاَء إِنيلونِي أَود نم

) قُلْ هلْ ننبـئُكُم  102للْكَافرِين نزلًا (
) الَّذين ضـلَّ  103بِالْأَخسرِين أَعمالًا (

ينالد اةيي الْحف مهيعونَ  سـبسحي مها و
) أُولَئـك  104أَنهم يحِسنونَ صنعا (



    ـهقَائلو هِـمبر ـاتوا بَِآيكَفَر ينالَّذ
   مـوي ـملَه يمقفَلَا ن مالُهمأَع بِطَتفَح

) ذَلـك جـزاؤهم   105الْقيامة وزنا (
ياتي ورسلي جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا َآ

) إِنَّ الَّذين َآمنوا وعملُـوا  106هزوا (
الصالحات كَانت لَهم جنات الْفردوسِ 

) خالدين فيها لَا يبغونَ عنها 107نزلًا (
) قُلْ لَو كَانَ الْبحر مـدادا  108حولًا (

الْب دفي لَنبر اتمكَلل  فَـدنلَ أَنْ تقَب رح
كَلمات ربي ولَو جِئْنـا بِمثْلـه مـددا    

) قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى 109(



إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمـن كَـانَ   
يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا 

 ) 110عبادة ربه أَحدا (يشرِك بِ
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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

) ذكْر رحمة ربك عبـده  1كهيعص (
) 3) إِذْ نادى ربه نِداًء خفيا (2زكَرِيا (

قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشـتعلَ  
ا وبيش أْسا الريقش بر كائعبِد أَكُن لَم

) وإِني خفْت الْموالي مـن ورائـي   4(



 كنلَد ني مل با فَهراقي عأَترام تكَانو
) يرِثُنِي ويرِثُ من َآلِ يعقُـوب  5وليا (

) يا زكَرِيـا إِنـا   6واجعلْه رب رضيا (
رشبن  لْ لَـهعجن ى لَميحي هملَامٍ اسبِغ ك

) قَالَ رب أَنى يكُونُ 7من قَبلُ سميا (
 تلَغب قَدا وراقي عأَترام تكَانو ي غُلَامل

) قَالَ كَذَلك قَالَ ربك 8من الْكبرِ عتيا (
م كلَقْتخ قَدو نيه لَيع وه لَملُ وقَب ن

) قَالَ رب اجعلْ لي َآيـةً  9تك شيئًا (
قَالَ َآيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَـاثَ لَيـالٍ   

) فَخرج علَى قَومـه مـن   10سوِيا (



الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً 
الْكتاب بِقُوة ) يا يحيى خذ 11وعشيا (

) وحنانا مـن  12وَآتيناه الْحكْم صبِيا (
) وبـرا  13لَدنا وزكَاةً وكَانَ تقيـا ( 

) 14بِوالديه ولَم يكُن جبارا عصـيا ( 
  مـويو وتمي مويو دلو موي هلَيع لَامسو

واذْكُر في الْكتـابِ   )15يبعثُ حيا (
مريم إِذ انتبذَت من أَهلها مكَانا شـرقيا  

) فَاتخذَت من دونِهِـم حجابـا   16(
فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَهـا بشـرا   

) قَالَت إِني أَعوذُ بِـالرحمنِ  17سوِيا (



تإِنْ كُن كنا ( ميقـا  18تا أَنمقَالَ إِن (
رسولُ ربك لأَهب لَك غُلَامـا زكيـا   

)19  لَـمو ي غُلَامكُونُ لى يأَن قَالَت (
) قَـالَ  20يمسسنِي بشر ولَم أَك بغيا (

 لَهعجنلو نيه لَيع وه كبقَالَ ر ككَذَل
سِ ورحمةً منا وكَانَ أَمرا مقْضيا َآيةً للنا

) فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا قَصـيا  21(
) فَأَجاَءها الْمخاض إِلَـى جِـذْعِ   22(

النخلَة قَالَت يا لَيتنِي مت قَبـلَ هـذَا   
) فَناداها مـن  23وكُنت نسيا منِسيا (

هتحت كتحت كبلَ رعج نِي قَدزحا أَلَّا ت



) وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة 24سرِيا (
) فَكُلـي  25تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا (

واشربِي وقَري عينا فَإِما تريِن من الْبشرِ 
صوما  أَحدا فَقُولي إِني نذَرت للرحمنِ

) فَأَتت بِـه  26فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسيا (
  جِئْـت لَقَد ميرا مقَالُوا ي لُهمحا تهمقَو

) يا أُخت هارونَ ما كَانَ 27شيئًا فَرِيا (
أَبوك امرأَ سوٍء وما كَانت أُمـك بغيـا   

الُوا كَيف نكَلِّـم  ) فَأَشارت إِلَيه ق28َ(
) قَالَ إِني 29من كَانَ في الْمهد صبِيا (

عبد اللَّه َآتانِي الْكتاب وجعلَنِـي نبِيـا   



)30   ـتـا كُنم نكًا أَياربلَنِي معجو (
وأَوصانِي بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا  

لدتي ولَم يجعلْنِي جبارا ) وبرا بِوا31(
) والسلَام علَي يوم ولـدت  32شقيا (

) ذَلك 33ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا (
  يـهي فالَّذ قلَ الْحقَو ميرم نى ابعيس

) ما كَانَ للَّه أَنْ يتخذَ من 34يمترونَ (
س لَدو قُولُ لَها يما فَإِنرى أَمإِذَا قَض هانحب

) وإِنَّ اللَّه ربي وربكُم 35كُن فَيكُونُ (
  ) يمقـتساطٌ مـرذَا صه وهدب36فَاع (

 ينلَّذلٌ ليفَو ِنِهِميب نم ابزالْأَح لَفتفَاخ



) 37كَفَروا من مشهد يـومٍ عظـيمٍ (  
أَسمع بِهِم وأَبصر يوم يأْتوننـا لَكـنِ   

) 38الظَّالمونَ الْيوم في ضلَالٍ مـبِنيٍ ( 
   رالْـأَم ـيإِذْ قُض ةرسالْح موي مهرذأَنو

) إِنا 39وهم في غَفْلَة وهم لَا يؤمنونَ (
ـ  هلَيع نمو ضرِثُ الْأَرن نحـا  ننإِلَيا و

) واذْكُر فـي الْكتـابِ   40يرجعونَ (
) إِذْ 41إِبراهيم إِنه كَانَ صديقًا نبِيـا ( 

قَالَ لأَبِيه يا أَبت لم تعبد ما لَا يسمع ولَا 
) يا أَبت 42يبصر ولَا يغنِي عنك شيئًا (

 ناَءنِي مج ي قَدإِن   ـكأْتي ا لَـملْمِ مالْع



) يـا  43فَاتبِعنِي أَهدك صراطًا سوِيا (
أَبت لَا تعبد الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ 

) يا أَبت إِني أَخاف 44للرحمنِ عصيا (
أَنْ يمسك عذَاب من الرحمنِ فَتكُـونَ  

لو طَانيلشا (ل45ي  ـتأَن باغقَالَ أَر (
    ـهتنت لَـم نلَـئ يماهرا إِبي يتهَآل نع

) قَـالَ  46لَأَرجمنك واهجرنِي مليا (
سلَام علَيك سأَستغفر لَك ربي إِنه كَانَ 

) وأَعتزِلُكُم وما تـدعونَ  47بِي حفيا (
 وند نى أَلَّا أَكُونَ مسي عبو رعأَدو اللَّه

) فَلَما اعتـزلَهم  48بِدعاِء ربي شقيا (



   ـا لَـهنبهو اللَّه وند نونَ مدبعا يمو
) 49إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا (
هـم  ووهبنا لَهم من رحمتنا وجعلْنـا لَ 

) واذْكُـر فـي   50لسانَ صدقٍ عليا (
الْكتابِ موسى إِنه كَانَ مخلَصا وكَـانَ  

) وناديناه من جانِـبِ  51رسولًا نبِيا (
) ووهبنا 52الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربناه نجِيا (

ـ  بِيونَ ناره اها أَخنتمحر نم 53ا (لَه (
واذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كَـانَ  

) 54صادق الْوعد وكَانَ رسولًا نبِيـا ( 
وكَانَ يأْمر أَهلَه بِالصلَاة والزكَاة وكَانَ 



) واذْكُـر فـي   55عند ربه مرضـيا ( 
قًا نبِيـا  الْكتابِ إِدرِيس إِنه كَانَ صـدي 

) أُولَئك 57) ورفَعناه مكَانا عليا (56(
   ـنم نيبِـيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ
  ـنموحٍ ون عا ملْنمح نممو مَآد ةيذُر
ذُرية إِبراهيم وإِسرائيلَ وممـن هـدينا   

إِذَا تتلَى علَيهِم َآيات الـرحمنِ   واجتبينا
) فَخلَف مـن  58خروا سجدا وبكيا (

بعدهم خلْف أَضاعوا الصـلَاةَ واتبعـوا   
) إِلَّـا  59الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا (

  ـكا فَأُولَئحاللَ صمعو نَآمو ابت نم



) 60نَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ شيئًا (يدخلُو
  هـادبع نمحالر دعي والَّت ندع اتنج

) لَـا  61بِالْغيبِ إِنه كَانَ وعده مأْتيا (
 مقُهرِز ملَها ولَاما إِلَّا سوا لَغيهونَ فعمسي

لْجنةُ الَّتي ) تلْك ا62فيها بكْرةً وعشيا (
) 63نورِثُ من عبادنا من كَانَ تقيـا ( 

وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بين أَيدينا 
 كبا كَانَ رمو كذَل نيا بما ولْفَنا خمو

) رب السماوات والْأَرضِ وما 64نِسيا (
فَاعبده واصطَبِر لعبادته هلْ تعلَم بينهما 

) ويقُولُ الْإِنسانُ أَئذَا مـا  65لَه سميا (



) أَولَـا  66مت لَسوف أُخرج حيـا ( 
  لَـملُ وقَب نم اهلَقْنا خانُ أَنسالْإِن ذْكُري

 ) فَوربـك لَنحشـرنهم  67يك شيئًا (
  مـنهلَ جوح مهنرضحلَن ثُم نياطيالشو

) ثُم لَننزِعن من كُلِّ شـيعة  68جِثيا (
) ثُـم  69أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عتيا (

لَنحن أَعلَم بِالَّذين هم أَولَى بِها صـليا  
)70إِلَّا و كُمنإِنْ ملَـى  ) وا كَانَ عهارِد

) ثُم ننجي الَّذين 71ربك حتما مقْضيا (
) 72اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثيـا ( 

 ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتَآي هِملَيلَى عتإِذَا تو



  ـرينِ خالْفَرِيقَي وا أَينَآم ينلَّذوا لكَفَر
ا (ميدن نسأَحا وا 73قَاملَكْنأَه كَمو (

قَبلَهم من قَرن هم أَحسن أَثَاثًـا ورِئْيـا   
)74 لَه ددمفَلْي لَالَةي الضكَانَ ف نقُلْ م (

الرحمن مدا حتى إِذَا رأَوا ما يوعـدونَ  
فَسيعلَمونَ مـن  إِما الْعذَاب وإِما الساعةَ 

) 75هو شر مكَانا وأَضـعف جنـدا (  
 اتياقالْبى ودا هودتاه ينالَّذ اللَّه زِيديو
  ـريخا وابثَو كبر دنع ريخ اتحالالص

) أَفَرأَيت الَّذي كَفَر بَِآياتنـا  76مردا (
 نيقَالَ لَأُوتا ( ولَـدوالًا و77م  أَطَّلَـع (



الْغيب أَمِ اتخذَ عند الـرحمنِ عهـدا   
)78  لَـه دمنقُولُ وا يم بكْتنكَلَّا س (

) ونرِثُه ما يقُـولُ  79من الْعذَابِ مدا (
) واتخذُوا من دون اللَّه 80ويأْتينا فَردا (

) كَلَّـا  81ونوا لَهـم عـزا (  َآلهةً ليكُ
  هِملَـيونَ عكُونيو هِمتادبونَ بِعكْفُريس

) أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشـياطني  82ضدا (
) فَلَـا  83علَى الْكَافرِين تـؤزهم أَزا ( 

) 84تعجلْ علَيهِم إِنما نعد لَهم عـدا ( 
موا   يفْـدنِ ومحإِلَى الر نيقتالْم رشحن

)85  مـنهإِلَى ج نيرِمجالْم وقسنو (



) لَا يملكُونَ الشفَاعةَ إِلَّا منِ 86وِردا (
) وقَـالُوا  87اتخذَ عند الرحمنِ عهدا (

) لَقَد جِئْـتم  88اتخذَ الرحمن ولَدا (
) تكَاد السموات يتفَطَّرنَ 89ا إِدا (شيئً

منه وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ هـدا  
) وما 91) أَنْ دعوا للرحمنِ ولَدا (90(

) إِنْ 92ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَدا (
لَّا َآتي كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِ

) لَقَـد أَحصـاهم   93الرحمنِ عبدا (
) وكُلُّهم َآتيـه يـوم   94وعدهم عدا (

) إِنَّ الَّـذين َآمنـوا   95الْقيامة فَـردا ( 



 نمحالر ملُ لَهعجيس اتحاللُوا الصمعو
ك لتبشر ) فَإِنما يسرناه بِلسان96ِودا (

) 97بِه الْمتقني وتنذر بِه قَومـا لُـدا (  
  ـسحلْ ته نقَر نم ملَها قَبلَكْنأَه كَمو
منهم من أَحد أَو تسمع لَهـم رِكْـزا   

)98 ( 
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يك الْقُرَآنَ لتشـقَى  ) ما أَنزلْنا عل1َطه (
) تنزِيلًـا  3) إِلَّا تذْكرةً لمن يخشى (2(



) 4ممن خلَق الْأَرض والسماوات الْعلَا (
) لَه ما 5الرحمن علَى الْعرشِ استوى (

في السماوات وما في الْأَرضِ وما بينهما 
) وإِنْ تجهر بِالْقَولِ 6رى (وما تحت الثَّ

) اللَّه لَا إِلَه إِلَّا 7فَإِنه يعلَم السر وأَخفَى (
) وهلْ أَتاك 8هو لَه الْأَسماُء الْحسنى (

) إِذْ رأَى نارا فَقَـالَ  9حديثُ موسى (
َآتيكُم  لأَهله امكُثُوا إِني َآنست نارا لَعلِّي

منها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النـارِ هـدى   
) 11) فَلَما أَتاها نودي يا موسى (10(

  ادبِـالْو كإِن كلَيعن لَعفَاخ كبا ري أَنإِن



) وأَنـا اخترتـك   12الْمقَدسِ طُوى (
ا اللَّه لَا ) إِننِي أَن13فَاستمع لما يوحى (

إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وأَقمِ الصلَاةَ لذكْرِي 
) إِنَّ الساعةَ َآتيةٌ أَكَـاد أُخفيهـا   14(

) فَلَا 15لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى (
 اهوه عباتا وبِه نمؤلَا ي نا مهنع كندصي

ما تلْك بِيمينِك يا موسى ) و16فَتردى (
) قَالَ هي عصاي أَتوكَّـأُ علَيهـا   17(

 َآرِبا ميهف يلي وملَى غَنا عبِه شأَهو
) 19) قَالَ أَلْقها يا موسى (18أُخرى (

) قَـالَ  20فَأَلْقَاها فَإِذَا هي حيةٌ تسعى (



نس فخلَا تا وذْها الْأُولَى خهتريا سهيدع
)21 جرخت كاحنإِلَى ج كدي مماضو (

) 22بيضاَء من غَيرِ سوٍء َآيةً أُخـرى ( 
) اذْهـب  23لنرِيك من َآياتنا الْكُبرى (

) قَـالَ رب  24إِلَى فرعونَ إِنه طَغى (
ر لي أَمرِي ) ويس25اشرح لي صدرِي (

) 27) واحلُلْ عقْدةً من لسـانِي ( 26(
) واجعلْ لي وزِيرا من 28يفْقَهوا قَولي (

) اشـدد  30) هارونَ أَخي (29أَهلي (
) وأَشرِكْه فـي أَمـرِي   31بِه أَزرِي (

) 33) كَــي نســبحك كَــثريا (32(



إِنك كُنت بِنـا   )34ونذْكُرك كَثريا (
) قَالَ قَد أُوتيت سؤلَك يـا  35بصريا (

) ولَقَد مننا علَيـك مـرةً   36موسى (
) إِذْ أَوحينا إِلَى أُمـك مـا   37أُخرى (
) أَن اقْذفيه فـي التـابوت   38يوحى (

  مالْـي هلْقفَلْي مي الْيف يهفلِ  فَاقْذـاحبِالس
 كلَيع تأَلْقَيو لَه ودعي ول ودع ذْهأْخي

) إِذْ 39محبةً مني ولتصنع علَى عينِي (
 نلَى مع لُّكُملْ أَدقُولُ هفَت كتي أُخشمت
يكْفُلُه فَرجعناك إِلَى أُمك كَي تقَر عينها 

زحلَا تو مالْغ نم اكنيجا فَنفْسن لْتقَتنَ و



 نيدلِ مي أَهف نِنيس ا فَلَبِثْتونفُت اكنفَتو
) 40ثُم جِئْت علَى قَدرٍ يـا موسـى (  

) اذْهب أَنـت  41واصطَنعتك لنفِْسي (
) 42وأَخوك بَِآياتي ولَا تنِيا في ذكْرِي (

ى (اذْهطَغ هنَ إِنوعرا إِلَى ففَقُولَا 43ب (
) 44لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى (

قَالَا ربنا إِننا نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا أَو أَنْ 
) قَالَ لَا تخافَا إِننِي معكُمـا  45يطْغى (

تياه فَقُولَـا إِنـا   ) فَأ46ْأَسمع وأَرى (
رسولَا ربك فَأَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ ولَا 
 لَامالسو كبر نم ةبَِآي اكجِئْن قَد مهذِّبعت



) إِنا قَد أُوحي 47علَى منِ اتبع الْهدى (
ى إِلَينا أَنَّ الْعذَاب علَى من كَذَّب وتـولَّ 

) 49) قَالَ فَمن ربكُما يا موسى (48(
 ثُم لْقَهٍء خيطَى كُلَّ شي أَعا الَّذنبقَالَ ر

) قَالَ فَما بالُ الْقُرون الْأُولَى 50هدى (
) قَالَ علْمها عند ربي في كتابٍ لَا 51(

 ) الَّذي جعل52َيضلُّ ربي ولَا ينسى (
لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم فيها سبلًا 
   ـا بِـهنجراًء فَأَخاِء ممالس نلَ مزأَنو

) كُلُـوا  53أَزواجا من نبات شـتى ( 
   ـاتلََآي ـكي ذَلإِنَّ ف كُمامعا أَنوعارو



ا ) منها خلَقْناكُم وفيه54لأُولي النهى (
نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخـرى  

)55  ا فَكَـذَّبا كُلَّهناتَآي اهنيأَر لَقَدو (
) قَالَ أَجِئْتنا لتخرِجنـا مـن   56وأَبى (

) فَلَنأْتينك 57أَرضنا بِِسحرِك يا موسى (
با وننيلْ بعفَاج هثْلرٍ ما لَا بِِسحدعوم كني

) 58نخلفُه نحن ولَا أَنت مكَانا سوى (
   ـرشحأَنْ يو ـةينالز موي كُمدعوقَالَ م

) فَتولَّى فرعونُ فَجمع 59الناس ضحى (
) قَالَ لَهـم موسـى   60كَيده ثُم أَتى (

للَّـه كَـذبا   ويلَكُم لَا تفْتـروا علَـى ا  



فَيسحتكُم بِعذَابٍ وقَد خاب منِ افْترى 
) فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسـروا  61(

) قَالُوا إِنْ هذَان لَساحران 62النجوى (
    ـكُمضأَر ـنم ـاكُمرِجخأَنْ ي انرِيدي

 كُما بِطَـرِيقَتبذْهيا ومرِهثْلَـى   بِِسحالْم
) فَأَجمعوا كَيدكُم ثُم ائْتوا صـفا  63(

) قَالُوا 64وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَى (
يا موسى إِما أَنْ تلْقي وإِما أَنْ نكُـونَ  

) قَالَ بلْ أَلْقُوا فَـإِذَا  65أَولَ من أَلْقَى (
خي مهيصعو مالُهبح مرِهحس نم هلُ إِلَيي

) فَأَوجس في نفِْسـه  66أَنها تسعى (



) قُلْنا لَا تخف إِنـك  67خيفَةً موسى (
) وأَلْقِ ما في يمينِـك  68أَنت الْأَعلَى (

تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ 
ح راحالس حفْللَا يى (وثُ أَت69ي يفَأُلْق (

السحرةُ سجدا قَالُوا َآمنا بِرب هـارونَ  
) قَالَ َآمنتم لَه قَبلَ أَنْ َآذَنَ 70وموسى (

 رحالس كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِري هإِن لَكُم
  لَـافخ نم لَكُمجأَرو كُميدأَي نفَلَأُقَطِّع

و  نلَمعلَـتلِ وخذُوعِ الني جف كُمنلِّبلَأُص
) قَالُوا لَـن  71أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى (

نؤثرك علَى ما جاَءنا من الْبينات والَّذي 



فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضـي  
إِنا َآمنا بِربنـا   )72هذه الْحياةَ الدنيا (

  ـنم هلَيا عنتها أَكْرما وانطَايا خلَن رفغيل
) إِنه مـن  73السحرِ واللَّه خير وأَبقَى (

 وتملَا ي منهج ا فَإِنَّ لَهرِمجم هبر أْتي
ا قَد ) ومن يأْته مؤمن74فيها ولَا يحيا (

 اتجرالد ملَه كفَأُولَئ اتحاللَ الصمع
) جنات عدن تجـرِي مـن   75الْعلَا (

تحتها الْأَنهار خالدين فيها وذَلك جزاُء 
) ولَقَد أَوحينـا إِلَـى   76من تزكَّى (

   ـملَه ـرِبي فَاضادبرِ بِعى أَنْ أَسوسم



رِيقًا في الْبحرِ يبسا لَا تخاف دركًا ولَا طَ
) فَأَتبعهم فرعونُ بِجنـوده  77تخشى (

  ) مهـيـا غَشم مالْي نم مهيش78فَغ (
) يا 79وأَضلَّ فرعونُ قَومه وما هدى (

 وـدع نم اكُمنيجأَن يلَ قَدائرنِي إِسب كُم
وواعدناكُم جانِب الطُّورِ الْأَيمن ونزلْنا 

) كُلُوا مـن  80علَيكُم الْمن والسلْوى (
طَيبات ما رزقْناكُم ولَا تطْغوا فيه فَيحلَّ 
علَيكُم غَضبِي ومن يحللْ علَيه غَضـبِي  

غفَّار لمن تاب ) وإِني ل81َفَقَد هوى (
) 82وَآمن وعملَ صالحا ثُم اهتـدى ( 



) 83وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى (
 كإِلَي جِلْتعلَى أَثَرِي وأُولَاِء ع مقَالَ ه

) قَالَ فَإِنا قَـد فَتنـا   84رب لترضى (
 مـلَّهأَضو كدعب نم كمقَو   رِيـامالس

) فَرجع موسى إِلَى قَومه غَضـبانَ  85(
أَسفًا قَالَ يا قَومِ أَلَم يعدكُم ربكُم وعدا 
حسنا أَفَطَالَ علَيكُم الْعهد أَم أَردتم أَنْ 
 ملَفْتفَأَخ كُمبر نم بغَض كُملَيلَّ عحي

لُوا ما أَخلَفْنا موعدك ) قَا86موعدي (
   ـةزِين ـنا مارزا أَولْنما حنلَكا ونلْكبِم
  رِيـامأَلْقَى الس كا فَكَذَلاهمِ فَقَذَفْنالْقَو



)87 اروخ ا لَهدسلًا ججع ملَه جرفَأَخ (
   ِسـيـى فَنوسم إِلَهو كُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه

أَفَلَا يرونَ أَلَّا يرجِع إِلَيهِم قَولًا ولَا  )88(
) ولَقَـد  89يملك لَهم ضرا ولَا نفْعا (

 متنا فُتممِ إِنا قَولُ يقَب نونُ ماره مقَالَ لَه
بِه وإِنَّ ربكُم الرحمن فَاتبِعونِي وأَطيعوا 

ا لَن نبرح علَيه عاكفني ) قَالُو90أَمرِي (
) قَالَ يـا  91حتى يرجِع إِلَينا موسى (

) 92هارونُ ما منعك إِذْ رأَيتهم ضلُّوا (
) قَالَ يـا  93أَلَّا تتبِعنِ أَفَعصيت أَمرِي (

ابن أُم لَا تأْخذْ بِلحيتي ولَا بِرأْسي إِنـي  



شيلَ خائرنِي إِسب نيب قْتقُولَ فَرأَنْ ت يت
) قَالَ فَما خطْبك 94ولَم ترقُب قَولي (

) رِياما س95ي  ا لَـمبِم ترصقَالَ ب (
يبصروا بِه فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ 

) 96فَنبذْتها وكَذَلك سولَت لي نفِْسي (
قَالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَك في الْحياة أَنْ تقُولَ 
   لَفَـهخت ا لَـندعوم إِنَّ لَكو اسسلَا م
وانظُر إِلَى إِلَهِك الَّذي ظَلْت علَيه عاكفًا 

) 97لَنحرقَنه ثُم لَننِسفَنه في الْيم نسفًا (
للَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو وسع إِنما إِلَهكُم ا

) كَـذَلك نقُـص   98كُلَّ شيٍء علْما (



  ـاكنيَآت قَدو قبس ا قَداِء مبأَن نم كلَيع
) من أَعرض عنه فَإِنه 99من لَدنا ذكْرا (

ن ) خالدي100يحملُ يوم الْقيامة وِزرا (
) 101فيه وساَء لَهم يوم الْقيامة حملًا (

 نيرِمجالْم رشحنورِ وي الصف فَخني موي
) يتخافَتونَ بينهم إِنْ 102يومئذ زرقًا (

) نحن أَعلَم بِمـا  103لَبِثْتم إِلَّا عشرا (
ثَلُهقُولُ أَمقُولُونَ إِذْ يي مطَرِيقَةً إِنْ لَبِثْت م

) ويسأَلُونك عنِ الْجِبالِ 104إِلَّا يوما (
) فَيذَرها 105فَقُلْ ينِسفُها ربي نسفًا (

) لَا ترى فيها عوجا 106قَاعا صفْصفًا (



) يومئذ يتبِعونَ الداعي لَا 107ولَا أَمتا (
و لَه جونِ فَلَا عمحلرل اتوالْأَص تعشخ

) يومئذ لَا تنفَع 108تسمع إِلَّا همسا (
 يضرو نمحالر نَ لَهأَذ نةُ إِلَّا مفَاعالش

) يعلَم ما بين أَيديهِم وما 109لَه قَولًا (
 )110خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِه علْمـا ( 

 ابخ قَدومِ والْقَي يلْحل وهجالْو تنعو
) ومن يعملْ من 111من حملَ ظُلْما (

الصالحات وهو مؤمن فَلَا يخاف ظُلْما 
) وكَذَلك أَنزلْناه قُرَآنا 112ولَا هضما (

  يـدعالْو نم يها ففْنرصا وبِيرع  ـملَّهلَع



) 113يتقُونَ أَو يحدثُ لَهم ذكْـرا ( 
فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق ولَـا تعجـلْ   
  ـهيحو كى إِلَيقْضلِ أَنْ يقَب نم َآنبِالْقُر

) ولَقَـد  114وقُلْ رب زِدنِي علْمـا ( 
 ِسيلُ فَنقَب نم ما إِلَى َآدنهِدع جِدن لَمو

) وإِذْ قُلْنـا للْملَائكَـة   115لَه عزما (
اسجدوا لَآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبـى  

)116  لَـك ودذَا عإِنَّ ه ما َآدا يفَقُلْن (
   ـةنالْج ـنا مكُمنرِجخفَلَا ي جِكوزلو

جوع فيها ) إِنَّ لَك أَلَّا ت117فَتشقَى (
) وأَنك لَا تظْمأُ فيهـا  118ولَا تعرى (



) فَوسـوس إِلَيـه   119ولَا تضـحى ( 
الشيطَانُ قَالَ يا َآدم هلْ أَدلُّـك علَـى   

) 120شجرة الْخلْد وملْك لَا يبلَـى ( 
طَفا ومهَآتوا سملَه تدا فَبهنقَا فَأَكَلَا م

يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة وعصى 
) ثُم اجتباه ربـه  121َآدم ربه فَغوى (

) قَالَ اهبِطَـا  122فَتاب علَيه وهدى (
منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِمـا  

عبنِ اتى فَمدي هنم كُمنيأْتفَلَـا   ي ايده
) ومن أَعـرض  123يضلُّ ولَا يشقَى (

عن ذكْرِي فَإِنَّ لَـه معيشـةً ضـنكًا    



) قَالَ 124ونحشره يوم الْقيامة أَعمى (
رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصريا 

)125ا فَنناتَآي كتأَت كا ) قَالَ كَذَلهِسيت
) وكَـذَلك  126وكَذَلك الْيوم تنسى (

 هبر اتبَِآي نمؤي لَمو فرأَس نزِي مجن
) 127ولَعذَاب الَْآخرة أَشد وأَبقَـى ( 

   ـنم ملَها قَـبلَكْنأَه كَم ملَه دهي أَفَلَم
نَّ فـي  الْقُرون يمشونَ في مساكنِهِم إِ

) ولَولَا 128ذَلك لََآيات لأُولي النهى (
كَلمةٌ سبقَت من ربك لَكَانَ لزاما وأَجلٌ 

) فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ 129مسمى (



وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشـمسِ  
ـ  اِء اللَّيَآن نما ووبِهلَ غُرقَبو  حـبلِ فَس

) 130وأَطْراف النهارِ لَعلَّك ترضـى ( 
ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا 
   يـهف مهـنفْتنا لينالد اةيةَ الْحرهز مهنم

) وأْمـر  131ورِزق ربك خير وأَبقَى (
لَاةبِالص لَكأَه  أَلُكسا لَا نهلَيع طَبِراصو

رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقبـةُ للتقْـوى   
)132  ـهبر نم ةا بَِآيينأْتلَا يقَالُوا لَوو (

أَولَم تأْتهِم بينةُ ما في الصحف الْـأُولَى  
)133 ـنذَابٍ مبِع ماهلَكْنا أَهأَن لَوو ( 



قَبله لَقَالُوا ربنا لَولَا أَرسلْت إِلَينا رسولًا 
فَنتبِع َآياتك من قَبلِ أَنْ نذلَّ ونخـزى  

) قُلْ كُـلٌّ متـربص فَتربصـوا    134(
 وِيالس اطرالص ابحأَص نونَ ملَمعتفَس

 ) 135ومنِ اهتدى (
  

  ء سورة األنبيا
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  ي غَفْلَـةف مهو مهابساسِ حلنل براقْت
) ما يأْتيهِم من ذكْرٍ مـن  1معرِضونَ (

ربهِم محدث إِلَّا استمعوه وهم يلْعبونَ 



ن ) لَاهيةً قُلُوبهم وأَسروا النجوى الَّذي2(
ظَلَموا هلْ هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم أَفَتـأْتونَ  

) قَالَ ربـي  3السحر وأَنتم تبصرونَ (
  ـوهضِ والْأَراِء ومي السلَ فالْقَو لَمعي

) يملالْع يعماثُ   4السـغلْ قَـالُوا أَضب (
راعش ولْ هب اهرلِ افْتلَامٍ بأَح  ةا بَِآينأْتفَلْي

) ما َآمنت قَبلَهم 5كَما أُرسلَ الْأَولُونَ (
) وما 6من قَرية أَهلَكْناها أَفَهم يؤمنونَ (

   هِمي إِلَـيـوحالًا نإِلَّا رِج لَكا قَبلْنسأَر
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمـونَ  

) وما جعلْناهم جسدا لَـا يـأْكُلُونَ   7(



  ) ينـدالوا خا كَـانمو ام8الطَّع  ثُـم (
صدقْناهم الْوعد فَأَنجيناهم ومن نشـاُء  

) نيرِفسا الْملَكْنأَه9و كُما إِلَيلْنزأَن لَقَد (
ـ  ) 10ونَ (كتابا فيه ذكْركُم أَفَلَا تعقلُ

وكَم قَصمنا من قَرية كَانـت ظَالمـةً   
) رِينا َآخما قَوهدعا بأْنشأَنا 11وفَلَم (

أَحسوا بأْسنا إِذَا هم منهـا يركُضـونَ   
) لَا تركُضوا وارجِعوا إِلَـى مـا   12(

ت لَّكُملَع نِكُماكسمو يهف مرِفْتـأَلُونَ  أُتس
)13   نيمـا ظَـالا كُنا إِنلَنياوقَالُوا ي (
) فَما زالَت تلْك دعـواهم حتـى   14(



) ينداما خيدصح ماهلْنعـا  15جمو (
 بِنيا لَاعمهنيا بمو ضالْأَراَء وما السلَقْنخ

لَاتخذْناه ) لَو أَردنا أَنْ نتخذَ لَهوا 16(
) نيلا فَاعا إِنْ كُننلَد ن17م فقْذلْ نب (

 قاهز وفَإِذَا ه هغمدلِ فَياطلَى الْبع قبِالْح
) ولَه من 18ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ (

في السماوات والْأَرضِ ومن عنده لَـا  
نونَ عكْبِرتسونَ   يِسـرحتسلَا يو هتادبع

) يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ 19(
)20  ـمضِ هالْأَر نةً مهذُوا َآلخأَمِ ات (

) لَو كَانَ فيهِما َآلهةٌ إِلَّـا  21ينشرونَ (



اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْعـرشِ  
مفُونَ (عصـلُ  22ا يفْعا يمأَلُ عسلَا ي (

) أَمِ اتخذُوا من دونِه 23وهم يسأَلُونَ (
  ـنم كْرذَا ذه كُمانهروا باتةً قُلْ ههَآل
معي وذكْر من قَبلي بلْ أَكْثَـرهم لَـا   

) وما 24يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ (
أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نـوحي  

  ) ونـدبـا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن ه25إِلَي (
وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بـلْ  

) لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ 26عباد مكْرمونَ (
) يعلَم ما بـين  27وهم بِأَمرِه يعملُونَ (



أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ 
) 28ارتضى وهم من خشيته مشفقُونَ (

  كفَـذَل ونِهد نم ي إِلَهإِن مهنقُلْ مي نمو
  نيمزِي الظَّـالجن ككَذَل منهج زِيهجن

)29 لَــموا أَنَّ ) أَوكَفَــر ينالَّــذ ــري
السماوات والْأَرض كَانتا رتقًا فَفَتقْناهما 
وجعلْنا من الْماِء كُلَّ شيٍء حـي أَفَلَـا   

) وجعلْنـا فـي الْـأَرضِ    30يؤمنونَ (
رواسي أَنْ تميد بِهِم وجعلْنا فيها فجاجا 

لًا لَعبونَ ( سـدتهي مـا  31لَّهلْنعجو (
السماَء سقْفًا محفُوظًا وهم عن َآياتهـا  



) وهو الَّذي خلَق اللَّيـلَ  32معرِضونَ (
  ي فَلَـككُلٌّ ف رالْقَمو سمالشو ارهالنو

) وما جعلْنا لبشرٍ مـن  33يسبحونَ (
د أَفَإِنْ مت فَهم الْخالـدونَ  قَبلك الْخلْ

)34 لُوكُمبنو توقَةُ الْمفْسٍ ذَائكُلُّ ن (
) 35بِالشر والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ (

وإِذَا رَآك الَّذين كَفَروا إِنْ يتخذُونك إِلَّا 
م وهـم  هزوا أَهذَا الَّذي يذْكُر َآلهـتكُ 
) خلق 36بِذكْرِ الرحمنِ هم كَافرونَ (

الْإِنسانُ من عجلٍ سأُرِيكُم َآياتي فَلَـا  
) جِلُونعتسـذَا  37تى هتقُولُونَ ميو (



) نيقادص متإِنْ كُن دع38الْو لَمعي لَو (
    ـنكُفُّـونَ علَـا ي نيوا حكَفَر ينالَّذ
 ملَا هو مورِهظُه نلَا عو ارالن هِموهجو

) بلْ تأْتيهِم بغتةً فَتبهتهم 39ينصرونَ (
فَلَا يستطيعونَ ردها ولَا هـم ينظَـرونَ   

)40  ـكلقَب نلٍ مسبِر زِئهتاس لَقَدو (
كَانوا بِه  فَحاق بِالَّذين سخروا منهم ما

) قُلْ من يكْلَؤكُم بِاللَّيلِ 41يستهزِئُونَ (
والنهارِ من الرحمنِ بلْ هم عن ذكْـرِ  

) أَم لَهـم َآلهـةٌ   42ربهِم معرِضونَ (
   ـرصونَ نيعطـتسا لَا يونِند نم مهعنمت



ا ينم ملَا هو فُِسهِمونَ (أَنبحلْ 43صب (
  هِملَـيى طَالَ عتح ماَءهَآبلَاِء وؤا هنعتم
الْعمر أَفَلَا يرونَ أَنا نأْتي الْأَرض ننقُصها 

) قُلْ إِنما 44من أَطْرافها أَفَهم الْغالبونَ (
الد مالص عمسلَا ييِ وحبِالْو كُمرذاَء أُنع

) ولَئن مستهم نفْحةٌ 45إِذَا ما ينذَرونَ (
من عذَابِ ربك لَيقُولُن ياويلَنا إِنا كُنـا  

) نيمـطَ  46ظَالسالْق ازِينوالْم عضنو (
ليومِ الْقيامة فَلَا تظْلَم نفْـس شـيئًا وإِنْ   

ةبثْقَالَ حـا    كَانَ مـا بِهنيلٍ أَتدرخ نم
) بِنياسا حكَفَى بِنـا   47ونيَآت لَقَـدو (



موسى وهارونَ الْفُرقَانَ وضياًء وذكْـرا  
) نيقتلْم48ل   ـمهبنَ رـوشخي ينالَّذ (

) 49بِالْغيبِ وهم من الساعة مشفقُونَ (
اربم كْرذَا ذهو    لَـه متأَفَـأَن ـاهلْنزأَن ك

) ولَقَد َآتينا إِبراهيم رشده 50منكرونَ (
) نيمالع ا بِهكُنلُ وقَب نإِذْ قَـالَ  51م (

لأَبِيه وقَومه ما هذه التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها 
نا لَهـا  ) قَالُوا وجدنا َآباَء52عاكفُونَ (
) ينابِد53ع    مـتأَن مـتكُن قَالَ لَقَـد (

) قَـالُوا  54وَآباؤكُم في ضلَالٍ مبِنيٍ (
) بِنياللَّاع نم تأَن أَم قا بِالْحن55أَجِئْت (



قَالَ بل ربكُم رب السماوات والْـأَرضِ  
  كُـملَـى ذَلا عأَنو نهي فَطَرالَّذ   ـنم

) يندــاه نَّ 56الشــد ــه لَأَكي ) وتاللَّ
 ) بِرِينـدلُّوا موأَنْ ت دعب كُمامن57أَص (

 هإِلَي ملَّهلَع ما لَهذَاذًا إِلَّا كَبِريج ملَهعفَج
) قَالُوا من فَعلَ هذَا بَِآلهتنا 58يرجِعونَ (

 نيمالظَّال نلَم هى 59(إِنا فَتنعمقَالُوا س (
) يماهرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرقَـالُوا  60ي (

فَأْتوا بِه علَى أَعينِ الناسِ لَعلَّهم يشهدونَ 
) قَالُوا أَأَنت فَعلْت هذَا بَِآلهتنا يـا  61(

) يماهرذَا 62إِبه مهكَبِري لَهلْ فَعقَالَ ب (



) 63اسأَلُوهم إِنْ كَـانوا ينطقُـونَ (  فَ
  مـتأَن كُمفَقَالُوا إِن فُِسهِموا إِلَى أَنعجفَر

) ثُـم نكسـوا علَـى    64الظَّالمونَ (
رُءوسهِم لَقَد علمت ما هؤلَاِء ينطقُـونَ  

) قَالَ أَفَتعبدونَ من دون اللَّه ما لَا 65(
) أُف 66عكُم شيئًا ولَا يضـركُم ( ينفَ

لَكُم ولما تعبدونَ من دون اللَّـه أَفَلَـا   
) قَالُوا حرقُـوه وانصـروا   67تعقلُونَ (

) نيلفَاع متإِنْ كُن كُمتهـا  68َآلا يقُلْن (
   يماهـرلَـى إِبا علَامسا ودركُونِي ب ارن

)69(  مــاهلْنعا فَجــدكَي وا بِــهادأَرو



) رِينسلُوطًا إِلَـى  70الْأَخو اهنيجنو (
) نيالَملْعا ليها فكْناري بضِ الَّت71الْأَر (

ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب نافلَةً وكُلـا  
) نيحالا صلْنعـةً 72جمأَئ ماهلْنعجو ( 

يهدونَ بِأَمرِنا وأَوحينـا إِلَـيهِم فعـلَ    
   كَـاةـاَء الزإِيتو لَاةالص إِقَامو اتريالْخ

) ينابِدا عوا لَنكَان73و  ـاهنيلُوطًا َآتو (
حكْما وعلْما ونجيناه من الْقَرية الَّتـي  

ثَ إِنائبلُ الْخمعت تكَان  موا قَـوكَان مه
 ) نيـقٍء فَاسوـي   74سف ـاهلْنخأَدو (

) نيحالالص نم ها إِننتمحا 75روحنو (



  ـاهنيجفَن ا لَهنبجتلُ فَاسقَب نى مادإِذْ ن
) 76وأَهلَه مـن الْكَـربِ الْعظـيمِ (   

ينمِ الَّذالْقَو نم اهنرصنـا   وناتوا بَِآيكَذَّب
 نيعمأَج ماهقْنٍء فَأَغْروس موا قَوكَان مهإِن

) وداوود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمان في 77(
الْحرث إِذْ نفَشت فيه غَنم الْقَومِ وكُنـا  

 ) يندـاهش هِمكْمحـا  78لاهنمفَفَه (
كُلانَ وملَيـا    سلْمعـا وكْمـا حنيا َآت

   نحـبسـالَ يالْجِب وداود عا منرخسو
 ) نيلا فَـاعكُنو رالطَّي79و  ـاهنلَّمعو (

 كُمأْسب نم كُمنصحتل وسٍ لَكُمةَ لَبعنص



) ولسـلَيمانَ  80فَهلْ أَنتم شاكرونَ (
تجرِي بِأَمرِه إِلَى الْـأَرضِ  الريح عاصفَةً 

 نيمالٍء عيا بِكُلِّ شكُنا ويها فكْناري بالَّت
)81  ونَ لَـهوصغي ننيِ ماطيالش نمو (

   ـمـا لَهكُنو كونَ ذَللًا دملُونَ عمعيو
) نيظافي 82حأَن هبى رادإِذْ ن وبأَيو (

نِيسم    نيماحالـر ـمحأَر تأَنو رالض
)83  ـنم ا بِها مفْنفَكَش ا لَهنبجتفَاس (

 نةً ممحر مهعم مثْلَهمو لَهأَه اهنيَآتو رض
 ) ينــد ــرى للْعابِ ــدنا وذكْ ن84ع (

 نفْلِ كُلٌّ مذَا الْكو رِيسإِديلَ واعمإِسو



الص) ا 85ابِرِيننتمحي رف ماهلْنخأَدو (
) نيحالالص نم مهإِذْ 86إِن ونذَا النو (

  ـهلَيع رقْدن أَنْ لَن ا فَظَنباضغم بذَه
  ـتإِلَّا أَن أَنْ لَا إِلَه اتي الظُّلُمى فادفَن

نيمالظَّال نم تي كُنإِن كانحب87 (س (
  ككَـذَلو مالْغ نم اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس

) نِنيمؤجِي الْمنى 88نادا إِذْ نكَرِيزو (
   ـريخ ـتأَنا ودنِي فَرذَرلَا ت بر هبر

) نيارِث89الْو  ا لَـهنبهوو ا لَهنبجتفَاس (
 ا لَهنلَحأَصى ويحوا  يكَـان مهإِن هجوز

يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا رغَبـا  



) نيعاشا خوا لَنكَانا وبهري 90والَّتو (
أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيها من روحنا 

) نيالَملْعةً لا َآيهنابا واهلْنعجإِنَّ 91و (
أُم هذه    كُـمبـا رأَنةً وـداحةً وأُم كُمت

) وندب92فَاع  مهـنيب مهروا أَمقَطَّعتو (
) فَمن يعملْ من 93كُلٌّ إِلَينا راجِعونَ (

 يِهعسانَ لفَلَا كُفْر نمؤم وهو اتحالالص
رية ) وحرام علَى ق94َوإِنا لَه كَاتبونَ (

) حتـى  95أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ (
  ـنم مهو وجأْجمو وجأْجي تحإِذَا فُت

) واقْتـرب  96كُلِّ حدبٍ ينِسـلُونَ ( 



  ـارصةٌ أَبصاخش يفَإِذَا ه قالْح دعالْو
لَـة  الَّذين كَفَروا يا ويلَنا قَد كُنا في غَفْ

) نيما ظَاللْ كُنذَا به نا 97ممو كُمإِن (
 متأَن منهج بصح اللَّه وند نونَ مدبعت

) لَو كَانَ هؤلَاِء َآلهـةً  98لَها وارِدونَ (
) 99ما وردوها وكُلٌّ فيها خالـدونَ ( 

 ا لَـا ييهف مهو ريفا زيهف مونَ  لَهعـمس
) إِنَّ الَّذين سـبقَت لَهـم منـا    100(

) لَا 101الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَ (
 تهتا اشي مف مها وهِسيسونَ حعمسي

) لَا يحـزنهم  102أَنفُسهم خالدونَ (



هـذَا  الْفَزع الْأَكْبر وتتلَقَّاهم الْملَائكَـةُ  
) يوم 103يومكُم الَّذي كُنتم توعدونَ (

نطْوِي السماَء كَطَي السجِلِّ للْكُتـبِ  
كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده وعدا علَينا إِنا 

) نيلا فَاعـي   104كُنـا فنبكَت لَقَدو (
الْأَرض يرِثُهـا   الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ

) إِنَّ في هـذَا  105عبادي الصالحونَ (
  ) ينابِـدمٍ عقَـولَاغًا لـا  106لَبمو (

) نيالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسقُلْ 107أَر (
  ـداحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحا يمإِن

) فَإِنْ تولَّـوا  108فَهلْ أَنتم مسلمونَ (



فَقُلْ َآذَنتكُم علَـى سـواٍء وإِنْ أَدرِي   
) إِنه 109أَقَرِيب أَم بعيد ما توعدونَ (

يعلَم الْجهر من الْقَولِ ويعلَم ما تكْتمونَ 
)110 اعتمو ةٌ لَكُمنتف لَّهرِي لَعإِنْ أَدو (

بِالْحق  ) قَالَ رب احكُم 111إِلَى حنيٍ (
وربنا الرحمن الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ 

)112 ( 
  

  سورة احلج 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

يا أَيها الناس اتقُـوا ربكُـم إِنَّ زلْزلَـةَ    



) يمظٌء عيش ةاعـ  1الس هنورت مـوا ) ي
 عضتو تعضا أَرمع ةعضرلُ كُلُّ مذْهت
   ـاسى النـرتا ولَهملٍ حمح كُلُّ ذَات
 ذَابع نلَكى وكَاربِس ما همى وكَارس

) يددش لُ  2اللَّهـادجي ناسِ مالن نمو (
طَانيكُلَّ ش بِعتيلْمٍ ورِ عيبِغ ي اللَّهف  رِيدم

)3 لُّهضي هفَأَن لَّاهوت نم هأَن هلَيع بكُت (
) يا أَيهـا  4ويهديه إِلَى عذَابِ السعريِ (

الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا 
 نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم اكُملَقْنخ

ثُم لَقَةع  لَّقَةخرِ مغَيو لَّقَةخم ةغضم نم



لنبين لَكُم ونقر في الْأَرحامِ ما نشاُء إِلَى 
   فْلًـا ثُـمط كُمرِجخن ى ثُممسلٍ مأَج
 كُمنمفَّى ووتي نم كُمنمو كُمدوا أَشلُغبتل

عمرِ لكَيلَا يعلَم مـن  من يرد إِلَى أَرذَلِ الْ
بعد علْمٍ شيئًا وترى الْأَرض هامدةً فَإِذَا 
 تتبأَنو تبرو تزتاَء اها الْمهلَيا علْنزأَن

) ذَلك بِأَنَّ اللَّـه  5من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ (
أَنى وتويِي الْمحي هأَنو قالْح ولَـى  هع ه

) يرٍء قَديةٌ لَا 6كُلِّ شيةَ َآتاعأَنَّ السو (
ريب فيها وأَنَّ اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ 

) ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ 7(



) ثَانِي 8علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ منِريٍ (
نلَّ عضيل هطْفا  عيني الدف لَه بِيلِ اللَّهس

خزي ونذيقُه يوم الْقيامة عذَاب الْحرِيقِ 
)9 سلَي أَنَّ اللَّهو اكدي تما قَدبِم كذَل (

) بِيدلْع10بِظَلَّامٍ ل دبعي ناسِ مالن نمو (
ريخ هابفَإِنْ أَص فرلَى حع ـأَنَّ   اللَّهاطْم

  هِـهجلَى وع قَلَبةٌ اننتف هتابإِنْ أَصو بِه
خِسر الدنيا والَْآخرةَ ذَلك هو الْخسرانُ 

) بِنيا لَـا  11الْمم اللَّه وند نو معدي (
يضره وما لَا ينفَعه ذَلك هـو الضـلَالُ   

) يدعو 12الْبعدي ( نم بأَقْر هرض نلَم



) ريشالْع لَبِئْسلَى ووالْم لَبِئْس هفْع13ن (
إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّـذين َآمنـوا وعملُـوا    
الصالحات جنات تجرِي مـن تحتهـا   

) رِيدا يلُ مفْعي إِنَّ اللَّه اره14الْأَن نم (
 ظُنا  كَانَ ييني الـدف اللَّه هرصني أَنْ لَن

  اِء ثُـممبٍ إِلَى السببِس ددمفَلْي ةرالَْآخو
ليقْطَع فَلْينظُر هلْ يذْهبن كَيده ما يغيظُ 

) وكَذَلك أَنزلْناه َآيات بينات وأَنَّ 15(
 ) رِيـدي ني مدهي 16اللَّه (  ينإِنَّ الَّـذ

َآمنوا والَّذين هادوا والصابِئني والنصارى 
والْمجوس والَّذين أَشركُوا إِنَّ اللَّه يفْصلُ 



بينهم يوم الْقيامة إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء 
) هِيد17ش نم لَه دجسي أَنَّ اللَّه رت أَلَم (

 سمالشضِ وي الْأَرف نمو اتاومي السف
    رـجالشـالُ والْجِبو ـومجالنو رالْقَمو
  ـقح ريكَثاسِ والن نم ريكَثو ابوالدو
  ـنم ا لَهفَم هِنِ اللَّهي نمو ذَابالْع هلَيع

) هذَان 18( مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاُء
   ينفَالَّـذ هِـمبي روا فمصتاخ انمصخ
 بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر

) يممالْح هِمُءوسقِ رفَو ن19م رهصي (
) لُودالْجو طُونِهِمي با فم 20بِه ملَهو (



) يددح نم عقَام21ما أَروا أَنْ ) كُلَّماد
يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا 

) إِنَّ اللَّـه يـدخلُ   22عذَاب الْحرِيقِ (
  ـاتنج اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينالَّذ
 نا ميهنَ فلَّوحي ارها الْأَنهتحت نرِي مجت

لُؤبٍ وذَه نم اوِرـا  أَسيهف مهاسبلا ولُؤ
) رِير23ح   ـنـبِ موا إِلَى الطَّيدهو (

) يدمالْح اطروا إِلَى صدهلِ و24الْقَو (
 بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيوا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ
والْمسجِد الْحرامِ الَّذي جعلْناه للنـاسِ  

ف فاكاًء الْعوس  يـهف رِدي نمو ادالْبو يه



) 25بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ (
وإِذْ بوأْنا لإِبراهيم مكَانَ الْبيـت أَنْ لَـا   
   نيفلطَّـائل ـيتيب رطَهئًا ويبِي ش رِكشت

) ودجكَّعِ السالرو نيمالْقَائأَذ26ِّونْ ) و
في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ 

) 27ضامرٍ يأْتني من كُلِّ فَج عميـقٍ ( 
  اللَّـه موا اسذْكُريو ملَه عافنوا مدهشيل
  ـنم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف

هنامِ فَكُلُوا معالْأَن ةهِيمب سائوا الْبمأَطْعا و
) ريوفُـوا  28الْفَقلْيو مفَثَهوا تقْضلْي ثُم (

) 29نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ (



  ـريخ وفَه اللَّه اتمرح ظِّمعي نمو كذَل
ـ  إِلَّا م امعالْأَن لَكُم لَّتأُحو هبر دنع ا لَه

 ثَانالْأَو نم سجوا الرنِبتفَاج كُملَيلَى عتي
) حنفَاَء للَّه غَير 30واجتنِبوا قَولَ الزورِ (

 را خمفَكَأَن بِاللَّه رِكشي نمو بِه نيرِكشم
  وِي بِـههت أَو رالطَّي طَفُهخاِء فَتمالس نم

) ذَلك ومن 31مكَان سحيقٍ (الريح في 
يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ 

) لَكُم فيها منافع إِلَى أَجلٍ مسمى 32(
) ولكُلِّ 33ثُم محلُّها إِلَى الْبيت الْعتيقِ (

للَّه علَى أُمة جعلْنا منسكًا ليذْكُروا اسم ا



  إِلَـه كُمامِ فَإِلَهعالْأَن ةهِيمب نم مقَهزا رم
) نيبِتخرِ الْمشبوا وملأَس فَلَه داح34و (

   مهقُلُـوب جِلَـتو اللَّه رإِذَا ذُك ينالَّذ
والصابِرِين علَى ما أَصابهم والْمقيمـي  

) 35رزقْنـاهم ينفقُـونَ (  الصلَاة ومما 
 لَكُم رِ اللَّهائعش نم ا لَكُماهلْنعنَ جدالْبو
 افوا صهلَيع اللَّه موا اسفَاذْكُر ريا خيهف
فَإِذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا منها وأَطْعموا 

اهنرخس ككَذَل رتعالْمو الْقَانِع  ا لَكُـم
) لَن ينـالَ اللَّـه   36لَعلَّكُم تشكُرونَ (

لُحومها ولَا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى 



 وا اللَّهركَبتل ا لَكُمهرخس ككَذَل كُمنم
) ِسنِنيحرِ الْمشبو اكُمدا هلَى م37ع (

لَّذين َآمنوا إِنَّ اللَّه لَا إِنَّ اللَّه يدافع عنِ ا
) أُذنَ 38يحب كُلَّ خـوان كَفُـورٍ (  

للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى 
) يرلَقَد مرِهص39ن نوا مرِجأُخ ينالَّذ (

اللَّه ديارِهم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا 
ولَولَا دفْع اللَّه الناس بعضـهم بِـبعضٍ   
 اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدلَه
 نَّ اللَّهرصنلَيا وريكَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري

 ) زِيـزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني ن40م (



كَّنإِنْ م ينوا   الَّذضِ أَقَـامي الْـأَرف ماه
  وفرعوا بِـالْمرأَمكَاةَ وا الزوَآتلَاةَ والص
ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبـةُ الْـأُمورِ   

)41 ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّبإِنْ يو (
 ) ـودثَمو ادعوحٍ ون م42قَو  مقَـوو (

يماهرإِب  ) لُـوط مقَو43و  ابـحأَصو (
 رِينلْكَافل تلَيى فَأَموسم كُذِّبو نيدم

) 44ثُم أَخذْتهم فَكَيف كَانَ نكـريِ ( 
فَكَأَين من قَرية أَهلَكْناها وهي ظَالمـةٌ  
  طَّلَـةعبِئْرٍ ما وهوشرلَى عةٌ عاوِيخ فَهِي

) أَفَلَم يِسـريوا فـي   45مشيد (وقَصرٍ 



 ا أَولُونَ بِهقعي قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتالْأَر
 ارصى الْأَبمعا لَا تها فَإِنونَ بِهعمسَآذَانٌ ي
ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصـدورِ  

)46   لَـنـذَابِ وبِالْع كجِلُونعتسيو (
خي  ـكبر دنا عموإِنَّ يو هدعو اللَّه فل

) وكَـأَين  47كَأَلْف سنة مما تعدونَ (
   ـةٌ ثُـممظَال يها ولَه تلَيأَم ةيقَر نم

) ريصالْم إِلَيا وهذْتـا  48أَخها أَيقُلْ ي (
) 49ني (الناس إِنما أَنا لَكُم نـذير مـبِ  

  ـملَه اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينفَالَّذ
) كَرِمي قرِزةٌ ورفغا 50موعس ينالَّذو (



   ابـحأَص ـكأُولَئ اجِزِينعا مناتي َآيف
) وما أَرسلْنا من قَبلك من 51الْجحيمِ (

 مإِلَّـا إِذَا ت بِيلَا نولٍ وسـى أَلْقَـى   رن
الشيطَانُ في أُمنِيته فَينسخ اللَّه ما يلْقـي  
 يملع اللَّهو هاتَآي اللَّه مكحي طَانُ ثُميالش

) يمكطَانُ  52حـيي الشلْقا يلَ معجيل (
  ةـيالْقَاسو ضرم ي قُلُوبِهِمف ينلَّذةً لنتف

مهقُلُوب   يـدعقَاقٍ بي شلَف نيمإِنَّ الظَّالو
)53 قالْح هأَن لْموا الْعأُوت ينالَّذ لَمعيلو (

  مهقُلُـوب لَه بِتخفَت وا بِهنمؤفَي كبر نم
  اطـروا إِلَى صنَآم ينالَّذ ادلَه إِنَّ اللَّهو



الَّذين كَفَروا في ) ولَا يزالُ 54مستقيمٍ (
   ـةً أَوتغةُ بـاعالس مهيأْتى تتح هنم ةيرم

) الْملْـك  55يأْتيهم عذَاب يومٍ عقيمٍ (
يومئذ للَّه يحكُم بينهم فَالَّـذين َآمنـوا   
وعملُوا الصالحات في جنات النعـيمِ  

)56الَّذـا   ) وناتوا بَِآيكَـذَّبوا وكَفَر ين
) هِنيم ذَابع ملَه ك57فَأُولَئ ينالَّذو (

هاجروا في سبِيلِ اللَّه ثُم قُتلُوا أَو ماتوا 
  ـولَه إِنَّ اللَّها ونسقًا حرِز اللَّه مهقَنزرلَي

) نيازِقالر ري58خمهلَنخدلًا   ) لَيخـدم
) يملح يمللَع إِنَّ اللَّهو هنوضر59ي كذَل (



  ـيغب ثُم بِه بوقا عثْلِ مبِم اقَبع نمو
   غَفُـور فُـولَع إِنَّ اللَّه اللَّه هنرصنلَي هلَيع

) ذَلك بِأَنَّ اللَّه يولج اللَّيـلَ فـي   60(
لج النهار في اللَّيلِ وأَنَّ اللَّـه  النهارِ ويو

) ريصب يعم61س  ـوه بِأَنَّ اللَّه كذَل (
الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ 

) الْكَبِري يلالْع وه أَنَّ اللَّه62و  ـرت أَلَم (
ـ  اِء ممالس نلَ مزأَن أَنَّ اللَّه  ـبِحصاًء فَت

   ـبِريخ يـفلَط ةً إِنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر
) لَه ما في السماوات ومـا فـي   63(

   يـدمالْح نِـيالْغ ولَه إِنَّ اللَّهضِ والْأَر



) أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فـي  64(
ي الْبرِي فجت الْفُلْكضِ والْأَر  رِهرِ بِـأَمح

ويمِسك السماَء أَنْ تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا 
   ـيمحر ُءوفاسِ لَـربِالن إِنَّ اللَّه بِإِذْنِه

)65 ثُم كُميتمي ثُم اكُميي أَحالَّذ وهو (
) انَ لَكَفُورسإِنَّ الْإِن يِيكُمحكُلِّ 66يل (

منسكًا هـم ناسـكُوه فَلَـا    أُمة جعلْنا 
 كإِن كبإِلَى ر عادرِ وي الْأَمف كنازِعني

) وإِنْ جادلُوك 67لَعلَى هدى مستقيمٍ (
) اللَّـه  68فَقُلِ اللَّه أَعلَم بِما تعملُونَ (

يهف متا كُنيمف ةاميالْق موي كُمنيب كُمحي 



) أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما 69تختلفُونَ (
في السماِء والْأَرضِ إِنَّ ذَلك في كتابٍ 

) ِسريي لَى اللَّهع كونَ 70إِنَّ ذَلدبعيو (
من دون اللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وما 

و لْمع بِه ملَه سريٍ لَيصن نم نيملظَّالا لم
)71   ـاتنيـا بناتَآي هِملَيلَى عتإِذَا تو (

  كَـرنوا الْمكَفَر ينالَّذ وهجي وف رِفعت
  هِملَـيلُونَ عتي ينطُونَ بِالَّذسونَ يكَادي
 ـارالن كُمذَل نم ربِش ئُكُمبا قُلْ أَفَأُنناتَآي 

 ريصالْم بِئْسوا وكَفَر ينالَّذ ا اللَّههدعو
) يا أَيها النـاس ضـرِب مثَـلٌ    72(



  وند ـنونَ معدت ينإِنَّ الَّذ وا لَهعمتفَاس
اللَّه لَن يخلُقُوا ذُبابا ولَوِ اجتمعوا لَه وإِنْ 

يستنقذُوه منـه  يسلُبهم الذُّباب شيئًا لَا 
) طْلُوبالْمو بالطَّال فعـا  73ضم (

 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه رِهقَد قح وا اللَّهرقَد
) اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة رسـلًا  74(

 ) ـريصب يعمس اسِ إِنَّ اللَّهالن نم75و (
دأَي نيا بم لَمعي إِلَى اللَّهو ملْفَها خمو يهِم
) ورالْأُم عجروا 76تنَآم ينا الَّذها أَيي (

اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا 
) وجاهـدوا  77الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ (



في اللَّه حق جِهاده هو اجتباكُم ومـا  
جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّـةَ  
 نم نيملسالْم اكُممس وه يماهرإِب أَبِيكُم
قَبلُ وفي هذَا ليكُونَ الرسـولُ شـهِيدا   
علَيكُم وتكُونوا شهداَء علَـى النـاسِ   

تاعكَاةَ ووا الزَآتلَاةَ ووا الصيموا  فَأَقـمص
   ـمنِعلَى وـوالْم مفَنِع لَاكُموم وه بِاللَّه

) ريص78الن ( 
  

  سورة املؤمنون 



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) الَّذين هم فـي  1قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ (
) والَّذين هم عـنِ  2صلَاتهِم خاشعونَ (

) والَّذين هم للزكَـاة  3( اللَّغوِ معرِضونَ
) والَّذين هـم لفُـروجِهِم   4فَاعلُونَ (

) إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو مـا  5حافظُونَ (
) نيلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَت6م (

    ـمه ـكفَأُولَئ ـكاَء ذَلرى وغتنِ ابفَم
ذين هـم لأَمانـاتهِم   ) وال7َّالْعادونَ (

) والَّذين هم علَـى  8وعهدهم راعونَ (
) أُولَئـك هـم   9صلَواتهِم يحافظُونَ (



) الَّذين يرِثُونَ الْفـردوس  10الْوارِثُونَ (
) ولَقَـد خلَقْنـا   11هم فيها خالدونَ (

نم لَالَةس نانَ مسنيٍ ( الْإِن12ط  ثُـم (
) ثُـم  13جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكنيٍ (

خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً 
  ظَـاما الْعنوا فَكَسظَامةَ عغضا الْملَقْنفَخ
  اللَّـه كاربفَت رلْقًا َآخخ اهأْنشأَن ا ثُمملَح

) ثُم إِنكُم بعـد  14حسن الْخالقني (أَ
) ثُم إِنكُم يوم الْقيامة 15ذَلك لَميتونَ (

) ولَقَد خلَقْنا فَوقَكُم سـبع  16تبعثُونَ (
) نيللْقِ غَافنِ الْخا عا كُنمو قائ17طَر (



قَدرٍ فَأَسكَناه في وأَنزلْنا من السماِء ماًء بِ
الْأَرضِ وإِنا علَى ذَهابٍ بِـه لَقَـادرونَ   

) فَأَنشأْنا لَكُم بِه جنات من نخيلٍ 18(
وأَعنابٍ لَكُم فيها فَواكه كَثريةٌ ومنهـا  

) وشجرةً تخرج من طُورِ 19تأْكُلُونَ (
لدهنِ وصـبغٍ للْـَآكلني   سيناَء تنبت بِا

) وإِنَّ لَكُم فـي الْأَنعـامِ لَعبـرةً    20(
نسقيكُم مما في بطُونِها ولَكُـم فيهـا   

) وعلَيها 21منافع كَثريةٌ ومنها تأْكُلُونَ (
) ولَقَـد  22وعلَى الْفُلْك تحملُـونَ ( 

