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ـَنِ الرحيمِ  .1   بِسمِ اللّه الرحم

2.  نيالَمالْع بر للّه دمالْح  

  الرحمـنِ الرحيمِ  .3

  مـالك يومِ الدينِ  .4

5.  نيعتسن اكوإِي دبعن اكإِي  

6.  يمقاطَ املُسترــــا الصناهد  

 ذين أَنعمت علَيهِم غَريِ املَغضوبِ علَيهِم والَ الضالِّني صراطَ الَّ .7
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  امل  .1

2.  نيقتى لِّلْمده يهف بيالَ ر ابتالْك كذَل  

3. ونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينقُونَ الَّذنفي ماهقْنزا رممالةَ و  

  والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِاآلخرة هم يوقنونَ  .4

  أُولَـئك علَى هدى من ربهِم وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ  .5

  يهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم الَ يؤمنونَ إِنَّ الَّذين كَفَرواْ سواٌء علَ .6

7.  يمعظ ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهمع اللّه متخ  

  ني ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللّه وبِالْيومِ اآلخرِ وما هم بِمؤمنِ .8

  يخادعونَ اللّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِالَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ  .9

  في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللّه مرضاً ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ  .10

  واْ إِنما نحن مصلحونَ وإِذَا قيلَ لَهم الَ تفِْسدواْ في اَألرضِ قَالُ .11

  أَال إِنهم هم الْمفِْسدونَ ولَـكن الَّ يشعرونَ  .12

وإِذَا قيلَ لَهم آمنواْ كَما آمن الناس قَالُواْ أَنؤمن كَما آمن السفَهاء أَال إِنهم هم السفَهاء  .13
  ولَـكن الَّ يعلَمونَ 

ا لَقُواْ الَّذين آمنواْ قَالُواْ آمنا وإِذَا خلَواْ إِلَى شياطينِهِم قَالُواْ إِنا معكْم إِنما نحن وإِذَ .14
  مستهزِؤونَ 

  اللّه يستهزِىُء بِهِم ويمدهم في طُغيانِهِم يعمهونَ  .15

  لَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تجارتهم وما كَانواْ مهتدين أُولَـئك الَّذين اشترواْ الضالَ .16

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد ناراً فَلَما أَضاءت ما حولَه ذَهب اللّه بِنورِهم وتركَهم في  .17
  ظُلُمات الَّ يبصرونَ 

18. الَ ي مفَه يمع كْمب مونَ صجِعر  



19.  ني آذَانِهِم مف مهابِعلُونَ أَصعجي قربو دعرو اتظُلُم يهاء فمالس نبٍ ميكَص أَو
 رِينيطٌ بِالْكافحم واللّه توالْم ذَرقِ حاعوالص  

 فيه وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَامواْ ولَو شاء يكَاد الْبرق يخطَف أَبصارهم كُلَّما أَضاء لَهم مشواْ .20
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شإِنَّ اللَّه ع مارِهصأَبو هِمعمبِس بلَذَه اللّه  

  يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ  .21

لَّذي جعلَ لَكُم اَألرض فراشاً والسماء بِناء وأَنزلَ من السماء ماء فَأَخرج بِه من الثَّمراتا .22
  رِزقاً لَّكُم فَالَ تجعلُواْ للّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ 

فَأْتواْ بِسورة من مثْله وادعواْ شهداءكُم من دون وإِن كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا  .23
 نيقادص متإِنْ كُن اللّه  

24.  رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحو اسا النهقُودي والَّت ارقُواْ النلُواْ فَاتفْعلَن تلُواْ وفْعت فَإِن لَّم  

25. ين آمرِ الَّذشبا وكُلَّم ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج مأَنَّ لَه اتحاللُواْ الصمعواْ ون
رزِقُواْ منها من ثَمرة رزقاً قَالُواْ هـذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ وأُتواْ بِه متشابِهاً ولَهم فيها 

 مهةٌ ورطَهم اجوونَ أَزدالا خيهف  

26.  هونَ أَنلَمعواْ فَينآم ينا الَّذا فَأَمقَها فَوةً فَموضعا بثَالً مم رِبضيِي أَن يحتسالَ ي إِنَّ اللَّه
 يضلُّ بِه كَثرياً الْحق من ربهِم وأَما الَّذين كَفَرواْ فَيقُولُونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهـذَا مثَالً

 نيقإِالَّ الْفَاس لُّ بِهضا يمرياً وكَث ي بِهدهيو  

الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَن يوصلَ ويفِْسدونَ في  .27
  اَألرضِ أُولَـئك هم الْخاسرونَ 

  يف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ كَ .28

29.  اتاومس عبس ناهواء فَسمى إِلَى السوتاس يعاً ثُممضِ جي اَألرا فلَكُم م لَقي خالَّذ وه
   شيٍء عليم وهو بِكُلِّ

وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها  .30
  ويسفك الدماء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ 



م آدم اَألسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالَئكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماء هـؤالء إِن وعلَّ .31
 نيقادص مكُنت  

32.  يمكالْح يملالْع أَنت كا إِننتلَّما عا إِالَّ ملَن لْمالَ ع كانحبقَالُواْ س  

33. أَنبِئْه ما آدقَالَ ي بغَي لَمي أَعإِن أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم هِمآئمبِأَس مأَها أَنبفَلَم هِمآئمم بِأَس
  السماوات واَألرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ 

34. لواْ إِالَّ إِبدجفَس مواْ آلددجاس كَةالَئلْما لإِذْ قُلْنو رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يس  

35.  هـذا هبقْرالَ تا ومئْتثُ شيغَداً حا رهنكُالَ مةَ ونالْج كجوزو أَنت كُناس ما آدا يقُلْنو
 نيمالْظَّال نا مكُونةَ فَترجالش  

خرجهما مما كَانا فيه وقُلْنا اهبِطُواْ بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَ .36
  في اَألرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حنيٍ 

37.  يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيع ابفَت اتمكَل هبن رم ملَقَّى آدفَت  

38. نبِطُواْ ما اهقُلْن مالَ هو هِملَيع فوفَالَ خ ايده بِعن تى فَمدي هنكُم منيأْتا ييعاً فَإِمما جه
  يحزنونَ 

  والَّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتنا أُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ  .39

عمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُواْ بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُرواْ نِ .40
 ونبهفَار  

وآمنواْ بِما أَنزلْت مصدقاً لِّما معكُم والَ تكُونواْ أَولَ كَافرٍ بِه والَ تشترواْ بِآياتي ثَمناً قَليالً .41
  تقُون وإِياي فَا

  والَ تلْبِسواْ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمواْ الْحق وأَنتم تعلَمونَ  .42

43.  نيعاكالر عواْ مكَعاركَاةَ وواْ الزآتالَةَ وواْ الصيمأَقو  

44. لُونَ الْكتت مأَنتو كُمنَ أَنفُسونستو بِالْبِر اسونَ النرأْملُونَ أَتقعأَفَالَ ت ابت  

45.  نيعاشلَى الْخةٌ إِالَّ عا لَكَبِريهإِنو الَةالصرِ وبواْ بِالصينعتاسو  

  الَّذين يظُنونَ أَنهم مالَقُو ربهِم وأَنهم إِلَيه راجِعونَ  .46



  نعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى الْعالَمني يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُرواْ نِعمتي الَّتي أَ .47

واتقُواْ يوماً الَّ تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً والَ يقْبلُ منها شفَاعةٌ والَ يؤخذُ منها عدلٌ والَ  .48
  هم ينصرونَ 

49. سنَ يوعرآلِ ف ناكُم منيجإِذْ نونَ ويحتسيو اءكُمنونَ أَبحذَبذَابِ يَء الْعوس كُمونوم
 يمظع كُمبن رالء مكُم بي ذَلفو اءكُمنِس  

  وإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحر فَأَجنَيناكُم وأَغْرقْنا آلَ فرعونَ وأَنتم تنظُرونَ  .50

  ربعني لَيلَةً ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بعده وأَنتم ظَالمونَ وإِذْ واعدنا موسى أَ .51

  ثُم عفَونا عنكُمِ من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ  .52

  وإِذْ آتينا موسى الْكتاب والْفُرقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَ  .53

54. همقَوى لوسإِذْ قَالَ مو كُمارِئواْ إِلَى بوبلَ فَتجالْع كُماذخبِات كُمأَنفُس متظَلَم كُممِ إِنا قَوي 
 يمحالر ابوالت وه هإِن كُملَيع ابفَت كُمارِئب ندع لَّكُم ريخ كُمذَل كُملُواْ أَنفُسفَاقْت  

55. ى لَن نوسا مي مإِذْ قُلْتونَ ونظُرت مأَنتقَةُ واعالص كُمذَتةً فَأَخرهج ى اللَّهرى نتح لَك نمؤ  

  ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ  .56

57. ن طَيى كُلُواْ ملْوالسو نالْم كُملَيا علْنأَنزو اممالْغ كُملَيا عظَلَّلْنا ومو اكُمقْنزا رم اتب
  ظَلَمونا ولَـكن كَانواْ أَنفُسهم يظْلمونَ 

وإِذْ قُلْنا ادخلُواْ هـذه الْقَريةَ فَكُلُواْ منها حيثُ شئْتم رغَداً وادخلُواْ الْباب سجداً وقُولُواْ  .58
و اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نح ِسنِنيحالْم زِيدنس  

فَبدلَ الَّذين ظَلَمواْ قَوالً غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى الَّذين ظَلَمواْ رِجزاً من السماء بِما  .59
  كَانواْ يفْسقُونَ 

60. رجالْح اكصعرِب با اضفَقُلْن همقَوى لوسقَى مستاس إِذو ناً قَديةَ عرشا عتاثْن هنم ترفَانفَج 
 ينفِْسدضِ مي اَألراْ فثَوعالَ تو قِ اللَّهزن رواْ مبراشكُلُواْ و مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع  

61. كبا رلَن عفَاد داحامٍ وطَع لَىع بِرصى لَن نوسا مي مإِذْ قُلْتو ضاَألر نبِتا تما ملَن رِجخي 
 ريخ وي هى بِالَّذنأَد وي هلُونَ الَّذدبتسا قَالَ أَتهلصبا وهسدعا وهفُوما وهثَّآئقا وهقْلن بم



مسكَنةُ وبآؤواْ بِغضبٍ من اللَّه اهبِطُواْ مصراً فَإِنَّ لَكُم ما سأَلْتم وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْ
ذَلك بِأَنهم كَانواْ يكْفُرونَ بِآيات اللَّه ويقْتلُونَ النبِيني بِغيرِ الْحق ذَلك بِما عصواْ وكَانواْ 

  يعتدونَ 

والصابِئني من آمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ وعملَ إِنَّ الَّذين آمنواْ والَّذين هادواْ والنصارى  .62
  صالحاً فَلَهم أَجرهم عند ربهِم والَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ 

63. و ةاكُم بِقُونيا آتذُواْ مخ الطُّور قَكُما فَونفَعرو يثَاقَكُما مذْنإِذْ أَخو لَّكُملَع يها فواْ ماذْكُر
  تتقُونَ 

64.  رِيناسالْخ نم ملَكُنت هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهالَ فَضفَلَو كذَل دعن بم متلَّيوت ثُم  

65. رواْ قكُون ما لَهفَقُلْن تبي السف نكُمواْ مدتاع ينالَّذ متملع لَقَدو نيئاسةً خد  

66.  نيقتظَةً لِّلْمعوما ولْفَها خما وهيدي نيا بكَاالً لِّما ناهلْنعفَج  

67.  وذُ بِاللّهواً قَالَ أَعزا هذُنختةً قَالُواْ أَتقَرواْ بحذْبأَنْ ت كُمرأْمي إِنَّ اللّه همقَوى لوسإِذْ قَالَ مو
  كُونَ من الْجاهلني أَنْ أَ

68.  نيانٌ بوع الَ بِكْرو ةٌ الَّ فَارِضقَرا بهقُولُ إِني هقَالَ إِن يا ها من لّنيبي كبا رلَن عقَالُواْ اد
  ذَلك فَافْعلُواْ ما تؤمرونَ 

الَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ صفْراء فَاقـع لَّونها تسر قَالُواْ ادع لَنا ربك يبين لَّنا ما لَونها قَ .69
 رِيناظالن  

  قَالُواْ ادع لَنا ربك يبين لَّنا ما هي إِنَّ البقَر تشابه علَينا وإِنآ إِن شاء اللَّه لَمهتدونَ  .70

71. قَرا بهقُولُ إِني ها قَالُواْ قَالَ إِنيهةَ فيةٌ الَّ شلَّمسثَ مري الْحقسالَ تو ضاَألر ريثةٌ الَّ ذَلُولٌ ت
  اآلنَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُونَ 

  وإِذْ قَتلْتم نفْساً فَادارأْتم فيها واللّه مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ  .72

  فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها كَذَلك يحيِي اللّه الْموتى ويرِيكُم آياته لَعلَّكُم تعقلُونَ  .73

ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ من الْحجارة لَما  .74
نهار وإِنَّ منها لَما يشقَّق فَيخرج منه الْماء وإِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية يتفَجر منه اَأل



  اللّه وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ 

ه ثُم يحرفُونه من بعد ماأَفَتطْمعونَ أَن يؤمنواْ لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَالَم اللّ .75
  عقَلُوه وهم يعلَمونَ 

76.  اللّه حا فَتم بِمهثُوندحضٍ قَالُواْ أَتعب إِلَى مهضعالَ بإِذَا خا ونواْ قَالُواْ آمنآم ينإِذَا لَقُواْ الَّذو
  فَالَ تعقلُونَ علَيكُم ليحآجوكُم بِه عند ربكُم أَ

  أَوالَ يعلَمونَ أَنَّ اللّه يعلَم ما يِسرونَ وما يعلنونَ  .77

  ومنهم أُميونَ الَ يعلَمونَ الْكتاب إِالَّ أَمانِي وإِنْ هم إِالَّ يظُنونَ  .78

79. ثُم يهِمدبِأَي ابتونَ الْكبكْتي ينلٌ لِّلَّذييالً فَوناً قَلثَم واْ بِهرتشيل اللّه ندع نـذَا مقُولُونَ هي 
  فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَّهم مما يكِْسبونَ 

80. ع اللّه ندع مذْتخةً قُلْ أَتوددعاماً مإِالَّ أَي ارا الننسمقَالُواْ لَن توأَم هدهع اللّه فلخا فَلَن يده
  تقُولُونَ علَى اللّه ما الَ تعلَمونَ 

  بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيـئَته فَأُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ  .81

82. أُولَـئ اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينالَّذونَ ودالا خيهف مه ةنالْج ابحأَص ك  

وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ الَ تعبدونَ إِالَّ اللّه وبِالْوالدينِ إِحساناً وذي الْقُربى والْيتامى  .83
تواْ الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِالَّ قَليالً منكُم والْمساكنيِ وقُولُواْ للناسِ حسناً وأَقيمواْ الصالَةَ وآ

  وأَنتم معرِضونَ 

84.  مترأَقْر ثُم ارِكُمين دكُم مونَ أَنفُسرِجخالَ تو اءكُممكُونَ دفسالَ ت يثَاقَكُما مذْنإِذْ أَخو
  وأَنتم تشهدونَ 

تلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقاً منكُم من ديارِهم تظَاهرونَ علَيهِم ثُم أَنتم هـؤالء تقْ .85
بِاِإلثْمِ والْعدوان وإِن يأتوكُم أُسارى تفَادوهم وهو محرم علَيكُم إِخراجهم أَفَتؤمنونَ 

 فَما جزاء من يفْعلُ ذَلك منكُم إِالَّ خزي في الْحياة الدنيابِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ
  ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ 

   يخفَّف عنهم الْعذَاب والَ هم ينصرونَ أُولَـئك الَّذين اشترواْ الْحياةَ الدنيا بِاَآلخرة فَالَ .86



87.  اهندأَيو اتنيالْب ميرم نى ابيسا عنيآتلِ وسبِالر هدعن با منقَفَّيو ابتى الْكوسا منيآت لَقَدو
 أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقاً كَذَّبتم بِروحِ الْقُدسِ أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما الَ تهوى

  وفَرِيقاً تقْتلُونَ 

  وقَالُواْ قُلُوبنا غُلْف بل لَّعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليالً ما يؤمنونَ  .88

قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين ولَما جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لِّما معهم وكَانواْ من  .89
 رِينلَى الْكَافةُ اللَّه عنفَلَع واْ بِهفُواْ كَفَررا عم ماءها جواْ فَلَمكَفَر  

ى من بِئْسما اشترواْ بِه أَنفُسهم أَن يكْفُرواْ بِما أنزلَ اللّه بغياً أَن ينزلُ اللّه من فَضله علَ .90
 هِنيم ذَابع رِينلْكَافلبٍ ولَى غَضبٍ عضواْ بِغآؤفَب هادبع ناء مشي  

91.  وهو اءهرا وكْفُرونَ بِميا ونلَيآ أُنزِلَ عبِم نمؤقَالُواْ ن لَ اللّها أَنزواْ بِمنآم ميلَ لَهإِذَا قو
عا مقاً لِّمدصم قالْح نِنيمؤم ملُ إِن كُنتن قَبم اء اللّهلُونَ أَنبِيقْتت مقُلْ فَل مه  

  ولَقَد جاءكُم موسى بِالْبينات ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بعده وأَنتم ظَالمونَ  .92

 ما آتيناكُم بِقُوة واسمعواْ قَالُواْ سمعنا وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُواْ .93
 مإِن كُنت كُمانإِمي بِه كُمرأْما يمقُلْ بِئْس ملَ بِكُفْرِهجالْع ي قُلُوبِهِمواْ فرِبأُشا ونيصعو

 نِنيمؤم  

لصةً من دون الناسِ فَتمنواْ الْموت إِن كُنتم قُلْ إِن كَانت لَكُم الدار اَآلخرةُ عند اللّه خا .94
 نيقادص  

95.  منيبِالظَّال يملع اللّهو يهِمدأَي تما قَدا بِمدأَب هونمتلَن يو  

96. دأَح دوكُواْ يرأَش ينالَّذ نمو اةيلَى حاسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتو ةنس أَلْف رمعي لَو مه
  وما هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ أَن يعمر واللّه بصري بِما يعملُونَ 

 قُلْ من كَانَ عدوا لِّجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللّه مصدقاً لِّما بين يديه وهدى .97
 نِنيمؤلْمى لرشبو  

98.  رِينلِّلْكَاف ودع يكَالَ فَإِنَّ اللّهمرِيلَ وجِبو هلسرو هكَتآلئمو ا لِّلّهودن كَانَ عم  

  ولَقَد أَنزلْنآ إِلَيك آيات بينات وما يكْفُر بِها إِالَّ الْفَاسقُونَ  .99



   عهداً نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَرهم الَ يؤمنونَ أَوكُلَّما عاهدواْ .100

ولَما جاءهم رسولٌ من عند اللّه مصدق لِّما معهم نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتواْ  .101
  الْكتاب كتاب اللّه وراء ظُهورِهم كَأَنهم الَ يعلَمونَ 

102.  نياطيالش نلَـكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى مع نياطيلُواْ الشتا تواْ معباتو
 انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْما أُنزِلَ عمو رحالس اسونَ النلِّمعواْ يكَفَر

ح دأَح نِء مرالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِنى يت
 لَقَدو مهنفَعالَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللّه إِالَّ بِإِذْن دأَح نم بِه ينآرم بِضا همو جِهوزو

واْ عكَان لَو مهأَنفُس اْ بِهورا شم لَبِئْسالَقٍ وخ نم ةري اآلخف ا لَهم اهرتنِ اشواْ لَممل
  يعلَمونَ 

  ولَو أَنهم آمنواْ واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خير لَّو كَانواْ يعلَمونَ  .103

104.  ينا الَّذها أَيي يمأَل ذَابع رِينلكَافلواْ وعماسا ونقُولُواْ انظُرا وناعقُولُواْ رواْ الَ تنآم  

ما يود الَّذين كَفَرواْ من أَهلِ الْكتابِ والَ الْمشرِكني أَن ينزلَ علَيكُم من خيرٍ من  .105
محبِر صتخي اللّهو كُمبيمِ رظلِ الْعذُو الْفَض اللّهاء وشن يم هت  

ما ننسخ من آية أَو ننِسها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها أَلَم تعلَم أَنَّ اللّه علَى كُلِّ  .106
 يرٍء قَديش  

107. مضِ واَألرو اتاومالس لْكم لَه أَنَّ اللّه لَمعت الَ أَلَمو يلن وم اللّه ونن دا لَكُم م
  نصريٍ 

108.  لِ الْكُفْردبتن يملُ ون قَبى موسلَ مئا سكَم ولَكُمسأَلُواْ رسونَ أَن ترِيدت أَم
  بِاِإلميان فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ 

م من بعد إِميانِكُم كُفَّاراً حسدا من عند ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُ .109
أَنفُِسهِم من بعد ما تبين لَهم الْحق فَاعفُواْ واصفَحواْ حتى يأْتي اللّه بِأَمرِه إِنَّ اللّه علَى 

 يرٍء قَديكُلِّ ش  

110. كَاةَ وواْ الزآتالَةَ وواْ الصيمأَقإِنَّ و اللّه ندع وهجِدرٍ تيخ نواْ َألنفُِسكُم ممقَدا تم



 ريصلُونَ بمعا تبِم اللّه  

وقَالُواْ لَن يدخلَ الْجنةَ إِالَّ من كَانَ هوداً أَو نصارى تلْك أَمانِيهم قُلْ هاتواْ  .111
 نيقادص مإِن كُنت كُمانهرب  

ى من أَسلَم وجهه للّه وهو محِسن فَلَه أَجره عند ربه والَ خوف علَيهِم والَ هم بلَ .112
  يحزنونَ 

وقَالَت الْيهود لَيست النصارى علَى شيٍء وقَالَت النصارى لَيست الْيهود علَى  .113
كتاب كَذَلك قَالَ الَّذين الَ يعلَمونَ مثْلَ قَولهِم فَاللّه يحكُم بينهم يوم شيٍء وهم يتلُونَ الْ

  الْقيامة فيما كَانواْ فيه يختلفُونَ 

114. ا أُوابِهري خى فعسو هما اسيهف ذْكَرأَن ي اللّه اجِدسم عنن ممم أَظْلَم نمو كلَـئ
 يمظع ذَابع ةري اآلخف ملَهو يزا خيني الدف هلُم نيفآئا إِالَّ خلُوهخدأَن ي ما كَانَ لَهم  

115.  يملع عاسو إِنَّ اللّه اللّه هجو لُّواْ فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْمو رِقشالْم لّهلو  

116. خقَالُواْ اتونَ وقَانِت ضِ كُلٌّ لَّهاَألرو اتاومي السا فم ل لَّهب هانحبا سلَدو ذَ اللّه  

  بديع السماوات واَألرضِ وإِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ  .117

118. أَو ا اللّهنكَلِّمالَ يونَ لَولَمعالَ ي ينقَالَ الَّذهِم ولن قَبم ينقَالَ الَّذ كةٌ كَذَلا آيينأْتت 
  مثْلَ قَولهِم تشابهت قُلُوبهم قَد بينا اآليات لقَومٍ يوقنونَ 

  إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشريا ونذيرا والَ تسأَلُ عن أَصحابِ الْجحيمِ  .119

120. ى عضرلَن تو وه ى اللّهدقُلْ إِنَّ ه مهلَّتم بِعتى تتى حارصالَ النو ودهالْي نك
 الْهدى ولَئنِ اتبعت أَهواءهم بعد الَّذي جاءك من الْعلْمِ ما لَك من اللّه من ولي والَ نصريٍ 

ونه حق تالَوته أُولَـئك يؤمنونَ بِه ومن يكْفُر بِه الَّذين آتيناهم الْكتاب يتلُ .121
  فَأُولَـئك هم الْخاسرونَ 

122.  نيالَملَى الْعع كُملْتي فَضأَنو كُملَيع تمعي أَنالَّت يتمواْ نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسا بي  

ي نفْس عن نفْسٍ شيئاً والَ يقْبلُ منها عدلٌ والَ تنفَعها شفَاعةٌ واتقُواْ يوماً الَّ تجزِ .123
  والَ هم ينصرونَ 



وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ ومن  .124
   عهدي الظَّالمني ذُريتي قَالَ الَ ينالُ

وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً لِّلناسِ وأَمناً واتخذُواْ من مقَامِ إِبراهيم مصلى وعهِدنا إِلَى  .125
 ودجكَّعِ السالرو نيفاكالْعو نيفلطَّائل يتيا بريلَ أَن طَهاعمإِسو يماهرإِب  

126.  نآم نم اترالثَّم نم لَهأَه قزارا ونا آملَدـَذَا ب لْ هعاج بر يماهرإِذْ قَالَ إِبو
 بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَرأَض يالً ثُمقَل هعتفَأُم ن كَفَرمرِ قَالَ ومِ اآلخوالْيو م بِاللّههنم

 ريصالْم  

ذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ربنا تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع وإِ .127
 يملالْع  

 ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنا أُمةً مسلمةً لَّك وأَرِنا مناسكَنا وتب علَينآ .128
 يمحالر ابوالت أَنت كإِن  

ربنا وابعثْ فيهِم رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ  .129
 يماحلَك زِيزالع أَنت كإِن كِّيهِمزيو  

سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَيناه في الدنيا وإِنه في ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِالَّ من  .130
 نيحالالص نلَم ةراآلخ  

131.  نيالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه  

لَكُم الدين فَالَ تموتن إَالَّ ووصى بِها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللّه اصطَفَى  .132
  وأَنتم مسلمونَ 

أَم كُنتم شهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ من بعدي قَالُواْ  .133
  ـها واحدا ونحن لَه مسلمونَ نعبد إِلَـهك وإِلَـه آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحق إِلَ

تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم والَ تسأَلُونَ عما كَانوا  .134
  يعملُونَ 

كَانَ من وقَالُواْ كُونواْ هودا أَو نصارى تهتدواْ قُلْ بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما  .135



 نيرِكشالْم  

136.  قُوبعيو قحإِسيلَ واعمإِسو يماهرا أُنزِلَ إِلَى إِبما ونآ أُنزِلَ إِلَيمو ا بِاللّهنقُولُواْ آم
حد منهم واألسباط وما أُوتي موسى وعيسى وما أُوتي النبِيونَ من ربهِم الَ نفَرق بين أَ

  ونحن لَه مسلمونَ 

فَإِنْ آمنواْ بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدواْ وإِن تولَّواْ فَإِنما هم في شقَاقٍ  .137
 يملالْع يعمالس وهو اللّه ميكَهكْفيفَس  

   ونحن لَه عابِدونَ صبغةَ اللّه ومن أَحسن من اللّه صبغةً .138

139.  لَه نحنو الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَنو كُمبرا ونبر وهو ي اللّها فنونآجحقُلْ أَت
  مخلصونَ 

140. واْ هاطَ كَانباألسو قُوبعيو ـقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرقُولُونَ إِنَّ إِبت أَم ا أَوود
نصارى قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللّه ومن أَظْلَم ممن كَتم شهادةً عنده من اللّه وما اللّه بِغافلٍ 

  عما تعملُونَ 

انواْ تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم والَ تسأَلُونَ عما كَ .141
  يعملُونَ 

142.  رِقشالْم ا قُل لِّلّههلَيواْ عي كَانالَّت هِملَتبن قع مالَّها واسِ مالن ناء مفَهقُولُ السيس
  والْمغرِب يهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيمٍ 

143. واْ شكُونطًا لِّتسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلو كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناء عده
شهِيدا وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَيها إِالَّ لنعلَم من يتبِع الرسولَ ممن ينقَلب علَى 

و ى اللّهده ينلَى الَّذةً إِالَّ علَكَبِري تإِن كَانو هيبقع إِنَّ اللّه كُمانإِمي يعضيل ا كَانَ اللّهم
 يمحر وفؤاسِ لَربِالن  

144.  طْرش كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تبق كنلِّيواء فَلَنمي السف هِكجو قَلُّبى ترن قَد
م شطْره وإِنَّ الَّذين أُوتواْ الْكتاب لَيعلَمونَ الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّواْ وجوِهكُ
  أَنه الْحق من ربهِم وما اللّه بِغافلٍ عما يعملُونَ 



145. بابِعٍ قبِت ا أَنتمو كلَتبواْ قبِعا تم ةبِكُلِّ آي ابتواْ الْكتأُو ينالَّذ تيأَت نلَئا ومو مهلَت
 نإِذَاً لَّم كلْمِ إِنالْع نم اءكا جم دعن بم ماءهوأَه تعبنِ اتلَئضٍ وعلَةَ ببابِعٍ قم بِتهضعب

 نيمالظَّال  

146. إِنَّ فَرِيقاً مو ماءهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابتالْك ماهنيآت ينونَ الَّذمكْتلَي مهن
  الْحق وهم يعلَمونَ 

147.  رِينتمالْم نم نكُونفَالَ ت كبن رم قالْح  

ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُواْ الْخيرات أَين ما تكُونواْ يأْت بِكُم اللّه جميعا إِنَّ .148
يلَى كُلِّ شع اللّه يرٍء قَد  

ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وإِنه لَلْحق من ربك وما  .149
  اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ 

واْ ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّ .150
 مهوشخفَالَ ت مهنواْ مظَلَم ينةٌ إِالَّ الَّذجح كُملَياسِ علنكُونَ لئَالَّ يل هطْرش كُموهجو

  واخشونِي وُألتم نِعمتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ 

151. لَيلُو عتي نكُموالً مسر يكُما فلْنسا أَركَم ابتالْك كُملِّمعيو كِّيكُمزيا وناتآي كُم
  والْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونواْ تعلَمونَ 

152.  ونكْفُرالَ تي وواْ لكُراشو كُمونِي أَذْكُرفَاذْكُر  

  نَّ اللّه مع الصابِرِين يا أَيها الَّذين آمنواْ استعينواْ بِالصبرِ والصالَة إِ .153

  والَ تقُولُواْ لمن يقْتلُ في سبيلِ اللّه أَموات بلْ أَحياء ولَكن الَّ تشعرونَ  .154

155.  اترالثَّماألنفُسِ والِ وواَألم نقْصٍ منوعِ والْجو وفالْخ نٍء ميبِش كُمنلُوبلَنو
رِ الصشبو ابِرِين  

  الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُواْ إِنا للّه وإِنـا إِلَيه راجِعونَ  .156

  أُولَـئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَـئك هم الْمهتدونَ  .157

158. جح نفَم رِ اللّهآئعن شةَ مورالْمفَا وأَن إِنَّ الص هلَيع احنفَالَ ج رمتأَوِ اع تيالْب 



 يملع راكش ا فَإِنَّ اللّهريخ عطَون تما وبِهِم فطَّوي  

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ في الْكتابِ  .159
  ولَـئك يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ أُ

160.  يمحالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت كلَـئواْ فَأُونيبواْ ولَحأَصواْ وابت ينإِالَّ الَّذ  

 اللّه والْمآلئكَة والناسِ إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَئك علَيهِم لَعنةُ .161
 نيعمأَج  

  خالدين فيها الَ يخفَّف عنهم الْعذَاب والَ هم ينظَرونَ  .162

163.  يمحالر نمحالر وإِالَّ ه الَّ إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَـهو  

164.  الَفتاخضِ واَألرو اتاوملْقِ السي خي إِنَّ فرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي
الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللّه من السماء من ماء فَأَحيا بِه األرض بعد موتها وبثَّ 

 بين السماء واَألرضِ آليات لِّقَومٍ فيها من كُلِّ دآبة وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ
  يعقلُونَ 

165.  دواْ أَشنآم ينالَّذو اللّه بكَح مهونبحاداً يأَند اللّه ونن دذُ مختن ياسِ مالن نمو
لْقُوةَ للّه جميعاً وأَنَّ اللّه شديد حبا لِّلّه ولَو يرى الَّذين ظَلَمواْ إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ ا

  الْعذَابِ 

166.  ابباَألس بِهِم تقَطَّعتو ذَاباْ الْعأَورواْ وعبات ينالَّذ نواْ مبِعات ينأَ الَّذربإِذْ ت  

167. هنأَ مربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن واْ لَوعبات ينقَالَ الَّذو اللّه رِيهِمي كا كَذَلنواْ مؤربا تكَم م
  أَعمالَهم حسرات علَيهِم وما هم بِخارِجِني من النارِ 

168.  هإِن طَانيالش اتطُوواْ خبِعتالَ تباً والَالً طَيضِ حي اَألرا فمكُلُواْ م اسا النها أَيي
دع لَكُم بِنيم و  

  إِنما يأْمركُم بِالسوِء والْفَحشاء وأَن تقُولُواْ علَى اللّه ما الَ تعلَمونَ  .169

وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءنا أَولَو كَانَ  .170
عالَ ي مهاؤونَ آبدتهالَ يئاً ويلُونَ شق  



171.  يمع كْمب ماء صنِداء وعإِالَّ د عمسا الَ يبِم قعني يثَلِ الَّذواْ كَمكَفَر ينثَلُ الَّذمو
  فَهم الَ يعقلُونَ 

رواْ للّه إِن كُنتم إِياه يا أَيها الَّذين آمنواْ كُلُواْ من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُ .172
  تعبدونَ 

173.  رغَي طُرنِ اضفَم رِ اللّهيغل لَّ بِها أُهمرتِيرِ والْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِن
 يمحر غَفُور إِنَّ اللّه هلَيع فَال إِثْم ادالَ عاغٍ وب  

ذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليالً أُولَـئك ما إِنَّ الَّ .174
 يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزالَ يو ةاميالْق موي اللّه مهكَلِّمالَ يو ارإِالَّ الن طُونِهِمي بأْكُلُونَ في  

175. الَّذ كارِ أُولَـئلَى النع مهربآ أَصفَم ةرفغبِالْم ذَابالْعى ودالَلَةَ بِالْهاْ الضورتاش ين
176.  يدعقَاقٍ بي شابِ لَفتي الْكلَفُواْ فتاخ ينإِنَّ الَّذو قبِالْح ابتلَ الْكزن بِأَنَّ اللّه كذَل 

 وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَـكن الْبِر من آمن بِاللّه لَّيس الْبِر أَن تولُّواْ .177
والْيومِ اآلخرِ والْمآلئكَة والْكتابِ والنبِيني وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى 

ئلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ والْمساكني وابن السبِيلِ والسآ
بِعهدهم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين في الْبأْساء والضراء وحني الْبأْسِ أُولَـئك الَّذين صدقُوا 

  وأُولَـئك هم الْمتقُونَ 

منواْ كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد يا أَيها الَّذين آ .178
 كذَل انسبِإِح هاء إِلَيأَدو وفرعبِالْم اعبٌء فَاتيش يهأَخ نم لَه يفع ناُألنثَى بِاُألنثَى فَمو

   فَمنِ اعتدى بعد ذَلك فَلَه عذَاب أَليم تخفيف من ربكُم ورحمةٌ

  ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي اَأللْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ  .179

180.  بِنياألقْرنِ ويداللْوةُ ليصا الْوريخ كرإِن ت توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح كُملَيع بكُت
  معروف حقا علَى الْمتقني بِالْ

181.  يملع يعمس إِنَّ اللّه هلُوندبي ينلَى الَّذع ها إِثْممفَإِن هعما سمدعب لَهدن بفَم  

182. إِنَّ اللّه هلَيع فَالَ إِثْم مهنيب لَحا فَأَصإِثْم فًا أَونوصٍ جن مم افخ نفَم يمحر غَفُور 



183.  لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بواْ كُتنآم ينا الَّذها أَيي
  تتقُونَ 

ى أَياما معدودات فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر وعلَ .184
الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ فَمن تطَوع خيرا فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن 

  كُنتم تعلَمونَ 

رقَان فَمن شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبينات من الْهدى والْفُ .185
 اللّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش نكُمم هِدش

اكُمدا هلَى مع واْ اللّهركَبتلةَ ودلُواْ الْعكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدالَ يو رسالْي بِكُم لَّكُملَعو 
  تشكُرونَ 

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبواْ لي  .186
  ولْيؤمنواْ بِي لَعلَّهم يرشدونَ 

187.  نه كُمآئفَثُ إِلَى نِسامِ الريلَةَ الصلَي لَّ لَكُمأُح اللّه ملع نلَّه اسبل مأَنتو لَّكُم اسبل
 با كَتواْ مغتابو نوهراشفَاآلنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمأَن

بيض من الْخيط اَألسود من الْفَجرِ ثُم اللّه لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَأل
أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ والَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد تلْك حدود اللّه فَالَ 

تي ملَّهاسِ لَعلنل هاتآي اللّه نيبي كا كَذَلوهبقْرقُونَ ت  

والَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُواْ فَرِيقًا من أَموالِ  .188
  الناسِ بِاِإلثْمِ وأَنتم تعلَمونَ 

189. لَيو جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةنِ األهع كأَلُونسي وتياْ الْبوأْتبِأَنْ ت الْبِر س
  من ظُهورِها ولَـكن الْبِر منِ اتقَى وأْتواْ الْبيوت من أَبوابِها واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

  اللّه الَ يحب الْمعتدين وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم والَ تعتدواْ إِنَّ  .190

191.  نم دةُ أَشنتالْفو وكُمجرثُ أَخيح نم موهرِجأَخو موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتو
فَاقْت لُوكُمفَإِن قَات يهف لُوكُمقَاتى يتامِ حرالْح جِدسالْم ندع ملُوهقَاتالَ تلِ والْقَتككَذَل ملُوه



 رِيناء الْكَافزج  

192.  يمحر غَفُور اْ فَإِنَّ اللّهوهانت فَإِن  

وقَاتلُوهم حتى الَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للّه فَإِن انتهواْ فَالَ عدوانَ إِالَّ علَى  .193
 نيمالظَّال  

حرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيه الشهر الْحرام بِالشهرِ الْ .194
 نيقتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّهاتو كُملَيى عدتا اعثْلِ مبِم  

ة وأَحِسنواْ إِنَّ اللّه يحب وأَنفقُواْ في سبِيلِ اللّه والَ تلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَ .195
 ِسنِنيحالْم  

وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ للّه فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ والَ تحلقُواْ  .196
بِه رِيضاً أَونكُم من كَانَ مفَم لَّهحم يدلُغَ الْهبى يتح كُموسؤن رةٌ ميدفَف هأْسن رأَذًى م 

صيامٍ أَو صدقَة أَو نسك فَإِذَا أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ 
 متعجإِذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فأَي ثَالثَة اميفَص جِدي ن لَّمن فَممل كلَةٌ ذَلةٌ كَامرشع لْكت

  لَّم يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ واتقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه شديد الْعقَابِ 

دالَ في الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ جِ .197
الْحج وما تفْعلُواْ من خيرٍ يعلَمه اللّه وتزودواْ فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا أُولي 

  اَأللْبابِ 

اذْكُرواْ اللّه لَيس علَيكُم جناح أَن تبتغواْ فَضالً من ربكُم فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات فَ .198
 آلِّنيالض نلَم هلن قَبم مإِن كُنتو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْم ندع  

199.  يمحر غَفُور إِنَّ اللّه واْ اللّهرفغتاسو اسالن ثُ أَفَاضيح نواْ ميضأَف ثُم  

200. كَكُماسنم متياسِ فَإِذَا قَضالن نا فَمكْرذ دأَش أَو اءكُمآب كْرِكُمكَذ واْ اللّهفَاذْكُر 
  من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا وما لَه في اآلخرة من خالَقٍ 

201. قةً ونسح ةري اآلخفةً ونسا حيني الدا فنا آتنبقُولُ رن يم مهنارِ وِمالن ذَابا عن  

  أُولَـئك لَهم نصيب مما كَسبواْ واللّه سرِيع الْحسابِ  .202



واذْكُرواْ اللّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ فَالَ إِثْم علَيه ومن تأَخر فَال  .203
  اْ اللّه واعلَموا أَنكُم إِلَيه تحشرونَ إِثْم علَيه لمنِ اتقَى واتقُو

204. أَلَد وهو ي قَلْبِها فلَى مع اللّه هِدشيا وينالد اةيي الْحف لُهقَو كجِبعن ياسِ مالن نمو
  الْخصامِ 

حرثَ والنسلَ واللّه الَ يحب وإِذَا تولَّى سعى في اَألرضِ ليفِْسد فيِها ويهلك الْ .205
 ادالفَس  

206.  ادهالْم لَبِئْسو منهج هبسةُ بِاِإلثْمِ فَحزالْع هذَتأَخ قِ اللّهات يلَ لَهإِذَا قو  

207.  ادببِالْع وفؤر اللّهو اللّه اتضراء مغتاب هفْسرِي نشن ياسِ مالن نمو  

208.  لَكُم هإِن طَانيالش اتطُوواْ خبِعتالَ تلْمِ كَآفَّةً وي السلُواْ فخواْ ادنآم ينا الَّذها أَيي
 بِنيم ودع  

209.  يمكح زِيزع واْ أَنَّ اللّهلَمفَاع اتنيالْب كُماءتا جم دعن بم ملَلْتفَإِن ز  

نَ إِالَّ أَن يأْتيهم اللّه في ظُلَلٍ من الْغمامِ والْمآلئكَةُ وقُضي اَألمر وإِلَى هلْ ينظُرو .210
 وراألم عجرت اللّه  

211.  هاءتا جم دعن بم ةَ اللّهملْ نِعدبن يمو ةنيب ةآي نم ماهنيآت يلَ كَمائرنِي إِسلْ بس
   اللّه شديد الْعقَابِ فَإِنَّ

212.  مقَهقَواْ فَوات ينالَّذواْ ونآم ينالَّذ نونَ مرخسيا ويناةُ الديواْ الْحكَفَر ينلَّذل نيز
  يوم الْقيامة واللّه يرزق من يشاء بِغيرِ حسابٍ 

213. عةً فَبداحةً وأُم اسكَانَ الن ابتالْك مهعلَ مأَنزو رِيننذمو رِينشبم نيبِيالن ثَ اللّه
بِالْحق ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُواْ فيه وما اختلَف فيه إِالَّ الَّذين أُوتوه من بعد ما 

دفَه مهنيا بيغب اتنيالْب مهاءتج اللّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُواْ فتا اخمواْ لنآم ينالَّذ ى اللّه
  يهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيمٍ 

214. الْب مهتسكُم ملن قَباْ ملَوخ ينثَلُ الَّذكُم مأْتا يلَمةَ ونلُواْ الْجخدأَن ت متِسبح اءأَمأْس
 اللّه رصأَال إِنَّ ن اللّه رصى نتم هعواْ منآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُواْ حزاء ورالضو



 قَرِيب  

يسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ واَألقْربِني والْيتامى  .215
و يملع بِه رٍ فَإِنَّ اللّهيخ نلُواْ مفْعا تمبِيلِ ونِ السابنيِ واكسالْم  

216.  لَّكُم ريخ وهئًا ويواْ شهكْرى أَن تسعو لَّكُم هكُر وهالُ وتالْق كُملَيع بكُت
  ه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ وعسى أَن تحبواْ شيئًا وهو شر لَّكُم واللّ

217.  كُفْرو بِيلِ اللّهن سع دصو كَبِري يهالٌ فتقُلْ ق يهالٍ فتامِ قررِ الْحهنِ الشع كأَلُونسي
ةُ أَكْبنتالْفو اللّه ندع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو الُونَ بِهزالَ يلِ والْقَت نم ر

 وهو تمفَي ينِهن دع نكُمم ددترن يمواْ وطَاعتاس إِن ينِكُمن دع وكُمدري ىتح كُملُونقَاتي
لنارِ هم فيها كَافر فَأُولَـئك حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا واآلخرة وأُولَـئك أَصحاب ا

  خالدونَ 

218.  تمحونَ رجري كلَـئأُو بِيلِ اللّهي سواْ فداهجواْ وراجه ينالَّذواْ ونآم ينإِنَّ الَّذ
 يمحر غَفُور اللّهو اللّه  

فع للناسِ وإِثْمهمآ أَكْبر من يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنا .219
  نفْعهِما ويسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلِ الْعفْو كَذَلك يبين اللّه لَكُم اآليات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ 

220.  ملَّه الَحى قُلْ إِصامتنِ الْيع كأَلُونسيو ةراآلخا ويني الدف مطُوهالخإِنْ تو ريخ
 يمكح زِيزع إِنَّ اللّه كُمتنألع اء اللّهش لَوحِ ولصالْم نم فِْسدالْم لَمعي اللّهو كُمانوفَإِخ  

221.  لَوو رِكَةشن مم ريةٌ خنمؤةٌ مَألمو نمؤى يتح رِكَاتشواْ الْمحنكالَ تو كُمتبجأَع
 كلَـئأُو كُمبجأَع لَوو رِكشن مم ريخ نمؤم دبلَعواْ ونمؤى يتح نيرِكشواْ الْمحنكالَ تو

  سِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ يدعونَ إِلَى النارِ واللّه يدعو إِلَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِه ويبين آياته للنا

222.  نوهبقْرالَ تيضِ وحي الْماء فسزِلُواْ النتأَذًى فَاع ويضِ قُلْ هحنِ الْمع كأَلُونسيو
ابِنيوالت بحي إِنَّ اللّه اللّه كُمرثُ أَميح نم نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهي ىتح بحيو 

 رِينطَهتالْم  

نِسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتواْ حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدمواْ َألنفُِسكُم واتقُواْ اللّه واعلَمواْ .223



 نِنيمؤرِ الْمشبو الَقُوهكُم مأَن  

224. أَن ت انِكُممةً لِّأَيضرع لُواْ اللّهعجالَ تو يعمس اللّهاسِ والن نيواْ بحلصتقُواْ وتتواْ ورب
 يملع  

225.  اللّهو كُمقُلُوب تبا كَسذُكُم بِماخؤن يلَكو انِكُممأَي يوِ فبِاللَّغ اللّه ذُكُماخؤالَّ ي
 يملح غَفُور  

226. برت هِمآئسن نلُونَ مؤي ينلِّلَّذ يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللّهرٍ فَإِنْ فَآؤهأَش ةعبأَر ص  

227.  يملع يعمس فَإِنَّ اللّه واْ الطَّالَقمزإِنْ عو  

228.  اللّه لَقا خم نمكْتأَن ي نلُّ لَهحالَ يٍء ووثَالَثَةَ قُر بِأَنفُِسهِن نصبرتي طَلَّقَاتالْمو
أَرحامهِن إِن كُن يؤمن بِاللّه والْيومِ اآلخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادواْ في 

 كُيمح زِيزع اللّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَها والَحإِص  

الَق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان والَ يحلُّ لَكُم أَن تأْخذُواْ الطَّ .229
مما آتيتموهن شيئًا إِالَّ أَن يخافَا أَالَّ يقيما حدود اللّه فَإِنْ خفْتم أَالَّ يقيما حدود اللّه فَالَ 

لَيع احنجكلَـئفَأُو اللّه وددح دعتن يما ووهدتعفَالَ ت اللّه وددح لْكت بِه تدا افْتيما فهِم
  هم الظَّالمونَ 

230.  احنا فَالَ جفَإِن طَلَّقَه هرا غَيجوز حنكت ىتح دعن بم لُّ لَهحا فَالَ تفَإِن طَلَّقَه
   أَن يتراجعا إِن ظَنا أَن يقيما حدود اللّه وتلْك حدود اللّه يبينها لقَومٍ يعلَمونَ علَيهِما

وإِذَا طَلَّقْتم النساء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف والَ  .231
اررض نِسكُوهما توزه اللّه اتاْ آيذُوختالَ تو هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعن يمواْ ودتعا لَّت

 قُواْ اللّهاتو ظُكُم بِهعي ةكْمالْحابِ وتالْك نم كُملَيلَ عا أَنزمو كُملَيع اللّه تمواْ نِعاذْكُرو
  لّه بِكُلِّ شيٍء عليم واعلَمواْ أَنَّ ال

وإِذَا طَلَّقْتم النساء فَبلَغن أَجلَهن فَالَ تعضلُوهن أَن ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضواْ  .232
م أَزكَى لَكُمبينهم بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ذَلكُ

  وأَطْهر واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ 



والْوالدات يرضعن أَوالَدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ وعلَى  .233
لَّف نفْس إِالَّ وسعها الَ تضآر والدةٌ الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف الَ تكَ

بِولَدها والَ مولُود لَّه بِولَده وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك فَإِنْ أَرادا فصاالً عن تراضٍ منهما 
والَدكُم فَالَ جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتموتشاورٍ فَالَ جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَن تسترضعواْ أَ

 ريصلُونَ بمعا تبِم واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّهاتو وفرعم بِالْمتيآ آتم  

234. ةَ أَشعبأَر بِأَنفُِسهِن نصبرتا ياجوونَ أَزذَريو نكُمنَ مفَّووتي ينالَّذا فَإِذَا ورشعرٍ وه
 بِريلُونَ خمعا تبِم اللّهو وفرعبِالْم ي أَنفُِسهِنف لْنا فَعيمف كُملَيع احنفَالَ ج نلَهأَج نلَغب  

م علم والَ جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساء أَو أَكْننتم في أَنفُِسكُ .235
اللّه أَنكُم ستذْكُرونهن ولَـكن الَّ تواعدوهن سرا إِالَّ أَن تقُولُواْ قَوالً معروفًا والَ تعزِمواْ 

احذَروه عقْدةَ النكَاحِ حتى يبلُغَ الْكتاب أَجلَه واعلَمواْ أَنَّ اللّه يعلَم ما في أَنفُِسكُم فَ
 يملح غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَماعو  

الَّ جناح علَيكُم إِن طَلَّقْتم النساء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضواْ لَهن فَرِيضةً  .236
وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسلَى الْمع نوهعتمو ِسنِنيحلَى الْما عقح   

237.  متضا فَرم فةً فَنِصفَرِيض نلَه متضفَر قَدو نوهسملِ أَن تن قَبم نوهمإِن طَلَّقْتو
 تنسواْ الْفَضلَ إَالَّ أَن يعفُونَ أَو يعفُو الَّذي بِيده عقْدةُ النكَاحِ وأَن تعفُواْ أَقْرب للتقْوى والَ

 ريصلُونَ بمعا تبِم إِنَّ اللّه كُمنيب  

238.  نيقَانِت لّهواْ لقُومطَى وسالْو الَةوالص اتلَولَى الصظُواْ عافح  

239. كُم ملَّما عكَم واْ اللّهفَاذْكُر منتا فَإِذَا أَمانكْبر االً أَوفَرِج مفْتواْ فَإنْ خكُونت ا لَم
  تعلَمونَ 

240.  رلِ غَيوا إِلَى الْحاعتاجِهِم موةً لِّأَزيصا واجوونَ أَزذَريو نكُمنَ مفَّووتي ينالَّذو
اللّهو وفرعن مم أَنفُِسهِن يف لْنا فَعي مف كُملَيع احنفَالَ ج نجراجٍ فَإِنْ خرإِخ زِيزع 

 يمكح  

241.  نيقتلَى الْما عقح وفرعبِالْم اعتم طَلَّقَاتلْملو  



  كَذَلك يبين اللّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تعقلُونَ  .242

243. مفَقَالَ لَه توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهين دواْ مجرخ ينإِلَى الَّذ رت أَلَم اللّه 
  موتواْ ثُم أَحياهم إِنَّ اللّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَـكن أَكْثَر الناسِ الَ يشكُرونَ 

244.  يملع يعمس واْ أَنَّ اللّهلَماعو بِيلِ اللّهي سلُواْ فقَاتو  

ه لَه أَضعافًا كَثريةً واللّه يقْبِض من ذَا الَّذي يقْرِض اللّه قَرضا حسنا فَيضاعفَ .245
  ويبسطُ وإِلَيه ترجعونَ 

أَلَم تر إِلَى الْمِإل من بنِي إِسرائيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُواْ لنبِي لَّهم ابعثْ لَنا ملكًا  .246
متيسلْ عقَالَ ه بِيلِ اللّهي سلْ فقَاتا أَالَّ نا لَنملُواْ قَالُواْ وقَاتالُ أَالَّ تتالْق كُملَيع بإِن كُت 

نقَاتلَ في سبِيلِ اللّه وقَد أُخرِجنا من ديارِنا وأَبنآئنا فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ تولَّواْ إِالَّ قَليالً
  لظَّالمني منهم واللّه عليم بِا

247.  لْكالْم كُونُ لَهى ياْ أَنكًا قَالُولم طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد إِنَّ اللّه مهبِين مقَالَ لَهو
زو كُملَيع طَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللّهالْم نةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قأَح نحنا ونلَيع هاد

 يملع عاسو اللّهاء وشن يم لْكَهي متؤي اللّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب  

وقَالَ لَهم نِبِيهم إِنَّ آيةَ ملْكه أَن يأْتيكُم التابوت فيه سكينةٌ من ربكُم وبقيةٌ مما  .248
   هارونَ تحملُه الْمآلئكَةُ إِنَّ في ذَلك آليةً لَّكُم إِن كُنتم مؤمنِني ترك آلُ موسى وآلُ

فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس مني  .249
ي إِالَّ منم هفَإِن همطْعي ن لَّممو هزاوا جفَلَم مهنيالً مإِالَّ قَل هنواْ مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْت

هو والَّذين آمنواْ معه قَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنوده قَالَ الَّذين يظُنونَ أَنهم 
ئَةن فكَم م الَقُو اللّهم ابِرِينالص عم اللّهو اللّه ةً بِإِذْنريئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل   

ولَما برزواْ لجالُوت وجنوده قَالُواْ ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا  .250
 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوع  

251. م بِإِذْنوهمزا فَهمم هلَّمعةَ وكْمالْحو لْكالْم اللّه اهآتو الُوتج داولَ دقَتو اللّه 
يشاء ولَوالَ دفْع اللّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدت اَألرض ولَـكن اللّه ذُو فَضلٍ علَى 



 نيالَمالْع  

  علَيك بِالْحق وإِنك لَمن الْمرسلني تلْك آيات اللّه نتلُوها  .252

253.  اتجرد مهضعب فَعرو اللّه ن كَلَّمم مهنضٍ معلَى بع مهضعا بلْنلُ فَضسالر لْكت
اللّه ما اقْتتلَ الَّذين من وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ولَو شاء 

 لَوو ن كَفَرم مهنمو نآم نم مهنلَفُواْ فَمتنِ اخلَـكو اتنيالْب مهاءتا جم دعن بم مهدعب
 رِيدا يلُ مفْعي اللّه نلَـكلُواْ وتا اقْتم اء اللّهش  

254. نآم ينا الَّذها أَيلَّةٌ يالَ خو يهف عيالَّ ب موي يأْتلِ أَن ين قَباكُم مقْنزا رمقُواْ مواْ أَنف
  والَ شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ 

255. ي السا فم لَّه موالَ نةٌ ونس ذُهأْخالَ ت ومالْقَي يالْح وإِالَّ ه الَ إِلَـه ا اللّهمو اتاوم
في اَألرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم والَ 

 هودؤالَ يو ضاَألرو اتاومالس هيسكُر عساء وا شإِالَّ بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحي
  هما وهو الْعلي الْعظيم حفْظُ

256. فَقَد ن بِاللّهمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالْغ نم دشالر نيبينِ قَد تي الدف اهالَ إِكْر
 يملع يعمس اللّها ولَه امصالَ انف ثْقَىالْو ةوربِالْع كسمتاس  

257. يلو اللّه مهآؤيلواْ أَوكَفَر ينالَّذرِ ووإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخواْ ينآم ينالَّذ 
  الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

براهيم في رِبه أَنْ آتاه اللّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي أَلَم تر إِلَى الَّذي حآج إِ .258
 نسِ ممي بِالشأْتي فَإِنَّ اللّه يماهرقَالَ إِب يتأُميِـي وا أُحقَالَ أَن يتمييِـي وحي يالَّذ

  ذي كَفَر واللّه الَ يهدي الْقَوم الظَّالمني الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ فَبهِت الَّ

259.  اللّه هـَذ يِـي هحي ىا قَالَ أَنهوشرلَى عةٌ عاوِيخ يهو ةيلَى قَرع ري مكَالَّذ أَو
لَبِثْت يوما أَو بعض يومٍ قَالَ بل بعد موتها فَأَماته اللّه مئَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت قَالَ 

لَّبِثْت مئَةَ عامٍ فَانظُر إِلَى طَعامك وشرابِك لَم يتسنه وانظُر إِلَى حمارِك ولنجعلَك آيةً 
 تبين لَه قَالَ أَعلَم أَنَّ اللّه لِّلناسِ وانظُر إِلَى العظَامِ كَيف ننشزها ثُم نكْسوها لَحما فَلَما



 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع  

وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِـي الْموتى قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ بلَى  .260
نهررِ فَصالطَّي نةً معبذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْمن لِّيلَـكلٍ وبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي 

 يمكح زِيزع أَنَّ اللّه لَماعا ويعس كينأْتي نهعاد ًءا ثُمزج نهنم  

مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ  .261
 يملع عاسو اللّهاء وشن يمل فاعضي اللّهو ةبئَةُ حم لَةنبس  

262.  مالَ أَذًى لَّها ونا أَنفَقُواُ مونَ مبِعتالَ ي ثُم بِيلِ اللّهي سف مالَهوقُونَ أَمنفي ينالَّذ
   هم يحزنونَ أَجرهم عند ربهِم والَ خوف علَيهِم والَ

263.  يملح غَنِي اللّهآ أَذًى وهعبتي قَةدن صم ريةٌ خرفغمو وفرعلٌ مقَو  

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تبطلُواْ صدقَاتكُم بِالْمن واألذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاء  .264
اللّه والْيومِ اآلخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوان علَيه تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه الناسِ والَ يؤمن بِ

 رِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اللّهواْ وبا كَسمٍء ميلَى شونَ عرقْدا الَّ يلْدص  

265. تاب مالَهوقُونَ أَمنفي ينثَلُ الَّذمو ةنثَلِ جكَم أَنفُِسهِم نا مثْبِيتتو اللّه اتضراء مغ
 ريصلُونَ بمعا تبِم اللّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبصي نِ فَإِن لَّمفَيعا ضأُكُلَه تابِلٌ فَآتا وهابأَص ةوببِر  

266. ن نةٌ منج كُونَ لَهأَن ت كُمدأَح دواأَييهف لَه ارها اَألنهتحن ترِي مجابٍ تنأَعيلٍ وخ
 ككَذَل قَترتفَاح ارن يهف ارصا إِعهابفَاء فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك هابأَصو اترن كُلِّ الثَّمم

  يبين اللّه لَكُم اآليات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ 

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَنفقُواْ من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم من اَألرضِ  .267
 غَنِي واْ أَنَّ اللّهلَماعو يهواْ فضمغإِالَّ أَن ت يهذم بِآختلَسقُونَ ونفت هنبِيثَ مواْ الْخمميالَ تو

 يدمح  

268.  اللّهالً وفَضو هنةً مرفغكُم مدعي اللّهاء وشكُم بِالْفَحرأْميو الْفَقْر كُمدعطَانُ ييالش
 يملع عاسو  

يؤتي الْحكْمةَ من يشاء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثريا وما يذَّكَّر إِالَّ  .269



  اْ اَأللْبابِ أُولُو

  وما أَنفَقْتم من نفَقَة أَو نذَرتم من نذْرٍ فَإِنَّ اللّه يعلَمه وما للظَّالمني من أَنصارٍ  .270

271. كَفِّريو لُّكُم ريخ واء فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِن تو يا همفَنِع قَاتدواْ الصدبإِن ت 
 بِريلُونَ خمعا تبِم اللّهو كُمئَاتين سنكُم مع  

272.  رٍ فَألنفُِسكُميخ نقُواْ منفا تماء وشن يي مدهي اللّه نلَـكو ماهده كلَيع سلَّي
 فورٍ ييخ نقُواْ منفا تمو اللّه هجاء وغتقُونَ إِالَّ ابنفا تمونَ وظْلَمالَ ت مأَنتو كُمإِلَي  

273.  مهبسحضِ يي اَألرا فبرونَ ضيعطتسالَ ي بِيلِ اللّهي سواْ فرأُحص يناء الَّذلْفُقَرل
نفا تمافًا وإِلْح اسأَلُونَ النسالَ ي ماهم بِِسيمرِفُهعت فُّفعالت ناء ملُ أَغْنِياهرٍ الْجيخ نقُواْ م

 يملع بِه فَإِنَّ اللّه  

الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعالَنِيةً فَلَهم أَجرهم عند ربهِم والَ  .274
  خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ 

 إِالَّ كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس الَّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ .275
ذَلك بِأَنهم قَالُواْ إِنما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موعظَةٌ من 

هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهفَانت هبا ريهف مارِ هالن ابحأَص كلَـئفَأُو ادع نمو إِلَى اللّه 
  خالدونَ 

  يمحق اللّه الْربا ويربِي الصدقَات واللّه الَ يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ  .276

277. الَةَ وواْ الصأَقَامو اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينإِنَّ الَّذ ندع مهرأَج مكَاةَ لَهاْ الزوآت
  ربهِم والَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ 

278.  نِنيمؤم ما إِن كُنتبالر نم يقا بواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَيي  

279. بٍ مرواْ بِحلُواْ فَأْذَنفْعت الَ فَإِن لَّم كُمالوأَم وسؤر فَلَكُم متبإِن تو هولسرو اللّه ن
  تظْلمونَ والَ تظْلَمونَ 

  وإِن كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة وأَن تصدقُواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ  .280

  لَى اللّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم الَ يظْلَمونَ واتقُواْ يوما ترجعونَ فيه إِ .281



282.  كُمنيب بكْتلْيو وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيم بِدنتايدواْ إِذَا تنآم ينا الَّذها أَيي
كَم بكْتأَنْ ي بكَات أْبالَ يلِ ودبِالْع بكَات قالْح هلَيي علِ الَّذلملْيو بكْتفَلْي اللّه هلَّما ع

ولْيتقِ اللّه ربه والَ يبخس منه شيئًا فَإن كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًا أَو الَ 
بِالْع هيللْ ولمفَلْي ولَّ همأَن ي يعطتسا يكُوني فَإِن لَّم كُمالجنِ من ريهِيدواْ شهِدشتاسلِ ود

رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان ممن ترضونَ من الشهداء أَن تضلَّ إْحداهما فَتذَكِّر إِحداهما 
مواْ أَن تكْتبوه صغريا أَو كَبِريا إِلَى أَجله اُألخرى والَ يأْب الشهداء إِذَا ما دعواْ والَ تسأَ

ذَلكُم أَقْسطُ عند اللّه وأَقْوم للشهادة وأَدنى أَالَّ ترتابواْ إِالَّ أَن تكُونَ تجارةً حاضرةً 
وهبكْتأَالَّ ت احنج كُملَيع سفَلَي كُمنيا بهونيردت بكَات آرضالَ يو متعايباْ إِذَا توهِدأَشا و

 يملٍء عيبِكُلِّ ش اللّهو اللّه كُملِّمعيو قُواْ اللّهاتو بِكُم وقفُس هلُواْ فَإِنفْعإِن تو هِيدالَ شو  

283. انٌ ما فَرِهبواْ كَاتجِدت لَمفَرٍ ولَى سع مإِن كُنتا وضعكُم بضعب نةٌ فَإِنْ أَموضقْب
 هقَلْب مآث ها فَإِنهمكْتن يمةَ وادهواْ الشمكْتالَ تو هبر قِ اللّهتلْيو هتانأَم نمتي اؤالَّذ دؤفَلْي

 يمللُونَ عمعا تبِم اللّهو  

284. مو اواتمي السما ف لِّلَّه فُوهخت أَو ي أَنفُِسكُما فواْ مدبإِن تضِ وي اَألرا ف
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللّهاء وشن يم ذِّبعياء وشن يمل رفغفَي اللّه كُم بِهباسحي  

285. نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبن رم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نآم بِهكُتو هكَتآلئمو بِاللّه 
 ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُواْ سو هلسن رم دأَح نيب قفَرالَ ن هلسرو  

286. بسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِالَّ وفْسن اللّه كَلِّفا الَ يذْناخؤا الَ تنبر ت
إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا والَ 

م آ أَنتنمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحمِ تلَى الْقَوا عنرا فَانصالَنو
 رِينالْكَاف 
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2.  ومالْقَي يالْح وإِالَّ ه ال إِلَـه اللّه  

  نزلَ التوراةَ واِإلجنيلَ نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق مصدقاً لِّما بين يديه وأَ .3

4.  اللّهو يددش ذَابع ملَه اللّه اتواْ بِآيكَفَر ينقَانَ إِنَّ الَّذلَ الْفُرأَنزاسِ وى لِّلندلُ هن قَبم
  عزِيز ذُو انتقَامٍ 

   إِنَّ اللّه الَ يخفَى علَيه شيٌء في اَألرضِ والَ في السماء .5

6.  يمكالْح زِيزالْع وإِالَّ ه اء الَ إِلَـهشي فامِ كَيحي اَألرف كُمروصي يالَّذ وه  

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما  .7
 يف قُلُوبِهِم ينإِالَّ الَّذ أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاء تغتابو ةنتاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز

  اللّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِالَّ أُولُواْ األلْبابِ 

8.  ابهالْو أَنت كةً إِنمحر نكن لَّدا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا الَ تنبر  

9.  اديعالْم فلخالَ ي إِنَّ اللّه يهف بيمٍ الَّ روياسِ لالن عامج كا إِننبر  

10. نِيغواْ لَن تكَفَر ينإِنَّ الَّذ قُودو مه كأُولَـئئًا ويش اللّه نم مهالَدالَ أَوو مالُهوأَم مهنع 
  النارِ 

11.  يددش اللّهو وبِهِمبِذُن اللّه مذَها فَأَخناتواْ بِآيكَذَّب هِملن قَبم ينالَّذنَ ووعرأْبِ آلِ فكَد
  الْعقَابِ 

  رواْ ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِئْس الْمهاد قُل لِّلَّذين كَفَ .12

13.  هِمثْلَيم مهنورةٌ يرى كَافرأُخو بِيلِ اللّهي سلُ فقَاتئَةٌ تا فقَتنِ الْتيئَتي فةٌ فآي كَانَ لَكُم قَد
ن يم رِهصبِن ديؤي اللّهنِ ويالْع أْيارِ رصي اَألبلةً لَّأُوربلَع كي ذَلاء إِنَّ فش  

14.  ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَرريِ الْماطالْقَنو نِنيالْباء وسالن نم اتوهالش باسِ حلنل نيز
يالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعاَألنو ةموسلِ الْميالْخآبِ والْم نسح هندع اللّها وينالد اة  



15.  ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج هِمبر ندا عقَوات ينلَّذل كُمن ذَلرٍ ميئُكُم بِخبنقُلْ أَؤ
ريصب اللّهو اللّه نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجوأَزا ويهف يندالخ ادببِالْع   

  الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ  .16

  الصابِرِين والصادقني والْقَانِتني والْمنفقني والْمستغفرِين بِاَألسحارِ  .17

18. إِالَّ ه الَ إِلَـه هأَن اللّه هِدش زِيزالْع وإِالَّ ه الَ إِلَـه طساً بِالْقملْمِ قَآئلُواْ الْعأُوكَةُ والَئالْمو و
 يمكالْح  

19.  لْمالْع ماءها جم دعن بإِالَّ م ابتواْ الْكتأُو ينالَّذ لَفتا اخمو الَماِإلس اللّه ندع ينإِنَّ الد
هنيا بيغابِ بسالْح رِيعس فَإِنَّ اللّه اللّه اتبِآي كْفُرن يمو م  

20.  نيياُألمو ابتواْ الْكتأُو ينقُل لِّلَّذنِ وعبنِ اتمو لّهل هِيجو تلَمفَقُلْ أَس وكآجفَإنْ ح
  واْ فَإِنما علَيك الْبالَغُ واللّه بصري بِالْعباد أَأَسلَمتم فَإِنْ أَسلَمواْ فَقَد اهتدواْ وإِن تولَّ

21.  نم طسونَ بِالْقرأْمي ينلُونَ الِّذقْتيو قرِ حيبِغ نيبِيلُونَ النقْتيو اللّه اتونَ بِآيكْفُري ينإِنَّ الَّذ
  الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ 

  ئك الَّذين حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا واآلخرة وما لَهم من ناصرِين أُولَـ .22

أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتواْ نصيبا من الْكتابِ يدعونَ إِلَى كتابِ اللّه ليحكُم بينهم ثُم يتولَّى  .23
م مهو مهنم ونَ فَرِيقرِضع  

  ذَلك بِأَنهم قَالُواْ لَن تمسنا النار إِالَّ أَياما معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانواْ يفْترونَ  .24

  لَمونَ فَكَيف إِذَا جمعناهم ليومٍ الَّ ريب فيه ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم الَ يظْ .25

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاء وترتِع الْملْك ممن تشاء وتعز من تشاء  .26
 يرٍء قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كداء بِيشن تلُّ مذتو  

27. هالن جولتارِ وهي الْنلَ فاللَّي جولت نم تيالَم رِجختو تيالْم نم يالْح رِجختلِ وي اللَّيف ار
  الْحي وترزق من تشاء بِغيرِ حسابٍ 

28. ف اللّه نم سفَلَي كلْ ذَلفْعن يمو نِنيمؤالْم نون داء ميلأَو رِينونَ الْكَافنمؤالْم ذختي الَّ ي
 ريصالْم إِلَى اللّهو هفْسن اللّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهنقُواْ متٍء إِالَّ أَن تيش  



قُلْ إِن تخفُواْ ما في صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه اللّه ويعلَم ما في السماوات وما في  .29
   قَدير األرضِ واللّه علَى كُلِّ شيٍء

30.  هنيبا وهنيأَنَّ ب لَو دوٍء تون سم لَتما عما ورضحرٍ ميخ نم لَتما عفْسٍ مكُلُّ ن جِدت موي
 ادببِالْع وفؤر اللّهو هفْسن اللّه كُمذِّرحيا ويدعا بدأَم  

31.  ونَ اللّهبحت مقُلْ إِن كُنت يمحر غَفُور اللّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات  

32.  رِينالْكَاف بحالَ ي اْ فَإِنَّ اللّهلَّووولَ فإِن تسالرو واْ اللّهيعقُلْ أَط  

  نَ علَى الْعالَمني إِنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهيم وآلَ عمرا .33

34.  يملع يعمس اللّهضٍ وعن با مهضعةً بيذُر  

35.  أَنت كي إِننلْ مقَبا فَتررحطْنِي مي با فم لَك تذَري نإِن بانَ ررمأَةُ عرام إِذْ قَالَت
 يملالْع يعمالس  

36. ر ا قَالَتهتعضا وكَاُألنثَى فَلَم الذَّكَر سلَيو تعضا وبِم لَمأَع اللّها أُنثَى وهتعضي وإِن ب
  وإِني سميتها مريم وِإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ 

37. اتبا نهتأَنبنٍ وسولٍ حا بِقَبهبا رلَهقَبا فَتكَرِيا زهلَيلَ عخا دا كُلَّمكَرِيا زكَفَّلَها ونسا ح
 إنَّ اللّه اللّه ندع نم وه ـذَا قَالَته ى لَكأَن ميرا مقاً قَالَ يا رِزهندع دجو ابرحالْم

  يرزق من يشاء بِغيرِ حسابٍ 

38. ا ركَرِيا زعد كالناء هعالد يعمس كةً إِنبةً طَييذُر كنن لَّدي مل به بقَالَ ر هب  

39.  نم ةمقًا بِكَلدصـى ميحبِي كرشبي ابِ أَنَّ اللّهرحي الْملِّي فصي مقَائ وهكَةُ وآلئالْم هتادفَن
بِينا وورصحا وديسو اللّه نيحالالص نا م  

قَالَ رب أَنى يكُونُ لي غُالَم وقَد بلَغنِي الْكبر وامرأَتي عاقر قَالَ كَذَلك اللّه يفْعلُ ما  .40
  يشاء 

41. امٍ إِالَّ رثَالَثَةَ أَي اسالن كَلِّمأَالَّ ت كتةً قَالَ آيآي ل لِّيعاج با قَالَ رريكَث كباذْكُر را وزم
  وسبح بِالْعشي واِإلبكَارِ 

42.  نيالَماء الْعلَى نِسع طَفَاكاصو كرطَهو طَفَاكاص إِنَّ اللّه ميرا مكَةُ يالَئالْم إِذْ قَالَتو  



  كعني يا مريم اقْنتي لربك واسجدي واركَعي مع الرا .43

44.  ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُون أَقْالَمإِذْ ي هِميلَد ا كُنتمو إِلَيك يهوحبِ نياء الْغأَنب نم كذَل
  وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ 

45. م ةمبِكَل كرشبي إِنَّ اللّه ميرا مكَةُ يآلئالْم إِذْ قَالَت ميرم نى ابيسع ِسيحالْم هماس هن
 بِنيقَرالْم نمو ةراآلخا ويني الدا فجِيهو  

46.  نيحالالص نمالً وكَهو دهي الْمف اسالن كَلِّميو  

للّه يخلُق ما يشاء إِذَا قَضى قَالَت رب أَنى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشر قَالَ كَذَلك ا .47
  أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ 

  ويعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ واِإلجنيلَ  .48

 من الطِّنيِ كَهيئَة ورسوالً إِلَى بنِي إِسرائيلَ أَني قَد جِئْتكُم بِآية من ربكُم أَني أَخلُق لَكُم .49
 ى بِإِذْنتويِـي الْمأُحو صرواَألب هرِىُء األكْمأُبو اللّه ا بِإِذْنركُونُ طَيفَي يهف رِ فَأَنفُخالطَّي

 م إِن كُنتم مؤمنِني اللّه وأُنبئُكُم بِما تأْكُلُونَ وما تدخرونَ في بيوتكُم إِنَّ في ذَلك آليةً لَّكُ

ومصدقًا لِّما بين يدي من التوراة ولأُحلَّ لَكُم بعض الَّذي حرم علَيكُم وجِئْتكُم بِآية من  .50
 ونيعأَطو قُواْ اللّهفَات كُمبر  

51. ـذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر إِنَّ اللّه يمقتساطٌ مر  

52.  اللّه ارأَنص نحونَ نارِيوقَالَ الْح ارِي إِلَى اللّهأَنص نقَالَ م الْكُفْر مهنى ميسع سا أَحفَلَم
  آمنا بِاللّه واشهد بِأَنا مسلمونَ 

53. ولَ فَاكْتسا الرنعباتو لَتا أَنزا بِمنا آمنبر ينداهالش عا منب  

54.  رِيناكالْم ريخ اللّهو اللّه كَرمواْ وكَرمو  

55.  ينلُ الَّذاعجواْ وكَفَر ينالَّذ نم كرطَهمو إِلَي كعافرو فِّيكوتي مى إِنيسا عي إِذْ قَالَ اللّه
ى يومِ الْقيامة ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأَحكُم بينكُم فيما كُنتم فيه اتبعوك فَوق الَّذين كَفَرواْ إِلَ

  تختلفُونَ 

56.  رِيناصن نم ما لَهمو ةراآلخا ويني الدا فيددا شذَابع مهذِّبواْ فَأُعكَفَر ينا الَّذفَأَم  



57. وا ونآم ينا الَّذأَمو نيمالظَّال بحالَ ي اللّهو مهورأُج فِّيهِموفَي اتحاللُواْ الصمع  