ى قَومه فَقَالَ يـا قَـومِ   أَرسلْنا نوحا إِلَ



اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيـره أَفَلَـا   
) فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَـروا  23تتقُونَ (

من قَومه ما هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم يرِيد أَنْ 
 يتفَضلَ علَيكُم ولَو شاَء اللَّـه لَـأَنزلَ  

 نيلا الْأَونائي َآبذَا فا بِهنعما سكَةً ملَائم
) إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنةٌ فَتربصوا 24(

) قَالَ رب انصـرنِي  25بِه حتى حنيٍ (
) ونا كَذَّبعِ 26بِمناص أَن ها إِلَينيحفَأَو (

نا فَإِذَا جـاَء أَمرنـا   الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِ
وفَار التنور فَاسلُك فيها من كُلٍّ زوجينِ 
اثْنينِ وأَهلَك إِلَّا من سبق علَيه الْقَـولُ  



 مهوا إِنظَلَم يني الَّذنِي فباطخلَا تو مهنم
ن ) فَإِذَا استويت أَنت وم27مغرقُونَ (

معك علَى الْفُلْك فَقُلِ الْحمد للَّه الَّذي 
) نيممِ الظَّالالْقَو نا مانجقُـلْ  28نو (

   ـريخ ـتأَنكًا واربلًا مزنزِلْنِي مأَن بر
) نيزِلنإِنْ 29الْمو اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف (

) نيلتبا لَم30كُنشأَن ثُم ( مهدعب نا مأْن
) رِينا َآخنولًا 31قَرسر يهِما فلْنسفَأَر (

 هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدباع أَن مهنم
) وقَالَ الْملَأُ من قَومـه  32أَفَلَا تتقُونَ (

   ةرقَـاِء الْـَآخوا بِلكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذ



أَتذَا إِلَّـا  وا ها مينالد اةيي الْحف ماهفْنر
   ـهنـأْكُلُونَ ما تمأْكُلُ مي ثْلُكُمم رشب

) ولَئن أَطَعتم 33ويشرب مما تشربونَ (
) 34بشرا مثْلَكُم إِنكُم إِذًا لَخاسرونَ (

نـتم ترابـا   أَيعدكُم أَنكُم إِذَا مـتم وكُ 
) هيهات 35وعظَاما أَنكُم مخرجونَ (

) إِنْ هي إِلَّـا  36هيهات لما توعدونَ (
   ـنحـا نما ويحنو وتما نينا الدناتيح

) نيوثعبى 37بِمرلٌ افْتجإِلَّا ر وإِنْ ه (
ـ  ه بِمـؤمنِني  علَى اللَّه كَذبا وما نحن لَ

)38  ونا كَـذَّبنِي بِمرصان بقَالَ ر (



)39  نيمـادن نبِحصيلٍ لَيا قَلمقَالَ ع (
)40 قــالْح ــيحةُ بِ الص مهــذَت فَأَخ (

   نيممِ الظَّـاللْقَـوا لدعغُثَاًء فَب ماهلْنعفَج
رونـا  ) ثُم أَنشأْنا مـن بعـدهم قُ  41(

) رِينـا  42َآخلَهأَج ةأُم نم بِقسا تم (
) ثُم أَرسلْنا رسلَنا 43وما يستأْخرونَ (

  وها كَـذَّبولُهسةً راَء أُما جى كُلَّ مرتت
فَأَتبعنا بعضهم بعضا وجعلْناهم أَحاديثَ 

مؤمٍ لَا يقَوا لدعونَ (فَبا  44نـلْنسأَر ثُم (
  ـلْطَانسا وناتونَ بَِآياره اهأَخى ووسم

) إِلَى فرعونَ وملَئه فَاستكْبروا 45مبِنيٍ (



) نيالا عموا قَوكَان46و  نمـؤفَقَالُوا أَن (
) 47لبشرينِ مثْلنا وقَومهما لَنا عابِدونَ (

) 48بوهما فَكَانوا من الْمهلَكني (فَكَذَّ
ولَقَد َآتينا موسى الْكتاب لَعلَّهم يهتدونَ 

) وجعلْنا ابن مـريم وأُمـه َآيـةً    49(
وَآويناهما إِلَى ربوة ذَات قَرارٍ ومعـنيٍ  

يبات ) يا أَيها الرسلُ كُلُوا من الط50َّ(
  ـيمللُونَ عمعا تي بِما إِنحاللُوا صماعو

) وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا 51(
) قُونفَات كُمب52ر   مهـرـوا أَمقَطَّعفَت (

بينهم زبرا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ 



)53ي غَمف مهـنيٍ  ) فَذَرى حتح هِمتر
) أَيحسبونَ أَنما نمدهم بِه من مالٍ 54(

) نِنيب55و  اتـريي الْخف ملَه ارِعسن (
) إِنَّ الَّذين هم من 56بل لَا يشعرونَ (

) والَّذين هم 57خشية ربهِم مشفقُونَ (
مؤي هِمبر اتونَ (بَِآي58ن مه ينالَّذو (

) والَّذين يؤتونَ 59بِربهِم لَا يشرِكُونَ (
  هِـمبإِلَى ر مهجِلَةٌ أَنو مهقُلُوبا ووا َآتم

) أُولَئك يسارِعونَ فـي  60راجِعونَ (
) ولَـا  61الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ (

لَّا وسعها ولَدينا كتـاب  نكَلِّف نفْسا إِ



) بلْ 62ينطق بِالْحق وهم لَا يظْلَمونَ (
قُلُوبهم في غَمرة من هذَا ولَهم أَعمـالٌ  

) 63من دون ذَلك هم لَها عـاملُونَ ( 
 مذَابِ إِذَا هبِالْع يهِمفرتا مذْنى إِذَا أَختح

أَرجا 64ونَ (ينم كُمإِن مووا الْيأَرجلَا ت (
) قَد كَانت َآياتي تتلَى 65لَا تنصرونَ (

علَيكُم فَكُنتم علَى أَعقَابِكُم تنكصـونَ  
) مستكْبِرِين بِه سامرا تهجـرونَ  66(
)67 ماَءهج لَ أَموا الْقَوربدي ـا  ) أَفَلَمم

 ) نيلالْـأَو ماَءهَآب أْتي 68لَم  لَـم أَم (
) 69يعرِفُوا رسولَهم فَهم لَه منكرونَ (



   قبِـالْح مـاَءهلْ جةٌ بجِن قُولُونَ بِهي أَم
) ولَـوِ  70وأَكْثَرهم للْحق كَارِهونَ (

لسـموات  اتبع الْحق أَهواَءهم لَفَسدت ا
 مكْرِهبِذ ماهنيلْ أَتب يهِنف نمو ضالْأَرو

) أَم 71فَهم عن ذكْـرِهم معرِضـونَ (  
  ـوهو ريخ كبر اجرا فَخجرخ مأَلُهست

) نيازِقالر ريإِلَى 72خ موهعدلَت كإِنو (
الَّـذين لَـا    ) وإِن73َّصراط مستقيمٍ (

يؤمنونَ بِالَْآخرة عنِ الصراط لَنـاكبونَ  
)74  ا بِهِـما مفْنكَشو ماهنمحر لَوو (

من ضر لَلَجوا في طُغيـانِهِم يعمهـونَ   



) ولَقَد أَخذْناهم بِالْعـذَابِ فَمـا   75(
ـ  ضتا يمو هِمبروا لكَانتونَ (اسع76ر (

حتى إِذَا فَتحنا علَيهِم بابـا ذَا عـذَابٍ   
) وهـو  77شديد إِذَا هم فيه مبلسونَ (

الَّذي أَنشأَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ 
) وهـو الَّـذي   78قَليلًا ما تشكُرونَ (

) 79يه تحشرونَ (ذَرأَكُم في الْأَرضِ وإِلَ
  لَـافتاخ لَهو يتمييِي وحي يالَّذ وهو

) بلْ قَالُوا 80اللَّيلِ والنهارِ أَفَلَا تعقلُونَ (
) قَالُوا أَئذَا متنا 81مثْلَ ما قَالَ الْأَولُونَ (

) 82وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ (



د وعدنا نحن وَآباؤنا هذَا من قَبلُ إِنْ لَقَ
) نيلالْأَو رياطذَا إِلَّا أَسـنِ  83همقُلْ ل (

الْأَرض ومن فيها إِنْ كُنـتم تعلَمـونَ   
) سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تـذَكَّرونَ  84(
)85 ـبالس اتاومالس بر نعِ ) قُلْ م

) سيقُولُونَ للَّه 86ورب الْعرشِ الْعظيمِ (
) قُـلْ مـن بِيـده    87قُلْ أَفَلَا تتقُونَ (

 ارجلَا يو جِريي وهٍء ويكُلِّ ش لَكُوتم
) سـيقُولُونَ  88علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ (
تيناهم ) بلْ أ89َللَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ (
) ما اتخـذَ  90بِالْحق وإِنهم لَكَاذبونَ (



اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِلَـه إِذًا  
  مـهضعلَا بلَعو لَقا خبِم كُلُّ إِلَه بلَذَه
علَى بعضٍ سبحانَ اللَّه عمـا يصـفُونَ   

)91الشبِ ويمِ الْغالا ) عمالَى ععفَت ةاده
) قُلْ رب إِما ترِيني مـا  92يشرِكُونَ (
) رب فَلَا تجعلْنِـي فـي   93يوعدونَ (

) نيممِ الظَّال94الْقَو كرِيلَى أَنْ نا عإِنو (
) ادفَع بِالَّتي هي 95ما نعدهم لَقَادرونَ (

نحن أَعلَم بِما يصـفُونَ   أَحسن السيئَةَ
)96  اتـزمه نم وذُ بِكأَع بقُلْ رو (

) وأَعـوذُ بِـك رب أَنْ   97الشياطنيِ (



) ونرضح98ي مهداَء أَحى إِذَا جتح (
) ونجِعار بقَالَ ر تولِّـي  99الْملَع (

ا إِنها كَلمةٌ أَعملُ صالحا فيما تركْت كَلَّ
هو قَائلُها ومن ورائهِم برزخ إِلَى يـومِ  

) فَإِذَا نفخ في الصورِ فَلَا 100يبعثُونَ (
أَنساب بينهم يومئـذ ولَـا يتسـاَءلُونَ    

)101 مه كفَأُولَئ هازِينوم ثَقُلَت نفَم (
ومن خفَّت موازِينه  )102الْمفْلحونَ (

 منهي جف مهفُسوا أَنِسرخ ينالَّذ كفَأُولَئ
) تلْفَح وجوههم النـار  103خالدونَ (

) أَلَم تكُـن  104وهم فيها كَالحونَ (



َآياتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم بِها تكَـذِّبونَ  
)105با  ) قَالُوا رنتـقْوا شنلَيع تا غَلَبن

) الِّنيا ضما قَوكُنا 106ونرِجا أَخنبر (
) قَالَ 107منها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ (
) ونكَلِّملَا تا ويهئُوا فس108اخ  ـهإِن (

كَانَ فَرِيق من عبادي يقُولُونَ ربنا َآمنـا  
فر لَنا وارحمنا وأَنت خير الراحمني فَاغْ

) فَاتخذْتموهم سـخرِيا حتـى   109(
أَنسوكُم ذكْرِي وكُنتم منهم تضحكُونَ 

) إِني جزيتهم الْيوم بِما صـبروا  110(
) قَـالَ كَـم   111أَنهم هم الْفَائزونَ (



لَبِثْت  ) ـنِنيس دـدضِ عي الْأَرف 112م (
قَالُوا لَبِثْنا يوما أَو بعض يـومٍ فَاسـأَلِ   

) يناد113الْع يلًا لَوإِلَّا قَل مقَالَ إِنْ لَبِثْت (
) أَفَحِسـبتم  114أَنكُم كُنتم تعلَمونَ (

 إِلَي كُـمأَنثًا وبع اكُملَقْنا خمـا لَـا   أَنن
) فَتعالَى اللَّـه الْملـك   115ترجعونَ (

الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَـرِميِ  
) ومن يدع مع اللَّه إِلَها َآخر لَـا  116(

برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا 
) وقُلْ رب اغْفر 117( يفْلح الْكَافرونَ

) نيماحالر ريخ تأَنو محار118و ( 
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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فيهـا  

) الزانِيةُ 1َآيات بينات لَعلَّكُم تذَكَّرونَ (
ي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَـةَ  والزانِ

جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في ديـنِ  
اللَّه إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ 
  نِنيمـؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيو

)2إلَّا ز حكنانِي لَا يرِكَةً ) الزشم ةً أَوانِي
   ـرِكشم أَو انا إِلَّـا زهحكنةُ لَا يانِيالزو



) نِنيمؤلَى الْمع كذَل مرح3و ينالَّذو (
  ـةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحونَ الْممري
شهداَء فَاجلدوهم ثَمانِني جلْـدةً ولَـا   

لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئـك هـم    تقْبلُوا
) إِلَّا الَّذين تابوا من بعـد  4الْفَاسقُونَ (

   ـيمحر غَفُـور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو كذَل
)5 كُني لَمو مهاجوونَ أَزمري ينالَّذو (

ةُ أَحادهفَش مهفُساُء إِلَّا أَندهش ملَه مهد
  نيقـادالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر

) والْخامسةُ أَنَّ لَعنةَ اللَّه علَيه إِنْ كَانَ 6(
) بِنيالْكَاذ نأَنْ 7م ذَابا الْعهنأُ عرديو (



   ـنلَم ـهإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر دهشت
) بِني8الْكَاذ اللَّه بةَ أَنَّ غَضسامالْخو (

) نيقادالص نا إِنْ كَانَ مهلَيلَـا  9علَوو (
 ابوت أَنَّ اللَّهو هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهفَض

) يمك10ح  اُءوا بِالْإِفْـكج ينإِنَّ الَّذ (
ب ا لَكُمرش وهبسحلَا ت كُمنةٌ مبصع ولْ ه

  ـبسا اكْتم مهنرِئٍ مكُلِّ امل لَكُم ريخ
   لَـه مهـنم هربلَّى كوي تالَّذالْإِثْمِ و نم

) يمظع ذَاب11ع  وهمتعـملَا إِذْ سلَو (
ظَن الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُِسهِم خيرا 

بِنيم ذَا إِفْكقَالُوا هاُءوا 12( ولَا جلَو (



علَيه بِأَربعة شهداَء فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداِء 
) 13فَأُولَئك عند اللَّه هم الْكَـاذبونَ ( 

ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمتـه فـي   
يهف متا أَفَضي مف كُمسلَم ةرالَْآخا وينالد 

) يمظع ذَاب14ع كُمتبِأَلِْسن هنلَقَّوإِذْ ت (
 لْمع بِه لَكُم سا لَيم كُماهقُولُونَ بِأَفْوتو
   ـيمظع اللَّـه دنع وها ونيه هونبسحتو

) ولَولَا إِذْ سمعتموه قُلْتم ما يكُونُ 15(
ا سبحانك هذَا بهتـانٌ  لَنا أَنْ نتكَلَّم بِهذَ

) يمظوا   16عـودعأَنْ ت اللَّـه ظُكُمعي (
) نِنيمؤم متا إِنْ كُندأَب هثْلم17ل نيبيو (



) يمكح يملع اللَّهو اتالَْآي لَكُم 18اللَّه (
إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ فـي  

ذين َآمنوا لَهم عذَاب أَليم في الـدنيا  الَّ
والَْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لَـا تعلَمـونَ   

)19  ـهتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو (
) يمحر ُءوفر أَنَّ اللَّهـا  20وها أَيي (
وات الشـيطَان  الَّذين َآمنوا لَا تتبِعوا خطُ

  رـأْمي هفَإِن طَانيالش اتطُوخ بِعتي نمو
   ـلُ اللَّـهلَا فَضلَوكَرِ ونالْماِء وشبِالْفَح
 دأَح نم كُمنكَا ما زم هتمحرو كُملَيع
   اللَّـهـاُء وشي نكِّي مزي اللَّه نلَكا ودأَب



ع يعمس) يملِ 21للِ أُولُو الْفَضأْتلَا يو (
منكُم والسعة أَنْ يؤتوا أُولـي الْقُربـى   
  بِيلِ اللَّـهي سف اجِرِينهالْمو نياكسالْمو
  ـرفغونَ أَنْ يبحوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو

 ) ـيمحر غَفُور اللَّهو لَكُم نَّ ) إ22ِاللَّه
   لَـاتافالْغ اتـنصحونَ الْممري ينالَّذ
 ملَهو ةرالَْآخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤالْم

) يمظع ذَاب23ع  هِملَـيع دهشت موي (
أَلِْسنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما كَـانوا  

يهِم اللَّه دينهم ) يومئذ يوف24ِّيعملُونَ (
 بِنيالْم قالْح وه ونَ أَنَّ اللَّهلَمعيو قالْح



) الْخبِيثَات للْخبِيثني والْخبِيثُـونَ  25(
للْخبِيثَات والطَّيبات للطَّيبِني والطَّيبـونَ  

هم للطَّيبات أُولَئك مبرُءونَ مما يقُولُونَ لَ
) كَرِمي قرِزةٌ ورفغ26م ينا الَّذها أَيي (

َآمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتـى  
 ريخ كُما ذَلهللَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستست

) فَـإِنْ لَـم   27لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ (
لَا تـدخلُوها حتـى   تجِدوا فيها أَحدا فَ

يؤذَنَ لَكُم وإِنْ قيـلَ لَكُـم ارجِعـوا    
فَارجِعوا هو أَزكَى لَكُـم واللَّـه بِمـا    

) يمللُونَ عمع28ت احنج كُملَيع سلَي (



 اعتا ميهف ةكُونسم را غَيوتيلُوا بخدأَنْ ت
م لَمعي اللَّهو ـونَ  لَكُممكْتا تمونَ ودبا ت

)29 مارِهصأَب نوا مضغي نِنيمؤلْمقُلْ ل (
ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهـم إِنَّ  

) وقُـلْ  30اللَّه خبِري بِما يصـنعونَ ( 
    نـارِهصأَب ـنم ـنضضغي اتنمؤلْمل

نهوجفُر فَظْنحيإِلَّا  و نهتزِين يندبلَا يو
ما ظَهر منها ولْيضرِبن بِخمرِهن علَـى  
  هِنـولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندبلَا يو وبِهِنيج
 أَو هِنائنأَب أَو هِنولَتعاِء بَآب أَو هِنائَآب أَو

و إِخـوانِهِن أَو بنِـي   أَبناِء بعـولَتهِن أَ 



 أَو هِنائنِس أَو هِناتونِي أَخب أَو انِهِنوإِخ
ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعني غَيرِ أُولي 
  لَـم ينالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذجالر نم ةبالْإِر

يضرِبن يظْهروا علَى عورات النساِء ولَا 
  هِنـتزِين نم نيفخا يم لَمعيل هِنلجبِأَر
وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنـونَ  

) وأَنكحوا الْأَيامى 31لَعلَّكُم تفْلحونَ (
 كُمائإِمو كُمادبع نم نيحالالصو كُمنم

راَء يغنِهِم اللَّه من فَضـله  إِنْ يكُونوا فُقَ
 ) ـيملع عاسو اللَّه32و  ففعـتسلْيو (

 اللَّه مهنِيغى يتا حونَ نِكَاحجِدلَا ي ينالَّذ



من فَضله والَّذين يبتغونَ الْكتاب ممـا  
 مـتملإِنْ ع موهبفَكَات كُمانمأَي لَكَتم 

فيهِم خيرا وَآتوهم من مالِ اللَّه الَّـذي  
َآتاكُم ولَا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاِء إِنْ 
أَردنَ تحصنا لتبتغوا عرض الْحياة الدنيا 

ن فَإِنَّ اللَّه من بعد إِكْراههِن ههومن يكْرِ
ر غَفُور) يم33ح  كُما إِلَـيلْنزأَن لَقَدو (

  ـنا ملَوخ ينالَّذ نثَلًا ممو اتنيبم اتَآي
) نيقتلْمظَةً لعومو كُمل34قَب ورن اللَّه (

 كَاةشكَم ورِهثَلُ نضِ مالْأَرو اتاومالس
   ـةاججـي زف احـبصالْم احبصا ميهف 



 نم وقَدي يرد كَبا كَوهةُ كَأَناججالز
 ةبِيلَا غَرو ةيقرلَا ش ةونتيز كَةاربم ةرجش
  ـارن هسسمت لَم لَويُء وضا يهتيز كَادي
نور علَى نورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاُء 

أَمثَالَ للناسِ واللَّه بِكُـلِّ  ويضرِب اللَّه الْ
) يملٍء عيأَنْ 35ش نَ اللَّهأَذ وتيي بف (

ترفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيهـا  
) رِجالٌ لَا تلْهِيهِم 36بِالْغدو والَْآصالِ (

الصلَاة تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ 
  يـهف قَلَّبتا تموافُونَ يخي كَاةاِء الزإِيتو

) ارصالْأَبو 37الْقُلُوب  اللَّـه مهزِيجيل (



   هـلفَض ـنم مهزِيديلُوا وما عم نسأَح
) 38واللَّه يرزق من يشاُء بِغيرِ حسابٍ (

لُهم كَسرابٍ بِقيعـة  والَّذين كَفَروا أَعما
  لَـم اَءهى إِذَا جتاًء حَآنُ مالظَّم هبسحي
    فَّـاهفَو هـدنع اللَّـه دجوئًا ويش هجِدي

) أَو 39حسابه واللَّه سرِيع الْحسـابِ ( 
 نم جوم اهشغي يرٍ لُجحي بف اتكَظُلُم

م جوم هقفَو   ـاتظُلُم ابـحس هقفَو ن
 كَدي لَم هدي جرضٍ إِذَا أَخعب قا فَوهضعب
 ا لَها فَمورن لَه لِ اللَّهعجي لَم نما واهري

) أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَـه  40من نورٍ (



   ـرالطَّيضِ والْـأَرو اتاومي السف نم
ص  هـبِيحستو هلَاتص ملع كُلٌّ قَد افَّات

) وللَّه ملْك 41واللَّه عليم بِما يفْعلُونَ (
  ـريصالْم إِلَى اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس

)42  ا ثُـمابحجِي سزي أَنَّ اللَّه رت أَلَم (
ما فَترى الْودق يؤلِّف بينه ثُم يجعلُه ركَا

 ناِء ممالس نلُ مزنيو هلَالخ نم جرخي
جِبالٍ فيها من برد فَيصيب بِه من يشاُء 
  ـهقرا بنس كَاداُء يشي نم نع رِفُهصيو

) يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ 43يذْهب بِالْأَبصارِ (
ارهالنارِ  وصي الْأَبأُولةً لربلَع كي ذَلإِنَّ ف



) واللَّه خلَق كُلَّ دابة مـن مـاٍء   44(
  ـنم مهنمو طْنِهلَى بي عشمي نم مهنفَم
يمشي علَى رِجلَينِ ومنهم من يمشـي  

لَّه علَى علَى أَربعٍ يخلُق اللَّه ما يشاُء إِنَّ ال
) يرٍء قَدي45كُلِّ ش  ـاتا َآيلْنزأَن لَقَد (

 اطراُء إِلَى صشي ني مدهي اللَّهو اتنيبم
) ويقُولُـونَ َآمنـا بِاللَّـه    46مستقيمٍ (

  مهـنم لَّى فَرِيقوتي ا ثُمنأَطَعولِ وسبِالرو
مو كذَل دعب نم   نِنيمؤبِـالْم ـكا أُولَئ

)47   هـولسرو وا إِلَى اللَّـهعإِذَا دو (
ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِضـونَ  



)48  ـهوا إِلَيأْتي قالْح ملَه كُنإِنْ يو (
) نِنيذْعأَمِ   49م ضـرم ي قُلُـوبِهِمأَف (

نَ أَنْ يحيف اللَّه علَيهِم ارتابوا أَم يخافُو
) 50ورسولُه بلْ أُولَئك هم الظَّالمونَ (

 وا إِلَى اللَّهعإِذَا د نِنيمؤلَ الْما كَانَ قَومإِن
ورسوله ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمعنا 

) 51وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحـونَ ( 
 قْهتيو اللَّه شخيو ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو

) وأَقْسـموا  52فَأُولَئك هم الْفَائزونَ (
 نجرخلَي مهترأَم نلَئ انِهِممأَي دهج بِاللَّه
 بِريخ وفَةٌ إِنَّ اللَّهرعةٌ موا طَاعقِْسمقُلْ لَا ت



) قُـلْ أَطيعـوا اللَّـه    53نَ (بِما تعملُو
وأَطيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيه ما 
  ـوهيعطإِنْ تو ملْتما حم كُملَيعلَ ومح
 بِنيلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا ودتهت

)54  ـنـوا منَآم ينالَّذ اللَّه دعو ( كُم
وعملُوا الصالحات لَيسـتخلفَنهم فـي   
  هِملقَـب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمالْأَر
  ـمى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو
ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي 

شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك لَا يشرِكُونَ بِي 
) وأَقيمـوا  55فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ (



الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسـولَ  
) لَا تحسبن الَّذين 56لَعلَّكُم ترحمونَ (

   ماهـأْومضِ وي الْـأَرف جِزِينعوا مكَفَر
) يا أَيها الَّذين 57ئْس الْمصري (النار ولَبِ

 كُمانمأَي لَكَتم ينالَّذ كُمنأْذتسيوا لنَآم
والَّذين لَم يبلُغوا الْحلُم مـنكُم ثَلَـاثَ   
    ـنيحـرِ والْفَج ـلَاةلِ صقَب نم اترم

ب نمو ةالظَّهِري نم كُمابيونَ ثعضت  ـدع
  سلَـي لَكُم اترواِء ثَلَاثُ عشالْع لَاةص
علَيكُم ولَا علَيهِم جناح بعدهن طَوافُونَ 
 نيبي كضٍ كَذَلعلَى بع كُمضعب كُملَيع



) يمكح يملع اللَّهو اتالَْآي لَكُم 58اللَّه (
منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ 

  ككَـذَل هِملقَب نم ينأْذَنَ الَّذتا اسكَم
  ـيمكح يملع اللَّهو هاتَآي لَكُم اللَّه نيبي

) والْقَواعد من النساِء اللَّـاتي لَـا   59(
يرجونَ نِكَاحا فَلَيس علَيهِن جنـاح أَنْ  

أَنْ  يو ـةبِزِين اتجربتم رغَي نهابيث نعض
  ـيملع يعمس اللَّهو نلَه ريخ فْنفعتسي

) لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى 60(
  جـررِيضِ حلَى الْملَا عو جرجِ حرالْأَع

أْكُلُوا مأَنْ ت فُِسكُملَى أَنلَا عو كُموتيب ن



  أَو كُمـاتهأُم وتيب أَو كُمائَآب وتيب أَو
  أَو كُماتـوأَخ وتيب أَو انِكُموإِخ وتيب
  أَو كُمـاتمع وتيب أَو كُماممأَع وتيب
بيوت أَخوالكُم أَو بيوت خالَاتكُم أَو ما 

حفَاتم ملَكْتم كُملَيع سلَي كُميقدص أَو ه
جناح أَنْ تأْكُلُوا جميعا أَو أَشتاتا فَـإِذَا  
دخلْتم بيوتا فَسلِّموا علَى أَنفُِسكُم تحيةً 
  نـيبي كةً كَذَلبكَةً طَياربم اللَّه دنع نم

 لَّكُملَع اتالَْآي لَكُم لُـونَ ( اللَّهقع61ت (
 هولسرو وا بِاللَّهنَآم ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن
وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامعٍ لَم يذْهبوا 



   كوننأْذـتسي ينإِنَّ الَّـذ وهنأْذتسى يتح
ذَا أُولَئك الَّذين يؤمنونَ بِاللَّه ورسوله فَإِ

 ئْتش نمفَأْذَنْ ل أْنِهِمضِ شعبل وكأْذَنتاس
  غَفُـور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه رفغتاسو مهنم

) يمحـولِ  62رساَء الرعلُوا دعجلَا ت (
 اللَّه لَمعي ا قَدضعب كُمضعاِء بعكَد كُمنيب

منكُم لواذًا فَلْيحذَرِ الَّذين  الَّذين يتسلَّلُونَ
  ـةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي

) يمأَل ذَابع مهيبصا 63يم لَّهأَلَا إِنَّ ل (
 متا أَنم لَمعي ضِ قَدالْأَرو اتاومي السف

فَي هونَ إِلَيعجري مويو هلَيـا   عبِم مـئُهبن



) يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهلُوا وم64ع ( 
  

  سورة الفرقان 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

   هـدبلَـى عقَانَ علَ الْفُرزي نالَّذ كاربت
) الَّذي لَه ملْك 1ليكُونَ للْعالَمني نذيرا (

ولَم يتخذْ ولَدا ولَم  السماوات والْأَرضِ
يكُن لَه شرِيك في الْملْك وخلَق كُـلَّ  

) واتخذُوا مـن  2شيٍء فَقَدره تقْديرا (
دونِه َآلهةً لَا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ 
ولَا يملكُونَ لأَنفُِسهِم ضرا ولَا نفْعا ولَا 



ا ( يـورشلَا ناةً ويلَا حا وتوكُونَ مل3م (
 اهرافْت ذَا إِلَّا إِفْكوا إِنْ هكَفَر ينقَالَ الَّذو
وأَعانه علَيه قَوم َآخرونَ فَقَد جاُءوا ظُلْما 

) وقَالُوا أَساطري الْأَولني اكْتتبها 4وزورا (
) قُـلْ  5يه بكْرةً وأَصيلًا (فَهِي تملَى علَ

   اتاوـمـي السف رالس لَمعي يالَّذ لَهزأَن
) 6والْأَرضِ إِنه كَانَ غَفُـورا رحيمـا (  

  ـامأْكُلُ الطَّعولِ يسذَا الرالِ هقَالُوا مو
 لَكم هزِلَ إِلَيلَا أُناقِ لَووي الْأَسي فشميو

) أَو يلْقَى إِلَيه كَنز 7ونَ معه نذيرا (فَيكُ
أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُـلُ منهـا وقَـالَ    



الظَّالمونَ إِنْ تتبِعونَ إِلَّا رجلًا مسـحورا  
) انظُر كَيف ضربوا لَـك الْأَمثَـالَ   8(

ـ 9فَضلُّوا فَلَا يستطيعونَ سبِيلًا ( بت ( كار
  ـكذَل نا مريخ لَ لَكعاَء جي إِنْ شالَّذ
جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار ويجعلْ 

) بلْ كَذَّبوا بِالسـاعة  10لَك قُصورا (
وأَعتدنا لمن كَذَّب بِالسـاعة سـعريا   

)11س يدعب كَانم نم مهأَتوا ) إِذَا رعم
) وإِذَا أُلْقُوا منهـا  12لَها تغيظًا وزفريا (

مكَانا ضيقًا مقَرنِني دعوا هنالك ثُبـورا  
) لَا تدعوا الْيـوم ثُبـورا واحـدا    13(



) قُلْ أَذَلك خير 14وادعوا ثُبورا كَثريا (
ي والَّت لْدةُ الْخنج أَم تقُونَ كَانتالْم دع
) لَهم فيها مـا  15لَهم جزاًء ومصريا (

يشاُءونَ خالدين كَانَ علَى ربك وعـدا  
) ويوم يحشـرهم ومـا   16مسئُولًا (

 ملَلْتأَض متقُولُ أَأَنفَي اللَّه وند نونَ مدبعي
) 17م هم ضلُّوا السبِيلَ (عبادي هؤلَاِء أَ

قَالُوا سبحانك ما كَانَ ينبغـي لَنـا أَنْ   
 مهتعتم نلَكاَء ويلأَو نم ونِكد نذَ مختن
وَآباَءهم حتى نسوا الذِّكْر وكَانوا قَوما 

) فَقَد كَذَّبوكُم بِما تقُولُـونَ  18بورا (



تستطيعونَ صرفًا ولَا نصـرا ومـن    فَما
) وما 19يظْلم منكُم نذقْه عذَابا كَبِريا (

   ـمهإِلَّـا إِن نيلسرالْم نم لَكا قَبلْنسأَر
لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ في الْأَسـواقِ  

تصـبِرونَ  وجعلْنا بعضكُم لبعضٍ فتنةً أَ
) وقَالَ الَّذين لَا 20وكَانَ ربك بصريا (

 كَةُ أَولَائا الْمنلَيزِلَ علَا أُنا لَوقَاَءنونَ لجري
   فُِسـهِمـي أَنوا فركْبتاس ا لَقَدنبى ررن

) يـوم يـرونَ   21وعتوا عتوا كَبِريا (
شكَةَ لَا بلَائالْم   نيـرِمجلْمل ـذئموى ير

) وقَدمنا 22ويقُولُونَ حجرا محجورا (



إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْنـاه هبـاًء   
) أَصحاب الْجنة يومئذ خير 23منثُورا (

) ويوم تشقَّق 24مستقَرا وأَحسن مقيلًا (
بِالْغمامِ ونزلَ الْملَائكَـةُ تنزِيلًـا    السماُء

) الْملْك يومئذ الْحـق للـرحمنِ   25(
) 26وكَانَ يوما علَى الْكَافرِين عِسريا (

ويوم يعض الظَّالم علَى يديه يقُولُ يـا  
) 27لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا (

يلًـا   يلـا خذْ فُلَانخأَت نِي لَمتى لَيلَتيا و
) لَقَد أَضلَّنِي عنِ الـذِّكْرِ بعـد إِذْ   28(

جاَءنِي وكَانَ الشيطَانُ للْإِنسان خـذُولًا  



) وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَـومي  29(
) 30اتخذُوا هذَا الْقُـرَآنَ مهجـورا (  

لك جعلْنا لكُلِّ نبِي عـدوا مـن   وكَذَ
الْمجرِمني وكَفَى بِربك هاديا ونصـريا  

)31 هلَيلَ عزلَا نوا لَوكَفَر ينقَالَ الَّذو (
  بِـه تثَبنل كةً كَذَلداحلَةً ومَآنُ جالْقُر

لَا يأْتونك ) و32فُؤادك ورتلْناه ترتيلًا (
بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفِْسـريا  

)33  هِمـوهجلَى وونَ عرشحي ينالَّذ (
إِلَى جهنم أُولَئك شر مكَانا وأَضلُّ سبِيلًا 

) ولَقَد َآتينا موسى الْكتاب وجعلْنا 34(



) فَقُلْنـا  35وزِيـرا (  معه أَخاه هارونَ
اذْهبا إِلَى الْقَومِ الَّذين كَـذَّبوا بَِآياتنـا   

) وقَوم نوحٍ لَمـا  36فَدمرناهم تدمريا (
كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْناهم وجعلْناهم للناسِ 

) 37َآيةً وأَعتدنا للظَّالمني عذَابا أَليما (
وعادا وثَمود وأَصحاب الرس وقُرونـا  

) وكُلا ضربنا لَـه  38بين ذَلك كَثريا (
) ولَقَد أَتوا 39الْأَمثَالَ وكُلا تبرنا تتبِريا (

 ِء أَفَلَموالس طَرم ترطي أُمالَّت ةيلَى الْقَرع
هنوروا يكُونـونَ   يجروا لَـا يلْ كَانا ب

) وإِذَا رأَوك إِنْ يتخـذُونك  40نشورا (



إِلَّا هزوا أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّـه رسـولًا   
) إِنْ كَاد لَيضلُّنا عن َآلهتنا لَولَا أَنْ 41(

صبرنا علَيها وسوف يعلَمونَ حني يرونَ 
) أَرأَيت منِ 42اب من أَضلُّ سبِيلًا (الْعذَ

اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيه وكيلًا 
) أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ 43(

  ـملْ هامِ بعإِلَّا كَالْأَن ملُونَ إِنْ هقعي أَو
لَى ربك كَيف ) أَلَم تر إ44ِأَضلُّ سبِيلًا (

   ا ثُـمنـاكس لَهعاَء لَجش لَوالظِّلَّ و دم
) ثُـم  45جعلْنا الشمس علَيه دليلًـا ( 
) وهـو  46قَبضناه إِلَينا قَبضا يِسـريا ( 



الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لباسا والنوم سباتا 
ن ارهلَ النعجا (ووري  47شالَّـذ وهو (

   ـهتمحر يـدي نيا برشب احيلَ الرسأَر
) 48وأَنزلْنا من السماِء ماًء طَهـورا ( 

لنحيِي بِه بلْدةً ميتا ونسقيه مما خلَقْنـا  
) ولَقَد صرفْناه 49أَنعاما وأَناسي كَثريا (

ـاسِ إِلَّـا   بالن ى أَكْثَروا فَأَبذَّكَّريل مهني
) ولَو شئْنا لَبعثْنا في كُـلِّ  50كُفُورا (

) فَلَا تطـعِ الْكَـافرِين   51قَرية نذيرا (
) وهـو  52وجاهدهم بِه جِهادا كَبِريا (

 اتفُـر ذْبذَا عنِ هيرحالْب جري مالَّذ 



وهذَا ملْح أُجاج وجعلَ بينهما برزخـا  
) وهو الَّذي خلَق 53وحجرا محجورا (

من الْماِء بشرا فَجعلَه نسبا وصهرا وكَانَ 
) ويعبدونَ من دون اللَّه 54ربك قَديرا (

 مهرضلَا يو مهفَعنا لَا يم  ركَانَ الْكَـافو
) وما أَرسلْناك إِلَّـا  55علَى ربه ظَهِريا (
) قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه 56مبشرا ونذيرا (

  ـهبذَ إِلَى رختاَء أَنْ يش نرٍ إِلَّا مأَج نم
) وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لَا 57سبِيلًا (

سو وتموبِ يبِذُن كَفَى بِهو هدمبِح حب
ــبِريا ( خ هــاد ب58ع ــق ) الَّــذي خلَ



 ةتي سا فمهنيا بمو ضالْأَرو اتاومالس
   نمحشِ الـرـرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي

) وإِذَا قيـلَ لَهـم   59فَاسأَلْ بِه خبِريا (
محلروا لدجاس   نمحـا الـرمنِ قَالُوا و

) 60أَنسجد لما تأْمرنا وزادهم نفُورا (
تبارك الَّذي جعلَ في السـماِء بروجـا   

) 61وجعلَ فيها سراجا وقَمرا مـنِريا ( 
 نملْفَةً لخ ارهالنلَ ولَ اللَّيعي جالَّذ وهو

) 62يذَّكَّر أَو أَراد شـكُورا (  أَراد أَنْ
وعباد الرحمنِ الَّذين يمشـونَ علَـى   
الْأَرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجـاهلُونَ  



) والَّذين يبِيتونَ لربهِم 63قَالُوا سلَاما (
) والَّذين يقُولُونَ ربنا 64سجدا وقياما (

ا كَانَ اصهذَابإِنَّ ع منهج ذَابا عنع رِف
) إِنها ساَءت مستقَرا ومقَاما 65غَراما (

)66 لَمرِفُوا وسي فَقُوا لَمإِذَا أَن ينالَّذو (
) 67يقْتروا وكَانَ بين ذَلـك قَوامـا (  

إِلَه اللَّه عونَ معدلَا ي ينالَّذلَـا  وو را َآخ
  قإِلَّا بِـالْح اللَّه مري حالَّت فْسلُونَ النقْتي
ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْـق أَثَامـا   

)68  ـةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضي (
) إِلَّا مـن تـاب   69ويخلُد فيه مهانا (



ملَ عمعو نَآملُ ودبي كا فَأُولَئحاللًا ص
اللَّه سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه غَفُورا 

) ومن تاب وعملَ صالحا 70رحيما (
) والَّذين لَا 71فَإِنه يتوب إِلَى اللَّه متابا (

ا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مـرو 
) والَّذين إِذَا ذُكِّروا بَِآيـات  72كراما (

ربهِم لَم يخروا علَيها صـما وعميانـا   
)73  ـنا ملَن با هنبقُولُونَ ري ينالَّذو (

أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعـينٍ واجعلْنـا   
ئـك يجـزونَ   ) أُول74َللْمتقني إِماما (

الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيهـا تحيـةً   



) خالدين فيهـا حسـنت   75وسلَاما (
) قُلْ ما يعبأُ بِكُـم  76مستقَرا ومقَاما (

  فـوفَس متكَذَّب فَقَد كُماؤعلَا دي لَوبر
 ) 77يكُونُ لزاما (

  
  لشعراء سورة ا

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) تلْك َآيات الْكتابِ الْمـبِنيِ  1طسم (

) لَعلَّك باخع نفْسك أَلَّـا يكُونـوا   2(
) نِنيمؤ3م  ـنم هِملَيلْ عزنأْ نشإِنْ ن (

 نيعاضا خلَه ماقُهنأَع ةً فَظَلَّتاِء َآيمالس



وما يأْتيهِم من ذكْرٍ من الـرحمنِ  ) 4(
) نيرِضعم هنوا عإِلَّا كَان ثدح5م فَقَد (

    وا بِـهـا كَـاناُء مبأَن يهِمأْتيوا فَسكَذَّب
) أَولَم يروا إِلَى الْـأَرضِ  6يستهزِئُونَ (

) 7( كَم أَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَـرِميٍ 
   مها كَـانَ أَكْثَـرمةً ولََآي كي ذَلإِنَّ ف

) نِنيمؤ8م    زِيـزالْع ـولَه ـكبإِنَّ رو (
) يمح9الر  ـى أَنوسم كبى رادإِذْ نو (

) نيمالظَّال مالْقَو نَ  10ائْتـوعرف مقَو (
أَنْ  ) قَالَ رب إِني أَخاف11أَلَا يتقُونَ (
) ونكَذِّبلَـا   12يرِي وـدص يقضيو (



) 13ينطَلق لسانِي فَأَرسلْ إِلَى هارونَ (
   لُـونقْتأَنْ ي ـاففَأَخ بذَن لَيع ملَهو

)14  كُـمعا ما إِنناتا بَِآيبقَالَ كَلَّا فَاذْه (
إِنـا   ) فَأْتيا فرعونَ فَقُولَا15مستمعونَ (

) نيالَمالْع بولُ رسـلْ  16رسأَنْ أَر (
) قَالَ أَلَم نربـك  17معنا بنِي إِسرائيلَ (

  ـنِنيس رِكمع نا مينف لَبِثْتا ويدلا وينف
)18 تأَنو لْتي فَعالَّت كلَتفَع لْتفَعو (

) رِينالْكَاف ن19ملْتا ) قَالَ فَعأَنا إِذًا وه
) الِّنيالض نـا  20ملَم كُمنم ترفَفَر (

خفْتكُم فَوهب لي ربي حكْما وجعلَنِي 



) نيلسرالْم نـا  21مهنمةٌ تمنِع لْكتو (
) قَالَ 22علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائيلَ (

) قَـالَ  23لَمني (فرعونُ وما رب الْعا
رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما إِنْ 

) نِنيوقم متأَلَـا  24كُن لَهوح نمقَالَ ل (
) قَــالَ ربكُــم ورب 25تسـتمعونَ ( 

) نيلالْأَو كُمائ26َآب ولَكُمسقَالَ إِنَّ ر (
لَم كُملَ إِلَيسي أُرونٌ (الَّذنقَالَ 27ج (

رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ وما بينهمـا إِنْ  
) قَالَ لَئنِ اتخـذْت  28كُنتم تعقلُونَ (

  ونِنيـجسالْم نم كلَنعرِي لَأَجا غَيإِلَه



) قَالَ أَولَو جِئْتك بِشـيٍء مـبِنيٍ   29(
ـ  30( إِنْ كُن بِـه قَالَ فَأْت (  ـنم ت

) نيقاد31الص  ـيفَإِذَا ه اهصفَأَلْقَى ع (
) بِنيانٌ مب32ثُع  ـيفَإِذَا ه هدي عزنو (

) رِيناظلناُء لضي33ب  لَـهولَإِ حلْمقَالَ ل (
 ) ـيملع راحذَا لَسأَنْ  34إِنَّ ه رِيـدي (

مـاذَا  يخرِجكُم من أَرضكُم بِِسحرِه فَ
) قَالُوا أَرجِه وأَخاه وابعثْ 35تأْمرونَ (

) رِيناشنِ حائدي الْمبِكُلِّ 36ف وكأْتي (
) فَجمـع السـحرةُ   37سحارٍ عليمٍ (

) وقيلَ للنـاسِ  38لميقَات يومٍ معلُومٍ (



ـ  39هلْ أَنتم مجتمعونَ ( ع ) لَعلَّنـا نتبِ
 ) بِنيـالالْغ موا هةَ إِنْ كَانرح40الس (

فَلَما جاَء السحرةُ قَالُوا لفرعونَ أَئن لَنا 
) بِنيالالْغ نحا نا إِنْ كُنرقَـالَ  41لَأَج (

) بِنيقَرالْم نإِذًا لَم كُمإِنو معقَالَ 42ن (
) 43نتم ملْقُـونَ ( لَهم موسى أَلْقُوا ما أَ

   ةـزقَـالُوا بِعو مهيصعو مالَهبا حفَأَلْقَو
) فَـأَلْقَى  44فرعونَ إِنا لَنحن الْغالبونَ (

موسى عصاه فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ 
)45 ) ينـاجِدةُ سرحالس ي46) فَأُلْق (

 با بِـرنقَالُوا َآم  ) نيـالَم47الْع بر (



) قَالَ َآمنتم لَه قَبلَ 48موسى وهارونَ (
 كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِري هإِن أَنْ َآذَنَ لَكُم
 كُميدأَي نونَ لَأُقَطِّعلَمعت فوفَلَس رحالس
    كُمنـلِّبلَأُصو لَـافخ ـنم لَكُمجأَرو

مأَج) نيا 49عنبا إِلَى رإِن ريقَالُوا لَا ض (
) إِنا نطْمع أَنْ يغفر لَنـا  50منقَلبونَ (

   نِنيمـؤلَ الْمـا أَوا أَنْ كُنانطَايا خنبر
) وأَوحينا إِلَى موسـى أَنْ أَسـرِ   51(

 ) فَأَرسـلَ 52بِعبادي إِنكُم متبعـونَ ( 
 ) ـرِيناشنِ حائدي الْمنُ فوعرإِنَّ 53ف (

) وإِنهم لَنـا  54هؤلَاِء لَشرذمةٌ قَليلُونَ (



) وإِنا لَجميع حـاذرونَ  55لَغائظُونَ (
)56  ـونيعو اتنج نم ماهنجرفَأَخ (
) كَذَلك 58) وكُنوزٍ ومقَامٍ كَرِميٍ (57(

أَويلَ (وائرنِي إِسا باهثْن59ر موهعبفَأَت (
) نيرِقشقَالَ 60م انعماَءى الْجرا تفَلَم (

) 61أَصحاب موسى إِنا لَمـدركُونَ ( 
) 62قَالَ كَلَّا إِنَّ معي ربي سـيهدينِ ( 

  ـاكصبِع رِباض ى أَنوسا إِلَى منيحفَأَو
حالْب  دقٍ كَـالطَّورفَكَانَ كُلُّ ف فَلَقفَان ر

) 64) وأَزلَفْنا ثَم الَْآخرِين (63الْعظيمِ (
) نيعمأَج هعم نمى ووسا منيجأَن65و (



) رِينا الَْآخقْنأَغْر 66ثُم  ـكي ذَلإِنَّ ف (
 ) نِنيمـؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً و67لََآي (

) يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رلُ 68واتو (
) يماهرأَ إِببن هِملَي69ع  أَبِيـهإِذْ قَالَ ل (
) قَـالُوا نعبـد   70وقَومه ما تعبدونَ (

) نيفاكا عظَلُّ لَها فَنامنلْ 71أَصقَالَ ه (
أَو ) 72يســمعونكُم إِذْ تــدعونَ ( 

) قَالُوا بـلْ  73ينفَعونكُم أَو يضرونَ (
) قَالَ 74وجدنا َآباَءنا كَذَلك يفْعلُونَ (

) أَنـتم  75أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبـدونَ ( 
) فَإِنهم عدو لي 76وَآباؤكُم الْأَقْدمونَ (



) نيالَمالْع بلَقَنِـي  ) ال77َّإِلَّا ري خذ
) والَّذي هو يطْعمنِـي  78فَهو يهدينِ (

) وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ 79ويسقنيِ (
) 81) والَّذي يميتنِي ثُم يحـيِنيِ ( 80(

  مـوي ييئَتطي خل رفغأَنْ ي عي أَطْمالَّذو
) رب هـب لـي حكْمـا    82الدينِ (

) واجعلْ لي 83لْحقْنِي بِالصالحني (وأَ
   ) رِينـي الْـَآخقٍ فـدانَ صس84ل (
) 85واجعلْنِي من ورثَة جنة النعـيمِ ( 
) الِّنيالض نكَانَ م هأَبِي إِنل راغْف86و (

) يـوم لَـا   87ولَا تخزِنِي يوم يبعثُونَ (



الٌ وم فَعنونَ (ين88لَا ب ى اللَّهأَت نإِلَّا م (
) وأُزلفَـت الْجنـةُ   89بِقَلْبٍ سليمٍ (

) نيقتلْم90ل اوِينلْغل يمحالْج تزربو (
) وقيلَ لَهم أَين ما كُنتم تعبـدونَ  91(
)92  أَو كُمونـرصنلْ يه اللَّه وند نم (

صتنونَ (ي93ر   ـمـا هيهوا فبكفَكُب (
) وجنود إِبليس أَجمعونَ 94والْغاوونَ (

) 96) قَالُوا وهم فيها يختصمونَ (95(
) إِذْ 97تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلَالٍ مـبِنيٍ ( 

) نيالَمالْع ببِر يكُموسا 98نلَّنا أَضمو (
ونَ (إِلَّا الْمرِم99ج نيعافش نا ما لَنفَم (



) فَلَو 101) ولَا صديقٍ حميمٍ (100(
) نِنيمؤالْم نكُونَ مةً فَنا كَر102أَنَّ لَن (

   مها كَـانَ أَكْثَـرمةً ولََآي كي ذَلإِنَّ ف
) نِنيمؤ103م  زِيـزالْع ولَه كبإِنَّ رو (
) يمحـوحٍ    104الرن مقَـو تكَـذَّب (

) نيلسر105الْم  مـوهأَخ مإِذْ قَالَ لَه (
) إِني لَكُم رسولٌ 106نوح أَلَا تتقُونَ (

) ني107أَم   ـونيعأَطو قُوا اللَّـهفَات (
) وما أَسأَلُكُم علَيه من أَجـرٍ إِنْ  108(

ـ  الْع بلَى رإِلَّا ع رِيأَج) ني109الَم (
) ونيعأَطو قُوا اللَّه110فَات نمؤقَالُوا أَن (



) قَالَ وما 111لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ (
) إِنْ 112علْمي بِما كَانوا يعملُـونَ ( 

حسابهم إِلَّا علَى ربي لَـو تشـعرونَ   
) 114ني () وما أَنا بِطَارِد الْمؤمن113ِ(

) بِنيم يرذا إِلَّا ن115إِنْ أَن لَم نقَالُوا لَئ (
   نيـومجرالْم ـنم نكُونلَت وحا ني هتنت

)116   وني كَـذَّبمإِنَّ قَـو بقَالَ ر (
) فَافْتح بينِي وبينهم فَتحا ونجنِي 117(

نِنيمؤالْم نم يعم نم118( و اهنيجفَأَن (
) ونحشالْم ي الْفُلْكف هعم نم119و (

) نياقالْب دعا بقْنأَغْر ـي  120ثُمإِنَّ ف (



   نِنيمـؤم مها كَانَ أَكْثَـرمةً ولََآي كذَل
)121  يمحالـر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو (
)122رالْم ادع تكَذَّب () نيل123س (

إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم هود أَلَـا تتقُـونَ   
)124) نيولٌ أَمسر ي لَكُم125) إِن (

  ) ـونيعأَطو قُوا اللَّـهـا  126فَاتمو (
أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى 

) نيالَمالْع بونَ بِكُل127ِّرنبرِيعٍ  ) أَت
) وتتخذُونَ مصـانِع  128َآيةً تعبثُونَ (

) وإِذَا بطَشـتم  129لَعلَّكُم تخلُدونَ (
) ارِينبج متطَش130ب   قُوا اللَّـهفَـات (



) ونيعأَط131و  كُمـدي أَمقُوا الَّذاتو (
نِني ) أَمدكُم بِأَنعامٍ وب132بِما تعلَمونَ (

)133) ونيعو اتنجـي  134) وإِن (
) 135أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ (

 نم كُنت لَم أَم ظْتعا أَونلَياٌء عوقَالُوا س
) نيظاع136الْو   لُـقذَا إِلَّـا خإِنْ ه (

) نيل137الْأَو   ـذَّبِنيعبِم ـنحا نمو (
ذَّبوه فَأَهلَكْناهم إِنَّ في ذَلك ) فَك138َ(

 ) نِنيمـؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً و139لََآي (
 ) يمحالـر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ ر140و (

) نيلسرالْم ودثَم تإِذْ قَالَ 141كَذَّب (



) 142لَهم أَخوهم صالح أَلَا تتقُـونَ ( 
) فَاتقُوا اللَّه 143م رسولٌ أَمني (إِني لَكُ

) ونيعأَط144و نم هلَيع أَلُكُما أَسمو (
  نيـالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج

)145  ـنِنيا َآمناها هي مكُونَ فرتأَت (
)146  ) ـونيعو ـاتني ج147) ف (

) 148عها هضـيم ( وزروعٍ ونخلٍ طَلْ
    نيـا فَـارِهوتيـالِ بالْجِب نونَ متحنتو

)149 ) ـونيعأَطو قُوا اللَّه150) فَات (
) نيرِفسالْم روا أَميعطلَا ت151و ينالَّذ (

يفِْسدونَ في الْأَرضِ ولَـا يصـلحونَ   



)152حسالْم نم تا أَنمقَالُوا إِن ( رِين
)153 ةبَِآي ا فَأْتثْلُنم رشإِلَّا ب تا أَنم (

) نيقادالص نم ت154إِنْ كُن هذقَالَ ه (
ناقَةٌ لَها شرب ولَكُم شرب يومٍ معلُـومٍ  

)155  ـذَكُمأْخوٍء فَيا بِسوهسملَا تو (
 ) فَعقَروهـا 156عذَاب يومٍ عظـيمٍ ( 
 ) نيمـادوا نحب157فَأَص  مـذَهفَأَخ (

الْعذَاب إِنَّ في ذَلك لََآيةً ومـا كَـانَ   
) نِنيمؤم مه158أَكْثَر ولَه كبإِنَّ رو (

) يمحالر زِيز159الْع لُوط مقَو تكَذَّب (
) نيلسر160الْم  مـوهأَخ مإِذْ قَالَ لَه (



) إِني لَكُم رسولٌ 161ا تتقُونَ (لُوطٌ أَلَ
) ني162أَم   ـونيعأَطو قُوا اللَّـهفَات (

) وما أَسأَلُكُم علَيه من أَجـرٍ إِنْ  163(
 ) نيـالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِي164أَج (
 ) نيـالَمالْع نانَ مونَ الذُّكْرأْت165أَت (

ق لَكُـم ربكُـم مـن    وتذَرونَ ما خلَ
) 166أَزواجِكُم بلْ أَنتم قَوم عـادونَ ( 

   ـنم نكُـونا لُوطُ لَتي هتنت لَم نقَالُوا لَئ
) جِنيرخ167الْم نم كُملمعي لقَالَ إِن (

) نيـا  168الْقَالمي ملأَهنِي وجن بر (
جيناه وأَهلَه أَجمعني ) فَن169يعملُونَ (



)170) ابِرِيني الْغا فوزج171) إِلَّا ع (
 ) رِينا الْـَآخنرمد ـا  172ثُمنطَرأَمو (

    ـذَرِيننالْم طَـرـاَء ما فَسطَرم هِملَيع
) إِنَّ في ذَلك لََآيةً ومـا كَـانَ   173(

) نِنيمؤم مه174أَكْثَرو ( ولَه كبإِنَّ ر
) يمحالر زِيز175الْع ابحأَص كَذَّب (

) نيلسرالْم كَة176الْأَي  ـمإِذْ قَالَ لَه (
) إِنـي لَكُـم   177شعيب أَلَا تتقُونَ (

) نيولٌ أَمس178ر ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات (
)179نم هلَيع أَلُكُما أَسمـرٍ إِنْ   ) وأَج

 ) نيـالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِي180أَج (



  ِسـرِينخالْم نوا مكُونلَا تلَ وفُوا الْكَيأَو
) وزِنوا بِالْقسـطَاسِ الْمسـتقيمِ   181(
) ولَا تبخسوا الناس أَشياَءهم ولَا 182(

  ) ينفِْسـدضِ مي الْـأَرا فثَوع183ت (
   نيلالْجِبِلَّـةَ الْـأَوو لَقَكُمي خقُوا الَّذاتو

)184 رِينحسالْم نم تا أَنمقَالُوا إِن (
) وما أَنت إِلَّا بشـر مثْلُنـا وإِنْ   185(

) بِنيالْكَاذ نلَم كظُنطْ  186نـقفَأَس (
ـ  م تاِء إِنْ كُنمالس نفًا مسا كنلَيع ن

) نيقادـا  187الصبِم لَمي أَعبقَالَ ر (
) فَكَـذَّبوه فَأَخـذَهم   188تعملُونَ (



عذَاب يومِ الظُّلَّة إِنه كَانَ عذَاب يـومٍ  
) إِنَّ في ذَلك لََآيـةً ومـا   189عظيمٍ (

) نِنيمؤم مه190كَانَ أَكْثَر كبإِنَّ رو (
 ولَه) يمحالر زِيززِيـلُ  191الْعنلَت هإِنو (

) نيالَمالْع ب192ر  وحالـر لَ بِهزن (
) ني193الْأَم  ـنكُونَ متل لَى قَلْبِكع (

) رِينذنـبِنيٍ  194الْمم بِيرع انسبِل (
)195) نيلرِ الْأَوبي زلَف هإِن196) و (

كُني لَمنِـي   أَواُء بلَمع هلَمعةً أَنْ يَآي ملَه
) ولَو نزلْناه علَى بعضِ 197إِسرائيلَ (

) نيمجوا 198الْأَعا كَانم هِملَيع أَهفَقَر (



) نِنيمؤم ـي  199بِهف اهلَكْنس ككَذَل (
) نيرِمج200قُلُوبِ الْم ونَ بِهنمؤلَا ي (

تح) يمالْأَل ذَابا الْعور201ى ي مهيأْتفَي (
) فَيقُولُـوا  202بغتةً وهم لَا يشعرونَ (
) أَفَبِعـذَابِنا  203هلْ نحن منظَـرونَ ( 

) أَفَرأَيت إِنْ متعناهم 204يستعجِلُونَ (
) نِنيوا   205سـا كَـانم ماَءهج ثُم (

دوعـا   206ونَ (يم مهـنى عا أَغْنم (
) وما أَهلَكْنا مـن  207كَانوا يمتعونَ (

) ذكْرى وما 208قَرية إِلَّا لَها منذرونَ (
) نيما ظَال209كُن   بِـه لَـتزنا تمو (



) نياطيـا  210الشمو مي لَهغبنا يمو (
إِنهم عـنِ السـمعِ   ) 211يستطيعونَ (
) فَلَا تدع مع اللَّه إِلَها 212لَمعزولُونَ (

) ذَّبِنيعالْم نكُونَ مفَت ر213َآخ رذأَنو (
 ) بِنيالْـأَقْر كتريش214ع  ـضفاخو (

    نِنيمـؤالْم ـنم ـكعبنِ اتمل كاحنج
ني برِيٌء مما ) فَإِنْ عصوك فَقُلْ إ215ِ(

) وتوكَّلْ علَى الْعزِيـزِ  216تعملُونَ (
) الَّذي يراك حني تقُـوم  217الرحيمِ (

)218) يناجِدي السف كقَلُّبت219) و (
 ) ـيملالْع يعمالس وه هـلْ  220إِنه (



) نياطيلُ الشزنت نلَى مع ئُكُمب221أُن (
) يلْقُونَ 222تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ (

) 223السمع وأَكْثَـرهم كَـاذبونَ (  
) أَلَم تر 224والشعراُء يتبِعهم الْغاوونَ (
) وأَنهم 225أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ (

ا الَّذين ) إِل226َّيقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ (
  وا اللَّـهذَكَرو اتحاللُوا الصمعوا ونَآم
كَثريا وانتصروا من بعـد مـا ظُلمـوا    
وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ 

)227 ( 



  
  سورة النمل

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
رَآن وكتابٍ مـبِنيٍ  طس تلْك َآيات الْقُ

)1) نِنيمؤلْمى لرشبى ود2) ه ينالَّذ (
   ـمهكَـاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقي

) إِنَّ الَّذين لَـا  3بِالَْآخرة هم يوقنونَ (
  ـمفَه مالَهمأَع ما لَهنيز ةرونَ بِالَْآخنمؤي

) أُولَئك الَّذين لَهم سـوُء  4( يعمهونَ
الْعذَابِ وهم في الَْآخرة هم الْأَخسرونَ 

) وإِنك لَتلَقَّى الْقُرَآنَ من لَدنْ حكيمٍ 5(



) إِذْ قَالَ موسى لأَهلـه إِنـي   6عليمٍ (
يكُمَآت رٍ أَوبا بِخهنم يكُمَآتا سارن تسَآن 

) فَلَما 7بِشهابٍ قَبسٍ لَعلَّكُم تصطَلُونَ (
 نمارِ وي النف نم ورِكأَنْ ب يودا ناَءهج

) نيالَمالْع بر انَ اللَّهحبسا ولَهو8ح (
) يمكالْح زِيزالْع ا اللَّهأَن هى إِنوسا م9ي (

َآها رفَلَم اكصأَلْقِ عانٌّ وا جهكَأَن زتها ت
 فخى لَا توسا مي قِّبعي لَما وبِردلَّى مو

) إِلَّا 10إِني لَا يخاف لَدي الْمرسلُونَ (
من ظَلَم ثُم بدلَ حسنا بعد سوٍء فَـإِني  

) يمحر ـي   11غَفُورف كـدلْ يخأَدو (



جرخت بِكيـي   جوٍء فرِ سغَي ناَء مضيب
تسعِ َآيات إِلَى فرعونَ وقَومه إِنهم كَانوا 

) نيقا فَاسما 12قَوناتَآي مهاَءتا جفَلَم (
  ) ـبِنيم رـحذَا سةً قَالُوا هرصب13م (

وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْمـا  
عو ينفِْسدةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُرا فَانلُو
) ولَقَد َآتينا داوود وسلَيمانَ علْما 14(

وقَالَا الْحمد للَّه الَّذي فَضلَنا علَى كَـثريٍ  
) نِنيمــؤالْم هــادبع ــنرِثَ 15موو (

الناس علِّمنا أَيها  سلَيمانُ داوود وقَالَ يا
منطق الطَّيرِ وأُوتينا من كُلِّ شيٍء إِنَّ هذَا 



  ) ـبِنيـلُ الْمالْفَض و16لَه  ـرشحو (
لسلَيمانَ جنوده من الْجِن والْإِنسِ والطَّيرِ 

) حتى إِذَا أَتوا علَـى  17فَهم يوزعونَ (
ت نملَةٌ يا أَيهـا النمـلُ   واد النملِ قَالَ

ادخلُوا مساكنكُم لَا يحطمنكُم سلَيمانُ 
) فَتبسم 18وجنوده وهم لَا يشعرونَ (

ضاحكًا من قَولها وقَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ 
أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَـى  

لدي وأَنْ أَعمـلَ صـالحا ترضـاه    وا
 نيحالالص كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدو

) وتفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لي لَا أَرى 19(



  ) بِنيـائالْغ ـنكَانَ م أَم دهد20الْه (
و لَأُعذِّبنه عذَابا شـديدا أَو لَأَذْبحنـه أَ  

) فَمكَثَ غَير 21لَيأْتيني بِسلْطَان مبِنيٍ (
   ـطْ بِـهحت ا لَمبِم طتفَقَالَ أَح يدعب

) إِنـي  22وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقنيٍ (
وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ 

) يمظع شرا علَهٍء وي23شتدجا ) وه
 اللَّه وند نسِ مملشونَ لدجسا يهمقَوو
وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ 

) أَلَّـا  24السبِيلِ فَهم لَـا يهتـدونَ (  
يسجدوا للَّه الَّذي يخرِج الْخبَء فـي  



تخفُـونَ   السماوات والْأَرضِ ويعلَم ما
) اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب 25وما تعلنونَ (

) قَـالَ سـننظُر   26الْعرشِ الْعظـيمِ ( 
 ) بِنيالْكَـاذ نم تكُن أَم قْتد27أَص (

اذْهب بِكتابِي هذَا فَأَلْقه إِلَيهِم ثُم تـولَّ  
جِعراذَا يم ظُرفَان مهن28ونَ (ع قَالَت (

  كَـرِمي ابتك إِلَي يي أُلْقلَأُ إِنا الْمها أَيي
)29  مِ اللَّـهبِس هإِنانَ وملَيس نم هإِن (

) أَلَّا تعلُوا علَـي  30الرحمنِ الرحيمِ (
) نيملسونِي مأْتـا   31وهـا أَيي قَالَت (

في أَمرِي ما كُنت قَاطعـةً   الْملَأُ أَفْتونِي



) وندهشى تتا حر32أَم  ـنحقَالُوا ن (
 كإِلَي رالْأَمو يددأْسٍ شأُولُو بو ةأُولُو قُو

) رِينأْماذَا تظُرِي مإِنَّ  33فَان قَالَـت (
الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا 

زلُونَ (أَعفْعي ككَذَللَّةً وا أَذهل34ةَ أَه (
   ةٌ بِـمرـاظفَن ةيدبِه هِملَةٌ إِلَيسري مإِنو

) فَلَمـا جـاَء   35يرجِع الْمرسـلُونَ ( 
  ـانِيا َآتالٍ فَمنِ بِموندمانَ قَالَ أَتملَيس

متلْ أَنب اكُما َآتمم ريخ اللَّه   كُمتيـدبِه
) ارجِع إِلَيهِم فَلَنـأْتينهم  36تفْرحونَ (

بِجنود لَا قبلَ لَهم بِها ولَنخرِجنهم منها 



) قَالَ يا أَيهـا  37أَذلَّةً وهم صاغرونَ (
الْملَأُ أَيكُم يأْتينِي بِعرشها قَبلَ أَنْ يأْتونِي 

م) نيملا 38سأَن الْجِن نم فْريتقَالَ ع (
َآتيك بِه قَبلَ أَنْ تقُوم من مقَامك وإِنـي  

) نيأَم لَقَوِي هلَي39ع هدني عقَالَ الَّذ (
 دترلَ أَنْ يقَب بِه يكا َآتابِ أَنتالْك نم لْمع

ه مستقرا عنده قَالَ إِلَيك طَرفُك فَلَما رَآ
  أَم ـكُرنِي أَأَشلُوبيي لبلِ رفَض نذَا مه
 نمو فِْسهنل كُرشا يمفَإِن كَرش نمو أَكْفُر

 ) كَـرِمي ي غَنِيبفَإِنَّ ر قَـالَ  40كَفَر (
 نكِّروا لَها عرشها ننظُر أَتهتدي أَم تكُونُ



) فَلَما جاَءت 41من الَّذين لَا يهتدونَ (
   ـوه ـهكَأَن قَالَت كشركَذَا عيلَ أَهق
  نيمـلسا مكُنا وهلقَب نم لْما الْعينأُوتو

)42 وند نم دبعت تا كَانا مهدصو (
  رِينمٍ كَـافقَو نم تا كَانهإِن 43(اللَّه (

 هتِسبح هأَتا رفَلَم حري الصلخا اديلَ لَهق
 حرص ها قَالَ إِنهاقَيس نع فَتكَشةً ولُج
 تي ظَلَمإِن بر قَالَت ارِيرقَو نم درمم
  بر لَّـهانَ لملَيس عم تلَمأَسفِْسي ون

) نيالَم44الْعلَقَدو (   ـودا إِلَى ثَملْنسأَر
  ـمفَإِذَا ه وا اللَّهدباع ا أَنحالص ماهأَخ



) قَالَ يا قَومِ لم 45فَرِيقَان يختصمونَ (
تستعجِلُونَ بِالسيئَة قَبلَ الْحسـنة لَولَـا   

) 46تستغفرونَ اللَّه لَعلَّكُم ترحمـونَ ( 
يرنا بِك وبِمن معك قَالَ طَائركُم قَالُوا اطَّ

) 47عند اللَّه بلْ أَنتم قَـوم تفْتنـونَ (  
وكَانَ في الْمدينة تسعةُ رهط يفِْسدونَ 

) قَـالُوا  48في الْأَرضِ ولَا يصلحونَ (
 ثُم لَهأَهو هنتيبلَن وا بِاللَّهمقَاست  قُـولَنلَن

لوليه ما شهِدنا مهلـك أَهلـه وإِنـا    
) ومكَروا مكْرا ومكَرنا 49لَصادقُونَ (

) فَـانظُر  50مكْرا وهم لَا يشـعرونَ ( 



  مـاهنرما دأَن مكْرِهةُ مباقكَانَ ع فكَي
) نيعمأَج مهمقَو51و لْكفَت (  مهـوتيب

خاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ في ذَلك لََآيةً لقَومٍ 
) وأَنجينا الَّـذين َآمنـوا   52يعلَمونَ (

) ولُوطًـا إِذْ قَـالَ   53وكَانوا يتقُونَ (
لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ وأَنتم تبصـرونَ  

الرجالَ شهوةً مـن  ) أَئنكُم لَتأْتونَ 54(
) 55دون النساِء بلْ أَنتم قَوم تجهلُونَ (

فَما كَانَ جواب قَومـه إِلَّـا أَنْ قَـالُوا    
 اسأُن مهإِن كُمتيقَر نم وا َآلَ لُوطرِجأَخ

) فَأَنجيناه وأَهلَـه إِلَّـا   56يتطَهرونَ (



قَد هأَترام  ) ـابِرِينالْغ ـنا ماهن57ر (
    طَـرـاَء ما فَسطَـرم هِملَيا عنطَرأَمو

) ذَرِينن58الْم  ـلَامسو لَّهل دمقُلِ الْح (
علَى عباده الَّذين اصطَفَى َآللَّه خير أَمـا  

) أَمن خلَق السـماوات  59يشرِكُونَ (
نزلَ لَكُم من السـماِء مـاًء   والْأَرض وأَ

 ا كَانَ لَكُمم ةجهب ذَات قائدح ا بِهنتبفَأَن
 مقَو ملْ هب اللَّه عم لَها أَئهرجوا شبِتنأَنْ ت

) أَمن جعلَ الْأَرض قَـرارا  60يعدلُونَ (
لَ لَهعجا وارها أَنلَالَهلَ خعجو ياسوا ر

 اللَّه عم لَها أَئاجِزنِ حيرحالْب نيلَ بعجو



) أَمن يجِيب 61بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ (
الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشـف السـوَء   
  اللَّـه عم لَهضِ أَئلَفَاَء الْأَرخ لُكُمعجيو

) أَمن يهديكُم في 62نَ (قَليلًا ما تذَكَّرو
  ـاحيلُ الرسري نمرِ وحالْبو رالْب اتظُلُم
بشرا بين يدي رحمته أَئلَه مع اللَّه تعالَى 

) أَمن يبدأُ الْخلْق 63اللَّه عما يشرِكُونَ (
سـماِء  ثُم يعيده ومن يرزقُكُم مـن ال 

 كُمانهروا باتقُلْ ه اللَّه عم لَهضِ أَئالْأَرو
) نيقادص مت64إِنْ كُن نم لَمعقُلْ لَا ي (

  إِلَّا اللَّـه بيضِ الْغالْأَرو اتاومي السف



) بـلِ  65وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُـونَ ( 
خرة بلْ هـم فـي   ادارك علْمهم في الَْآ

) 66شك منها بلْ هم منها عمـونَ ( 
وقَالَ الَّذين كَفَروا أَئذَا كُنا ترابا وَآباؤنا 

) لَقَد وعدنا هـذَا  67أَئنا لَمخرجونَ (
 رياطذَا إِلَّا أَسلُ إِنْ هقَب نا مناؤَآبو نحن

نيلضِ   68( الْأَوـي الْـأَروا فريقُلْ س (
   نيـرِمجـةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرفَان

فـي   ن) ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك69ُ(
) ويقُولُونَ متى 70ضيقٍ مما يمكُرونَ (

) نيقادص متإِنْ كُن دعذَا الْوقُـلْ  71ه (



فدكُونَ رى أَنْ يسي  عالَّذ ضعب لَكُم
) وإِنَّ ربك لَذُو فَضلٍ 72تستعجِلُونَ (

علَى الناسِ ولَكن أَكْثَرهم لَا يشـكُرونَ  
)73 ــنكــا تم لَمعلَــي ــكبإِنَّ رو (

) وما مـن  74صدورهم وما يعلنونَ (
لَّا في كتابٍ غَائبة في السماِء والْأَرضِ إِ

) إِنَّ هذَا الْقُرَآنَ يقُص علَـى  75مبِنيٍ (
بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّذي هم فيه يختلفُونَ 

)76   نِنيمـؤلْمـةٌ لمحرى ودلَه هإِنو (
)77  ـهكْمبِح مهنيي بقْضي كبإِنَّ ر (

يملالْع زِيزالْع وهلَـى  78( وكَّلْ عوفَت (



) إِنك لَا 79اللَّه إِنك علَى الْحق الْمبِنيِ (
تسمع الْموتى ولَا تسمع الصم الدعاَء إِذَا 

) بِرِيندا ملَّوي  80وـادبِه تا أَنمو (
  ـنإِلَّا م عمسإِنْ ت هِملَالَتض نيِ عمالْع

نمؤونَ (  يمـلسم ما فَهناتإِذَا 81بَِآيو (
 نةً مابد ما لَهنجرأَخ هِملَيلُ عالْقَو قَعو
الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بَِآياتنا لَا 

) ويوم نحشر من كُلِّ أُمة 82يوقنونَ (
بَِآي كَذِّبي نما مجـونَ  فَوعوزي ما فَهنات

)83   متاُءوا قَـالَ أَكَـذَّبى إِذَا جتح (
بَِآياتي ولَم تحيطُوا بِها علْمـا أَم مـاذَا   



) ووقَع الْقَولُ علَيهِم 84كُنتم تعملُونَ (
) أَلَـم  85بِما ظَلَموا فَهم لَا ينطقُونَ (

اللَّيلَ ليسكُنوا فيه والنهار يروا أَنا جعلْنا 
مبصرا إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يؤمنونَ 

)86 نم ورِ فَفَزِعي الصف فَخني مويو (
  ـنضِ إِلَّا مي الْأَرف نمو اتاومي السف

) رِيناخد هوكُلٌّ أَتو اَء اللَّهى 87شرتو (
  ـرم رمت يهةً وداما جهبسحالَ تالْجِب
السحابِ صنع اللَّه الَّذي أَتقَن كُلَّ شيٍء 

) مـن جـاَء   88إِنه خبِري بِما تفْعلُونَ (
بِالْحسنة فَلَه خير منها وهم من فَـزعٍ  



السـيئَة  ) ومن جاَء ب89ِيومئذ َآمنونَ (
فَكُبت وجوههم في النارِ هلْ تجزونَ إِلَّا 

) إِنما أُمـرت أَنْ  90ما كُنتم تعملُونَ (
  لَـها وهمري حالَّذ ةلْدالْب هذه بر دبأَع
    ـنأَنْ أَكُـونَ م تـرأُمٍء ويكُلُّ ش

) نيملس91الْمأَنْ أَتـنِ  ) وَآنَ فَمالْقُر لُو
اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن ضـلَّ  

) رِينذنالْم نا ما أَنمقُـلِ  92فَقُلْ إِنو (
الْحمد للَّه سيرِيكُم َآياته فَتعرِفُونها وما 

 ) 93ربك بِغافلٍ عما تعملُونَ (



  
  سورة القصص 

يمِبِسحنِ الرمحالر مِ اللَّه  
) تلْك َآيات الْكتابِ الْمـبِنيِ  1طسم (

) نتلُوا علَيك من نبإِ موسى وفرعونَ 2(
) إِنَّ فرعونَ علَا 3بِالْحق لقَومٍ يؤمنونَ (

 فعضتسا يعيا شلَهلَ أَهعجضِ وي الْأَرف
منهم يذَبح أَبنـاَءهم ويسـتحيِي   طَائفَةً 

 ) ينفِْسـدالْم نكَانَ م هإِن ماَءه4نِس (
ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذين استضعفُوا في 
 نيارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ والْأَر



)5 ضِ وي الْـأَرف ملَه كِّنمنو (  ـرِين
فرعونَ وهامانَ وجنودهما مـنهم مـا   

) وأَوحينـا إِلَـى أُم   6كَانوا يحذَرونَ (
 يهفَأَلْق هلَيع فْتفَإِذَا خ يهعضى أَنْ أَروسم
 وهادا رنِي إِنزحلَا تي وافخلَا تو مي الْيف

  ـنم لُوهاعجو كإِلَي ) نيـلسر7الْم (
فَالْتقَطَه َآلُ فرعونَ ليكُونَ لَهم عـدوا  
وحزنا إِنَّ فرعونَ وهامانَ وجنودهمـا  

) نيئاطوا خنَ 8كَانوعرأَةُ فرام قَالَتو (
قُرةُ عينٍ لي ولَك لَا تقْتلُوه عسـى أَنْ  

تن ا أَونفَعنونَ  يرـعشلَا ي مها ولَدو ذَهخ



) وأَصبح فُؤاد أُم موسى فَارِغًـا إِنْ  9(
كَادت لَتبدي بِه لَولَا أَنْ ربطْنـا علَـى   

) نِنيمؤالْم نكُونَ متا ل10قَلْبِه قَالَتو (
 مهبٍ ونج نع بِه ترصفَب يهقُص هتأُخل

ونَ (لَا يرع11ش عاضرالْم هلَيا عنمرحو (
 تيلِ بلَى أَهع لُّكُملْ أَده لُ فَقَالَتقَب نم

) 12يكْفُلُونه لَكُم وهم لَه ناصـحونَ ( 
فَرددناه إِلَى أُمه كَي تقَر عينها ولَا تحزنَ 

ه حق ولَكن أَكْثَرهم ولتعلَم أَنَّ وعد اللَّ
) ولَمـا بلَـغَ أَشـده    13لَا يعلَمونَ (

  ككَـذَلا ولْمعا وكْمح اهنيى َآتوتاسو



) ِسنِنيحزِي الْمجةَ 14نيندلَ الْمخدو (
علَى حنيِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد فيهـا  

لَانتقْتنِ يلَيجر  نذَا مهو هتيعش نذَا مه
عدوه فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَـى  
الَّذي من عدوه فَوكَزه موسى فَقَضـى  
 ودع هإِن طَانيلِ الشمع نذَا مقَالَ ه هلَيع

) بِنيلٌّ مض15م تي ظَلَمإِن بقَالَ ر (
ي فَاغْفر لي فَغفَر لَه إِنه هو الْغفُور نفِْس

) يمح16الر لَيع تمعا أَنبِم بقَالَ ر (
  ) نيـرِمجلْما لأَكُونَ ظَهِـري 17فَلَن (

فَأَصبح في الْمدينة خائفًا يترقَّب فَـإِذَا  



هرِخصتسسِ يبِالْأَم هرصنتي اسالَّذ  قَالَ لَه
) بِنيم وِيلَغ كى إِنوسـا أَنْ  18مفَلَم (

أَراد أَنْ يبطش بِالَّذي هو عدو لَهما قَالَ 
  لْـتا قَتلَنِي كَمقْتأَنْ ت رِيدى أَتوسا مي
نفْسا بِالْأَمسِ إِنْ ترِيد إِلَّا أَنْ تكُونَ جبارا 

ضِ وي الْأَرف   ـنكُـونَ مأَنْ ت رِيدا تم
) نيحلصى 19الْمأَقْص نلٌ مجاَء رجو (

الْمدينة يسعى قَالَ يا موسى إِنَّ الْملَـأَ  
  ي لَـكإِن جرفَاخ لُوكقْتيل ونَ بِكرمأْتي

) نيحاصالن نفًا 20مائا خهنم جرفَخ (
قَالَ ر قَّبرتمِ    يالْقَـو ـننِـي مجن ب



) نيم21الظَّال نيدلْقَاَء مت هجوا تلَمو (
قَالَ عسى ربي أَنْ يهدينِي سواَء السبِيلِ 

)22  ـهلَيع دجو نيداَء مم درا ولَمو (
 ونِهِمد نم دجوقُونَ وساسِ يالن نةً مأُم

أترا لَا اما قَالَتكُمطْبا خقَالَ م انذُودنِ تي
  خـيا شونأَباُء وعالر ردصى يتي حقسن

) لَّى إِلَـى  23كَبِريوت ا ثُممقَى لَهفَس (
 نم إِلَي لْتزا أَنمي لإِن بالظِّلِّ فَقَالَ ر

) ريرٍ فَقي24خاهدإِح هاَءتي ) فَجشما تم
   وكعـدإِنَّ أَبِـي ي اٍء قَالَتيحتلَى اسع
  ـاَءها جا فَلَملَن تقَيا سم رأَج كزِيجيل



    ـفخقَـالَ لَـا ت صالْقَص هلَيع قَصو
) نيممِ الظَّالالْقَو نم توج25ن قَالَت (

خير مـنِ  إِحداهما يا أَبت استأْجِره إِنَّ 
) نيالْأَم الْقَوِي ترأْجتي 26اسقَالَ إِن (

أُرِيد أَنْ أُنكحك إِحدى ابنتـي هـاتينِ   
علَى أَنْ تأْجرنِي ثَمانِي حجـجٍ فَـإِنْ   
أَتممت عشرا فَمن عندك وما أُرِيـد أَنْ  

نِي إِنْ شجِدتس كلَيع قأَش  ـنم اَء اللَّه
) نيحال27الص كنيبنِي ويب كقَالَ ذَل (

   لَـيانَ عوـدفَلَا ع تينِ قَضلَيا الْأَجمأَي
) فَلَمـا  28واللَّه علَى ما نقُولُ وكيلٌ (



 نم سَآن هلبِأَه ارسلَ وى الْأَجوسى مقَض
لأَهله امكُثُوا إِني  جانِبِ الطُّورِ نارا قَالَ

  ـرٍ أَوبا بِخهنم يكُملِّي َآتا لَعارن تسَآن
) 29جذْوة من النارِ لَعلَّكُم تصطَلُونَ (

فَلَما أَتاها نودي من شاطئ الْواد الْأَيمنِ 
في الْبقْعة الْمباركَة من الشجرة أَنْ يـا  

) نيالَمالْع بر ا اللَّهي أَنى إِنوس30م (
وأَنْ أَلْقِ عصاك فَلَما رَآها تهتز كَأَنهـا  
جانٌّ ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب يا موسـى  

 ) نِنيالْـَآم نم كإِن فخلَا ت31أَقْبِلْ و (
ب جرخت بِكيي جف كدي لُكاس ناَء مضي



   ـنم ـكاحنج كإِلَي مماضوٍء ورِ سغَي
الرهبِ فَذَانِك برهانان من ربك إِلَـى  
  نيـقا فَاسموا قَوكَان مهإِن هلَئمنَ ووعرف

) قَالَ رب إِني قَتلْت منهم نفْسـا  32(
) لُونقْتأَنْ ي اف33فَأَخونُ ) واري هأَخ

هو أَفْصح مني لسانا فَأَرسلْه معي رِدًءا 
) ونكَذِّبأَنْ ي افي أَخقُنِي إِندص34ي (

قَالَ سنشد عضدك بِأَخيك ونجعلُ لَكُما 
سلْطَانا فَلَا يصلُونَ إِلَيكُما بَِآياتنا أَنتمـا  

) فَلَمـا  35مـا الْغـالبونَ (  ومنِ اتبعكُ
جاَءهم موسى بَِآياتنا بينات قَالُوا ما هذَا 



إِلَّا سحر مفْترى وما سمعنا بِهذَا فـي  
) نيلا الْأَونائـي  36َآببى روسقَالَ مو (

  ـنمو هدنع نى مداَء بِالْهج نبِم لَمأَع
لَه عاقبةُ الدارِ إِنـه لَـا يفْلـح     تكُونُ

) وقَالَ فرعونُ يا أَيهـا  37الظَّالمونَ (
 دقرِي فَأَوغَي إِلَه نم لَكُم تملا علَأُ مالْم
لي يا هامانُ علَى الطِّنيِ فَاجعـلْ لـي   

نـي  صرحا لَعلِّي أَطَّلع إِلَى إِلَه موسى وإِ
) بِنيالْكَاذ نم ه38لَأَظُن وه ركْبتاسو (

وجنوده في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وظَنـوا  
) فَأَخـذْناه  39أَنهم إِلَينا لَا يرجعونَ (



  ـفكَي ظُرفَان مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجو
نيمةُ الظَّالباق40( كَانَ ع  مـاهلْنعجو (

أَئمةً يدعونَ إِلَى النارِ ويوم الْقيامة لَـا  
) وأَتبعناهم في هذه الدنيا 41ينصرونَ (

   نيـوحقْبالْم ـنم مه ةاميالْق مويةً ونلَع
)42 دعب نم ابتى الْكوسا منيَآت لَقَدو (

هلَكْنا الْقُرونَ الْأُولَى بصائر للنـاسِ  ما أَ
) 43وهدى ورحمةً لَعلَّهم يتذَكَّرونَ (

وما كُنت بِجانِبِ الْغربِي إِذْ قَضينا إِلَى 
  يندـاهالش نم تا كُنمو رى الْأَموسم

علَيهِم  ) ولَكنا أَنشأْنا قُرونا فَتطَاول44َ(



الْعمر وما كُنت ثَاوِيا في أَهلِ مدين تتلُو 
 ) نيـلسرا ما كُننلَكا وناتَآي هِملَي45ع (

 نلَكا ونيادانِبِ الطُّورِ إِذْ نبِج تا كُنمو
 نم ماها أَتا ممقَو رذنتل كبر نةً ممحر

يرٍ مذونَ ( نـذَكَّرتي ملَّهلَع كلقَب 46ن (
   تمـا قَـدةٌ بِميبصم مهيبصلَا أَنْ تلَوو
أَيديهِم فَيقُولُوا ربنا لَولَا أَرسلْت إِلَينـا  
 نِنيمؤالْم نكُونَ منو كاتَآي بِعتولًا فَنسر

)47م قالْح ماَءها جا قَالُوا ) فَلَمندنع ن
   لَـمـى أَووسم يا أُوتثْلَ مم يلَا أُوتلَو
يكْفُروا بِما أُوتي موسى من قَبلُ قَـالُوا  



سحران تظَاهرا وقَالُوا إِنا بِكُلٍّ كَافرونَ 
)48 وه اللَّه دنع نابٍ متوا بِكقُلْ فَأْت (

ا أَتمهنى مدأَه   نيقـادص مـتإِنْ كُن هبِع
) فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما 49(

  ـعبات نملُّ مأَض نمو ماَءهوونَ أَهبِعتي
هواه بِغيرِ هدى من اللَّه إِنَّ اللَّه لَا يهدي 

) نيمالظَّال م50الْقَولْنصو لَقَدو ( ما لَه
) الَّـذين  51الْقَولَ لَعلَّهم يتـذَكَّرونَ ( 

َآتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنـونَ  
)52 هإِن ا بِهنقَالُوا َآم هِملَيلَى عتإِذَا يو (

  نيمـلسم هلقَب نا ما كُنا إِننبر نم قالْح



لَئك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ بِما ) أُو53(
صبروا ويدرُءونَ بِالْحسنة السيئَةَ وممـا  

) وإِذَا سمعوا اللَّغو 54رزقْناهم ينفقُونَ (
   لَكُـمـا والُنما أَعقَالُوا لَنو هنوا عضرأَع

نبتغي الْجاهلني  أَعمالُكُم سلَام علَيكُم لَا
)55 نلَكو تببأَح ني مدهلَا ت كإِن (

 يندتهبِالْم لَمأَع وهاُء وشي ني مدهي اللَّه
)56   ـكعى مـدبِعِ الْهتقَالُوا إِنْ نو (

   ـملَه كِّـنمن لَما أَونضأَر نم طَّفختن
جا ينا َآممرٍء  حـيكُلِّ ش اترثَم هى إِلَيب

رِزقًا من لَدنا ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 



)57   تـرطب ـةيقَر نا ملَكْنأَه كَمو (
 نم كَنست لَم مهناكسم لْكا فَتهتيشعم
  نيارِثالْـو ـنحا نكُنيلًا وإِلَّا قَل مهدعب 

) وما كَانَ ربك مهلك الْقُرى حتى 58(
يبعثَ في أُمها رسولًا يتلُو علَيهِم َآياتنـا  
وما كُنا مهلكي الْقُـرى إِلَّـا وأَهلُهـا    

) وما أُوتيتم مـن شـيٍء   59ظَالمونَ (
ما وهتزِينا وينالد اةيالْح اعتفَم اللَّه دنا ع

) أَفَمـن  60خير وأَبقَى أَفَلَا تعقلُـونَ ( 
   ـنكَم يـهلَاق وا فَهنسا حدعو اهندعو
   مـوي ـوه ا ثُمينالد اةيالْح اعتم اهنعتم



 ) ـرِينضحالْم نم ةامي61الْق  مـويو (
نقُولُ أَيفَي يهِمادني  متكُن ينالَّذ يكَائرش

) قَالَ الَّذين حق علَـيهِم  62تزعمونَ (
 ماهنيا أَغْونيأَغْو ينلَاِء الَّذؤا هنبلُ رالْقَو
كَما غَوينا تبرأْنا إِلَيك ما كَـانوا إِيانـا   

 ) وقيلَ ادعوا شـركَاَءكُم 63يعبدونَ (
فَدعوهم فَلَـم يسـتجِيبوا لَهـم ورأَوا    

) 64الْعذَاب لَو أَنهم كَانوا يهتـدونَ ( 
     مـتبـاذَا أَجقُـولُ مفَي يهِمـادني مويو

) نيلسرـاُء  65الْمبالْأَن هِملَيع تيمفَع (
ا مـن  ) فَأَم66يومئذ فَهم لَا يتساَءلُونَ (



تاب وَآمن وعملَ صـالحا فَعسـى أَنْ   
) نيحفْلالْم نكُونَ م67ي لُقخي كبرو (

ما يشاُء ويختار ما كَانَ لَهـم الْخيـرةُ   
) 68سبحانَ اللَّه وتعالَى عما يشرِكُونَ (
 و مهورـدص نكا تم لَمعي كبرـا  وم

) وهو اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَـه  69يعلنونَ (
  كْـمالْح لَهو ةرالَْآخي الْأُولَى وف دمالْح

) قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ 70وإِلَيه ترجعونَ (
 ةاميمِ الْقوا إِلَى يدمرلَ ساللَّي كُملَيع اللَّه

ير اللَّه يـأْتيكُم بِضـياٍء أَفَلَـا    من إِلَه غَ
) قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه 71تسمعونَ (



 نم ةاميمِ الْقوا إِلَى يدمرس ارهالن كُملَيع
إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فيه أَفَلَا 

حمته جعلَ لَكُم ) ومن ر72تبصرونَ (
  ـنوا مغتبتلو يهوا فكُنستل ارهالنلَ واللَّي

) ويـوم  73فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ (
 متكُن ينالَّذ يكَائرش نقُولُ أَيفَي يهِمادني

) ونزعنا من كُـلِّ أُمـة   74تزعمونَ (
لْنا هاتوا برهانكُم فَعلمـوا أَنَّ  شهِيدا فَقُ

الْحق للَّه وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْتـرونَ  
) إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسـى  75(

فَبغى علَيهِم وَآتيناه من الْكُنوزِ مـا إِنَّ  



وة إِذْ قَالَ مفَاتحه لَتنوُء بِالْعصبة أُولي الْقُ
    ـبحلَـا ي إِنَّ اللَّـه حفْرلَا ت همقَو لَه

) ني76الْفَرِح   اللَّـه ـاكا َآتيمغِ فتابو (
الدار الَْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا 
وأَحِسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تبـغِ  

رضِ إِنَّ اللَّه لَـا يحـب   الْفَساد في الْأَ
) ينفِْسدلَـى  77الْمع هيتا أُوتمقَالَ إِن (

  لَـكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمي أَودنلْمٍ عع
من قَبله من الْقُرون من هو أَشد منه قُوةً 

م وأَكْثَر جمعا ولَا يسأَلُ عـن ذُنـوبِهِ  
) فَخرج علَى قَومه في 78الْمجرِمونَ (



زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا 
لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ 

) وقَالَ الَّذين أُوتـوا الْعلْـم   79عظيمٍ (
ريخ اللَّه ابثَو لَكُميـلَ   ومعو نَآم نمل

) 80صالحا ولَا يلَقَّاها إِلَّا الصـابِرونَ ( 
  ا كَانَ لَـهفَم ضالْأَر ارِهبِدو ا بِهفْنسفَخ
من فئَة ينصرونه من دون اللَّه وما كَانَ 

) رِينصتنالْم ن81م   ينالَّـذ حـبأَصو (
كَانا مونمت كَأَنَّ اللَّهيقُولُونَ وسِ يبِالْأَم ه

 رقْديو هادبع ناُء مشي نمل قزطُ الرسبي
 هكَأَنيا وبِن فسا لَخنلَيع اللَّه نلَا أَنْ ملَو



) تلْـك الـدار   82لَا يفْلح الْكَافرونَ (
 ينلَّذا للُهعجةُ نري الَْآخا فلُوونَ عرِيدلَا ي

) نيقتلْمةُ لباقالْعا وادلَا فَسضِ و83الْأَر (
من جاَء بِالْحسنة فَلَه خير منها ومن جاَء 
 ئَاتيلُوا السمع ينى الَّذزجفَلَا ي ئَةيبِالس

ـ 84إِلَّا ما كَانوا يعملُـونَ (  ذي ) إِنَّ الَّ
فَرض علَيك الْقُرَآنَ لَرادك إِلَى معاد قُلْ 
ربي أَعلَم من جاَء بِالْهدى ومن هو في 

) وما كُنت ترجـو أَنْ  85ضلَالٍ مبِنيٍ (
  ـكبر نةً ممحإِلَّا ر ابتالْك كلْقَى إِلَيي

) ولَـا  86ين (فَلَا تكُونن ظَهِريا للْكَافرِ



  زِلَـتإِذْ أُن دعب اللَّه اتَآي نع كندصي
   ـنم نكُـونلَا تو كبإِلَى ر عادو كإِلَي

) نيرِكشا 87الْمإِلَه اللَّه عم عدلَا تو (
َآخر لَا إِلَه إِلَّا هو كُلُّ شيٍء هالك إِلَّـا  

الْح لَه ههجونَ (وعجرت هإِلَيو 88كْم ( 
  

  سورة العنكبوت 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

) أَحِسب الناس أَنْ يتركُـوا أَنْ  1امل (
) ولَقَد فَتنا 2يقُولُوا َآمنا وهم لَا يفْتنونَ (

  الَّـذ اللَّـه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ينالَّذ ين



) بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ود3ص ِسبح أَم (
الَّذين يعملُونَ السيئَات أَنْ يسبِقُونا ساَء 

) من كَانَ يرجو لقَـاَء  4ما يحكُمونَ (
   يعـمالس ـوهو لََآت لَ اللَّهفَإِنَّ أَج اللَّه

) يملفَإ5ِالْع داهج نمو (   ـداهجـا يمن
 ) نيـالَمنِ الْعع نِيلَغ إِنَّ اللَّه فِْسهن6ل (

والَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات لَنكَفِّرنَّ 
عنهم سيئَاتهِم ولَنجزِينهم أَحسن الَّذي 

) ووصـينا الْإِنسـانَ   7كَانوا يعملُونَ (
دالبِـي  بِو رِكشتل اكداهإِنْ جا ونسح هي

   ـا إِلَـيمهعطفَلَا ت لْمع بِه لَك سا لَيم



) 8مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ (
    اتحـاللُـوا الصمعـوا ونَآم ينالَّذو

) نيحالي الصف مهلَنخد9لَنالن نماسِ ) و
  ي اللَّـهف يفَإِذَا أُوذ ا بِاللَّهنقُولُ َآمي نم
جعلَ فتنةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّه ولَئن جاَء 
   كُـمعـا ما كُنإِن قُولُنلَي كبر نم رصن
 نيالَمورِ الْعدي صا فبِم لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو

من اللَّه الَّذين َآمنوا ولَيعلَمن ) ولَيعل10َ(
) نيقافنوا   11الْمكَفَـر ينقَالَ الَّـذو (

للَّذين َآمنوا اتبِعـوا سـبِيلَنا ولْنحمـلْ    
 ماهطَايخ نم نيلامبِح ما همو اكُمطَايخ



ملُن ) ولَيح12من شيٍء إِنهم لَكَاذبونَ (
 موي أَلُنسلَيو هِمأَثْقَال عأَثْقَالًا مو مأَثْقَالَه

) ولَقَـد  13الْقيامة عما كَانوا يفْترونَ (
 أَلْف يهِمفَلَبِثَ ف هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر
سنة إِلَّا خمِسني عاما فَأَخذَهم الطُّوفَانُ 

ظَال مهونَ (و14م ابحأَصو اهنيجفَأَن (
 ) نيـالَملْعةً لا َآياهلْنعجو ةينف15الس (

 قُوهاتو وا اللَّهدباع همقَوإِذْ قَالَ ل يماهرإِبو
) 16ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ (

   اللَّـه وند ـنونَ مدبعا تمـا  إِنثَانأَو
   ـنونَ مـدبعت ينلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذختو



دون اللَّه لَا يملكُونَ لَكُم رِزقًا فَـابتغوا  
 هإِلَي وا لَهكُراشو وهدباعو قزالر اللَّه دنع

) وإِنْ تكَذِّبوا فَقَد كَذَّب 17ترجعونَ (
لقَب نم مـولِ إِلَّـا   أُمسلَى الرا عمو كُم

) بِنيلَاغُ الْم18الْب  ـفا كَيوري لَمأَو (
يبدئ اللَّه الْخلْق ثُم يعيده إِنَّ ذَلك علَى 

) ِسريي ضِ  19اللَّهي الْـأَروا فريقُلْ س (
فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشـئُ  

لنشأَةَ الَْآخرةَ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شـيٍء  ا
) ير20قَد نم محرياُء وشي نم ذِّبعي (

) ومـا أَنـتم   21يشاُء وإِلَيه تقْلَبونَ (



بِمعجِزِين في الْأَرضِ ولَا في السماِء وما 
ـ  ا نصـريٍ  لَكُم من دون اللَّه من ولي ولَ

)22 هقَائلو اللَّه اتوا بَِآيكَفَر ينالَّذو (
  ـملَه كأُولَئي وتمحر نوا مسئي كأُولَئ

) يمأَل ذَاب23ع همقَو ابوا كَانَ جفَم (
 اللَّه اهجفَأَن قُوهرح أَو لُوهإِلَّا أَنْ قَالُوا اقْت

في ذَلك لََآيات لقَومٍ يؤمنونَ  من النارِ إِنَّ
)24  اللَّـه وند نم مذْتخا اتمقَالَ إِنو (

  ا ثُـمينالد اةيي الْحف نِكُميةَ بدوا مثَانأَو
 نلْعيضٍ وعبِب كُمضعب كْفُري ةاميالْق موي

نار وما لَكُـم  بعضكُم بعضا ومأْواكُم ال



) رِيناصن نقَـالَ  25ملُوطٌ و لَه نفََآم (
   زِيـزالْع ـوه هي إِنبإِلَى ر اجِرهي مإِن

) يمك26الْح    اقـحإِس ـا لَـهنبهوو (
ويعقُوب وجعلْنا فـي ذُريتـه النبـوةَ    

 هرأَج اهنيَآتو ابتالْكي وف هإِنا ويني الدف
) نيحالالص نلَم ةرلُوطًا إِذْ 27الَْآخو (

قَالَ لقَومه إِنكُم لَتأْتونَ الْفَاحشـةَ مـا   
) نيالَمالْع نم دأَح نا مبِه قَكُمب28س (

أَئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ وتقْطَعونَ السـبِيلَ  
تونَ في ناديكُم الْمنكَر فَمـا كَـانَ   وتأْ

 ذَابِ اللَّها بِعنإِلَّا أَنْ قَالُوا ائْت همقَو ابوج



) نيقادالص نم ت29إِنْ كُن بقَالَ ر (
 ) ينفِْسـدمِ الْملَى الْقَونِي عرص30ان (

 ولَما جاَءت رسلُنا إِبـراهيم بِالْبشـرى  
قَالُوا إِنا مهلكُو أَهلِ هذه الْقَرية إِنَّ أَهلَها 

) نيموا ظَالا لُوطًـا  31كَانيهقَالَ إِنَّ ف (
 لَهأَهو هنيجنا لَنيهف نبِم لَمأَع نحقَالُوا ن

) ابِرِينالْغ نم تكَان هأَترا 32إِلَّا املَمو (
اَءتأَنْ ج  اقضو يَء بِهِما لُوطًا سلُنسر

بِهِم ذَرعا وقَالُوا لَا تخف ولَا تحزنْ إِنا 
  ـنم تكَان كأَترإِلَّا ام لَكأَهو وكجنم

) ابِرِين33الْغ هذلِ هلَى أَهزِلُونَ عنا مإِن (



   ـا كَـاناِء بِمـمالس نا مزرِج ةيوا الْقَر
) ولَقَد تركْنا منها َآيةً بينةً 34يفْسقُونَ (

) وإِلَى مدين أَخـاهم  35لقَومٍ يعقلُونَ (
شعيبا فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه وارجـوا  
الْيوم الَْآخر ولَا تعثَـوا فـي الْـأَرضِ    

) ينفِْسدفَ 36م وهفَكَـذَّب (  مهـذَتأَخ
   نيمـاثج ـمارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر

)37  ـنم لَكُم نيبت قَدو ودثَما وادعو (
  مـالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزو نِهِماكسم
 رِينصبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهدفَص

وهامانَ ولَقَـد   ) وقَارونَ وفرعون38َ(



جاَءهم موسى بِالْبينات فَاستكْبروا فـي  
) نيابِقوا سا كَانمضِ وـا  39الْأَرفَكُل (

   ـهلَيا عـلْنسأَر نم مهنفَم بِها بِذَنذْنأَخ
 مهنمةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهنما وباصح

ه الْأَرض ومنهم من أَغْرقْنا من خسفْنا بِ
وما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكـن كَـانوا   

) مثَـلُ الَّـذين   40أَنفُسهم يظْلمونَ (
اتخذُوا من دون اللَّـه أَوليـاَء كَمثَـلِ    
    ـنهإِنَّ أَوـا وتيب ـذَتخات وتكَبنالْع

بيت الْعنكَبـوت لَـو كَـانوا    الْبيوت لَ
) إِنَّ اللَّه يعلَم ما يـدعونَ  41يعلَمونَ (



  ـيمكالْح زِيزالْع وهٍء ويش نم ونِهد نم
) وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما 42(

) خلَـق اللَّـه   43يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ (
الس كي ذَلإِنَّ ف قبِالْح ضالْأَرو اتاوم

) نِنيمؤلْمةً ل44لََآي كإِلَي يا أُوحلُ مات (
من الْكتابِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى 
 رأَكْب اللَّه كْرلَذكَرِ ونالْماِء وشنِ الْفَحع

  ـنصـا تم لَمعي اللَّهونَ (ولَـا  45عو (
   ـيي هابِ إِلَّا بِـالَّتتلَ الْكلُوا أَهادجت
أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَموا منهم وقُولُوا َآمنا 
بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَـيكُم وإِلَهنـا   



) 46وإِلَهكُم واحد ونحن لَه مسلمونَ (
ككَذَلو    ينفَالَّـذ ـابتالْك كا إِلَيلْنزأَن

َآتيناهم الْكتاب يؤمنونَ بِه ومن هؤلَـاِء  
من يؤمن بِه وما يجحـد بَِآياتنـا إِلَّـا    

) وما كُنت تتلُو من قَبله 47الْكَافرونَ (
ذًا لَارتاب من كتابٍ ولَا تخطُّه بِيمينِك إِ

) بلْ هو َآيات بينات في 48الْمبطلُونَ (
   ـدحجـا يمو لْموا الْعأُوت ينورِ الَّذدص

) وقَالُوا لَولَـا  49بَِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ (
 اتا الَْآيمقُلْ إِن هبر نم اتَآي هلَيزِلَ عأُن

و اللَّه دنع) بِنيم يرذا نا أَنم50إِن لَمأَو (



يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتـاب يتلَـى   
علَيهِم إِنَّ في ذَلك لَرحمةً وذكْرى لقَومٍ 

) قُلْ كَفَى بِاللَّـه بينِـي   51يؤمنونَ (
 اوـمي السا فم لَمعا يهِيدش كُمنيبو ات

والْأَرضِ والَّذين َآمنوا بِالْباطلِ وكَفَـروا  
) 52بِاللَّه أُولَئك هـم الْخاسـرونَ (  

ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَولَـا أَجـلٌ   
مسمى لَجاَءهم الْعذَاب ولَيأْتينهم بغتـةً  

ونك ) يسـتعجِلُ 53وهم لَا يشعرونَ (
 رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهإِنَّ جذَابِ وبِالْع

)54  هِمقفَـو نم ذَابالْع ماهشغي موي (



ومن تحت أَرجلهِم ويقُولُ ذُوقُوا مـا  
) يا عبادي الَّـذين  55كُنتم تعملُونَ (

ةٌ فَإِيعاسي وضوا إِنَّ أَرنَآم  ونـدبفَاع اي
) كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ثُم إِلَينـا  56(

) والَّذين َآمنوا وعملُـوا  57ترجعونَ (
الصالحات لَنبوئَنهم من الْجنـة غُرفًـا   
تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيهـا  

نيلامالْع رأَج موا  58 (نِعرـبص ينالَّذ (
) وكَأَين من 59وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ (

 اكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهلُ رِزمحلَا ت ةابد
) يملالْع يعمالس وه60و مهأَلْتس نلَئو (



  رـخسو ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نم
فَكُونَ الشؤى يفَأَن اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سم

)61  ـناُء مشي نمل قزطُ الرسبي اللَّه (
 يملٍء عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه لَه رقْديو هادبع

) ولَئن سأَلْتهم من نزلَ من السماِء 62(
رض من بعـد موتهـا   ماًء فَأَحيا بِه الْأَ

لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا 
) وما هذه الْحياةُ الدنيا إِلَّا 63يعقلُونَ (

    ةَ لَهِـيرالْـَآخ ارإِنَّ الـدو بلَعو ولَه
) فَـإِذَا  64الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ (

ر لَه نيصلخم ا اللَّهوعد ي الْفُلْكوا فبك



   ـمإِذَا ه ـرإِلَى الْب ماهجا نفَلَم ينالد
) ليكْفُروا بِما َآتينـاهم  65يشرِكُونَ (

) أَولَـم  66وليتمتعوا فَسوف يعلَمونَ (
 ـا ونا َآممرا حلْنعا جا أَنوري  طَّـفختي

الناس من حولهِم أَفَبِالْباطـلِ يؤمنـونَ   
) ومن أَظْلَـم  67وبِنِعمة اللَّه يكْفُرونَ (

  كَـذَّب ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم
بِالْحق لَما جاَءه أَلَيس في جهنم مثْوى 

) رِينلْكَاف68لالَّذـا  ) وينوا فداهج ين
 ِسنِنيحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيدهلَن

)69 ( 



  
  سورة الروم 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) فـي أَدنـى   2) غُلبت الروم (1امل (

الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سـيغلبونَ  
سنِني للَّه الْأَمر من قَبـلُ  ) في بِضعِ 3(

) 4ومن بعد ويومئذ يفْرح الْمؤمنـونَ ( 
  زِيـزالْع وهاُء وشي نم رصني رِ اللَّهصبِن

) يمح5الر   اللَّـه ـفلخلَا ي اللَّه دعو (
) 6وعده ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ (

يعلَمونَ ظَاهرا من الْحياة الدنيا وهم عنِ 



) أَولَم يتفَكَّـروا  7الَْآخرة هم غَافلُونَ (
   اتاوـمالس اللَّـه لَقا خم فُِسهِمي أَنف
والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِـالْحق وأَجـلٍ   

لناسِ بِلقَاِء ربهِم مسمى وإِنَّ كَثريا من ا
) أَولَم يِسريوا في الْـأَرضِ  8لَكَافرونَ (

   ـنم ينةُ الَّـذباقكَانَ ع فوا كَيظُرنفَي
قَبلهِم كَانوا أَشد منهم قُـوةً وأَثَـاروا   
الْأَرض وعمروها أَكْثَر ممـا عمروهـا   

لُهسر مهاَءتجو ا كَانَ اللَّهفَم اتنيبِالْب م
ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ 

) ثُم كَانَ عاقبةَ الَّذين أَساُءوا السوأَى 9(



أَنْ كَذَّبوا بَِآيات اللَّـه وكَـانوا بِهـا    
) اللَّه يبدأُ الْخلْـق ثُـم   10يستهزِئُونَ (

) ويوم تقُوم 11يعيده ثُم إِلَيه ترجعونَ (
) ولَـم  12الساعةُ يبلس الْمجرِمـونَ ( 

يكُن لَهم من شركَائهِم شفَعاُء وكَـانوا  
) رِينكَاف هِمكَائر13بِش  قُـومت مويو (

ا الَّذين ) فَأَم14الساعةُ يومئذ يتفَرقُونَ (
 ةضوي رف مفَه اتحاللُوا الصمعوا ونَآم

) وأَمـا الَّـذين كَفَـروا    15يحبرونَ (
وكَذَّبوا بَِآياتنا ولقَاِء الَْآخرة فَأُولَئك في 

) فَسبحانَ اللَّه 16الْعذَابِ محضرونَ (



) ولَه 17نَ (حني تمسونَ وحني تصبِحو
الْحمد في السماوات والْأَرضِ وعشـيا  

) يخرِج الْحي من 18وحني تظْهِرونَ (
الْميت ويخرِج الْميت من الْحي ويحيِي 
الْأَرض بعد موتها وكَذَلك تخرجـونَ  

م من تـرابٍ  ) ومن َآياته أَنْ خلَقَك19ُ(
) ومـن  20ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشرونَ (

َآياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا 
لتسكُنوا إِلَيها وجعـلَ بيـنكُم مـودةً    
ورحمةً إِنَّ في ذَلـك لََآيـات لقَـومٍ    

ياتـه خلْـق   ) ومـن آَ 21يتفَكَّرونَ (



 كُمتأَلِْسن لَافتاخضِ والْأَرو اتاومالس
  نيمـاللْعل اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوو

) ومن َآياته منامكُم بِاللَّيلِ والنهارِ 22(
 اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف هلفَض نم كُماؤغتابو

مٍ يقَوونَ (لعم23س رِيكُمي هاتَآي نمو (
الْبرق خوفًا وطَمعا وينزلُ من السـماِء  
ماًء فَيحيِي بِه الْأَرض بعد موتها إِنَّ في 

) ومـن  24ذَلك لََآيات لقَومٍ يعقلُونَ (
مرِه ثُم َآياته أَنْ تقُوم السماُء والْأَرض بِأَ

   مـتضِ إِذَا أَنالْـأَر نةً موعد اكُمعإِذَا د
) ولَه من في السماوات 25تخرجونَ (



) وهو الَّذي 26والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ (
 لَهو هلَينُ عوأَه وهو هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي

في السماوات والْـأَرضِ   الْمثَلُ الْأَعلَى
) يمكالْح زِيزالْع وه27و لَكُم برض (

 لَكَتا مم نم لْ لَكُمه فُِسكُمأَن نثَلًا مم
   ـاكُمقْنزـا ري مكَاَء فرش نم كُمانمأَي
   كُميفَـتكَخ مهـافُونخاٌء توس يهف متفَأَن

لك نفَصلُ الَْآيـات لقَـومٍ   أَنفُسكُم كَذَ
) بلِ اتبع الَّـذين ظَلَمـوا   28يعقلُونَ (

أَهواَءهم بِغيرِ علْمٍ فَمن يهدي من أَضلَّ 
) رِيناصن نم ما لَهمو 29اللَّه  مفَـأَق (



 ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرنِيفًا فينِ حلدل كهجو
لناس علَيها لَا تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلـك  ا

الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 
) منِيبِني إِلَيه واتقُوه وأَقيموا الصلَاةَ 30(

) نيرِكشالْم نوا مكُونلَا ت31و  ـنم (
 مهينقُوا دفَر ينا كُـلُّ   الَّذعـيوا شكَانو

) وإِذَا 32حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحـونَ ( 
 ثُم هإِلَي نِيبِنيم مهبا روعد رض اسالن سم
   مهـنم ةً إِذَا فَرِيـقمحر هنم مإِذَا أَذَاقَه

) ليكْفُـروا بِمـا   33بِربهِم يشرِكُونَ (
) 34تمتعوا فَسوف تعلَمـونَ ( َآتيناهم فَ



أَم أَنزلْنا علَيهِم سلْطَانا فَهو يتكَلَّم بِمـا  
) وإِذَا أَذَقْنـا  35كَانوا بِه يشـرِكُونَ ( 

الناس رحمةً فَرِحوا بِها وإِنْ تصبهم سيئَةٌ 
قْني مإِذَا ه يهِمدأَي تما قَد36طُونَ (بِم (

أَولَم يروا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاُء 
ويقْدر إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يؤمنونَ 

)37  نيـكسالْمو قَّهى حبذَا الْقُر فََآت (
وابن السبِيلِ ذَلك خير للَّذين يرِيـدونَ  

 اللَّه هجونَ (وحفْلالْم مه كأُولَئ38و (
وما َآتيتم من رِبا ليربو في أَموالِ الناسِ 
  كَـاةز نم متيا َآتمو اللَّه دنو عبرفَلَا ي



ترِيدونَ وجه اللَّه فَأُولَئك هم الْمضعفُونَ 
)39ر ثُم لَقَكُمي خالَّذ اللَّه ( ثُم قَكُمز

  كُمكَائـرش نلْ مه يِيكُمحي ثُم كُميتمي
  هانحـبٍء سيش نم كُمذَل نلُ مفْعي نم

) ظَهـر  40وتعالَى عما يشـرِكُونَ ( 
الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي 

ذي عملُوا لَعلَّهم الناسِ ليذيقَهم بعض الَّ
) قُلْ سريوا في الْـأَرضِ  41يرجِعونَ (

فَانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلُ 
 ) نيـرِكشم مه42كَانَ أَكْثَر  مفَـأَق (

 موي يأْتلِ أَنْ يقَب نمِ مينِ الْقَيلدل كهجو



 نم لَه درونَ (لَا معدصي ذئموي 43اللَّه (
من كَفَر فَعلَيه كُفْره ومن عملَ صالحا 

) ليجزِي الَّذين 44فَلأَنفُِسهِم يمهدونَ (
َآمنوا وعملُوا الصالحات من فَضله إِنه لَا 

) رِينالْكَاف بحأَنْ 45ي ـهاتَآي نمو ( 
  ـنم يقَكُمذيلو اترشبم احيلَ الرسري
رحمته ولتجرِي الْفُلْك بِأَمرِه ولتبتغـوا  

) ولَقَد 46من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ (
    هِممـلًا إِلَـى قَـوسر كلقَب نا ملْنسأَر

تفَان اتنيبِالْب ماُءوهفَج  ينالَّـذ نا منقَم
 نِنيمؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حوا ومرأَج



)47   ريـثفَت ـاحيلُ الرسري يالَّذ اللَّه (
سحابا فَيبسطُه في السماِء كَيف يشـاُء  
  ـنم جرخي قدى الْورفًا فَتسك لُهعجيو

صاب بِه من يشاُء من عباده خلَاله فَإِذَا أَ
) وإِنْ كَانوا من 48إِذَا هم يستبشرونَ (

  ِسـنيلبلَم هلقَب نم هِملَيلَ عزنلِ أَنْ يقَب
)49 فكَي اللَّه ةمحإِلَى َآثَارِ ر ظُرفَان (

محيِي يحيِي الْأَرض بعد موتها إِنَّ ذَلك لَ
) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهى وتو50الْم (

 نا لَظَلُّوا مفَرصم هأَوا فَرا رِحيلْنسأَر نلَئو
) فَإِنك لَـا تسـمع   51بعده يكْفُرونَ (



الْموتى ولَا تسمع الصم الدعاَء إِذَا ولَّوا 
) بِرِيندا 52ممـيِ  ) ومي الْعادبِه تأَن

   نمـؤي ـنإِلَّا م عمسإِنْ ت هِملَالَتض نع
) اللَّه الَّـذي  53بَِآياتنا فَهم مسلمونَ (

   ـدعب ـنلَ معج ثُم فعض نم لَقَكُمخ
ضعف قُوةً ثُم جعلَ من بعد قُوة ضعفًا 

لُقخةً يبيشو  يرالْقَد يملالْع وهاُء وشا يم
)54    قِْسـمةُ يـاعالس قُـومت مويو (

  ككَـذَل ةاعس را لَبِثُوا غَيونَ مرِمجالْم
) وقَالَ الَّذين أُوتوا 55كَانوا يؤفَكُونَ (

  ابِ اللَّـهتي كف ملَبِثْت انَ لَقَدالْإِميو لْمالْع



إِلَى ي كُمنلَكو ثعالْب موذَا يفَه ثعمِ الْبو
) فَيومئذ لَا ينفَـع  56كُنتم لَا تعلَمونَ (

الَّذين ظَلَموا معذرتهم ولَا هم يستعتبونَ 
)57 َآنذَا الْقُري هاسِ فلنا لنبرض لَقَدو (

ئْتهم بَِآية لَيقُـولَن  من كُلِّ مثَلٍ ولَئن جِ
) 58الَّذين كَفَروا إِنْ أَنتم إِلَّا مبطلُونَ (

كَذَلك يطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ الَّذين لَـا  
) فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق 59يعلَمونَ (

 ) 60ولَا يستخفَّنك الَّذين لَا يوقنونَ (
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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) 2) تلْك َآيات الْكتابِ الْحكيمِ (1امل (

) ِسنِنيحلْمةً لمحرى ود3ه  ينالَّـذ (
   ـمهكَـاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقي

) أُولَئك علَـى  4بِالَْآخرة هم يوقنونَ (
ر نى مدـونَ  هحفْلالْم مه كأُولَئو هِمب

)5    ـورِي لَهـتشي ـناسِ مالن نمو (
الْحديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه بِغيرِ علْمٍ 
 هِنيم ذَابع ملَه كا أُولَئوزا هذَهختيو

)6كْبِرتسلَّى ما وناتَآي هلَيلَى عتإِذَا تا ) و
كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنَّ في أُذُنيـه وقْـرا   



) إِنَّ الَّذين َآمنوا 7فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ (
وعملُوا الصالحات لَهم جنات النعـيمِ  

)8  ـوها وقح اللَّه دعا ويهف يندالخ (
) يمكالْح زِيز9الْعالس لَقرِ ) خيبِغ اتاوم

  ـياسوضِ ري الْأَرأَلْقَى فا وهنورت دمع
  ـةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبو بِكُم يدمأَنْ ت
  ـنا ميها فنتباًء فَأَناِء ممالس نا ملْنزأَنو

) هذَا خلْق اللَّـه  10كُلِّ زوجٍ كَرِميٍ (
اذَا خونِي مـلِ  فَأَرب ونِهد نم ينالَّذ لَق

) ولَقَـد  11الظَّالمونَ في ضلَالٍ مبِنيٍ (
  ـنمو لَّهل كُراش ةَ أَنكْمانَ الْحا لُقْمنيَآت



يشكُر فَإِنما يشكُر لنفِْسه ومن كَفَر فَإِنَّ 
) يدمح غَنِي ـانُ  12اللَّهإِذْ قَالَ لُقْمو (

إِنَّ ل بِاللَّه رِكشلَا ت ينا بي ظُهعي وهو نِهاب
 ) ـيمظع لَظُلْم كرا  13الشنـيصوو (

الْإِنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهنا علَـى  
وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَن اشكُر لـي  

 ــريصالْم إِلَــي كيــدالولإِنْ 14(وو (
 لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَنْ تع اكداهج
بِه علْم فَلَا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
 إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعم
مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنـتم تعملُـونَ   



)15نا بي ( نم ةبثْقَالَ حم كا إِنْ تهإِن ي
خردلٍ فَـتكُن فـي صـخرة أَو فـي     
  ا اللَّـهبِه أْتضِ يي الْأَرف أَو اتاومالس

) بِريخ يفلَط ـمِ  16إِنَّ اللَّهأَق ينا بي (
الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ 

مِ وزع نم كإِنَّ ذَل كابا أَصلَى مع بِراص
) ولَا تصعر خدك للناسِ ولَا 17الْأُمورِ (

 بحلَا ي ا إِنَّ اللَّهحرضِ مي الْأَرشِ فمت
) واقْصد فـي  18كُلَّ مختالٍ فَخورٍ (

  كَـرإِنَّ أَن كتوص نم ضاغْضو يِكشم
) أَلَم تروا 19لْأَصوات لَصوت الْحمريِ (ا



أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما 
في الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَـاهرةً  
  ي اللَّـهلُ فادجي ناسِ مالن نمةً وناطبو

ـ  تلَا كى ودلَا هلْمٍ ورِ عيـنِريٍ  بِغابٍ م
)20  لَ اللَّـهزا أَنوا مبِعات ميلَ لَهإِذَا قو (

 لَوا أَواَءنَآب هلَيا عندجا وم بِعتلْ نقَالُوا ب
كَانَ الشيطَانُ يدعوهم إِلَـى عـذَابِ   

) ومن يسلم وجهه إِلَى اللَّه 21السعريِ (
د استمسـك بِـالْعروة   وهو محِسن فَقَ

) 22الْوثْقَى وإِلَى اللَّه عاقبةُ الْـأُمورِ ( 
ومن كَفَر فَلَا يحزنـك كُفْـره إِلَينـا    



 يملع لُوا إِنَّ اللَّهما عبِم مئُهبنفَن مهجِعرم
) نمتعهم قَليلًا ثُـم  23بِذَات الصدورِ (

ضن) يظذَابٍ غَلإِلَى ع مه24طَر نلَئو (
  ضالْـأَرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتس
لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا 

) للَّه ما فـي السـماوات   25يعلَمونَ (
الْح نِيالْغ وه ضِ إِنَّ اللَّهالْأَرو) يد26م (

   أَقْلَـام ةرـجش نضِ مي الْأَرا فمأَن لَوو
والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ مـا  
 يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه اتمكَل تدفن

) ما خلْقُكُم ولَا بعثُكُم إِلَّا كَنفْسٍ 27(



إِنَّ اللَّه ةداحو ) ريصب يعم28س رت أَلَم (
   جـوليـارِ وهي النلَ فاللَّي جولي أَنَّ اللَّه
  ـرالْقَمو سمالش رخسلِ وي اللَّيف ارهالن
كُلٌّ يجرِي إِلَى أَجلٍ مسمى وأَنَّ اللَّه بِما 

) بِريلُونَ خمعـ 29ت ه بِأَنَّ اللَّه كذَل ( و
الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه الْباطـلُ  

) الْكَبِري يلالْع وه أَنَّ اللَّه30و  ـرت أَلَم (
  اللَّـه ةمرِ بِنِعحي الْبرِي فجت أَنَّ الْفُلْك
ليرِيكُم من َآياته إِنَّ في ذَلك لََآيات لكُلِّ 

) وإِذَا غَشيهم مـوج  31(صبارٍ شكُورٍ 
  ينالـد لَه نيصلخم ا اللَّهوعكَالظُّلَلِ د



فَلَما نجاهم إِلَى الْبر فَمنهم مقْتصد وما 
) 32يجحد بَِآياتنا إِلَّا كُلُّ ختارٍ كَفُورٍ (

يوما لَا  يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا
يجزِي والد عن ولَده ولَا مولُود هو جازٍ 
عن والده شيئًا إِنَّ وعد اللَّه حـق فَلَـا   
  بِاللَّـه كُمنرغلَا يا ويناةُ الديالْح كُمنرغت

) ورر33الْغ ةاعالس لْمع هدنع إِنَّ اللَّه (
نيا ومامِ وحي الْأَرا فم لَمعيثَ ويلُ الْغز

تدرِي نفْس ماذَا تكِْسب غَدا وما تدرِي 
   ـيملع إِنَّ اللَّـه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسن

) بِري34خ ( 
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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
ريب فيه مـن   ) تنزِيلُ الْكتابِ لَا1امل (

) نيالَمالْع بـلْ  2رب اهرقُولُونَ افْتي أَم (
 ماها أَتا ممقَو رذنتل كبر نم قالْح وه

) 3من نذيرٍ من قَبلك لَعلَّهم يهتـدونَ ( 
اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وما 

في ستة أَيامٍ ثُم اسـتوى علَـى    بينهما
الْعرشِ ما لَكُم من دونِه من ولي ولَـا  

) يدبر الْأَمر من 4شفيعٍ أَفَلَا تتذَكَّرونَ (



السماِء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ 
) 5تعدونَ ( كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما

   زِيـزالْع ةادـهالشبِ ويالْغ مالع كذَل
) يمحٍء   6الرـيكُـلَّ ش نسي أَحالَّذ (

) 7خلَقَه وبدأَ خلْق الْإِنسان من طـنيٍ ( 
ثُم جعلَ نسلَه من سلَالَة من ماٍء مهِـنيٍ  

)8م يهف فَخنو اهوس لَ ) ثُمعجو هوحر ن
لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلًا مـا  

) وقَالُوا أَئذَا ضـلَلْنا فـي   9تشكُرونَ (
الْأَرضِ أَئنا لَفي خلْقٍ جديد بلْ هم بِلقَاِء 

) قُلْ يتوفَّاكُم ملَك 10ربهِم كَافرونَ (



ذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُـم  الْموت الَّ
) ولَو ترى إِذ الْمجرِمونَ 11ترجعونَ (

ناكسو رُءوسهِم عند ربهِم ربنا أَبصرنا 
وسمعنا فَارجِعنا نعمـلْ صـالحا إِنـا    

 ) ولَو شئْنا لََآتينا كُلَّ نفْس12ٍموقنونَ (
هداها ولَكن حق الْقَولُ منـي لَأَملَـأَنَّ   

) نيعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منه13ج (
فَذُوقُوا بِما نِسيتم لقَاَء يومكُم هذَا إِنـا  
 متا كُنبِم لْدالْخ ذَابذُوقُوا عو اكُمِسينن

ن بَِآياتنا الَّـذين  ) إِنما يؤم14تعملُونَ (
إِذَا ذُكِّروا بِها خروا سـجدا وسـبحوا   



) 15بِحمد ربهِم وهم لَا يسـتكْبِرونَ ( 
تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يـدعونَ  
    مـاهقْنزـا رممـا وعطَمفًا ووخ مهبر

لَم نفْس ما أُخفـي  ) فَلَا تع16ينفقُونَ (
لَهم من قُرة أَعينٍ جـزاًء بِمـا كَـانوا    

) أَفَمن كَانَ مؤمنا كَمـن  17يعملُونَ (
) أَما الَّذين 18كَانَ فَاسقًا لَا يستوونَ (

  ـاتنج مفَلَه اتحاللُوا الصمعوا ونَآم
) 19كَانوا يعملُـونَ ( الْمأْوى نزلًا بِما 

وأَما الَّذين فَسقُوا فَمأْواهم النار كُلَّمـا  
أَرادوا أَنْ يخرجوا منها أُعيدوا فيها وقيلَ 



  بِـه متي كُنارِ الَّذالن ذَابذُوقُوا ع ملَه
) ولَنذيقَنهم من الْعـذَابِ  20تكَذِّبونَ (

دنى دونَ الْعـذَابِ الْـأَكْبرِ لَعلَّهـم    الْأَ
) ومن أَظْلَم ممن ذُكِّـر  21يرجِعونَ (

    ـنـا مـا إِنهنع ضرأَع ثُم هبر اتبَِآي
) ولَقَد َآتينـا  22الْمجرِمني منتقمونَ (

  ـنم ةيري مف كُنفَلَا ت ابتى الْكوسم
) 23ئه وجعلْناه هدى لبنِي إِسرائيلَ (لقَا

وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنـا لَمـا   
) إِنَّ 24صبروا وكَانوا بَِآياتنا يوقنونَ (

ربك هو يفْصلُ بينهم يوم الْقيامة فيمـا  



) أَولَم يهد لَهم 25كَانوا فيه يختلفُونَ (
كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من الْقُرون يمشونَ 
في مساكنِهِم إِنَّ في ذَلك لََآيات أَفَلَـا  

) أَولَم يروا أَنا نسـوق  26يسمعونَ (
الْماَء إِلَى الْأَرضِ الْجرزِ فَنخرِج بِه زرعا 

أْكُلُ مونَ ترصبأَفَلَا ي مهفُسأَنو مهامعأَن هن
)27 متإِنْ كُن حذَا الْفَتى هتقُولُونَ ميو (

) نيقاد28ص  فَـعنحِ لَا يالْفَت موقُلْ ي (
الَّذين كَفَروا إِميانهم ولَا هـم ينظَـرونَ   

)29  إِن ـرظتانو مهـنع رِضفَأَع (  ـمه
 ) 30منتظرونَ (



  
  سورة األحزاب 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  رِينعِ الْكَـافطلَا تو قِ اللَّهات بِيا النها أَيي
والْمنافقني إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيمـا  

) واتبِع ما يوحى إِلَيك من ربك إِنَّ 1(
) وتوكَّلْ 2لَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا (ال

) مـا  3علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلًـا ( 
جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه وما 
  نهـنونَ مرظَاهي تاللَّائ كُماجولَ أَزعج

كُم أَبنـاَءكُم  أُمهاتكُم وما جعلَ أَدعياَء



 ققُولُ الْحي اللَّهو كُماهبِأَفْو لُكُمقَو كُمذَل
) ادعوهم لَآبائهِم 4وهو يهدي السبِيلَ (

 ماَءهوا َآبلَمعت فَإِنْ لَم اللَّه دنطُ عأَقْس وه
  سلَـيو يكُمالومينِ وي الدف كُمانوفَإِخ