  ذَلك نتلُوه علَيك من اآليات والذِّكْرِ الْحكيمِ  .58

  إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ  .59

  حق من ربك فَالَ تكُن من الْممترِين الْ .60

فَمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَواْ ندع أَبناءنا وأَبناءكُم ونِساءنا  .61
  ه علَى الْكَاذبِني ونِساءكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعل لَّعنةُ اللّ

62.  يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللّهو إِالَّ اللّه إِلَـه نا ممو قالْح صالْقَص وـذَا لَهإِنَّ ه  

63.  ينفِْسدبِالْم يملع اْ فَإِنَّ اللّهلَّووفَإِن ت  

64. س ةاْ إِلَى كَلَمالَوعابِ تتلَ الْكا أَهئًا قُلْ ييش بِه رِكشالَ نو إِالَّ اللّه دبعأَالَّ ن كُمنيبا وننياء بو
  والَ يتخذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دون اللّه فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ 

براهيم وما أُنزِلَت التوراةُ واإلجنيلُ إِالَّ من بعده أَفَالَ يا أَهلَ الْكتابِ لم تحآجونَ في إِ .65
  تعقلُونَ 

66.  لَمعي اللّهو لْمع لَكُم بِه سا لَييمونَ فآجحت مفَل لمع ا لَكُم بِهيمف متجاجالء حؤه ماأَنته
  وأَنتم الَ تعلَمونَ 

67. ا كَانَ إِبم نيرِكشالْم نا كَانَ مما وملسنِيفًا من كَانَ حلَكا وانِيرصالَ نا ويودهي يماهر  

68.  نِنيمؤالْم يلو اللّهواْ ونآم ينالَّذو بِيـذَا النهو وهعبات ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو  

69. ت طَّآئدونَ ورعشا يمو مهلُّونَ إِالَّ أَنفُسضا يمو كُملُّونضي ابِ لَوتلِ الْكأَه نفَةٌ م  

  يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآيات اللّه وأَنتم تشهدونَ  .70

   الْحق وأَنتم تعلَمونَ يا أَهلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ .71

وقَالَت طَّآئفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آمنواْ بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّذين آمنواْ وجه النهارِ واكْفُرواْ  .72
  آخره لَعلَّهم يرجِعونَ 

هدى هدى اللّه أَن يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوتيتم أَو والَ تؤمنواْ إِالَّ لمن تبِع دينكُم قُلْ إِنَّ الْ .73
 يملع عاسو اللّهاء وشن يم يهتؤي اللّه دلَ بِيقُلْ إِنَّ الْفَض كُمبر ندع وكُمآجحي  



  يختص بِرحمته من يشاء واللّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ  .74

هلِ الْكتابِ من إِن تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من إِن تأْمنه بِدينارٍ الَّ يؤده إِلَيك ومن أَ .75
ى اللّه إِالَّ ما دمت علَيه قَآئما ذَلك بِأَنهم قَالُواْ لَيس علَينا في اُألميني سبِيلٌ ويقُولُونَ علَ

  الْكَذب وهم يعلَمونَ 

76.  نيقتالْم بحي قَى فَإِنَّ اللّهاتو هدهفَى بِعأَو نلَى مب  

إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليالً أُولَـئك الَ خالَق لَهم في اآلخرة والَ  .77
هكَلِّمي يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزالَ يو ةاميالْق موي هِمإِلَي نظُرالَ يو اللّه م  

وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلِْسنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من الْكتابِ وما هو من الْكتابِ  .78
  ه وما هو من عند اللّه ويقُولُونَ علَى اللّه الْكَذب وهم يعلَمونَ ويقُولُونَ هو من عند اللّ

ما كَانَ لبشرٍ أَن يؤتيه اللّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونواْ عبادا لِّي من  .79
  يني بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ دون اللّه ولَـكن كُونواْ ربانِ

  والَ يأْمركُم أَن تتخذُواْ الْمالَئكَةَ والنبِيين أَربابا أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ  .80

81. نيبِيالن يثَاقم ذَ اللّهإِذْ أَخا ولِّم قدصولٌ مسر اءكُمج ثُم ةكْمحابٍ وتن ككُم متيا آتلَم 
معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي قَالُواْ أَقْررنا قَالَ 

اهالش نكُم معاْ مأَنواْ ودهفَاش يند  

  فَمن تولَّى بعد ذَلك فَأُولَـئك هم الْفَاسقُونَ  .82

  أَفَغير دينِ اللّه يبغونَ ولَه أَسلَم من في السماوات واَألرضِ طَوعا وكَرها وإِلَيه يرجعونَ  .83

علَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحق ويعقُوب قُلْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ  .84
 لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرالَ ن هِمبن رونَ مبِيالنى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطباَألسو

  مسلمونَ 

85. نلَ مقْبا فَلَن يينالَمِ داِإلس رغِ غَيتبن يمو رِيناسالْخ نم ةري اآلخف وهو ه  

86.  اللّهو اتنيالْب ماءهجو قولَ حسواْ أَنَّ الرهِدشو انِهِمإِمي دعواْ با كَفَرمقَو ي اللّهدهي فكَي
 نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي  



87. لَع هِملَيأَنَّ ع مهآؤزج كلَـئأُو نيعماسِ أَجالنو كَةآلئالْمو ةَ اللّهن  

  خالدين فيها الَ يخفَّف عنهم الْعذَاب والَ هم ينظَرونَ  .88

89.  يمحر واْ فَإِنَّ اهللا غَفُورلَحأَصو كذَل دعن بواْ مابت ينإِالَّ الَّذ  

  هِم ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّن تقْبلَ توبتهم وأُولَـئك هم الضآلُّونَ إِنَّ الَّذين كَفَرواْ بعد إِميانِ .90

91.  ى بِهدلَوِ افْتا وبضِ ذَهلُْء األرم مهدأَح نلَ مقْبفَلَن ي كُفَّار مهواْ واتمواْ وكَفَر ينإِنَّ الَّذ
و يمأَل ذَابع ملَه كلَـئأُو رِيناصن نم ما لَهم  

92.  يملع بِه ٍء فَإِنَّ اللّهين شقُواْ منفا تمونَ وبحا تمقُواْ منفى تتح الُواْ الْبِرنلَن ت  

 أَن تنزلَ كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حـال لِّبنِي إِسرائيلَ إِالَّ ما حرم إِسرائيلُ علَى نفِْسه من قَبلِ .93
 نيقادص ما إِن كُنتلُوهفَات اةروواْ بِالتاةُ قُلْ فَأْتروالت  

  فَمنِ افْترى علَى اللّه الْكَذب من بعد ذَلك فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ  .94

  انَ من الْمشرِكني قُلْ صدق اللّه فَاتبِعواْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما كَ .95

96.  نيالَمى لِّلْعدهكًا واربكَّةَ مي بِباسِ لَلَّذلنل عضو تيلَ بإِنَّ أَو  

فيه آيات بيـنات مقَام إِبراهيم ومن دخلَه كَانَ آمنا وللّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ  .97
إِلَي طَاعتاس نيالَمنِ الْعع فَإِنَّ اهللا غَنِي ن كَفَرمبِيالً وس ه  

  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآيات اللّه واللّه شهِيد علَى ما تعملُونَ  .98

99. وا عهونغبت نآم نم بِيلِ اللّهن سونَ عدصت مابِ لتلَ الْكا أَهقُلْ ي ا اللّهماء ودهش مأَنتا وج
  بِغافلٍ عما تعملُونَ 

100.  انِكُمإِمي دعوكُم بدري ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نواْ فَرِيقًا ميعطاْ إِن تونآم ينا الَّذها أَيي
 رِينكَاف  

101. آي كُملَيلَى عتت مأَنتونَ وكْفُرت فكَيوفَقَد م بِاللّهصتعن يمو ولُهسر يكُمفو اللّه ات
  هدي إِلَى صراط مستقيمٍ 

  يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ  .102

تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداء واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا والَ  .103



فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها 
لَع هاتآي لَكُم اللّه نيبي كونَ كَذَلدتهت لَّكُم  

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  .104
  وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ 

105. يالْب ماءها جم دعن بلَفُواْ متاخقُواْ وفَرت ينواْ كَالَّذكُونالَ تو ملَه كلَـئأُوو اتن
 يمظع ذَابع  

106.  انِكُمإِمي دعم بتأَكْفَر مهوهجو تدواس ينا الَّذفَأَم وهجو دوستو وهجو ضيبت موي
  فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ 

107.  مهوهجو تضياب ينا الَّذأَمونَ ودالا خيهف مه اللّه ةمحي رفَف  

108.  نيالَما لِّلْعظُلْم رِيدي ا اللّهمو قبِالْح كلَيا علُوهتن اللّه اتآي لْكت  

109.  وراُألم عجرت إِلَى اللّهضِ وي اَألرا فمو اتاومي السا فم لّهلو  

110. أُخ ةأُم ريخ مونَ كُنتنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِج
  بِاللّه ولَو آمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا لَّهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ 

111.  لُوكُمقَاتإِن يإِالَّ أَذًى و وكُمرضونَ لَن يرنصالَ ي ثُم ارباَألد لُّوكُموي  

ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقفُواْ إِالَّ بِحبلٍ من اللّه وحبلٍ من الناسِ وبآؤوا  .112
كْفُرواْ يكَان مهبِأَن كةُ ذَلكَنسالْم هِملَيع ترِبضو اللّه نبٍ مضلُونَ بِغقْتيو اللّه اتونَ بِآي

  اَألنبِياء بِغيرِ حق ذَلك بِما عصوا وكَانواْ يعتدونَ 

 لَيسواْ سواء من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَآئمةٌ يتلُونَ آيات اللّه آناء اللَّيلِ وهم يسجدونَ  .113

 اآلخرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويسارِعونَ يؤمنونَ بِاللّه والْيومِ .114
 نيحالالص نم كلَـئأُوو اتريي الْخف  

115.  نيقتبِالْم يملع اللّهو هوكْفَررٍ فَلَن ييخ نلُواْ مفْعا يمو  

116.  نِيغواْ لَن تكَفَر ينإِنَّ الَّذ كلَـئأُوئًا ويش اللّه نم مهالَدالَ أَوو مالُهوأَم مهنع
  أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 



مثَلُ ما ينفقُونَ في هـذه الْحياة الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فيها صر أَصابت حرثَ قَومٍ  .117
فَأَه مهواْ أَنفُسونَ ظَلَممظْلي مهأَنفُس نلَـكو اللّه مها ظَلَممو هلَكَت  

118. قَد منِتا عواْ مداالً وبخ كُمأْلُونالَ ي ونِكُمن دةً مذُواْ بِطَانختواْ الَ تنآم ينا الَّذها أَيي
وردي صفخا تمو هِماهأَفْو ناء مضغالْب تدب مإِن كُنت اتاآلي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مه

  تعقلُونَ 

هاأَنتم أُوالء تحبونهم والَ يحبونكُم وتؤمنونَ بِالْكتابِ كُلِّه وإِذَا لَقُوكُم قَالُواْ آمنا  .119
يالْغ نلَ ماماَألن كُملَيواْ عضاْ علَوإِذَا خورِ ودالص بِذَات يملع إِنَّ اللّه كُمظيواْ بِغوتقُلْ م ظ 

إِن تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِن تصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ بِها وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ الَ  .120
   يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللّه بِما يعملُونَ محيطٌ

121.  يملع يعمس اللّهالِ وتلْقل دقَاعم نِنيمؤىُء الْموبت كلأَه نم توإِذْ غَدو  

  إِذْ همت طَّآئفَتان منكُم أَن تفْشالَ واللّه وليهما وعلَى اللّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ  .122

123. دبِب اللّه كُمرصن لَقَدونَ وكُرشت لَّكُملَع قُواْ اللّهلَّةٌ فَاتأَذ مأَنترٍ و  

124. نيرتَلم كَةآلئالْم نم آالَف كُم بِثَالَثَةبر كُمدمأَن ي يكُمكْفأَلَن ي نِنيمؤلْمقُولُ لإِذْ ت
125. ه مرِهن فَووكُم مأْتيقُواْ وتتواْ وبِرصلَى إِن تب آالف ةسمكُم بِخبر كُمددمـذَا ي

 نيموسم كَةآلئالْم نم  

126.  اللّه ندع نإِالَّ م رصا النمو كُم بِهقُلُوب نئطْمتلو ى لَكُمرشإِالَّ ب اللّه لَهعا جمو
  الْعزِيزِ الْحكيمِ 

  فَرواْ أَو يكْبِتهم فَينقَلبواْ خآئبِني ليقْطَع طَرفًا من الَّذين كَ .127

  لَيس لَك من اَألمرِ شيٌء أَو يتوب علَيهِم أَو يعذَّبهم فَإِنهم ظَالمونَ  .128

129. اللّهاء وشن يم ذِّبعياء وشن يمل رفغضِ يي اَألرا فمو اتاومي السا فم لّهلو 
 يمحر غَفُور  

  يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تأْكُلُواْ الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ  .130

131.  رِينلْكَافل تدي أُعالَّت ارقُواْ الناتو  



  وأَطيعواْ اللّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ  .132

133.  نيقتلْمل تدأُع ضاَألرو اتاوما السهضرع ةنجو كُمبن رم ةرفغواْ إِلَى مارِعسو  

134.  اللّهاسِ ونِ النع نيافالْعظَ ويالْغ نيمالْكَاظاء ورالضاء وري السقُونَ فنفي ينالَّذ
 ِسنِنيحالْم بحي  

135. ن ومو وبِهِمذُنواْ لفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَوشلُواْ فَاحإِذَا فَع ينالَّذ
  يغفر الذُّنوب إِالَّ اللّه ولَم يصرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ 

136. بن رةٌ مرفغم مهآؤزج كلَـئاأُويهف يندالخ ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنجو هِم
 نيلامالْع رأَج منِعو  

137.  كَذَّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيظُرضِ فَاني اَألرواْ ففَِسري ننس كُملن قَبم لَتخ قَد 

   لِّلْمتقني هـذَا بيانٌ لِّلناسِ وهدى وموعظَةٌ .138

139.  نِنيمؤم منَ إِن كُنتلَواَألع مأَنتوا ونزحالَ توا وهِنالَ تو  

إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتلْك األيام نداوِلُها بين الناسِ  .140
تيواْ ونآم ينالَّذ اللّه لَمعيلو نيمالظَّال بحالَ ي اللّهاء ودهش نكُمذَ مخ  

141.  رِينالْكَاف قحميواْ ونآم ينالَّذ اللّه صحميلو  

142.  ابِرِينالص لَمعيو نكُمواْ مداهج ينالَّذ لَمِ اللّهعا يلَمةَ ونلُواْ الْجخدأَن ت متِسبح أَم  

143.  لَقَدونَ ونظُرت مأَنتو وهمتأَير فَقَد هلْقَولِ أَن تن قَبم تونَ الْمونمت مكُنت  

وما محمد إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى  .144
يبقع لَىع بنقَلن يمو قَابِكُمأَع رِيناكالش زِي اللّهجيسئًا ويش اللّه رضفَلَن ي ه  

145.  هتؤا نينالد ابثَو رِدن يمالً وجؤا مابتاهللا ك إِالَّ بِإِذْن وتمفْسٍ أَنْ تنا كَانَ لمو
زِي الشجنسا وهنم هتؤن ةراآلخ ابثَو رِدن يما وهنم رِيناك  

وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثري فَما وهنواْ لما أَصابهم في سبِيلِ اللّه وما  .146
 ابِرِينالص بحي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعض  

ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وما كَانَ قَولَهم إِالَّ أَن قَالُواْ ربنا اغْفر لَنا  .147



 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنروانص  

148.  ِسنِنيحالْم بحي اللّهو ةرابِ اآلخثَو نسحا وينالد ابثَو اللّه ماهفَآت  

149. واْ الَّذيعطاْ إِن تونآم ينا الَّذها أَيواْ يبنقَلفَت قَابِكُملَى أَعع وكُمدرواْ يكَفَر ين
 رِيناسخ  

150.  رِيناصالن ريخ وهو الَكُموم لِ اللّهب  

سنلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَرواْ الرعب بِما أَشركُواْ بِاللّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا  .151
  لنار وبِئْس مثْوى الظَّالمني ومأْواهم ا

ولَقَد صدقَكُم اللّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِه حتى إِذَا فَشلْتم وتنازعتم في اَألمرِ  .152
 يرِيد اآلخرةَ ثُم وعصيتم من بعد ما أَراكُم ما تحبونَ منكُم من يرِيد الدنيا ومنكُم من
 نِنيمؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللّهو نكُمفَا عع لَقَدو كُميلتبيل مهنع فَكُمرص  

إِذْ تصعدونَ والَ تلْوونَ علَى أحد والرسولُ يدعوكُم في أُخراكُم فَأَثَابكُم غُماً  .153
الَ تلِّكَي ملُونَ بِغمعا تبِم بِريخ اللّهو كُمابا أَصالَ مو كُما فَاتلَى مواْ عنزح  

154.  مهتمأَه فَةٌ قَدطَآئو نكُمفَةً مى طَآئشغا ياسعةً ننأَم مالْغ دعن بكُم ملَيلَ عأَنز ثُم
قالْح رغَي ونَ بِاللّهظُني مهٍء قُلْ إِنَّ أَنفُسين شرِ ماَألم نا مل لَّنقُولُونَ هي ةيلاهالْج ظَن 

اَألمر كُلَّه للَّه يخفُونَ في أَنفُِسهِم ما الَ يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا من اَألمرِ شيٌء ما 
تكُم لَبرز الَّذين كُتب علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعهِم وليبتلي قُتلْنا هاهنا قُل لَّو كُنتم في بيو

  اللّه ما في صدورِكُم وليمحص ما في قُلُوبِكُم واللّه عليم بِذَات الصدورِ 

155. إِن انعمقَى الْجالْت موي نكُماْ ملَّووت ينواْ إِنَّ الَّذبا كَسضِ معطَانُ بِبيالش ملَّهزتا اسم
 يملح غَفُور إِنَّ اللّه مهنع فَا اللّهع لَقَدو  

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تكُونواْ كَالَّذين كَفَرواْ وقَالُواْ ِإلخوانِهِم إِذَا ضربواْ في  .156
زى لَّو كَانواْ عندنا ما ماتواْ وما قُتلُواْ ليجعلَ اللّه ذَلك حسرةً في اَألرضِ أَو كَانواْ غُ

 ريصلُونَ بمعا تبِم اللّهو يتمييِـي وحي اللّهو قُلُوبِهِم  

157. حرو اللّه نةٌ مرفغلَم متم أَو بِيلِ اللّهي سف ملْتن قُتلَئونَ وعمجا يمم ريةٌ خم  



  ولَئن متم أَو قُتلْتم ِإللَى اهللا تحشرونَ  .158

159.  كلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ الَنفَضا غَلفَظ كُنت لَوو ملَه نتل اللّه نم ةمحا رفَبِم
َألمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّه إِنَّ اللّه يحب فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في ا

 نيكِّلوتالْم  

160.  هدعن بكُم مرنصي ين ذَا الَّذفَم ذُلْكُمخإِن يو لَكُم بفَالَ غَال اللّه كُمرنصإِن ي
  وعلَى اللّه فَلْيتوكِّلِ الْمؤمنونَ 

161. ا كَانَ لما وفْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم ةاميالْق موا غَلَّ يبِم أْتلُلْ يغن يملَّ وغأَن ي بِين
  كَسبت وهم الَ يظْلَمونَ 

162.  ريصالْم بِئْسو منهج اهأْومو اللّه نم طخاء بِسن بكَم انَ اللّهورِض عبنِ اتأَفَم  

163. ملُونَ همعا يبِم ريصب واللّه اللّه ندع اتجرد   

164.  هاتآي هِملَيلُو عتي أَنفُِسهِم نوالً مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيؤملَى الْمع اللّه نم لَقَد
  لَفي ضاللٍ مبِنيٍ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانواْ من قَبلُ 

165.  فُِسكُمأَن ندع نم وـذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهثْلَيم متبأَص ةٌ قَديبصكُم متابا أَصلَمأَو
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللّه  

166. عيلو اللّه فَبِإِذْن انعمقَى الْجالْت موي كُمابا أَصمو نِنيمؤالْم لَم  

167.  لَمعن واْ قَالُواْ لَوفَعأَوِ اد بِيلِ اللّهي سلُواْ فاْ قَاتالَوعت ميلَ لَهقافَقُواْ ون ينالَّذ لَمعلْيو
قُولُونَ بِأَفْوي انِإلميل مهنم بأَقْر ذئمولْكُفْرِ يل مه اكُمنعباالً الَّتتق ي قُلُوبِهِمف سا لَيهِم ماه

  واللّه أَعلَم بِما يكْتمونَ 

168. توالْم أَنفُِسكُم نوا عؤرلُوا قُلْ فَادا قُتا مونأَطَاع واْ لَودقَعو انِهِموقَالُواْ ِإلخ ينالَّذ
 نيقادص مإِن كُنت  

169. لُواْ فقُت ينالَّذ نبسحالَ تقُونَ وزري هِمبر نداء عيلْ أَحا باتوأَم بِيلِ اللّهي س  

فَرِحني بِما آتاهم اللّه من فَضله ويستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُواْ بِهِم من خلْفهِم أَالَّ .170
  خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ 



171. ونَ بِنِعرشبتسي نِنيمؤالْم رأَج يعضالَ ي أَنَّ اللّهلٍ وفَضو اللّه نم ةم  

172.  مهنواْ منسأَح ينلَّذل حالْقَر مهابآ أَصم دعن بولِ مسالرو لّهواْ لابجتاس ينالَّذ
 يمظع رقَواْ أَجاتو  

 الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِمياناً وقَالُواْ الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ .173
  حسبنا اللّه ونِعم الْوكيلُ 

فَانقَلَبواْ بِنِعمة من اللّه وفَضلٍ لَّم يمسسهم سوٌء واتبعواْ رِضوانَ اللّه واللّه ذُو  .174
  فَضلٍ عظيمٍ 

175. مإِن نِنيمؤم مإِن كُنت افُونخو مافُوهخفَالَ ت اءهيلأَو فوخطَانُ ييالش كُما ذَل  

والَ يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ إِنهم لَن يضرواْ اللّه شيئاً يرِيد اللّه أَالَّ  .176
و ةري اآلخا فظح ملَ لَهعجي يمظع ذَابع ملَه  

177.  يمأَل ذَابع هلُمئًا ويش واْ اللّهرضلَن ي انبِاِإلمي اْ الْكُفْرورتاش ينإِنَّ الَّذ  

والَ يحسبن الَّذين كَفَرواْ أَنما نملي لَهم خير لِّأَنفُِسهِم إِنما نملي لَهم ليزدادواْ  .178
  ما ولَهم عذَاب مهِني إِثْ

ما كَانَ اللّه ليذَر الْمؤمنِني علَى مآ أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ وما  .179
 بِاللّه ورسله كَانَ اللّه ليطْلعكُم علَى الْغيبِ ولَكن اللّه يجتبِي من رسله من يشاء فَآمنواْ

 يمظع رأَج قُواْ فَلَكُمتتواْ ونمؤإِن تو  

180.  ملَّه رش ولْ هب ما لَّهريخ وه هلن فَضم اللّه ماها آتلُونَ بِمخبي ينالَّذ نبسحالَ يو
ه مرياثُ السماوات واَألرضِ واللّه بِما تعملُونَ خبِري سيطَوقُونَ ما بخلُواْ بِه يوم الْقيامة وللّ

181.  ملَهقَتا قَالُواْ وم بكْتناء سأَغْنِي نحنو ريفَق قَالُواْ إِنَّ اللّه ينلَ الَّذقَو اللّه عمس لَّقَد
  حرِيقِ اَألنبِياء بِغيرِ حق ونقُولُ ذُوقُواْ عذَاب الْ

182.  بِيدبِظَالَّمٍ لِّلْع سلَي أَنَّ اللّهو يكُمدأَي تما قَدبِم كذَل  

183. قُلْ قَد ارالن أْكُلُهت انبا بِقُرنيأْتي ىتولٍ حسرل نمؤا أَالَّ ننإِلَي هِدع قَالُواْ إِنَّ اللّه ينالَّذ
لن قَبلٌ مسر اءكُمج نيقادص مإِن كُنت موهملْتقَت مفَل مي قُلْتبِالَّذو اتنيي بِالْب  



  فَإِن كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلك جآؤوا بِالْبينات والزبرِ والْكتابِ الْمنِريِ  .184

أُجوركُم يوم الْقيامة فَمن زحزِح عنِ النارِ كُلُّ نفْسٍ ذَآئقَةُ الْموت وإِنما توفَّونَ  .185
  وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِالَّ متاع الْغرورِ 

186. لن قَبم ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم نعمسلَتو أَنفُِسكُمو كُمالوي أَمنَّ فلَوبلَت نمو كُم
  الَّذين أَشركُواْ أَذًى كَثريا وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ فَإِنَّ ذَلك من عزمِ اُألمورِ 

وإِذْ أَخذَ اللّه ميثَاق الَّذين أُوتواْ الْكتاب لَتبيننه للناسِ والَ تكْتمونه فَنبذُوه وراء  .187
مورِهونَ ظُهرتشا يم يالً فَبِئْسناً قَلثَم اْ بِهورتاشو   

الَ تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِما أَتواْ ويحبونَ أَن يحمدواْ بِما لَم يفْعلُواْ فَالَ  .188
 يمأَل ذَابع ملَهذَابِ والْع نم ةفَازبِم مهنبسحت  

189. م لّهلو يرٍء قَديكُلِّ ش لَىع اللّهضِ واَألرو اتاومالس لْك  

  إِنَّ في خلْقِ السماوات واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ والنهارِ آليات لِّأُولي األلْبابِ  .190

رونَ في خلْقِ السماوات الَّذين يذْكُرونَ اللّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّ .191
  واَألرضِ ربنا ما خلَقْت هذا باطالً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ 

  ربنا إِنك من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته وما للظَّالمني من أَنصارٍ  .192

193. نا ييادنا منعما سنا إِننبا رنوبا ذُنلَن را فَاغْفنبا رنفَآم كُمبواْ بِرنأَنْ آم انِإلميي لاد
  وكَفِّر عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مع األبرارِ 

194. فلخالَ ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخالَ تو كلسلَى را عندتعا وا منآتا ونبر اديعالْم   

فَاستجاب لَهم ربهم أَني الَ أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من  .195
بعضٍ فَالَّذين هاجرواْ وأُخرِجواْ من ديارِهم وأُوذُواْ في سبِيلي وقَاتلُواْ وقُتلُواْ ُألكَفِّرنَّ 

مهنع هندع اللّهو اللّه ندن عا مابثَو ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج مهلَنخُألدو هِمئَاتيس 
  حسن الثَّوابِ 

196.  ي الْبِالَدواْ فكَفَر ينالَّذ قَلُّبت كنرغالَ ي  

197. بِئْسو منهج ماهأْوم يلٌ ثُمقَل اعتم ادهالْم   



198.  نالً مزا نيهف يندالخ ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج ملَه مهباْ رقَوات يننِ الَّذلَك
  عند اللّه وما عند اللّه خير لَِّألبرارِ 

إِلَيكُم ومآ أُنزِلَ إِلَيهِم خاشعني للّه وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللّه وما أُنزِلَ  .199
  الَ يشترونَ بِآيات اللّه ثَمنا قَليالً أُولَـئك لَهم أَجرهم عند ربهِم إِنَّ اللّه سرِيع الْحسابِ 

200. اتابِطُواْ ورواْ وابِرصواْ وبِرواْ اصنآم ينا الَّذها أَيونَ يحفْلت لَّكُملَع قُواْ اللّه 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما  .1
  ساء واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبا رِجاالً كَثريا ونِ

2.  هإِن كُمالوإِلَى أَم مالَهوأْكُلُواْ أَمالَ تبِ وبِيثَ بِالطَّيلُواْ الْخدبتالَ تو مالَهوى أَمامتواْ الْيآتو
   كَبِريا كَانَ حوبا

3.  اعبرثُالَثَ وى وثْناء مسالن نلَكُم م ا طَابواْ محى فَانكامتي الْيقِْسطُواْ فأَالَّ ت مفْتإِنْ خو
  فَإِنْ خفْتم أَالَّ تعدلُواْ فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَالَّ تعولُواْ 

  النساء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِن طبن لَكُم عن شيٍء منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا وآتواْ  .4

والَ تؤتواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُم قياماً وارزقُوهم فيها واكْسوهم وقُولُواْ  .5
عالً مقَو موفًا لَهر  

وابتلُواْ الْيتامى حتى إِذَا بلَغواْ النكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشدا فَادفَعواْ إِلَيهِم أَموالَهم والَ  .6
 فَلْيأْكُلْ تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَن يكْبرواْ ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفف ومن كَانَ فَقريا

  بِالْمعروف فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدواْ علَيهِم وكَفَى بِاللّه حِسيبا 

 لِّلرجالِ نصيِب مما ترك الْوالدان واَألقْربونَ وللنساء نصيب مما ترك الْوالدان واَألقْربونَ .7
  مما قَلَّ منه أَو كَثُر نصيبا مفْروضا 

وإِذَا حضر الْقسمةَ أُولُواْ الْقُربى والْيتامى والْمساكني فَارزقُوهم منه وقُولُواْ لَهم قَوالً  .8
  معروفًا 

 ضعافًا خافُواْ علَيهِم فَلْيتقُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَوالً ولْيخش الَّذين لَو تركُواْ من خلْفهِم ذُريةً .9
  سديدا 

  إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعريا  .10

 مثْلُ حظِّ اُألنثَيينِ فَإِن كُن نِساء فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا ما يوصيكُم اللّه في أَوالَدكُم للذَّكَرِ .11
ترك وإِن كَانت واحدةً فَلَها النصف وَألبويه لكُلِّ واحد منهما السدس مما ترك إِن كَانَ 



 لَدو كُن لَّهي فَإِن لَّم لَدو ن لَهم سدالس هةٌ فَُألموإِخ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَه هفَُألم اهوأَب رِثَهوو
بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ آبآؤكُم وأَبناؤكُم الَ تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً فَرِيضةً 

  ا حكيما من اللّه إِنَّ اللّه كَانَ عليم

ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم إِن لَّم يكُن لَّهن ولَد فَإِن كَانَ لَهن ولَد فَلَكُم الربع مما  .12
كُن لَّكُمي إِن لَّم مكْترا تمم عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه نيوصي ةيصو دعن بم كْنرفَإِن ت لَدو 

كَانَ لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن مما تركْتم من بعد وصية توصونَ بِها أَو دينٍ وإِن كَانَ رجلٌ 
ر من يورثُ كَالَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت فَلكُلِّ واحد منهما السدس فَإِن كَانواْ أَكْثَ

 اللّه نةً ميصو آرضم رنٍ غَييد آ أَوى بِهوصي ةيصو دعن بم ي الثُّلُثكَاء فرش مفَه كذَل
 يملح يملع اللّهو  

13. ا اَألنهتحن ترِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللّهطن يمو اللّه وددح لْكت يندالخ اره
 يمظالْع زالْفَو كذَلا ويهف  

14.  هِنيم ذَابع لَها ويها فدالا خارن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللّهعن يمو  

15. بأَر هِنلَيواْ عهِدشتفَاس كُمآئسن نةَ مشالْفَاح نيأْتي يالالَّتواْ وهِدفَإِن ش نكُمعةً م
  فَأَمِسكُوهن في الْبيوت حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللّه لَهن سبِيالً 

با رحيماواللَّذَانَ يأْتيانِها منكُم فَآذُوهما فَإِن تابا وأَصلَحا فَأَعرِضواْ عنهما إِنَّ اللّه كَانَ توا .16
17.  وبتي كلَـئن قَرِيبٍ فَأُوونَ موبتي ثُم الَةهَء بِجولُونَ السمعي ينلَّذل لَى اللّهةُ عبوا التمإِن

  اللّه علَيهِم وكَانَ اللّه عليماً حكيماً 

18. ئَاتيلُونَ السمعي ينلَّذةُ لبوالت تسلَياآلنَ و تبي تقَالَ إِن توالْم مهدأَح رضى إِذَا حتح 
  والَ الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَـئك أَعتدنا لَهم عذَابا أَليما 

19. ضعالَ تا وهاء كَرسرِثُواْ النأَن ت لُّ لَكُمحواْ الَ ينآم ينا الَّذها أَيا يضِ معواْ بِببذْهتل نلُوه
آتيتموهن إِالَّ أَن يأْتني بِفَاحشة مبينة وعاشروهن بِالْمعروف فَإِن كَرِهتموهن فَعسى أَن 

  تكْرهواْ شيئًا ويجعلَ اللّه فيه خيرا كَثريا 

 زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قنطَارا فَالَ تأْخذُواْ منه شيئًا وإِنْ أَردتم استبدالَ .20



  أَتأْخذُونه بهتاناً وإِثْماً مبِيناً 

  وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخذْنَ منكُم ميثَاقًا غَليظًا  .21

 ما نكَح آباؤكُم من النساء إِالَّ ما قَد سلَف إِنه كَانَ فَاحشةً ومقْتا وساء والَ تنكحواْ .22
  سبِيالً 

23.  اتنباَألخِ و اتنبو كُماالَتخو كُماتمعو كُماتوأَخو كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع تمرح
اتهأُمو تاُألخ كُمبائبرو كُمآئنِس اتهأُمو ةاعضالر نكُم ماتوأَخو كُمنعضي أَرالالَّت كُم

الالَّتي في حجورِكُم من نسآئكُم الالَّتي دخلْتم بِهِن فَإِن لَّم تكُونواْ دخلْتم بِهِن فَالَ 
بنائكُم الَّذين من أَصالَبِكُم وأَن تجمعواْ بين اُألختينِ إَالَّ ما قَد جناح علَيكُم وحالَئلُ أَ

  سلَف إِنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رحيما 

24. ا ولَّ لَكُم مأُحو كُملَيع اللّه ابتك كُمانمأَي لَكَتا ماء إِالَّ مسالن نم اتنصحالْماء ور
نهورأُج نوهفَآت نهنم م بِهتعتمتا اسفَم نيحافسم رغَي نِنيصحكُم مالوواْ بِأَمغتبأَن ت كُمذَل

كا حيملكَانَ ع إِنَّ اللّه ةالْفَرِيض دعن بم م بِهتياضرا تيمف كُملَيع احنالَ جةً وا فَرِيضيم  

ومن لَّم يستطع منكُم طَوالً أَن ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمن ما ملَكَت أَيمانكُم من  .25
نوهآتو هِنلأَه بِإِذْن نوهحضٍ فَانكعن بكُم مضعب انِكُمبِإِمي لَمأَع اللّهو اتنمؤالْم كُماتيفَت 

 نيفَإِنْ أَت نصفَإِذَا أُح اندأَخ ذَاتختالَ مو اتحافسم رغَي اتنصحم وفرعبِالْم نهورأُج
 كُمنم تنالْع يشخ نمل كذَابِ ذَلالْع نم اتنصحلَى الْما عم فنِص هِنلَيفَع ةشبِفَاح

  خير لَّكُم واللّه غَفُور رحيم وأَن تصبِرواْ 

26.  يمكح يملع اللّهو كُملَيع وبتيو كُملن قَبم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم نيبيل اللّه رِيدي  

27.  اتوهونَ الشبِعتي ينالَّذ رِيديو كُملَيع وبتأَن ي رِيدي اللّها ويمظالً عييلُواْ ممأَن ت  

  يرِيد اللّه أَن يخفِّف عنكُم وخلق اِإلنسانُ ضعيفًا  .28

29.  نكُماضٍ مرن تةً عارجكُونَ تلِ إِالَّ أَن تاطبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُواْ أَمواْ الَ تنآم ينا الَّذها أَيي
  نفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحيما والَ تقْتلُواْ أَ

  ومن يفْعلْ ذَلك عدوانا وظُلْما فَسوف نصليه نارا وكَانَ ذَلك علَى اللّه يِسريا  .30



31. خدلْكُم مخدنو كُمئَاتيس نكُمع كَفِّرن هننَ عوهنا تم رآئواْ كَبنِبتجا إِن تالً كَرِمي  

والَ تتمنواْ ما فَضلَ اللّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجالِ نصيب مما اكْتسبواْ وللنساء  .32
  نصيب مما اكْتسبن واسأَلُواْ اللّه من فَضله إِنَّ اللّه كَانَ بِكُلِّ شيٍء عليما 

33. عكُلٍّ جلو مهيبصن موهفَآت كُمانمأَي تقَدع ينالَّذونَ وباَألقْرو اندالالْو كرا تمم يالوا ملْن
  إِنَّ اللّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء شهِيدا 

34. بِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللّها فَضاء بِمسلَى النونَ عامالُ قَوجالر هِمالوأَم نا أَنفَقُواْ م
 نظُوهفَع نهوزشافُونَ نخي تالالَّتو ظَ اللّهفا حبِ بِميلِّلْغ ظَاتافح اتقَانِت اتحالفَالص

 إِنَّ اللّه كَانَ واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَالَ تبغواْ علَيهِن سبِيالً
  عليا كَبِريا 

وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها إِن يرِيدا إِصالَحا يوفِّقِ  .35
  اللّه بينهما إِنَّ اللّه كَانَ عليما خبِريا 

36. الَ تو واْ اللّهدباعنيِ واكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُربِذا وانسنِ إِحيدالبِالْوئًا ويش رِكُواْ بِهش
 كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ بِاجلَنبِ واحالصبِ ونارِ الْجالْجى وبي الْقُرارِ ذالْجو

  مختاالً فَخورا إِنَّ اللّه الَ يحب من كَانَ 

37.  رِينلْكَافا لندتأَعو هلن فَضم اللّه ماها آتونَ ممكْتيلِ وخبِالْب اسونَ النرأْميلُونَ وخبي ينالَّذ
  عذَابا مهِينا 