ا عم نلَكو بِه مطَأْتا أَخيمف احنج كُملَي
تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما 

)5  فُِسـهِمأَن نم نِنيمؤلَى بِالْمأَو بِيالن (
 مهضعامِ بحأُولُو الْأَرو مهاتهأُم هاجوأَزو

ي كضٍ فعلَى بِبأَو نِنيمؤالْم نم ابِ اللَّهت
 كُمائيللُوا إِلَى أَوفْعإِلَّا أَنْ ت اجِرِينهالْمو
معروفًا كَانَ ذَلك في الْكتابِ مسطُورا 



)6 كنمو ميثَاقَهم نيبِيالن نا مذْنإِذْ أَخو (
بنِ ومن نوحٍ وإِبراهيم وموسى وعيسى ا
) 7مريم وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًـا ( 

   ـدأَعو هِمقـدص نع نيقادأَلَ الصسيل
) يا أَيها الَّذين 8للْكَافرِين عذَابا أَليما (

َآمنوا اذْكُروا نِعمـةَ اللَّـه علَـيكُم إِذْ    
ا علْنسفَأَر ودنج كُماَءتـا   جرِحي هِملَـي

وجنودا لَم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ 
) إِذْ جاُءوكُم من فَوقكُم ومن 9بصريا (

 تلَغبو ارصالْأَب اغَتإِذْ زو كُمنفَلَ مأَس
الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونـا  



)10النلْزِلُـوا  ) هزونَ ونمؤالْم يلتاب ك
) وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ 11زِلْزالًا شديدا (

 ا اللَّهندعا وم ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذو
) وإِذْ قَالَـت  12ورسولُه إِلَّا غُـرورا ( 

كُـم  طَائفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَ
   بِـيالن مهـنم نُ فَرِيقأْذتسيوا وجِعفَار
  ةرـوبِع يا همةٌ وروا عنوتيقُولُونَ إِنَّ بي

) ولَو دخلَـت  13إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فرارا (
علَيهِم من أَقْطَارِها ثُم سئلُوا الْفتنةَ لََآتوها 

) ولَقَـد  14ا بِها إِلَّا يِسـريا ( وما تلَبثُو
كَانوا عاهدوا اللَّه من قَبلُ لَـا يولُّـونَ   



) قُلْ 15الْأَدبار وكَانَ عهد اللَّه مسئُولًا (
 توالْم نم مترإِنْ فَر اررالْف كُمفَعني لَن

) 16ليلًا (أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَ
قُلْ من ذَا الَّذي يعصمكُم من اللَّـه إِنْ  
أَراد بِكُم سوًءا أَو أَراد بِكُم رحمةً ولَـا  
يجِدونَ لَهم من دون اللَّه وليا ولَا نصريا 

)17   كُمـنم نيقـوعالْم اللَّه لَمعي قَد (
إِخل نيلالْقَائونَ  وـأْتلَا يا ونإِلَي لُمه انِهِمو

) أَشحةً علَيكُم فَإِذَا 18الْبأْس إِلَّا قَليلًا (
 وردت كونَ إِلَيظُرني مهتأَير فواَء الْخج
  تـوالْم نم هلَيى عشغي يكَالَّذ مهنيأَع



أَلِْسـنة  فَإِذَا ذَهب الْخوف سـلَقُوكُم بِ 
حداد أَشحةً علَى الْخيرِ أُولَئك لَم يؤمنوا 
فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلك علَـى  

) يحسبونَ الْأَحزاب لَم 19اللَّه يِسريا (
 مهأَن وا لَودوي ابزالْأَح أْتإِنْ يوا وبذْهي

أَعرابِ يسأَلُونَ عن أَنبائكُم بادونَ في الْ
) 20ولَو كَانوا فيكُم ما قَاتلُوا إِلَّا قَليلًا (

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّـه أُسـوةٌ   
 رالَْآخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسح

) ولَمـا رأَى  21وذَكَر اللَّـه كَـثريا (  
لْمؤمنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعـدنا  ا



اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه ومـا  
) مـن  22زادهم إِلَّا إِميانا وتسـليما ( 

  وا اللَّـهداها عقُوا مدالٌ صرِج نِنيمؤالْم
و هبحى نقَض نم مهنفَم هلَيع  ـنم مهنم

) ليجزِي اللَّه 23ينتظر وما بدلُوا تبديلًا (
الصادقني بِصدقهِم ويعذِّب الْمنافقني إِنْ 
شاَء أَو يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا 

) ورد اللَّه الَّـذين كَفَـروا   24رحيما (
هِمظيبِغ     كَفَـى اللَّـها وـريالُوا خني لَم

الْمؤمنِني الْقتالَ وكَانَ اللَّه قَوِيا عزِيـزا  
) وأَنزلَ الَّذين ظَاهروهم من أَهـلِ  25(



الْكتابِ من صياصـيهِم وقَـذَف فـي    
قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسـرونَ  

) وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم 26ا (فَرِيقً
  كَانَ اللَّـها وطَئُوهت ا لَمضأَرو مالَهوأَمو

) يا أَيها النبِي 27علَى كُلِّ شيٍء قَديرا (
قُلْ لأَزواجِك إِنْ كُنتن تـرِدنَ الْحيـاةَ   

متعكُن وأُسرحكُن الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُ
) وإِنْ كُنتن تـرِدنَ  28سراحا جميلًا (

 دأَع ةَ فَإِنَّ اللَّهرالَْآخ ارالدو ولَهسرو اللَّه
) يا 29للْمحِسنات منكُن أَجرا عظيما (

بم ةشبِفَاح كُننم أْتي نم بِياَء الننِس ةني



 ككَانَ ذَلنِ وفَيعض ذَابا الْعلَه فاعضي
) ومن يقْنت منكُن 30علَى اللَّه يِسريا (

للَّه ورسوله وتعملْ صالحا نؤتها أَجرها 
) يا 31مرتينِ وأَعتدنا لَها رِزقًا كَرِميا (

لَس بِياَء الننِس  ـاِء إِنسالن نم دكَأَح نت
اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي 

) 32في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًا (
   جـربت نجـربلَا تو كُنوتيي بنَ فقَرو

تـني  الْجاهلية الْأُولَى وأَقمن الصـلَاةَ وآَ 
 اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نعأَطكَاةَ والز
    ـتيـلَ الْبأَه سجالـر كُمنع بذْهيل



) واذْكُـرنَ مـا   33ويطَهركُم تطْهِريا (
 ةكْمالْحو اللَّه اتَآي نم كُنوتيي بلَى فتي

ـ  ) إِنَّ 34ا خـبِريا ( إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفً
 نِنيمــؤالْمو اتمــلسالْمو نيمــلسالْم
  ــات الْقَانِتو نيــانِت ــات والْقَ نمؤالْمو
   ـابِرِينالصو قَاتـادالصو نيقادالصو
  اتـعاشالْخو نيعاشالْخو اتابِرالصو

 قَاتدصتالْمو نيقدصتالْمو  نيمـائالصو
 مهوجــر ــافظني فُ الْحو اتمــائ الصو
والْحافظَات والـذَّاكرِين اللَّـه كَـثريا    
والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجـرا  



) وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة 35عظيما (
مرا أَنْ يكُونَ لَهم إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَ

    ـصِ اللَّـهعي ـنمو مرِهأَم نةُ مريالْخ
) وإِذْ 36ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا (

 هلَيع تمعأَنو هلَيع اللَّه معي أَنلَّذقُولُ لت
أَمِسك علَيك زوجك واتقِ اللَّه وتخفي 

ي نف اسى النشختو يهدبم ا اللَّهم فِْسك
  ـديى زا قَضفَلَم اهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو
منها وطَرا زوجناكَها لكَي لَا يكُونَ علَى 
الْمؤمنِني حرج في أَزواجِ أَدعيـائهِم إِذَا  

كَانَ أَما وطَرو نهنا موولًا قَضفْعم اللَّه ر



) ما كَانَ علَى النبِي من حرجٍ فيما 37(
 نا ملَوخ يني الَّذف ةَ اللَّهنس لَه اللَّه ضفَر

) 38قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّه قَدرا مقْدورا (
الَّذين يبلِّغونَ رِسالَات اللَّه ويخشونه ولَا 

ا يِسيبح كَفَى بِاللَّهو ا إِلَّا اللَّهدنَ أَحوشخ
)39   ـنم ـدا أَحأَب دمحا كَانَ مم (

 نيبِيالن ماتخو ولَ اللَّهسر نلَكو كُمالرِج
) يـا  40وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليما (

وا اللَّهوا اذْكُرنَآم ينا الَّذها  أَيريا كَثكْرذ
) هو 42) وسبحوه بكْرةً وأَصيلًا (41(

 كُمرِجخيل هكَتلَائمو كُملَيلِّي عصي يالَّذ



 نِنيمؤكَانَ بِالْمورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم
) تحيتهم يوم يلْقَونه سـلَام  43رحيما (

ملَه دأَعا ( وا كَرِمير44أَج بِيا النها أَيي (
) 45إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا (

وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسـراجا مـنِريا   
)46 اللَّه نم مبِأَنَّ لَه نِنيمؤرِ الْمشبو (

لْكَـافرِين  ) ولَا تطعِ ا47فَضلًا كَبِريا (
 لَى اللَّهكَّلْ عوتو مأَذَاه عدو نيقافنالْمو

) يا أَيها الَّـذين  48وكَفَى بِاللَّه وكيلًا (
 ثُــم ــاتنمؤالْم مــت كَحــوا إِذَا ن نَآم
طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسـوهن فَمـا   



ع نم هِنلَيع لَكُم نوهعتا فَمهوندتعت ةد
) يا أَيها 49وسرحوهن سراحا جميلًا (

 تيي َآتاللَّات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحإِن بِيالن
 ا أَفَاَء اللَّهمم كينمي لَكَتا ممو نهورأُج

 ع ـاتنبو كمع اتنبو كلَيع  ـكاتم
وبنات خالك وبنات خالَاتـك اللَّـاتي   
  ـتبهةً إِنْ ونمؤأَةً مرامو كعنَ مراجه
نفْسها للنبِي إِنْ أَراد النبِي أَنْ يستنكحها 
خالصةً لَك من دون الْمؤمنِني قَد علمنا 

لَيا عنضا فَرـا   ممو اجِهِـموي أَزف هِم
 جرح كلَيكُونَ علَا يكَيل مهانمأَي لَكَتم



) ترجِـي  50وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما (
من تشاُء منهن وتؤوِي إِلَيك من تشـاُء  
   ـاحنفَلَـا ج لْتزع نمم تيغتنِ ابمو

دنى أَنْ تقَر أَعيـنهن ولَـا   علَيك ذَلك أَ
  اللَّـهو نكُلُّه نهتيا َآتبِم نيضرينَّ وزحي
يعلَم ما في قُلُوبِكُم وكَانَ اللَّه عليمـا  

) لَا يحلُّ لَك النساُء من بعد 51حليما (
اجٍ ووأَز نم لَ بِهِندبلَا أَنْ تو كبجأَع لَو

 كَانَ اللَّهو كينمي لَكَتا مإِلَّا م نهنسح
) يا أَيها الَّذين 52علَى كُلِّ شيٍء رقيبا (

َآمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَنْ يؤذَنَ 



 لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظرِين إِناه ولَكن إِذَا
دعيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَعمتم فَانتشروا ولَا 
مستأْنِِسني لحديث إِنَّ ذَلكُم كَانَ يؤذي 
النبِي فَيستحيِي منكُم واللَّه لَا يسـتحيِي  
مــن الْحــق وإِذَا ســأَلْتموهن متاعــا 

اِء حرو نم نأَلُوهفَاس رأَطْه كُمابٍ ذَلج
لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَـانَ لَكُـم أَنْ   
 هاجووا أَزحكنلَا أَنْ تو ولَ اللَّهسذُوا رؤت
  اللَّـه دنكَانَ ع كُما إِنَّ ذَلدأَب هدعب نم

) إِنْ تبدوا شيئًا أَو تخفُـوه  53عظيما (
) لَا 54ه كَانَ بِكُلِّ شيٍء عليما (فَإِنَّ اللَّ



جناح علَيهِن في َآبائهِن ولَا أَبنائهِن ولَا 
إِخوانِهِن ولَا أَبناِء إِخوانِهِن ولَـا أَبنـاِء   
   لَكَـتـا ملَا مو هِنائلَا نِسو هِناتوأَخ

اللَّه نيقاتو نهانملَـى   أَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه
) إِنَّ اللَّه وملَائكَته 55كُلِّ شيٍء شهِيدا (

يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين َآمنـوا  
) إِنَّ 56صلُّوا علَيه وسلِّموا تسـليما ( 

ف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي يني الَّذ
الدنيا والَْآخرة وأَعد لَهم عذَابا مهِينـا  

)57  نِنيمــؤ ذُونَ الْمــؤ ي ينــذ ) والَّ
والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا 



) يا أَيها النبِي قُلْ 58بهتانا وإِثْما مبِينا (
 كاتنبو اجِكوأَزل نِنيدي نِنيمؤاِء الْمنِسو

 فْنرعى أَنْ ينأَد كذَل لَابِيبِهِنج نم هِنلَيع
فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُـورا رحيمـا   

) لَئن لَم ينته الْمنافقُونَ والَّذين في 59(
نـة  قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُونَ في الْمدي

لَنغرِينك بِهِم ثُم لَا يجاوِرونك فيها إِلَّـا  
) ملْعونِني أَينما ثُقفُوا أُخـذُوا  60قَليلًا (

) سنةَ اللَّه في الَّـذين  61وقُتلُوا تقْتيلًا (
خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا 

ك الناس عنِ الساعة قُلْ إِنما ) يسأَل62ُ(



علْمها عند اللَّه وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ 
) إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين 63تكُونُ قَرِيبا (

) خالدين فيها أَبدا 64وأَعد لَهم سعريا (
) يـوم  65لَا يجِدونَ وليا ولَا نصريا (

تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا 
) وقَالُوا 66أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا (

ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراَءنا فَأَضـلُّونا  
) ربنا َآتهِم ضـعفَينِ مـن   67السبِيلَا (

ذَابِ وا (الْعا كَبِرينلَع مهنا 68الْعها أَيي (
الَّذين َآمنوا لَا تكُونـوا كَالَّـذين َآذَوا   
  ـدنكَانَ عا قَالُوا ومم اللَّه أَهرى فَبوسم



) يا أَيها الَّذين َآمنـوا  69اللَّه وجِيها (
) 70(اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًـا سـديدا   

 كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَـاز فَـوزا   

) إِنا عرضنا الْأَمانـةَ علَـى   71عظيما (
السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَـأَبين أَنْ  

نم فَقْنأَشا وهلْنمحانُ يسا الْإِنلَهمحا وه
) ليعذِّب اللَّه 72إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا (

   نيـرِكشالْمو قَـاتافنالْمو نيقافنالْم
 نِنيمؤلَى الْمع اللَّه وبتيو رِكَاتشالْمو
والْمؤمنات وكَانَ اللَّه غَفُـورا رحيمـا   



)73 ( 
  
  سبأ سورة 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
الْحمد للَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما 
  ـوهو ةري الَْآخف دمالْح لَهضِ وي الْأَرف

) بِريالْخ يمكـي   1الْحف ـجلا يم لَمعي (
ـ  زِلُ منا يما وهنم جرخا يمضِ والْأَر ن

   يمحالـر ـوها ويهف جرعا يماِء ومالس
) فُورا 2الْغينأْتوا لَا تكَفَر ينقَالَ الَّذو (

الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتـأْتينكُم عـالمِ   



الْغيبِ لَا يعزب عنه مثْقَـالُ ذَرة فـي   
ضِ وي الْأَرلَا فو اتاومالس نم رغلَا أَص

) 3ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مـبِنيٍ ( 
 اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينالَّذ زِيجيل

  ) كَـرِمي قرِزةٌ وـرفغم ملَه ك4أُولَئ (
 كأُولَئ اجِزِينعا مناتي َآيا فوعس ينالَّذو

رِج نم ذَابع ملَه) يمى  5زٍ أَلـريو (
  ـنم كزِلَ إِلَيي أُنالَّذ لْموا الْعأُوت ينالَّذ
ربك هو الْحق ويهدي إِلَى صراط الْعزِيزِ 

) يدمـلْ   6الْحوا هكَفَـر ينقَالَ الَّذو (
ندلُّكُم علَى رجلٍ ينبئُكُم إِذَا مزقْتم كُلَّ 



زمم) يددلْقٍ جي خلَف كُمى 7قٍ إِنرأَفْت (
علَى اللَّه كَذبا أَم بِه جِنةٌ بلِ الَّذين لَـا  
يؤمنونَ بِالَْآخرة في الْعذَابِ والضـلَالِ  

) يدع8الْب يهِمدأَي نيا با إِلَى موري أَفَلَم (
والْأَرضِ إِنْ نشأْ وما خلْفَهم من السماِء 

  هِملَـيطْ عقسن أَو ضالْأَر بِهِم ِسفخن
كسفًا من السماِء إِنَّ في ذَلك لََآيةً لكُلِّ 

) ولَقَد َآتينا داوود منـا  9عبد منِيبٍ (
 ا لَهأَلَنو رالطَّيو هعبِي مالُ أَوا جِبلًا يفَض

الْح) يد10د رقَدو اتابِغلْ سماع أَن (
في السرد واعملُوا صالحا إِنـي بِمـا   



) ريصلُونَ بمع11ت  يحانَ الـرملَيسلو (
  ا لَـهلْنأَسو رها شهاحورو رها شهوغُد

دي نيلُ بمعي نم الْجِن نمطْرِ والْق نيع هي
 قْهذا نرِنأَم نع مهنزِغْ مي نمو هبر بِإِذْن

) يعملُونَ لَه مـا  12من عذَابِ السعريِ (
   جِفَـانيـلَ واثمتو ارِيبحم ناُء مشي
كَالْجوابِ وقُدورٍ راسيات اعملُـوا َآلَ  

يادبع نيلٌ مقَلا وكْرش وداود  كُورالش
)13 ملَّها دم توالْم هلَيا عنيا قَضفَلَم (

 هأَتسنأْكُلُ مضِ تةُ الْأَرابإِلَّا د هتولَى مع
فَلَما خر تبينت الْجِـن أَنْ لَـو كَـانوا    



يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا فـي الْعـذَابِ   
د كَـانَ لسـبإٍ فـي    ) لَق14َالْمهِنيِ (

مسكَنِهِم َآيةٌ جنتان عن يمنيٍ وشـمالٍ  
كُلُوا من رِزقِ ربكُم واشكُروا لَه بلْـدةٌ  

 ) غَفُـور برةٌ وبـوا  15طَيضرفَأَع (
   ماهلْنـدبـرِمِ ولَ الْعيس هِملَيا علْنسفَأَر

تنج هِميتنأَثْلٍ بِجو طمأُكُلٍ خ ياتنِ ذَوي
) ذَلـك  16وشيٍء من سدرٍ قَليـلٍ ( 

جزيناهم بِما كَفَروا وهلْ نجازِي إِلَّـا  
) ى 17الْكَفُورالْقُر نيبو مهنيا بلْنعجو (

الَّتي باركْنا فيها قُرى ظَاهرةً وقَدرنا فيها 



الس   ـنِنيـا َآمامأَيو يالا لَييهوا فريس ري
) فَقَالُوا ربنا باعد بـين أَسـفَارِنا   18(

وظَلَموا أَنفُسهم فَجعلْنـاهم أَحاديـثَ   
 اتلََآي كي ذَلقٍ إِنَّ فزمكُلَّ م ماهقْنزمو

ـ 19لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ ( ص لَقَدو ( قد
  ـنإِلَّا فَرِيقًا م وهعبفَات هظَن يسلإِب هِملَيع

) نِنيمؤ20الْم نم هِملَيع ا كَانَ لَهمو (
 نمم ةربِالَْآخ نمؤي نم لَمعنإِلَّا ل لْطَانس
هو منها في شك وربك علَى كُلِّ شيٍء 

ادعوا الَّذين زعمتم من  ) قُل21ِحفيظٌ (
دون اللَّه لَا يملكُونَ مثْقَـالَ ذَرة فـي   



السماوات ولَا في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما 
) 22من شرك وما لَه منهم من ظَهِريٍ (

  نَ لَـهأَذ نمإِلَّا ل هدنةُ عفَاعالش فَعنلَا تو
حتى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ 
   الْكَـبِري ـيلالْع وهو ققَالُوا الْح كُمبر

)23  اتاوـمالس نم قُكُمزري نقُلْ م (
والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنا أَو إِيـاكُم لَعلَـى   

قُلْ لَـا  ) 24هدى أَو في ضلَالٍ مبِنيٍ (
تسأَلُونَ عما أَجرمنا ولَا نسـأَلُ عمـا   

) قُلْ يجمع بيننا ربنا ثُـم  25تعملُونَ (
   ـيملالْع ـاحالْفَت وهو قا بِالْحننيب حفْتي



)26    بِـه مقْـتأَلْح ينالَّـذ ونِيقُلْ أَر (
ه الْعزِيز الْحكـيم  شركَاَء كَلَّا بلْ هو اللَّ

) وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشريا 27(
ونذيرا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَـا يعلَمـونَ   

)28 متإِنْ كُن دعذَا الْوى هتقُولُونَ ميو (
) نيقادمٍ لَـا  29صوي اديعم قُلْ لَكُم (

رأْختسونَ  تمقْدـتسلَا تةً واعس هنونَ ع
) وقَالَ الَّذين كَفَروا لَن نؤمن بِهذَا 30(

 ى إِذرت لَوو هيدي نيي بلَا بِالَّذو َآنالْقُر
   جِـعري هِـمبر دنقُوفُونَ عوونَ ممالظَّال

ـ  ذين بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّ



استضعفُوا للَّذين استكْبروا لَولَا أَنتم لَكُنا 
) نِنيمؤوا   31مركْبـتاس ينقَالَ الَّـذ (

للَّذين استضعفُوا أَنحن صددناكُم عـنِ  
 نيرِمجم متلْ كُنب اَءكُمإِذْ ج دعى بدالْه

)32تاس ينقَالَ الَّذو (   ينلَّـذفُوا لـعض
استكْبروا بلْ مكْر اللَّيـلِ والنهـارِ إِذْ   
تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّه ونجعلَ لَه أَندادا 
وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا 
الْأَغْلَالَ في أَعناقِ الَّذين كَفَـروا هـلْ   

لُونَ (يمعوا يا كَاننَ إِلَّا موزا 33جمو (
أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها 



) وقَالُوا 34إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ (
   ـنحـا نما ولَادأَوالًا ووأَم أَكْثَر نحن

) ذَّبِنيعقُلْ إِنَّ 35بِم ( قزطُ الرسبي يبر
لمن يشاُء ويقْدر ولَكن أَكْثَر الناسِ لَـا  

) وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم 36يعلَمونَ (
  ـنَآم نلْفَى إِلَّا ما زندنع كُمبقَري تبِالَّت
فعاُء الضزج ملَه كا فَأُولَئحاللَ صمعو 

بِما عملُوا وهم في الْغرفَـات َآمنـونَ   
)37 اجِزِينعا مناتي َآينَ فوعسي ينالَّذو (

) قُلْ 38أُولَئك في الْعذَابِ محضرونَ (
   ـنـاُء مشي نمل قزطُ الرسبي يبإِنَّ ر



ش نم مفَقْتا أَنمو لَه رقْديو هادبع وٍء فَهي
) نيازِقالر ريخ وهو فُهلخ39ي  مـويو (

   كَـةلَائلْمقُـولُ لي ا ثُميعمج مهرشحي
) قَالُوا 40أَهؤلَاِء إِياكُم كَانوا يعبدونَ (

سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا 
ثَرهم بِهِـم مؤمنـونَ   يعبدونَ الْجِن أَكْ

) فَالْيوم لَا يملك بعضكُم لـبعضٍ  41(
نفْعا ولَا ضرا ونقُولُ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا 
عذَاب النارِ الَّتي كُنتم بِهـا تكَـذِّبونَ   

) وإِذَا تتلَى علَيهِم َآياتنا بينات قَالُوا 42(
هذَا إِلَّا رجلٌ يرِيد أَنْ يصدكُم عمـا   ما



 ذَا إِلَّا إِفْكا هقَالُوا مو كُماؤَآب دبعكَانَ ي
مفْترى وقَالَ الَّذين كَفَروا للْحـق لَمـا   

) بِنيم رحذَا إِلَّا سإِنْ ه ماَءها 43جمو (
سردبٍ يكُت نم ماهنيا َآتلْنسا أَرما وهون
) وكَـذَّب  44إِلَيهِم قَبلَك من نـذيرٍ ( 

الَّذين من قَبلهِم وما بلَغوا معشـار مـا   
َآتيناهم فَكَذَّبوا رسلي فَكَيف كَانَ نكريِ 

) قُلْ إِنما أَعظُكُـم بِواحـدة أَنْ   45(
ثْنم لَّهوا لقُوما توا مفَكَّرتت ى ثُمادفُرى و

 لَكُم يرذإِلَّا ن وإِنْ ه ةجِن نم بِكُماحبِص
) يددذَابٍ شع يدي نيـا  46بقُلْ م (



سأَلْتكُم من أَجرٍ فَهو لَكُم إِنْ أَجرِي إِلَّا 
   ـهِيدٍء شـيلَى كُلِّ شع وهو لَى اللَّهع

إِنَّ ربي يقْذف بِالْحق علَّـام   ) قُل47ْ(
) قُلْ جاَء الْحق وما يبدئ 48الْغيوبِ (

) يدعا يملُ واط49الْب  ـلَلْتقُلْ إِنْ ض (
فَإِنما أَضلُّ علَى نفِْسي وإِن اهتديت فَبِما 

) قَرِيب يعمس هي إِنبر ي إِلَيوح50ي (
و نذُوا مأُخو توا فَلَا فَوى إِذْ فَزِعرت لَو

) وقَالُوا َآمنا بِه وأَنى 51مكَان قَرِيبٍ (
) يدعب كَانم نم شاونالت م52لَه قَدو (

 نبِ ميفُونَ بِالْغقْذيلُ وقَب نم وا بِهكَفَر



) يدعب كَان53مهنييلَ بحا ) وم نيبو م
يشتهونَ كَما فُعلَ بِأَشياعهِم من قَبـلُ  

 ) 54إِنهم كَانوا في شك مرِيبٍ (
  

  سورة فاطر 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

الْحمد للَّه فَاطرِ السـماوات والْـأَرضِ   
حة مثْنى جاعلِ الْملَائكَة رسلًا أُولي أَجنِ

وثُلَاثَ ورباع يزِيد في الْخلْقِ ما يشـاُء  
) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع حِ 1إِنَّ اللَّهفْتا يم (

اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممِسك لَها وما 



   ـوهو هـدعب نم لَ لَهسرفَلَا م ِسكمي
يمكالْح زِيزوا 2( الْعاذْكُر اسا النها أَيي (

 اللَّه رقٍ غَيالخ نلْ مه كُملَيع ةَ اللَّهمنِع
 وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَراِء ومالس نم قُكُمزري

) وإِنْ يكَذِّبوك فَقَـد  3فَأَنى تؤفَكُونَ (
ه ترجع كُذِّبت رسلٌ من قَبلك وإِلَى اللَّ

) ور4الْأُم  اللَّـه دعإِنَّ و اسا النها أَيي (
 كُمنرغلَا يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَلَا ت قح

) وررالْغ 5بِاللَّه ودع طَانَ لَكُميإِنَّ الش (
ونوا فَاتخذُوه عدوا إِنما يدعو حزبه ليكُ

) الَّذين كَفَـروا  6من أَصحابِ السعريِ (



لَهم عذَاب شديد والَّذين َآمنوا وعملُوا 
) كَبِري رأَجةٌ ورفغم ملَه اتحال7الص (

أَفَمن زين لَه سوُء عمله فَرَآه حسنا فَإِنَّ 
اُء وشي نلُّ مضي اُء فَلَا اللَّهشي ني مدهي

  إِنَّ اللَّـه اترسح هِملَيع كفْسن بذْهت
) واللَّه الَّذي أَرسلَ 8عليم بِما يصنعونَ (

 تيم لَدإِلَى ب اهقْنا فَسابحس ريثفَت احيالر
   كـا كَـذَلهتوم دعب ضالْأَر ا بِهنييفَأَح

) من كَانَ يرِيد الْعزةَ فَللَّـه  9لنشور (ا
  ـبالطَّي مالْكَل دعصي ها إِلَييعمةُ جزالْع
والْعملُ الصالح يرفَعه والَّذين يمكُـرونَ  



 كأُولَئ كْرمو يددش ذَابع ملَه ئَاتيالس
) وربي و10هخ اللَّهابٍ ) ورت نم لَقَكُم

ثُم من نطْفَة ثُم جعلَكُم أَزواجـا ومـا   
تحملُ من أُنثَى ولَا تضع إِلَّا بِعلْمه ومـا  
يعمر من معمرٍ ولَا ينقَص من عمرِه إِلَّـا  

) ِسريي لَى اللَّهع كابٍ إِنَّ ذَلتي ك11ف (
ا يمو  اتفُـر ذْبذَا عه انرحوِي الْبتس

سائغٌ شرابه وهذَا ملْح أُجاج ومن كُلٍّ 
تأْكُلُونَ لَحما طَرِيا وتستخرِجونَ حلْيةً 
تلْبسونها وترى الْفُلْك فيه مواخر لتبتغوا 

) يولج 12من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ (



اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيـلِ  
وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ 
    لْـكالْم لَـه كُـمبر اللَّه كُمى ذَلمسم
 نكُونَ ملما يم ونِهد نونَ معدت ينالَّذو

دعوهم لَا يسـمعوا  ) إِنْ ت13قطْمريٍ (
  وا لَكُـمابجتا اسوا معمس لَوو اَءكُمعد
ويوم الْقيامة يكْفُرونَ بِشـرككُم ولَـا   

) يا أَيها الناس أَنتم 14ينبئُك مثْلُ خبِريٍ (
 يـدمالْح نِيالْغ وه اللَّهو اُء إِلَى اللَّهالْفُقَر 

) إِنْ يشأْ يذْهبكُم ويـأْت بِخلْـقٍ   15(
) يددزِيـزٍ  16جبِع لَى اللَّهع كا ذَلمو (



) ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى وإِنْ  17(
   ـهنـلْ ممحا لَا يهلمثْقَلَةٌ إِلَى حم عدت

ذين شيٌء ولَو كَانَ ذَا قُربى إِنما تنذر الَّ
يخشونَ ربهم بِالْغيبِ وأَقَاموا الصـلَاةَ  
 إِلَى اللَّهو فِْسهنكَّى لزتا يمكَّى فَإِنزت نمو

) ريصى   18الْمموِي الْـأَعـتسا يمو (
) ريصالْب19و  ـورلَا النو اتلَا الظُّلُمو (

)20رلَا الْحلَا الظِّلُّ وو () ا 21ورمو (
   إِنَّ اللَّـه اتولَا الْـأَماُء ويوِي الْأَحتسي
يسمع من يشاُء وما أَنت بِمسمعٍ من في 

) إِنا 23) إِنْ أَنت إِلَّا نذير (22الْقُبورِ (



 ةأُم نإِنْ ما ويرذنا وريشب قبِالْح اكلْنسأَر
) وإِنْ يكَـذِّبوك  24ا فيها نذير (إِلَّا خلَ

   مهـاَءتج هِملقَـب نم ينالَّذ كَذَّب فَقَد
رسلُهم بِالْبينات وبِالزبرِ وبِالْكتابِ الْمنِريِ 

)25  ـفوا فَكَيكَفَر ينالَّذ ذْتأَخ ثُم (
أَنزلَ من ) أَلَم تر أَنَّ اللَّه 26كَانَ نكريِ (

السماِء ماًء فَأَخرجنا بِه ثَمرات مختلفًـا  
  ـرمحو بِيض ددالِ جالْجِب نما وهانأَلْو

 ) ـودس ابِيبغَرا وهانأَلْو فلتخ27م (
  ـفلتخامِ معالْأَنو ابوالداسِ والن نمو

مإِن ككَذَل هانأَلْو هادبع نم ى اللَّهشخا ي



 ) غَفُـور زِيزع اُء إِنَّ اللَّهلَمإِنَّ 28الْع (
الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصـلَاةَ  
وأَنفَقُوا مما رزقْنـاهم سـرا وعلَانِيـةً    

) وربت ةً لَنارجونَ تجر29ي  مهفِّيـويل (
  غَفُـور هإِن هلفَض نم مهزِيديو مهورأُج

) كُور30ش  ـنم كا إِلَينيحي أَوالَّذو (
  ـهيدي نيا بمقًا لدصم قالْح وابِ هتالْك

 ) ـريصب بِريلَخ هادببِع 31إِنَّ اللَّه  ثُـم (
فَينا من عبادنا أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَ

 مهنمو دصقْتم مهنمو فِْسهنل مظَال مهنفَم
   ـوه ـكذَل اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس



 ) لُ الْكَـبِري32الْفَض   نـدع ـاتنج (
  ـنم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحا يهلُونخدي

ا ولُؤلُؤبٍ وذَه) رِيرا حيهف مهاسب33ل (
وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ 

) كُورش فُورا لَغنبا 34إِنَّ رلَّني أَحالَّذ (
دار الْمقَامة من فَضله لَا يمسـنا فيهـا   

  ) ـوبـا لُغيها فنسملَا يو بص35ن (
ذين كَفَروا لَهم نار جهنم لَا يقْضـى  والَّ

   ـنم مهـنع فَّفخلَا يوا ووتمفَي هِملَيع
) 36عذَابِها كَذَلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ (

وهم يصطَرِخونَ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ 



   لَـمـلُ أَومعـا ني كُنالَّذ را غَيحالص 
    ـذَكَّرت ـنم يـهف ذَكَّرتا يم كُمرمعن
 نم نيملظَّالا لفَذُوقُوا فَم يرذالن اَءكُمجو

) إِنَّ اللَّــه عــالم غَيــبِ 37نصــريٍ (
   بِـذَات ـيملع هضِ إِنالْأَرو اتاومالس

) هـو الَّـذي جعلَكُـم    38الصدورِ (
الْأَرضِ فَمن كَفَر فَعلَيه كُفْره  خلَائف في

ولَا يزِيد الْكَافرِين كُفْرهم عند ربهِم إِلَّا 
مقْتا ولَا يزِيد الْكَافرِين كُفْـرهم إِلَّـا   

) قُلْ أَرأَيـتم شـركَاَءكُم   39خسارا (
مـاذَا  الَّذين تدعونَ من دون اللَّه أَرونِي 



خلَقُوا من الْأَرضِ أَم لَهم شـرك فـي   
 ةنيلَى بع ما فَهابتك ماهنيَآت أَم اتاومالس
منه بلْ إِنْ يعد الظَّالمونَ بعضهم بعضـا  

) إِنَّ اللَّـه يمِسـك   40إِلَّا غُـرورا ( 
لَا ولَئن زالَتا السماوات والْأَرض أَنْ تزو

إِنْ أَمسكَهما من أَحد من بعده إِنه كَانَ 
) وأَقْسموا بِاللَّه جهد 41حليما غَفُورا (

أَيمانِهِم لَئن جاَءهم نذير لَيكُونن أَهدى 
من إِحدى الْأُممِ فَلَما جاَءهم نذير مـا  

مهادا ( زفُورـي   42إِلَّا نا فاركْبـتاس (
  كْـرالْم يقحلَا يو ئيالس كْرمضِ والْأَر



السيئُ إِلَّا بِأَهله فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا سـنةَ  
  لَـنيلًا ودبت اللَّه ةنسل جِدت فَلَن نيلالْأَو

ـ  ) أَولَـم  43ا (تجِد لسنة اللَّه تحوِيلً
يِسريوا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَـانَ  
 مهنم دوا أَشكَانو هِملقَب نم ينةُ الَّذباقع
قُوةً وما كَانَ اللَّه ليعجِزه من شيٍء فـي  
السماوات ولَا في الْأَرضِ إِنه كَانَ عليما 

ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِمـا   )44قَديرا (
   ـةابد ـنا مرِهلَى ظَهع كرا توا مبكَس
ولَكن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسمى فَـإِذَا  
جاَء أَجلُهم فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِعباده بصـريا  



)45 ( 
  

  سورة يس 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

) إِنك لَمن 2) والْقُرَآن الْحكيمِ (1يس (
) نيلسريمٍ (3الْمقتسم اطرلَى ص4) ع (

) لتنذر قَوما ما 5تنزِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ (
) لَقَد حق 6أُنذر َآباؤهم فَهم غَافلُونَ (
) 7يؤمنونَ ( الْقَولُ علَى أَكْثَرِهم فَهم لَا

إِنا جعلْنا في أَعناقهِم أَغْلَالًا فَهِي إِلَـى  
) وجعلْنا مـن  8الْأَذْقَان فَهم مقْمحونَ (



بينِ أَيديهِم سدا ومن خلْفهِـم سـدا   
) وسواٌء 9فَأَغْشيناهم فَهم لَا يبصرونَ (

ذَرأَأَن هِملَيونَ عنمؤلَا ي مهرذنت لَم أَم مهت
)10 يشخو الذِّكْر عبنِ اتم رذنا تمإِن (

الرحمن بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرة وأَجـرٍ  
) إِنا نحن نحيِـي الْمـوتى   11كَرِميٍ (

 ـيكُلَّ شو مهَآثَاروا وما قَدم بكْتنٍء و
) واضـرِب  12أحصيناه في إِمامٍ مبِنيٍ (

لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَريـة إِذْ جاَءهـا   
) إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنـينِ  13الْمرسلُونَ (

 كُما إِلَيفَقَالُوا إِن ثا بِثَالنززا فَعموهفَكَذَّب



أَنتم إِلَّا بشـر   ) قَالُوا ما14مرسلُونَ (
 متٍء إِنْ أَنيش نم نمحلَ الرزا أَنما وثْلُنم

) قَالُوا ربنا يعلَم إِنـا  15إِلَّا تكْذبونَ (
) وما علَينـا إِلَّـا   16إِلَيكُم لَمرسلُونَ (

) بِنيلَاغُ الْما بِك17ُالْبنرطَيا تقَالُوا إِن ( م
لَئن لَم تنتهوا لَنرجمنكُم ولَيمسنكُم منا 

) يمأَل ذَاب18ع كُمعم كُمرقَالُوا طَائ (
) 19أَئن ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ (

وجاَء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ 
) اتبِعوا من 20مرسلني (يا قَومِ اتبِعوا الْ

) 21لَا يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتـدونَ ( 



   ـهإِلَينِـي وي فَطَرالَّذ دبلَا أَع يا لمو
) أَأَتخذُ من دونِه َآلهةً إِنْ 22ترجعونَ (

 مهتفَاعي شننِ عغلَا ت ربِض نمحالر نرِدي
يش) ذُونقنلَا يـي   23ئًا وـي إِذًا لَفإِن (

) إِني َآمنـت بِـربكُم   24ضلَالٍ مبِنيٍ (
) ونعما 25فَاسةَ قَالَ ينلِ الْجخيلَ ادق (

) بِما غَفَر لـي  26لَيت قَومي يعلَمونَ (
) نيمكْرالْم نلَنِي معجي وبا 27رمو (

نا علَى قَومه من بعده من جند مـن  أَنزلْ
) نيزِلنا ما كُنماِء وم28الس تإِنْ كَان (

إِلَّا صيحةً واحدةً فَإِذَا هـم خامـدونَ   



)29 نم يهِمأْتا يم ادبلَى الْعةً عرسا حي (
) أَلَم 30رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِئُونَ (

 مهأَن ونالْقُر نم ملَها قَبلَكْنأَه ا كَموري
) وإِنْ كُلٌّ لَمـا  31إِلَيهِم لَا يرجِعونَ (

) وَآيةٌ لَهم 32جميع لَدينا محضرونَ (
الْأَرض الْميتةُ أَحييناها وأَخرجنا منهـا  

) وجعلْنا فيهـا  33لُونَ (حبا فَمنه يأْكُ
جنات من نخيلٍ وأَعنابٍ وفَجرنا فيهـا  

) ونيالْع نا 34ممو رِهثَم نأْكُلُوا ميل (
) 35عملَته أَيديهِم أَفَلَـا يشـكُرونَ (  

سبحانَ الَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها ممـا  



الْأَر بِتنـا لَـا   تممو فُِسهِمأَن نمو ض
) وَآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ منه 36يعلَمونَ (

) والشمس 37النهار فَإِذَا هم مظْلمونَ (
تجرِي لمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْعزِيـزِ  

تى ) والْقَمر قَدرناه منازِلَ ح38الْعليمِ (
) لَا الشمس 39عاد كَالْعرجون الْقَدميِ (

 ابِقلُ سلَا اللَّيو رالْقَم رِكدا أَنْ تي لَهغبني
) 40النهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسـبحونَ ( 

  ي الْفُلْـكف مهتيا ذُرلْنما حأَن مةٌ لَهَآيو
) ونحشلَق41ْالْمخو (  ـهثْلم نم ما لَهن
) وإِنْ نشأْ نغرِقْهم فَلَـا  42ما يركَبونَ (



) إِلَّـا  43صرِيخ لَهم ولَا هم ينقَذُونَ (
) وإِذَا 44رحمةً منا ومتاعا إِلَى حـنيٍ ( 

قيلَ لَهم اتقُوا ما بـين أَيـديكُم ومـا    
ت لَّكُملَع لْفَكُمـونَ ( خمحـا  45رمو (

تأْتيهِم من َآية من َآيات ربهِم إِلَّا كَانوا 
) نيرِضعا مهن46ع   ـميـلَ لَهإِذَا قو (

أَنفقُوا مما رزقَكُم اللَّه قَالَ الَّذين كَفَروا 
   ـاُء اللَّـهشي لَو نم مطْعوا أَننَآم ينلَّذل

مبِنيٍ (أَطْعلَالٍ مي ضإِلَّا ف متإِنْ أَن 47ه (
    مـتإِنْ كُن ـدعـذَا الْوى هتقُولُونَ ميو

) نيقادةً  48صحـيونَ إِلَّا صظُرنا يم (



) 49واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ (
   هِـمللَا إِلَـى أَهةً ويصوونَ تيعطتسفَلَا ي

) ونفخ في الصورِ فَإِذَا هم 50عونَ (يرجِ
) 51من الْأَجداث إِلَى ربهِم ينِسـلُونَ ( 

قَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا هذَا ما 
) 52وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ (
هـم  إِنْ كَانت إِلَّا صيحةً واحدةً فَـإِذَا  

) فَالْيوم لَـا  53جميع لَدينا محضرونَ (
 متا كُننَ إِلَّا موزجلَا تئًا ويش فْسن ظْلَمت

) إِنَّ أَصحاب الْجنة الْيوم 54تعملُونَ (
) هم وأَزواجهم 55في شغلٍ فَاكهونَ (



كتم كائلَى الْأَرلَالٍ عي ظ56ئُـونَ ( ف (
) 57لَهم فيها فَاكهةٌ ولَهم ما يدعونَ (

) وامتازوا 58سلَام قَولًا من رب رحيمٍ (
) أَلَم أَعهـد  59الْيوم أَيها الْمجرِمونَ (

إِلَيكُم يا بنِي َآدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ 
ودع لَكُم هإِن ) بِنيونِي 60مدباع أَنو (

) يمقتساطٌ مرذَا صـلَّ  61هأَض لَقَدو (
منكُم جِبِلا كَثريا أَفَلَم تكُونوا تعقلُـونَ  

) هذه جهنم الَّتي كُنتم توعـدونَ  62(
) اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ 63(
)64موا  ) الْينكَلِّمتو هِماهلَى أَفْوع متخن



أَيديهِم وتشهد أَرجلُهـم بِمـا كَـانوا    
) ولَو نشاُء لَطَمسنا علَى 65يكِْسبونَ (

أَعينِهِم فَاستبقُوا الصراطَ فَأَنى يبصرونَ 
) ولَو نشـاُء لَمسـخناهم علَـى    66(

م فَما اسـتطَاعوا مضـيا ولَـا    مكَانتهِ
) ومن نعمره ننكِّسه فـي  67يرجِعونَ (

) وما علَّمنـاه  68الْخلْقِ أَفَلَا يعقلُونَ (
   كْـرإِلَّـا ذ وإِنْ ه ي لَهغبنا يمو رعالش

) بِنيَآنٌ مقُرـا  69ويكَانَ ح نم رذنيل (
يو) رِينلَى الْكَافلُ عالْقَو ق70ح لَمأَو (

يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيـدينا  



) وذَلَّلْناهـا  71أَنعاما فَهم لَها مالكُونَ (
) 72لَهم فَمنها ركُوبهم ومنها يأْكُلُونَ (

ب أَفَلَا يشكُرونَ ولَهم فيها منافع ومشارِ
)73 ملَّهةً لَعهَآل اللَّه وند نذُوا مخاتو (

) لَا يستطيعونَ نصـرهم  74ينصرونَ (
) فَلَـا  75وهم لَهم جند محضـرونَ ( 

يحزنك قَولُهم إِنا نعلَم ما يِسرونَ ومـا  
ير الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه  ) أَولَم76يعلنونَ (

 ) ـبِنيم يمصخ وفَإِذَا ه طْفَةن ن77م (
  ـنقَالَ م لْقَهخ ِسينثَلًا وا ملَن برضو

 ) ـيممر يهو ظَاميِي الْعحقُـلْ  78ي (



يحيِيها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة وهو بِكُلِّ 
) الَّذي جعلَ لَكُم مـن  79م (خلْقٍ علي

    ـهنم مـتا فَـإِذَا أَناررِ نضرِ الْأَخجالش
) أَولَـيس الَّـذي خلَـق    80توقدونَ (

 لُقخلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد ضالْأَرو اتاومالس
 ) ـيملالْع لَّاقالْخ وهلَى وب مثْلَه81م (

 هرا أَممإِن كُن قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر
) فَسبحانَ الَّـذي بِيـده   82فَيكُونُ (

 ) 83ملَكُوت كُلِّ شيٍء وإِلَيه ترجعونَ (
  

  سورة الصافات 



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) فَالزاجِرات زجـرا  1والصافَّات صفا (

) إِنَّ إِلَهكُـم  3ليات ذكْـرا ( ) فَالتا2(
) داحا 4لَومضِ والْأَرو اتاومالس بر (

) إِنـا زينـا   5بينهما ورب الْمشارِقِ (
) 6السماَء الدنيا بِزِينـة الْكَواكـبِ (  

) ارِدم طَانيكُلِّ ش نفْظًا محلَـا  7و (
ى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُونَ من يسمعونَ إِلَ

) دحورا ولَهم عـذَاب  8كُلِّ جانِبٍ (
) باصطْفَـةَ   9والْخ ـفطخ نإِلَّا م (

) بثَاق ابهش هعب10فَأَت  هِمفْتـتفَاس (



 ماهلَقْنا خا إِنلَقْنخ نم لْقًا أَمخ دأَش مأَه
ـ  ) بـلْ عجِبـت   11ازِبٍ (من طنيٍ لَ

ــخرونَ ( سيــا 12و ــروا لَ ) وإِذَا ذُكِّ
ــذْكُرونَ ( ــةً 13يـ ) وإِذَا رأَوا َآيـ

) وقَالُوا إِنْ هذَا إِلَّـا  14يستسخرونَ (
) بِنيم رحـا  15سابرا تكُنا ونتذَا مأَئ (

باؤنـا  ) أَوَآ16وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ (
) قُلْ نعم وأَنتم داخـرونَ  17الْأَولُونَ (

)18 مةٌ فَإِذَا هداحةٌ ورجز يا همفَإِن (
) وقَالُوا يا ويلَنا هذَا يـوم  19ينظُرونَ (

) هذَا يوم الْفَصلِ الَّذي كُنتم 20الدينِ (



الَّذين ظَلَموا ) احشروا 21بِه تكَذِّبونَ (
) من 22وأَزواجهم وما كَانوا يعبدونَ (

دون اللَّه فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ 
) ما 24) وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ (23(

) بلْ هم الْيـوم  25لَكُم لَا تناصرونَ (
ضهم علَـى  ) وأَقْبلَ بع26مستسلمونَ (

) قَالُوا إِنكُم كُنتم 27بعضٍ يتساَءلُونَ (
) قَالُوا بـلْ لَـم   28تأْتوننا عنِ الْيمنيِ (
) نِنيمؤوا مكُونـا   29تا كَـانَ لَنمو (

 نيا طَاغمقَو متلْ كُنب لْطَانس نم كُملَيع
)30بلُ را قَونلَيع ققُونَ ) فَحا لَذَائا إِنن



)31) ا غَاوِينا كُنإِن اكُمني32) فَأَغْو (
فَإِنهم يومئذ في الْعـذَابِ مشـترِكُونَ   

)33   نيرِمجـلُ بِـالْمفْعن كا كَذَلإِن (
) إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا 34(

) ويقُولُـونَ أَئنـا   35نَ (اللَّه يستكْبِرو
) وننجرٍ ماعشا لنتهارِكُوا َآللْ 36لَتب (

 ) نيـلسرالْم قدصو قاَء بِالْح37ج (
) ومـا  38إِنكُم لَذَائقُو الْعذَابِ الْأَليمِ (

) إِلَّـا  39تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ (
 اللَّه ادبع) نيلَصخ40الْم ملَه كأُولَئ (

) لُومعم قونَ 41رِزمكْرم مهو هاكفَو (



) علَـى  43) في جنات النعـيمِ ( 42(
) نيقَابِلترٍ مر44س   هِملَـيع طَـافي (

) بيضـاَء لَـذَّة   45بِكَأْسٍ من معنيٍ (
) ارِبِنيلشل46ٌلا غَويهلَا ف (   ـملَا هو

) وعندهم قَاصـرات  47عنها ينزفُونَ (
) نيع فونٌ 48الطَّركْنم ضيب نهكَأَن (

) فَأَقْبلَ بعضـهم علَـى بعـضٍ    49(
) قَالَ قَائلٌ مـنهم إِنـي   50يتساَءلُونَ (

) ي قَرِين51كَانَ ل  ـنلَم كنقُولُ أَئي (
صالْم) نيقـا  52دابرا تكُنا ونتذَا مأَئ (

) قَالَ هـلْ  53وعظَاما أَئنا لَمدينونَ (



) فَاطَّلَع فَـرَآه فـي   54أَنتم مطَّلعونَ (
) قَالَ تاللَّه إِنْ كدت 55سواِء الْجحيمِ (

 ) ولَولَا نِعمةُ ربي لَكُنت من56لَتردينِ (
) رِينضح57الْم   نيـتيبِم ـنحا نأَفَم (

)58    ـنحـا نما الْـأُولَى ونتتوإِلَّا م (
) ذَّبِنيع59بِم يمظالْع زالْفَو وذَا لَهإِنَّ ه (

) 61) لمثْلِ هذَا فَلْيعملِ الْعاملُونَ (60(
) 62مِ (أَذَلك خير نزلًا أَم شجرةُ الزقُّو

) نيملظَّالةً لنتا فاهلْنعا جـا  63إِنهإِن (
) 64شجرةٌ تخرج في أَصلِ الْجحيمِ (
) 65طَلْعها كَأَنـه رُءوس الشـياطنيِ (  



فَإِنهم لََآكلُونَ منها فَمالئُونَ منها الْبطُونَ 
لَشوبا من حميمٍ ) ثُم إِنَّ لَهم علَيها 66(
) ثُم إِنَّ مرجِعهم لَـإِلَى الْجحـيمِ   67(
)68) الِّنيض ماَءها َآبأَلْفَو مه69) إِن (

) ولَقَـد  70فَهم علَى َآثَارِهم يهرعونَ (
) نيلالْأَو أَكْثَر ملَهلَّ قَب71ض  لَقَـدو (

) فَانظُر كَيف 72ين (أَرسلْنا فيهِم منذرِ
) ذَرِيننةُ الْمباق73كَانَ ع اللَّه ادبإِلَّا ع (

) نيلَصخ74الْم مفَلَنِع وحا نانادن لَقَدو (
) ونجيناه وأَهلَـه مـن   75الْمجِيبونَ (

) وجعلْنا ذُريته هم 76الْكَربِ الْعظيمِ (



اقالْب) 77ني رِيني الَْآخف هلَيا عكْنرتو (
)78   نيـالَمـي الْعوحٍ فلَى نع لَامس (
)79   ِسـنِنيحـزِي الْمجن كا كَذَلإِن (
)80) نِنيمؤا الْمنادبع نم ه81) إِن ثُم (

) رِينا الَْآخقْن82أَغْر  هتـيعش نإِنَّ مو (
يماهريمٍ 83( لَإِبلبِقَلْبٍ س هباَء رإِذْ ج (

) إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ماذَا تعبـدونَ  84(
) أَئفْكًا َآلهةً دونَ اللَّـه ترِيـدونَ   85(
)86) نيالَمالْع ببِر كُما ظَن87) فَم (

) فَقَالَ إِني 88فَنظَر نظْرةً في النجومِ (
 يمق89(س) بِرِيندم هنا علَّوو90) فَت (



) 91فَراغَ إِلَى َآلهتهِم فَقَالَ أَلَا تأْكُلُونَ (
) فَراغَ علَـيهِم  92ما لَكُم لَا تنطقُونَ (

) فَأَقْبلُوا إِلَيه يزِفُّـونَ  93ضربا بِالْيمنيِ (
) 95) قَالَ أَتعبدونَ ما تنحتـونَ ( 94(

) قَـالُوا  96واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ (
) 97ابنوا لَه بنيانا فَأَلْقُوه في الْجحيمِ (

   نيـفَلالْأَس مـاهلْنعا فَجدكَي وا بِهادفَأَر
) وقَالَ إِني ذَاهـب إِلَـى ربـي    98(

) رب هـب لـي مـن    99سيهدينِ (
 نيحاليمٍ 100(الصللَامٍ حبِغ اهنرشفَب (

)101 ينا بقَالَ ي يعالس هعلَغَ ما بفَلَم (



  ظُرفَـان كحي أَذْبامِ أَنني الْمى في أَرإِن
   رمـؤـا تلْ مافْع تا أَبى قَالَ يراذَا تم
   ـابِرِينالص ـنم اَء اللَّهنِي إِنْ شجِدتس

) فَلَما أَسـلَما وتلَّـه للْجـبِنيِ    102(
)103) يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادن104) و (

قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَـذَلك نجـزِي   
) ِسنِنيحلَـاُء  105الْمالْب وذَا لَهإِنَّ ه (

) بِنيـيمٍ   106الْمظحٍ عببِـذ اهنيفَدو (
نا علَيـه فـي الْـَآخرِين    ) وترك107ْ(
)108  ) يماهـرلَـى إِبع لَام109) س (

) ِسنِنيحزِي الْمجن ك110كَذَل  ـهإِن (



) نِنيمؤا الْمنادبع ن111م  اهنـرشبو (
  ) نيحـالالص ـنا مبِين اقح112بِإِس (

ـ    مو اقـحلَـى إِسعو هلَيا عكْناربو ن
   ـبِنيم فِْسـهنل مظَالو ِسنحا مهِمتيذُر

) ولَقَد مننا علَى موسى وهارونَ 113(
) ونجيناهما وقَومهما من الْكَربِ 114(

) ونصرناهم فَكَانوا هـم  115الْعظيمِ (
) بِنيال116الْغ   ـابتـا الْكماهنيَآتو (

) وهديناهما الصـراطَ  117لْمستبِني (ا
) يمقتسـي  118الْما فهِملَيا عكْنرتو (
) رِينـى   119الَْآخوسلَـى مع لَامس (



) إِنا كَـذَلك نجـزِي   120وهارونَ (
) ِسنِنيحـا   121الْمنادبع ـنا ممهإِن (
) نِنيمــؤإِنَّ إ122ِالْمو ( ــنلَم ــاسلْي
) نيلسرأَلَـا   123الْم ـهمقَوإِذْ قَالَ ل (

) أَتدعونَ بعلًا وتـذَرونَ  124تتقُونَ (
) نيقالالْخ نس125أَح   كُـمبر اللَّـه (

) نيلالْأَو كُمائَآب بر126و  وهفَكَـذَّب (
اد اللَّه ) إِلَّا عب127فَإِنهم لَمحضرونَ (

) نيلَصخـي   128الْمف ـهلَيا عكْنرتو (
) رِين129الَْآخ  ـنياسلَى إِلْ يع لَامس (

)130  ِسـنِنيحزِي الْمجن كا كَذَلإِن (



)131) نِنيمؤا الْمنادبع نم ه132) إِن (
 ) نيـلسرالْم نإِنَّ لُوطًا لَمإِذْ 133و (

يجن  ) ـنيعمأَج لَـهأَهو اهإِلَّـا  134ن (
) ابِرِيني الْغا فوزجـا  135عنرمد ثُم (

) رِين136الَْآخ هِملَيونَ عرملَت كُمإِنو (
) نيبِحصلُـونَ  137مقعلِ أَفَلَا تبِاللَّيو (

)138   نيـلسرالْم ـنلَم سونإِنَّ يو (
بق إِلَى الْفُلْك الْمشـحون  ) إِذْ أ139َ(
)140  ـنيضحدالْم نفَكَانَ م ماهفَس (
)141   ـيملم ـوهو وتالْح هقَمفَالْت (
)142  نيحـبسالْم نكَانَ م هلَا أَنفَلَو (



) لَلَبِثَ في بطْنِه إِلَى يومِ يبعثُونَ 143(
)144ربِالْع اهذْنبفَن (   يمـقس ـوهاِء و
) وأَنبتنا علَيه شجرةً من يقْطـنيٍ  145(
)146   أَو أَلْـف ئَـةإِلَى م اهلْنسأَرو (

) فََآمنوا فَمتعناهم إِلَـى  147يزِيدونَ (
) فَاستفْتهِم أَلربك الْبنـات  148حنيٍ (

قْنا الْملَائكَةَ ) أَم خل149َولَهم الْبنونَ (
) أَلَا إِنهم من 150إِناثًا وهم شاهدونَ (

) ولَد اللَّه وإِنهم 151إِفْكهِم لَيقُولُونَ (
) أَصطَفَى الْبنات علَـى  152لَكَاذبونَ (

) نِنيونَ 153الْبكُمحت فكَي ا لَكُمم (



) أَم لَكُم 155) أَفَلَا تذَكَّرونَ (154(
) بِنيلْطَانٌ مإِنْ 156س ابِكُمتوا بِكفَأْت (
) نيقادص مت157كُن نيبو هنيلُوا بعجو (

   ـمهـةُ إِنالْجِن تملع لَقَدا وبسن ةالْجِن
) سبحانَ اللَّه عمـا  158لَمحضرونَ (

للَّه الْمخلَصني ) إِلَّا عباد ا159يصفُونَ (
) ما 161) فَإِنكُم وما تعبدونَ (160(

) نِنيبِفَات هلَيع مت162أَن  ـوه نإِلَّا م (
) وما منا إِلَّا لَـه  163صالِ الْجحيمِ (

) لُومعم قَامافُّونَ 164مالص نحا لَنإِنو (
)165سالْم نحا لَنإِنونَ () وح166ب (



) لَو أَنَّ عندنا 167وإِنْ كَانوا لَيقُولُونَ (
) نيلالْأَو نا مكْر168ذ اللَّه ادبا علَكُن (

) نيلَصخ169الْم فوفَس وا بِهفَكَفَر (
) ولَقَد سبقَت كَلمتنـا  170يعلَمونَ (

) نيلسرا الْمنادبع171ل (   ـملَه ـمهإِن
) وإِنَّ جندنا لَهـم  172الْمنصورونَ (

) فَتولَّ عنهم حتى حنيٍ 173الْغالبونَ (
) وأَبصرهم فَسـوف يبصـرونَ   174(
) 176) أَفَبِعذَابِنا يسـتعجِلُونَ ( 175(

رِين فَإِذَا نزلَ بِساحتهِم فَساَء صباح الْمنذَ
) 178) وتولَّ عنهم حتى حنيٍ (177(



) سبحانَ 179وأَبصر فَسوف يبصرونَ (
) 180ربك رب الْعزة عما يصـفُونَ ( 

) نيلسرلَى الْمع لَامس181و دمالْحو (
) نيالَمالْع بر لَّه182ل ( 

  
  سورة ص

  رحمنِ الرحيمِبِسمِ اللَّه ال
) بلِ الَّـذين  1ص والْقُرَآن ذي الذِّكْرِ (
) كَم أَهلَكْنا 2كَفَروا في عزة وشقَاقٍ (

  ـنيح لَاتا ووادفَن نقَر نم هِملقَب نم
) وعجِبوا أَنْ جاَءهم منـذر  3مناصٍ (



ا ساحر كَذَّاب منهم وقَالَ الْكَافرونَ هذَ
) أَجعلَ الَْآلهةَ إِلَها واحدا إِنَّ هـذَا  4(

) ابجٌء عي5لَش  مهـنلَأُ مالْم طَلَقانو (
أَن امشوا واصبِروا علَى َآلهتكُم إِنَّ هذَا 

) ادرٌء يي6لَش لَّةي الْمذَا فا بِهنعما سم (
) أَؤنـزِلَ  7هذَا إِلَّا اختلَاق ( الَْآخرة إِنْ

 نم كي شف ملْ ها بنِنيب نم الذِّكْر هلَيع
) أَم 8ذكْرِي بلْ لَما يذُوقُوا عـذَابِ ( 

عندهم خزائن رحمـة ربـك الْعزِيـزِ    
) أَم لَهم ملْك السـماوات  9الْوهابِ (
وما بينهما فَلْيرتقُوا في الْأَسبابِ والْأَرضِ 



)10    ـنم ومـزهم ـكالنا هم دنج (
) كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ 11الْأَحزابِ (

) ادتنُ ذُو الْأَووعرفو ادع12و ودثَمو (
   ـكأُولَئ كَـةالْأَي ابحأَصو لُوط مقَوو

ابزلَ 13( الْأَحسالر إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّب (
) وما ينظُر هؤلَاِء إِلَّـا  14فَحق عقَابِ (

) 15صيحةً واحدةً ما لَها من فَـواقٍ ( 
وقَالُوا ربنا عجلْ لَنا قطَّنـا قَبـلَ يـومِ    

) اصبِر علَى ما يقُولُـونَ  16الْحسابِ (
ع اذْكُرو  ابأَو ـهإِن دذَا الْأَي وداوا دندب

)17  نحـبسي هعالَ ما الْجِبنرخا سإِن (



ــراقِ ( الْإِشو ــي ش18بِالْع ــر الطَّيو (
) ابأَو ةً كُلٌّ لَهورشحا  19مندـدشو (

ملْكَه وَآتيناه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَـابِ  
)20وا ) وروسمِ إِذْ تصأُ الْخبن اكلْ أَته

) ابرح21الْم  وداولَـى دلُوا عخإِذْ د (
فَفَزِع منهم قَالُوا لَا تخف خصمان بغى 
بعضنا علَى بعضٍ فَاحكُم بيننا بِالْحق ولَا 

) اطراِء الصوا إِلَى سنداهطْ وطش22ت (
 يلةً وجعونَ نعستو عست ي لَهذَا أَخإِنَّ ه
نعجةٌ واحدةٌ فَقَالَ أَكْفلْنِيها وعزنِي في 

) قَالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ 23الْخطَابِ (



    ـنا مريإِنَّ كَـثو اجِـهإِلَى نِع كتجعن
لَى بع مهضعي بغبلَطَاِء لَيضٍ إِلَّـا  الْخع

الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات وقَليلٌ ما 
  ـهبر فَرغتفَاس اهنا فَتمأَن وداود ظَنو مه

) ابأَنا وعاكر رخ24و كذَل ا لَهنفَرفَغ (
) 25وإِنَّ لَه عندنا لَزلْفَى وحسن مَآبٍ (

وداوا دضِ   يي الْـأَريفَةً فلخ اكلْنعا جإِن
فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى 
فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ 
عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شـديد بِمـا   

قْنـا  ) وما خل26َنسوا يوم الْحسابِ (



  ـكلًا ذَلاطا بمهنيا بمو ضالْأَراَء ومالس
 نوا مكَفَر ينلَّذلٌ ليوا فَوكَفَر ينالَّذ ظَن

) أَم نجعلُ الَّذين َآمنوا وعملُوا 27النارِ (
  ضِ أَمي الْـأَرف ينفِْسدكَالْم اتحالالص

) كتـاب  28لْفُجارِ (نجعلُ الْمتقني كَا
 ذَكَّرتيلو هاتوا َآيربديل كاربم كإِلَي اهلْنزأَن

) ووهبنـا لـداوود   29أُولُو الْأَلْبابِ (
 ) ابأَو ـهإِن دبالْع مانَ نِعملَيإِذْ 30س (

  ـادالْجِي اتنافالص يشبِالْع هلَيع رِضع
)31 نرِ عيالْخ بح تببي أَحفَقَالَ إِن (

) 32ذكْرِ ربي حتى توارت بِالْحجابِ (



ردوها علَي فَطَفـق مسـحا بِالسـوقِ    
) ولَقَد فَتنا سلَيمانَ وأَلْقَينا 33والْأَعناقِ (