38. و ونَ بِاللّهنمؤالَ ياسِ ورِئَـاء الن مالَهوقُونَ أَمنفي ينالَّذكُنِ ون يمرِ ومِ اآلخوالَ بِالْي
  الشيطَانُ لَه قَرِينا فَساء قرِينا 

  وماذَا علَيهِم لَو آمنواْ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ وأَنفَقُواْ مما رزقَهم اللّه وكَانَ اللّه بِهِم عليما  .39

40. ةثْقَالَ ذَرم مظْلالَ ي ا إِنَّ اللّهيمظا عرأَج هنن لَّدم تؤيا وفْهاعضةً ينسح كإِن تو   

  فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هـؤالء شهِيدا  .41

42. ضاَألر ى بِهِموست ولَ لَوساْ الروصعواْ وكَفَر ينالَّذ دوي ذئمويثًا يدح ونَ اللّهمكْتالَ يو   

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تقْربواْ الصالَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ والَ جنبا إِالَّ  .43



ج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتِسلُواْ وتغت ىتبِيلٍ حابِرِي سع طآئن الْغنكُم مم داء أَح
أَو الَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صعيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيديكُم إِنَّ 

  اللّه كَانَ عفُوا غَفُورا 

   يشترونَ الضالَلَةَ ويرِيدونَ أَن تضلُّواْ السبِيلَ أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتواْ نصيبا من الْكتابِ .44

  واللّه أَعلَم بِأَعدائكُم وكَفَى بِاللّه وليا وكَفَى بِاللّه نصريا  .45

46. ا ونيصعا ونعمقُولُونَ سيو هعاضون مع مفُونَ الْكَلرحواْ ياده ينالَّذ نعٍ ممسم رغَي عماس
وراعنا لَيا بِأَلِْسنتهِم وطَعنا في الدينِ ولَو أَنهم قَالُواْ سمعنا وأَطَعنا واسمع وانظُرنا لَكَانَ 

ونَ إِالَّ قَلنمؤفَالَ ي مبِكُفْرِه اللّه مهنن لَّعلَكو مأَقْوو ما لَّهرييالً خ  

يا أَيها الَّذين أُوتواْ الْكتاب آمنواْ بِما نزلْنا مصدقًا لِّما معكُم من قَبلِ أَن نطْمس وجوها  .47
  فَنردها علَى أَدبارِها أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبت وكَانَ أَمر اللّه مفْعوالً 

نَّ اللّه الَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاء ومن يشرِك بِاللّه فَقَد افْترى إِ .48
  إِثْما عظيما 

  أَلَم تر إِلَى الَّذين يزكُّونَ أَنفُسهم بلِ اللّه يزكِّي من يشاء والَ يظْلَمونَ فَتيالً  .49

  ر كَيف يفْترونَ علَى اللّه الكَذب وكَفَى بِه إِثْما مبِينا انظُ .50

51.  ينلَّذقُولُونَ ليو الطَّاغُوتو تونَ بِالْجِبنمؤابِ يتالْك نا ميبصواْ نأُوت ينإِلَى الَّذ رت أَلَم
  الً كَفَرواْ هؤالء أَهدى من الَّذين آمنواْ سبِي

  أُولَـئك الَّذين لَعنهم اللّه ومن يلْعنِ اللّه فَلَن تجِد لَه نصريا  .52

  أَم لَهم نصيب من الْملْك فَإِذًا الَّ يؤتونَ الناس نقريا  .53

 إِبراهيم الْكتاب والْحكْمةَ أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللّه من فَضله فَقَد آتينآ آلَ .54
  وآتيناهم ملْكًا عظيما 

  فَمنهم من آمن بِه ومنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سعريا  .55

56. دب مهلُودج تجضا نا كُلَّمارن يهِملصن فوا سناتواْ بِآيكَفَر ينا إِنَّ الَّذهرا غَيلُودج ماهلْن
  ليذُوقُواْ الْعذَاب إِنَّ اللّه كَانَ عزِيزا حكيما 



والَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها اَألنهار خالدين فيها  .57
طَهم اجوا أَزيهف ما لَّهديالً أَبظَل ـالظ ملُهخدنةٌ ور  

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ  .58
  إِنَّ اللّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كَانَ سميعا بصريا 

 الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في شيٍء يا أَيها .59
  فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً 

60. ت ونَ أَن أَلَمرِيدي كلن قَبا أُنزِلَ ممو كا أُنزِلَ إِلَيواْ بِمنآم مهونَ أَنمعزي ينإِلَى الَّذ ر
 يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه ويرِيد الشيطَانُ أَن يضلَّهم ضالَالً بعيدا 

   لَهم تعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقني يصدونَ عنك صدودا وإِذَا قيلَ .61

فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ بِما قَدمت أَيديهِم ثُم جآؤوك يحلفُونَ بِاللّه إِنْ أَردنا إِالَّ  .62
تا وانسيقًا إِحفو  

أُولَـئك الَّذين يعلَم اللّه ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعظْهم وقُل لَّهم في أَنفُِسهِم قَوالً  .63
  بليغا 

64. ج مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مهأَن لَوو اللّه بِإِذْن طَاعيولٍ إِالَّ لسن را ملْنسا أَرمواْ وفَرغتفَاس وكآؤ
  اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه توابا رحيما 

فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم الَ يجِدواْ في أَنفُِسهِم حرجا  .65
   تسليما مما قَضيت ويسلِّمواْ

66.  لَوو مهنيلٌ مإِالَّ قَل لُوها فَعارِكُم مين دواْ مجرأَوِ اخ كُملُواْ أَنفُساقْت أَن هِملَيا عنبا كَتأَن لَوو
  أَنهم فَعلُواْ ما يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيرا لَّهم وأَشد تثْبِيتا 

67. يإِذاً لَّآتا ويمظراً عـا أَجنن لَّدم ماهن  

  ولَهديناهم صراطًا مستقيما  .68

69.  نييقدالصو نيبِيالن نهِم ملَيع اللّه معأَن ينالَّذ عم كلَـئولَ فَأُوسالرو عِ اللّهطن يمو
أُولَـئ نسحو نيحالالصاء ودهالشيقًا وفر ك  



  ذَلك الْفَضلُ من اللّه وكَفَى بِاللّه عليما  .70

  يا أَيها الَّذين آمنواْ خذُواْ حذْركُم فَانفرواْ ثُبات أَوِ انفرواْ جميعا  .71

لّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيداوإِنَّ منكُم لَمن لَّيبطِّئَن فَإِنْ أَصابتكُم مصيبةٌ قَالَ قَد أَنعم ال .72
73.  مهعم نِي كُنتا لَيتةٌ يدوم هنيبو كُمنيكُن بت كَأَن لَّم قُولَناهللا لَي نلٌ مفَض كُمابأَص نلَئو

  فَأَفُوز فَوزا عظيما 

74. رشي ينالَّذ بِيلِ اللّهي سلْ فقَاتلْ فَلْيقْتفَي بِيلِ اللّهي سلْ فقَاتن يمو ةرا بِاآلخيناةَ الديونَ الْح
  أَو يغلب فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما 

75. ينالَّذ انالْوِلْداء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْمو بِيلِ اللّهي سلُونَ فقَاتالَ ت ا لَكُممو 
يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هـذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنا من لَّدنك وليا واجعل لَّنا 

  من لَّدنك نصريا 

طَّاغُوت فَقَاتلُواْ الَّذين آمنواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه والَّذين كَفَرواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ ال .76
  أَولياء الشيطَان إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفًا 

77.  هِملَيع با كُتكَاةَ فَلَمواْ الزآتالَةَ وواْ الصيمأَقو كُميدكُفُّواْ أَي ميلَ لَهق ينإِلَى الَّذ رت أَلَم
مهنم الُ إِذَا فَرِيقتالْق تبكَت ما لنبقَالُواْ رةً ويشخ دأَش أَو اللّه ةيشكَخ اسنَ النوشخي 

علَينا الْقتالَ لَوال أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ واآلخرةُ خير لِّمنِ اتقَى والَ 
  تظْلَمونَ فَتيالً 

78. قُولُواْ أَيةٌ ينسح مهبصإِن تو ةديشوجٍ مري بف مكُنت لَوو توالْم رِككُّمدواْ يكُونا تمن
هـذه من عند اللّه وإِن تصبهم سيئَةٌ يقُولُواْ هـذه من عندك قُلْ كُل من عند اللّه فَما 

الء الْقَوـؤهيثًا لدونَ حفْقَهونَ يكَادمِ الَ ي  

ما أَصابك من حسنة فَمن اللّه وما أَصابك من سيئَة فَمن نفِْسك وأَرسلْناك للناسِ رسوالً  .79
  وكَفَى بِاللّه شهِيدا 

80. لَّى فَمون تمو اللّه أَطَاع ولَ فَقَدسعِ الرطي نيظًا مفح هِملَيع اكلْنسا أَر  

ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَا برزواْ من عندك بيت طَآئفَةٌ منهم غَير الَّذي تقُولُ واللّه يكْتب ما  .81



  يبيتونَ فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللّه وكَفَى بِاللّه وكيالً 

  يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختالَفًا كَثريا أَفَالَ  .82

وإِذَا جاءهم أَمر من اَألمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي اَألمرِ  .83
ذين يستنبِطُونه منهم ولَوالَ فَضلُ اللّه علَيكُم ورحمته الَتبعتم الشيطَانَ إِالَّ منهم لَعلمه الَّ

  قَليالً 

84.  أْسب كُفأَن ي ى اللّهسع نِنيمؤضِ الْمرحو كفْسإِالَّ ن كَلَّفالَ ت بِيلِ اللّهي سلْ ففَقَات
كَفَر ينيالً الَّذنكت دأَشا وأْسب دأَش اللّهواْ و  

من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نصيب منها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كفْلٌ منها  .85
  وكَانَ اللّه علَى كُلِّ شيٍء مقيتا 

86. فَح ةيحم بِتتييإِذَا حا وِسيبٍء حيلَى كُلِّ شكَانَ ع ا إِنَّ اللّهوهدر ا أَوهنم نسواْ بِأَحي  

  اللّه ال إِلَـه إِالَّ هو لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقيامة الَ ريب فيه ومن أَصدق من اللّه حديثًا  .87

88. ئَتف نيقافني الْمف ا لَكُمفَم لَّ اللّهأَض نواْ مدهونَ أَن ترِيدواْ أَتبا كَسم بِمهكَسأَر اللّهنِ وي
  ومن يضللِ اللّه فَلَن تجِد لَه سبِيالً 

رواْ في ودواْ لَو تكْفُرونَ كَما كَفَرواْ فَتكُونونَ سواء فَالَ تتخذُواْ منهم أَولياء حتى يهاجِ .89
سبِيلِ اللّه فَإِن تولَّواْ فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم والَ تتخذُواْ منهم وليا والَ 

  نصريا 

90. مهوردص ترصح وكُمآؤج أَو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بقَو لُونَ إِلَىصي ينأَن إِالَّ الَّذ 
 فَلَم لُوكُمزتاع فَإِن لُوكُمفَلَقَات كُملَيع ملَّطَهلَس اء اللّهش لَوو مهملُواْ قَوقَاتي أَو لُوكُمقَاتي

  يقَاتلُوكُم وأَلْقَواْ إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللّه لَكُم علَيهِم سبِيالً 

91. رِينونَ آخجِدتا سيِهواْ فسكأُر نِةتاْ إِلَى الْفودا ركُلَّ م مهمواْ قَونأْميو وكُمنأْمونَ أَن يرِيدي 
 موهمفْتقثُ ثيح ملُوهاقْتو مذُوهفَخ مهيداْ أَيكُفُّويو لَمالس كُملْقُواْ إِلَييو زِلُوكُمتعي فَإِن لَّم

أُوا وبِينا ملْطَانس هِملَيع ا لَكُملْنعج كُملَـئ  

وما كَانَ لمؤمنٍ أَن يقْتلَ مؤمنا إِالَّ خطَئًا ومن قَتلَ مؤمنا خطَئًا فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ  .92



انَ من قَومٍ عدو لَّكُم وهو مؤمن فَتحرِير رقَبة مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِالَّ أَن يصدقُواْ فَإِن كَ
مؤمنة وإِن كَانَ من قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله وتحرِير رقَبة مؤمنةً 

  عينِ توبةً من اللّه وكَانَ اللّه عليما حكيما فَمن لَّم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِ

ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خالدا فيها وغَضب اللّه علَيه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا  .93
  عظيما 

94. تبرواْ إِذَا ضنآم ينا الَّذها أَيي الَمالس كُمأَلْقَى إِلَي نمقُولُواْ لالَ تواْ ونيبفَت بِيلِ اللّهي سف م
 نلُ فَمن قَبم مكُنت كةٌ كَذَلريكَث انِمغم اللّه ندا فَعينالد اةيالْح ضرونَ عغتبا تنمؤم تلَس

   اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا اللّه علَيكُم فَتبينواْ إِنَّ

95.  هِمالوبِأَم بِيلِ اللّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضلأُو رغَي نِنيمؤالْم نونَ مدوِي الْقَاعتسالَّ ي
اعدين درجةً وكُـال وعد اللّهوأَنفُِسهِم فَضلَ اللّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم علَى الْقَ

  الْحسنى وفَضلَ اللّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما 

  درجات منه ومغفرةً ورحمةً وكَانَ اللّه غَفُورا رحيما  .96

نفُِسهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفني في إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَ .97
 اءتسو منهج ماهأْوم كلَـئا فَأُويهواْ فاجِرهةً فَتعاسو اللّه ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْواَألر

  مصريا 

  ء والْوِلْدان الَ يستطيعونَ حيلَةً والَ يهتدونَ سبِيالً إِالَّ الْمستضعفني من الرجالِ والنسا .98

  فَأُولَـئك عسى اللّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللّه عفُوا غَفُورا  .99

100. م جرخن يمةً وعسا وريا كَثاغَمرضِ مي اَألرف جِدي بِيلِ اللّهي سف اجِرهن يمن و
بيته مهاجِرا إِلَى اللّه ورسوله ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره على اللّه وكَانَ اللّه غَفُورا 

  رحيما 

وإِذَا ضربتم في اَألرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَن تقْصرواْ من الصالَة إِنْ خفْتم أَن  .101
ا يبِينا مودع واْ لَكُمكَان رِينواْ إِنَّ الْكَافكَفَر ينالَّذ كُمنفْت  

102.  مهتحلذُواْ أَسأْخلْيو كعم مهنفَةٌ مطَآئ قُمالَةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم يهِمف إِذَا كُنتو



 كُمآئرن وواْ مكُونواْ فَلْيدجذُواْفَإِذَا سأْخلْيو كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي ى لَمرفَةٌ أُخطَآئ أْتلْتو
حذْرهم وأَسلحتهم ود الَّذين كَفَرواْ لَو تغفُلُونَ عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم 

م إِن كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَن تضعواْ ميلَةً واحدةً والَ جناح علَيكُ
  أَسلحتكُم وخذُواْ حذْركُم إِنَّ اللّه أَعد للْكَافرِين عذَابا مهِينا 

103.  وبِكُمنلَى جعا وودقُعا واميق واْ اللّهالَةَ فَاذْكُرالص متيواْفَإِذَا قَضيمفَأَق منتأْنفَإِذَا اطْم
  الصالَةَ إِنَّ الصالَةَ كَانت علَى الْمؤمنِني كتابا موقُوتا 

والَ تهِنواْ في ابتغاء الْقَومِ إِن تكُونواْ تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ  .104
ا الَ يم اللّه نا ميمكا حيملع كَانَ اللّهونَ وجر  

105.  نِنيآئكُن لِّلْخالَ تو اللّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتل قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنا أَنزإِن
  خصيما 

  واستغفرِ اللّه إِنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رحيما  .106

107. لْ عادجالَ تا ويما أَثانون كَانَ خم بحالَ ي إِنَّ اللّه مهونَ أَنفُسانتخي يننِ الَّذ  

108.  نى مضرا الَ يونَ متيبإِذْ ي مهعم وهو اللّه نفُونَ مختسالَ ياسِ والن نفُونَ مختسي
  طًا الْقَولِ وكَانَ اللّه بِما يعملُونَ محي

109.  ةاميالْق موي مهنع لُ اللّهادجن يا فَمينالد اةيي الْحف مهنع ملْتادالء جـؤه ماأَنته
  أَم من يكُونُ علَيهِم وكيالً 

  رحيما ومن يعملْ سوًءا أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللّه يجِد اللّه غَفُورا  .110

  ومن يكِْسب إِثْما فَإِنما يكِْسبه علَى نفِْسه وكَانَ اللّه عليما حكيما  .111

  ومن يكِْسب خطيئَةً أَو إِثْما ثُم يرمِ بِه برِيئًا فَقَد احتملَ بهتانا وإِثْما مبِينا  .112

113. رو كلَيع لُ اللّهالَ فَضلَولُّونَ إِالُّ وضا يمو لُّوكضأَن ي مهنفَةٌ مت طَّآئملَه هتمح
 كُنت ا لَمم كلَّمعةَ وكْمالْحو ابتالْك كلَيع لَ اللّهأَنزٍء وين شم كونرضا يمو مهأَنفُس

  تعلَم وكَانَ فَضلُ اللّه علَيك عظيما 

114. اسِ الَّ خالن نيالَحٍ بإِص أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم نإِالَّ م ماهوجن نريٍ مي كَثف ري



  ومن يفْعلْ ذَلك ابتغاء مرضات اللّه فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما 

هدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْ .115
  تولَّى ونصله جهنم وساءت مصريا 

116.  فَقَد بِاللّه رِكشن يماء وشن يمل كونَ ذَلا دم رفغيو بِه كرشأَن ي رفغالَ ي إِنَّ اللّه
  ضلَّ ضالَالً بعيدا 

   يدعونَ من دونِه إِالَّ إِناثًا وإِن يدعونَ إِالَّ شيطَانا مرِيدا إِن .117

  لَّعنه اللّه وقَالَ لَأَتخذَنَّ من عبادك نصيبا مفْروضا  .118

119. آلمامِ وعآذَانَ اَألن كُنتبفَلَي مهنرآلمو مهنينُألمو مهلَّنُألضو اللّه لْقنَّ خريغفَلَي مهنر
  ومن يتخذ الشيطَانَ وليا من دون اللّه فَقَد خِسر خسرانا مبِينا 

  يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِالَّ غُرورا  .120

   عنها محيصا أُولَـئك مأْواهم جهنم والَ يجِدونَ .121

122.  ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج ملُهخدنس اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينالَّذو
  خالدين فيها أَبدا وعد اللّه حقا ومن أَصدق من اللّه قيالً 

لْكتابِ من يعملْ سوًءا يجز بِه والَ يجِد لَه من لَّيس بِأَمانِيكُم وال أَمانِي أَهلِ ا .123
  دون اللّه وليا والَ نصريا 

ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَـئك يدخلُونَ الْجنةَ  .124
  والَ يظْلَمونَ نقريا 

125.  نسأَح نمنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم عبوات ِسنحم وههللا و ههجو لَمأَس نما ميند
  واتخذَ اللّه إِبراهيم خليالً 

  وللّه ما في السماوات وما في اَألرضِ وكَانَ اللّه بِكُلِّ شيٍء محيطًا  .126

 قُلِ اللّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَيكُم في الْكتابِ في ويستفْتونك في النساء .127
 نم نيفعضتسالْمو نوهحنكونَ أَن تغَبرتو نلَه با كُتم نهونتؤي الَ تاء الَّالتسى النامتي

طسى بِالْقامتلْيواْ لقُومأَن تو انا الْوِلْديملع كَانَ بِه رٍ فَإِنَّ اللّهيخ نلُواْ مفْعا تمو   



وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا أَو إِعراضا فَالَ جناْح علَيهِما أَن يصلحا بينهما  .128
نواْ وتتقُواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ بِما صلْحا والصلْح خير وأُحضرت اَألنفُس الشح وإِن تحِس

  تعملُونَ خبِريا 

ولَن تستطيعواْ أَن تعدلُواْ بين النساء ولَو حرصتم فَالَ تميلُواْ كُلَّ الْميلِ فَتذَروها  .129
  فُورا رحيما كَالْمعلَّقَة وإِن تصلحواْ وتتقُواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ غَ

  وإِن يتفَرقَا يغنِ اللّه كُال من سعته وكَانَ اللّه واسعا حكيما  .130

131.  كُملن قَبم ابتواْ الْكأُوت ينا الَّذنيصو لَقَدضِ وي اَألرا فمو اتاومي السا فم للّهو
 قُواْ اللّهات أَن اكُمإِياوغَنِي كَانَ اللّهضِ وي اَألرا فمو اتاومي السا فم لّهواْ فَإِنَّ لكْفُرإِن تو

  حميدا 

  وللّه ما في السماوات وما في اَألرضِ وكَفَى بِاللّه وكيالً  .132

  للّه علَى ذَلك قَديرا إِن يشأْ يذْهبكُم أَيها الناس ويأْت بِآخرِين وكَانَ ا .133

 من كَانَ يرِيد ثَواب الدنيا فَعند اللّه ثَواب الدنيا واآلخرة وكَانَ اللّه سميعا بصريا  .134

 يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامني بِالْقسط شهداء للّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ .135
الْوالدينِ واَألقْربِني إِن يكُن غَنِيا أَو فَقَريا فَاللّه أَولَى بِهِما فَالَ تتبِعواْ الْهوى أَن تعدلُواْ وإِن 

  تلْوواْ أَو تعرِضواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا 

اْ بِاللّه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ يا أَيها الَّذين آمنواْ آمنو .136
الَّذي أَنزلَ من قَبلُ ومن يكْفُر بِاللّه ومالَئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ اآلخرِ فَقَد ضلَّ ضالَالً 

  بعيدا 

فَرواْ ثُم آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّم يكُنِ اللّه ليغفر إِنَّ الَّذين آمنواْ ثُم كَ .137
  لَهم والَ ليهديهم سبِيالً 

  بشرِ الْمنافقني بِأَنَّ لَهم عذَابا أَليما  .138

139. الْم ونن داء ميلأَو رِينذُونَ الْكَافختي ينةَ الَّذزةَ فَإِنَّ العزالْع مهندونَ عغتبأَي نِنيمؤ
  للّه جميعا 



وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم آيات اللّه يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَالَ  .140
ه إِنكُم إِذًا مثْلُهم إِنَّ اللّه جامع الْمنافقني تقْعدواْ معهم حتى يخوضواْ في حديث غَيرِ

  والْكَافرِين في جهنم جميعا 

الَّذين يتربصونَ بِكُم فَإِن كَانَ لَكُم فَتح من اللّه قَالُواْ أَلَم نكُن معكُم وإِن كَانَ  .141
لَم نستحوِذْ علَيكُم ونمنعكُم من الْمؤمنِني فَاللّه يحكُم بينكُم يوم للْكَافرِين نصيب قَالُواْ أَ

  الْقيامة ولَن يجعلَ اللّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني سبِيالً 

142. إِذَا قَامو مهعادخ وهو ونَ اللّهعادخي نيقافنالَى إِنَّ الْمواْ كُسقَام الَةواْ إِلَى الص
  يرآؤونَ الناس والَ يذْكُرونَ اللّه إِالَّ قَليالً 

143.  لَه جِدفَلَن ت لِ اللّهلضن يمالء وـؤالَ إِلَى هالء وـؤالَ إِلَى ه كذَل نيب ذَبِنيذَبم
  سبِيالً 

تتخذُواْ الْكَافرِين أَولياء من دون الْمؤمنِني أَترِيدونَ أَن يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ  .144
  تجعلُواْ للّه علَيكُم سلْطَانا مبِينا 

  إِنَّ الْمنافقني في الدرك اَألسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصريا  .145

حواْ واعتصمواْ بِاللّه وأَخلَصواْ دينهم للّه فَأُولَـئك مع إِالَّ الَّذين تابواْ وأَصلَ .146
  الْمؤمنِني وسوف يؤت اللّه الْمؤمنِني أَجرا عظيما 

  ما يفْعلُ اللّه بِعذَابِكُم إِن شكَرتم وآمنتم وكَانَ اللّه شاكرا عليما  .147

148. حا الَّ ييملا عيعمس كَانَ اللّهو من ظُللِ إِالَّ مالْقَو نِء موبِالس رهالْج اللّه ب  

  إِن تبدواْ خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُواْ عن سوٍء فَإِنَّ اللّه كَانَ عفُوا قَديرا  .149

يدونَ أَن يفَرقُواْ بين اللّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللّه ورسله ويرِ .150
  بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَن يتخذُواْ بين ذَلك سبِيالً 

  أُولَـئك هم الْكَافرونَ حقا وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا مهِينا  .151

152. آم ينالَّذو يهِمتؤي فوس كلَـئأُو مهنم دأَح نيقُواْ بفَري لَمو هلسرو واْ بِاللّهن
  أُجورهم وكَانَ اللّه غَفُورا رحيما 



153. ى أَكْبوسأَلُواْ مس اء فَقَدمالس نا مابتك هِملَيلَ عزنابِ أَن تتلُ الْكأَه أَلُكسن يم ر
ذَلك فَقَالُواْ أَرِنا اللّه جهرةً فَأَخذَتهم الصاعقَةُ بِظُلْمهِم ثُم اتخذُواْ الْعجلَ من بعد ما 

  جاءتهم الْبينات فَعفَونا عن ذَلك وآتينا موسى سلْطَانا مبِينا 

ميثَاقهِم وقُلْنا لَهم ادخلُواْ الْباب سجدا وقُلْنا لَهم الَ تعدواْ ورفَعنا فَوقَهم الطُّور بِ .154
  في السبت وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا 

م قُلُوبنا فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بآيات اللّه وقَتلهِم اَألنبِياء بِغيرِ حق وقَولهِ .155
  غُلْف بلْ طَبع اللّه علَيها بِكُفْرِهم فَالَ يؤمنونَ إِالَّ قَليالً 

  وبِكُفْرِهم وقَولهِم علَى مريم بهتانا عظيما  .156

157.  لُوها قَتمو ولَ اللّهسر ميرم نى ابيسع ِسيحا الْملْنا قَتإِن هِملقَوو وهلَبا صمو
 الظَّن اعبلْمٍ إِالَّ اتع نم م بِها لَهم هنم كي شلَف يهلَفُواْ فتاخ ينإِنَّ الَّذو ملَه هبن شلَـكو

  وما قَتلُوه يقينا 

  بل رفَعه اللّه إِلَيه وكَانَ اللّه عزِيزا حكيما  .158

159. أَه نإِن ما وهِيدش هِملَيكُونُ عي ةاميالْق مويو هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِالَّ لَيتلِ الْك  

160.  بِيلِ اللّهن سع مهدبِصو ملَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمرواْ حاده ينالَّذ نفَبِظُلْمٍ م
  كَثريا 

161. بالر مهذأَخو مهنم رِينلْكَافا لندتأَعلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأَم هِمأَكْلو هنواْ عهن قَدا و
  عذَابا أَليما 

لَّـكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من  .162
الْمو كلقَب كلَـئرِ أُومِ اآلخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤالْمكَاةَ وونَ الزتؤالْمالَةَ والص نييمق

  سنؤتيهِم أَجرا عظيما 

163. يماهرا إِلَى إِبنيحأَوو هدعن بم نيبِيالنوحٍ وا إِلَى ننيحا أَوكَم كا إِلَينيحا أَوإِن 
وإِسماعيلَ وإْسحق ويعقُوب واَألسباط وعيسى وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا 

  داوود زبورا 



ورسالً قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ ورسالً لَّم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللّه موسى .164
  ما تكْلي

165.  كَانَ اللّهلِ وسالر دعةٌ بجح لَى اللّهاسِ علنكُونَ لئَالَّ يل رِيننذمو رِينشبالً مسر
  عزِيزا حكيما 

166.  كَفَى بِاللّهونَ ودهشكَةُ يآلئالْمو هلْمبِع لَهأَنز كلَ إِلَيا أَنزبِم دهشي نِ اللّهلَّـك
ا شهِيد  

  إِنَّ الَّذين كَفَرواْ وصدواْ عن سبِيلِ اللّه قَد ضلُّواْ ضالَالً بعيدا  .167

  إِنَّ الَّذين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُنِ اللّه ليغفر لَهم والَ ليهديهم طَرِيقاً  .168

169. ا ودا أَبيهف يندالخ منهج ا إِالَّ طَرِيقِسريي لَى اللّهع ككَانَ ذَل  

يا أَيها الناس قَد جاءكُم الرسولُ بِالْحق من ربكُم فَآمنواْ خيرا لَّكُم وإِن تكْفُرواْ  .170
  فَإِنَّ للَّه ما في السماوات واَألرضِ وكَانَ اللّه عليما حكيما 

بِ الَ تغلُواْ في دينِكُم والَ تقُولُواْ علَى اللّه إِالَّ الْحق إِنما الْمِسيح يا أَهلَ الْكتا .171
عيسى ابن مريم رسولُ اللّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منه فَآمنواْ بِاللّه ورسله والَ 

 خيرا لَّكُم إِنما اللّه إِلَـه واحد سبحانه أَن يكُونَ لَه ولَد لَّه ما في تقُولُواْ ثَالَثَةٌ انتهواْ
  السماوات وما في اَألرضِ وكَفَى بِاللّه وكيالً 

يستنكف لَّن يستنكف الْمِسيح أَن يكُونَ عبداً لِّلّه والَ الْمآلئكَةُ الْمقَربونَ ومن  .172
  عن عبادته ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيه جميعا 

فَأَما الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزيدهم من فَضله وأَما  .173
ابا أَلُيما والَ يجِدونَ لَهم من دون اللّه وليا والَ الَّذين استنكَفُواْ واستكْبرواْ فَيعذِّبهم عذَ

  نصريا 

  يا أَيها الناس قَد جاءكُم برهانٌ من ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا  .174

175.  ملُهخديفَس واْ بِهمصتاعو واْ بِاللّهنآم ينا الَّذفَأَم يهِمدهيلٍ وفَضو هنم ةمحي رف
  إِلَيه صراطًا مستقيما 



يستفْتونك قُلِ اللّه يفْتيكُم في الْكَالَلَة إِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها  .176
د فَإِن كَانتا اثْنتينِ فَلَهما الثُّلُثَان مما ترك وإِن نِصف ما ترك وهو يرِثُهآ إِن لَّم يكُن لَّها ولَ

كَانواْ إِخوةً رجاالً ونِساء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنثَيينِ يبين اللّه لَكُم أَن تضلُّواْ واللّه بِكُلِّ 
 يملٍء عيش 

 



 
  120آياتها  عدد - 5 سورة -سورة المائدة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُود أُحلَّت لَكُم بهِيمةُ اَألنعامِ إِالَّ ما يتلَى علَيكُم غَير محلِّي  .1
 رِيدا يم كُمحي إِنَّ اللّه مرح مأَنتو ديالص  

2. ا الَّذها أَيال يو دالَ الْقَآلئو يدالَ الْهو امرالْح رهالَ الشو اللّه رآئعلُّواْ شحواْ الَ تنآم ين
 كُمنرِمجالَ يواْ وطَادفَاص ملَلْتإِذَا حا وانورِضو هِمبن رالً مونَ فَضغتبي امرالْح تيالْب نيآم

آنُ قَونالَ شى وقْوالتو لَى الْربواْ عناوعتواْ ودتعامِ أَن ترالْح جِدسنِ الْمع وكُمدمٍ أَن ص
  تعاونواْ علَى اِإلثْمِ والْعدوان واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شديد الْعقَابِ 

3. ملَحو مالْدةُ وتيالْم كُملَيع تمرقُوذَةُ حوالْمنِقَةُ وخنالْمو بِه رِ اللّهيغلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ 
والْمترديةُ والنطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِالَّ ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النصبِ وأَن تستقِْسمواْ 

 موالْي قسف كُمالَمِ ذَلبِاَألز موالْي نوشاخو مهوشخفَالَ ت ينِكُمن دواْ مكَفَر ينالَّذ سئي
أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالَم دينا فَمنِ اضطُر في 

  فُور رحيم مخمصة غَير متجانِف لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه غَ

4.  كَلِّبِنيارِحِ موالْج نم متلَّما عمو اتبالطَّي لَّ لَكُمقُلْ أُح ملَّ لَهاذَا أُحم كأَلُونسي
و هلَيع اللّه مواْ اساذْكُرو كُملَيع كْنسا أَممفَكُلُواْ م اللّه كُملَّما عمم نهونلِّمعت قُواْ اللّهات

  إِنَّ اللّه سرِيع الْحسابِ 

5.  ملُّ لَّهح كُمامطَعو لٌّ لَّكُمح ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ امطَعو اتبالطَّي لَّ لَكُمأُح موالْي
تواْ الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمو اتنمؤالْم نم اتنصحالْمونوهمتيإِذَا آت كُملن قَبم اب

 لُهمبِطَ عح فَقَد انبِاِإلمي كْفُرن يمو اندي أَخذختالَ مو نيحافسم رغَي نِنيصحم نهورأُج
 رِيناسالْخ نم ةري اآلخف وهو  

ى الصالة فاغِْسلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَ .6
 ى أَوضرم مإِن كُنتواْ ورا فَاطَّهبنج مإِن كُنتنيِ وبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُموسؤواْ بِرحسامو

مستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صعيدا علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغائط أَو الَ



طَيبا فَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيديكُم منه ما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَـكن 
 لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع متيلو كُمرطَهيل رِيدونَ يكُرشت  

واذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتم سمعنا وأَطَعنا واتقُواْ اللّه إِنَّ  .7
  اللّه عليم بِذَات الصدورِ 

الْقسط والَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَالَّ يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامني للّه شهداء بِ .8
  تعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب للتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِري بِما تعملُونَ 

9. ع رأَجةٌ ورفغم ملَه اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينالَّذ اللّه دعو يمظ  

  والَّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتنا أُولَـئك أَصحاب الْجحيمِ  .10

11.  فَكَف مهيدأَي كُمطُواْ إِلَيسبأَن ي مقَو مإِذْ ه كُملَيع اللّه تمواْ نِعواْ اذْكُرنآم ينا الَّذها أَيي
   اللّه وعلَى اللّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ أَيديهم عنكُم واتقُواْ

12.  نلَئ كُمعي مإِن قَالَ اللّها ويبقن رشع ياثْن منها مثْنعبيلَ وآئرنِي إِسب يثَاقم ذَ اللّهأَخ لَقَدو
ي ولسم بِرنتآمكَاةَ والز متيآتالَةَ والص متا أَقَمنسا حضقَر اللّه متضأَقْرو موهمترزع

 كذَل دعب ن كَفَرفَم ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج كُملَنخُألدو كُمئَاتيس نكُمنَّ علَّأُكَفِّر
  منكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ 

عناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ونسواْ فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَ .13
 فَحاصو مهنع ففَاع مهنيالً مإِالَّ قَل مهنم ةنآئخ لَىع عطَّلالُ تزالَ تو واْ بِها ذُكِّرما مظح

الْم بحي إِنَّ اللّه ِسنِنيح  

14.  مهنيا بنيفَأَغْر واْ بِها ذُكِّرما مظواْ حسفَن ميثَاقَها مذْنى أَخارصا نقَالُواْ إِن ينالَّذ نمو
  الْعداوةَ والْبغضاء إِلَى يومِ الْقيامة وسوف ينبئُهم اللّه بِما كَانواْ يصنعونَ 

 أَهلَ الْكتابِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثريا مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ ويعفُو يا .15
 بِنيم ابتكو ورن اللّه ناءكُم مج ريٍ قَدن كَثع  

16. خيالَمِ ولَ السبس هانورِض عبنِ اتم اللّه ي بِهدهي ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتنِ الظُّلُمم مهرِج
  ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ 



لَّقَد كَفَر الَّذين قَآلُواْ إِنَّ اللّه هو الْمِسيح ابن مريم قُلْ فَمن يملك من اللّه شيئًا إِنْ أَراد أَن .17
 ناب ِسيحالْم كلها يمضِ واَألرو اتاومالس لْكم لّهلا ويعمضِ جي اَألرن فمو هأُمو ميرم

 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللّهاء وشا يم لُقخا يمهنيب  

18. ذِّبعي مقُلْ فَل هاؤبأَحو اء اللّهنأَب نحى نارصالنو ودهالْي قَالَتو رشم بلْ أَنتوبِكُم بكُم بِذُن
ممن خلَق يغفر لمن يشاء ويعذِّب من يشاء وللّه ملْك السماوات واَألرضِ وما بينهما 

 ريصالْم هإِلَيو  

19. رلَى فَتع لَكُم نيبا يولُنسر اءكُمج ابِ قَدتلَ الْكا أَهن يا ماءنا جقُولُواْ ملِ أَن تسالر نم ة
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللّهو يرذنو ريشاءكُم بج يرٍ فَقَدذالَ نريٍ وشب  

20. جاء وأَنبِي يكُملَ فعإِذْ ج كُملَيع ةَ اللّهمواْ نِعمِ اذْكُرا قَوي همقَوى لوسإِذْ قَالَ ملَكُم وع
 نيالَمن الْعا مدأَح تؤي ا لَماكُم مآتلُوكًا وم  

يا قَومِ ادخلُوا اَألرض املُقَدسةَ الَّتي كَتب اللّه لَكُم والَ ترتدوا علَى أَدبارِكُم فَتنقَلبوا  .21
 رِيناسخ  

رِين وإِنا لَن ندخلَها حتى يخرجواْ منها فَإِن يخرجواْ منهاقَالُوا يا موسى إِنَّ فيها قَوما جبا .22
  فَإِنا داخلُونَ 

23.  كُمفَإِن وهملْتخفَإِذَا د ابالْب هِملَيلُواْ عخا ادهِملَيع اللّه معافُونَ أَنخي ينالَّذ نم الَنجقَالَ ر
عونَ وبغَال نِنيمؤم مكَّلُواْ إِن كُنتوفَت لَى اللّه  