) ابأَن ا ثُمدسج هيسلَى كُرقَالَ ) 34ع
رب اغْفر لي وهب لي ملْكًا لَا ينبغـي  
   ـابهالْو ـتأَن كي إِندعب نم دأَحل

)35  رِهرِي بِـأَمجت يحالر ا لَهنرخفَس (
) ابثُ أَصياًء حخ36ر  نياطـيالشو (

 ) وَآخرِين مقَرنِني37كُلَّ بناٍء وغَواصٍ (
) فَادي الْأَص38ف أَو ننا فَامنطَاؤذَا عه (

) وإِنَّ لَه عندنا 39أَمِسك بِغيرِ حسابٍ (
) واذْكُر عبدنا 40لَزلْفَى وحسن مَآبٍ (



أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الشيطَانُ 
لك ) اركُض بِرِج41بِنصبٍ وعذَابٍ (

) ابرشو ارِدلٌ بستغذَا ما 42هنبهوو (
لَه أَهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً منا وذكْرى 

) وخذْ بِيدك ضـغثًا  43لأُولي الْأَلْبابِ (
فَاضرِب بِه ولَا تحنثْ إِنا وجدناه صابِرا 

) واذْكُر عبادنا 44واب (نِعم الْعبد إِنه أَ
إبراهيم وإِسحاق ويعقُوب أُولي الْأَيدي 

) إِنا أَخلَصناهم بِخالصة 45والْأَبصارِ (
) وإِنهم عندنا لَمـن  46ذكْرى الدارِ (

ــارِ ( يالْأَخ نــطَفَيص47الْم اذْكُــرو (



الْييلَ واعمإِس  ـنكُلٌّ مفْلِ وذَا الْكو عس
) هذَا ذكْر وإِنَّ للْمـتقني  48الْأَخيارِ (

) جنات عدن مفَتحةً 49لَحسن مَآبٍ (
) ابوالْأَب مونَ 50لَهعدا ييهف نيئكتم (

) 51فيها بِفَاكهة كَـثرية وشـرابٍ (  
رقَاص مهدنعو) ابرأَت فالطَّر 52ات (

) إِنَّ 53هذَا ما توعدونَ ليومِ الْحسابِ (
) فَادن نم ا لَها مقُنذَا لَرِزإِنَّ 54هذَا وه (
) جهـنم  55للطَّاغني لَشـر مـَآبٍ (  

  ) ـادهالْم ا فَبِـئْسهنلَوصـذَا  56يه (
) وَآخـر  57ساق (فَلْيذُوقُوه حميم وغَ



) اجوأَز هكْلش ن58م   جـذَا فَـوه (
مقْتحم معكُم لَا مرحبا بِهِم إِنهم صالُوا 

) قَالُوا بلْ أَنتم لَا مرحبا بِكُم 59النارِ (
  ) ارالْقَـر ا فَبِـئْسلَن وهمتمقَد مت60أَن (

 نا منبا  قَالُوا رـذَابع هذَا فَزِدا هلَن مقَد
) وقَالُوا ما لَنا لَـا  61ضعفًا في النارِ (

نرى رِجالًا كُنا نعدهم مـن الْأَشـرارِ   
)62 مهنع اغَتز ا أَمرِيخس ماهذْنخأَت (

) ارص63الْأَب  ـماصخت قلَح كإِنَّ ذَل (
لِ النـا  64ارِ (أَهمو رذنا ما أَنمقُلْ إِن (

) ارالْقَه داحالْو إِلَّا اللَّه إِلَه ن65م بر (



  زِيـزا الْعمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس
) فَّار66الْغ ) ـيمظأٌ عبن و67) قُلْ ه (

ن ) ما كَانَ لي م68أَنتم عنه معرِضونَ (
) 69علْمٍ بِالْملَإِ الْأَعلَى إِذْ يختصمونَ (

   ـبِنيم يرـذا نا أَنمإِلَّا أَن ى إِلَيوحإِنْ ي
)70 قالي خإِن كَةلَائلْمل كبإِذْ قَالَ ر (

) فَـإِذَا سـويته   71بشرا من طـنيٍ ( 
   ـوا لَـهـي فَقَعوحر نم يهف تفَخنو 

) يناجِد72س مكَةُ كُلُّهلَائالْم دجفَس (
) إِلَّا إِبليس استكْبر وكَانَ 73أَجمعونَ (

) رِينالْكَاف نـا  74مم يسلا إِبقَالَ ي (



   يـدبِي لَقْـتا خمل دجسأَنْ ت كعنم
 ) نيـالالْع نم تكُن أَم تركْبت75أَس (

أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته  قَالَ
) قَالَ فَاخرج منها فَإِنك 76من طنيٍ (

) جِيممِ 77روي إِلَى يتنلَع كلَيإِنَّ عو (
) قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ 78الدينِ (

نظَـرِين  ) قَالَ فَإِنك من الْم79يبعثُونَ (
) 81) إِلَى يومِ الْوقْت الْمعلُـومِ ( 80(

) نيعمأَج مهنلَأُغْوِي كتزإِلَّا 82قَالَ فَبِع (
 ) ـنيلَصخالْم مهنم كادبقَـالَ  83ع (

) لَأَملَأَنَّ جهنم 84فَالْحق والْحق أَقُولُ (



مهنم كبِعت نممو كنم ) نيعم85أَج (
 نا ما أَنمرٍ وأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسقُلْ م

) نيكَلِّفت86الْم    كْـرإِلَّـا ذ ـوإِنْ ه (
) نيالَملْعـنيٍ  87لح دعب أَهبن نلَمعلَتو (

)88 (  
  

  سورة الزمر 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

تزِيلُ الْكنـيمِ  تكزِيزِ الْحالْع اللَّه نابِ م
)1 دبفَاع قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزا أَنإِن (

) ينالد ا لَهصلخم 2اللَّه  ينالـد لَّهأَلَا ل (



الْخالص والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء 
بقَريإِلَّا ل مهدبعا نلْفَى إِنَّ مز ا إِلَى اللَّهون

اللَّه يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُونَ 
  كَفَّـار بكَاذ وه ني مدهلَا ي إِنَّ اللَّه

) لَو أَراد اللَّه أَنْ يتخذَ ولَدا لَاصطَفَى 3(
ـ   ه مما يخلُق ما يشاُء سبحانه هـو اللَّ

) ارالْقَه داح4الْو   اتاوـمالس لَـقخ (
والْأَرض بِالْحق يكَور اللَّيلَ علَى النهـارِ  
 سمالش رخسلِ ولَى اللَّيع ارهالن ركَويو
 وى أَلَا همسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو

) فَّارالْغ زِيزل5َالْعفْـسٍ   ) خن ـنم قَكُم



 لَ لَكُمزأَنا وهجوا زهنلَ معج ثُم ةداحو
من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ يخلُقُكُم فـي  
بطُون أُمهاتكُم خلْقًا من بعد خلْقٍ فـي  
 لْكالْم لَه كُمبر اللَّه كُمذَل ثَلَاث اتظُلُم

) إِنْ 6لَه إِلَّا هو فَـأَنى تصـرفُونَ (  لَا إِ
تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم ولَا يرضـى  
لعباده الْكُفْر وإِنْ تشكُروا يرضه لَكُم ولَا 
   كُـمبإِلَـى ر ى ثُمرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرت

كُنتم تعملُونَ إِنه مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما 
) وإِذَا مـس  7عليم بِذَات الصـدورِ ( 

الْإِنسانَ ضر دعا ربه منِيبا إِلَيه ثُـم إِذَا  



 هو إِلَيعدا كَانَ يم ِسين هنةً ممنِع لَهوخ
   ـنـلَّ عضيا لاددأَن لَّهلَ لعجلُ وقَب نم

يله قُلْ تمتع بِكُفْرِك قَليلًا إِنك مـن  سبِ
) أَم من هو قَانِت َآناَء 8أَصحابِ النارِ (

اللَّيلِ ساجِدا وقَائمـا يحـذَر الْـَآخرةَ    
 ينوِي الَّذتسلْ يقُلْ ه هبةَ رمحو رجريو

إِنما يتـذَكَّر  يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ 
) قُلْ يا عباد الَّذين َآمنوا 9أُولُو الْأَلْبابِ (

اتقُوا ربكُم للَّذين أَحسنوا في هذه الدنيا 
حسنةٌ وأَرض اللَّه واسعةٌ إِنمـا يـوفَّى   

) 10الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسـابٍ ( 



أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَـه   قُلْ إِني
) ينلَ   11الدـأَنْ أَكُـونَ أَول ترأُمو (

) نيملسإِنْ   12الْم ـافـي أَخقُلْ إِن (
) قُلِ 13عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ (

) فَاعبدوا 14اللَّه أَعبد مخلصا لَه دينِي (
مئْتا شم  ينالَّذ رِيناسقُلْ إِنَّ الْخ ونِهد نم

خِسروا أَنفُسهم وأَهليهِم يوم الْقيامة أَلَا 
) بِنيانُ الْمرسالْخ وه ك15ذَل نم ملَه (

فَوقهِم ظُلَلٌ من النارِ ومن تحتهِم ظُلَـلٌ  
ـ  بع بِه اللَّه فوخي كذَل   ـادبـا عي هاد

) قُون16فَات وا الطَّاغُوتبنتاج ينالَّذو (



أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشرى 
) ادبع رشلَ 17فَبونَ الْقَوعمتسي ينالَّذ (

 اللَّه ماهده ينالَّذ كأُولَئ هنسونَ أَحبِعتفَي
ابِ (وأُولُو الْأَلْب مه ك18أُولَئ  ـنأَفَم (

 نذُ مقنت تذَابِ أَفَأَنةُ الْعمكَل هلَيع قح
) لَكنِ الَّذين اتقَوا ربهـم  19في النارِ (

لَهم غُرف من فَوقها غُرف مبنِيةٌ تجرِي 
للَّه لَا يخلف اللَّه من تحتها الْأَنهار وعد ا

) اديع20الْم  ـنلَ مزأَن أَنَّ اللَّه رت أَلَم (
 ضِ ثُمي الْأَرف ابِيعني لَكَهاًء فَساِء ممالس
  هِـيجي ثُم هانفًا أَلْولتخا معرز بِه رِجخي



فـي   فَتراه مصفَرا ثُم يجعلُه حطَاما إِنَّ
) أَفَمن 21ذَلك لَذكْرى لأُولي الْأَلْبابِ (

شرح اللَّه صدره للْإِسلَامِ فَهو علَى نـورٍ  
من ربه فَويلٌ للْقَاسية قُلُوبهم من ذكْـرِ  

) اللَّـه  22اللَّه أُولَئك في ضلَالٍ مبِنيٍ (
ك يثدالْح نسلَ أَحزا   نـابِهشتـا مابت

مثَانِي تقْشعر منه جلُود الَّذين يخشـونَ  
ربهم ثُم تلني جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ 
اللَّه ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشـاُء  

 ) ـاده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نم23و (
 نأَفَم   مـوـذَابِ يوَء الْعس هِهجي بِوقتي



  مـتا كُنذُوقُوا م نيملظَّاليلَ لقو ةاميالْق
) كَذَّب الَّذين من قَبلهِم 24تكِْسبونَ (

فَأَتاهم الْعذَاب من حيثُ لَا يشـعرونَ  
)25  ـاةيي الْحف يزالْخ اللَّه مفَأَذَاقَه (
لدنيا ولَعذَاب الَْآخرة أَكْبر لَو كَـانوا  ا

) ولَقَد ضربنا للناسِ فـي  26يعلَمونَ (
هذَا الْقُرَآن من كُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

)27 ملَّهجٍ لَعوي عذ را غَيبِيرا عَآنقُر (
مثَلًا رجلًا فيـه  ) ضرب اللَّه 28يتقُونَ (

شركَاُء متشاكسونَ ورجلًا سلَما لرجلٍ 
 مهلْ أَكْثَرب لَّهل دمثَلًا الْحم انوِيتسلْ يه



) إِنك ميت وإِنهم ميتونَ 29لَا يعلَمونَ (
)30  كُـمبر دنع ةاميالْق موي كُمإِن ثُم (
ونَ (تمصت31خ كَذَب نمم أَظْلَم نفَم (

 سأَلَي اَءهقِ إِذْ جدبِالص كَذَّبو لَى اللَّهع
) رِينلْكَافى لثْوم منهي جي 32فالَّذو (

   ـمه ـكأُولَئ بِه قدصقِ وداَء بِالصج
) لَهم ما يشـاُءونَ عنـد   33الْمتقُونَ (

ر  ) ِسـنِنيحاُء الْمـزج كذَل هِم34ب (
ليكَفِّر اللَّه عنهم أَسوأَ الَّـذي عملُـوا   
ويجزِيهم أَجرهم بِأَحسنِ الَّذي كَـانوا  

) أَلَيس اللَّه بِكَاف عبـده  35يعملُونَ (



ضي نمو ونِهد نم ينبِالَّذ كفُونوخيلِ ول
) اده نم ا لَهفَم 36اللَّه اللَّه دهي نمو (

فَما لَه من مضلٍّ أَلَيس اللَّه بِعزِيـزٍ ذي  
) ولَئن سأَلْتهم مـن خلَـق   37انتقَامٍ (

السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّـه قُـلْ   
ن اللَّـه إِنْ  أَفَرأَيتم ما تدعونَ مـن دو 

 هرض فَاتكَاش نلْ هه ربِض اللَّه نِيادأَر
  ِسـكَاتمم نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر أَو
رحمته قُلْ حسبِي اللَّه علَيـه يتوكَّـلُ   

) قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى 38الْمتوكِّلُونَ (
ي عإِن كُمتكَانـونَ   ملَمعت فـولٌ فَسام



) من يأْتيه عذَاب يخزِيه ويحـلُّ  39(
) يمقم ذَابع هلَي40ع كلَيا علْنزا أَنإِن (

الْكتاب للناسِ بِـالْحق فَمـنِ اهتـدى    
فَلنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها وما 

) اللَّه يتـوفَّى  41م بِوكيلٍ (أَنت علَيهِ
الْأَنفُس حني موتها والَّتي لَم تمت فـي  
 توا الْمهلَيى عي قَضالَّت ِسكما فَيهامنم
ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في 

) أَمِ 42ذَلك لََآيات لقَومٍ يتفَكَّـرونَ ( 
ات   لَـواَء قُـلْ أَوفَعش اللَّه وند نذُوا مخ

) 43كَانوا لَا يملكُونَ شيئًا ولَا يعقلُونَ (



     لْـكم ـا لَـهيعمةُ جـفَاعالش لَّهقُلْ ل
السماوات والْأَرضِ ثُم إِلَيـه ترجعـونَ   

)44  تأَزـماش هدحو اللَّه رإِذَا ذُكو (
 رإِذَا ذُكو ةرونَ بِالَْآخنمؤلَا ي ينالَّذ قُلُوب

) 45الَّذين من دونِه إِذَا هم يستبشرونَ (
 مالضِ عالْأَرو اتاومالس رفَاط مقُلِ اللَّه
 كادبع نيب كُمحت تأَن ةادهالشبِ ويالْغ

 يهوا فا كَاني مفُونَ (فلتخأَنَّ 46ي لَوو (
 ثْلَهما ويعمضِ جي الْأَرا فوا مظَلَم ينلَّذل
   مـوـذَابِ يوِء الْعس نم ا بِهودلَافْت هعم
الْقيامة وبدا لَهم من اللَّه ما لَم يكُونـوا  



) وبدا لَهم سيئَات مـا  47يحتِسبونَ (
كَس     وا بِـهـا كَـانم بِهِـم اقحوا وب

) فَإِذَا مس الْإِنسانَ ضر 48يستهزِئُونَ (
دعانا ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَالَ إِنمـا  
   ـنلَكـةٌ ونتف يلْ هلْمٍ بلَى عع هيتأُوت

ا الَّذين ) قَد قَالَه49أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ (
من قَبلهِم فَما أَغْنى عنهم مـا كَـانوا   

) فَأَصابهم سـيئَات مـا   50يكِْسبونَ (
كَسبوا والَّذين ظَلَمـوا مـن هؤلَـاِء    
   ـمـا هموا وبا كَسم ئَاتيس مهيبصيس

) جِزِينع51بِم  وا أَنَّ اللَّـهلَمعي لَمأَو (



يبسطُ الرزق لمن يشاُء ويقْدر إِنَّ فـي  
) قُلْ يـا  52ذَلك لََآيات لقَومٍ يؤمنونَ (

عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَـا  
   ـرفغي إِنَّ اللَّـه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنت

ور الـرحيم  الذُّنوب جميعا إِنه هو الْغفُ
)53 نم وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَى رأَنِيبو (

قَبلِ أَنْ يأْتيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصـرونَ  
)54 نم كُمزِلَ إِلَيا أُنم نسوا أَحبِعاتو (

ربكُم من قَبلِ أَنْ يأْتيكُم الْعذَاب بغتـةً  
متأَنونَ ( ورعش55لَا ت فْسقُولَ نأَنْ ت (

 بِ اللَّهني جف طْتا فَرلَى ما عترسا حي



  ) رِينـاخالس ـنلَم تإِنْ كُن56و أَو (
    ـنم ـتانِي لَكُنـده أَنَّ اللَّه قُولَ لَوت

) نيقتى   57الْمـرت ـنيقُولَ حت أَو (
لي كَـرةً فَـأَكُونَ مـن    الْعذَاب لَو أَنَّ 

) ِسنِنيحي 58الْماتَآي كاَءتج لَى قَدب (
   ـنم ـتكُنو تركْبتاسا وبِه تفَكَذَّب

) رِين59الْكَاف ينى الَّذرت ةاميالْق مويو (
 سةٌ أَلَيدوسم مهوهجو لَى اللَّهوا عكَذَب

ـ  ) 60وى للْمتكَبـرِين ( في جهنم مثْ
وينجي اللَّه الَّذين اتقَوا بِمفَـازتهِم لَـا   

) 61يمسهم السوُء ولَا هم يحزنـونَ ( 



اللَّه خالق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شيٍء 
) لَه مقَاليـد السـماوات   62وكيلٌ (

ينالَّذضِ والْأَرو  كأُولَئ اللَّه اتوا بَِآيكَفَر
) قُلْ أَفَغيـر اللَّـه   63هم الْخاسرونَ (

) 64تأْمروني أَعبد أَيهـا الْجـاهلُونَ (  
 كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح لَقَدو
  نكُـونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ

نم ) رِيناس65الْخ كُنو دبفَاع لِ اللَّهب (
) رِيناكالش ن66م قح وا اللَّهرا قَدمو (

 ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَرو رِهقَد
   هانحـبس ينِـهمبِي اتطْوِيم اتماوالسو



خ فـي  ) ونف67وتعالَى عما يشرِكُونَ (
  ـنمو اتاومي السف نم قعورِ فَصالص
  يـهف خفن ثُم اَء اللَّهش نضِ إِلَّا مي الْأَرف

) 68أُخرى فَإِذَا هم قيـام ينظُـرونَ (  
   ـعضوـا وهبورِ ربِن ضالْأَر قَترأَشو

دهالشو نيبِيجِيَء بِالنو ابتالْك يقُضاِء و
) 69بينهم بِالْحق وهم لَـا يظْلَمـونَ (  

  لَـمأَع وهو لَتما عفْسٍ مكُلُّ ن تفِّيوو
) وسيق الَّذين كَفَـروا  70بِما يفْعلُونَ (

 تحا فُتاُءوهى إِذَا جتا حرمز منهإِلَى ج
نزخ مقَالَ لَها وهابولٌ أَبسر كُمأْتي ا أَلَمهت



    كُـمبر ـاتَآي كُملَـيلُونَ عتي كُمنم
وينذرونكُم لقَاَء يومكُم هذَا قَالُوا بلَـى  
ولَكن حقَّت كَلمـةُ الْعـذَابِ علَـى    

) رِين71الْكَاف   ابـولُـوا أَبخيلَ ادق (
ـ   ئْس مثْـوى  جهنم خالدين فيهـا فَبِ

) رِينكَبتا   72الْمقَـوات ينالَّـذ يقسو (
ربهم إِلَى الْجنة زمرا حتى إِذَا جاُءوهـا  
 لَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتو

 ) ينـدالا خلُوهخفَاد متبط كُملَي73ع (
ه الَّذي صدقَنا وعـده  وقَالُوا الْحمد للَّ

وأَورثَنا الْأَرض نتبوأُ من الْجنة حيـثُ  



) نيلامالْع رأَج ماُء فَنِعشى  74نـرتو (
الْملَائكَةَ حافِّني مـن حـولِ الْعـرشِ    
   مهـنيب ـيقُضو هِمبر دمونَ بِححبسي

لَ الْحمد للَّه رب الْعـالَمني  بِالْحق وقي
)75 (  

  
  سورة غافر 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيـزِ  1حم (

) غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التـوبِ  2الْعليمِ (
 ـوإِلَّا ه لِ لَا إِلَهي الطَّوقَابِ ذالْع يددش 



) ريصالْم ه3إِلَي اللَّه اتي َآيلُ فادجا يم (
إِلَّا الَّذين كَفَروا فَلَا يغررك تقَلُّبهم فـي  

) ـوحٍ   4الْبِلَادن مقَـو ملَهقَب تكَذَّب (
  ـةكُلُّ أُم تمهو مهدعب نم ابزالْأَحو

ـ  جو ذُوهأْخيل هِمولسـلِ  بِراطلُوا بِالْباد
ليدحضوا بِه الْحق فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ 

) وكَذَلك حقَّت كَلمةُ ربك 5عقَابِ (
علَى الَّذين كَفَروا أَنهم أَصحاب النـارِ  

)6  لَـهوح نمو شرلُونَ الْعمحي ينالَّذ (
ر دمونَ بِححبسي   ـونَ بِـهنمؤيو هِمب

ويستغفرونَ للَّذين َآمنوا ربنا وسعت كُلَّ 



شيٍء رحمةً وعلْما فَاغْفر للَّذين تـابوا  
واتبعوا سبِيلَك وقهِم عذَاب الْجحـيمِ  

) ربنا وأَدخلْهم جنات عدن الَّتـي  7(
تدعو     هِمـائَآب ـنم ـلَحص ـنمو مه

  زِيـزالْع تأَن كإِن هِماتيذُرو اجِهِموأَزو
) يمكـقِ  8الْحت نمو ئَاتيالس هِمقو (

  ـوه كذَلو هتمحر فَقَد ذئموي ئَاتيالس
) يمظالْع زوا   9الْفَوكَفَـر ينإِنَّ الَّـذ (

ني   كُمقْـتم ـنم رأَكْب اللَّه قْتنَ لَمواد
أَنفُسكُم إِذْ تدعونَ إِلَى الْإِميان فَتكْفُرونَ 

) قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتـينِ وأَحييتنـا   10(



اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَى خـروجٍ  
كُم بِأَنه إِذَا دعي اللَّه ) ذَل11من سبِيلٍ (

وحده كَفَرتم وإِنْ يشرك بِـه تؤمنـوا   
) هـو  12فَالْحكْم للَّه الْعلي الْكَـبِريِ ( 

الَّذي يرِيكُم َآياته وينزلُ لَكُم من السماِء 
  ) نِيـبي ـنإِلَّا م ذَكَّرتا يمقًا و13رِز (

ادعوا اللَّه مخلصني لَه الدين ولَو كَرِه فَ
) رفيـع الـدرجات ذُو   14الْكَافرونَ (

  ـنلَى مع رِهأَم نم وحي الرلْقشِ يرالْع
) 15يشاُء من عباده لينذر يوم التلَاقِ (
لَى اللَّهفَى عخونَ لَا يارِزب مه موي  مهنم



شيٌء لمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ 
) الْيوم تجزى كُـلُّ نفْـسٍ بِمـا    16(

   ـرِيعس إِنَّ اللَّـه موالْي لَا ظُلْم تبكَس
) وأَنذرهم يوم الَْآزِفَة إِذ 17الْحسابِ (

ـ  اظمني مـا  الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ كَ
   طَـاعيعٍ يـفلَا شيمٍ ومح نم نيملظَّالل

) يعلَم خائنةَ الْأَعينِ ومـا تخفـي   18(
) ورد19الص   قـي بِـالْحقْضي اللَّهو (

والَّذين يدعونَ من دونِه لَـا يقْضـونَ   
ريصالْب يعمالس وه ٍء إِنَّ اللَّهي20( بِش (

  ـفوا كَيظُرنضِ فَيي الْأَروا فِسريي لَمأَو



كَانَ عاقبةُ الَّذين كَانوا من قَبلهِم كَانوا 
هم أَشد منهم قُوةً وَآثَارا في الْـأَرضِ  
 نم ما كَانَ لَهمو وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهفَأَخ

ذَلك بِأَنهم كَانـت  ) 21اللَّه من واقٍ (
 مذَهوا فَأَخفَكَفَر اتنيبِالْب ملُهسر يهِمأْتت

) ولَقَد 22اللَّه إِنه قَوِي شديد الْعقَابِ (
أَرسلْنا موسى بَِآياتنا وسـلْطَان مـبِنيٍ   

) إِلَى فرعونَ وهامـانَ وقَـارونَ   23(
) فَلَما جاَءهم 24حر كَذَّاب (فَقَالُوا سا

 يناَء الَّذنلُوا أَبا قَالُوا اقْتندنع نم قبِالْح
  ـدا كَيمو ماَءهوا نِسيحتاسو هعوا منَآم



) وقَـالَ  25الْكَافرِين إِلَّا في ضـلَالٍ ( 
 ـهبر عدلْيى ووسلْ مونِي أَقْتنُ ذَروعرف 

 ظْهِرأَنْ ي أَو كُمينلَ ددبأَنْ ي افي أَخإِن
) ادضِ الْفَسي الْأَرـى  26فوسقَالَ مو (

إِني عذْت بِربي وربكُم من كُلِّ متكَبرٍ لَا 
) وقَالَ رجلٌ 27يؤمن بِيومِ الْحسابِ (

 مكْتنَ يوعرَآلِ ف نم نمؤلُونَ مقْتأَت هانإِمي
  ـاَءكُمج قَدو اللَّه يبقُولَ رلًا أَنْ يجر
 هلَيا فَعبكَاذ كإِنْ يو كُمبر نم اتنيبِالْب
   ـضعب كُمـبصقًا يادص كإِنْ يو هبكَذ
  ـوه ني مدهلَا ي إِنَّ اللَّه كُمدعي يالَّذ



) يا قَـومِ لَكُـم   28ذَّاب (مسرِف كَ
  ـنضِ فَمي الْأَرف رِينظَاه موالْي لْكالْم
ينصرنا من بأْسِ اللَّه إِنْ جاَءنـا قَـالَ   
فرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّـا مـا أَرى ومـا    

) ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدقَـالَ  29أَهو (
ا قَوي ني َآمثْلَ الَّذم كُملَيع افي أَخمِ إِن
) مثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ 30يومِ الْأَحزابِ (

 ا اللَّهمو مهدعب نم ينالَّذو ودثَمو ادعو
) ادبلْعا لظُلْم رِيدـي  31يمِ إِنا قَويو (

 ) ـادنالت موي كُملَيع اف32أَخ  مـوي (
ونَ مدبِرِين ما لَكُم من اللَّه من عاصمٍ تولُّ



 ) ـاده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نم33و (
  ـاتنيلُ بِالْبقَب نم فوسي اَءكُمج لَقَدو
فَما زِلْتم في شك مما جاَءكُم بِه حتى 

ثَ اللَّهعبي لَن مقُلْت لَكإِذَا ه   هـدعب نم
 رِفسم وه نم لُّ اللَّهضي كولًا كَذَلسر

) ابتر34م اتي َآيلُونَ فادجي ينالَّذ (
 اللَّه دنا عقْتم ركَب ماهأَت لْطَانرِ سيبِغ اللَّه
وعند الَّذين َآمنوا كَذَلك يطْبع اللَّه علَى 

) وقَـالَ  35بِ متكَبرٍ جبـارٍ ( كُلِّ قَلْ
فرعونُ يا هامانُ ابنِ لي صرحا لَعلِّـي  

) اببلُغُ الْأَس36أَب اتاومالس اببأَس (



فَأَطَّلع إِلَى إِلَه موسى وإِني لَأَظُنه كَاذبا 
 دصو هلموُء عنَ سوعرفل نيز ككَذَلو
عنِ السبِيلِ وما كَيد فرعونَ إِلَّا في تبابٍ 

)37  ـونبِعمِ اتا قَوي ني َآمقَالَ الَّذو (
) ادشبِيلَ الرس كُمدا 38أَهممِ إِنا قَوي (

 يةَ هرإِنَّ الَْآخو اعتا ميناةُ الديالْح هذه
ملَ سـيئَةً فَلَـا   ) من ع39دار الْقَرارِ (

  ـنا محاللَ صمع نما وثْلَهى إِلَّا مزجي
    ـكفَأُولَئ نمـؤم ـوهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو
يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فيها بِغيرِ حسابٍ 

) ويا قَومِ ما لي أَدعـوكُم إِلَـى   40(



) 41النـارِ (  النجاة وتـدعوننِي إِلَـى  
 سا لَيم بِه رِكأُشو بِاللَّه أَكْفُرنِي لونعدت
لي بِه علْم وأَنا أَدعوكُم إِلَـى الْعزِيـزِ   

) لَا جرم أَنما تدعوننِي إِلَيه 42الْغفَّارِ (
  ةري الْـَآخلَا فا ويني الدةٌ فوعد لَه سلَي

أَنَّ مو  ـمه نيرِفسأَنَّ الْمو ا إِلَى اللَّهندر
) فَسـتذْكُرونَ مـا   43أَصحاب النارِ (

 إِنَّ اللَّه رِي إِلَى اللَّهأَم ضأُفَوو أَقُولُ لَكُم
) ادببِالْع ريصا 44بم ئَاتيس اللَّه قَاهفَو (

الْعذَابِ  مكَروا وحاق بَِآلِ فرعونَ سوُء
) النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا 45(



ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا َآلَ فرعـونَ  
) وإِذْ يتحاجونَ فـي  46أَشد الْعذَابِ (

النارِ فَيقُولُ الضعفَاُء للَّذين استكْبروا إِنا 
عبت ا لَكُما كُنيبصا ننونَ عنغم متلْ أَنا فَه
) قَالَ الَّذين استكْبروا إِنا 47من النارِ (

   ـادبالْع نـيب كَمح قَد ا إِنَّ اللَّهيهكُلٌّ ف
)48 منهج ةنزخارِ لي النف ينقَالَ الَّذو (

موا ينع فِّفخي كُمبوا رعادذَابِ ا مالْع ن
)49قَالُوا أَو (  ـلُكُمسر يكُمأْتت كت لَم

بِالْبينات قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاُء 
) إِنا لَننصر 50الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ (



رسلَنا والَّذين َآمنوا في الْحيـاة الـدنيا   
) يوم لَا ينفَـع  51وم الْأَشهاد (ويوم يقُ

  ـملَهةُ وناللَّع ملَهو مهترذعم نيمالظَّال
) ولَقَد َآتينـا موسـى   52سوُء الدارِ (

   ـابتيلَ الْكائـرنِي إِسا بثْنرأَوى ودالْه
) هدى وذكْرى لـأُولي الْأَلْبـابِ   53(
)54بِرفَاص (  رفغتاسو قح اللَّه دعإِنَّ و

   ـيشبِالْع ـكبر دمبِح حبسو بِكذَنل
) إِنَّ الَّذين يجادلُونَ فـي  55والْإِبكَارِ (

َآيات اللَّه بِغيرِ سلْطَان أَتـاهم إِنْ فـي   
تفَاس يهغالبِب ما هم ربإِلَّا ك مورِهدذْ صع



) ريصالْب يعمالس وه هإِن 56بِاللَّه لْقلَخ (
السماوات والْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ 

) وما 57ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ (
يستوِي الْأَعمى والْبصري والَّذين َآمنـوا  

و اتحاللُوا الصمعا ويلًا مِسيُء قَللَا الْم
) إِنَّ الساعةَ لََآتيةٌ لَا ريب 58تتذَكَّرونَ (

) 59فيها ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يؤمنونَ (
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُـم إِنَّ  
الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ 

هج) رِيناخد مـلَ  60نعي جالَّذ اللَّه (
لَكُم اللَّيلَ لتسكُنوا فيه والنهار مبصرا إِنَّ 



  أَكْثَـر نلَكاسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض اللَّه
) ذَلكُـم اللَّـه   61الناسِ لَا يشكُرونَ (

لَّا هو فَأَنى ربكُم خالق كُلِّ شيٍء لَا إِلَه إِ
) كَذَلك يؤفَـك الَّـذين   62تؤفَكُونَ (

) اللَّـه  63كَانوا بَِآيات اللَّه يجحدونَ (
الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَرارا والسـماَء  
    كُمرـوص ـنسفَأَح كُمرـوصاًء وبِن

لَّه ربكُـم  ورزقَكُم من الطَّيبات ذَلكُم ال
 ) نيـالَمالْع بر اللَّه كارب64فَت  ـوه (

  لَـه نيصلخم وهعفَاد وإِلَّا ه لَا إِلَه يالْح
) نيالَمالْع بر لَّهل دمالْح ينقُلْ 65الد (



  ـنونَ معدت ينالَّذ دبأَنْ أَع هِيتي نإِن
لَم اللَّه ونـي  دبر نم اتنيالْب اَءنِيا ج

 ) نيـالَمالْع برل ملأَنْ أُس ترأُم66و (
 طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم لَقَكُمي خالَّذ وه
ثُم من علَقَة ثُم يخرِجكُم طفْلًا ثُم لتبلُغوا 

ما ووخيوا شكُونتل ثُم كُمدأَش  ـنم كُمن
يتوفَّى من قَبلُ ولتبلُغوا أَجلًـا مسـمى   

) هو الَّذي يحيِي 67ولَعلَّكُم تعقلُونَ (
  قُولُ لَـها يما فَإِنرى أَمفَإِذَا قَض يتميو

) أَلَم تر إِلَـى الَّـذين   68كُن فَيكُونُ (
 اللَّه اتي َآيلُونَ فادجفُونَ  يـرصى يأَن



) الَّذين كَذَّبوا بِالْكتـابِ وبِمـا   69(
) 70أَرسلْنا بِه رسلَنا فَسوف يعلَمونَ (

إِذ الْأَغْلَالُ فـي أَعنـاقهِم والسلَاسـلُ    
) في الْحميمِ ثُم في النارِ 71يسحبونَ (
أَيـن مـا   ) ثُم قيلَ لَهم 72يسجرونَ (

) من دون اللَّه قَالُوا 73كُنتم تشرِكُونَ (
ضلُّوا عنا بلْ لَم نكُن ندعو من قَبلُ شيئًا 

) رِينالْكَاف لُّ اللَّهضي ك74كَذَل كُمذَل (
 قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فحفْرت متا كُنبِم

مت متا كُنبِمـونَ ( وحلُـوا  75رخاد (
أَبواب جهنم خالدين فيها فَبِئْس مثْـوى  



) رِينكَبت76الْم  اللَّـه دعإِنَّ و بِرفَاص (
  أَو مهـدعي نالَّذ ضعب كنرِيا نفَإِم قح

) ولَقَـد  77نتوفَّينك فَإِلَينا يرجعـونَ ( 
لْنسا أَرنصقَص نم مهنم كلقَب نلًا مسا ر

علَيك ومنهم من لَم نقْصص علَيك وما 
  اللَّـه إِلَّا بِإِذْن ةبَِآي يأْتولٍ أَنْ يسركَانَ ل
  ِسـرخو قبِالْح يقُض اللَّه راَء أَمفَإِذَا ج

ه الَّذي جعلَ ) الل78َّهنالك الْمبطلُونَ (
لَكُم الْأَنعام لتركَبوا منها ومنها تأْكُلُونَ 

) ولَكُم فيها منافع ولتبلُغوا علَيهـا  79(
حاجةً في صدورِكُم وعلَيهـا وعلَـى   



) ويرِيكُم َآياته فَأَي 80الْفُلْك تحملُونَ (
ت اللَّه اتونَ (َآيركوا  81نِسـريي أَفَلَم (

في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبـةُ  
 دأَشو مهنم وا أَكْثَركَان هِملقَب نم ينالَّذ
قُوةً وَآثَارا في الْأَرضِ فَما أَغْنى عنهم ما 

) فَلَمـا جـاَءتهم   82كَانوا يكِْسبونَ (
سر  ـنم مهدنا عوا بِمفَرِح اتنيبِالْب ملُه

الْعلْمِ وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ 
)83  ا بِاللَّـهنا قَالُوا َآمنأْسا بأَوا رفَلَم (

   نيـرِكشم ا بِـها كُنا بِمنكَفَرو هدحو
)84إِمي مهفَعني كي ا ) فَلَمأَوا رلَم مهان



  هـادبي عف لَتخ ي قَدالَّت ةَ اللَّهنا سنأْسب
  ) 85وخِسر هنالك الْكَافرونَ (

  
  سورة فصلت 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) 2) تنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ (1حم (

نا عربِيـا لقَـومٍ   كتاب فُصلَت َآياته قُرَآ
) بشريا ونـذيرا فَـأَعرض   3يعلَمونَ (

) وقَـالُوا  4أَكْثَرهم فَهم لَا يسـمعونَ ( 
قُلُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيـه وفـي   
   ـابجح نِـكيبا ونِنيب نمو قْرا وَآذَانِن



اما عنلْ إِنم5لُونَ (فَاع رشا با أَنمقُلْ إِن (
 داحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم
فَاستقيموا إِلَيـه واسـتغفروه وويـلٌ    

) نيرِكشلْمكَـاةَ  6لونَ الزتؤلَا ي ينالَّذ (
ين ) إِنَّ الَّذ7وهم بِالَْآخرة هم كَافرونَ (

  ـرغَي رأَج ملَه اتحاللُوا الصمعوا ونَآم
) وننمي  8مونَ بِالَّـذكْفُرلَت كُمنقُلْ أَئ (

   لُـونَ لَـهعجتنِ ويموي يف ضالْأَر لَقخ
) نيالَمالْع بر كا ذَلاددـلَ  9أَنعجو (
اربا وهقفَو نم ياسوا ريهف رقَدا ويهف ك

 نيلائلساًء لوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف



)10   ـيهاِء وـمى إِلَى السوتاس ثُم (
  ـا أَوعا طَويئْتضِ الْأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد

) نيعا طَائنيا أَتا قَالَته11كَر ناهفَقَض (
مس عبي كُلِّ سى فحأَونِ ويموي يف اتو

سماٍء أَمرها وزينـا السـماَء الـدنيا    
بِمصابِيح وحفْظًا ذَلك تقْـدير الْعزِيـزِ   

) فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم 12الْعليمِ (
) ودثَمو ادع قَةاعثْلَ صقَةً ماعإِذْ 13ص (

َءتهم الرسلُ من بينِ أَيـديهِم ومـن   جا
خلْفهِم أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه قَالُوا لَو شـاَء  
  بِـه ملْتسا أُرا بِمكَةً فَإِنلَائلَ مزا لَأَننبر



) فَأَما عاد فَاستكْبروا في 14كَافرونَ (
قرِ الْحيضِ بِغـا   الْأَرنم دأَش نقَالُوا مو

  ـوه ملَقَهي خالَّذ ا أَنَّ اللَّهوري لَمةً أَوقُو
أَشد منهم قُوةً وكَانوا بَِآياتنا يجحدونَ 

) فَأَرسلْنا علَيهِم رِحيا صرصرا فـي  15(
في أَيامٍ نحسات لنذيقَهم عذَاب الْخزيِ 

 مهى وزأَخ ةرالَْآخ ذَابلَعا وينالد اةيالْح
) وأَما ثَمود فَهديناهم 16لَا ينصرونَ (

  مهـذَتى فَأَخدلَى الْهى عموا الْعبحتفَاس
صاعقَةُ الْعذَابِ الْهـون بِمـا كَـانوا    

َآمنـوا   ) ونجينا الَّـذين 17يكِْسبونَ (



) ويوم يحشر أَعداُء 18وكَانوا يتقُونَ (
) حتى 19اللَّه إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ (

   مهعـمس هِملَـيع هِدا شاُءوها جإِذَا م
وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ 

)20 مل مهلُودجقَالُوا لا ) ونلَيع متهِدش
قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شـيٍء  
وهو خلَقَكُم أَولَ مرة وإِلَيه ترجعـونَ  

)21   دـهشونَ أَنْ يرتـتست متا كُنمو (
علَيكُم سمعكُم ولَـا أَبصـاركُم ولَـا    

ظَن نلَكو كُملُودج  لَـمعلَا ي أَنَّ اللَّه متن
) وذَلكُم ظَنكُم 22كَثريا مما تعملُونَ (



 نم متحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر متني ظَنالَّذ
) رِيناس23الْخ   ـاروا فَالنـبِرصفَإِنْ ي (

   ـنم ـما هوا فَمبتعتسإِنْ يو مى لَهثْوم
) وقَيضنا لَهم قُرناَء فَزينوا 24معتبِني (الْ

  ـقحو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم ملَه
 هِملقَب نم لَتخ مٍ قَدي أُملُ فالْقَو هِملَيع
  ـرِيناسوا خكَان مهسِ إِنالْإِنو الْجِن نم

روا لَا تسـمعوا  ) وقَالَ الَّذين كَف25َ(
لهذَا الْقُرَآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبـونَ  

) فَلَنذيقَن الَّذين كَفَـروا عـذَابا   26(
شديدا ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّـذي كَـانوا   



) ذَلك جزاُء أَعداِء اللَّـه  27يعملُونَ (
دار الْخلْد جزاًء بِما كَانوا النار لَهم فيها 

) وقَـالَ الَّـذين   28بَِآياتنا يجحدونَ (
  الْجِـن نا ملَّاننِ أَضا الَّذَيا أَرِننبوا ركَفَر
والْإِنسِ نجعلْهما تحت أَقْدامنا ليكُونـا  

) نيفَلالْأَس ن29مقَالُوا ر ينا ) إِنَّ الَّذنب
اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا 
تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي 

) نحن أَولياؤكُم في 30كُنتم توعدونَ (
الْحياة الدنيا وفي الَْآخرة ولَكُم فيها ما 

شونَ  تعـدا تا ميهف لَكُمو كُمفُسهِي أَنت



) ومن 32) نزلًا من غَفُورٍ رحيمٍ (31(
أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّه وعمـلَ  

) نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحال33ص (
فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تي  وبِالَّت

هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه عداوةٌ 
) يممح يلو ها إِلَّـا  34كَأَنلَقَّاها يمو (

الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّـا ذُو حـظٍّ   
) وإِما ينزغَنك من الشيطَان 35عظيمٍ (

اللَّه إِنه هو السميع الْعليم نزغٌ فَاستعذْ بِ
)36 سمالشو ارهالنلُ واللَّي هاتَآي نمو (

والْقَمر لَا تسجدوا للشمسِ ولَا للْقَمـرِ  



 اهإِي متإِنْ كُن نلَقَهي خالَّذ لَّهوا لدجاسو
فَالَّذين عند ) فَإِن استكْبروا 37تعبدونَ (

ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ والنهارِ وهم لَا 
) ومن َآياته أَنـك تـرى   38يسأَمونَ (

الْأَرض خاشعةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْمـاَء  
اهتزت وربت إِنَّ الَّذي أَحياها لَمحيِـي  

) 39نه علَى كُلِّ شيٍء قَـدير ( الْموتى إِ
إِنَّ الَّذين يلْحدونَ في َآياتنا لَا يخفَـونَ  
  ـنم أَم ريارِ خي النلْقَى في نا أَفَمنلَيع
 هإِن مئْتا شلُوا مماع ةاميالْق موا يني َآمأْتي

) ريصلُونَ بمعا توا  ) إِن40َّبِمكَفَر ينالَّذ



  زِيـزع ابتلَك هإِنو ماَءها جبِالذِّكْرِ لَم
) لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَـا  41(

) يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ ن42م (
  ـنلِ مسلريلَ لق ا قَدإِلَّا م قَالُ لَكا يم

إِنَّ ر كلقَـابٍ  قَبذُو عو ةرفغلَذُو م كب
) ولَو جعلْناه قُرَآنا أَعجميـا  43أَليمٍ (

 بِيرعو يمجأَأَع هاتَآي لَتلَا فُصلَقَالُوا لَو
 ينالَّذفَاٌء وشى ودوا هنَآم ينلَّذل وقُلْ ه

هو قْرو ي َآذَانِهِمونَ فنمؤلَا ي  هِملَـيع و
   يـدعب كَـانم ننَ موادني كى أُولَئمع

)44    ـابتـى الْكوسـا منيَآت لَقَدو (



 كبر نم قَتبةٌ سملَا كَللَوو يهف فلتفَاخ
لَقُضي بينهم وإِنهم لَفي شك منه مرِيبٍ 

)45نا فَلحاللَ صمع نم (  ـنمو فِْسه
   بِيـدلْعبِظَلَّـامٍ ل كبا رما وهلَياَء فَعأَس

)46  جـرخا تمو ةاعالس لْمع دري هإِلَي (
 نلُ ممحا تما وهامأَكْم نم اترثَم نم
 نأَي يهِمادني مويو هلْمإِلَّا بِع عضلَا تثَى وأُن

كَائرش  ـهِيدش نا منا مم اكي قَالُوا َآذَن
)47 نونَ معدوا يا كَانم مهنلَّ عضو (

) لَا 48قَبلُ وظَنوا ما لَهم من محيصٍ (
 هسإِنْ مرِ وياِء الْخعد نانُ مسالْإِن أَمسي



 ) ولَئن أَذَقْنـاه 49الشر فَيئُوس قَنوطٌ (
  قُـولَنلَي هتساَء مرض دعب نا منةً ممحر
   نلَـئـةً ومةَ قَائاعالس ا أَظُنمي وذَا له
رجِعت إِلَى ربي إِنَّ لي عنده لَلْحسـنى  
فَلَننبئَن الَّـذين كَفَـروا بِمـا عملُـوا     

) وإِذَا 50ظ (ولَنذيقَنهم من عذَابٍ غَلي
 انِبِهأَى بِجنو ضرأَع انسلَى الْإِنا عنمعأَن

) 51وإِذَا مسه الشر فَذُو دعاٍء عرِيضٍ (
   ثُـم اللَّـه دنع نإِنْ كَانَ م متأَيقُلْ أَر
كَفَرتم بِه من أَضلُّ ممن هو في شقَاقٍ 

) يدعر52ِبني الَْآفَـاقِ  ) سا فناتَآي يهِم



  ـقالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُِسهِمي أَنفو
أَولَم يكْف بِربك أَنه علَى كُلِّ شـيٍء  

) هِيدقَاِء 53شل نم ةيري مف مهأَلَا إِن (
  ) 54ربهِم أَلَا إِنه بِكُلِّ شيٍء محيطٌ (
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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) كَذَلك يوحي إِلَيك 2) عسق (1حم (

 يمكالْح زِيزالْع اللَّه كلقَب نم ينإِلَى الَّذو
) لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ 3(

) يمظالْع يلالْع وه4واتومالس كَادت ( 



يتفَطَّرنَ من فَوقهِن والْملَائكَةُ يسـبحونَ  
بِحمد ربهِم ويستغفرونَ لمن في الْأَرضِ 

) يمحالر فُورالْغ وه 5أَلَا إِنَّ اللَّه ينالَّذو (
 هِملَييظٌ عفح اَء اللَّهيأَول ونِهد نذُوا مخات

تا أَنميلٍ ( وكبِو هِملَي6ع  ككَـذَلو (
أَوحينا إِلَيك قُرَآنا عربِيا لتنذر أُم الْقُرى 
  ـبيعِ لَا رمالْج موي رذنتا ولَهوح نمو
فيه فَرِيق في الْجنة وفَرِيق في السـعريِ  

مةً واحـدةً  ) ولَو شاَء اللَّه لَجعلَهم أ7ُ(
    ـهتمحـي رـاُء فشي نلُ مخدي نلَكو
والظَّالمونَ ما لَهم من ولي ولَا نصـريٍ  



)8 وه اَء فَاللَّهيلأَو ونِهد نذُوا مخأَمِ ات (
الْولي وهو يحيِي الْموتى وهو علَى كُلِّ 

) يرٍء قَديا9شمو (    ـنم يـهف ملَفْتتاخ
شيٍء فَحكْمه إِلَى اللَّه ذَلكُم اللَّه ربـي  

) أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَي10ع  رفَـاط (
   ـنم لَ لَكُـمعضِ جالْأَرو اتاومالس
أَنفُِسكُم أَزواجا ومن الْأَنعـامِ أَزواجـا   

يس كَمثْله شـيٌء وهـو   يذْرؤكُم فيه لَ
 ) ــريصالْب يعـم11الس  يــدقَالم لَـه (

  ـنمل قزطُ الرسبضِ يالْأَرو اتاومالس
) يملٍء عيبِكُلِّ ش هإِن رقْدياُء وش12ي (



شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحـا  
يك ومـا وصـينا بِـه    والَّذي أَوحينا إِلَ

 ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرإِب
ولَا تتفَرقُوا فيه كَبر علَى الْمشرِكني مـا  
تدعوهم إِلَيه اللَّه يجتبِي إِلَيه من يشـاُء  

) نِيبي نم هي إِلَيدهيقُوا13وفَرا تمو ( 
  مهـنيا بيغب لْمالْع ماَءها جم دعب نإِلَّا م
ولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك إِلَى أَجـلٍ  
مسمى لَقُضي بينهم وإِنَّ الَّذين أُورِثُـوا  
الْكتاب من بعدهم لَفي شك منه مرِيبٍ 

)14اسو عفَاد كذَلفَل ( ترا أُمكَم مقت



ولَا تتبِع أَهواَءهم وقُلْ َآمنت بِما أَنـزلَ  
 اللَّه كُمنيلَ بدأَعل ترأُمابٍ وتك نم اللَّه
ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم لَا 

جي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجح هإِلَيا وننيب عم
) ريص15الْم ي اللَّهونَ فاجحي ينالَّذو (

من بعد ما استجِيب لَه حجتهم داحضةٌ 
 ذَابع ملَهو بغَض هِملَيعو هِمبر دنع

) يدد16ش  ـابتلَ الْكزي أَنالَّذ اللَّه (
يزالْمو قةَ بِالْحاعلَّ السلَع رِيكدا يمانَ و

) لَـا   17قَرِيب ينا الَّـذجِلُ بِهعتسي (
يؤمنونَ بِها والَّذين َآمنوا مشفقُونَ منها 



ويعلَمونَ أَنها الْحق أَلَا إِنَّ الَّذين يمارونَ 
) يدعلَالٍ بي ضلَف ةاعي السـ 18ف ه ) اللَّ

 الْقَوِي وهاُء وشي نم قزري هادببِع يفلَط
) زِيزثَ   19الْعـرح رِيـدكَانَ ي نم (

 رِيدكَانَ ي نمو هثري حف لَه زِدن ةرالَْآخ
 ةري الَْآخف ا لَهما وهنم هتؤا نينثَ الدرح

ركَاُء شرعوا ) أَم لَهم ش20من نصيبٍ (
لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اللَّه ولَولَـا  
 نيمإِنَّ الظَّالو مهنيب يلِ لَقُضةُ الْفَصمكَل

) يمأَل ذَابع م21لَه  نيمى الظَّـالرت (
   بِهِـم ـعاقو وهوا وبا كَسمم نيقفشم



نَآم ينالَّذـي   وف اتحـاللُوا الصمعوا و
  ـدناُءونَ عشا يم ملَه اتنالْج اتضور

  ) ـلُ الْكَـبِريالْفَض وه كذَل هِمب22ر (
ذَلك الَّذي يبشر اللَّه عباده الَّذين َآمنوا 
  ـهلَيع أَلُكُمقُلْ لَا أَس اتحاللُوا الصمعو

رأَج رِفقْتي نمى وبي الْقُرةَ فدوا إِلَّا الْم
  غَفُـور ا إِنَّ اللَّهنسا حيهف لَه زِدةً ننسح

) كُور23ش لَى اللَّهى عرقُولُونَ افْتي أَم (
   لَـى قَلْبِـكع متخي اللَّه أشا فَإِنْ يبكَذ

قحيلَ واطالْب اللَّه حميو   ـهاتمبِكَل قالْح
) وهـو  24إِنه عليم بِذَات الصـدورِ ( 



الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويعفُو عـنِ  
) 25السيئَات ويعلَـم مـا تفْعلُـونَ (   

ويســتجِيب الَّــذين َآمنــوا وعملُــوا 
له الصــالحات ويزِيــدهم مــن فَضــ

) يددش ذَابع مونَ لَهرالْكَاف26و لَوو (
بسطَ اللَّه الرزق لعباده لَبغوا في الْأَرضِ 
 بِريخ هادببِع هاُء إِنشا يرٍ ملُ بِقَدزني نلَكو

) ريص27ب نثَ ميلُ الْغزني يالَّذ وهو (
وا وينشر رحمته وهو الْولي بعد ما قَنطُ
) يــدم28الْح لْــقخ ــهاتَآي ــنمو (

  ـنا ميهِمثَّ فا بمضِ والْأَرو اتاومالس



  يراُء قَـدشإِذَا ي هِمعملَى جع وهو ةابد
) وما أَصابكُم من مصـيبة فَبِمـا   29(

يكُمدأَي تبريٍ ( كَسكَث نفُو ععي30و (
 ا لَكُممضِ وي الْأَرف جِزِينعبِم متا أَنمو

) 31من دون اللَّه من ولي ولَا نصـريٍ ( 
في الْبحرِ كَالْأَعلَـامِ   ومن َآياته الْجوارِ

)32   ظْلَلْنفَـي يحنِ الـركسأْ يشإِنْ ي (
ظَهرِه إِنَّ في ذَلك لََآيـات   رواكد علَى

) أَو يوبِقْهن بِما 33لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ (
) ويعلَـم  34كَسبوا ويعف عن كَثريٍ (

   ـنم ـما لَها مناتي َآيلُونَ فادجي ينالَّذ



) فَما أُوتيتم مـن شـيٍء   35محيصٍ (
لدنيا وما عند اللَّه خيـر  فَمتاع الْحياة ا

وأَبقَى للَّذين َآمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 
) والَّذين يجتنِبونَ كَبـائر الْـإِثْمِ   36(

والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغفـرونَ  
)37 أَقَـامو هِمبروا لابجتاس ينالَّذوا ) و

الصلَاةَ وأَمرهم شورى بيـنهم وممـا   
) والَّـذين إِذَا  38رزقْناهم ينفقُـونَ ( 

) 39أَصابهم الْبغي هـم ينتصـرونَ (  
 لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس ئَةياُء سزجو

بحلَا ي هإِن لَى اللَّهع هرفَأَج   نيمالظَّـال



) ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما 40(
) إِنما السبِيلُ علَى 41علَيهِم من سبِيلٍ (

الَّذين يظْلمونَ الناس ويبغونَ في الْأَرضِ 
) يمأَل ذَابع ملَه كأُولَئ قرِ الْحي42بِغ (

 ربص نلَممِ   وـزع ـنلَم كإِنَّ ذَل غَفَرو
) ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من 43الْأُمورِ (

ولي من بعده وترى الظَّالمني لَمـا رأَوا  
الْعذَاب يقُولُونَ هلْ إِلَى مرد من سـبِيلٍ  

)44 نيعاشا خهلَيونَ عضرعي ماهرتو (
قَالَ مو يفخ فطَر نونَ مظُرنالذُّلِّ ي ن

الَّذين َآمنوا إِنَّ الْخاسرِين الَّذين خِسروا 



أَنفُسهم وأَهليهِم يوم الْقيامـة أَلَـا إِنَّ   
) ومـا  45الظَّالمني في عذَابٍ مقيمٍ (
ونرصناَء ييلأَو نم مكَانَ لَه وند نم مه

اللَّه ومن يضللِ اللَّه فَما لَه مـن سـبِيلٍ   
)46 يأْتلِ أَنْ يقَب نم كُمبروا لجِيبتاس (

 ألْجم نم ا لَكُمم اللَّه نم لَه درلَا م موي
) فَـإِنْ  47يومئذ وما لَكُم من نكـريٍ ( 

أَرسلْناك علَيهِم حفيظًـا إِنْ  أَعرضوا فَما 
علَيك إِلَّا الْبلَاغُ وإِنا إِذَا أَذَقْنا الْإِنسانَ منا 
رحمةً فَرِح بِها وإِنْ تصبهم سيئَةٌ بِمـا  

) انَ كَفُورسفَإِنَّ الْإِن يهِمدأَي تم48قَد (



أَرضِ يخلُق مـا  للَّه ملْك السماوات والْ
  ـنمل بهياثًا واُء إِنشي نمل بهاُء يشي

) اُء الذُّكُورشا 49يانذُكْر مهجوزي أَو (
  ـيملع ها إِنيمقاُء عشي نلُ معجياثًا وإِنو

) ير50قَد  ـهكَلِّمرٍ أَنْ يشبا كَانَ لمو (
وحيا أَو مـن وراِء حجـابٍ أَو   اللَّه إِلَّا 

  ـهاُء إِنشا يم بِإِذْنِه يوحولًا فَيسلَ رسري
) يمكح يل51ع كا إِلَينيحأَو ككَذَلو (

روحا من أَمرِنا ما كُنت تـدرِي مـا   
الْكتاب ولَا الْإِميانُ ولَكن جعلْناه نـورا  

هن   ـكإِنـا ونادبع ناُء مشن نم ي بِهد



) صراط 52لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ (
اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما فـي  

) ورالْأُم ريصت ضِ أَلَا إِلَى اللَّه53الْأَر (  
  

  سورة الزخرف 
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) إِنا جعلْناه 2) والْكتابِ الْمبِنيِ (1حم (
) وإِنه في 3قُرَآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ (

   ) ـيمكح ـيلا لَعنيابِ لَـدتالْك 4أُم (
  مـتا أَنْ كُنفْحص الذِّكْر كُمنع رِبضأَفَن

) نيرِفسا مم5قَوأَر كَمو ( بِين نا ملْنس



) نيلي الْأَوإِلَّـا  6ف بِين نم يهِمأْتا يمو (
) فَأَهلَكْنا أَشـد  7كَانوا بِه يستهزِئُونَ (

 ) نيلثَلُ الْـأَوى مضما وطْشب مهن8م (
    اتاوـمالس لَـقخ ـنم مهأَلْتس نلَئو

ن خلَقَهن الْعزِيز الْعلـيم  والْأَرض لَيقُولُ
) الَّذي جعلَ لَكُم الْـأَرض مهـدا   9(

وجعلَ لَكُم فيها سبلًا لَعلَّكُم تهتـدونَ  
) والَّذي نزلَ من السماِء ماًء بِقَدرٍ 10(

فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتا كَذَلك تخرجـونَ  
لَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها وجعلَ ) وا11(

لَكُم من الْفُلْك والْأَنعامِ مـا تركَبـونَ   



) لتستووا علَى ظُهورِه ثُم تذْكُروا 12(
نِعمةَ ربكُم إِذَا استويتم علَيه وتقُولُـوا  

ا كُنمذَا وا هلَن رخي سانَ الَّذحبس  ا لَـه
) قْرِنِنيـونَ  13مبقَلنا لَمنبا إِلَى رإِنو (

) وجعلُوا لَه من عباده جـزًءا إِنَّ  14(
) بِنيم انَ لَكَفُورسا 15الْإِنمذَ مخأَمِ ات (

) نِنيبِالْب فَاكُمأَصو اتنب لُقخإِذَا 16يو (
ا ضبِم مهدأَح رشثَلًـا  بنِ ممحلرل بر

 ) ـيمكَظ وها ودوسم ههج17ظَلَّ و (
أَومن ينشأُ في الْحلْية وهو في الْخصامِ 

) وجعلُوا الْملَائكَةَ الَّذين 18غَير مبِنيٍ (



  ـملْقَهوا خهِداثًا أَشنِ إِنمحالر ادبع مه
 ـهش بكْتتـأَلُونَ ( سسيو مهت19اد (

وقَالُوا لَو شاَء الرحمن ما عبدناهم مـا  
لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ 

)20 بِه مفَه هلقَب نا مابتك ماهنيَآت أَم (
) بلْ قَالُوا إِنا وجدنا 21مستمِسكُونَ (

ونَ َآبدتهم ملَى َآثَارِها عإِنو ةلَى أُما عاَءن
) وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في 22(

قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا 
َآباَءنا علَى أُمة وإِنا علَى َآثَارِهم مقْتدونَ 

و جِئْتكُم بِأَهـدى ممـا   ) قَالَ أَول23َ(



 ملْتسا أُرا بِمقَالُوا إِن اَءكُمَآب هلَيع متدجو
) فَانتقَمنا منهم فَـانظُر  24بِه كَافرونَ (

 ) كَـذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فإِذْ 25كَيو (
رنِي بإِن همقَوو أَبِيهل يماهرـا  قَالَ إِبماٌء م

) إِلَّا الَّذي فَطَرنِـي فَإِنـه   26تعبدونَ (
) وجعلَها كَلمةً باقيةً في 27سيهدينِ (

) بلْ متعـت  28عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ (
   ـقالْح مـاَءهى جتح ماَءهَآبلَاِء وؤه

) بِنيولٌ مسر29واَءها جلَمو ( قالْح م
) 30قَالُوا هذَا سحر وإِنا بِه كَـافرونَ ( 

وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرءانُ علَى رجـلٍ  



) أَهم يقِْسمونَ 31من الْقَريتينِ عظيمٍ (
 مهتيشعم مهنيا بنمقَس نحن كبةَ رمحر

ينالد اةيي الْحف  قفَـو مهضعا بنفَعرا و
بعضٍ درجات ليتخذَ بعضـهم بعضـا   
سخرِيا ورحمةُ ربك خير مما يجمعونَ 

) ولَولَا أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحدةً 32(
لَجعلْنا لمن يكْفُر بِالرحمنِ لبيوتهِم سقُفًا 

) 33من فَضة ومعارِج علَيها يظْهرونَ (
ولبيوتهِم أَبوابا وسررا علَيها يتكئُـونَ  

)34 اعتا ملَم كإِنْ كُلُّ ذَلفًا ورخزو (
 نيقتلْمل كبر دنةُ عرالَْآخا وينالد اةيالْح



)35ذ نع شعي نمنِ   ) ومحكْـرِ الـر
 ) قَـرِين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَي36ن (

وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ 
) حتى إِذَا جاَءنا قَالَ 37أَنهم مهتدونَ (

 نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب كنيبنِي ويب تا لَيي
) إِذْ   38الْقَرِين مـوالْي كُمفَعـني لَنو (

ظَلَمتم أَنكُم في الْعـذَابِ مشـترِكُونَ   
) أَفَأَنت تسمع الصـم أَو تهـدي   39(

) 40الْعمي ومن كَانَ في ضلَالٍ مبِنيٍ (
فَإِما نذْهبن بِك فَإِنا مـنهم منتقمـونَ   

ينك الَّذي وعدناهم فَإِنـا  ) أَو نر41ِ(



) فَاستمِسـك  42علَيهِم مقْتـدرونَ ( 
   اطـرلَـى صع كإِن كإِلَي يي أُوحبِالَّذ

) وإِنه لَذكْر لَك ولقَومك 43مستقيمٍ (
) واسـأَلْ مـن   44وسوف تسأَلُونَ (

نم كلقَب نا ملْنسأَر   ـنا ملْنعا أَجنلسر
) ولَقَد 45دون الرحمنِ َآلهةً يعبدونَ (

  ـهلَئمنَ ووعرا إِلَى فناتى بَِآيوسا ملْنسأَر
 ) نيـالَمالْع بولُ رسي ر46فَقَالَ إِن (

فَلَما جـاَءهم بَِآياتنـا إِذَا هـم منهـا     
) وما نرِيهِم من َآية إِلَّا 47يضحكُونَ (

هي أَكْبر من أُختها وأَخذْناهم بِالْعذَابِ 



) وقَالُوا يـا أَيهـا   48لَعلَّهم يرجِعونَ (
الساحر ادع لَنا ربك بِما عهِد عندك إِننا 

) فَلَما كَشـفْنا عـنهم   49لَمهتدونَ (
) ونـادى  50الْعذَاب إِذَا هم ينكُثُونَ (

فرعونُ في قَومه قَالَ يا قَومِ أَلَيس لـي  
   ـنـرِي مجت ارهالْأَن هذهو رصم لْكم

) أَم أَنا خير من 51تحتي أَفَلَا تبصرونَ (
 بِنيي كَادلَا يو هِنيم وي هذَا الَّذ52(ه (

فَلَولَا أُلْقي علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أَو جاَء 
) رِنِنيقْتكَةُ ملَائالْم هع53م  فخـتفَاس (

  نيـقا فَاسموا قَوكَان مهإِن وهفَأَطَاع همقَو



)54    مهـنـا منقَمتا انـفُونا َآسفَلَم (
نيعمأَج ماهقْن55( فَأَغْر  مـاهلْنعفَج (

) رِينلَْآخثَلًا لملَفًا و56س رِبا ضلَمو (
ابن مريم مثَلًا إِذَا قَومك منه يصـدونَ  

) وقَالُوا أََآلهتنا خير أَم هـو مـا   57(
    مقَـو ـمـلْ هلًا بدإِلَّا ج لَك وهبرض

ا عبد أَنعمنـا  ) إِنْ هو إِل58َّخصمونَ (
) 59علَيه وجعلْناه مثَلًا لبنِي إِسـرائيلَ ( 

ولَو نشاُء لَجعلْنا منكُم ملَائكَـةً فـي   
) وإِنه لَعلْم للساعة 60الْأَرضِ يخلُفُونَ (

فَلَا تمترنَّ بِها واتبِعون هـذَا صـراطٌ   



) يمقتس61م هطَانُ إِنيالش كُمندصلَا يو (
) بِنيم ودع ى 62لَكُميساَء عا جلَمو (

 نيأُبلو ةكْمبِالْح كُمجِئْت قَالَ قَد اتنيبِالْب
 قُوا اللَّهفَات يهفُونَ فلتخي تالَّذ ضعب لَكُم

) ونيعأَط63وه إِنَّ اللَّه ( كُمبري وبر و
  ) يمقـتساطٌ مـرذَا صه وهدب64فَاع (

 ينلَّذلٌ ليفَو نِهِميب نم ابزالْأَح لَفتفَاخ
) هـلْ  65ظَلَموا من عذَابِ يومٍ أَليمٍ (

ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتيهم بغتةً وهم لَا 
) الْأَخلَّاُء يومئذ بعضـهم  66يشعرونَ (

) نيقتإِلَّا الْم ودضٍ ععبلَا 67ل ادبا عي (



خوف علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم تحزنـونَ  
) الَّذين َآمنـوا بَِآياتنـا وكَـانوا    68(

) نيملس69م    مـتـةَ أَننلُـوا الْجخاد (
) يطَاف علَيهِم 70جكُم تحبرونَ (وأَزوا

بِصحاف من ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها مـا  
تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فيهـا  

) وتلْـك الْجنـةُ الَّتـي    71خالدونَ (
) لَكُم 72أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ (

) إِنَّ 73ها فَاكهةٌ كَثريةٌ منها تأْكُلُونَ (في
الْمجرِمني في عذَابِ جهنم خالـدونَ  

) لَا يفَتر عنهم وهم فيه مبلسـونَ  74(



)75  ـموا هكَان نلَكو ماهنا ظَلَممو (
) نيمقْضِ  76الظَّالـيل كالا ما يوادنو (

ثُونَ (عاكم كُمقَالَ إِن كبا رن77لَي لَقَد (
  ـقلْحل كُمأَكْثَر نلَكو قبِالْح اكُمجِئْن

) أَم أَبرموا أَمـرا فَإِنـا   78كَارِهونَ (
) أَم يحسبونَ أَنا لَا نسمع 79مبرِمونَ (

لَـديهِم  سرهم ونجواهم بلَى ورسـلُنا  
) قُلْ إِنْ كَانَ للرحمنِ ولَد 80يكْتبونَ (

) ينابِدلُ الْعا أَو81فَأَن  بانَ رحـبس (
السماوات والْأَرضِ رب الْعرشِ عمـا  

) فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا 82يصفُونَ (



دوعي يالَّذ مهمولَاقُوا يى يت83ونَ (ح (
وهو الَّذي في السماِء إِلَه وفي الْـأَرضِ  

) يملالْع يمكالْح وهو 84إِلَه  كـاربتو (
الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ومـا  
بينهما وعنده علْم الساعة وإِلَيه ترجعونَ 

)85الَّذ كلملَا يو ( ونِهد نونَ معدي ين
    ـمهو قبِـالْح ـهِدش نةَ إِلَّا مفَاعالش

) ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم 86يعلَمونَ (
) وقيله يا 87لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ (

) 88رب إِنَّ هؤلَاِء قَوم لَـا يؤمنـونَ (  
ع فَحونَ فَاصلَمعي فوفَس لَامقُلْ سو مهن



)89 (  
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) إِنا أَنزلْناه 2) والْكتابِ الْمبِنيِ (1حم (
) رِينذنا ما كُنإِن كَةاربم لَةي لَيا 3فيهف (

را من عندنا ) أَم4يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ (
) نيلسرا ما كُن5إِن هإِن كبر نةً ممحر (

) يملالْع يعمالس و6ه اتاومالس بر (
) نِنيوقم متا إِنْ كُنمهنيا بمضِ والْأَر7و (

 برو كُمبر يتمييِي وحي وإِلَّا ه لَا إِلَه



ائَآب) نيلالْأَو 8كُم   ـكـي شف ملْ هب (
) فَارتقب يوم تأْتي السـماُء  9يلْعبونَ (

) يغشى الناس هـذَا  10بِدخان مبِنيٍ (
) يمأَل ذَابـا   11عنع ـفا اكْشنبر (

) أَنـى لَهـم   12الْعذَاب إِنا مؤمنونَ (
ج قَدى والذِّكْر) بِنيولٌ مسر م13اَءه (

) 14ثُم تولَّوا عنه وقَالُوا معلَّم مجنونٌ (
إِنا كَاشفُوا الْعذَابِ قَليلًا إِنكُم عائـدونَ  

) يوم نبطش الْبطْشةَ الْكُبرى إِنـا  15(
) ولَقَد فَتنا قَـبلَهم قَـوم   16منتقمونَ (

رف) ولٌ كَرِميسر ماَءهجنَ ووأَنْ 17ع (



 نيولٌ أَمسر ي لَكُمإِن اللَّه ادبع وا إِلَيأَد
)18 يكُمي َآتإِن لَى اللَّهلُوا ععأَنْ لَا تو (

) وإِني عذْت بِربـي  19بِسلْطَان مبِنيٍ (
 ) ـونمجرأَنْ ت كُمبرـ 20و م ) وإِنْ لَ

) زِلُونتي فَاعوا لنمؤأَنَّ 21ت هبا رعفَد (
) فَأَسرِ بِعبادي 22هؤلَاِء قَوم مجرِمونَ (

) واترك الْبحـر  23لَيلًا إِنكُم متبعونَ (
) كَـم  24رهوا إِنهم جند مغرقُـونَ ( 
) ونيعو اتنج نكُوا مروعٍ ) 25ترزو

) ونعمة كَانوا فيهـا  26ومقَامٍ كَرِميٍ (
) هِنيـا  27فَاكما قَواهثْنرأَوو ككَذَل (



) رِيناُء 28َآخمالس هِملَيع كَتا بفَم (
) ظَرِيننوا ما كَانمو ضالْأَر29و لَقَدو (
الْمهِـنيِ   نجينا بنِي إِسرائيلَ من الْعذَابِ

)30   ـنـا ميالكَانَ ع هنَ إِنوعرف نم (
) نيرِفسلَـى  31الْمع ماهنرتاخ لَقَدو (

) نيالَملَى الْعلْمٍ ع32ع  ـنم ماهنيَآتو (
) بِنيلَاٌء مب يها فم اتلَاِء 33الَْآيؤإِنَّ ه (

موتتنا الْأُولَى  ) إِنْ هي إِلَّا34لَيقُولُونَ (
) رِينشنبِم نحا نما إِنْ 35ونائوا بَِآبفَأْت (

) نيقادص مت36كُن  مقَـو أَم ريخ مأَه (
  ـمهإِن ماهلَكْنأَه هِملقَب نم ينالَّذعٍ وبت



 ) نيـرِمجوا مـا   37كَانلَقْنـا خمو (
رض وما بينهما لَـاعبِني  السماوات والْأَ

)38  ـنلَكو قا إِلَّا بِالْحماهلَقْنا خم (
) إِنَّ يوم الْفَصلِ 39أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ (

) نيعمأَج مهيقَاتنِـي   40مغلَـا ي موي (
مولًى عن مولًى شيئًا ولَا هم ينصـرونَ  

من رحم اللَّه إِنه هو الْعزِيـز   ) إِلَّا41(
) يمحقُّـومِ ( 42الرةَ الزرج43) إِنَّ ش (

) كَالْمهلِ يغلي فـي  44طَعام الْأَثيمِ (
) طُونـيمِ (  45الْبملْـيِ الْح46) كَغ (

) 47خذُوه فَاعتلُوه إِلَى سواِء الْجحيمِ (



ر قوا فَوبص يمِ ثُممذَابِ الْحع نم هأْس
)48   الْكَـرِمي زِيـزالْع تأَن كإِن ذُق (
) 50) إِنَّ هذَا ما كُنتم بِه تمترونَ (49(

) فـي  51إِنَّ الْمتقني في مقَامٍ أَمـنيٍ ( 
) ونيعو اتنسٍ 52جدنس نونَ مسلْبي (

نيــابِل ــتبرقٍ متقَ إِس53 (و كــذَل ) كَ
) يـدعونَ  54وزوجناهم بِحورٍ عنيٍ (
) نِنيَآم ةها بِكُلِّ فَاكيهذُوقُونَ 55فلَا ي (

  مقَـاهوةَ الْأُولَى وتوإِلَّا الْم توا الْميهف
) فَضلًا من ربـك  56عذَاب الْجحيمِ (

 ) ـيمظالْع زالْفَو وه كـا  57ذَلمفَإِن (



) 58يسرناه بِلسانِك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ (
  ) 59فَارتقب إِنهم مرتقبونَ (
  

  سورة اجلاثية 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

) تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيـزِ  1حم (
والْأَرضِ  ) إِنَّ في السماوات2الْحكيمِ (

) نِنيمؤلْمل اتـا  3لََآيمو كُملْقي خفو (
) 4يبثُّ من دابة َآيات لقَومٍ يوقنـونَ ( 

 نم لَ اللَّهزا أَنمارِ وهالنلِ واللَّي لَافتاخو
  ـدعب ضالْأَر ا بِهيقٍ فَأَحرِز ناِء ممالس



يف الرياحِ َآيـات لقَـومٍ   موتها وتصرِ
) تلْك َآيات اللَّـه نتلُوهـا   5يعقلُونَ (

   اللَّـه ـدعب يثدح فَبِأَي قبِالْح كلَيع
) ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ 6وَآياته يؤمنونَ (

)7 رصي ثُم هلَيلَى عتت اللَّه اتَآي عمسي (
مستكْبِرا كَأَنْ لَم يسمعها فَبشره بِعذَابٍ 

) وإِذَا علم مـن َآياتنـا شـيئًا    8أَليمٍ (
  هِـنيم ذَابع ملَه كا أُولَئوزا هذَهخات

) من ورائهِم جهنم ولَا يغنِي عنهم ما 9(
وا من دون اللَّه كَسبوا شيئًا ولَا ما اتخذُ

) يمظع ذَابع ملَهاَء ويلـذَا  10أَوه (



  ـملَه هِمبر اتوا بَِآيكَفَر ينالَّذى وده
) يمزٍ أَلرِج نم ذَابي  11عالَّـذ اللَّه (

   يـهف الْفُلْـك رِيجتل رحالْب لَكُم رخس
 ـنوا مغتبتلو رِهبِأَم    لَّكُـملَعو هـلفَض

) وسخر لَكُم مـا فـي   12تشكُرونَ (
السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ 

) 13في ذَلك لََآيات لقَومٍ يتفَكَّـرونَ ( 
قُلْ للَّذين َآمنوا يغفروا للَّذين لَا يرجونَ 

جيل اللَّه امونَ أَيكِْسبوا يا كَانا بِممقَو زِي
)14  ـنمو فِْسهنا فَلحاللَ صمع نم (

أَساَء فَعلَيها ثُم إِلَى ربكُـم ترجعـونَ   



)15  ـابتيلَ الْكائرنِي إِسا بنيَآت لَقَدو (
 اتبالطَّي نم ماهقْنزرةَ ووبالنو كْمالْحو

و) نيالَملَى الْعع ماهلْن16فَض ماهنيَآتو (
 دعب نلَفُوا إِلَّا متا اخرِ فَمالْأَم نم اتنيب
   ـكبإِنَّ ر مهـنيا بيغب لْمالْع ماَءها جم
 يهوا فا كَانيمف ةاميالْق موي مهنيي بقْضي

ثُم جعلْناك علَى شرِيعة ) 17يختلفُونَ (
من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواَء الَّذين لَا 

) إِنهم لَن يغنوا عنك مـن  18يعلَمونَ (
اللَّه شيئًا وإِنَّ الظَّالمني بعضهم أَوليـاُء  

  نيقـتالْم يلو اللَّهضٍ وعـذَا  19(به (



بصائر للناسِ وهـدى ورحمـةٌ لقَـومٍ    
) أَم حِسب الَّذين اجترحوا 20يوقنونَ (

السيئَات أَنْ نجعلَهم كَالَّـذين َآمنـوا   
    مـاهيحاًء مـوس اتحـاللُوا الصمعو

 ) وخلَق21ومماتهم ساَء ما يحكُمونَ (
اللَّه السماوات والْأَرض بِالْحق ولتجزى 
كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت وهم لَا يظْلَمـونَ  

)22   اهـوه ـهذَ إِلَهخنِ اتم تأَيأَفَر (
 هعملَى سع متخلْمٍ ولَى عع اللَّه لَّهأَضو

اوشغ رِهصلَى بلَ ععجو قَلْبِهو  ـنةً فَم
) 23يهديه من بعد اللَّه أَفَلَا تـذَكَّرونَ ( 



  ـوتما نينا الدناتيإِلَّا ح يا هقَالُوا مو
   ـمـا لَهمو رها إِلَّا الدكُنلها يما ويحنو

) 24بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ (
لَيلَى عتإِذَا تا كَـانَ  وم اتنيا بناتَآي هِم

 متا إِنْ كُننائوا بَِآبإِلَّا أَنْ قَالُوا ائْت مهتجح
) نيقاد25ص   ثُـم يِـيكُمحي قُلِ اللَّه (

يميتكُم ثُم يجمعكُم إِلَى يومِ الْقيامة لَـا  
ا يعلَمـونَ  ريب فيه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَ

) وللَّه ملْك السماوات والْـأَرضِ  26(
    ـرسخي ـذئموةُ يـاعالس قُومت مويو

) وترى كُلَّ أُمة جاثيـةً  27الْمبطلُونَ (



كُلُّ أُمة تدعى إِلَى كتابِها الْيوم تجزونَ 
ا كتابنا ينطق ) هذ28َما كُنتم تعملُونَ (

 متا كُنم ِسخنتسا نا كُنإِن قبِالْح كُملَيع
) فَأَما الَّذين َآمنوا وعملُوا 29تعملُونَ (

  ـهتمحي رف مهبر ملُهخدفَي اتحالالص
) بِنيالْم زالْفَو وه ك30ذَل ينا الَّذأَمو (

كَفَر   كُملَـيلَـى عتي تاتَآي كُنت وا أَفَلَم
) نيرِمجا ممقَو متكُنو متركْبت31فَاس (

وإِذَا قيلَ إِنَّ وعد اللَّه حق والساعةُ لَـا  
ريب فيها قُلْتم ما ندرِي ما السـاعةُ إِنْ  

سبِم نحا نما وإِلَّا ظَن ظُنن) نِنيقي32ت (



وبدا لَهم سيئَات ما عملُوا وحاق بِهِم ما 
) وقيلَ الْيـوم  33كَانوا بِه يستهزِئُونَ (

ننساكُم كَما نِسيتم لقَاَء يومكُم هـذَا  
   ـرِيناصن ـنم ا لَكُممو ارالن اكُمأْومو

)34كُمبِأَن كُمذَل (   اللَّـه اتَآي مذْتخات
هزوا وغَرتكُم الْحياةُ الدنيا فَـالْيوم لَـا   

) 35يخرجونَ منها ولَا هم يستعتبونَ (
 برو اتاوــمالس بر ــدمالْح لَّــهفَل

) نيالَمالْع بضِ راُء 36الْأَررِيبالْك لَهو (
ي السف   زِيـزالْع ـوهضِ والْأَرو اتاوم

) يمك37الْح (  



  
  سورة األحقاف 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيـزِ  1حم (

) مـا خلَقْنـا السـماوات    2الْحكيمِ (
جـلٍ  والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِـالْحق وأَ 

مسمى والَّذين كَفَـروا عمـا أُنـذروا    
) قُلْ أَرأَيتم ما تدعونَ من 3معرِضونَ (

دون اللَّه أَرونِي ماذَا خلَقُوا من الْـأَرضِ  
أَم لَهم شرك في السـماوات ائْتـونِي   

نم ةأَثَار ذَا أَولِ هقَب نابٍ متلْمٍ إِنْ  بِكع



) نيقادص متو 4كُنعدي نملُّ مأَض نمو (
من دون اللَّه من لَا يستجِيب لَه إِلَى يومِ 

) 5الْقيامة وهم عن دعائهِم غَـافلُونَ ( 
وإِذَا حشر الناس كَـانوا لَهـم أَعـداًء    

) وإِذَا تتلَى 6فرِين (وكَانوا بِعبادتهِم كَا
علَيهِم َآياتنا بينات قَالَ الَّـذين كَفَـروا   

 ) ـبِنيم رحذَا سه ماَءها جلَم قلْح7ل (
أَم يقُولُونَ افْتراه قُـلْ إِن افْتريتـه فَلَـا    
تملكُونَ لي من اللَّه شيئًا هو أَعلَم بِمـا  

فت كُمنيبنِي ويا بهِيدش كَفَى بِه يهونَ فيض
) يمحالر فُورالْغ وه8و  ـتا كُنقُلْ م (



بِدعا من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي 
ولَا بِكُم إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي وما أَنا 

) بِنيم يرذقُلْ أ9َإِلَّا ن ( نإِنْ كَانَ م متأَير
  ـنم داهش هِدشو بِه متكَفَرو اللَّه دنع
 متركْبتاسو نفََآم هثْللَى ميلَ عائرنِي إِسب

 ) نيمالظَّـال مي الْقَودهلَا ي 10إِنَّ اللَّه (
 وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين َآمنوا لَو كَانَ

  وا بِـهدتهي إِذْ لَمو ها إِلَيقُونبا سا مريخ
) ميقَد ذَا إِفْكقُولُونَ هي11فَس  ـنمو (

قَبله كتاب موسى إِماما ورحمةً وهـذَا  
  ينالَّـذ رذنيا لبِيرا عانسل قدصم ابتك



 ) ِسـنِنيحلْمى لرشبوا وإِنَّ 12ظَلَم (
الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم اسـتقَاموا فَلَـا   

) 13خوف علَيهِم ولَا هم يحزنـونَ ( 
أُولَئك أَصحاب الْجنة خالدين فيها جزاًء 

) ووصـينا  14بِما كَـانوا يعملُـونَ (  
ا حانسإِح هيدالانَ بِوسا الْإِنهكُر هأُم هلَتم

ووضعته كُرها وحملُه وفصالُه ثَلَـاثُونَ  
  ـنيعبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى إِذَا بتا حرهش
 كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بةً قَالَ رنس
الَّتي أَنعمت علَي وعلَـى والـدي وأَنْ   

صالحا ترضاه وأَصلح لـي فـي    أَعملَ



     ـنـي مإِنو ـكإِلَي ـتبي تي إِنتيذُر
) نيملسـلُ  15الْمقَبتن ينالَّذ كأُولَئ (

   ـنع زجـاوتنلُوا وما عم نسأَح مهنع
سيئَاتهِم في أَصحابِ الْجنة وعد الصدقِ 

) والَّذي قَالَ 16انوا يوعدونَ (الَّذي كَ
  جـرانِنِي أَنْ أُخدعا أَتلَكُم أُف هيدالول
وقَد خلَت الْقُرونُ مـن قَبلـي وهمـا    
  اللَّـه دعإِنَّ و نَآم لَكيو اللَّه يثَانغتسي

 لالْـأَو رياطذَا إِلَّا أَسا هقُولُ مفَي قح ني
) أُولَئك الَّذين حق علَيهِم الْقَـولُ  17(

  الْجِـن نم هِملقَب نم لَتخ مٍ قَدي أُمف



  ) ـرِيناسوا خكَـان مهسِ إِنالْإِن18و (
   مهفِّيـويللُـوا وما عمم اتجركُلٍّ دلو

م ) ويـو 19أَعمالَهم وهم لَا يظْلَمونَ (
  مـتبارِ أَذْهلَى النوا عكَفَر ينالَّذ ضرعي
  متعتمـتاسا وينالد كُماتيي حف كُماتبطَي
بِها فَالْيوم تجزونَ عذَاب الْهـون بِمـا   
  ـقرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فكْبِرتست متكُن

) واذْكُر أَخـا  20( وبِما كُنتم تفْسقُونَ
 لَتخ قَدو قَافبِالْأَح همقَو ذَرإِذْ أَن ادع
النذُر من بينِ يديه ومن خلْفه أَلَّا تعبدوا 
إِلَّا اللَّه إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يـومٍ  



) قَالُوا أَجِئْتنا لتأْفكَنا عـن  21عظيمٍ (
لهتنا فَأْتنا بِما تعدنا إِنْ كُنـت مـن   َآ

) نيقاد22الص اللَّه دنع لْما الْعمقَالَ إِن (
  اكُـمي أَرنلَكو بِه لْتسا أُرم كُملِّغأُبو

) فَلَما رأَوه عارِضـا  23قَوما تجهلُونَ (
هـذَا عـارِض    مستقْبِلَ أَوديتهِم قَالُوا

ممطرنا بلْ هو ما استعجلْتم بِه رِيح فيها 
) يمأَل ذَابرِ 24عٍء بِأَميكُلَّ ش رمدت (

   مهنـاكسى إِلَّـا مروا لَا يحبا فَأَصهبر
 ) نيـرِمجالْم مزِي الْقَوجن ك25كَذَل (

يمف ماهكَّنم لَقَدو   يـهف ـاكُمكَّنا إِنْ م



وجعلْنا لَهم سمعا وأَبصارا وأَفْئدةً فَمـا  
أَغْنى عنهم سمعهم ولَا أَبصارهم ولَـا  
أَفْئدتهم من شيٍء إِذْ كَانوا يجحـدونَ  
   وا بِـها كَـانم بِهِم اقحو اللَّه اتبَِآي

) ولَقَـد أَهلَكْنـا مـا    26( يستهزِئُونَ
 ملَّهلَع اتا الَْآيفْنرصى والْقُر نم لَكُموح

) فَلَولَا نصـرهم الَّـذين   27يرجِعونَ (
اتخذُوا من دون اللَّه قُربانا َآلهةً بلْ ضلُّوا 

نَ عنهم وذَلك إِفْكُهم وما كَانوا يفْتـرو 
)28  الْجِـن نا مفَرن كا إِلَيفْنرإِذْ صو (

يستمعونَ الْقُرَآنَ فَلَما حضـروه قَـالُوا   



   هِمما إِلَـى قَـولَّوو يا قُضوا فَلَمتصأَن
) رِينذنا  29منعـما سا إِننما قَوقَالُوا ي (

ى موسم دعب نزِلَ ما أُنابتـا  كمقًا لدص
بين يديه يهدي إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيـقٍ  

) يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه 30مستقيمٍ (
    ـوبِكُمذُن ـنم لَكُـم رفغي وا بِهنَآمو

) ومن لَا 31ويجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ (
فَلَي اللَّه ياعد جِبـي   يجِـزٍ فعبِم س

 كاُء أُولَئيأَول ونِهد نم لَه سلَيضِ والْأَر
) أَولَم يروا أَنَّ اللَّه 32في ضلَالٍ مبِنيٍ (

 يعي لَمو ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ



بِخلْقهِن بِقَادرٍ علَى أَنْ يحيِي الْمـوتى  
 هلَى إِنب) يرٍء قَديلَى كُلِّ ش33ع مويو (

يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ أَلَيس هذَا 
بِالْحق قَالُوا بلَى وربنا قَـالَ فَـذُوقُوا   

) فَاصبِر 34الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ (
كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرسـلِ ولَـا   

ـا    تنَ موـري مـوي مهكَأَن مجِلْ لَهعتس
يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مـن نهـارٍ   
بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَـوم الْفَاسـقُونَ   

)35 (  
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لِ اللَّه أَضلَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِي

) مالَهملُـوا   1أَعمعـوا ونَآم ينالَّذو (
 دمحلَى ملَ عزا نوا بِمنَآمو اتحالالص
 هِمئَاتيس مهنع كَفَّر هِمبر نم قالْح وهو

) مالَهب لَحأَص2و   ينبِـأَنَّ الَّـذ كذَل (
الْباطلَ وأَنَّ الَّذين َآمنـوا   كَفَروا اتبعوا

 اللَّه رِبضي ككَذَل هِمبر نم قوا الْحعبات
) مثَالَهاسِ أَملن3ل   ينالَّـذ ميـتفَإِذا لَق (



كَفَروا فَضـرب الرقَـابِ حتـى إِذَا    
ـ  عا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنأَثْخ د

وإِما فداًء حتى تضع الْحرب أَوزارهـا  
 نلَكو مهنم رصتلَان اُء اللَّهشي لَوو كذَل
ليبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذين قُتلُوا فـي  

   ) مـالَهمـلَّ أَعضي فَلَـن بِيلِ اللَّه4س (
مالَهب حلصيو يهِمدهي5( س ملُهخديو (

) ما لَهفَهرةَ عنوا 6الْجنَآم ينا الَّذها أَيي (
 كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنإِنْ ت

) والَّذين كَفَروا فَتعسا لَهم وأَضـلَّ  7(
) مالَهم8أَعزا أَنوا مكَرِه مهبِأَن كلَ ) ذَل



) مالَهمطَ أَعبفَأَح وا  9اللَّهِسـريي أَفَلَم (
في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبـةُ  
     هِملَـيع اللَّـه ـرمد هِملقَـب نم ينالَّذ

) ذَلك بِأَنَّ اللَّـه  10وللْكَافرِين أَمثَالُها (
لْكَافرِين لَا مولَى مولَى الَّذين َآمنوا وأَنَّ ا

) مـوا  11لَهنَآم ينلُ الَّذخدي إِنَّ اللَّه (
  ـنرِي مجت اتنج اتحاللُوا الصمعو
تحتها الْأَنهار والَّذين كَفَروا يتمتعـونَ  
ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام والنار مثْوى 

) مةً 12لَهقُو دأَش يه ةيقَر نم نكَأَيو (
من قَريتك الَّتي أَخرجتك أَهلَكْناهم فَلَا 



) ملَه راص13ن  ـةنيلَى بكَانَ ع نأَفَم (
من ربه كَمن زين لَه سوُء عمله واتبعوا 

) ماَءهو14أَهةنثَلُ الْجم (   ـدعي والَّت
الْمتقُونَ فيها أَنهار من ماٍء غَيرِ َآسـنٍ  
 نم ارهأَنو همطَع ريغتي نٍ لَملَب نم ارهأَنو
خمرٍ لَذَّة للشارِبِني وأَنهار مـن عسـلٍ   
   اتـركُـلِّ الثَّم نا ميهف ملَهى وفصم

ةٌ مرفغمـي  وف دالخ وه نكَم هِمبر ن
  مـاَءهعأَم ا فَقَطَّعيمماًء حقُوا مسارِ والن

) ومنهم من يستمع إِلَيك حتى إِذَا 15(
 لْموا الْعأُوت ينلَّذقَالُوا ل كدنع نوا مجرخ



عطَب ينالَّذ كاذَا قَالَ َآنِفًا أُولَئلَى  مع اللَّه
) ماَءهووا أَهعباتو 16قُلُوبِهِم  ينالَّـذو (

   ماهقْـوت مـاهَآتى وده مهادا زودتاه
)17 مهيأْتةَ أَنْ تاعونَ إِلَّا السظُرنلْ يفَه (

بغتةً فَقَد جاَء أَشراطُها فَـأَنى لَهـم إِذَا   
كْرذ مهاَءتج) م18اه لَا إِلَه هأَن لَمفَاع (

   نِنيمـؤلْملو بِكـذَنل رفغتاسو إِلَّا اللَّه
 اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهو اتنمؤالْمو

)19  لَـتزلَا نوا لَونَآم ينقُولُ الَّذيو (
حةٌ مورس زِلَتةٌ فَإِذَا أُنورس رذُكةٌ وكَم

   ـي قُلُـوبِهِمف ينالَّذ تأَيالُ رتا الْقيهف



  ـهلَيع يشغالْم ظَرن كونَ إِلَيظُرني ضرم
 ) ـملَى لَهفَأَو توالْم نـةٌ  20مطَاع (

وقَولٌ معروف فَإِذَا عزم الْأَمر فَلَو صدقُوا 
) فَهلْ عسيتم 21هم (اللَّه لَكَانَ خيرا لَ

إِنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسـدوا فـي الْـأَرضِ    
) كُمامحوا أَرقَطِّعت22و ينالَّذ كأُولَئ (

  مهـارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع
) أَفَلَا يتدبرونَ الْقُـرَآنَ أَم علَـى   23(

) إِنَّ الَّذين ارتـدوا  24ها (قُلُوبٍ أَقْفَالُ
علَى أَدبارِهم من بعد ما تبين لَهم الْهدى 

 ) ـملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سي25الش (



ذَلك بِأَنهم قَالُوا للَّذين كَرِهوا ما نـزلَ  
ه يعلَم اللَّه سنطيعكُم في بعضِ الْأَمرِ واللَّ

) مهارر26إِس   مهفَّتـوإِذَا ت ـففَكَي (
  مهـاربأَدو مهوهجونَ ورِبضكَةُ يلَائالْم

)27 طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن كذَل (
) مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا رِضكَرِه28و (

بِهِم مرض أَنْ لَن أَم حِسب الَّذين في قُلُو
) مهانغأَض اللَّه رِجخـاُء  29يشن لَوو (

 مهرِفَنعلَتو ماهبِِسيم مهفْترفَلَع ماكَهنيلَأَر
   ـالَكُممأَع لَـمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوي لَحف

)30 ينداهجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو (



م) كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُم31ن (
  بِيلِ اللَّـهس نوا عدصوا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ
  ـملَه نيبا تم دعب نولَ مساقُّوا الرشو
الْهدى لَن يضروا اللَّه شيئًا وسـيحبِطُ  

) مالَهمي 32أَعا الَّـذها أَيـوا  ) ينَآم ن
أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ ولَا تبطلُـوا  

) الَكُمموا 33أَعدصوا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ (
  فَلَـن كُفَّار مهوا واتم ثُم بِيلِ اللَّهس نع

) ملَه اللَّه رفغوا  34يعـدتوا وهِنفَلَا ت (
نتم الْأَعلَونَ واللَّه معكُـم  إِلَى السلْمِ وأَ

) الَكُممأَع كُمرتي لَناةُ 35ويا الْحمإِن (



الدنيا لَعب ولَهو وإِنْ تؤمنـوا وتتقُـوا   
  الَكُمـوأَم أَلْكُمسلَا يو كُمورأُج كُمتؤي

)36خبت كُمفحا فَيوهأَلْكُمسلُـوا  ) إِنْ ي
) كُمانغأَض رِجخيلَـاِء  37وؤه متاأَنه (

 نم كُمنفَم بِيلِ اللَّهي سقُوا ففنتنَ لوعدت
 فِْسهن نلُ عخبا يملْ فَإِنخبي نملُ وخبي
واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَـراُء وإِنْ تتولَّـوا   

وما غَيركُم ثُم لَـا يكُونـوا   يستبدلْ قَ
) ثَالَكُم38أَم (  

  
  سورة الفتح 
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) ليغفر لَك 1إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا (

  مـتيو رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم اللَّه
هيو كلَيع هتما  نِعيمقـتساطًا مرص كيد

) هو 3) وينصرك اللَّه نصرا عزِيزا (2(
 نِنيمؤي قُلُوبِ الْمةَ فينكلَ السزي أَنالَّذ
   ـودنج لَّـهلو انِهِمإِمي عا مانوا إِمياددزيل
السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عليمـا  

) ليدخلَ الْمؤمنِني والْمؤمنات 4( حكيما
 يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج
  ـككَانَ ذَلو هِمئَاتيس مهنع كَفِّريا ويهف



) ويعـذِّب  5عند اللَّه فَوزا عظيمـا ( 
  ـرِكشالْمو قَـاتافنالْمو نيقافنالْم ني

والْمشرِكَات الظَّانني بِاللَّه ظَن السـوِء  
  هِملَـيع اللَّه بغَضِء ووةُ السرائد هِملَيع
ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم وساَءت مصريا 

) وللَّه جنود السـماوات والْـأَرضِ   6(
 كا حزِيـزع كَانَ اللَّهـا ( وـا  7يمإِن (

) 8أَرسلْناك شاهدا ومبشـرا ونـذيرا (  
 وهقِّروتو وهرزعتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتل

) إِنَّ الَّـذين  9وتسبحوه بكْرةً وأَصيلًا (
 قفَو اللَّه دي ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي



لَـى   أَيكُـثُ عنا يمكَثَ فَإِنن نفَم يهِمد
   اللَّـه ـهلَيع داها عفَى بِمأَو نمو فِْسهن

) سيقُولُ لَك 10فَسيؤتيه أَجرا عظيما (
الْمخلَّفُونَ من الْأَعرابِ شغلَتنا أَموالُنـا  

بِأَلِْسنتهِم ما  وأَهلُونا فَاستغفر لَنا يقُولُونَ
 نم لَكُم كلمي نقُلْ فَم ي قُلُوبِهِمف سلَي
 بِكُم ادأَر ا أَورض بِكُم ادئًا إِنْ أَريش اللَّه
نفْعا بلْ كَانَ اللَّه بِما تعملُـونَ خـبِريا   

) بلْ ظَننتم أَنْ لَن ينقَلب الرسـولُ  11(
ؤالْمو  ـكذَل نيزا ودأَب يهِملونَ إِلَى أَهنم

  مـتكُنِء ووالس ظَن متنظَنو ي قُلُوبِكُمف



) ومن لَم يـؤمن بِاللَّـه   12قَوما بورا (
ورسوله فَإِنا أَعتدنا للْكَـافرِين سـعريا   

ـ 13( أَرضِ ) وللَّه ملْك السماوات والْ
يغفر لمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء وكَانَ 

) سـيقُولُ  14اللَّه غَفُـورا رحيمـا (  
    ـانِمغإِلَـى م مطَلَقْـتلَّفُونَ إِذَا انخالْم
لتأْخذُوها ذَرونا نتـبِعكُم يرِيـدونَ أَنْ   

عونا كَـذَلكُم  يبدلُوا كَلَام اللَّه قُلْ لَن تتبِ
قَالَ اللَّه مـن قَبـلُ فَسـيقُولُونَ بـلْ     
تحسدوننا بلْ كَانوا لَا يفْقَهونَ إِلَّا قَليلًا 

) قُلْ للْمخلَّفـني مـن الْـأَعرابِ    15(



   يدـدـأْسٍ شي بمٍ أُولنَ إِلَى قَووعدتس
نْ تطيعوا يؤتكُم تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ فَإِ

  متلَّيـوا تا كَملَّووتإِنْ تا ونسا حرأَج اللَّه
) لَيس 16من قَبلُ يعذِّبكُم عذَابا أَليما (

علَى الْأَعمى حرج ولَا علَـى الْـأَعرجِ   
حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج ومن يطعِ 

سرو اللَّه  ـنرِي مجت اتنج لْهخدي ولَه
تحتها الْأَنهار ومن يتولَّ يعذِّبه عـذَابا  

) لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني 17أَليما (
إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في 

م وأَثَـابهم  قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِ



) ومغـانِم كَـثريةً   18فَتحا قَرِيبـا ( 
يأْخذُونها وكَانَ اللَّه عزِيـزا حكيمـا   

) وعدكُم اللَّـه مغـانِم كَـثريةً    19(
 يدأَي كَفو هذه لَ لَكُمجا فَعهذُونأْخت

  ـؤلْمـةً لكُونَ َآيتلو كُمناسِ عالن نِنيم
) 20ويهــديكُم صــراطًا مســتقيما (

 اطَ اللَّهأَح ا قَدهلَيوا عرقْدت ى لَمرأُخو
بِها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شـيٍء قَـديرا   

) ولَو قَاتلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّـوا  21(
ـ  ا نصـريا  الْأَدبار ثُم لَا يجِدونَ وليا ولَ

) سنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت من قَبـلُ  22(



) وهـو  23ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا (
 مهنع كُميدأَيو كُمنع مهيدأَي ي كَفالَّذ
  هِملَـيع كُمأَنْ أَظْفَر دعب نكَّةَ مطْنِ مبِب

) هم 24ما تعملُونَ بصريا (وكَانَ اللَّه بِ
  ـجِدسنِ الْمع وكُمدصوا وكَفَر ينالَّذ
  لَّـهحلُغَ مبكُوفًا أَنْ يعم يدالْهامِ ورالْح
 لَم اتنمؤاٌء منِسونَ ونمؤالٌ ملَا رِجلَوو
  مهـنم كُميبصفَت مطَئُوهأَنْ ت موهلَمعت

عم  ـهتمحي رف لَ اللَّهخديلْمٍ لرِ عيةٌ بِغر
من يشاُء لَو تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذين كَفَـروا  

) إِذْ جعلَ الَّـذين  25منهم عذَابا أَليما (



 ةيلاهةَ الْجيمةَ حيمالْح ي قُلُوبِهِموا فكَفَر
 لَ اللَّهزلَـى  فَأَنعو هولسلَى رع هتينكس

الْمؤمنِني وأَلْزمهم كَلمةَ التقْوى وكَانوا 
أَحق بِها وأَهلَها وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شـيٍء  

) لَقَد صدق اللَّـه رسـولَه   26عليما (
امرالْح جِدسالْم لُنخدلَت قا بِالْحيؤإِنْ  الر

    ـكُمُءوسر ـنيلِّقحم ـنِنيَآم اَء اللَّهش
ومقَصرِين لَا تخافُونَ فَعلم ما لَم تعلَموا 

) 27فَجعلَ من دون ذَلك فَتحا قَرِيبا (
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى وديـنِ  

ه وكَفَـى  الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّ



) محمد رسولُ اللَّـه  28بِاللَّه شهِيدا (
والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحمـاُء  
بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضـلًا  
 هِموهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نم

لك مثَلُهم في التوراة من أَثَرِ السجود ذَ
 طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهمو
   هـوقلَـى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفََآز
  ـدعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي

هنم اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينالَّذ اللَّه م
  ) 29مغفرةً وأَجرا عظيما (
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يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقَدموا بين يـديِ  
  يعـمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هولسرو اللَّه

) يمل1عنَآم ينا الَّذها أَيـوا  ) يفَعروا لَا ت
أَصواتكُم فَوق صوت النبِي ولَا تجهروا 
لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضـكُم لـبعضٍ أَنْ   

) 2تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشـعرونَ ( 
إِنَّ الَّذين يغضونَ أَصواتهم عند رسـولِ  

ذين امتحن اللَّـه قُلُـوبهم   اللَّه أُولَئك الَّ



) يمظع رأَجةٌ ورفغم مى لَهقْولتإِنَّ 3ل (
   اتـرجاِء الْحرو ـنم كونادني ينالَّذ

) ولَو أَنهم صبروا 4أَكْثَرهم لَا يعقلُونَ (
لَّه حتى تخرج إِلَيهِم لَكَانَ خيرا لَهم وال

) يمحر وا إِنْ 5غَفُورنَآم ينا الَّذها أَيي (
جاَءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوما 
  نيمـادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةهبِج

)6  لَـو ولَ اللَّهسر يكُموا أَنَّ فلَماعو (
 من الْأَمرِ لَعنِتم ولَكن يطيعكُم في كَثريٍ

 ي قُلُوبِكُمف هنيزانَ والْإِمي كُمإِلَي ببح اللَّه
وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ 



) فَضلًا من اللَّه 7أُولَئك هم الراشدونَ (
  ـيمكح ـيملع اللَّهةً ومنِعإِنْ 8( وو (

طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصـلحوا  
بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى 
 رِ اللَّهيَء إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتفَقَات
فَإِنْ فَاَءت فَأَصلحوا بينهمـا بِالْعـدلِ   

) 9نَّ اللَّه يحب الْمقِْسطني (وأَقِْسطُوا إِ
   نـيوا بحـلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤا الْممإِن
أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم ترحمـونَ   

)10 قَوم رخسوا لَا ينَآم ينا الَّذها أَيي (
و مهنا مريوا خكُونى أَنْ يسمٍ عقَو نلَا م



 نهنا مريخ كُنى أَنْ يساٍء عنِس ناٌء منِس
ولَا تلْمزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ 
 لَم نمو انالْإِمي دعب وقالْفُس ماسال بِئْس

) يا أَيها 11يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ (
نَآم ينإِنَّ  الَّذ الظَّـن نا مريوا كَثنِبتوا اج

 بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ضعب
بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ 
لَحم أَخيه ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ 

) يمحر ابوت 12اللَّها أَيا ) يإِن اسا النه
   ـاكُملْنعجثَـى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنخ
 دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش



 ) ـبِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت 13اللَّه (
 نلَكوا ونمؤت ا قُلْ لَمنَآم ابرالْأَع قَالَت

أَسلَمنا ولَما يدخلِ الْإِميـانُ فـي    قُولُوا
قُلُوبِكُم وإِنْ تطيعوا اللَّه ورسـولَه لَـا   
  غَفُـور ئًا إِنَّ اللَّهيش كُمالمأَع نم كُمتلي

) يمحوا 14رنَآم ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن (
بوا وجاهـدوا  بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتا

 كأُولَئ بِيلِ اللَّهي سف فُِسهِمأَنو هِمالوبِأَم
) قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّـه  15هم الصادقُونَ (

بِدينِكُم واللَّه يعلَم ما في السماوات وما 
) يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهضِ وي الْأَر16ف (



يك أَنْ أَسلَموا قُلْ لَا تمنوا علَي يمنونَ علَ
 اكُمدأَنْ ه كُملَيع نمي لِ اللَّهب كُملَامإِس

) نيقادص متإِنْ كُن انلْإِمي17ل  إِنَّ اللَّـه (
   اللَّـهضِ والْـأَرو اتاومالس بغَي لَمعي

  ) 18بصري بِما تعملُونَ (
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) جِيدالْم َآنالْقُرـوا أَنْ  1ق وجِبلْ عب (

جاَءهم منذر منهم فَقَالَ الْكَافرونَ هـذَا  
) جِيبٌء عيـا  2شابرا تكُنا ونتذَا مأَئ (



) يدعب عجر ك3ذَل قُصنا تا منملع قَد (
) 4أَرض منهم وعندنا كتاب حفيظٌ (الْ

بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاَءهم فَهم في أَمرٍ 
) أَفَلَم ينظُروا إِلَـى السـماِء   5مرِيجٍ (

 نا ما لَهما واهنيزا واهنينب فكَي مقَهفَو
ا وأَلْقَينا فيها ) والْأَرض مددناه6فُروجٍ (

رواسي وأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ 
) تبصرةً وذكْرى لكُلِّ عبد منِيـبٍ  7(
) ونزلْنا من السماِء ماًء مباركًا فَأَنبتنا 8(

) يدصالْح بحو اتنج ـلَ  9بِهخالنو (
لَه قَاتاسب ) ـيدضن قًـا  10ا طَلْعرِز (



    كـا كَـذَلتيةً ملْـدب ا بِهنييأَحو ادبلْعل
) وجروحٍ 11الْخن مقَو ملَهقَب تكَذَّب (

) ودثَمو سالر ابحأَص12و  ـادعو (
) انُ لُوطوإِخنُ ووعرف13و ابحأَصو (

بت مقَوو كَةالْأَي قلَ فَحسالر عٍ كُلٌّ كَذَّب
) يدع14و ملْ هلِ بلْقِ الْأَوا بِالْخيِينأَفَع (

) يددلْقٍ جخ نسٍ مي لَب15ف  لَقَـدو (
 هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعنانَ وسا الْإِنلَقْنخ

) رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحن16و( 
إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيان عنِ الْـيمنيِ وعـنِ   

) يدالِ قَعملٍ إِلَّا 17الشقَو نظُ ملْفا يم (



) يدتع يبقر هيةُ 18لَدكْرس اَءتجو (
 يدحت هنم تا كُنم كذَل قبِالْح توالْم

)19موي كورِ ذَلي الصف خفنو (  يدعالْو
)20  قـائا سهعفْسٍ مكُلُّ ن اَءتجو (

) هِيدش21و  ـنم ي غَفْلَةف تكُن لَقَد (
 موالْي كرصفَب طَاَءكغ كنا عفْنذَا فَكَشه

) يدد22ح  يا لَـدذَا مه هقَالَ قَرِينو (
) يدتـ 23ع ارٍ ) أَلْقيا في جهنم كُلَّ كَفَّ
) نِيدرِيـبٍ  24عم دتعرِ ميلْخاعٍ لنم (

)25   ـرـا َآخإِلَه اللَّه علَ معي جالَّذ (
) يددذَابِ الشي الْعف اهيقَـالَ  26فَأَلْق (



قَرِينه ربنا ما أَطْغيته ولَكن كَـانَ فـي   
) يدعلَالٍ ب27ضوا لَدمصتخقَالَ لَا ت ( ي

 ) يـدعبِالْو كُمإِلَي تمقَد قَدـا  28وم (
  بِيـدلْعا بِظَلَّامٍ لا أَنمو يلُ لَدلُ الْقَودبي

)29   لَـأْتتـلِ امه منهجقُولُ لن موي (
) زِيدم نلْ مقُولُ هت30و  فَـتلأُزو (

) يدعب رغَي نيقتلْمةُ لنـا  31الْجذَا مه (
) يظفابٍ حكُلِّ أَوونَ لدوع32ت  ـنم (

خشي الرحمن بِالْغيبِ وجـاَء بِقَلْـبٍ   
) ادخلُوها بِسلَامٍ ذَلك يـوم  33منِيبٍ (

) لُودـا   34الْخيهـاُءونَ فشا يم ملَه (



) زِيدا منيلَد35و  ملَها قَـبلَكْنأَه كَمو (
من قَرن هم أَشد منهم بطْشا فَنقَّبوا في 

) إِنَّ في ذَلك 36الْبِلَاد هلْ من محيصٍ (
لَذكْرى لمن كَانَ لَه قَلْـب أَو أَلْقَـى   

) هِيدش وهو عمـا  37السلَقْنخ لَقَدو (
ي سا فمهنيا بمو ضالْأَرو اتاومالس ةت

) فَاصـبِر  38أَيامٍ وما مسنا من لُغوبٍ (
علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ 

) 39طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغـروبِ ( 
) ودجالس اربأَدو هحبلِ فَساللَّي نم40و (

 نم ادنالْم ادني موي عمتاسقَرِيبٍ و كَانم



)41 كذَل قةَ بِالْححيونَ الصعمسي موي (
) إِنا نحـن نحيِـي   42يوم الْخروجِ (

) ريصا الْمنإِلَيو يتمن43و قَّقشت موي (
الْأَرض عنهم سراعا ذَلك حشر علَينـا  

) ِسريا44يبِم لَمأَع نحا  ) نمقُولُونَ وي
  ـنم َآنبِالْقُر ارٍ فَذَكِّرببِج هِملَيع تأَن

) يدعو افخ45ي (  
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) فَالْحاملَات وِقْـرا  1والذَّارِيات ذَروا (



) فَالْمقَسمات 3) فَالْجارِيات يسرا (2(
) وإِنَّ 5) إِنما توعدونَ لَصادق (4مرا (أَ

) عاقلَو ين6الد كبالْح اِء ذَاتمالسو (
)7) فلتخلٍ مي قَولَف كُم8) إِن فَكؤي (

) كأُف نم هنونَ (9عاصرلَ الْخ10) قُت (
) 11الَّذين هم في غَمـرة سـاهونَ (  

) يوم هـم  12نَ أَيانَ يوم الدينِ (يسأَلُو
) ذُوقُوا فتنـتكُم  13علَى النارِ يفْتنونَ (

) إِنَّ 14هذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلُونَ (
) ونيعو اتني جف نيقت15الْم ينذَآخ (

لـك  ما َآتاهم ربهم إِنهم كَانوا قَبـلَ ذَ 



) ِسنِنيحا 16ملِ ماللَّي نيلًا موا قَلكَان (
ــونَ ( عجه17ي ــم ارِ هــح بِالْأَسو (
) وفي أَمـوالهِم حـق   18يستغفرونَ (

) وفي الْـأَرضِ  19للسائلِ والْمحرومِ (
) نِنيوقلْمل اتأَفَلَا 20َآي فُِسكُمي أَنفو (

) وفي السماِء رِزقُكُم وما 21نَ (تبصرو
) فَورب السماِء والْأَرضِ 22توعدونَ (

) 23إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُـونَ ( 
     يماهـرإِب فـييثُ ضـدح ـاكلْ أَته

) نيمكْرفَقَـالُوا  24الْم هلَيلُوا عخإِذْ د (
ا قَالَ سلَامونَ ( سكَـرنم مقَو 25لَام (



) 26فَراغَ إِلَى أَهله فَجاَء بِعجلٍ سمنيٍ (
) 27فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَـا تـأْكُلُونَ (  

   ـفخيفَةً قَالُوا لَـا تخ مهنم سجفَأَو
) فَأَقْبلَـت  28وبشروه بِغلَامٍ علـيمٍ ( 

صكَّت وجهها وقَالَت امرأَته في صرة فَ
) يمقع وزجقَـالَ  29ع كقَالُوا كَذَل (

) يملالْع يمكالْح وه هإِن كبقَـالَ  30ر (
) قَالُوا 31فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ (

  ) نيـرِمجمٍ ما إِلَى قَـولْنسا أُر32إِن (
جح هِملَيلَ عسرنـنيٍ ( لط نةً م33ار (

  ) نيـرِفسلْمل ـكبر دنةً عموس34م (



   نِنيمـؤالْم ـنا ميهكَانَ ف نا منجرفَأَخ
)35   ـنم ـتيب را غَييها فندجا وفَم (

) نيملس36الْم ينلَّذةً لا َآييها فكْنرتو (
) وفـي  37م (يخافُونَ الْعذَاب الْـأَلي 

  ـلْطَاننَ بِسوعرإِلَى ف اهلْنسى إِذْ أَروسم
) فَتولَّى بِركْنِه وقَالَ ساحر أَو 38مبِنيٍ (

) فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم 39مجنونٌ (
) يملم وهو مي الْيإِذْ  40ف ـادي عفو (

) ما تذَر 41لريح الْعقيم (أَرسلْنا علَيهِم ا
من شيٍء أَتت علَيه إِلَّا جعلَته كَـالرميمِ  

) وفي ثَمود إِذْ قيلَ لَهـم تمتعـوا   42(



) فَعتوا عن أَمرِ ربهِـم  43حتى حنيٍ (
) 44فَأَخذَتهم الصاعقَةُ وهم ينظُرونَ (

تا اسوا    فَمـا كَـانمـامٍ ويق نوا مطَاع
) رِينصتن45م مهلُ إِنقَب نوحٍ من مقَوو (

 ) نيـقا فَاسموا قَواَء  46كَانـمالسو (
) 47بنيناها بِأَيـد وإِنـا لَموسـعونَ (   
) 48والْأَرض فَرشناها فَنِعم الْماهدونَ (

خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُـم   ومن كُلِّ شيٍء
) فَفروا إِلَى اللَّه إِني لَكُم 49تذَكَّرونَ (

) بِنيم يرذن هن50م اللَّه علُوا معجلَا تو (
) بِنيم يرذن هنم ي لَكُمإِن را َآخ51إِلَه (



   ـنم هِملقَـب نم ينى الَّذا أَتم ككَذَل
) 52رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحر أَو مجنونٌ (
) 53أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم طَـاغُونَ ( 

) وذَكِّر 54فَتولَّ عنهم فَما أَنت بِملُومٍ (
) نِنيمؤالْم فَعنى تـا  55فَإِنَّ الذِّكْرمو (
بعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتخ) ون56د (

ما أُرِيد منهم من رِزقٍ ومـا أُرِيـد أَنْ   
) ونمطْعذُو  57ي اقزالـر وه إِنَّ اللَّه (

) نيتالْم ةـوا  58الْقُوظَلَم ينلَّذفَإِنَّ ل (
ذَنوبا مثْـلَ ذَنـوبِ أَصـحابِهِم فَلَـا     

) جِلُونعتسك59َي ينلَّذلٌ ليفَو ( نوا مفَر



  ) 60يومهِم الَّذي يوعدونَ (
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) فـي  2) وكتابٍ مسطُورٍ (1والطُّورِ (
) 4) والْبيت الْمعمـورِ ( 3رق منشورٍ (

ــوعِ ( ــقْف الْمرفُ الســرِ 5و حالْبو (
عذَاب ربك لَواقـع  ) إِنَّ 6الْمسجورِ (

) يـوم تمـور   8) ما لَه من دافعٍ (7(
) وتِسري الْجِبالُ سـيرا  9السماُء مورا (

)10  ) كَـذِّبِنيلْمل ـذئمولٌ يي11) فَو (



) يوم 12الَّذين هم في خوضٍ يلْعبونَ (
عد منهارِ جونَ إِلَى نعد13ا (ي  هـذه (

) 14النار الَّتي كُنتم بِهـا تكَـذِّبونَ (  
) 15أَفَِسحر هذَا أَم أَنتم لَا تبصـرونَ ( 

اصلَوها فَاصبِروا أَو لَا تصـبِروا سـواٌء   
علَيكُم إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُـونَ  

)16ي جف نيقتـيمٍ   ) إِنَّ الْمعنو ـاتن
)17 مقَاهوو مهبر ماها َآتبِم هِنيفَاك (

) كُلُـوا  18ربهم عـذَاب الْجحـيمِ (  
) 19واشربوا هنِيئًا بِما كُنتم تعملُـونَ ( 

  مـاهنجوزو فُوفَةصرٍ مرلَى سع نيئكتم



وا واتبعتهم ) والَّذين َآمن20بِحورٍ عنيٍ (
ذُريتهم بِإِميان أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم ومـا  
أَلَتناهم من عملهِم من شيٍء كُلُّ امرِئٍ 

 ) ـنيهر با كَس21بِم  ماهندـدأَمو (
) 22بِفَاكهة ولَحمٍ ممـا يشـتهونَ (  

أْسا لَا لَغو فيها ولَا تأْثيم يتنازعونَ فيها كَ
)23   ـمـانٌ لَهلْمغ هِملَيع طُوفيو (

) وأَقْبلَ بعضهم 24كَأَنهم لُؤلُؤ مكْنونٌ (
) قَالُوا إِنا كُنا 25علَى بعضٍ يتساَءلُونَ (

) نيقفشا منلي أَهلُ ف26قَب  اللَّـه نفَم (
لَيومِ (عمالس ذَابا عقَانوا وـا  27نإِن (



  يمحالـر رالْب وه هإِن وهعدلُ نقَب نا مكُن
)28   ـكبر ـةمبِنِع تا أَنفَم فَذَكِّر (

) وننجلَا منٍ وقُولُـونَ  29بِكَاهي أَم (
) وننالْم بير بِه صبرتن راعقُلْ 30ش (

ت   ـنيصبرتالْم ـنم كُمعي موا فَإِنصبر
)31  ـمه ذَا أَمبِه مهلَامأَح مهرأْمت أَم (

) أَم يقُولُونَ تقَولَه بلْ 32قَوم طَاغُونَ (
) فَلْيأْتوا بِحديث مثْله إِنْ 33لَا يؤمنونَ (

) نيقادوا صقُوا34كَانلخ رِ  ) أَمغَي نم
) أَم خلَقُـوا  35شيٍء أَم هم الْخالقُونَ (

) 36السماوات والْأَرض بل لَا يوقنونَ (



 ــم ه أَم ــك بر نائــز خ مهــد نع أَم
ــيطرونَ ( س37الْم ــلَّم س ــم لَه أَم (

لْطَانبِس مهعمتسم أْتفَلْي يهونَ فعمتسي 
) أَم لَه الْبنات ولَكُم الْبنـونَ  38مبِنيٍ (

) أَم تسأَلُهم أَجرا فَهم من مغـرمٍ  39(
) أَم عندهم الْغيب فَهـم  40مثْقَلُونَ (
) أَم يرِيدونَ كَيدا فَالَّـذين  41يكْتبونَ (

لَه ) أَم لَهم إ42ِكَفَروا هم الْمكيدونَ (
غَير اللَّه سبحانَ اللَّه عمـا يشـرِكُونَ   

) وإِنْ يروا كسفًا مـن السـماِء   43(
 ) كُـومرم ابحقُولُوا سطًا ياق44س (



   يـهي فالَّـذ مهمولَاقُوا يى يتح مهفَذَر
) يوم لَا يغنِـي عـنهم   45يصعقُونَ (
يش مهدونَ (كَيرصني ملَا هإِنَّ 46ئًا وو (

   ـنلَكو ـكونَ ذَلا دذَابوا عظَلَم ينلَّذل
) واصبِر لحكْمِ 47أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ (

  ـكبر دمبِح حبسا ونِنيبِأَع كفَإِن كبر
) قُومت ني48ح   هحـبـلِ فَساللَّي نمو (

  ) 49دبار النجومِ (وإِ
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) ما ضلَّ صاحبكُم 1والنجمِ إِذَا هوى (

) وما ينطق عنِ الْهـوى  2وما غَوى (
) علَّمـه  4) إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى (3(

) 6استوى () ذُو مرة ف5َشديد الْقُوى (
) ثُم دنا فَتـدلَّى  7وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى (

) 9) فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنـى ( 8(
) مـا  10فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى (

) أَفَتمارونـه  11كَذَب الْفُؤاد ما رأَى (
 ) ولَقَـد رَآه نزلَـةً  12علَى ما يرى (

) 14) عند سدرة الْمنتهى (13أُخرى (



) إِذْ يغشـى  15عندها جنةُ الْمـأْوى ( 
) ما زاغَ الْبصـر  16السدرةَ ما يغشى (

) لَقَد رأَى من َآيات ربه 17وما طَغى (
) أَفَرأَيتم اللَّات والْعـزى  18الْكُبرى (

)19مى () ورثَةَ الْأُخاةَ الثَّال20ن أَلَكُم (
) تلْك إِذًا قسمةٌ 21الذَّكَر ولَه الْأُنثَى (

) إِنْ هـي إِلَّـا أَسـماٌء    22ضيزى (
سميتموها أَنتم وَآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها 

 و ونَ إِلَّا الظَّـنبِعتإِنْ ي لْطَانس نـا  مم
  هِـمبر نم ماَءهج لَقَدو فُسى الْأَنوهت

) 24) أَم للْإِنسان ما تمنى (23الْهدى (



) وكَم مـن  25فَللَّه الَْآخرةُ والْأُولَى (
  مهتـفَاعنِي شغلَا ت اتاومي السف لَكم

ه لمن يشاُء شيئًا إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ اللَّ
) إِنَّ الَّذين لَـا يؤمنـونَ   26ويرضى (

بِالَْآخرة لَيسمونَ الْملَائكَةَ تسميةَ الْأُنثَى 
) وما لَهم بِه من علْمٍ إِنْ يتبِعونَ إِلَّا 27(

الظَّن وإِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق شـيئًا  
أَعرِض عن من تولَّى عن ذكْرِنا ) ف28َ(

) ذَلـك  29ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيا (
 نبِم لَمأَع وه كبلْمِ إِنَّ رالْع نم مهلَغبم
ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِمنِ اهتـدى  



)30مو اتاومي السا فم لَّهلـي  ) وا ف
الْأَرضِ ليجزِي الَّذين أَساُءوا بِما عملُوا 

) 31ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى (
الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش إِلَّا 
  لَـمأَع وه ةرفغالْم عاسو كبإِنَّ ر ماللَّم

شإِذْ أَن بِكُم   مـتإِذْ أَنضِ والْـأَر نم أَكُم
أَجِنةٌ في بطُون أُمهاتكُم فَلَـا تزكُّـوا   

) 32أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمـنِ اتقَـى (  
) وأَعطَى قَليلًا 33أَفَرأَيت الَّذي تولَّى (

) أَعنده علْم الْغيبِ فَهـو  34وأَكْدى (
لَم ينبأْ بِما في صـحف   ) أَم35يرى (



) 37) وإِبراهيم الَّذي وفَّى (36موسى (
) وأَنْ 38أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى ( 
) وأَنَّ 39لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سـعى ( 

) ثُـم يجـزاه   40سعيه سوف يرى (
نَّ إِلَـى ربـك   ) وأ41َالْجزاَء الْأَوفَى (

) وأَنه هو أَضحك وأَبكَى 42الْمنتهى (
) وأَنه 44) وأَنه هو أَمات وأَحيا (43(

) من 45خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى (
) وأَنَّ علَيه النشـأَةَ  46نطْفَة إِذَا تمنى (

ه هو أَغْنـى وأَقْنـى   ) وأَن47الْأُخرى (
) وأَنه 49) وأَنه هو رب الشعرى (48(



) وثَمود فَمـا  50أَهلَك عادا الْأُولَى (
) وقَوم نوحٍ من قَبـلُ إِنهـم   51أَبقَى (

ــى ( أَطْغو ــم ــم أَظْلَ وا هــان ) 52كَ
مـا   ) فَغشـاها 53والْمؤتفكَةَ أَهوى (

) فَبِأَي َآلَاِء ربك تتمـارى  54غَشى (
) 56) هذَا نذير من النذُرِ الْأُولَى (55(

) لَيس لَها مـن دون  57أَزِفَت الَْآزِفَةُ (
) أَفَمن هذَا الْحـديث  58اللَّه كَاشفَةٌ (

) وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ 59تعجبونَ (
)60ونَ () ودامس متوا 61أَندجفَاس (

  ) 62للَّه واعبدوا (
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 ) ـرالْقَم قشانةُ واعالس تبرإِنْ 1اقْتو (

  رمـتسم رحقُولُوا سيوا ورِضعةً يا َآيوري
هواَءهم وكُلُّ أَمرٍ ) وكَذَّبوا واتبعوا أ2َ(

) رقتسـا  3ماِء مبالْأَن نم ماَءهج لَقَدو (
) رجدزم يهـنِ  4فغا تةٌ فَمغالةٌ بكْمح (

) ذُراعِ  5النالـد عدي موي مهنلَّ عوفَت (
) خشـعا أَبصـارهم   6إِلَى شيٍء نكُرٍ (

نونَ مجرخي   ادـرج مهكَأَن اثدالْأَج



) رشتنقُـولُ  7ماعِ يإِلَى الد نيعطهم (
) ِسرع موذَا يونَ هر8الْكَاف  تكَـذَّب (

قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبـدنا وقَـالُوا   
) جِردازونٌ ونجـي   9مأَن ـهبا رعفَد (

صتفَان لُوبغم) 10ر  ابـوا أَبنحفَفَت (
) وفَجرنـا  11السماِء بِماٍء منهمـرٍ ( 

  رٍ قَـدلَى أَماُء عقَى الْما فَالْتونيع ضالْأَر
) راحٍ  12قُدأَلْـو لَى ذَاتع اهلْنمحو (

) تجرِي بِأَعينِنا جزاًء لمـن  13ودسرٍ (
) رل14َكَانَ كُفلْ ) وةً فَها َآياهكْنرت قَد
) فَكَيف كَانَ عـذَابِي  15من مدكرٍ (



) ولَقَد يسرنا الْقُرَآنَ للذِّكْرِ 16ونذُرِ (
) كَـذَّبت عـاد   17فَهلْ من مدكرٍ (

) إِنـا  18فَكَيف كَانَ عذَابِي ونـذُرِ ( 
را صرِحي هِملَيا علْنسمِ   أَرـوـي يا فرص

) رمتسسٍ مح19ن مهكَأَن اسالن زِعنت (
) فَكَيف كَـانَ  20أَعجاز نخلٍ منقَعرٍ (

) ولَقَد يسرنا الْقُرَآنَ 21عذَابِي ونذُرِ (
) كَـذَّبت  22للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ (

أَبشـرا منـا    ) فَقَالُوا23ثَمود بِالنذُرِ (
واحدا نتبِعه إِنا إِذًا لَفي ضـلَالٍ وسـعرٍ   

)24 ولْ ها بنِنيب نم هلَيع الذِّكْر يلْقأَؤ (



) رأَش ـنِ  25كَذَّابا مونَ غَدلَمعيس (
) رالْأَش 26الْكَذَّاب  اقَـةلُو النسرا مإِن (

فَار مةً لَهنتف) طَبِراصو مهبق27ت مئْهبنو (
 رضتحبٍ مركُلُّ ش مهنيةٌ بمساَء قأَنَّ الْم

)28   قَـرـاطَى فَععفَت مهباحا صوادفَن (
) 30) فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ (29(

إِنا أَرسلْنا علَيهِم صيحةً واحدةً فَكَـانوا  
رِ (كَهظتحيمِ الْما  31شنـرسي لَقَدو (

) 32الْقُرَآنَ للذِّكْرِ فَهلْ مـن مـدكرٍ (  
) إِنا أَرسلْنا 33كَذَّبت قَوم لُوط بِالنذُرِ (

   مـاهنيجن ا إِلَّا َآلَ لُـوطباصح هِملَيع



) نِعمةً من عندنا كَـذَلك  34بِسحرٍ (
ن) كَرش نزِي م35ج  مهـذَرأَن لَقَدو (

) ولَقَـد  36بطْشتنا فَتماروا بِالنـذُرِ ( 
    مهـنيا أَعـنسفَطَم هفـيض نع وهداور