قَالُواْ يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما دامواْ فيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتال إِنا هاهنا  .24
  قَاعدونَ 

25. يب قي فَافْرأَخفِْسي وإِالَّ ن كلي ال أَمإِن بقَالَ ر نيقمِ الْفَاسالْقَو نيبا ونن  

26.  نيقمِ الْفَاسلَى الْقَوع أْسضِ فَالَ تي اَألرونَ فيهتةً ينس نيعبأَر هِملَيةٌ عمرحا مهقَالَ فَإِن  

من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من اآلخرِ قَالَ واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ  .27
 نيقتالْم نم لُ اللّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنلَأَقْت  

28.  بر اللّه افي أَخإِن لَكلَأَقْت كإِلَي يدي طاساْ بِبا أَنلَنِي مقْتتل كدي إِلَي طتسن بلَئ



نيالَمالْع   

29.  نيماء الظَّالزج كذَلارِ وابِ النحأَص نكُونَ مفَت كإِثْمي ووَء بِإِثْمبأَن ت ي أُرِيدإِن  

30.  رِيناسالْخ نم حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تعفَطَو  

31. هرِييضِ لي اَألرثُ فحبا يابغُر ثَ اللّهعفَب تزجا أَعلَتيا وقَالَ ي يهءةَ أَخوارِي سوي فكَي 
 نيمادالن نم حبي فَأَصءةَ أَخوس ارِيابِ فَأُورـذَا الْغثْلَ هأَنْ أَكُونَ م  

 أَو فَساد في اَألرضِ من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ .32
فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعا ولَقَد جاء تهم رسلُنا 

  بِالبينات ثُم إِنَّ كَثريا منهم بعد ذَلك في اَألرضِ لَمسرِفُونَ 

الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في اَألرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو إِنما جزاء  .33
 ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلاَألر ناْ منفَوي أَو الفخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت

ع ةري اآلخف يمظع ذَاب  

34.  يمحر غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَمفَاع هِملَيواْ عرقْدلِ أَن تن قَبواْ مابت ينإِالَّ الَّذ  

   يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وابتغواْ إِلَيه الْوسيلَةَ وجاهدواْ في سبِيله لَعلَّكُم تفْلحونَ .35

إِنَّ الَّذين كَفَرواْ لَو أَنَّ لَهم ما في اَألرضِ جميعا ومثْلَه معه ليفْتدواْ بِه من عذَابِ يومِ  .36
 يمأَل ذَابع ملَهو مهنلَ مقُبا تم ةاميالْق  

37. م ارِجِنيم بِخا همارِ والن نواْ مجرخونَ أَن يرِيدي يمقم ذَابع ملَها وهن  

38.  يمكح زِيزع اللّهو اللّه نكَاالً ما نبا كَساء بِمزا جمهيدواْ أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسو  

39. ر غَفُور إِنَّ اللّه هلَيع وبتي فَإِنَّ اللّه لَحأَصو هظُلْم دعن بم ابن تفَم يمح  

أَلَم تعلَم أَنَّ اللّه لَه ملْك السماوات واَألرضِ يعذِّب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه علَى  .40
 يرٍء قَديكُلِّ ش  

منا بِأَفْواههِم ولَم يا أَيها الرسولُ الَ يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُواْ آ .41
 وكأْتي لَم رِينمٍ آخقَوونَ لاعمبِ سلْكَذونَ لاعمواْ ساده ينالَّذ نمو مهن قُلُوبمؤت
هوتؤت إِن لَّمو ذُوهـذَا فَخه ميتقُولُونَ إِنْ أُوتي هعاضوم دعن بم مفُونَ الْكَلرحواْ يذَرفَاح 



 مهقُلُوب رطَهأَن ي اللّه رِدي لَم ينالَّذ كلَـئئًا أُويش اللّه نم لَه كلمفَلَن ت هتنتف اللّه رِدن يمو
 يمظع ذَابع ةري اآلخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه  

للسحت فَإِن جآؤوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِن سماعونَ للْكَذبِ أَكَّالُونَ  .42
 بحي إِنَّ اللّه طسبِالْق مهنيكُم بفَاح تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضفَلَن ي مهنع رِضعت

 نيقِْسطالْم  

43. يهاةُ فروالت مهندعو كونكِّمحي فكَيو كلَـئا أُومو كذَل دعن بنَ ملَّووتي ثُم اللّه كْما ح
 نِنيمؤبِالْم  

إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَمواْ للَّذين هادواْ والربانِيونَ  .44
ا اسبِم ارباَألحو نوشاخو اساْ النوشخاء فَالَ تدهش هلَيواْ عكَانو ابِ اللّهتن كظُواْ مفحت

  والَ تشترواْ بِآياتي ثَمنا قَليالً ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ 

نفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ واَألنف بِاَألنف واُألذُنَ بِاُألذُن والسن وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ ال .45
 لَ اللّها أنزكُم بِمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وفَه بِه قدصن تفَم اصصق وحرالْجو نبِالس

  فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ 

46. قَفَّيو يهيلَ فاِإلجن اهنيآتو اةروالت نم هيدي نيا بقًا لِّمدصم ميرنِ مى ابيسم بِعلَى آثَارِها عن
 نيقتظَةً لِّلْمعومى ودهو اةروالت نم هيدي نيا بقًا لِّمدصمو ورنى وده  

جنيلِ بِما أَنزلَ اللّه فيه ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم ولْيحكُم أَهلُ اِإل .47
  الْفَاسقُونَ 

وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنا علَيه فَاحكُم بينهم  .48
ا أَنزا بِماجهنمةً وعرش نكُما ملْنعكُلٍّ جل قالْح نم اءكا جمع ماءهوأَه بِعتالَ تو لَ اللّه

ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَـكن لِّيبلُوكُم في مآ آتاكُم فَاستبِقُوا اخلَيرات إِلَى 
كُمجِعرفُونَ اهللا ملتخت يهف ما كُنتئُكُم بِمبنا فَييعمج   

وأَن احكُم بينهم بِمآ أَنزلَ اللّه والَ تتبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ  .49
ن يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثريا من الناسِ اللّه إِلَيك فَإِن تولَّواْ فَاعلَم أَنما يرِيد اللّه أَ



  لَفَاسقُونَ 

  أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْما لِّقَومٍ يوقنونَ  .50

51. لى أَوارصالنو ودهذُواْ الْيختواْ الَ تنآم ينا الَّذها أَيم يلَّهوتن يمضٍ وعاء بيلأَو مهضعاء بي
 نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي إِنَّ اللّه مهنم هفَإِن نكُمم  

52.  ى اللّهسةٌ فَعرآئا دنيبصى أَن تشخقُولُونَ ني يهِمونَ فارِعسي ضري قُلُوبِهِم مف ينى الَّذرفَت
  يأْتي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عنده فَيصبِحواْ علَى ما أَسرواْ في أَنفُِسهِم نادمني أَن 

53.  بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهج واْ بِاللّهمأَقْس ينالء الَّذـؤواْ أَهنآم ينقُولُ الَّذيو
حبفَأَص مالُهمأَع رِيناسواْ خ  

54.  لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللّهأْتي فوفَس ينِهن دع نكُمم دترن يواْ منآم ينا الَّذها أَيي
افُونَ لَوخالَ يو بِيلِ اللّهي سونَ فداهجي رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِنيمؤلَى الْمع كمٍ ذَلةَ آلئم

 يملع عاسو اللّهاء وشن يم يهتؤي لُ اللّهفَض  

 إِنما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ  .55

  ذين آمنواْ فَإِنَّ حزب اللّه هم الْغالبونَ ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَّ .56

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الَّذين اتخذُواْ دينكُم هزوا ولَعبا من الَّذين أُوتواْ الْكتاب من  .57
  كُنتم مؤمنِني قَبلكُم والْكُفَّار أَولياء واتقُواْ اللّه إِن 

  وإِذَا ناديتم إِلَى الصالَة اتخذُوها هزوا ولَعبا ذَلك بِأَنهم قَوم الَّ يعقلُونَ  .58

بلُ وأَنَّ قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ هلْ تنقمونَ منا إِالَّ أَنْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ من قَ .59
  أَكْثَركُم فَاسقُونَ 

قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر من ذَلك مثُوبةً عند اللّه من لَّعنه اللّه وغَضب علَيه وجعلَ منهم الْقردةَ .60
ون سلُّ عأَضكَاناً وم رش كلَـئأُو الطَّاغُوت دبعو ازِيرنالْخبِيلِ واء الس  

وإِذَا جآؤوكُم قَالُواْ آمنا وقَد دخلُواْ بِالْكُفْرِ وهم قَد خرجواْ بِه واللّه أَعلَم بِما كَانواْ  .61
  يكْتمونَ 

62. م لَبِئْس تحالس هِمأَكْلو انودالْعي اِإلثْمِ وونَ فارِعسي مهنا مريى كَثرتلُونَ ومعواْ يا كَان  



لَوالَ ينهاهم الربانِيونَ واَألحبار عن قَولهِم اِإلثْم وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَانواْ يصنعونَ  .63
64. لْ يا قَالُواْ بواْ بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللّه دي ودهالْي قَالَتو فكَي قنفي انوطَتسبم اهد

يشاء ولَيزِيدنَّ كَثريا منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغيانا وكُفْرا وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ 
أَها اللّه ويسعونَ في اَألرضِ فَساداوالْبغضاء إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّما أَوقَدواْ نارا لِّلْحربِ أَطْفَ

 ينفِْسدالْم بحالَ ي اللّهو  

  ولَو أَنَّ أَهلَ الْكتابِ آمنواْ واتقَواْ لَكَفَّرنا عنهم سيئَاتهِم وألدخلْناهم جنات النعيمِ  .65

واِإلجنيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم ألكَلُواْ من فَوقهِم ومن تحت ولَو أَنهم أَقَامواْ التوراةَ  .66
  أَرجلهِم منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثري منهم ساء ما يعملُونَ 

67. ت إِن لَّمو كبن رم كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي كمصعي اللّهو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْع
 رِينالْكَاف مي الْقَودهالَ ي اسِ إِنَّ اللّهالن نم  

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَستم علَى شيٍء حتى تقيمواْ التوراةَ واِإلجنيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم من  .68
يزِيدنَّ كَثريا منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغيانا وكُفْرا فَالَ تأْس علَى الْقَومِ ربكُم ولَ

 رِينالْكَاف  

إِنَّ الَّذين آمنواْ والَّذين هادواْ والصابِؤونَ والنصارى من آمن بِاللّه والْيومِ اآلخرِ وعملَ  .69
ونَ صنزحي مالَ هو هِملَيع فوا فَالَ خحال  

لَقَد أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ وأَرسلْنا إِلَيهِم رسالً كُلَّما جاءهم رسولٌ بِما الَ تهوى  .70
  أَنفُسهم فَرِيقًا كَذَّبواْ وفَرِيقًا يقْتلُونَ 

ونَ فتنةٌ فَعمواْ وصمواْ ثُم تاب اللّه علَيهِم ثُم عمواْ وصمواْ كَثري منهم وحِسبواْ أَالَّ تكُ .71
  واللّه بصري بِما يعملُونَ 

72. رنِي إِسا بي ِسيحقَالَ الْمو ميرم ناب ِسيحالْم وه قَالُواْ إِنَّ اللّه ينالَّذ كَفَر واْ لَقَددبيلَ اعائ
 نيملظَّالا لمو ارالن اهأْومةَ ونالْج لَيهع اللّه مرح فَقَد بِاللّه رِكشن يم هإِن كُمبري وبر اللّه

  من أَنصارٍ 

73.  إِلَـه نا ممو ثُ ثَالَثَةثَال قَالُواْ إِنَّ اللّه ينالَّذ كَفَر ا لَّقَدمواْ عهنتي إِن لَّمو داحو إِالَّ إِلَـه



 يمأَل ذَابع مهنواْ مكَفَر ينالَّذ نسمقُولُونَ لَيي  

74.  يمحر غَفُور اللّهو هونرفغتسيو ونَ إِلَى اللّهوبتأَفَالَ ي  

ت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانا يأْكُالَن الطَّعامما الْمِسيح ابن مريم إِالَّ رسولٌ قَد خلَ .75
  انظُر كَيف نبين لَهم اآليات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ 

76. يعمالس وه اللّها وفْعالَ نا ورض لَكُم كلما الَ يم اللّه ونن دونَ مدبعقُلْ أَت يملالْع   

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ الَ تغلُواْ في دينِكُم غَير الْحق والَ تتبِعواْ أَهواء قَومٍ قَد ضلُّواْ من قَبلُ  .77
  وأَضلُّواْ كَثريا وضلُّواْ عن سواء السبِيلِ 

لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا لُعن الَّذين كَفَرواْ من بنِي إِسرائيلَ علَى  .78
  وكَانواْ يعتدونَ 

  كَانواْ الَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانواْ يفْعلُونَ  .79

80. لَه تما قَدم واْ لَبِئْسكَفَر يننَ الَّذلَّووتي مهنا مريى كَثرت هِملَيع طَ اللّهخأَن س مهأَنفُس م
  وفي الْعذَابِ هم خالدونَ 

81.  مهنا مريكَث نلَـكاء ويلأَو مذُوهخا اتم ها أُنزِلَ إِلَيمو بِيونَ بِاهللا والننمؤوا يكَان لَوو
  فَاسقُونَ 

 لِّلَّذين آمنواْ الْيهود والَّذين أَشركُواْ ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِّلَّذين لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً .82
  آمنواْ الَّذين قَالُواْ إِنا نصارى ذَلك بِأَنَّ منهم قسيِسني ورهبانا وأَنهم الَ يستكْبِرونَ 

 أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُواْ من الْحق وإِذَا سمعواْ ما .83
 ينداهالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري  

84. نبا رلَنخدأَن ي عطْمنو قالْح نا ماءنا جمو بِاللّه نمؤا الَ نا لَنمو نيحالمِ الصالْقَو عا م  

فَأَثَابهم اللّه بِما قَالُواْ جنات تجرِي من تحتها اَألنهار خالدين فيها وذَلك جزاء  .85
 ِسنِنيحالْم  

  والَّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتنا أُولَـئك أَصحاب الْجحيمِ  .86

لَّذين آمنواْ الَ تحرمواْ طَيبات ما أَحلَّ اللّه لَكُم والَ تعتدواْ إِنَّ اللّه الَ يحب يا أَيها ا .87



 يندتعالْم  

  وكُلُواْ مما رزقَكُم اللّه حالَالً طَيبا واتقُواْ اللّه الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ  .88

للّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَـكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم اَأليمانَ فَكَفَّارته الَ يؤاخذُكُم ا .89
 ن لَّمفَم ةقَبر رِيرحت أَو مهتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم نياكسم ةرشع امإِطْع

 ثَالَثَة اميفَص جِدي اللّه نيبي ككَذَل كُمانمفَظُواْ أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار كامٍ ذَلأَي
  لَكُم آياته لَعلَّكُم تشكُرونَ 

90. نم سرِج الَماَألزو اباَألنصو ِسريالْمو رما الْخمواْ إِننآم ينا الَّذها أَيي طَانيلِ الشمع 
  فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَن يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاء في الْخمرِ والْميِسرِ ويصدكُم عن  .91
  ذكْرِ اللّه وعنِ الصالَة فَهلْ أَنتم منتهونَ 

اْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ واحذَرواْ فَإِن تولَّيتم فَاعلَمواْ أَنما علَى رسولنا الْبالَغُ الْمبِني وأَطيعو .92
لَيس علَى الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات جناح فيما طَعمواْ إِذَا ما اتقَواْ وآمنواْ وعملُواْ  .93

 ِسنِنيحالْم بحي اللّهواْ ونسأَحقَواْ وات واْ ثُمنآمقَواْ وات ثُم اتحالالص  

يا أَيها الَّذين آمنواْ لَيبلُونكُم اللّه بِشيٍء من الصيد تنالُه أَيديكُم ورِماحكُم ليعلَم اللّه من  .94
 افُهخي يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ  

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمدا فَجزاء مثْلُ ما قَتلَ  .95
 نكُملٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يعالن نلُ مدأَو ع نياكسم امةٌ طَعكَفَّار أَو ةبغَ الْكَعالا بيده

ذَلك صياما لِّيذُوق وبالَ أَمرِه عفَا اللّه عما سلَف ومن عاد فَينتقم اللّه منه واللّه عزِيز ذُو 
  انتقَامٍ 

96. امطَعرِ وحالْب ديص لَّ لَكُما أُحمرح متما دم رالْب ديص كُملَيع مرحو ةاريلسلو ا لَّكُماعتم ه
  واتقُواْ اللّه الَّذي إِلَيه تحشرونَ 

ئد ذَلك لتعلَمواْ جعلَ اللّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياما لِّلناسِ والشهر الْحرام والْهدي والْقَالَ .97
 يملٍء عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللّهضِ وي اَألرا فمو اتاومي السا فم لَمعي أَنَّ اللّه  



98.  يمحر غَفُور أَنَّ اللّهقَابِ والْع يددش واْ أَنَّ اللّهلَماع  

99. ي اللّهالَغُ وولِ إِالَّ الْبسلَى الرا عونَ ممكْتا تمونَ ودبا تم لَمع  

قُل الَّ يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيث فَاتقُواْ اللّه يا أُولي  .100
  اَأللْبابِ لَعلَّكُم تفْلحونَ 

تبد لَكُم تسؤكُم وإِن تسأَلُواْ عنها حنييا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن  .101
 يملح غَفُور اللّها وهنع فَا اللّهع لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزني  

102.  رِينا كَافواْ بِهحبأَص ثُم كُملن قَبم ما قَوأَلَهس قَد  

103. آئالَ سو ةريحن بم لَ اللّهعا جواْ مكَفَر ينالَّذ نلَـكامٍ والَ حو يلَةصالَ وو ةب
  يفْترونَ علَى اللّه الْكَذب وأَكْثَرهم الَ يعقلُونَ 

104.  هلَيا عندجا وا منبسولِ قَالُواْ حسإِلَى الرو لَ اللّها أَنزاْ إِلَى مالَوعت ميلَ لَهإِذَا قو
اءنونَ آبدتهالَ يئًا ويونَ شلَمعالَ ي مهاؤكَانَ آب لَوا أَو  

105.  إِلَى اللّه متيدتلَّ إِذَا اهن ضكُم مرضالَ ي كُمأَنفُس كُملَيواْ عنآم ينا الَّذها أَيي
  مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

يها الَّذين آمنواْ شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حني الْوصية اثْنان ذَوا يِا أَ .106
 توةُ الْميبصكُم متابضِ فَأَصي اَألرف متبرض مإِنْ أَنت رِكُمغَي نم انرآخ أَو نكُملٍ مدع

ن با ممهونبِسحى تبكَانَ ذَا قُر لَوا ونثَم رِي بِهتشالَ ن متبتار إِن بِاللّه انقِْسمفَي الَةالص دع
 نيماآلث نا إِذًا لَّمإِن ةَ اللّهادهش مكْتالَ نو  

107. هقَامانُ ميِقُوم انرا فَآخقَّا إِثْمحتا اسمهلَى أَنع رثفَإِنْ ع قحتاس ينالَّذ نا مم
 نا إِذًا لَّما إِننيدتا اعما وهِمتادهن شم قا أَحنتادهلَش بِاللّه انقِْسمفَي انلَياَألو هِملَيع

 نيمالظَّال  

108. افُواْ أَن تخي ا أَوهِهجلَى وع ةادهواْ بِالشأْتى أَن ينأَد كذَل انِهِممأَي دعانٌ بمأَي در
 نيقالْفَاس مي الْقَودهالَ ي اللّهواْ وعماسو قُوا اللّهاتو  

  يوم يجمع اللّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتم قَالُواْ الَ علْم لَنا إِنك أَنت عالَّم الْغيوبِ  .109



110. ي وحِ إِذْ قَالَ اللّهبِر كدتإِذْ أَي كتداللَى وعو كلَيي عتمنِع اذْكُر ميرم نيسى ابا ع
الْقُدسِ تكَلِّم الناس في الْمهد وكَهالً وإِذْ علَّمتك الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ واِإلجنيلَ وإِذْ

يالطِّنيِ كَه نم لُقخت هرِىُء اَألكْمبتا بِإِذْنِي وركُونُ طَيا فَتيهف نفُخرِ بِإِذْنِي فَتالطَّي ئَة
 مهإِذْ جِئْت نكيلَ عائرنِي إِسب إِذْ كَفَفْتى بِإِذْنِي ووتالْم رِجخإِذْ تبِإِذْنِي و صراَألبو

واْ مكَفَر ينفَقَالَ الَّذ اتنيبِالْب بِنيم رحـذَا إِالَّ سإِنْ ه مهن  

وإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيني أَنْ آمنواْ بِي وبِرسولي قَالُواْ آمنا واشهد بِأَننا مسلمونَ  .111
112. زنأَن ي كبر يعطتسلْ يه ميرم نى ابيسا عونَ يارِيوإِذْ قَالَ الْح نةً مدآئا منلَيلَ ع

 نِنيمؤم مإِن كُنت قُواْ اللّهاء قَالَ اتمالس  

113.  نا مهلَيكُونَ عنا ونقْتدص أَن قَد لَمعنا ونقُلُوب نئطْمتا وهنأْكُلَ مأَن ن رِيدقَالُواْ ن
 ينداهالش  

هم ربنا أَنزِلْ علَينا مآئدةً من السماء تكُونُ لَنا عيداً لِّأَولنا قَالَ عيسى ابن مريم اللَّ .114
 نيازِقالر ريخ أَنتا وقْنزارو نكةً مآيا ورِنآخو  

115. ذِّبي أُعفَإِن نكُمم دعب كْفُرن يفَم كُملَيا علُهزني مإِن ا قَالَ اللّهدأَح هذِّبا الَّ أُعذَابع ه
 نيالَمالْع نم  

وإِذْ قَالَ اللّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَـهينِ من  .116
نت قُلْته فَقَد علمته دون اللّه قَالَ سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي بِحق إِن كُ
  تعلَم ما في نفِْسي والَ أَعلَم ما في نفِْسك إِنك أَنت عالَّم الْغيوبِ 

ما قُلْت لَهم إِالَّ ما أَمرتنِي بِه أَن اعبدواْ اللّه ربي وربكُم وكُنت علَيهِم شهِيدا ما  .117
  م فَلَما توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقيب علَيهِم وأَنت علَى كُلِّ شيٍء شهِيد دمت فيهِ

118.  يمكالْح زِيزالْع أَنت كفَإِن ملَه رفغإِن تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِن ت  

119. مقُهدص نيقادالص نفَعي موذَا يه قَالَ اللّه ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج ملَه 
 يمظالْع زالْفَو كذَل هنواْ عضرو مهنع اللّه يضا ردا أَبيهف يندالخ  

120.  يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو يهِنا فمضِ واَألرو اتاومالس لْكم لّهل 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الْحمد للّه الَّذي خلَق السماوات واَألرض وجعلَ الظُّلُمات والنور ثُم الَّذين كَفَرواْ بِربهِم  .1
  يعدلُونَ 

2. سملٌ مأَجالً وى أَجقَض نيٍ ثُمن طلَقَكُم مي خالَّذ وونَ هرتمت مأَنت ثُم هندى ع  

  وهو اللّه في السماوات وفي اَألرضِ يعلَم سركُم وجهركُم ويعلَم ما تكِْسبونَ  .3

4.  نيرِضعا مهنواْ عإِالَّ كَان هِمبر اتآي نم ةآي نيهِم مأْتا تمو  

  حق لَما جاءهم فَسوف يأْتيهِم أَنباء ما كَانواْ بِه يستهزِؤونَ فَقَد كَذَّبواْ بِالْ .5

أَلَم يرواْ كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن مكَّناهم في اَألرضِ ما لَم نمكِّن لَّكُم وأَرسلْنا  .6
 اَألنهار تجرِي من تحتهِم فَأَهلَكْناهم بِذُنوبِهِم وأَنشأْنا من السماء علَيهِم مدرارا وجعلْنا

 رِينا آخنقَر مهدعب  

7.  رحـذَا إِالَّ سواْ إِنْ هكَفَر ينلَقَالَ الَّذ يهِمدبِأَي وهسطَاسٍ فَلَمري قا فابتك كلَيا علْنزن لَوو
 بِنيم  

8. ونَ ونظَرالَ ي ثُم راألم يلَكًا لَّقُضا ملْنأَنز لَوو لَكم هلَيال أُنزِلَ عقَالُواْ لَو  

  ولَو جعلْناه ملَكًا لَّجعلْناه رجالً ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ  .9

  ذين سخرواْ منهم ما كَانواْ بِه يستهزِؤونَ ولَقَد استهزِىَء بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّ .10

11.  كَذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيانظُر ضِ ثُمي اَألرواْ فريقُلْ س  

ى يومِ قُل لِّمن ما في السماوات واَألرضِ قُل للّه كَتب علَى نفِْسه الرحمةَ لَيجمعنكُم إِلَ .12
  الْقيامة الَ ريب فيه الَّذين خِسرواْ أَنفُسهم فَهم الَ يؤمنونَ 

13.  يملالْع يعمالس وهارِ وهالنلِ وي اللَّيف كَنا سم لَهو  

14. طْعي وهضِ واَألرو اتاومرِ السا فَاطيلذُ وخأَت اللّه رأَنْ قُلْ أَغَي ترأُم يقُلْ إِن مطْعالَ يو م
 رِكَنيشالْم نم نكُونالَ تو لَمأَس نلَ مأَكُونَ أَو  

  قُلْ إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ  .15



16. بِنيالْم زالْفَو كذَلو همحر فَقَد ذئموي هنع فرصن يم   

وإِن يمسسك اللّه بِضر فَالَ كَاشف لَه إِالَّ هو وإِن يمسسك بِخيرٍ فَهو علَى كُلِّ شيٍء  .17
 يرقَد  

18.  بِريالْخ يمكالْح وهو هادبع قفَو رالْقَاه وهو  

19. نِي وبِي هِيدش ادةً قُلِ اللّههش رٍء أَكْبيش قُلْ أَي كُم بِهرآنُ ُألنذذَا الْقُره إِلَي يأُوحو كُمنيب
 داحو إِلَـه وا همقُلْ إِن دهى قُل الَّ أَشرةً أُخهآل اللّه عونَ أَنَّ مدهشلَت كُمنلَغَ أَئن بمو

  وإِننِي برِيٌء مما تشرِكُونَ 

كتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءهم الَّذين خِسرواْ أَنفُسهم فَهم الَ يؤمنونَ الَّذين آتيناهم الْ .20
  ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللّه كَذبا أَو كَذَّب بِآياته إِنه الَ يفْلح الظَّالمونَ  .21

  م نقُولُ للَّذين أَشركُواْ أَين شركَآؤكُم الَّذين كُنتم تزعمونَ ويوم نحشرهم جميعا ثُ .22

23.  نيرِكشا ما كُنا منبر اللّهإِالَّ أَن قَالُواْ و مهتنتكُن فت لَم ثُم  

24. فْتواْ يا كَانم مهنلَّ عضو لَى أَنفُِسهِمواْ عكَذَب فكَي ونَ انظُرر  

ومنهم من يستمع إِلَيك وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَن يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْرا وإِن يرواْ  .25
 أَساطري كُلَّ آية الَّ يؤمنواْ بِها حتى إِذَا جآؤوك يجادلُونك يقُولُ الَّذين كَفَرواْ إِنْ هذَآ إِالَّ

 نيلاَألو  

  وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه وإِن يهلكُونَ إِالَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ  .26

27.  نكُونَ منا ونبر اتبِآي كَذِّبالَ نو درا ننتا لَيارِ فَقَالُواْ يلَى النفُواْ عقإِذْ و ىرت لَوو
  مؤمنِني الْ

  بلْ بدا لَهم ما كَانواْ يخفُونَ من قَبلُ ولَو ردواْ لَعادواْ لما نهواْ عنه وإِنهم لَكَاذبونَ  .28

29.  نيوثعببِم نحا نما وينا الدناتيإِالَّ ح يقَالُواْ إِنْ هو  

30. بلَى رفُواْ عقى إِذْ ورت لَوو ذَابا قَالَ فَذُوقُواْ العنبرلَى وقَالُواْ ب قذَا بِالْحه سقَالَ أَلَي هِم
  بِما كُنتم تكْفُرونَ 

قَد خِسر الَّذين كَذَّبواْ بِلقَاء اللّه حتى إِذَا جاءتهم الساعةُ بغتةً قَالُواْ يا حسرتنا علَى ما  .31



   فيها وهم يحملُونَ أَوزارهم علَى ظُهورِهم أَالَ ساء ما يزِرونَ فَرطْنا

  وما الْحياةُ الدنيا إِالَّ لَعب ولَهو ولَلدار اآلخرةُ خير لِّلَّذين يتقُونَ أَفَالَ تعقلُونَ  .32

ولُونَ فَإِنهم الَ يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمني بِآيات اللّه قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُ .33
  يجحدونَ 

ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ حتى أَتاهم نصرنا والَ مبدلَ  .34
  نبإِ الْمرسلني لكَلمات اللّه ولَقد جاءك من 

وإِن كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم فَإِن استطَعت أَن تبتغي نفَقًا في اَألرضِ أَو سلَّما في  .35
 نيلاهالْج نم نكُونى فَالَ تدلَى الْهع مهعملَج اء اللّهش لَوو ةم بِآيهيأْتاء فَتمالس  

  نما يستجِيب الَّذين يسمعونَ والْموتى يبعثُهم اللّه ثُم إِلَيه يرجعونَ إِ .36

وقَالُواْ لَوالَ نزلَ علَيه آيةٌ من ربه قُلْ إِنَّ اللّه قَادر علَى أَن ينزلٍ آيةً ولَـكن أَكْثَرهم الَ  .37
  يعلَمونَ 

38. من وابِ متي الكا فطْنا فَرثَالُكُم مأَم مإِالَّ أُم هياحنبِج ريطرٍ يالَ طَائضِ وي اَألرف ةآبن دا م
  شيٍء ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ 

39. ضي إِ اللّهشن يم اتي الظُّلُمف كْمبو ما صناتواْ بِآيكَذَّب ينالَّذلَى وع لْهعجأْ يشن يمو لْهل
  صراط مستقيمٍ 

40.  نيقادص مونَ إِن كُنتعدت اللّه رةُ أَغَياعالس كُمتأَت أَو اللّه ذَابع اكُمكُم إِنْ أَتتأَيقُلْ أَر  

41. تاء وإِنْ ش هونَ إِلَيعدا تم فكْشونَ فَيعدت اهلْ إِيرِكُونَ بشا تنَ مونس  

  ولَقَد أَرسلنآ إِلَى أُممٍ من قَبلك فَأَخذْناهم بِالْبأْساء والضراء لَعلَّهم يتضرعونَ  .42

43. ا كَانطَانُ ميالش ملَه نيزو مهقُلُوب تن قَسلَـكواْ وعرضا تنأْسب ماءهال إِذْ جواْ فَلَو
  يعملُونَ 

فَلَما نسواْ ما ذُكِّرواْ بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيٍء حتى إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتواْ أَخذْناهم  .44
  بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ 

45. بر لّهل دمالْحواْ وظَلَم ينمِ الَّذالْقَو ابِرد عفَقُط نيالَمالْع   



قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَخذَ اللّه سمعكُم وأَبصاركُم وختم علَى قُلُوبِكُم من إِلَـه غَير اللّه يأْتيكُم  .46
  بِه انظُر كَيف نصرف اآليات ثُم هم يصدفُونَ 

47. اللّه ذَابع اكُمإِنْ أَت كُمتأَيونَ قُلْ أَرمالظَّال مإِالَّ الْقَو لَكهلْ يةً هرهج ةً أَوتغب   

48.  مالَ هو هِملَيع فوفَالَ خ لَحأَصو نآم نفَم رِيننذمو رِينشبإِالَّ م نيلسرلُ الْمسرا نمو
  يحزنونَ 

49. الْع مهسما يناتواْ بِآيكَذَّب ينالَّذقُونَ وفْسواْ يا كَانبِم ذَاب  

قُل الَّ أَقُولُ لَكُم عندي خزآئن اللّه وال أَعلَم الْغيب وال أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِالَّ  .50
  ما يوحى إِلَي قُلْ هلْ يستوِي اَألعمى والْبصري أَفَالَ تتفَكَّرونَ 

51. أَنذو ملَّهلَّع يعفالَ شو يلو ونِهن دم ملَه سلَي هِمبواْ إِلَى ررشحافُونَ أَن يخي ينالَّذ بِه ر
  يتقُونَ 

52. ابِهِم مسح نم كلَيا عم ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدم بِالْغهبونَ رعدي ينالَّذ دطْرالَ تن و
 نيمالظَّال نكُونَ مفَت مهدطْرٍء فَتين شهِم ملَيع ابِكسح نا ممٍء ويش  

53.  لَمبِأَع اللّه سا أَلَينِنين بهِم ملَيع اللّه نالء مـؤقُولواْ أَهضٍ لِّيعم بِبهضعا بنفَت ككَذَلو
 رِيناكبِالش  

54. اءكإِذَا جن وم هةَ أَنمحالر فِْسهلَى نع كُمبر بكَت كُملَيع الَما فَقُلْ سناتونَ بِآينمؤي ينالَّذ 
 يمحر غَفُور هفَأَن لَحأَصو هدعن بم ابت ثُم الَةهوًءا بِجس نكُملَ ممع  

  ني سبِيلُ الْمجرِمني وكَذَلك نفَصلُ اآليات ولتستبِ .55

قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذين تدعونَ من دون اللّه قُل الَّ أَتبِع أَهواءكُم قَد ضلَلْت إِذًا وما  .56
 يندتهالْم ناْ مأَن  

57. ي مندا عم م بِهتكَذَّبي وبن رم ةنيلَى بي عقُلْ إِن قُصي لّهإِالَّ ل كْمالْح إِن جِلُونَ بِهعتسا ت
 نيلالْفَاص ريخ وهو قالْح  

58.  نيمبِالظَّال لَمأَع اللّهو كُمنيبنِي ويب راَألم يلَقُض جِلُونَ بِهعتسا تي مندأَنَّ ع قُل لَّو  

59. بِ الَ ييالْغ حفَاتم هندعإِالَّ و قَةرن وقُطُ مسا تمرِ وحالْبو ري الْبا فم لَمعيو وا إِالَّ ههلَمع



  يعلَمها والَ حبة في ظُلُمات اَألرضِ والَ رطْبٍ والَ يابِسٍ إِالَّ في كتابٍ مبِنيٍ 

60. م لَمعيلِ وفَّاكُم بِاللَّيوتي يالَّذ وهو ى ثُممسلٌ مى أَجقْضيل يهف ثُكُمعبي ارِ ثُمهم بِالنتحرا ج
  إِلَيه مرجِعكُم ثُم ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

61. توالْم كُمداء أَحإِذَا ج ىتفَظَةً حكُم حلَيلُ عسريو هادبع قفَو رالْقَاه وها ولُنسر هفَّتوت 
  وهم الَ يفَرطُونَ 

62.  بِنياسالْح عرأَس وهو كْمالْح أَالَ لَه قالْح مالَهوم واْ إِلَى اللّهدر ثُم  

63. أَجنَان نةً لَّئفْيخعاً ورضت هونعدرِ تحالْبو رالْب اتن ظُلُميكُم مجنن يقُلْ م هـذه نا م
 رِيناكالش نم نكُونلَن  

  قُلِ اللّه ينجيكُم منها ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتم تشرِكُونَ  .64

65.  كُملْبِسي أَو كُملجأَر تحن تم أَو كُمقن فَوا مذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَن يع رالْقَاد وقُلْ ه
   ويذيق بعضكُم بأْس بعضٍ انظُر كَيف نصرف اآليات لَعلَّهم يفْقَهونَ شيعاً

  وكَذَّب بِه قَومك وهو الْحق قُل لَّست علَيكُم بِوكيلٍ  .66

  لِّكُلِّ نبإٍ مستقَر وسوف تعلَمونَ  .67

في آياتنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ في حديث غَيرِه وإِما وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ  .68
 نيممِ الظَّالالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَالَ تيالش كننِسيي  

  هم يتقُونَ وما علَى الَّذين يتقُونَ من حسابِهِم من شيٍء ولَـكن ذكْرى لَعلَّ .69

وذَرِ الَّذين اتخذُواْ دينهم لَعبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وذَكِّر بِه أَن تبسلَ نفْس بِما  .70
ذْ مخؤلٍ الَّ يدلْ كُلَّ عدعإِن تو يعفالَ شو يلو اللّه ونن دا ملَه سلَي تبا كَسهن

 أُولَـئك الَّذين أُبِسلُواْ بِما كَسبواْ لَهم شراب من حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانواْ يكْفُرونَ 

71.  ا اللّهاندإِذْ ه دعا بقَابِنلَى أَعع درنا ونرضالَ يا وننفَعا الَ يم اللّه ونن دو معدي قُلْ أَنكَالَّذ
استهوته الشياطني في اَألرضِ حيرانَ لَه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى ائْتنا قُلْ إِنَّ هدى 

 نيالَمالْع برل ملسنا لنرأُمو ىدالْه وه اللّه  

  يه تحشرونَ وأَنْ أَقيمواْ الصالةَ واتقُوه وهو الَّذي إِلَ .72



73.  لْكالْم لَهو قالْح لُهكُونُ قَوقُولُ كُن فَيي مويو قبِالْح ضاَألرو اتاومالس لَقي خالَّذ وهو
 بِريالْخ يمكالْح وهو ةادهالشبِ ويالْغ مالرِ عوي الصف نفَخي موي  

74. اهرإِذْ قَالَ إِببِنيٍ والَلٍ مي ضف كمقَوو اكي أَرةً إِنها آلامنذُ أَصختأَت رآز َألبِيه يم  