) ولَقَـد  37فَذُوقُوا عـذَابِي ونـذُرِ (  
  ) رقـتسم ـذَابةً عكْرب مهحب38ص (

نذَابِي وا 39ذُرِ (فَذُوقُوا عنرسي لَقَدو (
) 40الْقُرَآنَ للذِّكْرِ فَهلْ مـن مـدكرٍ (  

) ذُرنَ النوعراَء َآلَ فج لَقَدوا 41وكَذَّب (
بَِآياتنا كُلِّها فَأَخذْناهم أَخذَ عزِيزٍ مقْتدرٍ 

)42لَكُم أَم كُمأُولَئ نم ريخ كُمأَكُفَّار ( 



) أَم يقُولُونَ نحـن  43براَءةٌ في الزبرِ (
) رصتنم يعم44ج   ـعمالْج مزهـيس (
) ربلُّونَ الدوي45و مهدعوةُ ماعلِ السب (

) رأَمى وهةُ أَداعالس46و نيرِمجإِنَّ الْم (
في  ) يوم يسحبون47َفي ضلَالٍ وسعرٍ (

   ـقَرس ـسذُوقُوا م هِموهجلَى وارِ عالن
) 49) إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ (48(

وما أَمرنا إِلَّا واحدةٌ كَلَمـحٍ بِالْبصـرِ   
)50  ـنلْ مفَه كُماعيا أَشلَكْنأَه لَقَدو (

زبرِ ) وكُلُّ شيٍء فَعلُوه في ال51مدكرٍ (
)52) طَرتسكَبِريٍ مريٍ وغكُلُّ ص53) و (



) فـي  54إِنَّ الْمتقني في جنات ونهرٍ (
  ) 55مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ (

  
  سورة الرمحن 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) نمحَآنَ ( 1الرالْقُـر لَّم2) ع  لَـقخ (

) الشـمس  4) علَّمه الْبيانَ (3إِنسانَ (الْ
) انبسبِح رالْقَم5و  رـجالشو مجالنو (

) اندجس6ي  ـعضوا وهفَعاَء رمالسو (
) 8) أَلَّا تطْغوا في الْميزان (7الْميزانَ (

وأَقيموا الْوزنَ بِالْقسط ولَـا تخِسـروا   



) والْأَرض وضـعها للْأَنـامِ   9ميزانَ (الْ
) فيها فَاكهةٌ والنخلُ ذَات الْأَكْمامِ 10(
) والْحب ذُو الْعصف والريحـانُ  11(
)12) انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر 13) فَبِأَي (

خلَق الْإِنسانَ من صلْصـالٍ كَالْفَخـارِ   
ق الْجانَّ من مارِجٍ من نـارٍ  ) وخل14َ(
)15) انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر 16) فَبِأَي (

) 17رب الْمشرِقَينِ ورب الْمغـرِبينِ ( 
) انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر 18فَبِأَي  جـرم (

) انيقلْتنِ ييرحلَـا  19الْب خزرا بمهنيب (
بي) اني20غ انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر فَبِأَي (



) يخرج منهما اللُّؤلُؤ والْمرجـانُ  21(
)22) انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر 23) فَبِأَي (

ولَه الْجوارِ الْمنشَآت في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ 
)24ا تكُمبَآلَاِء ر فَبِأَي () ان25كَذِّب (

) ا فَانهلَيع ن26كُلُّ م  ـهجقَى وبيو (
) فَبِـأَي  27ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ (

) انكَذِّبا تكُمبي 28َآلَاِء رف نم أَلُهسي (
 أْني شف ومٍ هوضِ كُلَّ يالْأَرو اتاومالس

)29بَآلَاِء ر فَبِأَي () انكَذِّبا ت30كُم (
) ا الثَّقَلَانهأَي غُ لَكُمفْرن31س  فَبِـأَي (

) انكَذِّبا تكُمب32َآلَاِء ر   ـرشعـا مي (



 نفُذُوا منأَنْ ت متطَعتاس سِ إِنالْإِنو الْجِن
أَقْطَارِ السماوات والْأَرضِ فَانفُذُوا لَـا  

) فَبِأَي َآلَـاِء  33إِلَّا بِسلْطَان (تنفُذُونَ 
) انكَذِّبا تكُمبـا  34ركُملَيلُ عسري (

   انـرصتنفَلَـا ت اسحنارٍ ون ناظٌ موش
)35) انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر 36) فَبِأَي (

فَإِذَا انشـقَّت السـماُء فَكَانـت وردةً    
) انهـا    37كَالدكُمبَآلَـاِء ر فَبِـأَي (
) انكَذِّب38ت بِهذَن نأَلُ عسلَا ي ذئموفَي (

) فَبِأَي َآلَاِء ربكُمـا  39إِنس ولَا جانٌّ (
) انكَــذِّبــونَ 40ترِمجالْم فــرعي (



بِِسيماهم فَيؤخذُ بِالنواصـي والْأَقْـدامِ   
) 42لَاِء ربكُما تكَذِّبان () فَبِأَي َآ41(

هذه جهنم الَّتي يكَذِّب بِها الْمجرِمـونَ  
)43  ـيمٍ َآنمح نيبا وهنيطُوفُونَ بي (
)44) انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر 45) فَبِأَي (

  ) ـانتنج ـهبر قَامم افخ نمل46و (
) ذَواتـا  47ربكُما تكَذِّبان ( فَبِأَي َآلَاِء

) ان48أَفْن  انكَـذِّبا تكُمبَآلَاِء ر فَبِأَي (
)49) انرِيجت اننيا عيهِم50) ف فَبِأَي (

) انكَذِّبا تكُمبكُلِّ 51َآلَاِء ر نا ميهِمف (
) انجوز ةه52فَاككُمبَآلَاِء ر ا ) فَبِأَي



) انكَذِّبشٍ    53تلَـى فُـرع نيـئكتم (
 اننِ ديتنى الْجنجقٍ وربتإِس نا مهنطَائب

)54) انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر 55) فَبِأَي (
 سإِن نثْهطْمي لَم فالطَّر اترقَاص يهِنف

اِء ربكُما ) فَبِأَي َآل56َقَبلَهم ولَا جانٌّ (
) انــذِّب ــاقُوت 57تكَ الْي نهــأَن ) كَ
) فَبِأَي َآلَـاِء ربكُمـا   58والْمرجانُ (

) انكَذِّبإِلَّـا  59ت انساُء الْإِحزلْ جه (
) فَبِـأَي َآلَـاِء ربكُمـا    60الْإِحسانُ (
) انكَذِّب61ت   ـانتنـا جونِهِمد نمو (

)62) انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر 63) فَبِأَي (



) انتامهدـا   64مكُمبَآلَـاِء ر فَبِأَي (
) انكَذِّب65ت  انتـاخضن اننيا عيهِمف (

)66) انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر 67) فَبِأَي (
) فَبِأَي 68فيهِما فَاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ (

) انكَذِّبا تكُمب69َآلَاِء ر اتريخ يهِنف (
) فَبِأَي َآلَاِء ربكُما تكَذِّبان 70حسانٌ (

) حور مقْصورات فـي الْخيـامِ   71(
)72) انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر 73) فَبِأَي (

 )74لَم يطْمثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ (
) انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر 75فَبِأَي نيئكتم (

   ـانسح قَـرِيبعرٍ وضخ ففْرلَى رع



)76) انكَذِّبا تكُمبَآلَاِء ر 77) فَبِأَي (
تبارك اسم ربك ذي الْجلَالِ والْـإِكْرامِ  

)78 (  
  

  سورة الواقعة 
محالر مِ اللَّهيمِبِسحنِ الر  

) لَـيس لوقْعتهـا   1إِذَا وقَعت الْواقعةُ (
) إِذَا رجت 3) خافضةٌ رافعةٌ (2كَاذبةٌ (

) وبست الْجِبالُ بسـا  4الْأَرض رجا (
) وكُنـتم  6) فَكَانت هباًء منبثـا ( 5(

ميمنة مـا  ) فَأَصحاب ال7ْأَزواجا ثَلَاثَةً (



) ــة نميالْم ابــح 8أَص ابــح أَصو (
  ) ةـأَمشالْم ابـحا أَصم ةأَمش9الْم (

) أُولَئـك  10والسابِقُونَ السـابِقُونَ ( 
) 12) في جنات النعيمِ (11الْمقَربونَ (

) نيلالْأَو ن13ثُلَّةٌ م رِينالَْآخ نيلٌ مقَلو (
)14) ةونضورٍ مرلَى س15) ع نيئكتم (

) نيقَابِلتا مهلَي16ع   هِملَـيع طُـوفي (
) بِأَكْوابٍ وأَبارِيق 17وِلْدانٌ مخلَّدونَ (
) لَـا يصـدعونَ   18وكَأْسٍ من معنيٍ (
) وفَاكهـة ممـا   19عنها ولَا ينزِفُونَ (

) ولَحمِ طَيرٍ مما يشتهونَ 20نَ (يتخيرو



)21) نيع ورحلُؤِ 22) وثَالِ اللُّؤكَأَم (
) ونكْنلُونَ 23الْممعوا يا كَاناًء بِمزج (

) لَا يسمعونَ فيها لَغوا ولَا تأْثيمـا  24(
) 26) إِلَّا قيلًـا سـلَاما سـلَاما (   25(

مالْي ابحأَصنيِ  ومالْـي ابحا أَصنيِ م
)27) ودضخرٍ مدي سطَلْحٍ 28) فو (

) ودضن29م) وددملٍّ مظاٍء 30) ومو (
) لَا 32) وفَاكهة كَثرية (31مسكُوبٍ (

 ) ـةوعنملَا مو ةقْطُوعشٍ  33مفُـرو (
) ةفُوعراًء34مشإِن ناهأْنشا أَن35( ) إِن (

) عربـا أَترابـا   36فَجعلْناهن أَبكَارا (



) ثُلَّةٌ مـن  38) لأَصحابِ الْيمنيِ (37(
) نيل39الْأَو) رِينالَْآخ نثُلَّةٌ م40) و (

وأَصحاب الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ 
) وظـلٍّ  42) في سمومٍ وحميمٍ (41(

) لَا بارِد ولَـا كَـرِميٍ   43مٍ (من يحمو
)44   نيفـرتم ـكلَ ذَلوا قَبكَان مهإِن (
)45   ـثنلَـى الْحونَ عرصوا يكَانو (

) وكَانوا يقُولُونَ أَئذَا متنـا  46الْعظيمِ (
) 47وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ (

) قُلْ إِنَّ الْـأَولني  48ولُونَ (أَوَآباؤنا الْأَ
) رِينالَْآخ49و يقَاتونَ إِلَى موعمجلَم (



) ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ 50يومٍ معلُومٍ (
) لََآكلُونَ من شجرٍ من 51الْمكَذِّبونَ (

) 53) فَمالئُونَ منها الْبطُونَ (52زقُّومٍ (
) 54بونَ علَيـه مـن الْحمـيمِ (   فَشارِ

) هذَا نزلُهم 55فَشارِبونَ شرب الْهِيمِ (
) نحن خلَقْناكُم فَلَولَـا  56يوم الدينِ (
) 58) أَفَرأَيتم ما تمنونَ (57تصدقُونَ (

) 59أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالقُونَ (
درنا بينكُم الْموت ومـا نحـن   نحن قَ

) نيوقبس60بِم ثَالَكُملَ أَمدبلَى أَنْ نع (
) ولَقَد 61وننشئَكُم في ما لَا تعلَمونَ (



علمتم النشأَةَ الْأُولَى فَلَولَـا تـذَكَّرونَ   
م ) أَأَنـت 63) أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ (62(

) لَـو  64تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ (
نشاُء لَجعلْناه حطَاما فَظَلْتم تفَكَّهـونَ  

) بـلْ نحـن   66) إِنا لَمغرمونَ (65(
) أَفَرأَيتم الْماَء الَّـذي  67محرومونَ (

زن ) أَأَنتم أَنزلْتموه من الْم68تشربونَ (
) لَو نشاُء جعلْناه 69أَم نحن الْمنزِلُونَ (

) أَفَـرأَيتم  70أُجاجا فَلَولَا تشكُرونَ (
) أَأَنتم أَنشـأْتم  71النار الَّتي تورونَ (

) نحن 72شجرتها أَم نحن الْمنشئُونَ (



ا لاعتمةً ورذْكا تاهلْنعج ) قْـوِين73لْم (
) فَلَـا  74فَسبح بِاسمِ ربك الْعظـيمِ ( 

) وإِنه لَقَسم 75أُقِْسم بِمواقعِ النجومِ (
) يمظونَ علَمعت 76لَو َآنٌ كَرِميلَقُر هإِن (

)77) ونكْنابٍ متي ك78) ف هسملَا ي (
زِيـلٌ مـن رب   ) تن79إِلَّا الْمطَهرونَ (

) نيالَم80الْع   مـتأَن يثـدذَا الْحأَفَبِه (
) وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم 81مدهنونَ (
) فَلَولَا إِذَا بلَغت الْحلْقُوم 82تكَذِّبونَ (

) 84) وأَنتم حينئـذ تنظُـرونَ (  83(
و كُمنم هإِلَي بأَقْر نحنونَ ورصبلَا ت نلَك



)85) ينِنيدم رغَي متلَا إِنْ كُن86) فَلَو (
) نيقادص متا إِنْ كُنهونجِعرا 87تفَأَم (

 ) بِنيقَـرالْم ن88إِنْ كَانَ م  حوفَـر (
) وأَما إِنْ كَانَ 89وريحانٌ وجنةُ نعيمٍ (

) فَسلَام لَـك  90( من أَصحابِ الْيمنيِ
) وأَما إِنْ كَانَ 91من أَصحابِ الْيمنيِ (

) الِّنيالض كَذِّبِنيالْم ن92م  ـنلٌ مزفَن (
) إِنَّ 94) وتصليةُ جحيمٍ (93حميمٍ (

) فَسبح بِاسمِ 95هذَا لَهو حق الْيقنيِ (
  ) 96ربك الْعظيمِ (



  
  ديد سورة احل

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
 وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَّهل حبس

) يمكالْح زِيز1الْع اتاومالس لْكم لَه (
والْأَرضِ يحيِي ويميت وهو علَى كُـلِّ  

) يرٍء قَدي2ش    رالْـَآخلُ والْـأَو ـوه (
اهر والْباطن وهو بِكُلِّ شيٍء علـيم  والظَّ

)3 ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ وه (
 لَمعشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف
ما يلج في الْأَرضِ وما يخرج منها وما 



ف جرعا يماِء ومالس نزِلُ مني  ـوها ويه
معكُم أَين ما كُنتم واللَّه بِما تعملُـونَ  

) ريصضِ 4بالْأَرو اتاومالس لْكم لَه (
) ورالْأُم عجرت إِلَى اللَّهـلَ  5واللَّي جولي (

  ـوهلِ وي اللَّيف ارهالن جوليارِ وهي النف
دالص بِذَات يمل6ورِ (ع   ـوا بِاللَّـهنَآم (

 نيلَفختسم لَكُمعا جمقُوا مفأَنو هولسرو
 رأَج مفَقُوا لَهأَنو كُمنوا منَآم ينفَالَّذ يهف

) 7كَبِري   ـونَ بِاللَّـهنمؤلَا ت ا لَكُممو (
 قَـدو كُمبوا بِرنمؤتل وكُمعدولُ يسالرو 

) نِنيمؤم متإِنْ كُن يثَاقَكُمذَ م8أَخ وه (



   ـاتنيب ـاتَآي هدبلَى علُ عزني يالَّذ
ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَى النـورِ وإِنَّ  

) يمحر ُءوفلَر بِكُم أَلَّا 9اللَّه ا لَكُممو (
 لو بِيلِ اللَّـهي سقُوا ففناثُ   تـريم لَّـه

 نم كُمنوِي متسضِ لَا يالْأَرو اتاومالس
 ظَمأَع كلَ أُولَئقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن
درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَـاتلُوا  
وكُلا وعد اللَّه الْحسـنى واللَّـه بِمـا    

) من ذَا الَّذي يقْرِض 10ري (تعملُونَ خبِ
  ـرأَج لَهو لَه فَهاعضا فَينسا حضقَر اللَّه

) 11كَــرِمي نِنيمــؤى الْمــرت مــوي (



  يهِمـدأَي نيب مهورى نعسي اتنمؤالْمو
وبِأَيمانِهِم بشراكُم الْيوم جنات تجرِي 

هتحت نم وه كا ذَليهف يندالخ ارها الْأَن
) يمظالْع زقُونَ 12الْفَوافنقُولُ الْمي موي (

 بِسقْتا نونظُروا اننَآم ينلَّذل قَاتافنالْمو
    اَءكُـمرـوا وجِعيـلَ ارق ورِكُمن نم

لَـه  فَالْتمسوا نورا فَضرِب بينهم بِسورٍ 
 هلبق نم هرظَاهةُ ومحالر يهف هناطب ابب

) ذَاب13الْع كُمعم كُنن أَلَم مهونادني (
    ـكُمفُسأَن مـتنفَت كُمـنلَكلَى وقَالُوا ب
وتربصتم وارتبتم وغَرتكُم الْأَمانِي حتى 



اللَّه راَء أَمج ) وررالْغ بِاللَّه كُمغَر14و (
 ينالَّذ نلَا مةٌ ويدف كُمنذُ مخؤلَا ي موفَالْي
 بِئْسو لَاكُموم يه ارالن اكُمأْووا مكَفَر

) ريصـوا أَنْ  15الْمنَآم ينلَّذل أْني أَلَم (
مو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عشخت  ـنلَ مزا ن

 ابتوا الْكأُوت ينوا كَالَّذكُونلَا يو قالْح
   ـتفَقَس ـدالْأَم هِملَيلُ فَطَالَ عقَب نم

) 16قُلُوبهم وكَثري مـنهم فَاسـقُونَ (  
اعلَموا أَنَّ اللَّه يحيِي الْأَرض بعد موتها 

) 17ت لَعلَّكُم تعقلُونَ (قَد بينا لَكُم الَْآيا
 وا اللَّهضأَقْرو قَاتدصالْمو نيقدصإِنَّ الْم



  ـرأَج ملَهو ملَه فاعضا ينسا حضقَر
) 18كَرِمي  هـلسرو وا بِاللَّهنَآم ينالَّذو (

   ـدناُء عدـهالشيقُونَ ودالص مه كأُولَئ
بوا ركَفَر ينالَّذو مهورنو مهرأَج ملَه هِم

وكَذَّبوا بَِآياتنا أُولَئك أَصحاب الْجحيمِ 
)19  ـبا لَعيناةُ الديا الْحموا أَنلَماع (

ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر فـي  
لِ غَيث أَعجـب  الْأَموالِ والْأَولَاد كَمثَ

  ا ثُـمفَرصم اهرفَت هِيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار
 يددش ذَابع ةري الَْآخفا وطَامكُونُ حي
ومغفرةٌ من اللَّه ورِضوانٌ ومـا الْحيـاةُ   



) سابِقُوا إِلَى 20الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ (
ةرفغضِ  مرا كَعهضرع ةنجو كُمبر نم

 وا بِاللَّهنَآم ينلَّذل تدضِ أُعالْأَراِء ومالس
ورسله ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشـاُء  

) ما أَصاب 21واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ (
أَنفُِسكُم إِلَّا من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في 

  ـكا إِنَّ ذَلأَهربلِ أَنْ نقَب نابٍ متي كف
) ِسريي لَى اللَّهلَى 22عا عوأْسلَا ت كَيل (

ما فَاتكُم ولَا تفْرحوا بِما َآتاكُم واللَّه لَا 
) الَّـذين  23يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ (

أْميلُونَ وخبي  ـنملِ وخبِالْب اسونَ النر



 ) يـدمالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوت24ي (
 مهعا ملْنزأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد
  ـطسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك

ش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنو  عـافنمو يدد
   ـلَهسرو هـرصني نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل

) زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهي25بِالْغ  لَقَـدو (
أَرسلْنا نوحا وإِبـراهيم وجعلْنـا فـي    
  ـدتهم مهنفَم ابتالْكةَ ووبا النهِمتيذُر

م ريكَثقُونَ (وفَاس مهـا   26ننقَفَّي ثُـم (
علَى َآثَارِهم بِرسلنا وقَفَّينا بِعيسى ابـنِ  
مريم وَآتيناه الْإِنجِيلَ وجعلْنا في قُلُوبِ 



الَّذين اتبعوه رأْفَةً ورحمـةً ورهبانِيـةً   
م إِلَّـا ابتغـاَء   ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِ

رِضوان اللَّه فَما رعوها حـق رِعايتهـا   
  ريكَـثو مهرأَج مهنوا منَآم ينا الَّذنيفََآت

) يا أَيها الَّذين َآمنوا 27منهم فَاسقُونَ (
اتقُوا اللَّه وَآمنوا بِرسوله يؤتكُم كفْلَـينِ  

م ونَ بِهشما تورن لْ لَكُمعجيو هتمحر ن
) يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رفغيئَلَّا 28ول (

يعلَم أَهلُ الْكتابِ أَلَّا يقْدرونَ علَى شيٍء 
 يهتؤي اللَّه دلَ بِيأَنَّ الْفَضو لِ اللَّهفَض نم

اللَّهاُء وشي نيمِ ( مظلِ الْع29ذُو الْفَض (  
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قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُـك فـي   
  عـمسي اللَّهو ي إِلَى اللَّهكتشتا وجِهوز

  ) ـريصب يعـمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوح1ت (
هرونَ منكُم من نِسائهِم ما هن الَّذين يظَا

  مهنلَـدي وإِلَّا اللَّائ مهاتهإِنْ أُم هِماتهأُم
وإِنهم لَيقُولُونَ منكَرا من الْقَـولِ وزورا  

  ) غَفُـور فُـولَع إِنَّ اللَّه2و  ينالَّـذو (
ي ثُم هِمائنِس نونَ مرظَاهـا  يمونَ لودع



قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسـا  
 بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو ظُونَ بِهوعت كُمذَل

) فَمن لَم يجِـد فَصـيام شـهرينِ    3(
   لَـم ـنا فَماسمتلِ أَنْ يقَب ننِ ميابِعتتم

امفَإِطْع عطتسي    ـكا ذَلينـكسم نيتس
  اللَّـه وددح لْكتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتل

) يمأَل ذَابع رِينلْكَافل4و  ينإِنَّ الَّـذ (
  ا كُبِـتوا كَمكُبِت ولَهسرو ونَ اللَّهادحي

نيب اتا َآيلْنزأَن قَدو هِملقَب نم ينالَّذ ات
) هِنيم ذَابع رِينلْكَافل5و مثُهعبي موي (

 اللَّه اهصلُوا أَحما عبِم مئُهبنا فَييعمج اللَّه



) هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع اللَّهو وهسن6و (
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما 

ضِ مي الْأَرإِلَّا ف ى ثَلَاثَةوجن نكُونُ ما ي
 مهسادس وإِلَّا ه ةسملَا خو مهابِعر وه
 مهعم وإِلَّا ه لَا أَكْثَرو كذَل نى منلَا أَدو
  مـولُوا يما عبِم مئُهبني وا ثُما كَانم نأَي

بِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ةاميالْق) يملٍء ع7ي أَلَم (
    ى ثُـمـوجـنِ النوا عهن ينإِلَى الَّذ رت
يعودونَ لما نهوا عنه ويتناجونَ بِالْـإِثْمِ  
 اُءوكإِذَا جولِ وسالر ةيصعمو انودالْعو
حيوك بِما لَم يحيك بِه اللَّه ويقُولُونَ في 



ِسهِم لَولَا يعذِّبنا اللَّـه بِمـا نقُـولُ    أَنفُ
  ـريصالْم ا فَبِئْسهنلَوصي منهج مهبسح

) يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا تناجيتم فَلَـا  8(
تتناجوا بِالْإِثْمِ والْعدوان ومعصية الرسولِ 

 ا بِالْبِرواجنتي والَّذ قُوا اللَّهاتى وقْوالتو
) إِنما النجـوى مـن   9إِلَيه تحشرونَ (

   سلَـيـوا ونَآم يننَ الَّذزحيل طَانيالش
  لَى اللَّـهعو اللَّه ئًا إِلَّا بِإِذْنيش مهاربِض

ذين ) يا أَيها ال10َّفَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ (
َآمنوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسحوا في الْمجالسِ 
فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُـم وإِذَا قيـلَ   



انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذين َآمنـوا  
 اللَّهو اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنم

 بِريلُونَ خمعا ت11(بِم  ينا الَّـذها أَيي (
   نـيوا بمولَ فَقَـدسالر متياجوا إِذَا ننَآم
   لَكُـم ـريخ كقَةً ذَلدص اكُموجن يدي
   غَفُـور وا فَإِنَّ اللَّـهجِدت فَإِنْ لَم رأَطْهو

) يمح12ر  نـيوا بمقَدأَنْ ت مفَقْتأَأَش (
كُم صدقَات فَإِذْ لَم تفْعلُـوا  يدي نجوا

وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقيموا الصلَاةَ وَآتـوا  
  ـبِريخ اللَّهو ولَهسرو وا اللَّهيعأَطكَاةَ والز

) أَلَم تر إِلَـى الَّـذين   13بِما تعملُونَ (



ـ  م هِملَيع اللَّه با غَضما قَولَّووت  ـما ه
منكُم ولَا منهم ويحلفُونَ علَى الْكَذبِ 

) أَعد اللَّه لَهم عذَابا 14وهم يعلَمونَ (
) 15شديدا إِنهم ساَء ما كَانوا يعملُونَ (

اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سـبِيلِ  
) لَن تغنِـي  16ني (اللَّه فَلَهم عذَاب مهِ

عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم من اللَّه شيئًا 
أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالـدونَ  

) يوم يبعثُهم اللَّه جميعا فَيحلفُونَ 17(
  ـمهونَ أَنبسحيو فُونَ لَكُملحا يكَم لَه

لَى شونَ (عبالْكَاذ مه مهٍء أَلَا إِن18ي (



 كْرذ ماهسطَانُ فَأَنيالش هِملَيذَ عوحتاس
 بزأَلَا إِنَّ ح طَانيالش بزح كأُولَئ اللَّه

) إِنَّ الَّذين 19الشيطَان هم الْخاسرونَ (
ف كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهادحي ي الْأَذَلِّني

) كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا ورسـلي إِنَّ  20(
) زِيزع قَوِي ـا   21اللَّهمقَو جِـدلَا ت (

  ـنونَ مادورِ يمِ الَْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤي
  أَو مـاَءهوا َآبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح

و إِخوانهم أَو عشريتهم أُولَئك أَبناَءهم أَ
كَتب في قُلُوبِهِم الْإِميانَ وأَيدهم بِـروحٍ  
منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتهـا  



  مهـنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارهالْأَن
لَـا إِنَّ  ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّـه أَ 

  ) 22حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ (
  

  سورة احلشر 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

سبح للَّه ما في السماوات ومـا فـي   
 ) ـيمكالْح زِيزالْع وهضِ و1الْأَر  ـوه (

الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا مـن أَهـلِ   
من ديارِهم لأَولِ الْحشـرِ مـا    الْكتابِ

  مهتـانِعم مهوا أَنظَنوا وجرخأَنْ ي متنظَن



حصونهم من اللَّه فَأَتاهم اللَّه من حيثُ 
  ـبعالر ي قُلُوبِهِمف قَذَفوا وِسبتحي لَم

أَيو يهِمدبِأَي مهوتيونَ برِبخي نِنيمؤي الْمد
) ولَولَـا أَنْ  2فَاعتبِروا يا أُولي الْأَبصارِ (

كَتب اللَّه علَيهِم الْجلَاَء لَعـذَّبهم فـي   
) 3الدنيا ولَهم في الَْآخرة عذَاب النارِ (

   ـنمو ـولَهسرو اقُّوا اللَّهش مهبِأَن كذَل
) ما 4ه فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ (يشاق اللَّ

قَطَعتم من لينة أَو تركْتموها قَائمةً علَى 
  نيـقالْفَاس زِيخيلو اللَّه ا فَبِإِذْنهولأُص

) وما أَفَاَء اللَّه علَى رسوله منهم فَما 5(



ولَا رِكَابٍ ولَكن أَوجفْتم علَيه من خيلٍ 
  اللَّـهاُء وشي نلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه

) يرٍء قَديلَى كُلِّ ش6ع  ا أَفَاَء اللَّـهم (
    لَّـهى فَلـلِ الْقُـرأَه نم هولسلَى رع
وللرسولِ ولـذي الْقُربـى والْيتـامى    

يلِ كَي لَا يكُـونَ  والْمساكنيِ وابنِ السبِ
   ـاكُمـا َآتمو كُمناِء مالْأَغْنِي نيولَةً بد
الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا 

) 7واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَـابِ ( 
  ـنوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينهاِء الْملْفُقَرل

و ميارِهد  اللَّـه نلًا مونَ فَضغتبي هِمالوأَم



 كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيا وانورِضو
) والَّذين تبوُءوا الدار 8هم الصادقُونَ (

   رـاجه ـنونَ مبحي هِملقَب نانَ مالْإِميو
مورِهدي صونَ فجِدلَا يو هِمـةً   إِلَياجح

  لَـوو فُِسهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمم
 فِْسهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم

) والَّـذين  9فَأُولَئك هم الْمفْلحـونَ ( 
جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنـا  

نا بِالْإِميـان ولَـا   ولإِخوانِنا الَّذين سبقُو
تجعلْ في قُلُوبِنا غلا للَّذين َآمنوا ربنـا  

) يمحر ُءوفر كر إِلَـى  10إِنت أَلَم (



   ينالَّـذ انِهِموـإِخقُولُونَ لافَقُوا ين ينالَّذ
  متـرِجأُخ نابِ لَئتلِ الْكأَه نوا مكَفَر

عم نجرخا لَندا أَبدأَح يكُمف يعطلَا نو كُم
 مهإِن دهشي اللَّهو كُمنرصنلَن ملْتإِنْ قُوتو

) لَئن أُخرِجوا لَا يخرجونَ 11لَكَاذبونَ (
  نلَـئو مهونرصنلُوا لَا يقُوت نلَئو مهعم

اربالْأَد لُّنولَي موهرصونَ   نـرصنلَا ي ثُم
)12 نم مورِهدي صةً فبهر دأَش متلَأَن (

) لَا 13اللَّه ذَلك بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ (
 أَو ةنصحى مي قُرا إِلَّا فيعمج كُملُونقَاتي
   يدـدش مهـنيب مهأْسرٍ بداِء جرو نم



هبسحت   ـكى ذَلـتش مهقُلُوبا ويعمج م
) كَمثَلِ الَّذين 14بِأَنهم قَوم لَا يعقلُونَ (

 ملَهو مرِهالَ أَمبا ذَاقُوا وقَرِيب هِملقَب نم
) يمأَل ذَابإِذْ  15ع طَانـيثَلِ الشكَم (

إِنـي   قَالَ للْإِنسان اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ
 نيالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن كنرِيٌء مب

) فَكَانَ عاقبتهما أَنهما في النـارِ  16(
   نيماُء الظَّـالـزج كذَلا ويهنِ فيدالخ

)17   قُـوا اللَّـهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيي (
تما قَدم فْسن ظُرنلْتو   قُوا اللَّـهاتو دغل

) ولَـا  18إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُـونَ ( 



   مـاهسفَأَن وا اللَّـهسن ينوا كَالَّذكُونت
) لَـا  19أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَ (

 ةنالْج ابحأَصارِ والن ابحوِي أَصتسي
مه ةنالْج ابحونَ ( أَصز20الْفَائ  لَـو (

أَنزلْنا هذَا الْقُرَآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعا 
متصدعا من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَـالُ  

) هو 21نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ (
غيـبِ  اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عـالم الْ 
) يمحالر نمحالر وه ةادهالش22و وه (

  وسالْقُـد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه
  ـاربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لَامالس



الْمتكَبر سبحانَ اللَّه عمـا يشـرِكُونَ   
)23الْخ اللَّه وه ( لَه روصالْم ارِئالْب قال

الْأَسماُء الْحسنى يسبح لَـه مـا فـي    
 يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومالس

)24 (  
  

  سورة املمتحنة 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تتخذُوا عـدوي  
و  ةدوبِـالْم هِملْقُونَ إِلَياَء تيلأَو كُمودع

    ـقالْح ـنم ـاَءكُما جوا بِمكَفَر قَدو



 وا بِاللَّهنمؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي
ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِهادا في سبِيلي 

ِسري تاتضراَء مغتابو  ةدوبِـالْم هِمونَ إِلَي
  ـنمو متلَنا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنو

) 1يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِ (
إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداًء ويبسطُوا 

بِالس مهتأَلِْسنو مهيدأَي كُمإِلَي وا لَودووِء و
) لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولَا 2تكْفُرونَ (

 اللَّهو كُمنيلُ بفْصي ةاميالْق موي كُملَادأَو
) ريصلُونَ بمعا ت3بِم  لَكُـم تكَان قَد (

أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معـه إِذْ  



ـا    قَالُوا لممو كُمـنَآُء مـرا بإِن هِممقَو
تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبـدا  
بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبدا حتى 
 أَبِيهل يماهرلَ إِبإِلَّا قَو هدحو وا بِاللَّهنمؤت

نَّ لَكرفغتلَأَس  نم اللَّه نم لَك كلا أَممو
شيٍء ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيـك أَنبنـا   

) ريصالْم كإِلَيـةً  4ونتا فلْنعجا لَا تنبر (
  ـتأَن كا إِننبا رلَن راغْفوا وكَفَر ينلَّذل

) يمكالْح زِيزكَان5َالْع لَقَد (  يهِمف لَكُم
 موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس
   نِـيالْغ ـوه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمو رالَْآخ



) يدم6الْح كُمنيلَ بعجأَنْ ي ى اللَّهسع (
 يرقَد اللَّهةً ودوم مهنم متيادع ينالَّذ نيبو

) يمحر غَفُور اللَّه7و  اللَّـه اكُمهنلَا ي (
  لَـمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذع
   موهـربأَنْ ت ـارِكُميد نم وكُمرِجخي
 نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو

الَّذين قَاتلُوكُم  ) إِنما ينهاكُم اللَّه عن8ِ(
   ـارِكُميد ـنم وكُمجرأَخينِ وي الدف
   مهلَّـووأَنْ ت اجِكُمـرلَى إِخوا عرظَاهو

) 9ومن يتولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ (
 اتنمؤالْم اَءكُموا إِذَا جنَآم ينا الَّذها أَيي



متحنوهن اللَّه أَعلَم بِإِميانِهِن مهاجِرات فَا
  نـوهجِعرفَلَا ت اتنمؤم نوهمتملفَإِنْ ع
   ـملَـا هو ملٌّ لَهح نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه
 احنلَا جفَقُوا وا أَنم موهَآتو نلُّونَ لَهحي

تيتمـوهن  علَيكُم أَنْ تنكحـوهن إِذَا آَ 
أُجورهن ولَا تمِسكُوا بِعصمِ الْكَـوافرِ  
واسأَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا ما أَنفَقُـوا  
 يملع اللَّهو كُمنيب كُمحي اللَّه كْمح كُمذَل

) يمك10ح   ـنٌء مـيش كُمإِنْ فَاتو (
ارِ فَعاقَبتم فََآتوا الَّذين أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّ

ذَهبت أَزواجهم مثْلَ ما أَنفَقُوا واتقُـوا  



) يا أَيها 11اللَّه الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ (
النبِي إِذَا جاَءك الْمؤمنات يبايِعنك علَى 

ا يسرِقْن ولَا أَنْ لَا يشرِكْن بِاللَّه شيئًا ولَ
 انتهبِب نيأْتلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِنيزي
يفْترِينه بين أَيـديهِن وأَرجلهِـن ولَـا    
 رفغتاسو نهايِعفَب وفرعي مف كينصعي

) يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه نـا  12لَهي (
  ـبا غَضما قَولَّووتوا لَا تنَآم ينا الَّذهأَي
اللَّه علَيهِم قَد يئسوا من الَْآخرة كَمـا  

  ) 13يئس الْكُفَّار من أَصحابِ الْقُبورِ (



  
  سورة الصف 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
و اتاومي السا فم لَّهل حبـي   سـا فم
) يمكالْح زِيزالْع وهضِ وا 1الْأَرها أَيي (

) 2الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ (
كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ 

) إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ فـي  3(
فص هبِيلس) وصصرانٌ مينب مه4ا كَأَن (

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ لم تؤذُوننِي 
وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَّه إِلَيكُم فَلَما 



زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم واللَّه لَا يهـدي  
) نيقالْفَاس مإِذْ ق5َالْقَوو ( نى ابيسالَ ع

   ـولُ اللَّـهسي ريلَ إِنائرنِي إِسا بي ميرم
  اةرـوالت نم يدي نيا بمقًا لدصم كُمإِلَي
  هـمي اسدعب ني مأْتولٍ يسا بِررشبمو
أَحمد فَلَما جاَءهم بِالْبينات قَالُوا هـذَا  

بِنيم رحى 6( سرنِ افْتمم أَظْلَم نمو (
علَى اللَّه الْكَذب وهو يدعى إِلَى الْإِسلَامِ 

  ) نيمالظَّـال مي الْقَـودهلَا ي اللَّه7و (
 اللَّهو هِماهبِأَفْو اللَّه ورئُوا نطْفيونَ لرِيدي

) هـو  8متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ (



 قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ
    كَـرِه لَـوو ينِ كُلِّـهلَى الدع هظْهِريل

) يا أَيها الَّذين َآمنوا هلْ 9الْمشرِكُونَ (
أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عـذَابٍ  

ورسـوله   ) تؤمنـونَ بِاللَّـه  10أَليمٍ (
   كُمالوبِـأَم بِيلِ اللَّـهي سونَ فداهجتو
   مـتإِنْ كُن لَكُـم ريخ كُمذَل فُِسكُمأَنو

) يغفـر لَكُـم ذُنـوبكُم    11تعلَمونَ (
ويدخلْكُم جنات تجرِي مـن تحتهـا   

 اتني جةً فبطَي ناكسمو ارهالْأَن  نـدع
 ) ـيمظالْع زالْفَو كى  12ذَلـرأُخو (



تحبونها نصر من اللَّه وفَتح قَرِيب وبشرِ 
) نِنيمؤـوا   13الْمنَآم ينا الَّـذها أَيي (

  ـنى ابيسا قَالَ عكَم اللَّه ارصوا أَنكُون
إِلَى اللَّـه   مريم للْحوارِيني من أَنصارِي

 تنفََآم اللَّه ارصأَن نحونَ نارِيوقَالَ الْح
طَائفَةٌ من بنِي إِسرائيلَ وكَفَرت طَائفَـةٌ  
فَأَيدنا الَّذين َآمنوا علَى عدوهم فَأَصبحوا 

) رِين14ظَاه (  
  

  سورة اجلمعة 



حنِ الرمحالر مِ اللَّهيمِبِس  
يسبح للَّه ما في السماوات ومـا فـي   
الْأَرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكـيمِ  

) هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رسـولًا  1(
 مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتَآي هِملَيلُو عتي مهنم

ةَ وكْمالْحو ابتـلُ  الْكقَب نوا مإِنْ كَان
) وَآخرِين منهم لَما 2لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ (

 ) ـيمكالْح زِيزالْع وهو قُوا بِهِملْح3ي (
ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء واللَّه ذُو 

) مثَلُ الَّذين حملُـوا  4الْفَضلِ الْعظيمِ (
م لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمـارِ  التوراةَ ثُ



   ينمِ الَّـذثَلُ الْقَـوم ا بِئْسفَارلُ أَسمحي
  مي الْقَـودهلَا ي اللَّهو اللَّه اتوا بَِآيكَذَّب

) نيموا إِنْ 5الظَّالاده ينا الَّذها أَيقُلْ ي (
لَّهاُء ليلأَو كُمأَن متمعـاسِ   زالن وند نم

) نيقادص متإِنْ كُن توا الْمونملَا 6فَتو (
   اللَّـهو يهِمـدأَي تما قَدا بِمدأَب هنونمتي

) نيمبِالظَّال يملي 7عالَّذ توقُلْ إِنَّ الْم (
إِلَـى  تفرونَ منه فَإِنه ملَاقيكُم ثُم تردونَ 

 متا كُنبِم ئُكُمبنفَي ةادهالشبِ ويمِ الْغالع
) يا أَيها الَّـذين َآمنـوا إِذَا   8تعملُونَ (

نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسـعوا  



 لَكُم ريخ كُمذَل عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّهإِلَى ذ
 متونَ (إِنْ كُنلَمعلَاةُ 9تالص تيفَإِذَا قُض (

فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضـلِ  
اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثريا لَعلَّكُم تفْلحـونَ  

) وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انفَضوا 10(
نا عا قُلْ ممقَائ كُوكرتا وهإِلَي ريخ اللَّه د

    ـريخ اللَّـهو ةـارجالت نموِ واللَّه نم
) نيازِق11الر (  

  
  سورة املنافقون 



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  ـكإِن دهشقُونَ قَالُوا نافنالْم اَءكإِذَا ج

ولُهسلَر كإِن لَمعي اللَّهو ولُ اللَّهسلَر  اللَّهو
) 1يشــهد إِنَّ الْمنــافقني لَكَــاذبونَ (

اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سـبِيلِ  
) 2اللَّه إِنهم ساَء ما كَـانوا يعملُـونَ (  

ذَلك بِأَنهم َآمنوا ثُم كَفَروا فَطُبِع علَـى  
فْقَهلَا ي مفَه 3ونَ (قُلُوبِهِم مهتأَيإِذَا رو (

  عـمسقُولُوا تإِنْ يو مهامسأَج كجِبعت
لقَولهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ 
  مهـذَرفَاح ودالْع مه هِملَيع ةحيكُلَّ ص



) وإِذَا قيـلَ  4قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ (
 ما لَهولَو ولُ اللَّهسر لَكُم رفغتسا يالَوعت

    ـمهونَ وـدصي مهـتأَيرو مهُءوسر
) سواٌء علَيهِم أَستغفَرت 5مستكْبِرونَ (

 ملَه اللَّه رفغي لَن ملَه رفغتست لَم أَم ملَه
مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه ) نيق6الْفَاس مه (

  ـدنع نلَى مقُوا عفنقُولُونَ لَا تي ينالَّذ
  نائـزخ لَّهلوا وفَضنى يتح ولِ اللَّهسر
السماوات والْأَرضِ ولَكن الْمنافقني لَـا  

) يقُولُونَ لَئن رجعنـا إِلَـى   7يفْقَهونَ (
لَي ةيندالْم  لَّـهلا الْأَذَلَّ وهنم زالْأَع نرِجخ



    ـنلَكو نِنيمـؤلْملو هـولسرلةُ وزالْع
) يا أَيها الَّـذين  8الْمنافقني لَا يعلَمونَ (

 نع كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم لْهِكُموا لَا تنَآم
ذَلك فَأُولَئك هـم  ذكْرِ اللَّه ومن يفْعلْ 

) وأَنفقُوا من ما رزقْناكُم 9الْخاسرونَ (
من قَبلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ 
رب لَولَا أَخرتنِي إِلَـى أَجـلٍ قَرِيـبٍ    

) نيحالالص نم أَكُنو قد10فَأَص لَنو (
ن اللَّه رخؤي بِريخ اللَّها ولُهاَء أَجا إِذَا جفْس

  ) 11بِما تعملُونَ (



  
  سورة التغابن 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
يسبح للَّه ما في السماوات ومـا فـي   
الْأَرضِ لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَـى  

) يرٍء قَدي1كُلِّ شوه (   لَقَكُـمي خالَّذ
فَمنكُم كَافر ومنكُم مؤمن واللَّـه بِمـا   

) ريصلُونَ بمع2ت   اتاوـمالس لَـقخ (
   ـنسفَأَح كُمرـوصو قبِالْح ضالْأَرو

) ريصالْم هإِلَيو كُمروي 3صا فم لَمعي (
م ما تِسـرونَ  السماوات والْأَرضِ ويعلَ



وما تعلنونَ واللَّه عليم بِذَات الصـدورِ  
) أَلَم يأْتكُم نبأُ الَّذين كَفَروا من قَبلُ 4(

  ـيمأَل ذَابع ملَهو مرِهالَ أَمبفَذَاقُوا و
)5  مـلُهسر يهِمأْتت تكَان هبِأَن كذَل (

 اتنيوا  بِالْبا فَكَفَـرنوندهي رشفَقَالُوا أَب
  يـدمح غَنِي اللَّهو ى اللَّهنغتاسا ولَّووتو

) زعم الَّذين كَفَروا أَنْ لَن يبعثُوا قُلْ 6(
  ملْـتما عنَّ بِمؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبرلَى وب

ِسريي لَى اللَّهع كذَل7( و  وا بِاللَّـهنفََآم (
ورسوله والنورِ الَّذي أَنزلْنا واللَّه بِمـا  

) بِريلُونَ خمعمِ  8تـويل كُمعمجي موي (



 بِاللَّه نمؤي نمنِ وابغالت موي كعِ ذَلمالْج
ديو هئَاتيس هنع كَفِّرا يحاللْ صمعيو لْهخ

 يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج
) يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيه9ف ينالَّذو (

  ابـحأَص كا أُولَئناتوا بَِآيكَذَّبوا وكَفَر
) ريصالْم بِئْسا ويهف يندالارِ خ10الن (

 ةيبصم نم ابا أَصم  ـنمو اللَّه إِلَّا بِإِذْن
يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه واللَّه بِكُـلِّ شـيٍء   

) يملـوا    11عيعأَطو ـوا اللَّـهيعأَطو (
الرسولَ فَإِنْ تولَّيتم فَإِنما علَى رسـولنا  

) بِنيلَاغُ الْم12الْب  ـوإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه (



ونَ (ونمؤكَّلِ الْموتفَلْي لَى اللَّهـا  13عي (
    اجِكُـموأَز ـنـوا إِنَّ منَآم ينا الَّذهأَي
وأَولَادكُم عدوا لَكُم فَاحـذَروهم وإِنْ  
 غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهرفغتوا وفَحصتفُوا وعت

) يمح14ر الُكُموا أَممإِن (  كُملَـادأَوو
) يمظع رأَج هدنع اللَّهةٌ ونتقُوا 15ففَات (

اللَّه ما اسـتطَعتم واسـمعوا وأَطيعـوا    
  ـحش وقي نمو فُِسكُمأَنا لريقُوا خفأَنو

) إِنْ 16نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحـونَ ( 
ضقَر وا اللَّهقْرِضت  لَكُـم فْهاعضا ينسا ح

 ) ـيملح كُورش اللَّهو لَكُم رفغي17و (



  ـيمكالْح زِيزالْع ةادهالشبِ ويالْغ مالع
)18 (  

  
  سورة الطالق 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
اَء فَطَلِّقُوهسالن مإِذَا طَلَّقْت بِيا النها أَيي ن

 كُمبر قُوا اللَّهاتةَ ودوا الْعصأَحو هِنتدعل
لَا تخرِجوهن من بيوتهِن ولَا يخرجن إِلَّا 
 اللَّه وددح لْكتو ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتأَنْ ي
ومن يتعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه لَا 

ا  تـرأَم كذَل دعثُ بدحي لَّ اللَّهرِي لَعد



)1   نِسـكُوهفَأَم ـنلَهأَج نلَغفَإِذَا ب (
 وفــر عبِم نــارِقُوه ــروف أَو فَ عبِم
وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مـنكُم وأَقيمـوا   
الشهادةَ للَّه ذَلكُم يوعظُ بِه من كَـانَ  

نمؤي   قِ اللَّـهتي نمرِ ومِ الَْآخوالْيو بِاللَّه
) ويرزقْه من حيثُ 2يجعلْ لَه مخرجا (

  ـوفَه لَى اللَّهكَّلْ عوتي نمو ِسبتحلَا ي
  لَ اللَّـهعج قَد رِهغُ أَمالب إِنَّ اللَّه هبسح

لَّائي يئسن مـن  ) وال3لكُلِّ شيٍء قَدرا (
 نهتدفَع متبتار إِن كُمائنِس نيضِ محالْم
  أُولَـاتو نضحي ي لَماللَّائرٍ وهثَلَاثَةُ أَش



 نمو نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهالِ أَجمالْأَح
) 4يتقِ اللَّه يجعلْ لَه من أَمرِه يسـرا ( 

ذَل  قِ اللَّـهتي نمو كُمإِلَي لَهزأَن اللَّه رأَم ك
) 5يكَفِّر عنه سيئَاته ويعظم لَه أَجـرا ( 

 كُمدجو نم متكَنثُ سيح نم نوهنكأَس
  إِنْ كُـنو هِنلَيقُوا عيضتل نوهارضلَا تو

لٍ فَأَنمح أُولَات نعضى يتح هِنلَيقُوا عف
    نوهفَـَآت لَكُـم نـعضفَإِنْ أَر نلَهمح
أُجورهن وأْتمروا بينكُم بِمعـروف وإِنْ  

) لينفق 6تعاسرتم فَسترضع لَه أُخرى (
  قُـهرِز هلَيع رقُد نمو هتعس نم ةعذُو س



لْينفق مما َآتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا فَ
إِلَّا ما َآتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا 

) وكَأَين من قَرية عتت عن أَمرِ ربها 7(
ورسله فَحاسـبناها حسـابا شـديدا    

) فَذَاقَت وبالَ 8را (وعذَّبناها عذَابا نكْ
) أَعد 9أَمرِها وكَانَ عاقبةُ أَمرِها خسرا (

اللَّه لَهم عذَابا شديدا فَاتقُوا اللَّه يا أُولي 
  كُمإِلَـي لَ اللَّهزأَن وا قَدنَآم ينابِ الَّذالْأَلْب

يـات  ) رسولًا يتلُو علَيكُم َآ10ذكْرا (
اللَّه مبينات ليخرِج الَّذين َآمنوا وعملُوا 
 نمورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم اتحالالص



 اتنج لْهخدا يحاللْ صمعيو بِاللَّه نمؤي
تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيهـا  

نسأَح ا قَددقًا ( أَبرِز لَه 11اللَّه  اللَّـه (
الَّذي خلَق سبع سموات ومن الْـأَرضِ  
 وا أَنَّ اللَّهلَمعتل نهنيب رلُ الْأَمزنتي نثْلَهم
علَى كُلِّ شيٍء قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ 

  ) 12بِكُلِّ شيٍء علْما (
  

  سورة التحرمي 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  لَـك لَّ اللَّها أَحم مرحت مل بِيا النها أَيي



 يمحر غَفُور اللَّهو اجِكواةَ أَزضري مغتبت
)1  ـانِكُمملَّةَ أَيحت لَكُم اللَّه ضفَر قَد (

 يملالْع وهو لَاكُموم اللَّهو ) ـيمك2الْح (
وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِه حديثًا 
  فـرع هلَيع اللَّه هرأَظْهو بِه أَتبا نفَلَم
  ا بِـهأَهبا نضٍ فَلَمعب نع ضرأَعو هضعب
  ـيملالْع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكبأَن نم قَالَت

) إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت 3خبِري (الْ
  ـوه فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهإِنْ تا وكُمقُلُوب
    نِنيمـؤالْم حـالصرِيـلُ وجِبو لَاهوم

) ظَهِري كذَل دعكَةُ بلَائالْم4و هبى رسع (



أَز لَهدبأَنْ ي إِنْ طَلَّقَكُن كُننا مريا خاجو
    ـاتبائت ـاتقَانِت ـاتنمؤم اتملسم

) يا 5عابِدات سائحات ثَيبات وأَبكَارا (
  ـيكُملأَهو كُمفُسوا قُوا أَننَآم ينا الَّذهأَي
نارا وقُودها الناس والْحجـارةُ علَيهـا   

شداد لَا يعصونَ اللَّه مـا   ملَائكَةٌ غلَاظٌ
) يا أَيها 6أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ (

الَّذين كَفَروا لَا تعتـذروا الْيـوم إِنمـا    
) يا أَيهـا  7تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ (

ـ  صةً نبوت وا إِلَى اللَّهوبوا تنَآم ينا الَّذوح
  كُمئَاتـيس كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبى رسع



ويدخلَكُم جنات تجرِي مـن تحتهـا   
  ينالَّـذو بِيالن زِي اللَّهخلَا ي موي ارهالْأَن
   يهِمـدأَي نـيى بعسي مهورن هعوا منَآم

بقُولُونَ ري انِهِممبِأَيـا  ونورا نلَن مما أَتن
) يرٍء قَديلَى كُلِّ شع كا إِنلَن راغْف8و (

  نيقـافنالْمو الْكُفَّار داهج بِيا النها أَيي
   بِـئْسو مـنهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو

) ريص9الْم   ينلَّـذثَلًـا لم اللَّه برض (
ا امرأَةَ نوحٍ وامرأَةَ لُـوط كَانتـا   كَفَرو

تحت عبدينِ مـن عبادنـا صـالحينِ    
فَخانتاهما فَلَم يغنِيا عنهما من اللَّه شيئًا 



 ) نيلاخالـد عم ارلَا النخيلَ ادق10و (
  ـرمـوا انَآم ينلَّذثَلًا لم اللَّه برضأَةَ و

فرعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ لي عندك بيتا 
   ـهلمعنَ وـوعرف ننِي مجنو ةني الْجف

) نيممِ الظَّالالْقَو ننِي مجن11و ميرمو (
ابنت عمرانَ الَّتي أَحصـنت فَرجهـا   

دصا ونوحر نم يها فنفَخفَن اتمبِكَل قَت
) نيالْقَانِت نم تكَانو بِهكُتا وهب12ر (  

  
  سورة امللك 



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
تبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُـلِّ  

) يرٍء قَدي1ش   تـوالْم لَـقي خالَّذ (
أَي كُملُوبياةَ ليالْحو وهلًا ومع نسأَح كُم

) فُورالْغ زِيز2الْع   عـبس لَـقي خالَّذ (
سموات طباقًا ما ترى في خلْقِ الرحمنِ 
  ـنى مرلْ ته رصجِعِ الْبفَار تفَاوت نم

) ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلب 3فُطُورٍ (
صالْب كإِلَي  ) ِسـريح ـوهئًا واسخ 4ر (

    ـابِيحصا بِميناَء الـدـما السنيز لَقَدو
 ما لَهندتأَعنيِ واطيلشا لومجا راهلْنعجو



) وللَّذين كَفَروا بِربهِم 5عذَاب السعريِ (
  ) ـريصالْم بِـئْسو منهج ذَابإِذَا 6ع (

وا فيها سمعوا لَها شهِيقًا وهي تفُور أُلْقُ
)7  ـيا أُلْقكُلَّم ظيالْغ نم زيمت كَادت (

 يرذن كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مأَلَهس جا فَويهف
) قَالُوا بلَى قَد جاَءنا نذير فَكَـذَّبنا  8(

 نم لَ اللَّهزا نا مقُلْني وإِلَّا ف متٍء إِنْ أَنيش
) وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو 9ضلَالٍ كَبِريٍ (

) 10نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعريِ (
فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسـحقًا لأَصـحابِ   

) إِنَّ الَّذين يخشونَ ربهـم  11السعريِ (



بِ لَهيبِالْغ ) كَـبِري رأَجةٌ ورفغم 12م (
  ـيملع هإِن وا بِهرهأَوِ اج لَكُموا قَورأَسو

) أَلَا يعلَم من خلَق 13بِذَات الصدورِ (
) بِريالْخ يفاللَّط وهي  14والَّـذ وه (

جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشـوا فـي   
لُوا من رِزقه وإِلَيه النشـور  مناكبِها وكُ

)15 ِسفخاِء أَنْ يمي السف نم متنأَأَم (
 ) ـورمت يفَإِذَا ه ضالْأَر 16بِكُم أَم (

  كُملَـيلَ عسراِء أَنْ يمي السف نم متنأَم
) 17حاصبا فَستعلَمونَ كَيف نـذيرِ ( 

ب الَّذين من قَبلهِم فَكَيف كَانَ ولَقَد كَذَّ



) أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم 18نكريِ (
صافَّات ويقْبِضن مـا يمِسـكُهن إِلَّـا    

) ريصٍء بيبِكُلِّ ش هإِن نمح19الر نأَم (
 ـنم كُمرصني لَكُم دنج وي هذَا الَّذه 

دون الرحمنِ إِن الْكَافرونَ إِلَّا في غُرورٍ 
)20 كسإِنْ أَم قُكُمزري يذَا الَّذه نأَم (

) 21رِزقَه بلْ لَجوا في عتو ونفُـورٍ ( 
 نى أَمدأَه هِهجلَى وا عبكي مشمي نأَفَم

قتسم اطرلَى صا عوِيي سشم22يمٍ (ي (
 عمالس لَ لَكُمعجو أَكُمشي أَنالَّذ وقُلْ ه
والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلًا مـا تشـكُرونَ   



) قُلْ هو الَّذي ذَرأَكُم في الْـأَرضِ  23(
) ويقُولُونَ متى هذَا 24وإِلَيه تحشرونَ (

نيقادص متإِنْ كُن دعا 25( الْومقُلْ إِن (
) بِنيم يرذا نا أَنمإِنو اللَّه دنع لْم26الْع (

   ينالَّـذ ـوهجو يئَتلْفَةً سز هأَوا رفَلَم
كَفَروا وقيلَ هذَا الَّذي كُنتم بِه تدعونَ 

)27  ـنمو اللَّه لَكَنِيإِنْ أَه متأَيقُلْ أَر (
 يعم نم رِينالْكَاف جِريي نا فَمنمحر أَو

) قُلْ هو الرحمن َآمنا 28عذَابٍ أَليمٍ (
بِه وعلَيه توكَّلْنا فَستعلَمونَ من هو فـي  

) قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصـبح  29ضلَالٍ مبِنيٍ (



معـنيٍ   ماؤكُم غَورا فَمن يأْتيكُم بِمـاءٍ 
)30 (  

  
  سورة القلم 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) ما أَنـت  1ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ (

) وننجبِم كبر ةما 2بِنِعرلَأَج إِنَّ لَكو (
) وننمم ريمٍ 3غَيظلُقٍ على خلَع كإِنو (

) بِـأَييكُم  5() فَستبصر ويبصرونَ 4(
) إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمـن  6الْمفْتونُ (

) يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ ع7ض (



) كَذِّبِنيعِ الْمط8فَلَا ت  نهـدت وا لَودو (
) ولَا تطع كُلَّ حلَّاف مهِنيٍ 9فَيدهنونَ (

) منـاعٍ  11ٍء بِنميمٍ () همازٍ مشا10(
) عتلٍّ بعد ذَلـك  12للْخيرِ معتد أَثيمٍ (

) 14) أَنْ كَانَ ذَا مالٍ وبنِني (13زنِيمٍ (
  نيلالْـأَو رياطا قَالَ أَسناتَآي هلَيلَى عتإِذَا ت

) إِنا 16) سنِسمه علَى الْخرطُومِ (15(
ماهنلَوإِذْ   ب ـةنالْج ابحا أَصنلَوا بكَم

) نيبِحصا مهنرِمصوا لَيملَـا  17أَقْسو (
) فَطَاف علَيها طَائف من 18يستثْنونَ (

) فَأَصـبحت  19ربك وهم نـائمونَ ( 



) 21) فَتنادوا مصبِحني (20كَالصرِميِ (
لَى حوا عاغْد أَن نيارِمص متإِنْ كُن كُمثر

) أَنْ 23) فَانطَلَقُوا وهم يتخافَتونَ (22(
) نيكسم كُملَيع موا الْيهلَنخد24لَا ي (

) رِينقَاد درلَى حا عوغَدـا  25وفَلَم (
) بلْ نحن 26رأَوها قَالُوا إِنا لَضالُّونَ (

) قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُلْ 27(محرومونَ 
) قَالُوا سبحانَ 28لَكُم لَولَا تسبحونَ (
) نيما ظَالا كُنا إِننب29ر مهضعلَ بفَأَقْب (
) قَالُوا يا ويلَنا 30علَى بعضٍ يتلَاومونَ (

) نيا طَاغا كُنـا أَنْ   31إِننبـى رسع (



بـونَ   يباغـا رنبا إِلَى را إِنهنا مريا خلَند
)32  ةرالْـَآخ ذَابلَعو ذَابالْع ككَذَل (

) إِنَّ للْمتقني 33أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ (
) أَفَنجعلُ 34عند ربهِم جنات النعيمِ (

) نيرِمجكَالْم نيملس35الْم  ا لَكُـمم (
) أَم لَكُم كتـاب  36كَيف تحكُمونَ (

) إِنَّ لَكُم فيـه لَمـا   37فيه تدرسونَ (
) أَم لَكُم أَيمانٌ علَينا بالغةٌ 38تخيرونَ (

إِلَى يومِ الْقيامة إِنَّ لَكُم لَما تحكُمـونَ  
)39 كبِذَل مهأَي ملْهس () يمع40ز أَم (

لَهم شركَاُء فَلْيأْتوا بِشركَائهِم إِنْ كَانوا 



) نيقادـاقٍ  41صس نع فكْشي موي (
ويدعونَ إِلَى السجود فَلَـا يسـتطيعونَ   

) خاشعةً أَبصارهم ترهقُهم ذلَّـةٌ  42(
نَ إِلَى السوعدوا يكَان قَدو  ـمهو ودج

) فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا 43سالمونَ (
الْحديث سنستدرِجهم من حيـثُ لَـا   

) وأُملي لَهم إِنَّ كَيـدي  44يعلَمونَ (
) نيت45م  ـنم ما فَهرأَج مأَلُهست أَم (

غيـب  ) أَم عندهم ال46ْمغرمٍ مثْقَلُونَ (
) فَاصبِر لحكْمِ ربك 47فَهم يكْتبونَ (

ولَا تكُن كَصاحبِ الْحوت إِذْ نـادى  



) كْظُومم وهةٌ 48ومنِع كَهاردلَا أَنْ تلَو (
) ومذْمم وهاِء وربِذَ بِالْعلَن هبر ن49م (

الص نم لَهعفَج هبر اهبتفَاج) نيح50ال (
    ـكقُونلزوا لَيكَفَـر ينالَّـذ كَادإِنْ يو
 هقُولُونَ إِنيو وا الذِّكْرعما سلَم مارِهصبِأَب

) وما هو إِلَّا ذكْر للْعالَمني 51لَمجنونٌ (
)52 (  
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) وما أَدراك ما 2) ما الْحاقَّةُ (1الْحاقَّةُ (



) كَذَّبت ثَمود وعاد بِالْقَارِعة 3الْحاقَّةُ (
)4 ) ـةيكُوا بِالطَّاغلفَأُه ودا ثَم5) فَأَم (

  ـةياترٍ عصركُوا بِرِيحٍ صلفَأُه ادا عأَمو
نِيـةَ  ) سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَما6(

أَيامٍ حسوما فَترى الْقَوم فيها صـرعى  
) ةاوِيلٍ خخن ازجأَع مهـلْ  7كَأَنفَه (

) ةياقب نم مى لَهرنُ  8تـوعراَء فجو (
 ) ئَـةاطبِالْخ كَاتفتؤالْمو لَهقَب نم9و (

خذَةً رابِيةً فَعصوا رسولَ ربهِم فَأَخذَهم أَ
) إِنا لَما طَغى الْماُء حملْناكُم فـي  10(

) ةارِيةً   11الْجرـذْكت ا لَكُـملَهعجنل (



) فَإِذَا نفخ فـي  12وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ (
) وحملَـت  13الصورِ نفْخةٌ واحدةٌ (

واحـدةً   الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّـةً 
) 15) فَيومئذ وقَعـت الْواقعـةُ (  14(

وانشقَّت السماُء فَهِي يومئـذ واهيـةٌ   
) والْملَك علَى أَرجائها ويحمـلُ  16(

) 17عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيـةٌ ( 
خ كُمنفَى مخونَ لَا تضرعت ذئموـةٌ  يياف

) فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه فَيقُولُ 18(
) هابِيتُءوا كاقْر ماؤي 19هأَن تني ظَنإِن (

) هابِيسلَاقٍ ح20م   ـةيشـي عف وفَه (



) ةياض21ر  ) ـةيالع ـةني ج22) ف (
هنِيئًا ) كُلُوا واشربوا 23قُطُوفُها دانِيةٌ (

) ةيالامِ الْخي الْأَيف ملَفْتا أَسا 24بِمأَمو (
 نِي لَمتا لَيقُولُ يفَي هالمبِش هابتك يأُوت نم

) هابِيتك 25أُوت هابِيسا حرِ مأَد لَمو (
) ما 27لَيتها كَانت الْقَاضيةَ ( ) يا 26(

) هلَـك عنـي   28ليـه ( أَغْنى عني ما
) هلْطَانِي29س) لُّوهفَغ ذُوه30) خ  ثُـم (

) لُّوهص يمح31الْج   لِْسـلَةـي سف ثُم (
) لُكُوها فَاساعرونَ ذعبا سهع32ذَر هإِن (

) ولَـا  33كَانَ لَا يؤمن بِاللَّه الْعظيمِ (



كسامِ الْملَى طَعع ضح34نيِ (ي سفَلَي (
) يمما حناهه موالْي إِلَّا 35لَه املَا طَعو (

) لَا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطئُونَ 36من غسلنيٍ (
) وما 38) فَلَا أُقِْسم بِما تبصرونَ (37(

) إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ 39لَا تبصرونَ (
ولِ شاعرٍ قَليلًـا مـا   ) وما هو بِق40َ(

) ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما 41تؤمنونَ (
) تنزِيلٌ من رب الْعالَمني 42تذَكَّرونَ (

) ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيـلِ  43(
) ثُـم  45) لَأَخذْنا منه بِـالْيمنيِ ( 44(

الْو هنا منلَقَطَع) ني46ت  ـنم كُمنا مفَم (



) اجِزِينح هنع دةٌ  47أَحرـذْكلَت هإِنو (
) نيقتلْم48ل   كُمـنأَنَّ م لَمعا لَـنإِنو (
) كَذِّبِنيلَـى    49مةٌ عـرسلَح ـهإِنو (
) رِيننيِ (50الْكَافقالْي قلَح هإِن51) و (

  ) 52ربك الْعظيمِ (فَسبح بِاسمِ 
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) للْكَـافرين  1سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ (
) عافد لَه سارِجِ 2لَيعي الْمذ اللَّه نم (

) تعرج الْملَائكَةُ والروح إِلَيه في يومٍ 3(



ارقْدكَانَ م  ) ةـنس أَلْـف ِسنيمخ 4ه (
) إِنهم يرونه بعيدا 5فَاصبِر صبرا جميلًا (

) يوم تكُونُ السماُء 7) ونراه قَرِيبا (6(
) وتكُونُ الْجِبالُ كَـالْعهنِ  8كَالْمهلِ (

) 10) ولَا يسأَلُ حمـيم حميمـا (  9(
وي مهونرصبي  ـني مدفْتي لَو رِمجالْم د

 ) نِيـهبِب ذئموذَابِ ي11ع  هتبـاحصو (
) يهأَخ12و) وِيهؤي تالَّت هيلَتفَص13) و (

) جِيهني ا ثُميعمضِ جي الْأَرف نم14و (
) نزاعـةً للشـوى   15كَلَّا إِنها لَظَى (

) 17دبـر وتـولَّى (  ) تدعوا من أ16َ(



) إِنَّ الْإِنسانَ خلـق  18وجمع فَأَوعى (
) إِذَا مسه الشـر جزوعـا   19هلُوعا (

) إِلَّا 21) وإِذَا مسه الْخير منوعا (20(
) لِّنيص22الْم هِملَاتلَى صع مه ينالَّذ (
أَموالهِم حق ) والَّذين في 23دائمونَ (
) لُومعومِ (24مرحالْملِ وائلس25) ل (

) 26والَّذين يصدقُونَ بِيـومِ الـدينِ (  
والَّذين هم من عذَابِ ربهِم مشـفقُونَ  

)27   ونـأْمم ـرغَي هِمبر ذَابإِنَّ ع (
ونَ ) والَّذين هم لفُروجِهِم حـافظُ 28(
)29  لَكَـتا مم أَو اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع (



) نيلُومم رغَي مهفَإِن مهانمـنِ  30أَيفَم (
ابتغى وراَء ذَلك فَأُولَئك هم الْعـادونَ  

)31  مهـدهعو هِماتانأَمل مه ينالَّذو (
تهِم ) والَّذين هم بِشـهادا 32راعونَ (
) والَّذين هم علَى صلَاتهِم 33قَائمونَ (

) أُولَئك فـي جنـات   34يحافظُونَ (
) فَمالِ الَّـذين كَفَـروا   35مكْرمونَ (

) نيعطهم لَكبـنِ  36قعنيِ ومنِ الْيع (
) زِينالِ عمـرِئٍ  37الشكُلُّ ام عطْمأَي (

أَنْ ي مهنيمٍ (معةَ ننلَ جخا 38دكَلَّا إِن (
) فَلَا أُقِْسـم  39خلَقْناهم مما يعلَمونَ (



بِرب الْمشارِقِ والْمغارِبِ إِنا لَقَـادرونَ  
) علَى أَنْ نبدلَ خيرا مـنهم ومـا   40(

) نيوقبسبِم نحوا 41نوضخي مهفَذَر (
لْعيونَ ودوعي يالَّذ مهمولَاقُوا يى يتوا حب

)42   اثـدالْأَج ـنونَ مجرخي موي (
) 43سراعا كَأَنهم إِلَى نصبٍ يوفضونَ (

 موالْي كلَّةٌ ذَلذ مقُههرت مهارصةً أَبعاشخ
  ) 44الَّذي كَانوا يوعدونَ (
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 كمقَو رذأَنْ أَن هما إِلَى قَووحا نلْنسا أَرإِن

) يمأَل ذَابع مهيأْتلِ أَنْ يقَب نقَالَ 1م (
  ) ـبِنيم يرـذن ي لَكُممِ إِنا قَو2ي أَن (

) ونيعأَطو قُوهاتو وا اللَّهدبـ 3اع فغي ( ر
لَكُم من ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجـلٍ  
 لَو رخؤاَء لَا يإِذَا ج لَ اللَّهى إِنَّ أَجمسم

) قَالَ رب إِني دعوت 4كُنتم تعلَمونَ (
) فَلَم يزِدهم دعائي 5قَومي لَيلًا ونهارا (

كُلَّما دعوتهم لتغفر  ) وإِني6إِلَّا فرارا (
     ـي َآذَانِهِـمف مهـابِعلُـوا أَصعج ملَه



واستغشوا ثيابهم وأَصروا واسـتكْبروا  
) ثُم إِني دعوتهم جِهـارا  7استكْبارا (

)8  ـملَه تررأَسو ملَه تلَني أَعإِن ثُم (
) فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنـه  9إِسرارا (

) يرسلِ السماَء علَيكُم 10كَانَ غَفَّارا (
) ويمددكُم بِأَموالٍ وبـنِني  11مدرارا (

ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا 
) ما لَكُم لَا ترجونَ للَّـه وقَـارا   12(
) أَلَـم  14وقَد خلَقَكُم أَطْوارا () 13(

تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سموات طباقًا 
) وجعلَ الْقَمر فيهِن نورا وجعـلَ  15(



) واللَّه أَنبتكُم من 16الشمس سراجا (
) ثُم يعيـدكُم فيهـا   17الْأَرضِ نباتا (

رِجخيا (واجرإِخ ـلَ  18كُمعج اللَّهو (
) لتسلُكُوا منها 19لَكُم الْأَرض بِساطًا (

) قَالَ نوح رب إِنهم 20سبلًا فجاجا (
 هلَدوو الُهم هزِدي لَم نوا معباتنِي ووصع

) ومكَروا مكْرا كُبـارا  21إِلَّا خسارا (
وقَالُوا لَا تذَرنَّ َآلهتكُم ولَا تذَرنَّ  )22(

ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعوق ونسرا 
)23 نيمالظَّال زِدلَا تا وريلُّوا كَثأَض قَدو (

) مما خطيئَاتهِم أُغْرِقُـوا  24إِلَّا ضلَالًا (



ا لَهم مـن دون  فَأُدخلُوا نارا فَلَم يجِدو
) وقَالَ نوح رب لَا تذَر 25اللَّه أَنصارا (

) 26علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديـارا ( 
إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا 

) رب اغْفر لـي  27إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا (
نملو يدالولـا     ونمؤم ـيتيـلَ بخد

 نيمالظَّال زِدلَا تو اتنمؤالْمو نِنيمؤلْملو
  ) 28إِلَّا تبارا (
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  الْجِـن نم فَرن عمتاس هأَن إِلَي يقُلْ أُوح

َآنا قُرنعما سا (فَقَالُوا إِنبجي 1ا عدهي (
إِلَى الرشد فََآمنا بِه ولَن نشرِك بِربنا أَحدا 

) وأَنه تعالَى جد ربنا ما اتخذَ صاحبةً 2(
) وأَنه كَانَ يقُولُ سـفيهنا  3ولَا ولَدا (

 ) وأَنا ظَننا أَنْ لَـن 4علَى اللَّه شطَطًا (
) 5تقُولَ الْإِنس والْجِن علَى اللَّه كَذبا (

وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْـإِنسِ يعـوذُونَ   
) 6بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًـا ( 

 ثَ اللَّهعبي أَنْ لَن متنا ظَنوا كَمظَن مهأَنو



اَء فَوجدناها ) وأَنا لَمسنا السم7أَحدا (
) وأَنا كُنا 8ملئَت حرسا شديدا وشهبا (

نقْعد منها مقَاعد للسمعِ فَمن يسـتمعِ  
) وأَنا لَـا  9الَْآنَ يجِد لَه شهابا رصدا (

 ادأَر ضِ أَمي الْأَرف نبِم أُرِيد ررِي أَشدن
بر ا ( بِهِمـدشر مـا   10هنـا مأَنو (

  ـقائا طَركُن كونَ ذَلا دنمونَ وحالالص
) وأَنا ظَننا أَنْ لَن نعجِز اللَّـه  11قددا (

) وأَنا 12في الْأَرضِ ولَن نعجِزه هربا (
ربه لَما سمعنا الْهدى َآمنا بِه فَمن يؤمن بِ

) وأَنـا  13فَلَا يخاف بخسا ولَا رهقًا (



 لَمأَس نطُونَ فَما الْقَاسنمونَ وملسا الْمنم
) وأَمـا  14فَأُولَئك تحـروا رشـدا (  

) 15الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَبـا ( 
لَى الطَّرِيقَةوا عقَامتأَنْ لَوِ اسو  ماهنقَيلَأَس

) لنفْتنهم فيه ومن يعرِض 16ماًء غَدقًا (
) 17عن ذكْرِ ربه يسلُكْه عذَابا صعدا (

وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا تدعوا مع اللَّه أَحدا 
)18   وهعـدي اللَّـه دبع ا قَاملَم هأَنو (

وا يا (كَاددبل هلَيونَ عا 19كُونمقُلْ إِن (
) قُلْ 20أَدعو ربي ولَا أُشرِك بِه أَحدا (

) 21إِني لَا أَملك لَكُم ضرا ولَا رشدا (



  لَـنو دأَح اللَّه ننِي مجِريي ي لَنقُلْ إِن
ـ 22أَجِد من دونِه ملْتحدا ( ا ) إِلَّا بلَاغً

 ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو هالَاترِسو اللَّه نم
فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيهـا أَبـدا   

ــدونَ 23( وعــا ي ا مأَوــى إِذَا ر تح (
فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصرا وأَقَلُّ عددا 

)24ا تم رِي أَقَرِيبونَ ) قُلْ إِنْ أَددوع
) عالم الْغيبِ 25أَم يجعلُ لَه ربي أَمدا (

) إِلَّا مـنِ  26فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا (
ارتضى من رسولٍ فَإِنه يسلُك من بـينِ  

) لـيعلَم أَنْ  27يديه ومن خلْفه رصدا (



 الَاتوا رِسلَغأَب ـا   قَدـاطَ بِمأَحو هِمبر
  ) 28لَديهِم وأَحصى كُلَّ شيٍء عددا (

  
  سورة املزمل 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلًـا  1يا أَيها الْمزملُ (

) أَو زِد 3) نِصفَه أَوِ انقُص منه قَليلًا (2(
رو هلَييلًا (عترَآنَ تلِ الْقُري 4تلْقنا سإِن (

) إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي 5علَيك قَولًا ثَقيلًا (
) إِنَّ لَك فـي  6أَشد وطْئًا وأَقْوم قيلًا (

) واذْكُـرِ اسـم   7اَلنهارِ سبحا طَوِيلًا (



) رب الْمشرِقِ 8ربك وتبتلْ إِلَيه تبتيلًا (
والْمغرِبِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتخذْه وكيلًـا  

)9  مهـرجاهقُولُونَ وا يلَى مع بِراصو (
) وذَرنِي والْمكَذِّبِني 10هجرا جميلًا (

) إِنَّ لَدينا 11أُولي النعمة ومهلْهم قَليلًا (
جكَالًا وا (أَنيم12ح ةا ذَا غُصامطَعو (

) يوم ترجف الْأَرض 13وعذَابا أَليما (
والْجِبالُ وكَانت الْجِبالُ كَثيبـا مهِيلًـا   

) إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شـاهدا  14(
علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسـولًا  

)15صفَع (  اهـذْنولَ فَأَخسنُ الروعرى ف



) فَكَيـف تتقُـونَ إِنْ   16أَخذًا وبِيلًا (
) 17كَفَرتم يوما يجعلُ الْوِلْدانَ شيبا (

السماُء منفَطر بِه كَانَ وعـده مفْعولًـا   
) إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شاَء اتخـذَ  18(

هببِيلًا ( إِلَى ر19س كأَن لَمعي كبإِنَّ ر (
  ثُلُثَـهو فَهنِصلِ وثُلُثَيِ اللَّي نى منأَد قُومت
وطَائفَةٌ من الَّذين معك واللَّه يقَدر اللَّيلَ 
 كُملَيع ابفَت وهصحت أَنْ لَن ملع ارهالنو

رسيا تُءوا مأَنْ    فَاقْر ـملع َآنالْقُـر نم
سيكُونُ منكُم مرضى وَآخرونَ يضرِبونَ 
    ـلِ اللَّـهفَض ـنونَ مغتبضِ يي الْأَرف



وَآخرونَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه فَاقْرُءوا 
ما تيسر منه وأَقيموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ 

ضوا اللَّه قَرضا حسنا وما تقَـدموا  وأَقْرِ
  ـوه اللَّه دنع وهجِدرٍ تيخ نم فُِسكُمأَنل
 إِنَّ اللَّه وا اللَّهرفغتاسا ورأَج ظَمأَعا وريخ

) يمحر 20غَفُور (  
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) وربك 2) قُم فَأَنذر (1لْمدثِّر (ياأَيها ا
) ر3فَكَب) رفَطَه كابيث4) و  ـزجالرو (



) رج5فَاه  ) ركْثـتست نـنملَا ت6) و (
) بِرفَاص كبرلـاقُورِ  7وي النف رقفَإِذَا ن (

)8) ِسريع موي ذئموي كلَـى  9) فَذَلع (
) ذَرنِي ومـن  10افرِين غَير يِسريٍ (الْكَ

) وجعلْت لَه مالًـا  11خلَقْت وحيدا (
) 13)وبـنِني شـهودا (  12ممدودا (

) ثُم يطْمـع أَنْ  14ومهدت لَه تمهِيدا (
) ا  15أَزِيدنِيـدا عناتَآيكَانَ ل هكَلَّا إِن (

)16 قُههأُرا () سودع17ص  فَكَّـر هإِن (
) رقَد18و) رقَد فلَ كَي19) فَقُت ثُم (

) رقَد فلَ كَي20قُت) ظَرن 21) ثُم ثُم (



) رسبو سب22ع   ركْبـتاسو ـربأَد ثُم (
)23   ثَرـؤي رـحذَا إِلَّا سفَقَالَ إِنْ ه (
) 25الْبشـرِ (  ) إِنْ هذَا إِلَّا قَـولُ 24(

) قَرس يهلأُص26س قَرا سم اكرا أَدمو (
)27) ذَرلَا تي وقبـةٌ  28) لَا تاحلَو (

) 30) علَيها تسعةَ عشـر ( 29للْبشرِ (
وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا ملَائكَةً وما 

نتإِلَّا ف مهتدا علْنعوا   جكَفَـر ينلَّـذةً ل
   اددـزيو ـابتوا الْكأُوت ينالَّذ نقيتسيل
الَّذين َآمنوا إِميانا ولَا يرتاب الَّذين أُوتوا 
الْكتاب والْمؤمنونَ وليقُولَ الَّذين فـي  



  اللَّـه اداذَا أَرونَ مرالْكَافو ضرم قُلُوبِهِم
هذَا مثَلًا كَذَلك يضلُّ اللَّه مـن يشـاُء   بِ

  ـكبر ودنج لَمعا يماُء وشي ني مدهيو
) 31إِلَّا هو وما هي إِلَّا ذكْرى للْبشرِ (

) 33) واللَّيلِ إِذْ أَدبر (32كَلَّا والْقَمرِ (
) فَرحِ إِذَا أَسبالصا 34وهى  ) إِنـدلَإِح

) لمـن  36) نذيرا للْبشرِ (35الْكُبرِ (
) رأَختي أَو مقَدتأَنْ ي كُمناَء مكُلُّ 37ش (
) إِلَّـا  38نفْسٍ بِما كَسبت رهينـةٌ ( 

) فـي جنـات   39أَصحاب الْـيمنيِ ( 
) 41) عنِ الْمجـرِمني ( 40يتساَءلُونَ (



) قَالُوا لَم نك 42م في سقَر (ما سلَكَكُ
) لِّنيصالْم ن43م   ـمطْعن ـكن لَمو (

) نيكس44الْم   ـعم ـوضخا نكُنو (
) نيضائمِ   45الْخـوبِي كَـذِّبا نكُنو (

) فَما 47) حتى أَتانا الْيقني (46الدينِ (
نيعافةُ الشفَاعش مهفَعن48 (ت ما لَهفَم (

 ) ـنيرِضعم ةرذْكنِ الت49ع  مهكَـأَن (
) فَرت من قَسـورة  50حمر مستنفرةٌ (

) بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَنْ يؤتى 51(
) كَلَّا بلْ لَا يخافُونَ 52صحفًا منشرةً (

) فَمن 54تذْكرةٌ ( ) كَلَّا إِنه53الَْآخرةَ (



) هاَء ذَكَرونَ إِلَّـا أَنْ  55شذْكُرا يمو (
 ةرفغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه وه اَء اللَّهشي

)56 (  
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) ةاميمِ الْقوبِي 1لَا أُقِْسم   لَـا أُقِْسـمو (
بِالن) ةام2فْسِ اللَّو انُ أَلَّنسالْإِن بسحأَي (

) هظَامع عمجلَى أَنْ 3نع رِينلَى قَادب (
) هاننب يوس4ن رفْجيانُ لسالْإِن رِيدلْ يب (

) هام5أَم ) ـةاميالْق موانَ يأَلُ أَيس6) ي (



) رصالْب رِق7فَإِذَا بخو () رالْقَم ف8س (
 ) ـرالْقَمو سمالش عمجقُـولُ  9وي (

) فَرالْم نأَي ذئموانُ يسكَلَّا لَـا  10الْإِن (
) رز11و  قَرـتسالْم ذئموي كبإِلَى ر (

)12 رأَخو ما قَدبِم ذئموانُ يسأُ الْإِنبني (
نُ علَى نفِْسـه بصـريةٌ   ) بلِ الْإِنسا13(
)14) هيراذعأَلْقَى م لَو15) و كرحلَا ت (

 ) لَ بِـهجعتل كانسل ـا  16بِهنلَيإِنَّ ع (
) هَآنقُرو هعم17ج  بِعفَـات اهأْنفَإِذَا قَر (

) هَآن18قُر) هانيا بنلَيإِنَّ ع كَلَّا 19) ثُم (
لْ تاجِلَـةَ ( بونَ الْعبونَ  20حـذَرتو (



) 22) وجوه يومئذ ناضرةٌ (21الَْآخرةَ (
) ووجوه يومئـذ  23إِلَى ربها ناظرةٌ (

) تظُن أَنْ يفْعلَ بِها فَـاقرةٌ  24باسرةٌ (
)25) ياقرالت تلَغيلَ 26) كَلَّا إِذَا بقو (

) 28) وظَن أَنه الْفراق (27قٍ (من را
) إِلَى ربك 29والْتفَّت الساق بِالساقِ (

) اقسالْم ذئمولَـا   30يو قـدفَلَا ص (
) 32) ولَكن كَذَّب وتولَّى (31صلَّى (

) أَولَـى  33ثُم ذَهب إِلَى أَهله يتمطَّى (
ثُم أَولَى لَك فَـأَولَى  ) 34لَك فَأَولَى (

) أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى 35(



) أَلَم يك نطْفَةً من منِـي يمنـى   36(
) ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَـق فَسـوى   37(
) فَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى 38(
علَى أَنْ يحيِي  ) أَلَيس ذَلك بِقَادر39ٍ(

  ) 40الْموتى (
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 رِ لَمهالد نم نيح انسلَى الْإِنى علْ أَته
) إِنـا خلَقْنـا   1يكُن شيئًا مـذْكُورا ( 

اهلْنعفَج يهلتباجٍ نشأَم طْفَةن نانَ مسالْإِن 



) إِنا هديناه السبِيلَ إِما 2سميعا بصريا (
) إِنـا أَعتـدنا   3شاكرا وإِما كَفُورا (

) إِنَّ 4للْكَافرِين سلَاسلَ وأَغْلَالًا وسعريا (
الْأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجهـا  

ها عباد اللَّـه  ) عينا يشرب ب5ِكَافُورا (
) يوفُـونَ بِالنـذْرِ   6يفَجرونها تفْجِريا (

) 7ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطريا (
ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبـه مسـكينا   

) إِنما نطْعمكُم لوجه 8ويتيما وأَسريا (
نم رِيدلَا ن ا (اللَّهكُورلَا شاًء وزج 9كُم (

إِنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قَمطَرِيرا 



) فَوقَاهم اللَّه شـر ذَلـك الْيـومِ    10(
) وجـزاهم  11ولَقَّاهم نضرةً وسرورا (

) متكـئني  12بِما صبروا جنةً وحرِيرا (
أَرائك لَا يرونَ فيها شمسـا  فيها علَى الْ

) ودانِيةً علَيهِم ظلَالُها 13ولَا زمهرِيرا (
) ويطَـاف  14وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْليلًا (

  ـتابٍ كَانأَكْوو ةضف نم ةبَِآنِي هِملَيع
) ارِيرا  15قَووهرقَـد ةضف نم ارِيرقَو (

) ويسقَونَ فيها كَأْسا كَانَ 16ديرا (تقْ
) عينا فيها تسمى 17مزاجها زنجبِيلًا (

) ويطُوف علَيهِم وِلْـدانٌ  18سلْسبِيلًا (



مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حِسـبتهم لُؤلُـؤا   
يما ) وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نع19منثُورا (

) عاليهم ثياب سندسٍ 20وملْكًا كَبِريا (
  ـةضف نم اوِرلُّوا أَسحو قربتإِسو رضخ

) إِنَّ 21وسقَاهم ربهم شرابا طَهـورا ( 
   كُميـعكَـانَ ساًء وزج ذَا كَانَ لَكُمه

ـ  22مشكُورا ( لَيـا علْنزن نحا نإِن ( ك
) فَاصبِر لحكْمِ ربك 23الْقُرَآنَ تنزِيلًا (

) 24ولَا تطع منهم َآثمـا أَو كَفُـورا (  
) 25واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصـيلًا ( 

ومن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا 



جِلَةَ ويذَرونَ ) إِنَّ هؤلَاِء يحبونَ الْعا26(
) نحن خلَقْناهم 27وراَءهم يوما ثَقيلًا (

 مثَالَها أَملْندا بئْنإِذَا شو مهرا أَسنددشو
) إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شـاَء  28تبديلًا (

) وما تشاُءونَ 29اتخذَ إِلَى ربه سبِيلًا (
يشاَء اللَّه إِنَّ اللَّه كَـانَ عليمـا    إِلَّا أَنْ

) يدخلُ من يشـاُء فـي   30حكيما (
رحمته والظَّالمني أَعد لَهم عذَابا أَليمـا  

)31 (  
  

  سورة املرسالت 
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) فَالْعاصـفَات  1والْمرسلَات عرفًـا ( 

) 3) والناشــرات نشــرا (2ا (عصــفً
) فَالْملْقيات ذكْـرا  4فَالْفَارِقَات فَرقًا (

) إِنما توعـدونَ  6) عذْرا أَو نذْرا (5(
) عاق7لَو ) ـتسطُم ومج8) فَإِذَا الن (

) تاُء فُرِجمإِذَا السـالُ  9وإِذَا الْجِبو (
) ِسفَتإِذَا 10نو () تلُ أُقِّتس11الر (

) لَتمٍ أُجوي أَيـلِ   12لمِ الْفَصـويل (
) 14) وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ (13(

) كَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ يي15و  ـكلهن أَلَم (



) نيل16الْأَو) رِينالَْآخ مهبِعتن 17) ثُم (
) ويـلٌ  18مجرِمني (كَذَلك نفْعلُ بِالْ

) كَذِّبِنيلْمل ذئمو19ي نم لُقْكُمخن أَلَم (
) فَجعلْناه في قَرارٍ مكنيٍ 20ماٍء مهِنيٍ (

) فَقَـدرنا  22) إِلَى قَدرٍ معلُومٍ (21(
) ويـلٌ يومئـذ   23فَنِعم الْقَـادرونَ ( 

) كَذِّبِنيلْم24لن أَلَم (   ضـلِ الْـأَرعج
) 26وأَمواتــا ( ) أَحيــاًء 25كفَاتــا (

 اتخــامش ــياسوــا ريهــا فلْنعجو
) ويلٌ يومئـذ  27وأَسقَيناكُم ماًء فُراتا (

) كَذِّبِنيلْم28ل بِه متا كُنقُوا إِلَى مطَلان (



ذي  ) انطَلقُوا إِلَـى ظـلٍّ  29تكَذِّبونَ (
) لَا ظَليلٍ ولَا يغنِي من 30ثَلَاث شعبٍ (

) إِنها ترمي بِشررٍ كَالْقَصرِ 31اللَّهبِ (
)32) فْرالَةٌ صجِم هـلٌ  33) كَأَنيو (

) كَذِّبِنيلْمل ذئمولَـا   34ي مـوذَا يه (
 ) ولَا يؤذَنُ لَهم فَيعتذرون35َينطقُونَ (

)36) كَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ ييذَا 37) وه (
 ) نيلالْـأَوو اكُمنعملِ جالْفَص مو38ي (

) ونيدفَك دكَي لٌ 39فَإِنْ كَانَ لَكُميو (
) كَذِّبِنيلْمل ذئموـي  40يف نيقتإِنَّ الْم (
 ) ـونيعلَالٍ وـا   41ظمم ـهاكفَوو (



ونَ (يهتا 42شنِيئًا بِموا هبراشكُلُوا و (
) إِنا كَذَلك نجـزِي  43كُنتم تعملُونَ (

) ِسنِنيح44الْم كَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ ييو (
) كُلُوا وتمتعوا قَليلًا إِنكُم مجرِمونَ 45(
)46) كَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ ييإِذَا ) 47) وو

) ويلٌ 48قيلَ لَهم اركَعوا لَا يركَعونَ (
) كَذِّبِنيلْمل ذئمو49ي  يثـدح فَبِأَي (

  ) 50بعده يؤمنونَ (
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) 2) عنِ النبإِ الْعظيمِ (1عم يتساَءلُونَ (

 مي هفُـونَ (  الَّذلتخم يـهكَلَّـا  3ف (
) 5) ثُم كَلَّا سـيعلَمونَ ( 4سيعلَمونَ (

) والْجِبـالَ  6أَلَم نجعلِ الْأَرض مهادا (
) 8) وخلَقْنـاكُم أَزواجـا (  7أَوتادا (

) وجعلْنا اللَّيلَ 9وجعلْنا نومكُم سباتا (
) 11لْنا النهار معاشا () وجع10لباسا (

) وجعلْنا 12وبنينا فَوقَكُم سبعا شدادا (
) وأَنزلْنـا مـن   13سراجا وهاجـا ( 

) لنخرِج بِه 14الْمعصرات ماًء ثَجاجا (



) 16) وجنات أَلْفَافًـا ( 15حبا ونباتا (
) يـوم  17كَانَ ميقَاتا (إِنَّ يوم الْفَصلِ 

) 18ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجـا ( 
) 19وفُتحت السماُء فَكَانت أَبوابـا ( 

) إِنَّ 20وسيرت الْجِبالُ فَكَانت سرابا (
) للطَّـاغني  21جهنم كَانت مرصادا (

) لَا 23أَحقَابا ( ) لَابِثني فيها22مَآبا (
) إِلَّـا  24يذُوقُونَ فيها بردا ولَا شرابا (

) 26) جزاًء وِفَاقًا (25حميما وغَساقًا (
) 27إِنهم كَانوا لَا يرجـونَ حسـابا (  

) وكُلَّ شيٍء 28وكَذَّبوا بَِآياتنا كذَّابا (



قُوا فَلَـن  ) فَـذُو 29أَحصيناه كتابـا ( 
) إِنَّ للْمـتقني  30نزِيدكُم إِلَّا عـذَابا ( 

) 32) حـدائق وأَعنابـا (  31مفَازا (
) وكَأْسا دهاقًـا  33وكَواعب أَترابا (

) لَا يسمعونَ فيها لَغوا ولَا كـذَّابا  34(
) جزاًء من ربك عطَـاًء حسـابا   35(
)36ـا   ) رمضِ والْـأَرو اتاومالس ب

بينهما الرحمنِ لَا يملكُونَ منه خطَابـا  
) يوم يقُوم الروح والْملَائكَةُ صفا لَا 37(

يتكَلَّمونَ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن وقَـالَ  
شاَء ) ذَلك الْيوم الْحق فَمن 38صوابا (



) إِنا أَنـذَرناكُم  39اتخذَ إِلَى ربه مَآبا (
  تما قَـدُء مرالْم ظُرني موا يا قَرِيبذَابع
يداه ويقُولُ الْكَافر يا لَيتنِي كُنت ترابـا  

)40 (  
  

  سورة النازعات 
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اتازِعالنقًا ( وطًا 1غَرشن طَاتاشالنو (
) فَالسابِقَات 3) والسابِحات سبحا (2(

) يـوم  5) فَالْمدبرات أَمـرا ( 4سبقًا (
) 7) تتبعها الرادفَةُ (6ترجف الراجِفَةُ (



) أَبصـارها  8قُلُوب يومئذ واجِفَـةٌ ( 
ونَ أَئنا لَمردودونَ في ) يقُول9ُخاشعةٌ (
) ةرافةً  10الْحـرخا نظَاما عذَا كُنأَئ (

) 12) قَالُوا تلْك إِذًا كَرةٌ خاسرةٌ (11(
) فَإِذَا هم 13فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ (

) ةراهى 14بِالسوسيثُ مدح اكلْ أته (
)15بر اهادى ) إِذْ نسِ طُوقَدالْم ادبِالْو ه
) اذْهب إِلَى فرعونَ إِنـه طَغـى   16(
) 18) فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَنْ تزكَّى (17(

) فَأَراه 19وأَهديك إِلَى ربك فَتخشى (
) فَكَـذَّب وعصـى   20الَْآيةَ الْكُبرى (



حشـر  ) ف22َ) ثُم أَدبر يسـعى ( 21(
) فَقَالَ أَنا ربكُـم الْـأَعلَى   23فَنادى (

) فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الَْآخرة والْأُولَى 24(
) إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لمن يخشـى  25(
) أَأَنتم أَشد خلْقًا أَمِ السماُء بناهـا  26(
) 28) رفَع سـمكَها فَسـواها (  27(

) 29وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضـحاها ( 
) أَخرج 30والْأَرض بعد ذَلك دحاها (

) والْجِبـالَ  31منها ماَءها ومرعاهـا ( 
) متاعا لَكُم ولأَنعـامكُم  32أَرساها (

) 34) فَإِذَا جاَءت الطَّامةُ الْكُبرى (33(



) 35ر الْإِنسانُ مـا سـعى (  يوم يتذَكَّ
) فَأَمـا  36وبرزت الْجحيم لمن يرى (

) 38) وَآثَر الْحياةَ الدنيا (37من طَغى (
) وأَما من 39فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى (

خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى 
) 41الْجنةَ هي الْمـأْوى ( ) فَإِنَّ 40(

يسأَلُونك عنِ الساعة أَيـانَ مرسـاها   
) إِلَى 43) فيم أَنت من ذكْراها (42(

) إِنما أَنت منذر من 44ربك منتهاها (
) كَأَنهم يوم يرونها لَـم  45يخشاها (

شثُوا إِلَّا علْبا (ياهحض ةً أَو46ي (  



  
  سورة عبس 
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) 2) أَنْ جاَءه الْأَعمى (1عبس وتولَّى (

) أَو يـذَّكَّر  3وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى (
) 5) أَما منِ استغنى (4فَتنفَعه الذِّكْرى (

دصت لَه تأَلَّـا   6ى (فَأَن ـكلَيا عمو (
) 8) وأَما من جاَءك يسـعى ( 7يزكَّى (

) 10) فَأَنت عنه تلَهى (9وهو يخشى (
) فَمن شاَء ذَكَره 11كَلَّا إِنها تذْكرةٌ (

)12) ةمكَرم فحي ص13) ف ةفُوعرم (



) ةرطَهف14َمي سدبِأَي () ةامٍ 15ررك (
) ةرر16ب) ها أَكْفَرانُ مسلَ الْإِن17) قُت (

) لَقَهٍء خيش أَي ن18م   طْفَـةن ـنم (
) هرفَقَد لَقَه19خ   هـرسـبِيلَ يالس ثُم (

)20) هرفَأَقْب هاتأَم اَء 21) ثُمإِذَا ش ثُم (
) هرش22أَنكَلَّا لَم (   هـرـا أَمقْضِ ما ي

)23) هامانُ إِلَى طَعسظُرِ الْإِنن24) فَلْي (
) ثُـم شـقَقْنا   25أَنا صببنا الْماَء صبا (

) فَأَنبتنا فيهـا حبـا   26الْأَرض شقا (
) وزيتونـا  28) وعنبا وقَضـبا ( 27(

) 30( ) وحـدائق غُلْبـا  29ونخلًا (



ــا ( أَبــةً وهفَاك31و ــا لَكُــماعتم (
) كُمامعأَنلةُ  32وـاخالص اَءتفَإِذَا ج (

)33 ) يـهأَخ نُء مرالْم رفي مو34) ي (
) أَبِيهو هأُم35و) نِيهبو هتباحص36) و (

) نِيهغأْنٌ يش ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ ام37ل (
) ضـاحكَةٌ  38وجوه يومئذ مسـفرةٌ ( 

) ووجوه يومئذ علَيهـا  39مستبشرةٌ (
) أُولَئـك  41) ترهقُها قَترةٌ (40غَبرةٌ (

  ) 42هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ (
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كُو سمإِذَا الش) ت1ر  ـومجإِذَا النو (

) تركَد2ان) تريالُ سإِذَا الْجِب3) و (
) طِّلَتع ارشإِذَا الْع4و وشحإِذَا الْوو (

) ترش5ح) ترجس ارإِذَا الْبِح6) و (
) تجوز فُوسإِذَا النةُ 7وُءودوإِذَا الْمو (

) لَتئذ8َس بِأَي ( ) لَـتبٍ قُتإِذَا 9نو (
 ) تـرشن فحاُء  10الصـمإِذَا السو (

) طَت11كُش  ترـعس يمحإِذَا الْجو (
)12) فَتلةُ أُزنإِذَا الْج13) و تملع (

) ترضا أَحم فْس14ن   فَلَـا أُقِْسـم (



) 16) الْجوارِ الْكُـنسِ ( 15بِالْخنسِ (
اللَّيو) سعسحِ إِذَا  17لِ إِذَا عـبالصو (

) فَّسنـولٍ كَـرِميٍ   18تسلُ رلَقَو هإِن (
) ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكـنيٍ  19(
) ومـا  21) مطَاعٍ ثَـم أَمـنيٍ (  20(

 ) ـوننجبِم كُمباح22ص  َآهر لَقَـدو (
علَى الْغيبِ  ) وما هو23بِالْأُفُقِ الْمبِنيِ (

) وما هو بِقَـولِ شـيطَان   24بِضنِنيٍ (
) إِنْ هو 26) فَأَين تذْهبونَ (25رجِيمٍ (

) نيالَملْعل كْر27إِلَّا ذ كُمناَء مش نمل (
) يمقتساُءونَ إِلَّـا أَنْ  28أَنْ يشا تمو (



) نيالَمالْع بر اَء اللَّهش29ي (  
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) تفَطَراُء انم1إِذَا الس باكإِذَا الْكَوو (
) تثَرت2ان ) تـرفُج ارإِذَا الْبِح3) و (

) ترثعب ورإِذَا الْقُبا 4وم فْسن تملع (
) ترأَخو تما ا5قَدها أَيا ) يانُ مسلْإِن

) الَّذي خلَقَـك  6غَرك بِربك الْكَرِميِ (
) لَكدفَع اكوـا  7فَسم ةورص ي أَيف (

) ككَّباَء رينِ 8شونَ بِالدكَذِّبلْ تكَلَّا ب (



)9) نيظافلَح كُملَيإِنَّ عا 10) وامرك (
) بِنيف11ْكَاتا تونَ ملَمعلُونَ () ي12ع (

) وإِنَّ الْفُجـار  13إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ (
) يصلَونها يوم الـدينِ  14لَفي جحيمٍ (

)15) بِنيائا بِغهنع ما هما 16) ومو (
) ثُم ما أَدراك 17أَدراك ما يوم الدينِ (

ا تملك نفْس ) يوم ل18َما يوم الدينِ (
) لَّهل ذئموي رالْأَمئًا ويفْسٍ شن19ل (  
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) نيطَفِّفلْملٌ ليـالُوا  1وإِذَا اكْت ينالَّذ (

) وإِذَا كَالُوهم 2علَى الناسِ يستوفُونَ (
) أَلَـا يظُـن   3رونَ (أَو وزنوهم يخِس

) ليومٍ عظـيمٍ  4أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ (
)5) نيالَمالْع برل اسالن قُومي مو6) ي (

) 7كَلَّا إِنَّ كتاب الْفُجارِ لَفي سجنيٍ (
) نيجا سم اكرا أَدم8و قُومرم ابتك (

)9ذئمولٌ ييو ( ) كَذِّبِنيلْم10ل ينالَّذ (
) وما يكَـذِّب  11يكَذِّبونَ بِيومِ الدينِ (
) إِذَا تتلَى علَيه 12بِه إِلَّا كُلُّ معتد أَثيمٍ (



) نيلالْأَو رياطا قَالَ أَسناتلْ 13َآيكَلَّا ب (
رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَـانوا يكِْسـبونَ   

)14    ـذئموي هِـمبر ـنع مهكَلَّا إِن (
) ثُم إِنهـم لَصـالُو   15لَمحجوبونَ (

) ثُم يقَالُ هذَا الَّذي كُنتم 16الْجحيمِ (
) كَلَّا إِنَّ كتاب الْأَبرارِ 17بِه تكَذِّبونَ (
) نيلِّيي عـونَ 18لَفلِّيا عم اكرا أَدمو ( 

)19 ) قُـومرم ابت20) ك  هدـهشي (
) إِنَّ الْأَبرار لَفي نعـيمٍ  21الْمقَربونَ (

) 23) علَى الْأَرائـك ينظُـرونَ (  22(
) 24تعرِف في وجوههِم نضرةَ النعيمِ (



) ختامه 25يسقَونَ من رحيقٍ مختومٍ (
لْيتنافَسِ الْمتنافسـونَ  مسك وفي ذَلك فَ

) عينـا  27) ومزاجه من تسنِيمٍ (26(
) إِنَّ الَّـذين  28يشرب بِها الْمقَربونَ (

أَجرموا كَانوا من الَّذين َآمنوا يضحكُونَ 
) 30) وإِذَا مروا بِهِم يتغـامزونَ ( 29(

ى أَهلهِم انقَلَبوا فَكهِـني  وإِذَا انقَلَبوا إِلَ
) وإِذَا رأَوهــم قَــالُوا إِنَّ هؤلَــاِء 31(

) ومـا أُرسـلُوا علَـيهِم    32لَضالُّونَ (
) نيظاف33ح  ـنوا منَآم ينالَّذ موفَالْي (

) علَى الْأَرائـك  34الْكُفَّارِ يضحكُونَ (



ب الْكُفَّـار مـا   ) هلْ ثُو35ينظُرونَ (
  ) 36كَانوا يفْعلُونَ (
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) قَّتشاُء انمـا  1إِذَا السهبرل تنأَذو (

) قَّتح2و ) تـدم ضإِذَا الْأَر3) و (
 ) لَّـتختا ويها فم أَلْقَت4و  ـتنأَذو (

) يا أَيها الْإِنسانُ إِنك 5وحقَّت ( لربها
) يهلَاقا فَمحكَد كبإِلَى ر حا 6كَادفَأَم (

 ) ينِـهمبِي هابتك يأُوت ن7م  فـوفَس (



) وينقَلب إِلَى 8يحاسب حسابا يِسريا (
ه ) وأَما من أُوتي كتاب9أَهله مسرورا (

) رِهاَء ظَهرا  10وـورو ثُبعدي فوفَس (
) إِنه كَانَ في 12) ويصلَى سعريا (11(

) إِنه ظَن أَنْ لَن يحور 13أَهله مسرورا (
) 15) بلَى إِنَّ ربه كَانَ بِه بصريا (14(

وسق ) واللَّيلِ وما 16فَلَا أُقِْسم بِالشفَقِ (
)17) قسرِ إِذَا اتالْقَم18) و  نكَبـرلَت (

) فَما لَهم لَا يؤمنونَ 19طَبقًا عن طَبقٍ (
) وإِذَا قُرِئ علَـيهِم الْقُـرَآنُ لَـا    20(

) بـلِ الَّـذين كَفَـروا    21يسجدونَ (



) واللَّه أَعلَم بِما يوعـونَ  22يكَذِّبونَ (
) إِلَّـا  24فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ ( )23(

 رأَج ملَه اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينالَّذ
) وننمم ر25غَي (  

  
  سورة الربوج 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) والْيــومِ 1والســماِء ذَات الْبــروجِ (

) ودعو2الْمشمو داهشو () ودلَ 3هقُت (
) وددالْأُخ ابح4أَص قُودالْو ارِ ذَاتالن (

)5) ودا قُعهلَيع ملَـى  6) إِذْ هع مهو (



) ودهش نِنيمؤلُونَ بِالْمفْعا يـا  7ممو (
نقَموا منهم إِلَّا أَنْ يؤمنوا بِاللَّه الْعزِيـزِ  

) يدمي 8الْحالَّذ (  اتاوـمالس لْكم لَه
) هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَر9و (

  ثُـم اتنمؤالْمو نِنيمؤوا الْمنفَت ينإِنَّ الَّذ
   ـملَهو مـنهج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم

) إِنَّ الَّذين َآمنـوا  10عذَاب الْحرِيقِ (
لُوا الصمعـرِي  وجت اتنج ملَه اتحال

   الْكَـبِري زالْفَـو كذَل ارها الْأَنهتحت نم
)11) يددلَش كبر طْش12) إِنَّ ب هإِن (

) يدعيو ئدبي و13ه   فُـورالْغ ـوهو (



) ودد14الْو) جِيدشِ الْمر15) ذُو الْع (
 رِيدا يمالٌ ليثُ  16(فَعـدح اكلْ أَته (

) ودن17الْج) ودثَمنَ ووعرلِ 18) فب (
) واللَّـه  19الَّذين كَفَروا في تكْذيبٍ (

) بلْ هو قُـرَآنٌ  20من ورائهِم محيطٌ (
) جِيد21م) فُوظححٍ مي لَو22) ف (  

  
  سورة الطارق 
نِ الرمحالر مِ اللَّهيمِبِسح  

) وما أَدراك مـا  1والسماِء والطَّارِقِ (
) 2الطَّارِق) بالثَّاق مجإِنْ كُلُّ 3) الن (



) فَلْينظُـرِ  4نفْسٍ لَما علَيها حـافظٌ ( 
) قلخ مانُ مسقٍ 5الْإِنافاٍء دم نم قلخ (

)6رالتلْبِ ونِ الصيب نم جرخـبِ  ) يائ
)7) رلَقَاد هعجلَى رع هلَى 8) إِنبت موي (

) رائرـرٍ  9الساصلَا نو ةقُو نم ا لَهفَم (
ــعِ (10( جالر اِء ذَاتــم الس11) و (

) إِنه لَقَـولٌ  12والْأَرضِ ذَات الصدعِ (
) إِنهم 14) وما هو بِالْهزلِ (13فَصلٌ (

) 16) وأَكيد كَيدا (15يكيدونَ كَيدا (
  ) 17فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا (



  
  سورة األعلى 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) الَّذي خلَق 1سبحِ اسم ربك الْأَعلَى (

) 3) والَّذي قَـدر فَهـدى (  2فَسوى (
) فَجعلَه غُثَاًء 4أَخرج الْمرعى ( والَّذي

) إِلَّا 6) سنقْرِئُك فَلَا تنسى (5أَحوى (
ما شاَء اللَّه إِنه يعلَم الْجهر وما يخفَـى  

) فَـذَكِّر إِنْ  8) ونيسرك للْيسرى (7(
) سيذَّكَّر من يخشى 9نفَعت الذِّكْرى (

) الَّـذي  11ويتجنبها الْأَشقَى ( )10(



) ثُم لَا يموت 12يصلَى النار الْكُبرى (
) قَد أَفْلَح من تزكَّى 13فيها ولَا يحيا (

) بلْ 15) وذَكَر اسم ربه فَصلَّى (14(
) والَْآخرةُ خير 16تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا (

قَى (و17أَب   فـحـي الصذَا لَفإِنَّ ه (
) صحف إِبراهيم وموسـى  18الْأُولَى (

)19 (  
  

  سورة الغاشية 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 ) ةـياشيثُ الْغدح اكلْ أَت1ه  ـوهجو (



) 3) عاملَةٌ ناصـبةٌ ( 2يومئذ خاشعةٌ (
ا حارلَى نصةً (تينٍ  4امـيع نقَى مست (

) ةـرِيعٍ  5َآنِيض نإِلَّا م امطَع ملَه سلَي (
) 7) لَا يسمن ولَا يغنِي من جـوعٍ ( 6(

) لسعيِها راضيةٌ 8وجوه يومئذ ناعمةٌ (
)9) ةيالع ةني جا 10) فيهف عمسلَا ت (

) فيها 12يها عين جارِيةٌ () ف11لَاغيةً (
) وأَكْواب موضوعةٌ 13سرر مرفُوعةٌ (

) وزرابِي 15) ونمارِق مصفُوفَةٌ (14(
) أَفَلَا ينظُرونَ إِلَـى الْإِبِـلِ   16مبثُوثَةٌ (

) قَتلخ ف17كَي فاِء كَيمإِلَى السو (



) تعفإِلَى الْج18ِرو ( تبصن فالِ كَيب
)19   تحـطس ـفضِ كَيإِلَى الْأَرو (
)20 ) ـذَكِّرم تا أَنمإِن 21) فَذَكِّر (

) إِلَّـا مـن   22لَست علَيهِم بِمسيطرٍ (
) كَفَرلَّى وو23ت  ـذَابالْع اللَّه هذِّبعفَي (

) ر24الْأَكْب مهابا إِين25() إِنَّ إِلَي  ثُـم (
) مهابسا حنلَي26إِنَّ ع (  

  
  سورة الفجر 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) والشـفْعِ  2) ولَيالٍ عشرٍ (1والْفَجرِ (



) هلْ في 4) واللَّيلِ إِذَا يسرِ (3والْوترِ (
) أَلَم تر كَيف 5ذَلك قَسم لذي حجرٍ (

) إِرم ذَات الْعمـاد  6ربك بِعاد (فَعلَ 
)7) ي الْبِلَادا فثْلُهم لَقخي ي لَم8) الَّت (

 ) ادبِـالْو رخوا الصابج ينالَّذ ودثَم9و (
) ادتي الْأَونَ ذوعرفا 10ووطَغ ينالَّذ (

) ي الْبِلَاد11ف  ـادا الْفَسيهوا ففَأَكْثَر (
) فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ 12(
)13) ادصرلَبِالْم كبـا  14) إِنَّ رفَأَم (

  ـهمعنو همفَأَكْر هبر لَاهتا ابانُ إِذَا مسالْإِن
) وأَما إِذَا مـا  15فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ (



يقُولُ ربي أَهاننِ ابتلَاه فَقَدر علَيه رِزقَه فَ
)16) يمتونَ الْيكْرِمل لَا ت17) كَلَّا ب (

) 18ولَا تحاضونَ علَى طَعامِ الْمسكنيِ (
) 19وتأْكُلُونَ التـراثَ أَكْلًـا لَمـا (   

) كَلَّا إِذَا 20وتحبونَ الْمالَ حبا جما (
) وجـاَء  21دكَّت الْأَرض دكا دكا (
) وجِـيَء  22ربك والْملَك صفا صفا (

يومئذ بِجهنم يومئذ يتذَكَّر الْإِنسانُ وأَنى 
) يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت 23لَه الذِّكْرى (

) فَيومئذ لَا يعذِّب عذَابـه  24لحياتي (
) د25أَحقوثلَا يو ( ) دأَح ثَاقَه26و (



) ارجِعـي  27يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ (
) فَادخلي 28إِلَى ربك راضيةً مرضيةً (

  ) 30) وادخلي جنتي (29في عبادي (
  

  سورة البلد 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

لَدذَا الْببِه ذَا 1( لَا أُقِْسملٌّ بِهح تأَنو (
) لَد2الْب) لَدا ومو دالوا 3) ولَقْنخ لَقَد (

) دي كَبانَ فس4الْإِن  أَنْ لَـن بسحأَي (
) دأَح هلَيع رقْدالًا 5يم لَكْتقُولُ أَهي (

) 7) أَيحسب أَنْ لَم يره أَحد (6لُبدا (



) ولسانا وشفَتينِ 8لَه عينينِ ( أَلَم نجعلْ
) فَلَا اقْتحم 10) وهديناه النجدينِ (9(

) 12) وما أَدراك ما الْعقَبةُ (11الْعقَبةَ (
) ةقَبر ي  13فَكمٍ ذـوي يف امإِطْع أَو (

) ةبغس14م ) ـةبقْرا ذَا ميمت15) ي أَو (
سم) ةبرتا ذَا مين16ك   ـنكَـانَ م ثُم (

الَّذين َآمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصـوا  
) ــةمحر17بِالْم ابــحأَص ــكأُولَئ (

) ةنمي18الْم ما هناتوا بَِآيكَفَر ينالَّذو (
) ةأَمشالْم ابح19أَص   ـارن هِملَـيع (

  ) 20( مؤصدةٌ



  
  سورة الشمس 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) والْقَمرِ إِذَا تلَاها 1والشمسِ وضحاها (

) واللَّيـلِ إِذَا  3) والنهارِ إِذَا جلَّاها (2(
) 5) والسماِء وما بناهـا ( 4يغشاها (

مـا  ) ونفْسٍ و6والْأَرضِ وما طَحاها (
) فَأَلْهمها فُجورها وتقْواهـا  7سواها (

) وقَد خاب 9) قَد أَفْلَح من زكَّاها (8(
) كَذَّبت ثَمود بِطَغواها 10من دساها (

) فَقَالَ لَهم 12) إِذ انبعثَ أَشقَاها (11(



) 13رسولُ اللَّه ناقَةَ اللَّـه وسـقْياها (  
  ـمهبر هِملَيع مدما فَدوهقَرفَع وهفَكَذَّب

) ولَا يخاف عقْباها 14بِذَنبِهِم فَسواها (
)15 (  

  
  سورة الليل 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) والنهارِ إِذَا تجلَّى 1واللَّيلِ إِذَا يغشى (

)2الذَّكَر لَقا خمثَى (  ) والْـأُنإِنَّ 3و (
) فَأَما من أَعطَى واتقَى 4سعيكُم لَشتى (

) فَسنيسـره  6) وصدق بِالْحسنى (5(



) وأَما من بخلَ واسـتغنى  7للْيسرى (
) فَسنيسـره  9) وكَذَّب بِالْحسنى (8(

عنه مالُـه إِذَا  ) وما يغنِي 10للْعسرى (
) وإِنَّ 12) إِنَّ علَينا لَلْهدى (11تردى (

) فَأَنذَرتكُم نارا 13لَنا لَلَْآخرةَ والْأُولَى (
) 15) لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى (14تلَظَّى (

) وسـيجنبها  16الَّذي كَذَّب وتولَّى (
ي يؤتي مالَه يتزكَّـى  ) الَّذ17الْأَتقَى (

) وما لأَحد عنده من نِعمة تجزى 18(
) 20) إِلَّا ابتغاَء وجه ربه الْأَعلَى (19(

  ) 21ولَسوف يرضى (



  
  سورة الضحى 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
ا ) م2) واللَّيلِ إِذَا سجى (1والضحى (

) ولَلَْآخرةُ خير 3ودعك ربك وما قَلَى (
) ولَسوف يعطيـك  4لَك من الْأُولَى (

) أَلَم يجِدك يتيما فََآوى 5ربك فَترضى (
) ووجدك 7) ووجدك ضالا فَهدى (6(

هـر  ) فَأَما الْيتيم فَلَا تق8ْعائلًا فَأَغْنى (
)9) رهنلَ فَلَا تائا السأَمـا  10) وأَمو (

  ) 11بِنِعمة ربك فَحدثْ (



  
  سورة الشرح 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) كردص لَك حرشن ا  1أَلَمنـعضوو (

) كروِز كن2ع  كـرظَه قَضي أَنالَّذ (
)3ا لَكنفَعرو ( ) ككْر4ذ   ـعفَـإِنَّ م (

) 6) إِنَّ مع الْعسرِ يسرا (5الْعسرِ يسرا (
) بصفَان غْت7فَإِذَا فَر   ـكبإِلَـى رو (

) غَب8فَار (  
  

  سورة التني 



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) ونتيالزنيِ والت1و) ينِنيطُورِ س2) و (

) لَقَـد خلَقْنـا   3لْبلَد الْـأَمنيِ ( وهذَا ا
) ثُم رددناه 4الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِميٍ (

) نيلاففَلَ سـوا    5أَسنَآم ينإِلَّـا الَّـذ (
   ـرغَي ـرأَج مفَلَه اتحاللُوا الصمعو

) وننمينِ   6مبِالـد ـدعب ككَذِّبا يفَم (
)7أَلَي () نيماككَمِ الْحبِأَح اللَّه 8س (  

  سورة العلق 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

) لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاس1اقْر  لَـقخ (



) اقْرأْ وربك الْأَكْرم 2الْإِنسانَ من علَقٍ (
 ) علَّم الْإِنسان4َ) الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ (3(

) لَمعي ا لَمى 5مطْغانَ لَيسكَلَّا إِنَّ الْإِن (
) إِنَّ إِلَى ربـك  7) أَنْ رَآه استغنى (6(

) 9) أَرأَيت الَّذي ينهـى ( 8الرجعى (
) أَرأَيت إِنْ كَـانَ  10عبدا إِذَا صلَّى (

) أَو أَمـر بِـالتقْوى   11علَى الْهدى (
) 13رأَيت إِنْ كَذَّب وتـولَّى ( ) أ12َ(

) كَلَّا لَئن لَم 14أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى (
) ةياصبِالن نفَعسلَن هتن15ي ةبكَاذ ةياصن (

) ئَةاط16خ) هيادن عد17) فَلْي عدنس (



سـجد  ) كَلَّا لَا تطعـه وا 18الزبانِيةَ (
) رِباقْت19و (  

  
  سورة القدر

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) وما أَدراك 1إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ (

) لَيلَةُ الْقَدرِ خير مـن  2ما لَيلَةُ الْقَدرِ (
) تنزلُ الْملَائكَةُ والـروح  3أَلْف شهرٍ (

يهرٍ (فكُلِّ أَم نم هِمبر 4ا بِإِذْن  ـلَامس (
  ) 5هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ (



  
  سورة البينة 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتـابِ  
والْمشرِكني منفَكِّني حتى تأْتيهم الْبينـةُ  

) رسولٌ من اللَّه يتلُو صحفًا مطَهرةً 1(
) وما تفَـرق  3) فيها كُتب قَيمةٌ (2(

الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعـد مـا   
) وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا 4جاَءتهم الْبينةُ (

اَء ويقيمـوا  اللَّه مخلصني لَه الدين حنفَ
 ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ والص



) إِنَّ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتـابِ  5(
والْمشرِكني في نارِ جهنم خالدين فيها 

) ةرِيالْب رش مه كوا 6أُولَئنَآم ينإِنَّ الَّذ (
وا الصالحات أُولَئك هم خير الْبرِية وعملُ

)7  نـدع اتنج هِمبر دنع مهاؤزج (
تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيهـا  
  ـكذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ردأَب

) هبر يشخ نم8ل (  
  

  سورة الزلزلة 



يمِبِسحنِ الرمحالر مِ اللَّه  
ــا (  الَهزِلْز ضــأَر ــت الْ ) 1إِذَا زلْزِلَ

) وقَـالَ  2وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَهـا ( 
) يومئـذ تحـدثُ   3الْإِنسانُ ما لَها (

) 5) بِأَنَّ ربك أَوحى لَها (4أَخبارها (
شتاتا ليروا أَعمالَهم يومئذ يصدر الناس أَ

)6   هـرا يـريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نفَم (
)7) هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نم8) و(  

  
  سورة العاديات 



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) فَالْمورِيات قَدحا 1والْعاديات ضبحا (

) فَأَثَرنَ بِـه  3مغريات صبحا () فَال2ْ(
) إِنَّ 5) فَوسطْن بِـه جمعـا (  4نقْعا (

) ودلَكَن هبرانَ لس6الْإِن كلَى ذَلع هإِنو (
) هِيد7لَش  يدـدرِ لَشيالْخ بحل هإِنو (

 )9) أَفَلَا يعلَم إِذَا بعثر ما في الْقُبورِ (8(
) إِنَّ ربهم 10وحصلَ ما في الصدورِ (

) بِريلَخ ذئموي 11بِهِم (  
  

  سورة القارعة 



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) وما أَدراك 2) ما الْقَارِعةُ (1الْقَارِعةُ (

) يـوم يكُـونُ النـاس    3ما الْقَارِعةُ (
باشِ الْمكَالْفَر) الُ 4ثُوثكُونُ الْجِبتو (

) فَأَما من ثَقُلَـت  5كَالْعهنِ الْمنفُوشِ (
) هازِينو6م) ةياضر ةيشي عف و7) فَه (

) هازِينوم فَّتخ نا مأَمةٌ 8واوِيه هفَأُم (
)9) هيا هم اكرا أَدمةٌ 10) ويامح ارن (
)11 (  

  
  التكاثر  سورة



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) كَاثُرالت اكُم1أَلْه قَابِرالْم مترى زتح (

) ثُم كَلَّـا  3) كَلَّا سوف تعلَمونَ (2(
) كَلَّا لَو تعلَمونَ علْم 4سوف تعلَمونَ (

) ثُـم  6) لَترونَّ الْجحـيم ( 5الْيقنيِ (
) ثُم لَتسأَلُن يومئذ 7ترونها عين الْيقنيِ (لَ

  ) 8عنِ النعيمِ (
  

  سورة العصر 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

) 2) إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ (1والْعصرِ (



   اتحـاللُـوا الصمعوا ونَآم ينإِلَّا الَّذ
  ) 3الْحق وتواصوا بِالصبرِ (وتواصوا بِ

  
  سورة اهلمزة 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) ةزلُم ةزمكُلِّ هلٌ لي1و  ـعمي جالَّذ (

) هددعالًا و2م هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحي (
)3) ةطَمي الْحذَنَّ فبنـا  4) كَلَّا لَيمو (
ةُ (أَدطَما الْحم اكةُ 5روقَدالْم اللَّه ارن (
)6) ةدلَى الْأَفْئع عطَّلي تـا  7) الَّتهإِن (

) في عمد ممـددة  8علَيهِم مؤصدةٌ (



)9 (  
  

  سورة الفيل 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
بِ الْفيلِ أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحا

) 2) أَلَم يجعلْ كَيدهم في تضليلٍ (1(
) تـرميهِم  3وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ (
) فَجعلَهـم  4بِحجارة مـن سـجيلٍ (  

  ) 5كَعصف مأْكُولٍ (
  

  سورة قريش 



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) إِيلَافهِم رِحلَةَ الشتاِء 1لإِيلَاف قُريشٍ (

) فيالص2و  ـتيذَا الْبه بوا ردبعفَلْي (
)3  مهـنَآموعٍ وج نم مهمي أَطْعالَّذ (

) فوخ ن4م (  
  

  سورة املاعون 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

لك ) فَذ1َأَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ (
) يمتالْي عدي يلَـى  2الَّذع ضحلَا يو (
) 4) فَويلٌ للْمصلِّني (3طَعامِ الْمسكنيِ (



) 5الَّذين هم عن صـلَاتهِم سـاهونَ (  
) ويمنعونَ الْماعونَ 6الَّذين هم يراُءونَ (

)7 (  
  

  سورة الكوثر 
  الرحيمِبِسمِ اللَّه الرحمنِ 

) ثَرالْكَو اكنطَيا أَع1إِن   ـكبرـلِّ لفَص (
) رحان2و) رتالْأَب وه انِئَك3) إِنَّ ش (  

  
  سورة الكافرون 



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) لَا أَعبـد مـا   1قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ (

عابِدونَ ما أَعبـد  ) ولَا أَنتم 2تعبدونَ (
)3) متدبا عم ابِدا علَا أَن4) و متلَا أَنو (

) دبا أَعونَ مابِد5ع  ـيلو كُميند لَكُم (
  ) 6دينِ (

  
  سورة النصر 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) حالْفَتو اللَّه رصاَء ن1إِذَا ج  ـتأَيرو (

) 2س يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجا (النا



فَسبح بِحمد ربك واستغفره إِنه كَـانَ  
  ) 3توابا (

  
  سورة املسد 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) بتبٍ وا أَبِي لَهدي تبـى  1تا أَغْنم (

) با كَسمو الُهم هن2عا  ) سـارلَى نصي
) وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ 3ذَات لَهبٍ (

)4) دسم نلٌ مبا حهي جِيد5) ف (  
  

  سورة اإلخالص 



  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) دأَح اللَّه و1قُلْ ه) دمالص 2) اللَّه لَم (

) ولَدي لَمو دل3يكُني لَما   ) وكُفُـو لَه
) د4أَح (  

  
  سورة الفلق 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) من شـر مـا   1قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ (

) لَق2خ) قَبقٍ إِذَا وغَاس رش نم3) و (
) قَدي الْعف فَّاثَاتالن رش نم4و  ـنمو (

 دسإِذَا ح داسح ر5(ش (  



  
  سورة الناس 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) ملك النـاسِ  1قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ (

) من شر الْوسـواسِ  3) إِلَه الناسِ (2(
) الَّذي يوسوِس في صدورِ 4الْخناسِ (

  ) 6) من الْجِنة والناسِ (5الناسِ (



  هذا امللفمقدمة عن 
  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِِِ

احلمد ِهللا ، والصالةُ والسالم علَـى  
رسولِ اهللا ، وعلَى آله وصحبه ومـن  

  وااله. وبعد :
فقد مجعت هذا املصحف عن طريق 
النسخ واللصق من برنـامج القـرآن   

 7.01الكرمي لشركة حرف اإلصدار 
ر فيـه  ؛ حيث إن الربنـامج املـذكو  

خاصية نقل النص صـفحة بصـفحة   
  بالرسم اإلمالئي العادي احلديث.



أما سبب مجعي هلذا املصحف ؛ فألنه 
قد انتشر على الشبكة العاملية األنترنت 
بعض املصاحف وفيها أخطـاء مثـل:   
نقص فتحة أو كسرة أو كتابة اهلمـزة  
بصورة خاطئة ، مثل كتابـة كلمـة :   

ن)، فجـاء  (اِإلنسان) هكذا: (اِألنسا
هذا املصحف وهللا احلمد لـيس فيـه   

ومـن وجـد    -إن شاء اهللا  -أخطاء 
  مالحظة فلينبه إليها مشكوراً.

وهذا املصحف مضبوط علـى مـا   
يوافق رواية حفص عن عاصم.، وبعد 



أن نسخت كامل املصحف راعيت يف 
مراجعته القواعد اإلمالئيـة احلديثـة؛   
لتيسري البحـث يف هـذا املصـحف    

اء واحـد للكلمـة مث   باستعمال هج
البحث عنها يف عدة مستندات، ومن 

  هذه األمور اليت راعيتها:  
غيرت بعض اهلمزات لتوافق الرسم 
اإلمالئي العادي ، مثال : غريت مهزة: 
ءأنذرم ، فحولتها إىل : أأنـذرم.  
وغيرت : ءامن ، إىل : آمن ، وكذلك 
: قرءان ، إىل : قرآن؛ وهذا ليسـهل  



  ستند.البحث يف امل
وكذلك رموز أحكام التجويد ليس 
هلا حظ يف هذا املصحف ألنه بالرسـم  
اإلمالئي العادي ووضـع ألغـراض   
البحث باحلرف ، والشكل ، وبعـض  

 الكلمة ، وغري ذلك.

مثال للبحث : إذا سألنا سائل فقال 
: هو يوجد يف القرآن حـرف الغـني   
مشدداً؟ فما علينا إال أن نضع يف حمرك 

) وعليـه شـدة مث   البحث حرف (غّ
نضغط زر البحث ونـرى النتـائج ،   



والنتيجة هي : ال يوجد حرف الغـني  
  مشدداً يف القرآن الكرمي.

أما من أراد مصحفاً بالرسم العثماين 
عمله يف برنامج وورد للكتابة فهو تليس

موجود لدي شركة حـرف وشـركة   
الدواجل ، وعندي نسخة كاملة منهما 

  د ملن أرد.مكتوبة يف هيئة برنامج وور
وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلـى  

   آله وصحبه واحلمد هللا رب العاملني.
  هـ13/6/1423أبو إبراهيم 