75.  نِنيوقالْم نكُونَ ميلضِ واَألرو اتاومالس لَكُوتم يماهررِي إِبن ككَذَلو  

  ا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ ال أُحب اآلفلني فَلَما جن علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هـذَ .76

فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا قَالَ هـذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئن لَّم يهدنِي ربي ألكُونن من الْقَومِ  .77
 الِّنيالض  

78. ي هبـذَا رازِغَةً قَالَ هب سمأَى الشا ررِيٌء فَلَمي بمِ إِنا قَوقَالَ ي ا أَفَلَتفَلَم رـذَآ أَكْب
  مما تشرِكُونَ 

79.  نيرِكشالْم ناْ ما أَنمنِيفًا وح ضاَألرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهجي وإِن  

80.  قَدو ي اللّهي فوناجحقَالَ أَت همقَو هآجحاء وشإِالَّ أَن ي رِكُونَ بِهشا تم افالَ أَخو انده
  ربي شيئًا وسع ربي كُلَّ شيٍء علْما أَفَالَ تتذَكَّرونَ 

طَانا وكَيف أَخاف ما أَشركْتم والَ تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللّه ما لَم ينزلْ بِه علَيكُم سلْ .81
  فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِاَألمنِ إِن كُنتم تعلَمونَ 

  الَّذين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَـئك لَهم اَألمن وهم مهتدونَ  .82

83. جرد فَعرن هملَى قَوع يماهرا إِباهنيا آتنتجح لْكتو يملع يمكح كباء إِنَّ رشن نم ات  

ووهبنا لَه إِسحق ويعقُوب كُال هدينا ونوحا هدينا من قَبلُ ومن ذُريته داوود وسلَيمانَ  .84
 ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَلونَ وارهى ووسمو فوسيو وبأَيو  

  رِيا ويحيى وعيسى وإِلْياس كُلٌّ من الصالحني وزكَ .85

86.  نيالَملَى الْعا علْنفض كُاللُوطًا وو سونيو عسالْييلَ واعمإِسو  

87. م اطرإِلَى ص ماهنيدهو ماهنيبتاجو انِهِموإِخو هِماتيذُرو هِمائآب نميمٍ وقتس  

  ذَلك هدى اللّه يهدي بِه من يشاء من عباده ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ  .88

ها أُولَـئك الَّذين آتيناهم الْكتاب والْحكْم والنبوةَ فَإِن يكْفُر بِها هـؤالء فَقَد وكَّلْنا بِ .89



 رِينا بِكَافواْ بِهسا لَّيمقَو  

أُولَـئك الَّذين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتده قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ هو إِالَّ ذكْرى  .90
 نيالَملْعل  

ى بشرٍ من شيٍء قُلْ من أَنزلَ الْكتاب وما قَدرواْ اللّه حق قَدرِه إِذْ قَالُواْ ما أَنزلَ اللّه علَ .91
الَّذي جاء بِه موسى نورا وهدى لِّلناسِ تجعلُونه قَراطيس تبدونها وتخفُونَ كَثريا وعلِّمتم 

وي خف مهذَر ثُم قُلِ اللّه كُماؤالَ آبو مواْ أَنتلَمعت ا لَمونَ مبلْعي هِمض  

92.  ينالَّذا ولَهوح نمى والْقُر أُم رنذتلو هيدي نيي بالَّذ قدصم كاربم اهلْنأَنز ابتـذَا كهو
  يؤمنونَ بِاآلخرة يؤمنونَ بِه وهم علَى صالَتهِم يحافظُونَ 

فْترى علَى اللّه كَذبا أَو قَالَ أُوحي إِلَي ولَم يوح إِلَيه شيٌء ومن قَالَ ومن أَظْلَم ممنِ ا .93
سأُنزِلُ مثْلَ ما أَنزلَ اللّه ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ في غَمرات الْموت والْمآلئكَةُ باسطُواْ 

يوم تجزونَ عذَاب الْهون بِما كُنتم تقُولُونَ علَى اللّه غَير الْحق أَيديهِم أَخرِجواْ أَنفُسكُم الْ
  وكُنتم عن آياته تستكْبِرونَ 

ولَقَد جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة وتركْتم ما خولْناكُم وراء ظُهورِكُم وما  .94
ا ننكُم ملَّ عضو كُمنيب قَطَّعكَاء لَقَد ترش يكُمف مهأَن متمعز ينالَّذ اءكُمفَعش كُمعى مر

  كُنتم تزعمونَ 

لكُم اللّه إِنَّ اللّه فَالق الْحب والنوى يخرِج الْحي من الْميت ومخرِج الْميت من الْحي ذَ .95
  فَأَنى تؤفَكُونَ 

  فَالق اِإلصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنا والشمس والْقَمر حسبانا ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ  .96

97. رِ قَدحالْبو رالْب اتي ظُلُما فواْ بِهدتهتل ومجالن لَ لَكُمعي جالَّذ وهمٍ وقَول اتا اآليلْنفَص 
  يعلَمونَ 

  وهو الَّذي أَنشأَكُم من نفْسٍ واحدة فَمستقَر ومستودع قَد فَصلْنا اآليات لقَومٍ يفْقَهونَ  .98

أَخرجنا منه خضرا نخرِج وهو الَّذي أَنزلَ من السماء ماء فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شيٍء فَ .99
منه حبا متراكبا ومن النخلِ من طَلْعها قنوانٌ دانِيةٌ وجنات من أَعنابٍ والزيتونَ والرمانَ 



 هعنيو رإِذَا أَثْم رِهى ثَمواْ إِلانظُر ابِهشتم رغَيا وبِهتشونَ منمؤمٍ يلِّقَو اتآلي كُمي ذَلإِنَّ ف  

100.  هانحبلْمٍ سرِ عيبِغ اتنبو نِنيب قُواْ لَهرخو ملَقَهخو كَاء الْجِنرش لّهلُواْ لعجو
  وتعالَى عما يصفُونَ 

م تكُن لَّه صاحبةٌ وخلَق كُلَّ شيٍء بديع السماوات واَألرضِ أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَ .101
 يملٍء عيبِكُلِّ ش ووه  

ذَلكُم اللّه ربكُم ال إِلَـه إِالَّ هو خالق كُلِّ شيٍء فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شيٍء  .102
  وكيلٌ 

103. وهو ارصاَألب رِكدي وهو ارصاَألب رِكُهدالَّ ت بِريالْخ يفاللَّط   

قَد جاءكُم بصآئر من ربكُم فَمن أَبصر فَلنفِْسه ومن عمي فَعلَيها وما أَناْ علَيكُم  .104
 يظفبِح  

  وكَذَلك نصرف اآليات وليقُولُواْ درست ولنبينه لقَومٍ يعلَمونَ  .105

   أُوحي إِلَيك من ربك ال إِلَـه إِالَّ هو وأَعرِض عنِ الْمشرِكني اتبِع ما .106

  ولَو شاء اللّه ما أَشركُواْ وما جعلْناك علَيهِم حفيظًا وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ  .107

اْ اللّه عدوا بِغيرِ علْمٍ كَذَلك زينا لكُلِّ والَ تسبواْ الَّذين يدعونَ من دون اللّه فَيسبو .108
  أُمة عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانواْ يعملُونَ 

109. ا قُلْ إِنبِه ننمؤةٌ لَّيآي مهاءتن جلَئ انِهِممأَي دهج واْ بِاللّهمأَقْسو اللّه ندع اتا اآليم
  وما يشعركُم أَنها إِذَا جاءت الَ يؤمنونَ 

110.  انِهِميي طُغف مهذَرنو ةرلَ مأَو واْ بِهنمؤي ا لَمكَم مهارصأَبو مهتدأَفْئ قَلِّبنو
  يعمهونَ 

مآلئكَةَ وكَلَّمهم الْموتى وحشرنا علَيهِم كُلَّ شيٍء قُبالً ما ولَو أَننا نزلْنا إِلَيهِم الْ .111
  كَانواْ ليؤمنواْ إِالَّ أَن يشاء اللّه ولَـكن أَكْثَرهم يجهلُونَ 

112. عي بوحي الْجِناِإلنسِ و نياطيا شودع كُلِّ نِبِيا للْنعج ككَذَلضٍ وعإِلَى ب مهض
  زخرف الْقَولِ غُرورا ولَو شاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 



  ولتصغى إِلَيه أَفْئدةُ الَّذين الَ يؤمنونَ بِاآلخرة وليرضوه وليقْترِفُواْ ما هم مقْترِفُونَ  .113

114. اللّه ريأَفَغ ماهنيآت ينالَّذالً وفَصم ابتالْك كُملَ إِلَيزي أَنالَّذ وها وكَمي حغتأَب 
 رِينتمالْم نم نكُونفَالَ ت قبِالْح كبن رلٌ مزنم هونَ أَنلَمعي ابتالْك  

  مبدلِ لكَلماته وهو السميع الْعليم وتمت كَلمت ربك صدقًا وعدالً الَّ  .115

116.  مإِنْ هو ونَ إِالَّ الظَّنبِعتإِن ي بِيلِ اللّهن سع لُّوكضضِ يي اَألرن فم أَكْثَر عطإِن تو
  إِالَّ يخرصونَ 

117. لَمأَع وهو هبِيلن سلُّ عضن يم لَمأَع وه كبإِنَّ ر يندتهبِالْم   

118.  نِنيمؤم هاتبِآي مإِن كُنت هلَيع اللّه ماس را ذُكمفَكُلُواْ م  

وما لَكُم أَالَّ تأْكُلُواْ مما ذُكر اسم اللّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِالَّ ما  .119
   كَثريا لَّيضلُّونَ بِأَهوائهِم بِغيرِ علْمٍ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتدين اضطُرِرتم إِلَيه وإِنَّ

  وذَرواْ ظَاهر اِإلثْمِ وباطنه إِنَّ الَّذين يكِْسبونَ اِإلثْم سيجزونَ بِما كَانواْ يقْترِفُونَ  .120

رِ اسم اللّه علَيه وإِنه لَفسق وإِنَّ الشياطني لَيوحونَ إِلَى والَ تأْكُلُواْ مما لَم يذْكَ .121
  أَوليآئهِم ليجادلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ 

122. اسِ كَمي النف ي بِهشما يورن ا لَهلْنعجو اهنييا فَأَحتين كَانَ مم ي أَوف ثَلُهن م
  الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها كَذَلك زين للْكَافرِين ما كَانواْ يعملُونَ 

وكَذَلك جعلْنا في كُلِّ قَرية أَكَابِر مجرِميها ليمكُرواْ فيها وما يمكُرونَ إِالَّ  .123
  بِأَنفُِسهِم وما يشعرونَ 

وإِذَا جاءتهم آيةٌ قَالُواْ لَن نؤمن حتى نؤتى مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللّه اللّه أَعلَم حيثُ  .124
  يجعلُ رِسالَته سيصيب الَّذين أَجرمواْ صغار عند اللّه وعذَاب شديد بِما كَانواْ يمكُرونَ 

ه أَن يهديه يشرح صدره لِإلسالَمِ ومن يرِد أَن يضلَّه يجعلْ صدره فَمن يرِد اللّ .125
  ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد في السماء كَذَلك يجعلُ اللّه الرجس علَى الَّذين الَ يؤمنونَ 

126. ا قَديمقتسم كباطُ ررـذَا صهونَ وذَّكَّرمٍ يقَول اتا اآليلْنفَص   

  لَهم دار السالَمِ عند ربهِم وهو وليهم بِما كَانواْ يعملُونَ  .127



128.  نم مهآؤيلقَالَ أَواِإلنسِ و نم متكْثَرتاس قَد الْجِن رشعا ما ييعمج مهرشيِح مويو
 ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ وبلَغنا أَجلَنا الَّذي أَجلْت لَنا قَالَ النار مثْواكُم خالدين اِإلنسِ

 ليمع يمكح كبإِنَّ ر اء اللّها شا إِالَّ ميهف  

  بونَ وكَذَلك نولِّي بعض الظَّالمني بعضا بِما كَانواْ يكِْس .129

130.  كُمونرنذيي واتآي كُملَيونَ عقُصي نكُملٌ مسر كُمأْتي اِإلنسِ أَلَمو الْجِن رشعا مي
 لَى أَنفُِسهِمواْ عهِدشا ويناةُ الديالْح مهتغَرا ولَى أَنفُِسنا عنهِدـذَا قَالُواْ شه كُمموقَاء يل

مهأَن رِينواْ كَافكَان   

  ذَلك أَن لَّم يكُن ربك مهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافلُونَ  .131

  ولكُلٍّ درجات مما عملُواْ وما ربك بِغافلٍ عما يعملُونَ  .132

133. تسيو كُمبذْهأْ يشإِن ي ةمحذُو الر نِيالْغ كبرآ واء كَمشا يكُم مدعن بم فلخ
 رِينمٍ آخقَو ةين ذُرأَكُم مأَنش  

134.  جِزِينعم بِما أَنتمو ونَ آلتدوعا تإِنَّ م  

قُلْ يا قَومِ اعملُواْ علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقبةُ  .135
  إِنه الَ يفْلح الظَّالمونَ الدارِ 

وجعلُواْ للّه مما ذَرأَ من الْحرث واَألنعامِ نصيبا فَقَالُواْ هـذَا للّه بِزعمهِم وهـذَا  .136
إِلَى شركَآئهِم لشركَآئنا فَما كَانَ لشركَآئهِم فَالَ يصلُ إِلَى اللّه وما كَانَ للّه فَهو يصلُ 

  ساء ما يحكُمونَ 

وكَذَلك زين لكَثريٍ من الْمشرِكني قَتلَ أَوالَدهم شركَآؤهم ليردوهم وليلْبِسواْ  .137
  علَيهِم دينهم ولَو شاء اللّه ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 

138. ـذقَالُواْ هو تمرح امعأَنو هِممعاء بِزشن نا إِالَّ مهمطْعالَّ ي رجثٌ حرحو امعأَن ه
  ظُهورها وأَنعام الَّ يذْكُرونَ اسم اللّه علَيها افْتراء علَيه سيجزِيهِم بِما كَانواْ يفْترونَ 

139. هـذه طُوني با فقَالُواْ مإِن وا واجِنولَى أَزع مرحما وةٌ لِّذُكُورِنصالامِ خعاَألن 
 يملع يمكح هإِن مفَهصو زِيهِمجيكَاء سرش يهف مةً فَهتيكُن مي  



هم اللّه افْتراء علَى قَد خِسر الَّذين قَتلُواْ أَوالَدهم سفَها بِغيرِ علْمٍ وحرمواْ ما رزقَ .140
 يندتهواْ ما كَانملُّواْ وض قَد اللّه  

141.  فًا أُكُلُهلتخم عرالزلَ وخالنو اتوشرعم رغَيو اتوشرعم اتنأَ جي أَنشالَّذ وهو
واْ من ثَمرِه إِذَا أَثْمر وآتواْ حقَّه يوم حصاده والزيتونَ والرمانَ متشابِها وغَير متشابِه كُلُ

 نيرِفسالْم بحالَ ي هرِفُواْ إِنسالَ تو  

142.  هإِن طَانيالش اتطُوواْ خبِعتالَ تو اللّه قَكُمزا رما كُلُواْ مشفَرولَةً ومامِ حعاَألن نمو
ودع لَكُم بِنيم   

ثَمانِيةَ أَزواجٍ من الضأْن اثْنينِ ومن الْمعزِ اثْنينِ قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ اُألنثَيينِ أَما  .143
 نيقادص ملْمٍ إِن كُنتونِي بِعؤبنِ نياُألنثَي امحأَر هلَيع لَتمتاش  

ومن الْبقَرِ اثْنينِ قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ اُألنثَيينِ أَما اشتملَت علَيه ومن اِإلبلِ اثْنينِ  .144
 لَى اللّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نـذَا فَمبِه اللّه اكُمصاء إِذْ ودهش مكُنت نِ أَمياُألنثَي امحأَر

بِغ اسلَّ النضيا لبكَذ نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي لْمٍ إِنَّ اللّهرِ عي  

قُل الَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِالَّ أَن يكُونَ ميتةً أَو دما  .145
 اللّه بِه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ والَ مسفُوحا أَو لَحم خرتِيرٍ فَإِنه رِجس أَو فسقًا أُهلَّ لغيرِ

 يمحر غَفُور كبفَإِنَّ ر ادع  

وعلَى الَّذين هادواْ حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما .146
ايوا أَوِ الْحمهورظُه لَتما حا إِالَّ موِإِن يِهِمغم بِباهنيزج كظْمٍ ذَللَطَ بِعتا اخم ا أَو

  لَصادقُونَ 

147.  نيرِمجمِ الْمنِ الْقَوع هأْسب درالَ يو ةعاسو ةمحذُو ر كُمبفَقُل ر وكفَإِن كَذَّب  

148. را أَشم اء اللّهش كُواْ لَورأَش ينقُولُ الَّذيٍء سين شا منمرالَ حا وناؤالَ آبا وكْن
كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى ذَاقُواْ بأْسنا قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا إِن 

  تتبِعونَ إِالَّ الظَّن وإِنْ أَنتم إَالَّ تخرصونَ 

149. الْح لّهقُلْ فَل نيعمأَج اكُمداء لَهش ةُ فَلَوغالةُ الْبج  



150.  دهشواْ فَالَ تهِدـذَا فَإِن شه مرح ونَ أَنَّ اللّهدهشي ينالَّذ اءكُمدهش لُمقُلْ ه
   بِاآلخرة وهم بِربهِم يعدلُونَ معهم والَ تتبِع أَهواء الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا والَّذين الَ يؤمنونَ

قُلْ تعالَواْ أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَالَّ تشرِكُواْ بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا والَ  .151
قْرالَ تو ماهإِيو قُكُمزرن نحالَقٍ نإم نكُم مالَدلُواْ أَوقْتا تما وهنم را ظَهم شاحواْ الْفَوب

  بطَن والَ تقْتلُواْ النفْس الَّتي حرم اللّه إِالَّ بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ 

152. لُغَ أَشبى يتح نسأَح يي هيمِ إِالَّ بِالَّتتالَ الْيواْ مبقْرالَ تانَ ويزالْملَ وفُواْ الْكَيأَوو هد
بِالْقسط الَ نكَلِّف نفْسا إِالَّ وسعها وإِذَا قُلْتم فَاعدلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللّه أَوفُواْ 

  ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

153. تسي ماطرـذَا صأَنَّ هو هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتالَ تو وهبِعا فَاتيمق
  ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ 

ثُم آتينا موسى الْكتاب تماما علَى الَّذي أَحسن وتفْصيالً لِّكُلِّ شيٍء وهدى  .154
   بِلقَاء ربهِم يؤمنونَ ورحمةً لَّعلَّهم

  وهـذَا كتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُواْ لَعلَّكُم ترحمونَ  .155

156.  نيلافلَغ هِمتاسرن دا عإِن كُنا ونلن قَبنِ ميفَتلَى طَآئع ابتا أُنزِلَ الْكمقُولُواْ إِنأَن ت 

لُواْ لَو أَنا أُنزِلَ علَينا الْكتاب لَكُنا أَهدى منهم فَقَد جاءكُم بينةٌ من ربكُم أَو تقُو .157
وهدى ورحمةٌ فَمن أَظْلَم ممن كَذَّب بِآيات اللّه وصدف عنها سنجزِي الَّذين يصدفُونَ 

  ابِ بِما كَانواْ يصدفُونَ عن آياتنا سوَء الْعذَ

158.  موي كبر اتآي ضعب يأْتي أَو كبر يأْتي كَةُ أَوآلئالْم ميهأْتونَ إِالَّ أَن تنظُرلْ يه
تبكَس لُ أَون قَبم تنآم كُنت ا لَمهانا إِميفْسن نفَعالَ ي كبر اتآي ضعي بأْتا يانِهي إِميف 

  خيرا قُلِ انتظرواْ إِنا منتظرونَ 

159.  ثُم إِلَى اللّه مهرا أَممٍء إِنيي شف مهنم تا لَّسعيواْ شكَانو مهينقُواْ دفَر ينإِنَّ الَّذ
  ينبئُهم بِما كَانواْ يفْعلُونَ 

160. فَلَه ةنساء بِالْحن جالَ م مها وثْلَهى إِالَّ مزجفَالَ ي ئَةياء بِالسن جما وهثَالأَم رشع 



  يظْلَمونَ 

161.  نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبا مميا قينيمٍ دقتسم اطري إِلَى صبانِي ردنِي هقُلْ إِن
 نيرِكشالْم  

162. الَتقُلْ إِنَّ ص نيالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكسني و  

163.  نيملسلُ الْماْ أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكالَ ش  

قُلْ أَغَير اللّه أَبغي ربا وهو رب كُلِّ شيٍء والَ تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِالَّ علَيها والَ  .164
و زِرفُونَ تلتخت يهف ما كُنتئُكُم بِمبنفَي كُمجِعركُم مبإِلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ وِزازِر  

165.  كُملُوبلِّي اتجرضٍ دعب قفَو كُمضعب فَعرضِ واَألر فالَئخ لَكُمعي جالَّذ وهو
الْع رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آتي مف يمحر فُورلَغ هإِنقَابِ و 
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  املص  .1

2.  نِنيمؤلْمى لكْرذو بِه رنذتل هنم جرح رِكدي صكُن ففَالَ ي كأُنزِلَ إِلَي ابتك  

3. كُم ما أُنزِلَ إِلَيواْ مبِعونَ اتذَكَّرا تيالً ماء قَليلأَو ونِهن دواْ مبِعتالَ تو كُمبن ر  

  وكَم من قَرية أَهلَكْناها فَجاءها بأْسنا بياتا أَو هم قَآئلُونَ  .4

5. ا ظَالا كُنا إِالَّ أَن قَالُواْ إِننأْسب ماءهإِذْ ج ماهوعا كَانَ دفَم نيم  

6.  نيلسرالْم أَلَنسلَنو هِملَ إِلَيسأُر ينالَّذ أَلَنسفَلَن  

7.  بِنيا غَآئا كُنملْمٍ وهِم بِعلَيع نقُصفَلَن  

  والْوزنُ يومئذ الْحق فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَـئك هم الْمفْلحونَ  .8

9. م فَّتخ نمونَ وما يِظْلناتواْ بِآيا كَانم بِمهواْ أَنفُسِسرخ ينالَّذ كلَـئفَأُو هازِينو  

  ولَقَد مكَّناكُم في اَألرضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليالً ما تشكُرونَ  .10

11. ا لقُلْن ثُم اكُمنروص ثُم اكُملَقْنخ لَقَدكُن وي لَم يسلواْ إِالَّ إِبدجفَس مواْ آلددجاس كَةآلئلْم
 يناجِدالس نم  

  قَالَ ما منعك أَالَّ تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَناْ خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ  .12

  لَك أَن تتكَبر فيها فَاخرج إِنك من الصاغرِين قَالَ فَاهبِطْ منها فَما يكُونُ  .13

  قَالَ فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ  .14

15.  املُنظَرِين نم كقَالَ إِن  

16.  يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدنِي َألقْعتيا أَغْوقَالَ فَبِم  

هِم ومن خلْفهِم وعن أَيمانِهِم وعن شمآئلهِم والَ تجِد أَكْثَرهم ثُم آلتينهم من بينِ أَيدي .17
 رِيناكش  

18.  نيعمأَج نكُمم منهألنَّ جَألم مهنم كبِعن تا لَّمورحدا مومذْؤا مهنم جرقَالَ اخ  

19. الْج كجوزو أَنت كُناس ما آديةَ ورجالش هـذا هبقْرالَ تا ومئْتثُ شيح نةَ فَكُالَ من



 نيمالظَّال نا مكُونفَت  

فَوسوس لَهما الشيطَانُ ليبدي لَهما ما وورِي عنهما من سوَءاتهِما وقَالَ ما نهاكُما  .20
  الَّ أَن تكُونا ملَكَينِ أَو تكُونا من الْخالدين ربكُما عن هـذه الشجرة إِ

21.  نيحاصالن نا لَمي لَكُما إِنمهمقَاسو  

فَدالَّهما بِغرورٍ فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بدت لَهما سوَءاتهما وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ  .22
نو ةنالْج ودا عطَآنَ لَكُميا إِنَّ الشأَقُل لَّكُمو ةرجا الشلْكُمن تا عكُمهأَن ا أَلَممهبا رماهاد

 بِنيم  

23.  رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِن لَّما ونا أَنفُسنا ظَلَمنبقَاالَ ر  

   بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في اَألرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حنيٍ قَالَ اهبِطُواْ .24

  قَالَ فيها تحيونَ وفيها تموتونَ ومنها تخرجونَ  .25

26. قْوالت اسبلا ورِيشو كُمَءاتوارِي سوا ياسبل كُملَيا علْنأَنز قَد منِي آدا بي كذَل ريخ كذَل ى
  من آيات اللّه لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 

يا بنِي آدم الَ يفْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبويكُم من الْجنة يرتِع عنهما لباسهما  .27
قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنهِمَءاتوا سمهرِيياء ليلأَو نياطيا الشلْنعا جإِن مهنورثُ الَ تيح نم 

  للَّذين الَ يؤمنونَ 

وإِذَا فَعلُواْ فَاحشةً قَالُواْ وجدنا علَيها آباءنا واللّه أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ اللّه الَ يأْمر بِالْفَحشاء  .28
  اللّه ما الَ تعلَمونَ أَتقُولُونَ علَى 

قُلْ أَمر ربي بِالْقسط وأَقيمواْ وجوهكُم عند كُلِّ مسجِد وادعوه مخلصني لَه الدين كَما  .29
  بدأَكُم تعودونَ 

طني أَولياء من دون اللّه فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضالَلَةُ إِنهم اتخذُوا الشيا .30
  ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ 

31.  بحالَ ي هرِفُواْ إِنسالَ تواْ وبراشوكُلُواْ و جِدسكُلِّ م ندع كُمتذُواْ زِينخ منِي آدا بي
 نيرِفسالْم  



32. ل جرأَخ يالَّت ةَ اللّهزِين مرح ني قُلْ مواْ فنآم ينلَّذي لقِ قُلْ هزالر نم اتبالْطَّيو هادبع
  الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ اآليات لقَومٍ يعلَمونَ 

ِإلثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَن تشرِكُواْ قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن وا .33
  بِاللّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللّه ما الَ تعلَمونَ 

  ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم الَ يستأْخرونَ ساعةً والَ يستقْدمونَ  .34

35. ا بي فوفَالَ خ لَحأَصقَى ونِ اتي فَماتآي كُملَيونَ عقُصي نكُملٌ مسر كُمنيأْتا يإِم منِي آد
  علَيهِم والَ هم يحزنونَ 

36. يهف مارِ هالن ابحأَص كـَئ   ا خالدونَ والَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا واستكْبرواْ عنها أُولَ

37.  نم مهيبصن مالُهني كلَـئأُو هاتبِآي كَذَّب ا أَوبكَذ لَى اللّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نفَم
واْ الْكتابِ حتى إِذَا جاءتهم رسلُنا يتوفَّونهم قَالُواْ أَين ما كُنتم تدعونَ من دون اللّه قَالُ

 رِينواْ كَافكَان مهأَن لَى أَنفُِسهِمواْ عهِدشا ونلُّواْ عض  

قَالَ ادخلُواْ في أُممٍ قَد خلَت من قَبلكُم من الْجِن واِإلنسِ في النارِ كُلَّما دخلَت أُمةٌ  .38
عا قَالَت أُخراهم ُألوالَهم ربنا هـؤالء أَضلُّونا لَّعنت أُختها حتى إِذَا اداركُواْ فيها جمي

  فَآتهِم عذَابا ضعفًا من النارِ قَالَ لكُلٍّ ضعف ولَـكن الَّ تعلَمونَ 

39. بِم ذَابلٍ فَذُوقُواْ الْعن فَضا منلَيع ا كَانَ لَكُمفَم ماهرُألخ مأُوالَه قَالَتونَ وكِْسبت ما كُنت 

إِنَّ الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا واستكْبرواْ عنها الَ تفَتح لَهم أَبواب السماء والَ يدخلُونَ الْجنةَ  .40
 نيرِمجزِي الْمجن ككَذَلو اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يتح  

41. منهن جم ملَه نيمزِي الظَّالجن ككَذَلاشٍ وغَو هِمقن فَومو ادهم   

42.  مه ةنالْج ابحأَص كلَـئا أُوهعسا إِالَّ وفْسن كَلِّفالَ ن اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينالَّذو
  فيها خالدونَ 

43. لٍّ تغ نم مورِهدي صا فا منعزنا واندي هالَّذ لّهل دمقَالُواْ الْحو ارهاَألن هِمتحن ترِي مج
 لْكُمواْ أَن تودنو قا بِالْحنبلُ رسر اءتج لَقَد ا اللّهاندال أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنمـذَا وهل

  ونَ الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُ



ونادى أَصحاب الْجنة أَصحاب النارِ أَن قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فَهلْ وجدتم ما  .44
 نيملَى الظَّالع ةُ اللّهنأَن لَّع مهنيذِّنٌ بؤفَأَذَّنَ م معا قَالُواْ نقح كُمبر دعو  

  نَ عن سبِيلِ اللّه ويبغونها عوجا وهم بِاآلخرة كَافرونَ الَّذين يصدو .45

وبينهما حجاب وعلَى اَألعراف رِجالٌ يعرِفُونَ كُال بِِسيماهم ونادواْ أَصحاب الْجنة أَن  .46
  سالَم علَيكُم لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ 

  ا صرِفَت أَبصارهم تلْقَاء أَصحابِ النارِ قَالُواْ ربنا الَ تجعلْنا مع الْقَومِ الظَّالمني وإِذَ .47

ونادى أَصحاب اَألعراف رِجاالً يعرِفُونهم بِِسيماهم قَالُواْ ما أَغْنى عنكُم جمعكُم وما  .48
   كُنتم تستكْبِرونَ

49.  مالَ أَنتو كُملَيع فوةَ الَ خنلُواْ الْجخاد ةمحبِر اللّه مالُهنالَ ي متمأَقْس ينالء الَّذـؤأَه
  تحزنونَ 

ه قَالُواْ ونادى أَصحاب النارِ أَصحاب الْجنة أَنْ أَفيضواْ علَينا من الْماء أَو مما رزقَكُم اللّ .50
 رِينلَى الْكَافا عمهمرح إِنَّ اللّه  

51. هِمموقَاء يواْ لسا نكَم ماهنسن موا فَالْييناةُ الديالْح مهتغَرا وبلَعا وولَه مهينذُواْ دخات ينالَّذ
  هـذَا وما كَانواْ بِآياتنا يجحدونَ 

52.  لَقَدونَ ونمؤمٍ يةً لِّقَومحرى ودلْمٍ هلَى عع اهلْنابٍ فَصتم بِكاهجِئْن  

هلْ ينظُرونَ إِالَّ تأْوِيلَه يوم يأْتي تأْوِيلُه يقُولُ الَّذين نسوه من قَبلُ قَد جاءت رسلُ ربنا  .53
شاء فَيفَعن شا مل لَّنفَه قواْ بِالْحِسرخ لُ قَدمعا ني كُنالَّذ رلَ غَيمعفَن درن ا أَوواْ لَنفَع

  أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ 

54. شِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضاَألرو اتاومالس لَقي خالَّذ اللّه كُمبي إِنَّ رشغ
 راَألمو لْقالْخ أَالَ لَه رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثًا وثح هطْلُبي ارهلَ الناللَّي

 نيالَمالْع بر اللّه كاربت  

55.  يندتعالْم بحالَ ي هةً إِنفْيخا وعرضت كُمبواْ رعاد  

56.  نم قَرِيب اللّه تمحا إِنَّ رعطَمفًا ووخ وهعادا وهالَحإِص دعضِ بي اَألرواْ ففِْسدالَ تو



 ِسنِنيحالْم  

د وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إِذَا أَقَلَّت سحابا ثقَاالً سقْناه لبلَ .57
 ميت فَأَنزلْنا بِه الْماء فَأَخرجنا بِه من كُلِّ الثَّمرات كَذَلك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

58. فرصن كا كَذَلدكإِالَّ ن جرخثَ الَ يبي خالَّذو هبر بِإِذْن هاتبن جرخي بالطَّي لَدالْبو 
  اآليات لقَومٍ يشكُرونَ 

59.  افأَخ يإِن هرغَي إِلَـه نا لَكُم مم واْ اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَد
  علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ 

60. الَلٍ مي ضف اكرا لَنإِن همن قَوُأل مبِنيٍ قَالَ الْم  

61.  نيالَمالْع بن رولٌ مسي رنلَكالَلَةٌ وبِي ض سمِ لَيا قَوقَالَ ي  

  أُبلِّغكُم رِساالَت ربي وأَنصح لَكُم وأَعلَم من اللّه ما الَ تعلَمونَ  .62

63. نكُملٍ مجلَى رع كُمبن رم كْرذ اءكُمأَن ج متجِبعونَ أَومحرت لَّكُملَعقُواْ وتتلو كُمرنذيل   

64.  نيمماً عواْ قَوكَان مها إِنناتواْ بِآيكَذَّب ينا الَّذقْنأَغْرو ي الْفُلْكف هعم ينالَّذو اهنفَأَجنَي وهفَكَذَّب
65. دبمِ اعا قَووداً قَالَ يه ماهأَخ ادإِلَى عقُونَ وتأَفَالَ ت هرغَي إِلَـه نا لَكُم مم واْ اللّه  

66.  بِنيالْكَاذ نم كظُنا لَنوِإِن ةفَاهي سف اكرا لَنإِن همن قَوواْ مكَفَر ينُأل الَّذقَالَ الْم  

  عالَمني قَالَ يا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ ولَكني رسولٌ من رب الْ .67

68.  نيأَم حاصن اْ لَكُمأَني وبر االترِس كُملِّغأُب  

أَوعجِبتم أَن جاءكُم ذكْر من ربكُم علَى رجلٍ منكُم لينذركُم واذكُرواْ إِذْ جعلَكُم خلَفَاء .69
  ةً فَاذْكُرواْ آالء اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ من بعد قَومِ نوحٍ وزادكُم في الْخلْقِ بسطَ

70.  نم ا إِن كُنتندعا تا بِمنا فَأْتناؤآب دبعا كَانَ يم ذَرنو هدحو اللّه دبعنا لنقَالُواْ أَجِئْت
 نيقادالص  

تجادلُوننِي في أَسماء سميتموها أَنتم قَالَ قَد وقَع علَيكُم من ربكُم رِجس وغَضب أَ .71
 رِينظنتالْم نكُم معي مواْ إِنرظفَانت لْطَانن سا مبِه لَ اللّهزا نآؤكُم مآبو  

72. واْ بِآيكَذَّب ينالَّذ ابِرا دنقَطَعا ونم ةمحبِر هعم ينالَّذو اهنفَأَجنَي نِنيمؤواْ ما كَانما ونات  



وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـه غَيره قَد جاءتكُم بينةٌ  .73
 تمسوها بِسوٍء من ربكُم هـذه ناقَةُ اللّه لَكُم آيةً فَذَروها تأْكُلْ في أَرضِ اللّه والَ

 يمأَل ذَابع ذَكُمأْخفَي  

واذْكُرواْ إِذْ جعلَكُم خلَفَاء من بعد عاد وبوأَكُم في اَألرضِ تتخذُونَ من سهولها قُصورا  .74
  رضِ مفِْسدين وتنحتونَ الْجِبالَ بيوتا فَاذْكُرواْ آالء اللّه والَ تعثَوا في اَأل

قَالَ الْمُأل الَّذين استكْبرواْ من قَومه للَّذين استضعفُواْ لمن آمن منهم أَتعلَمونَ أَنَّ صالحا  .75
  مرسلٌ من ربه قَالُواْ إِنا بِما أُرسلَ بِه مؤمنونَ 

  نا بِالَّذي آمنتم بِه كَافرونَ قَالَ الَّذين استكْبرواْ إِ .76

77.  نيلسرالْم نم ا إِن كُنتندعا تا بِمنائْت حالا صقَالُواْ يو هِمبرِ رأَم ناْ عوتعاقَةَ وواْ النقَرفَع  

78.  نيماثج مارِهي دواْ فحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ  

79. لَّى عوونَ فَتبحن الَّ تلَكو لَكُم تحصني وبالَةَ ررِس كُمتلَغأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ يو مهن
 نيحاصالن  

80.  نيالَمن الْعم دأَح نا مقَكُم بِهبا سةَ مشونَ الْفَاحأْتأَت همقَولُوطًا إِذْ قَالَ لو  

81. ونَ الرأْتلَت كُمرِفُونَ إِنسم مقَو ملْ أَنتاء بسالن ونن دةً موهالَ شج  

  وما كَانَ جواب قَومه إِالَّ أَن قَالُواْ أَخرِجوهم من قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ  .82

83. ابِرِينالْغ نم تكَان هأَترإِالَّ ام لَهأَهو اهنفَأَجنَي   

84.  نيرِمجةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ا فَانظُرطَرهِم ملَيا عنطَرأَمو  

وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـه غَيره قَد جاءتكُم بينةٌ  .85
ميزانَ والَ تبخسواْ الناس أَشياءهم والَ تفِْسدواْ في اَألرضِ بعد من ربكُم فَأَوفُواْ الْكَيلَ والْ

 نِنيمؤم مإِن كُنت لَّكُم ريخ كُما ذَلهالَحإِص  

86. هونغبتو بِه نآم نم بِيلِ اللّهن سونَ عدصتونَ ودوعت اطرواْ بِكُلِّ صدقْعالَ تا وجوا ع
 ينفِْسدةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيانظُرو كُميالً فَكَثَّرقَل مواْ إِذْ كُنتاذْكُرو  

87. اللّه كُمحى يتواْ حبِرواْ فَاصنمؤي فَةٌ لَّمطَآئو بِه لْتسي أُرواْ بِالَّذنآم نكُمفَةٌ مإِن كَانَ طَآئو



ها وننيب نيماكالْح ريخ و  

88.  ا أَونتين قَرم كعواْ منآم ينالَّذو بيعا شي كنرِجخلَن همن قَوواْ مركْبتاس ينُأل الَّذقَالَ الْم
 نيا كَارِهكُن لَوا قَالَ أَونلَّتي منَّ فودعلَت  

 إِنْ عدنا في ملَّتكُم بعد إِذْ نجانا اللّه منها وما يكُونُ لَنا أَن نعود قَد افْترينا علَى اللّه كَذبا .89
 نيبا وننيب حا افْتنبا ركَّلْنوت لَى اللّها علْمٍء عيا كُلَّ شنبر عسا ونبر اء اللّهشا إِالَّ أَن ييهف

ا بِالْحنمقَو نيحالْفَات ريخ أَنتو ق  

  وقَالَ الْمُأل الَّذين كَفَرواْ من قَومه لَئنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَّخاسرونَ  .90

91.  نيماثج مارِهي دواْ فحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ  

92. ي ا كَأَن لَّمبيعواْ شكَذَّب ينالَّذ رِيناسالْخ مواْ ها كَانبيعواْ شكَذَّب ينا الَّذيهاْ فونغ  

فَتولَّى عنهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِساالَت ربي ونصحت لَكُم فَكَيف آسى علَى قَومٍ  .93
 رِينكَاف  

94. بِين نم ةيي قَرا فلْنسا أَرمونَ وعرضي ملَّهاء لَعرالضاء وأْسا بِالْبلَها أَهذْنإِالَّ أَخ   

ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَة الْحسنةَ حتى عفَواْ وقَالُواْ قَد مس آباءنا الضراء والسراء فَأَخذْناهم  .95
  بغتةً وهم الَ يشعرونَ 

و أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماء واَألرضِ ولَـكن ولَ .96
  كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكِْسبونَ 

  أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَن يأْتيهم بأْسنا بياتاً وهم نآئمونَ  .97

  من أَهلُ الْقُرى أَن يأْتيهم بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ أَو أَ .98

  أَفَأَمنواْ مكْر اللّه فَالَ يأْمن مكْر اللّه إِالَّ الْقَوم الْخاسرونَ  .99

100. نباء أَصشن ا أَن لَّوهلأَه دعن بم ضرِثُونَ اَألري ينلَّذل دهي لَمأَو عطْبنو وبِهِمم بِذُناه
  علَى قُلُوبِهِم فَهم الَ يسمعونَ 

تلْك الْقُرى نقُص علَيك من أَنبآئها ولَقَد جاءتهم رسلُهم بِالْبينات فَما كَانواْ  .101
لَىع اللّه عطْبي كلُ كَذَلن قَبواْ ما كَذَّبواْ بِمنمؤيل رِينقُلُوبِ الْكَاف   



102.  نيقلَفَاس مها أَكْثَرندجإِن وو دهع نم ما َألكْثَرِهندجا ومو  

ثُم بعثْنا من بعدهم موسى بِآياتنا إِلَى فرعونَ وملَئه فَظَلَمواْ بِها فَانظُر كَيف كَانَ  .103
 ينفِْسدةُ الْمباقع  

  الَ موسى يا فرعونُ إِني رسولٌ من رب الْعالَمني وقَ .104

105.  يعلْ مسفَأَر كُمبن رم ةنيكُم بِبجِئْت قَد قإِالَّ الْح لَى اللّهلَى أَن الَّ أَقُولَ عع يققح
  بنِي إِسرائيلَ 

  ن كُنت من الصادقني قَالَ إِن كُنت جِئْت بِآية فَأْت بِها إِ .106

107.  بِنيانٌ مبثُع يفَإِذَا ه اهصفَأَلْقَى ع  

108.  رِيناظلناء لضيب يفَإِذَا ه هدي عزنو  

109.  يملع راحـذَا لَسنَ إِنَّ هوعرمِ فن قَوُأل مقَالَ الْم  

  مرونَ يرِيد أَن يخرِجكُم من أَرضكُم فَماذَا تأْ .110

111.  رِيناشنِ حآئدي الْملْ فسأَرو اهأَخو جِهقَالُواْ أَر  

  يأْتوك بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ  .112

113.  بِنيالالْغ نحا نا إِن كُنرا َألجنَ قَالْواْ إِنَّ لَنوعرةُ فرحاء السجو  

114.  بِنيقَرالْم نلَم كُمإَنو معقَالَ ن  

  الُواْ يا موسى إِما أَن تلْقي وإِما أَن نكُونَ نحن الْملْقني قَ .115

  قَالَ أَلْقُواْ فَلَما أَلْقَواْ سحرواْ أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءوا بِِسحرٍ عظيمٍ  .116

  قَف ما يأْفكُونَ وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْ .117

  فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانواْ يعملُونَ  .118

119.  رِيناغواْ صانقَلَبو كالنواْ هبلفَغ  

120.  يناجِدةُ سرحالس يأُلْقو  

121.  نيالَمالْع ا بِرِبنقَالُواْ آم  

  رب موسى وهارونَ  .122



123. قَب م بِهنتنُ آموعرقَالَ ف ةيندي الْمف وهمتكَرم كْرـذَا لَمإِنَّ ه لَ أَن آذَنَ لَكُم
  لتخرِجواْ منها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ 

124.  نيعمأَج كُمنلِّبُألص ثُم الَفخ نلَكُم مجأَرو كُميدأَي نُألقَطِّع  

  لبونَ قَالُواْ إِنا إِلَى ربنا منقَ .125

وما تنقم منا إِالَّ أَنْ آمنا بِآيات ربنا لَما جاءتنا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وتوفَّنا  .126
 نيملسم  

127.  كذَريضِ وي اَألرواْ ففِْسديل همقَوى ووسم ذَرونَ أَتعرمِ فن قَوُأل مقَالَ الْمو
آلونَ ورقَاه مقَها فَوإِنو ماءهيِـي نِسحتسنو ماءهنلُ أَبقَتنقَالَ س كته  

128. هادبع ناء مشن يا مورِثُهي لّهل ضواْ إِنَّ اَألربِراصو وا بِاللّهينعتاس همقَوى لوسقَالَ م
 نيقتلْمةُ لباقالْعو  

وذينا من قَبلِ أَن تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا قَالَ عسى ربكُم أَن يهلك قَالُواْ أُ .129
  عدوكُم ويستخلفَكُم في اَألرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ 

130. ي ملَّهلَع اترن الثَّمقْصٍ منو نِنيونَ بِالسعرا آلَ فذْنأَخ لَقَدونَ وذَّكَّر  

131.  هعن ممى ووسواْ بِمرطَّيئَةٌ ييس مهبصإِن تو هـذا هةُ قَالُواْ لَننسالْح مهاءتفَإِذَا ج
  أَال إِنما طَائرهم عند اللّه ولَـكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ 

132.  ةن آيم ا بِهنأْتا تمهقَالُواْ مو نِنيمؤبِم لَك نحا نا فَما بِهنرحسلِّت  

133.  الَتفَصم اتآي مالدو عفَادالضلَ والْقُمو ادرالْجالطُّوفَانَ و هِملَيا علْنسفَأَر
 نيرِمجا ممواْ قَوكَانواْ وركْبتفَاس  

اْ يا موسى ادع لَنا ربك بِما عهِد عندك لَئن كَشفْت ولَما وقَع علَيهِم الرجز قَالُو .134
  عنا الرجز لَنؤمنن لَك ولَنرسلَن معك بنِي إِسرآئيلَ 

  فَلَما كَشفْنا عنهم الرجز إِلَى أَجلٍ هم بالغوه إِذَا هم ينكُثُونَ  .135

136. نا منقَمفَانت نيلا غَافهنواْ عكَانا وناتواْ بِآيكَذَّب مهبِأَن مي الْيف ماهقْنفَأَغْر مه  

وأَورثْنا الْقَوم الَّذين كَانواْ يستضعفُونَ مشارِق اَألرضِ ومغارِبها الَّتي باركْنا فيها  .137



نسالْح كبر تمكَل تمتنُ ووعرف عنصا كَانَ يا منرمدواْ وربا صيلَ بِمآئرنِي إِسلَى بى ع
  وقَومه وما كَانواْ يعرِشونَ 

وجاوزنا بِبنِي إِسرآئيلَ الْبحر فَأَتواْ علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَّهم قَالُواْ يا  .138
   لَّنا إِلَـها كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ موسى اجعل

  إِنَّ هـؤالء متبر ما هم فيه وباطلٌ ما كَانواْ يعملُونَ  .139

140.  نيالَملَى الْعع لَكُمفَض وها وإِلَـه يكُمغأَب اللّه رقَالَ أَغَي  

من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَابِ يقَتلُونَ أَبناءكُم ويستحيونَ وإِذْ أَجنَيناكُم  .141
 يمظع كُمبن رالء مكُم بي ذَلفو اءكُمنِس  

يلَةً وقَالَ وواعدنا موسى ثَالَثني لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم ميقَات ربه أَربعني لَ .142
 ينفِْسدبِيلَ الْمس بِعتالَ تو حلأَصي ومي قَولُفْنِي فونَ اخاره يهى َألخوسم  

ولَما جاء موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي  .143
 فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دكاولَـكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ

 نِنيمؤلُ الْماْ أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاققًا فَلَمعى صموس رخو  

144. لَى النع كتطَفَيي اصى إِنوسا مكُن قَالَ يو كتيا آتذْ مي فَخبِكَالَمي واالَتاسِ بِرِس
 رِيناكالش نم  

145. رأْمو ةا بِقُوذْهٍء فَخييالً لِّكُلِّ شفْصتظَةً وعوٍء مين كُلِّ شاحِ مي اَأللْوف ا لَهنبكَتو
  اسقني قَومك يأْخذُواْ بِأَحسنِها سأُرِيكُم دار الْفَ

سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبرونَ في اَألرضِ بِغيرِ الْحق وإِن يرواْ كُلَّ آية الَّ  .146
يؤمنواْ بِها وإِن يرواْ سبِيلَ الرشد الَ يتخذُوه سبِيالً وإِن يرواْ سبِيلَ الْغي يتخذُوه سبِيالً 

  لك بِأَنهم كَذَّبواْ بِآياتنا وكَانواْ عنها غَافلني ذَ

والَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا ولقَاء اآلخرة حبِطَت أَعمالُهم هلْ يجزونَ إِالَّ ما كَانواْ  .147
  يعملُونَ 

148. جع هِميلح نم هدعن بى موسم مذَ قَوخاتالَ و هاْ أَنوري أَلَم اروخ ا لَّهدسالً ج



 نيمواْ ظَالكَانو ذُوهخبِيالً اتس يهِمدهالَ يو مهكَلِّمي  

 ولَما سقطَ فَي أَيديهِم ورأَواْ أَنهم قَد ضلُّواْ قَالُواْ لَئن لَّم يرحمنا ربنا ويغفر لَنا .149
 رِيناسالْخ نم نكُونلَن  

150. مجِلْتأَع يدعن بونِي مملَفْتا خمفًا قَالَ بِئْسانَ أَسبغَض همى إِلَى قَووسم عجا رلَمو
قَوم استضعفُونِي أَمر ربكُم وأَلْقَى األلْواح وأَخذَ بِرأْسِ أَخيه يجره إِلَيه قَالَ ابن أُم إِنَّ الْ

 نيممِ الظَّالالْقَو علْنِي معجالَ تاء وداألع بِي تمشنِي فَالَ تلُونقْتواْ يكَادو  

151.  نيماحالر محأَر أَنتو كتمحي را فلْنخأَدي وَألخي ول راغْف بقَالَ ر  

152. جذُواْ الْعخات ينإِنَّ الَّذ ككَذَلا وينالد ياةي الْحلَّةٌ فذو هِمبن رم بغَض مالُهنيلَ س
 رِينفْتزِي الْمجن  

153.  يمحر فُورا لَغهدعن بم كبواْ إِنَّ رنآما وهدعن بواْ مابت ثُم ئَاتيلُواْ السمع ينالَّذو
154. ن مع كَتا سلَمو ينةٌ لِّلَّذمحرى ودا ههتخسي نفو احذَ اَأللْوأَخ بضى الْغوس

  هم لربهِم يرهبونَ 

155.  ئْتش لَو بفَةُ قَالَ رجالر مهذَتا أَخا فَلَمنيقَاتالً لِّمجر نيعبس همى قَووسم ارتاخو
 وإِياي أَتهلكُنا بِما فَعلَ السفَهاء منا إِنْ هي إِالَّ فتنتك تضلُّ بِها من تشاءأَهلَكْتهم من قَبلُ

 رِينافالْغ ريخ أَنتا ونمحارا ولَن را فَاغْفنيلو اء أَنتشن تي مدهتو  

وفي اآلخرة إِنا هدنـا إِلَيك قَالَ عذَابِي واكْتب لَنا في هـذه الدنيا حسنةً  .156
أُصيب بِه من أَشاء ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَـاةَ 

  والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَ 

157. ولَ النسونَ الربِعتي ينالَّذ اةروي التف مهندا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ ياُألم بِي
 هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينكَرِ ونِ الْمع ماههنيو وفرعم بِالْمهرأْمجِيلِ ياِإلنو

 الَّتي كَانت علَيهِم فَالَّذين آمنواْ بِه وعزروه الْخبآئثَ ويضع عنهم إِصرهم واَألغْالَلَ
  ونصروه واتبعواْ النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَـئك هم الْمفْلحونَ 

وات واَألرضِ قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّه إِلَيكُم جميعا الَّذي لَه ملْك السما .158



 بِاللّه نمؤي يالَّذ ياُألم بِيالن هولسرو واْ بِاللّهنفَآم يتمييِـي وحي وإِالَّ ه ال إِلَـه
  وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 

  ونَ ومن قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُ .159

160.  أَن همقَو قَاهستاس ى إِذوسا إِلَى منيحأَوا وماطًا أُمبةَ أَسرشع يتاثْن ماهنقَطَّعو
اضرِب بعصاك الْحجر فَانبجست منه اثْنتا عشرةَ عينا قَد علم كُلُّ أُناسٍ مشربهم وظَلَّلْنا 

هِملَيا عونا ظَلَممو اكُمقْنزا رم اتبن طَيى كُلُواْ ملْوالسو نالْم هِملَيا علْنأَنزو اممالْغ 
  ولَـكن كَانواْ أَنفُسهم يظْلمونَ 

161. قُولُواْ حو مئْتثُ شيا حهنكُلُواْ مةَ ويالْقَر هـذواْ هكُناس ميلَ لَهإِذْ قلُواْ وخادطَّةٌ و
 ِسنِنيحالْم زِيدنس كُميئَاتطخ لَكُم رفغا ندجس ابالْب  

فَبدلَ الَّذين ظَلَمواْ منهم قَوالً غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَرسلْنا علَيهِم رِجزا من السماء  .162
  بِما كَانواْ يظْلمونَ 

هم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ في السبت إِذْ تأْتيهِم واَسأَلْ .163
  حيتانهم يوم سبتهِم شرعاً ويوم الَ يسبِتونَ الَ تأْتيهِم كَذَلك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ 

منهم لم تعظُونَ قَوما اللّه مهلكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شديدا قَالُواْ وإِذَ قَالَت أُمةٌ  .164
  معذرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ 

165. ينا الَّذذْنأَخوِء ونِ السنَ عوهني ينا الَّذنأَجنَي واْ بِها ذُكِّرواْ مسا نذَابٍ فَلَمواْ بِعظَلَم 
  بئيسٍ بِما كَانواْ يفْسقُونَ 

166.  نيئاسةً خدرواْ قكُون ما لَهقُلْن هنواْ عها نن ماْ عوتا عفَلَم  

 ربك وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوَء الْعذَابِ إِنَّ .167
 يمحر فُورلَغ هإِنقَابِ والْع رِيعلَس  

168.  ماهنلَوبو كونَ ذَلد مهنمونَ وحالالص مهنا ممضِ أُمي اَألرف ماهنقَطَّعو
  بِالْحسنات والسيئَات لَعلَّهم يرجِعونَ 

واْ الْكتاب يأْخذُونَ عرض هـذَا األدنى ويقُولُونَ فَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُ .169



سيغفَر لَنا وإِن يأْتهِم عرض مثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتابِ أَن الَّ يِقُولُواْ 
 ارالدو يها فواْ مسردو قإِالَّ الْح لَى اللّهلُونَ عقعقُونَ أَفَالَ تتي ينلِّلَّذ ريةُ خراآلخ  

170.  نيحلصالْم رأَج يعضا الَ نالَةَ إِنواْ الصأَقَامابِ وتكُونَ بِالْكسمي ينالَّذو  

171. خ بِهِم عاقو هواْ أَنظَنظُلَّةٌ و هكَأَن مقَهلَ فَوبا الْجقْنتإِذ نو ةاكُم بِقُونيا آتذُواْ م
  واذْكُرواْ ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَ 

172.  تأَلَس لَى أَنفُِسهِمع مهدهأَشو مهتيذُر مورِهن ظُهم منِي آدن بم كبذَ رإِذْ أَخو
يالْق موقُولُواْ يا أَن تنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر نيلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةام  

أَو تقُولُواْ إِنما أَشرك آباؤنا من قَبلُ وكُنا ذُريةً من بعدهم أَفَتهلكُنا بِما فَعلَ  .173
  الْمبطلُونَ 

  وكَذَلك نفَصلُ اآليات ولَعلَّهم يرجِعونَ  .174

175. ن هِملَيلُ عاتو اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا فَأَتهنم لَخا فَانسناتآي اهنيآت يأَ الَّذب  

ولَو شئْنا لَرفَعناه بِها ولَـكنه أَخلَد إِلَى اَألرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ  .176
لْهي هلَيلْ عمحصِ إِن تا فَاقْصناتواْ بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كث ذَّللْهي كْهرتت ثْ أَو

  الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

  ساء مثَالً الْقَوم الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا وأَنفُسهم كَانواْ يظْلمونَ  .177

178. هالْم وفَه اللّه دهن يونَ مراسالْخ مه كلَـئلْ فَأُولضن يمي ودت  

179.  نيأَع ملَها وونَ بِهفْقَهالَّ ي قُلُوب ماِإلنسِ لَهو الْجِن نا مريكَث منهجا لأْنذَر لَقَدو
نعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَـئك هم الَّ يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ الَّ يسمعونَ بِها أُولَـئك كَاَأل

  الْغافلُونَ 

وللّه اَألسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذين يلْحدونَ في أَسمآئه سيجزونَ ما  .180
  كَانواْ يعملُونَ 

181. دعي بِهو قونَ بِالْحدهةٌ يا أُملَقْنخ نمملُونَ و  

  والَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا سنستدرِجهم من حيثُ الَ يعلَمونَ  .182



183.  نيتي مدإِنَّ كَي مي لَهلأُمو  

184.  بِنيم يرذإِالَّ ن وإِنْ ه ةن جِنبِهِم ماحا بِصواْ مفَكَّرتي لَمأَو  

185. الس لَكُوتي مواْ فنظُري لَمى أَوسأَنْ عٍء وين شم اللّه لَقا خمضِ واَألرو اتاوم
  أَن يكُونَ قَد اقْترب أَجلُهم فَبِأَي حديث بعده يؤمنونَ 

  من يضللِ اللّه فَالَ هادي لَه ويذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ  .186

187. ةاعنِ السع كأَلُونسا إِالَّ يهقْتوا للِّيهجي الَ يبر ندا عهلْما عما قُلْ إِناهسرانَ مأَي 
هو ثَقُلَت في السماوات واَألرضِ الَ تأْتيكُم إِالَّ بغتةً يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها قُلْ إِنما 

 نلَـكو اللّه ندا عهلْمونَ علَمعاسِ الَ يالن أَكْثَر  

188.  بيالْغ لَمأَع كُنت لَوو اء اللّها شا إِالَّ مرالَ ضا وفْعفِْسي ننل كلقُل الَّ أَم
  الَستكْثَرت من الْخيرِ وما مسنِي السوُء إِنْ أَناْ إِالَّ نذير وبشري لِّقَومٍ يؤمنونَ 

189. ا هاهشغا تا فَلَمهإِلَي كُنسيا لهجوا زهنلَ معجو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ و
 نم نكُونحاً لَّنالا صنتيآت نا لَئمهبر ا اللّهوعا أَثْقَلَت دفَلَم بِه تريفًا فَمفالً خمح لَتمح

  ين الشاكرِ

  فَلَما آتاهما صالحاً جعالَ لَه شركَاء فيما آتاهما فَتعالَى اللّه عما يشرِكُونَ  .190

  أَيشرِكُونَ ما الَ يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ  .191

  والَ يستطيعونَ لَهم نصرا والَ أَنفُسهم ينصرونَ  .192

  لَى الْهدى الَ يتبِعوكُم سواء علَيكُم أَدعوتموهم أَم أَنتم صامتونَ وإِن تدعوهم إِ .193

194.  مإِن كُنت واْ لَكُمجِيبتسفَلْي موهعفَاد ثَالُكُمأَم ادبع اللّه ونن دونَ معدت ينإِنَّ الَّذ
 نيقادص  

م لَهم أَيد يبطشونَ بِها أَم لَهم أَعين يبصرونَ بِها أَم لَهم أَلَهم أَرجلٌ يمشونَ بِها أَ .195
 ونرنظفَالَ ت ونيدك ثُم كَاءكُمرواْ شعا قُلِ ادونَ بِهعمسآذَانٌ ي  

196.  نيحاللَّى الصوتي وهو ابتلَ الْكزي نالَّذ اللّه ـييلإِنَّ و  

  والَّذين تدعونَ من دونِه الَ يستطيعونَ نصركُم وآل أَنفُسهم ينصرونَ  .197



  وإِن تدعوهم إِلَى الْهدى الَ يسمعواْ وتراهم ينظُرونَ إِلَيك وهم الَ يبصرونَ  .198

199. نِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع ذخ نيلاه  

200.  يملع يعمس هإِن ذْ بِاللّهعتغٌ فَاسزن طَانيالش نم كرتَغَنا يإِمو  

  إِنَّ الَّذين اتقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصرونَ  .201

  م الَ يقْصرونَ وإِخوانهم يمدونهم في الْغي ثُ .202

وإِذَا لَم تأْتهِم بِآية قَالُواْ لَوالَ اجتبيتها قُلْ إِنما أَتبِع ما يِوحى إِلَي من ربي هـذَا  .203
  بصآئر من ربكُم وهدى ورحمةٌ لِّقَومٍ يؤمنونَ 

  لَه وأَنصتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ وإِذَا قُرِىَء الْقُرآنُ فَاستمعواْ  .204

واذْكُر ربك في نفِْسك تضرعاً وخيفَةً ودونَ الْجهرِ من الْقَولِ بِالْغدو واآلصالِ  .205
 نيلافالْغ نكُن مالَ تو  

206. يو هتادبع نونَ عكْبِرتسالَ ي كبر ندع ينونَ إِنَّ الَّذدجسي لَهو هونحبس 

 



 
   75 عدد آياتها - 8 سورة -سورة األنفال 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

يسأَلُونك عنِ اَألنفَالِ قُلِ اَألنفَالُ للّه والرسولِ فَاتقُواْ اللّه وأَصلحواْ ذَات بِينِكُم وأَطيعواْ  .1
  تم مؤمنِني اللّه ورسولَه إِن كُن

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِميانا  .2
  وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 

  الَّذين يقيمونَ الصالَةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ  .3

4. أُو كَرِمي قرِزةٌ ورفغمو هِمبر ندع اتجرد ما لَّهقونَ حنمؤالْم مه كلَـئ  

  كَما أَخرجك ربك من بيتك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقاً من الْمؤمنِني لَكَارِهونَ  .5

6. كَأَن نيبا تمدعب قي الْحف كلُونادجونَ ينظُري مهو تواقُونَ إِلَى الْمسا يم  

7.  كُونُ لَكُمت كَةوالش ذَات رونَ أَنَّ غَيدوتو ا لَكُمهنِ أَنيفَتى الطَّائدإِح اللّه كُمدعإِذْ يو
  ين ويرِيد اللّه أَن يحق احلَق بِكَلماته ويقْطَع دابِر الْكَافرِ

  ليحق الْحق ويبطلَ الْباطلَ ولَو كَرِه الْمجرِمونَ  .8

9.  نيفدرم كَةآلئالْم نم كُم بِأَلْفدمي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبيثُونَ رغتسإِذْ ت  

10.  كُمقُلُوب بِه نئطْمتلى ورشإِالَّ ب اللّه لَهعا جمو زِيزع إِنَّ اللّه اللّه ندع نإِالَّ م رصا النمو
 يمكح  

11.  نكُمع بذْهيو كُم بِهرطَهاء لِّياء ممن السكُم ملَيلُ عزنيو هنةً منأَم اسعالن يكُمشغإِذْ ي
  بت بِه اَألقْدام رِجز الشيطَان وليربِطَ علَى قُلُوبِكُم ويثَ

إِذْ يوحي ربك إِلَى الْمآلئكَة أَني معكُم فَثَبتواْ الَّذين آمنواْ سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَرواْ  .12
 اننكُلَّ ب مهنواْ مرِباضاقِ وناَألع قواْ فَورِبفَاض بعالر  

  واْ اللّه ورسولَه ومن يشاققِ اللّه ورسولَه فَإِنَّ اللّه شديد الْعقَابِ ذَلك بِأَنهم شآقُّ .13

  ذَلكُم فَذُوقُوه وأَنَّ للْكَافرِين عذَاب النارِ  .14

15. اَألد ملُّوهوفاً فَالَ تحواْ زكَفَر ينالَّذ ميتواْ إِذَا لَقنآم ينا الَّذها أَيي ارب  



16.  اللّه نبٍ مضاء بِغب فَقَد ئَةزاً إِلَى فيحتم الٍ أَوتفاً لِّقرحتإِالَّ م هربد ذئموي لِّهِمون يمو
 ريصالْم بِئْسو منهج اهأْومو  

17. إِذْ ر تيما رمو ملَهقَت اللّه نلَـكو ملُوهقْتت فَلَم نِنيمؤالْم يلبيلى ومر اللّه نلَـكو تيم
 يملع يعمس ناً إِنَّ اللّهسالء حب هنم  

18.  رِينالْكَاف دكَي نوهم أَنَّ اللّهو كُمذَل  

تعودواْ نعد ولَن تغنِي إِن تستفْتحواْ فَقَد جاءكُم الْفَتح وإِن تنتهواْ فَهو خير لَّكُم وإِن  .19
 نِنيمؤالْم عم أَنَّ اللّهو تكَثُر لَوئًا ويش كُمئَتف نكُمع  

  يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَ  .20

  ا سمعنا وهم الَ يسمعونَ والَ تكُونواْ كَالَّذين قَالُو .21

  إِنَّ شر الدواب عند اللّه الصم الْبكْم الَّذين الَ يعقلُونَ  .22

  ولَو علم اللّه فيهِم خيرا لَّأسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّواْ وهم معرِضونَ  .23

 استجِيبواْ للّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم واعلَمواْ أَنَّ اللّه يحولُ يا أَيها الَّذين آمنواْ .24
  بين الْمرِء وقَلْبِه وأَنه إِلَيه تحشرونَ 

  اللّه شديد الْعقَابِ واتقُواْ فتنةً الَّ تصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خآصةً واعلَمواْ أَنَّ  .25

26.  اكُمفَآو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَن يخضِ تي اَألرفُونَ فعضتسيلٌ مقَل مواْ إِذْ أَنتاذْكُرو
  وأَيدكُم بِنصرِه ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونَ 

   تخونواْ اللّه والرسولَ وتخونواْ أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ .27

28.  يمظع رأَج هندع أَنَّ اللّهةٌ ونتف كُمالَدأَوو الُكُموا أَممواْ أَنلَماعو  

رقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم ويغفر لَكُم واللّهيِا أَيها الَّذين آمنواْ إَن تتقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُ .29
  ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 

30.  اللّهو اللّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتيواْ لكَفَر ينالَّذ بِك كُرمإِذْ يو
 رِيناكالْم ريخ  

ا تتلَى علَيهِم آياتنا قَالُواْ قَد سمعنا لَو نشاء لَقُلْنا مثْلَ هـذَا إِنْ هـذَا إِالَّ أَساطري وإِذَ .31



 نيلاألو  

 وإِذْ قَالُواْ اللَّهم إِن كَانَ هـذَا هو الْحق من عندك فَأَمطر علَينا حجارةً من السماء أَوِ .32
  ائْتنا بِعذَابٍ أَليمٍ 

  وما كَانَ اللّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَانَ اللّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ  .33

 أَوليآؤه وما لَهم أَالَّ يعذِّبهم اللّه وهم يصدونَ عنِ الْمسجِد الْحرامِ وما كَانواْ أَولياءه إِنْ .34
  إِالَّ الْمتقُونَ ولَـكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ 

  وما كَانَ صالَتهم عند الْبيت إِالَّ مكَاء وتصديةً فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ  .35

 عن سبِيلِ اللّه فَسينفقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم إِنَّ الَّذين كَفَرواْ ينفقُونَ أَموالَهم ليصدواْ .36
  حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذين كَفَرواْ إِلَى جهنم يحشرونَ 

37. يعاً فَيمج هكُمرضٍ فَيعب لَىع هضعبِيثَ بلَ الْخعجيبِ والطَّي نبِيثَ مالْخ اللّه يزميل لَهعج
  في جهنم أُولَـئك هم الْخاسرونَ 

  قُل للَّذين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودواْ فَقَد مضت سنةُ اَألولنيِ  .38

   فَإِن انتهواْ فَإِنَّ اللّه بِما يعملُونَ بصري وقَاتلُوهم حتى الَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للّه .39

40.  ريصالن منِعلَى ووالْم منِع الَكُموم واْ أَنَّ اللّهلَماْ فَاعلَّووإِن تو  

 والْيتامى والْمساكنيِواعلَمواْ أَنما غَنِمتم من شيٍء فَأَنَّ للّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى .41
 انعمقَى الْجالْت موي قَانالْفُر موا يندبلَى عا علْنا أَنزمو بِاللّه منتآم مبِيلِ إِن كُنتنِ السابو

 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللّهو  

42.  ةودم بِالْعها وينالد ةودم بِالْعإِذْ أَنت ملَفْتتالَخ مدتاعوت لَوو نكُمفَلَ مأَس كْبالرى ووالْقُص
 نى ميحيو ةنين بع لَكه نم كلهوالً لِّيفْعراً كَانَ مأَم اللّه يقْضن لِّيلَـكو اديعي الْمف

 يملع يعملَس إِنَّ اللّهو ةنين بع يح  

 يرِيكَهم اللّه في منامك قَليالً ولَو أَراكَهم كَثريا لَّفَشلْتم ولَتنازعتم في اَألمرِ ولَـكن إِذْ .43
  اللّه سلَّم إِنه عليم بِذَات الصدورِ 

كُم في أَعينِهِم ليقْضي اللّه أَمرا كَانَ وإِذْ يرِيكُموهم إِذ الْتقَيتم في أَعينِكُم قَليالً ويقَلِّلُ .44



 وراألم عجرت إِلَى اللّهوالً وفْعم  

  يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَثريا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ  .45

46. و ولَهسرو واْ اللّهيعأَطو ابِرِينالص عم واْ إِنَّ اللّهبِراصو كُمرِحي بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنالَ ت  

47.  اللّهو بِيلِ اللّهن سونَ عدصياسِ ورِئَاء النا وطَرم بارِهين دواْ مجرخ ينواْ كَالَّذكُونالَ تو
  بِما يعملُونَ محيطٌ 

48. إِذْ زا وفَلَم لَّكُم اري جإِناسِ والن نم موالْي لَكُم بقَالَ الَ غَالو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه ني
 افأَخ ينَ إِنورا الَ تى مي أَرإِن نكُمرِيٌء مي بقَالَ إِنو هيبقلَى عع كَصن انئَتالْف اءترت

و قَابِ اللّهالْع يددش اللّه  

إِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض غَر هـؤالء دينهم ومن يتوكَّلْ علَى اللّه فَإِنَّ  .49
 يمكح زِيزع اللّه  

50. ونَ ورِبضكَةُ يآلئواْ الْمكَفَر ينفَّى الَّذوتى إِذْ يرت لَوو ذَابذُوقُواْ عو مهاربأَدو مهوهج
  الْحرِيقِ 

51.  بِيدبِظَالَّمٍ لِّلْع سلَي أَنَّ اللّهو يكُمدأَي تما قَدبِم كذَل  

اللّه قَوِي كَدأْبِ آلِ فرعونَ والَّذين من قَبلهِم كَفَرواْ بِآيات اللّه فَأَخذَهم اللّه بِذُنوبِهِم إِنَّ  .52
  شديد الْعقَابِ 

53.  يعمس أَنَّ اللّهو ا بِأَنفُِسهِمواْ مريغى يتمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنمعا نريغم كي لَم بِأَنَّ اللّه كذَل
 يملع  

54. بر اتواْ بآيكَذَّب هِملن قَبم ينالَّذنَ ووعرأْبِ آلِ فا آلَ كَدقْنأَغْرو وبِهِمم بِذُناهلَكْنفَأَه هِم
 نيمواْ ظَالكُلٌّ كَانونَ وعرف  

  إِنَّ شر الدواب عند اللّه الَّذين كَفَرواْ فَهم الَ يؤمنونَ  .55

56. مهو ةري كُلِّ مف مهدهونَ عنقُضي ثُم مهنم دتاهع ينقُونَ الَّذتالَ ي   

  فَإِما تثْقَفَنهم في الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ  .57

58.  نِنياخلَائ بحالَ ي اء إِنَّ اللّهولَى سع هِمةً فَانبِذْ إِلَيانيمٍ خن قَوم افَنخا تإِمو  



59. ينالَّذ نبسحالَ يونَ وجِزعالَ ي مهقُواْ إِنبواْ سكَفَر   

60.  رِينآخو كُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطبن رمو ةن قُوم متطَعتا اسم مواْ لَهدأَعو
شيٍء في سبِيلِ اللّه يوف إِلَيكُم وأَنتم من دونِهِم الَ تعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنفقُواْ من 

  الَ تظْلَمونَ 

61.  يملالْع يعمالس وه هإِن لَى اللّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسواْ لحنإِن جو  

62. كدأَي يالَّذ وه اللّه كبسفَإِنَّ ح وكعدخواْ أَن يرِيدإِن يو نِنيمؤبِالْمو رِهصبِن   

63.  أَلَّف اللّه نلَـكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفَتيعاً ممضِ جي اَألرا فم أَنفَقْت لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو
 يمكح زِيزع هإِن مهنيب  

64.  كعبنِ اتمو اللّه كبسح بِيا النها أَيي نِنيمؤالْم نم  

يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنِني علَى الْقتالِ إِن يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبواْ مئَتينِ  .65
   وإِن يكُن منكُم مئَةٌ يغلبواْ أَلْفًا من الَّذين كَفَرواْ بِأَنهم قَوم الَّ يفْقَهونَ

اآلنَ خفَّف اللّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفًا فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ يغلبواْ مئَتينِ وإِن  .66
 ابِرِينالص عم اللّهو اللّه نِ بِإِذْنواْ أَلْفَيبلغي أَلْف نكُمكُن مي  

67. كُونَ لَهأَن ي بِينا كَانَ لم رِيدي اللّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تي اَألرف نثْخى يتى حرأَس 
 يمكح زِيزع اللّهةَ وراآلخ  

68.  يمظع ذَابع مذْتا أَخيمف كُمسلَم قبس اللّه نم ابتالَ كلَّو  

69. اتا وبالَالً طَيح متا غَنِممفَكُلُواْ م يمحر غَفُور إِنَّ اللّه قُواْ اللّه  

يا أَيها النبِي قُل لِّمن في أَيديكُم من اَألسرى إِن يعلَمِ اللّه في قُلُوبِكُم خيرا يؤتكُم خيرا  .70
 يمحر غَفُور اللّهو لَكُم رفغيو نكُمذَ ما أُخمم  

   خيانتك فَقَد خانواْ اللّه من قَبلُ فَأَمكَن منهم واللّه عليم حكيم وإِن يرِيدواْ .71

إِنَّ الَّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللّه والَّذين آوواْ ونصرواْ  .72
يلأَو مهضعب كلَـئٍء أُوين شهِم متالَين وا لَكُم مواْ ماجِرهي لَمواْ ونآم ينالَّذضٍ وعاء ب

 يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِالَّ ع رصالن كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرنصتاس إِنواْ واجِرهى يتح



ريصلُونَ بمعا تبِم اللّهو   

73.  كَبِري ادفَسضِ وي اَألرةٌ فنتكُن فت لُوهفْعضٍ إِالَّ تعاء بيلأَو مهضعواْ بكَفَر الَّذينو  

74.  مه كواْ أُولَـئرصنواْ وآو ينالَّذو بِيلِ اللّهي سواْ فداهجواْ وراجهواْ ونآم ينالَّذو
  لَّهم مغفرةٌ ورِزق كَرِمي الْمؤمنونَ حقا 

75.  مهضعامِ بحلُواْ اَألرأُوو نكُمم كلَـئفَأُو كُمعواْ مداهجواْ وراجهو دعن بواْ منآم ينالَّذو
 يملٍء عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللّه ابِ اللّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو 

 



 
  129 عدد آياتها - 9ة  سور-سورة التوبة 

1.  نيرِكشالْم نم مدتاهع ينإِلَى الَّذ هولسرو اللّه ناءةٌ مرب  

2.  رِينزِي الْكَافخم أَنَّ اللّهو جِزِي اللّهعم رغَي كُمواْ أَنلَماعرٍ وهةَ أَشعبضِ أَري اَألرواْ ففَِسيح
3. اللّه نأَذَانٌ مو ولُهسرو نيرِكشالْم نرِيٌء مب رِ أَنَّ اللّهاَألكْب جالْح مواسِ يإِلَى الن هولسرو 

فَإِن تبتم فَهو خير لَّكُم وإِن تولَّيتم فَاعلَمواْ أَنكُم غَير معجِزِي اللّه وبشرِ الَّذين كَفَرواْ 
  ليمٍ بِعذَابٍ أَ

إِالَّ الَّذين عاهدتم من الْمشرِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَم يظَاهرواْ علَيكُم أَحدا فَأَتمواْ  .4
 نيقتالْم بحي إِنَّ اللّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِمإِلَي  

اقْتلُواْ الْمشرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم فَإِذَا انسلَخ اَألشهر الْحرم فَ .5
 إِنَّ اللّه مبِيلَهلُّواْ سكَاةَ فَخاْ الزوآتالَةَ وواْ الصأَقَامواْ وابفَإِن ت دصركُلَّ م مواْ لَهداقْعو

 يمحر غَفُور  

6. رِكشالْم نم دإِنْ أَحو كذَل هنأْمم هغلأَب ثُم اللّه كَالَم عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس ني
  بِأَنهم قَوم الَّ يعلَمونَ 

7.  جِدسالْم ندع مدتاهع ينإِالَّ الَّذ هولسر ندعو اللّه ندع دهع نيرِكشلْمكُونُ لي فكَي
   فَما استقَامواْ لَكُم فَاستقيمواْ لَهم إِنَّ اللّه يحب الْمتقني الْحرامِ

8.  مهى قُلُوبأْبتو هِماهكُم بِأَفْوونضرةً يمالَ ذو إِال يكُمواْ فقُبرالَ ي كُملَيوا عرظْهإِن يو فكَي
  وأَكْثَرهم فَاسقُونَ 

   بِآيات اللّه ثَمنا قَليالً فَصدواْ عن سبِيله إِنهم ساء ما كَانواْ يعملُونَ اشترواْ .9

  الَ يرقُبونَ في مؤمنٍ إِال والَ ذمةً وأُولَـئك هم الْمعتدونَ  .10

11. انوكَاةَ فَإِخاْ الزوآتالَةَ وواْ الصأَقَامواْ وابونَ فَإِن تلَمعمٍ يقَول اتلُ اآليفَصنينِ وي الدف كُم  

وإِن نكَثُواْ أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنواْ في دينِكُم فَقَاتلُواْ أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم الَ أَيمانَ  .12
  لَهم لَعلَّهم ينتهونَ 

نكَثُواْ أَيمانهم وهمواْ بِإِخراجِ الرسولِ وهم بدؤوكُم أَولَ مرة أَالَ تقَاتلُونَ قَوما  .13



 نِنيمؤم مإِن كُنت هوشخأَن ت قأَح فَاللّه مهنوشخأَت  

14. يو هِملَيع كُمرنصيو مزِهخيو يكُمدبِأَي اللّه مهذِّبعي ملُوهقَات نِنيمؤمٍ مقَو وردص فش  

15.  يمكح يملع اللّهاء وشن يلَى مع اللّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهيو  

أَم حِسبتم أَن تتركُواْ ولَما يعلَمِ اللّه الَّذين جاهدواْ منكُم ولَم يتخذُواْ من دون اللّه والَ  .16
لُونَ رمعا تبِم بِريخ اللّهةً ويجلو نِنيمؤالَ الْمو هولس  

17.  بِطَتح كلَئبِالْكُفْرِ أُو لَى أَنفُِسهِمع ينداهاهللا ش اجِدسواْ مرمعأَن ي نيرِكشلْما كَانَ لم
  أَعمالُهم وفي النارِ هم خالدونَ 

18. رمعا يمإِن شخي لَمكَاةَ وى الزآتالَةَ والص أَقَامرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللّه نآم نم اللّه اجِدسم 
 يندتهالْم نواْ مكُونأَن ي كلَـئى أُوسفَع إِالَّ اللّه  

19.  نامِ كَمرالْح جِدسةَ الْمارمعو اجةَ الْحقَايس ملْتعي أَجف داهجرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللّه نآم
 نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّهو اللّه ندونَ عوتسالَ ي بِيلِ اللّهس  

20. ندةً عجرد ظَمأَع أَنفُِسهِمو هِمالوبِأَم بِيلِ اللّهي سواْ فداهجواْ وراجهواْ ونآم ينالَّذ اللّه 
  وأُولَئك هم الْفَائزونَ 

21.  يمقم يمعا نيهف ملَّه اتنجو انورِضو هنم ةمحم بِرهبر مهرشبي  

22.  يمظع رأَج هندع ا إِنَّ اللّهدا أَبيهف يندالخ  

كُم وإِخوانكُم أَولياء إَن استحبواْ الْكُفْر علَى اِإلميان يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ آباء .23
  ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ 

ها قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتمو .24
وتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللّه ورسوله وجِهاد في 

 نيقالْفَاس مي الْقَودهالَ ي اللّهو رِهبِأَم اللّه يأْتى يتواْ حصبرفَت هبِيلس  

25. ي مف اللّه كُمرصن ئًا لَقَديش نكُمنِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح مويو ةريكَث ناطو
 بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضاَألر كُملَيع اقَتضو  

 جنودا لَّم تروها وعذَّب الَّذين ثُم أَنزلَ اللّه سكينته علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِني وأَنزلَ .26



 رِيناء الْكَافزج كذَلواْ وكَفَر  

27.  يمحر غَفُور اللّهاء وشن يلَى مع كذَل دعن بم اللّه وبتي ثُم  

28. واْ الْمبقْرفَالَ ي سجرِكُونَ نشا الْممواْ إِننآم ينا الَّذها أَيـذَا يه هِمامع دعب امرالْح جِدس
 يمكح يملع اء إِنَّ اللّهإِن ش هلن فَضم اللّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مفْتإِنْ خو  

29. اللّه مرا حونَ ممرحالَ يرِ ومِ اآلخوالَ بِالْيو ونَ بِاللّهنمؤالَ ي ينلُواْ الَّذالَ قَاتو ولُهسرو 
  يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتواْ الْكتاب حتى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ 

م وقَالَت الْيهود عزير ابن اللّه وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن اللّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِ .30
  يضاهؤونَ قَولَ الَّذين كَفَرواْ من قَبلُ قَاتلَهم اللّه أَنى يؤفَكُونَ 

اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمرواْ إِالَّ ليعبدواْ  .31
  ـه إِالَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ إِلَـها واحدا الَّ إِلَ

  يرِيدونَ أَن يطْفؤواْ نور اللّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللّه إِالَّ أَن يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ  .32

  الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى  .33

يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنَّ كَثريا من اَألحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ ويصدونَ  .34
 ينفقُونها في سبِيلِ اللّه فَبشرهم بِعذَابٍ عن سبِيلِ اللّه والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ والَ

  أَليمٍ 

35. متزا كَنـذَا مه مهورظُهو مهنوبجو مهاها جِبى بِهكْوفَت منهارِ جي نا فهلَيى عمحي موي
  َألنفُِسكُم فَذُوقُواْ ما كُنتم تكْنِزونَ 

36. ةَ الشدإِنَّ ع ضاَألرات واومالس لَقخ موي ابِ اللّهتي كا فرهش رشا عاثْن اللّه ندورِ عه
منها أَربعةٌ حرم ذَلك الدين الْقَيم فَالَ تظْلمواْ فيهِن أَنفُسكُم وقَاتلُواْ الْمشرِكني كَآفَّةً كَما 

  ةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتقني يقَاتلُونكُم كَآفَّ

إِنما النِسيُء زِيادةٌ في الْكُفْرِ يضلُّ بِه الَّذين كَفَرواْ يحلِّونه عاما ويحرمونه عاما لِّيواطؤواْ  .37
هم سوُء أَعمالهِم واللّه الَ يهدي الْقَوم عدةَ ما حرم اللّه فَيحلُّواْ ما حرم اللّه زين لَ

 رِينالْكَاف  



يا أَيها الَّذين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفرواْ في سبِيلِ اللّه اثَّاقَلْتم إِلَى اَألرضِ أَرضيتم  .38
  لْحياة الدنيا في اآلخرة إِالَّ قَليلٌ بِالْحياة الدنيا من اآلخرة فَما متاع ا

إِالَّ تنفرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَليما ويستبدلْ قَوما غَيركُم والَ تضروه شيئًا واللّه علَى كُلِّ  .39
 يرٍء قَديش  

ذين كَفَرواْ ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ إِالَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّ .40
لصاحبِه الَ تحزنْ إِنَّ اللّه معنا فَأَنزلَ اللّه سكينته علَيه وأَيده بِجنود لَّم تروها وجعلَ كَلمةَ

  للّه هي الْعلْيا واللّه عزِيز حكيم الَّذين كَفَرواْ السفْلَى وكَلمةُ ا

41.  مإِن كُنت لَّكُم ريخ كُمذَل بِيلِ اللّهي سف أَنفُِسكُمو كُمالوواْ بِأَمداهجقَاالً وثفَافًا وواْ خرفان
  تعلَمونَ 

ـكن بعدت علَيهِم الشقَّةُ وسيحلفُونَ بِاللّه لَو كَانَ عرضا قَرِيبا وسفَرا قَاصدا الَّتبعوك ولَ .42
  لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُم يهلكُونَ أَنفُسهم واللّه يعلَم إِنهم لَكَاذبونَ 

  م الْكَاذبِني عفَا اللّه عنك لم أَذنت لَهم حتى يتبين لَك الَّذين صدقُواْ وتعلَ .43

44.  يملع اللّهو أَنفُِسهِمو هِمالوواْ بِأَمداهجرِ أَن يمِ اآلخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤي ينالَّذ كنأْذتسالَ ي
 نيقتبِالْم  

45. تاررِ ومِ اآلخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤالَ ي ينالَّذ كنأْذتسا يمإِن بِهِميي رف مفَه مهقُلُوب تاب
  يترددونَ 

46.  عواْ مديلَ اقْعقو مطَهفَثَب ماثَهانبِع اللّه ن كَرِهلَـكةً ودع واْ لَهدَألع وجرواْ الْخادأَر لَوو
 يندالْقَاع  

وضعواْ خالَلَكُم يبغونكُم الْفتنةَ وفيكُم لَو خرجواْ فيكُم ما زادوكُم إِالَّ خباالً وَأل .47
 نيمبِالظَّال يملع اللّهو مونَ لَهاعمس  

  لَقَد ابتغواْ الْفتنةَ من قَبلُ وقَلَّبواْ لَك اُألمور حتى جاء الْحق وظَهر أَمر اللّه وهم كَارِهونَ  .48

  من يقُولُ ائْذَن لِّي والَ تفْتني أَالَ في الْفتنة سقَطُواْ وإِنَّ جهنم لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِين ومنهم  .49

50.  مهلَّواْ ووتيلُ ون قَبا منرا أَمذْنأَخ قُولُواْ قَدةٌ ييبصم كبصإِن تو مهؤسةٌ تنسح كبصإِن ت



  نَ فَرِحو

  قُل لَّن يصيبنا إِالَّ ما كَتب اللّه لَنا هو موالَنا وعلَى اللّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ  .51

52.  نذَابٍ مبِع اللّه كُميبصأَن ي بِكُم صبرتن نحننِ ويينسى الْحدا إِالَّ إِحونَ بِنصبرلْ تقُلْ ه
أَو هندونَ عصبرتكُم معا مواْ إِنصبرا فَتيندبِأَي   

53.  نيقا فَاسمقَو مكُنت كُمإِن نكُملَ مقَبتا لَّن يهكَر ا أَوعقُواْ طَوقُلْ أَنف  

54. بِرو واْ بِاللّهكَفَر مهإِالَّ أَن مهفَقَاتن مهنلَ مقْبأَن ت مهعنا ممالَةَ إِالَّ وونَ الصأْتالَ يو هولس
  وهم كُسالَى والَ ينفقُونَ إِالَّ وهم كَارِهونَ 

55.  قهزتا وينالد اةيي الْحا فم بِههذِّبعيل اللّه رِيدا يمإِن مهالَدالَ أَوو مالُهوأَم كجِبعفَالَ ت
  افرونَ أَنفُسهم وهم كَ

  ويحلفُونَ بِاللّه إِنهم لَمنكُم وما هم منكُم ولَـكنهم قَوم يفْرقُونَ  .56

  لَو يجِدونَ ملْجأً أَو مغارات أَو مدخالً لَّولَّواْ إِلَيه وهم يجمحونَ  .57

عطُواْ منها رضواْ وإِن لَّم يعطَواْ منها إِذَا هم ومنهم من يلْمزك في الصدقَات فَإِنْ أُ .58
  يسخطُونَ 

ولَو أَنهم رضواْ ما آتاهم اللّه ورسولُه وقَالُواْ حسبنا اللّه سيؤتينا اللّه من فَضله ورسولُه إِنا  .59
  إِلَى اللّه راغبونَ 

60. ا الصمقَابِ إِني الرفو مهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيع نيلامالْعنيِ واكسالْماء ولْفُقَرل قَاتد
 يمكح يملع اللّهو اللّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللّهي سفو نيارِمالْغو  

61.  بِيذُونَ النؤي ينالَّذ مهنمو نِنيمؤلْمل نمؤيو بِاللّه نمؤي رٍ لَّكُميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ ويِقُولُونَ هو
 يمأَل ذَابع ملَه ولَ اللّهسذُونَ رؤي ينالَّذو نكُمواْ منآم ينةٌ لِّلَّذمحرو  

  لُه أَحق أَن يرضوه إِن كَانواْ مؤمنِني يحلفُونَ بِاللّه لَكُم ليرضوكُم واللّه ورسو .62

63.  يمظالْع يزالْخ كا ذَليها فدالخ منهج ارن فَأَنَّ لَه ولَهسرو اللّه دادحن يم هواْ أَنلَمعي أَلَم  

64. ئُهبنةٌ تورس هِملَيلَ عزنقُونَ أَن تافنالْم ذَرحي رِجخم واْ إِنَّ اللّهزِؤهتي قُلُوبِهِم قُلِ اسا فبِم م
  ما تحذَرونَ 



  ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِؤونَ  .65

66. دعم بتكَفَر واْ قَدرذتعواْ الَ تكَان مهفَةً بِأَنطَآئ ذِّبعن نكُمم فَةن طَآئع فعإِن ن انِكُمإِمي 
 نيرِمجم  

الْمنافقُونَ والْمنافقَات بعضهم من بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عنِ الْمعروف ويقْبِضونَ .67
واْ اللّهسن مهيدقُونَ أَيالْفَاس مه نيقافنإِنَّ الْم مهِسيفَن   

68.  اللّه مهنلَعو مهبسح يا هيهف يندالخ منهج ارن الْكُفَّارو قَاتافنالْمو نيقافناهللا الْم دعو
 يمقم ذَابع ملَهو  

69. دواْ أَشكَان كُملن قَبم ينكَالَّذ هِمالقواْ بِخعتمتا فَاسالَدأَواالً ووأَم أَكْثَرةً وقُو نكُمم 
فَاستمتعتم بِخالَقكُم كَما استمتع الَّذين من قَبلكُم بِخالَقهِم وخضتم كَالَّذي خاضواْ 

اآلخا ويي الُّدنف مالُهمأَع بِطَتح كلَـئونَ أُوراسالْخ مه كلَئأُوو ةر  

70.  نيدابِ محوِأَص يماهرمِ إِبقَوو ودثَمو ادعوحٍ ومِ نقَو هِملن قَبم ينأُ الَّذبن هِمأْتي أَلَم
ـكن كَانواْ أَنفُسهم والْمؤتفكَات أَتتهم رسلُهم بِالْبينات فَما كَانَ اللّه ليظْلمهم ولَ

  يظْلمونَ 

والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  .71
ريس كلَـئأُو ولَهسرو ونَ اللّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ وونَ الصيمقيو إِنَّ اللّه اللّه مهمح

 يمكح زِيزع  

72.  ناكسما ويهف يندالخ ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج اتنمؤالْمو نِنيمؤالْم اللّه دعو
الْع زالْفَو وه كذَل رأَكْب اللّه نانٌ مورِضو ندع اتني جةً فبطَي يمظ  

73.  ريصالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو نيقافنالْمو الْكُفَّار داهج بِيا النها أَيي  

لَم ينالُواْ يحلفُونَ بِاللّه ما قَالُواْ ولَقَد قَالُواْ كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَرواْ بعد إِسالَمهِم وهمواْ بِما  .74
وما نقَمواْ إِالَّ أَنْ أَغْناهم اللّه ورسولُه من فَضله فَإِن يتوبواْ يك خيرا لَّهم وإِن يتولَّوا 

الَ نو يلن وضِ مي اَألرف ما لَهمو ةراآلخا ويني الدا فيما أَلذَابع اللّه مهذِّبعريٍ يص  

75.  نيحالالص نم نكُونلَنو قَندصلَن هلن فَضا مانآت نلَئ اللّه داهع نم مهنمو  



  فَلَما آتاهم من فَضله بخلُواْ بِه وتولَّواْ وهم معرِضونَ  .76

  ونه بِما أَخلَفُواْ اللّه ما وعدوه وبِما كَانواْ يكْذبونَ فَأَعقَبهم نِفَاقًا في قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَ .77

  أَلَم يعلَمواْ أَنَّ اللّه يعلَم سرهم ونجواهم وأَنَّ اللّه عالَّم الْغيوبِ  .78

79. و قَاتدي الصف نِنيمؤالْم نم نيعطَّوونَ الْمزلْمي ينالَّذ مهدهونَ إِالَّ ججِدالَ ي ينالَّذ
 يمأَل ذَابع ملَهو مهنم اللّه رخس مهنونَ مرخسفَي  

80.  مهبِأَن كذَل ملَه اللّه رفغةً فَلَن يرم نيعبس ملَه رفغتسإِن ت ملَه رفغتسالَ ت أَو ملَه رفغتاس
  رواْ بِاللّه ورسوله واللّه الَ يهدي الْقَوم الْفَاسقني كَفَ

فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدهم خالَف رسولِ اللّه وكَرِهواْ أَن يجاهدواْ بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في  .81
  نار جهنم أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهونَ سبِيلِ اللّه وقَالُواْ الَ تنفرواْ في الْحر قُلْ 

  فَلْيضحكُواْ قَليالً ولْيبكُواْ كَثريا جزاء بِما كَانواْ يكِْسبونَ  .82

 ولَن فَإِن رجعك اللّه إِلَى طَآئفَة منهم فَاستأْذَنوك للْخروجِ فَقُل لَّن تخرجواْ معي أَبدا .83
 نيفالالْخ عواْ مدفَاقْع ةرلَ مأَو ودم بِالْقُعيتضر كُما إِنودع يعلُواْ مقَاتت  

والَ تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبدا والَ تقُم علَى قَبرِه إِنهم كَفَرواْ بِاللّه ورسوله وماتواْ  .84
 مهقُونَ وفَاس  

85.  مهأَنفُس قهزتا ويني الدا فم بِههذِّبعأَن ي اللّه رِيدا يمإِن مهالَدأَوو مالُهوأَم كجِبعالَ تو
  وهم كَافرونَ 

ولُواْ الطَّولِ منهم وقَالُواْ وإِذَآ أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمنواْ بِاللّه وجاهدواْ مع رسوله استأْذَنك أُ .86
 يندالْقَاع عكُن ما ننذَر  

  رضواْ بِأَن يكُونواْ مع الْخوالف وطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم الَ يفْقَهونَ  .87

88. و أَنفُِسهِمو هِمالوواْ بِأَمداهج هعواْ منآم ينالَّذولُ وسنِ الرلَـك اتريالْخ ملَه كلَـئأُو
  وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ 

89.  يمظالْع زالْفَو كا ذَليهف يندالخ ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج ملَه اللّه دأَع  

90. ينالَّذ دقَعو مذَنَ لَهؤيابِ لراَألع نونَ مذِّرعاء الْمجو ينالَّذ يبصيس ولَهسرو واْ اللّهكَذَب 



 يمأَل ذَابع مهنواْ مكَفَر  

لَّيس علَى الضعفَاء والَ علَى الْمرضى والَ علَى الَّذين الَ يجِدونَ ما ينفقُونَ حرج إِذَا  .91
   سبِيلٍ واللّه غَفُور رحيم نصحواْ للّه ورسوله ما علَى الْمحِسنِني من

92.  يضفت مهنيأَعلَّواْ ووت هلَيع لُكُمما أَحم الَ أَجِد قُلْت ملَهمحتل كوا أَتإِذَا م ينلَى الَّذالَ عو
  من الدمعِ حزنا أَالَّ يجِدواْ ما ينفقُونَ 

ذين يستأْذنونك وهم أَغْنِياء رضواْ بِأَن يكُونواْ مع الْخوالف وطَبع اللّه إِنما السبِيلُ علَى الَّ .93
  علَى قُلُوبِهِم فَهم الَ يعلَمونَ 

 اللّه من أَخبارِكُم يعتذرونَ إِلَيكُم إِذَا رجعتم إِلَيهِم قُل الَّ تعتذرواْ لَن نؤمن لَكُم قَد نبأَنا .94
 ما كُنتئُكُم بِمبنفَي ةادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرت ثُم ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريسو

  تعملُونَ 

ضواْ عنهم إِنهم رِجس ومأْواهم سيحلفُونَ بِاللّه لَكُم إِذَا انقَلَبتم إِلَيهِم لتعرِضواْ عنهم فَأَعرِ .95
  جهنم جزاء بِما كَانواْ يكِْسبونَ 

96.  نيقمِ الْفَاسنِ الْقَوى عضرالَ ي فَإِنَّ اللّه مهناْ عوضرفَإِن ت مهناْ عوضرتل فُونَ لَكُملحي  

97. نِفَاقًا وا وكُفْر دأَش ابراَألع يملع اللّهو هولسلَى رع لَ اللّها أَنزم وددواْ حلَمعأَالَّ ي ردأَج
 يمكح  

98.  اللّهِء ووةُ السرآئد هِملَيع رائوالد بِكُم صبرتيا ومرغم قنفا يذُ مختن يابِ مراَألع نمو
 يملع يعمس  

99. اَألع نمو اتلَوصو اللّه ندع اتبقُر قنفا يذُ مختيرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللّه نمؤن يابِ مر
 يمحر غَفُور إِنَّ اللّه هتمحي رف اللّه ملُهخديس مةٌ لَّهبا قُرهولِ أَال إِنسالر  

100. الْم نلُونَ مابِقُونَ اَألوالسو اللّه يضر انسم بِإِحوهعبات ينالَّذارِ واَألنصو اجِرِينه
 زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها اَألنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنواْ عضرو مهنع

 يمظالْع  

فقُونَ ومن أَهلِ الْمدينة مردواْ علَى النفَاقِ الَ وممن حولَكُم من اَألعرابِ منا .101



  تعلَمهم نحن نعلَمهم سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ إِلَى عذَابٍ عظيمٍ 

للّه أَن يتوب وآخرونَ اعترفُواْ بِذُنوبِهِم خلَطُواْ عمالً صالحا وآخر سيئًا عسى ا .102
 يمحر غَفُور إِنَّ اللّه هِملَيع  

103.  ملَّه كَنس كالَتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهزتو مهرطَهقَةً تدص هِمالوأَم نذْ مخ
 يملع يعمس اللّهو  

104. ولُ التقْبي وه واْ أَنَّ اللّهلَمعي أَلَم ابوالت وه أَنَّ اللّهو قَاتدذُ الصأْخيو هادبع نةَ عب
 يمحالر  

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ  .105
   والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

106.  يمكح يملع اللّهو هِملَيع وبتا يإِمو مهذِّبعا يإِم رِ اللّهأَمنَ لوجرونَ مرآخو  

107.  بارح نا لِّمادصإِرو نِنيمؤالْم نيفْرِيقًا بتا وكُفْرا واررا ضجِدسذُواْ مخات ينالَّذو
  قَبلُ ولَيحلفَن إِنْ أَردنا إِالَّ الْحسنى واللّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ اللّه ورسولَه من 

108.  يهف يهف قُومأَن ت قمٍ أَحولِ يأَو نى مقْولَى التع سأُس جِدسا لَّمدأَب يهف قُمالَ ت
  ه يحب الْمطَّهرِين رِجالٌ يحبونَ أَن يتطَهرواْ واللّ

أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى من اللّه ورِضوان خير أَم من أَسس بنيانه علَى شفَا  .109
 نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّهو منهارِ جي نف بِه ارهارٍ فَانه فرج  

110. نالُ بزالَ ي يمكح يملع اللّهو مهقُلُوب قَطَّعإِالَّ أَن ت ي قُلُوبِهِمةً فاْ رِيبوني بالَّذ مهاني  

إِنَّ اللّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ  .111
تلُونَ وعدا علَيه حقا في التوراة واِإلجنيلِ والْقُرآن ومن أَوفَى بِعهده من اللّه فَيقْتلُونَ ويقْ

 يمظالْع زالْفَو وه كذَلو م بِهتعايي بالَّذ كُمعيواْ بِبرشبتفَاس اللّه  

112. حائونَ السدامونَ الْحابِدونَ الْعبائالت وفرعونَ بِالْمراجِدونَ اآلمونَ السعاكونَ الر
 نِنيمؤرِ الْمشبو اللّه وددحظُونَ لافالْحنكَرِ ونِ الْمونَ عاهالنو  

 من بعد ما كَانَ للنبِي والَّذين آمنواْ أَن يستغفرواْ للْمشرِكني ولَو كَانواْ أُولي قُربى .113



  ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحيمِ 

114.  ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اها إِيهدعو ةدعون مإِالَّ ع أَبِيهل يماهرإِب فَارغتا كَانَ اسمو
 يملح اهألو يماهرإِنَّ إِب هنأَ مربت لّهل  

وما كَانَ اللّه ليضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ إِنَّ اللّه بِكُلِّ  .115
 يملٍء عيش  

إِنَّ اللّه لَه ملْك السماوات واَألرضِ يحيِـي ويميت وما لَكُم من دون اللّه من  .116
صالَ نو يلريٍ و  

لَقَد تاب اهللا علَى النبِي والْمهاجِرِين واَألنصارِ الَّذين اتبعوه في ساعة الْعسرة من  .117
 يمحر وفؤر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعب  

ن خلِّفُواْ حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم اَألرض بِما رحبت وضاقَت وعلَى الثَّالَثَة الَّذي .118
 وه واْ إِنَّ اللّهوبتيل هِملَيع ابت ثُم هإِالَّ إِلَي اللّه نأَ ملْجواْ أَن الَّ مظَنو مهأَنفُس هِملَيع

 يمحالر ابوالت  

119. ا الَّذها أَيي نيقادالص عواْ مكُونو قُواْ اللّهواْ اتنآم ين  

ما كَانَ لأَهلِ الْمدينة ومن حولَهم من اَألعرابِ أَن يتخلَّفُواْ عن رسولِ اللّه والَ  .120
والَ نصب والَ مخمصةٌ في سبِيلِ يرغَبواْ بِأَنفُِسهِم عن نفِْسه ذَلك بِأَنهم الَ يصيبهم ظَمأٌ 

 حاللٌ صمع م بِهلَه بالً إِالَّ كُتين ودع نالُونَ منالَ يو يظُ الْكُفَّارغئًا يطوونَ مطَؤالَ يو اللّه
 ِسنِنيحالْم رأَج يعضالَ ي إِنَّ اللّه  

 والَ كَبِريةً والَ يقْطَعونَ واديا إِالَّ كُتب لَهم ليجزِيهم اللّه والَ ينفقُونَ نفَقَةً صغريةً .121
  أَحسن ما كَانواْ يعملُونَ 

وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَآئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ في  .122
  نِ ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ الدي

يا أَيها الَّذين آمنواْ قَاتلُواْ الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ وليجِدواْ فيكُم غلْظَةً واعلَمواْ  .123
 نيقتالْم عم أَنَّ اللّه  



لَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هـذه إِميانا فَأَما الَّذين آمنواْ وإِذَا ما أُنزِ .124
  فَزادتهم إِميانا وهم يستبشرونَ 

125. ركَاف مهواْ واتمو ِسهِما إِلَى رِجسرِج مهتادفَز ضري قُلُوبِهِم مف ينا الَّذأَمونَ و  

  أَوالَ يرونَ أَنهم يفْتنونَ في كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ ثُم الَ يتوبونَ والَ هم يذَّكَّرونَ  .126

وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ نظَر بعضهم إِلَى بعضٍ هلْ يراكُم من أَحد ثُم انصرفُواْ  .127
  لُوبهم بِأَنهم قَوم الَّ يفْقَهون صرف اللّه قُ

128.  نِنيمؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع أَنفُِسكُم نولٌ مسر اءكُمج لَقَد
 يمحر وفؤر  

129. كَّلْتوت هلَيع وإِالَّ ه ال إِلَـه اللّه بِيساْ فَقُلْ حلَّوويمِ فَإِن تظشِ الْعرالْع بر وهو  

 



 
  109 عدد آياتها - 10 سورة -سورة يونس 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الر تلْك آيات الْكتابِ الْحكيمِ  .1

2. نآم ينرِ الَّذشبو اسرِ النأَنْ أَنذ مهنلٍ مجا إِلَى رنيحا أَنْ أَوبجاسِ علنأَكَانَ لمقَد مواْ أَنَّ لَه
 بِنيم راحـذَا لَسونَ إِنَّ هرقَالَ الْكَاف هِمبر ندقٍ عدص  

3.  ربدشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضاَألرو اتاومالس لَقي خالَّذ اللّه كُمبإِنَّ ر
   من بعد إِذْنِه ذَلكُم اللّه ربكُم فَاعبدوه أَفَالَ تذَكَّرونَ اَألمر ما من شفيعٍ إِالَّ

إِلَيه مرجِعكُم جميعا وعد اللّه حقا إِنه يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده ليجزِي الَّذين آمنواْ وعملُواْ  .4
ينالَّذو طسبِالْق اتحالونَ الصكْفُرواْ يا كَانبِم يمأَل ذَابعيمٍ ومح نم ابرش مواْ لَهكَفَر 

5.  ابسالْحو نِنيالس ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَدا وورن رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه
  صلُ اآليات لقَومٍ يعلَمونَ ما خلَق اللّه ذَلك إِالَّ بِالْحق يفَ

  إِنَّ في اختالَف اللَّيلِ والنهارِ وما خلَق اللّه في السماوات واَألرضِ آليات لِّقَومٍ يتقُونَ  .6

والَّذين هم عن آياتنا إَنَّ الَّذين الَ يرجونَ لقَاءنا ورضواْ بِالْحياة الدنيا واطْمأَنواْ بِها  .7
  غَافلُونَ 

  أُولَـئك مأْواهم النار بِما كَانواْ يكِْسبونَ  .8

إِنَّ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات يهديهِم ربهم بِإِميانِهِم تجرِي من تحتهِم اَألنهار في  .9
  جنات النعيمِ 

10. عد بر لّهل دمالْح أَن ماهوعد رآخو الَما سيهف مهتيحتو ماللَّه كانحبا سيهف ماهو
 نيالَمالْع  

 يرجونَ ولَو يعجلُ اللّه للناسِ الشر استعجالَهم بِالْخيرِ لَقُضي إِلَيهِم أَجلُهم فَنذَر الَّذين الَ .11
  لقَاءنا في طُغيانِهِم يعمهونَ 

12.  كَأَن لَّم رم هرض هنا عفْنا كَشا فَلَممقَآئ ا أَودقَاع أَو نبِهجا لانعد رانَ الضاِإلنس سإِذَا مو
  انواْ يعملُونَ يدعنا إِلَى ضر مسه كَذَلك زين للْمسرِفني ما كَ



ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ من قَبلكُم لَما ظَلَمواْ وجاءتهم رسلُهم بِالْبينات وما كَانواْ ليؤمنواْ  .13
 نيرِمجالْم مزِي الْقَوجن ككَذَل  

14. نم لهدعن بضِ مي اَألرف فالَئخ اكُملْنعج لُونَ ثُممعت فكَي نظُر  

15.  لْهدب ـذَا أَورِ هغَي آنبِقُر ا ائْتقَاءنونَ لجرالَ ي ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تو
ى إِلَيوحا يإِالَّ م بِعفِْسي إِنْ أَتلْقَاء نن تم لَهدي أَنْ أُبكُونُ لا يقُلْ متيصإِنْ ع افي أَخإِن 

  ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ 

 قُل لَّو شاء اللّه ما تلَوته علَيكُم والَ أَدراكُم بِه فَقَد لَبِثْت فيكُم عمرا من قَبله أَفَالَ تعقلُونَ  .16

  و كَذَّب بِآياته إِنه الَ يفْلح الْمجرِمونَ فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللّه كَذبا أَ .17

ويعبدونَ من دون اللّه ما الَ يضرهم والَ ينفَعهم ويقُولُونَ هـؤالء شفَعاؤنا عند اللّه قُلْ  .18
ي اَألرالَ فو اتاومي السف لَمعا الَ يبِم ئُونَ اللّهبنرِكُونَ أَتشا يمالَى ععتو هانحبضِ س  

وما كَانَ الناس إِالَّ أُمةً واحدةً فَاختلَفُواْ ولَوالَ كَلمةٌ سبقَت من ربك لَقُضي بينهم فيما  .19
  فيه يختلفُونَ 

قُلْ إِنما الْغيب للّه فَانتظرواْ إِني معكُم من الْمنتظرِينويقُولُونَ لَوالَ أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه فَ .20
وإِذَا أَذَقْنا الناس رحمةً من بعد ضراء مستهم إِذَا لَهم مكْر في آياتنا قُلِ اللّه أَسرع مكْرا  .21

  نَ إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرو

22.  ةببِهِم بِرِيحٍ طَي نيرجو ي الْفُلْكف مى إِذَا كُنتترِ ححالْبو ري الْبف كُمريسي يالَّذ وه
 يطَ بِهِمأُح مهواْ أَنظَنو كَانن كُلِّ مم جوالْم ماءهجو فاصع ا رِيحهاءتا جواْ بِهفَرِحو

  ه مخلصني لَه الدين لَئن أَجنَيتنا من هـذه لَنكُونن من الشاكرِين دعواْ اللّ

فَلَما أَجنَاهم إِذَا هم يبغونَ في اَألرضِ بِغيرِ الْحق يا أَيها الناس إِنما بغيكُم علَى أَنفُِسكُم  .23
   ثُم إِلَينا مرجِعكُم فَننبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ متاع الْحياة الدنيا

24.  اسأْكُلُ النا يمضِ ماَألر اتبن لَطَ بِهتاء فَاخمالس نم اهلْناء أَنزا كَمينالد اةيثَلُ الْحا ممإِن
ها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيهآ أَتاها واَألنعام حتى إِذَا أَخذَت اَألرض زخرفَ

أَمرنا لَيالً أَو نهارا فَجعلْناها حصيدا كَأَن لَّم تغن بِاَألمسِ كَذَلك نفَصلُ اآليات لقَومٍ 



  يتفَكَّرونَ 

  ويهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيمٍ واللّه يدعو إِلَى دارِ السالَمِ  .25

26.  ةنالْج ابحأَص كلَـئلَّةٌ أُوالَ ذو رقَت مهوهجو قهرالَ يةٌ وادزِيى ونسواْ الْحنسأَح ينلِّلَّذ
  هم فيها خالدونَ 

مثْلها وترهقُهم ذلَّةٌ ما لَهم من اللّه من عاصمٍ كَأَنما والَّذين كَسبواْ السيئَات جزاء سيئَة بِ .27
  أُغْشيت وجوههم قطَعا من اللَّيلِ مظْلما أُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

واْ مكَانكُم أَنتم وشركَآؤكُم فَزيلْنا بينهم ويوم نحشرهم جميعا ثُم نقُولُ للَّذين أَشركُ .28
  وقَالَ شركَآؤهم ما كُنتم إِيانا تعبدونَ 

29.  نيلافلَغ كُمتادبع نا عإِن كُن كُمنيبا وننيا بهِيدش فَكَفَى بِاللّه  

فَت وردواْ إِلَى اللّه موالَهم الْحق وضلَّ عنهم ما كَانواْ هنالك تبلُو كُلُّ نفْسٍ ما أَسلَ .30
  يفْترونَ 

31.  نم يالْح رِجخن يمو ارصواَألب عمالس كلمن يضِ أَماَألراء ومالس نقُكُم مزرن يقُلْ م
يالْح نم تيالْم رِجخيو تيقُونَ الْمتفَقُلْ أَفَالَ ت قُولُونَ اللّهيفَس راَألم ربدن يمو   

  فَذَلكُم اللّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِالَّ الضالَلُ فَأَنى تصرفُونَ  .32

33. مؤالَ ي مهقُواْ أَنفَس ينلَى الَّذع كبر تمكَل قَّتح كونَ كَذَلن  

قُلْ هلْ من شركَآئكُم من يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده قُلِ اللّه يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده فَأَنى تؤفَكُونَ  .34
35. ي إِلَى الْحدهن يأَفَم قلْحي لدهي قُلِ اللّه قي إِلَى الْحدهن يكُم مكَآئرن شلْ مقُلْ ه ق

  أَحق أَن يتبع أَمن الَّ يهِدي إِالَّ أَن يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ 

  وما يتبِع أَكْثَرهم إِالَّ ظَنا إَنَّ الظَّن الَ يغنِي من الْحق شيئًا إِنَّ اللّه علَيم بِما يفْعلُونَ  .36

رآنُ أَن يفْترى من دون اللّه ولَـكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ وما كَانَ هـذَا الْقُ .37
 نيالَمالْع بن رم يهف بيابِ الَ رتالْك  

 ن كُنتم صادقني أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتواْ بِسورة مثْله وادعواْ منِ استطَعتم من دون اللّه إِ .38

39.  فَانظُر هِملن قَبم ينالَّذ كَذَّب ككَذَل أْوِيلُهت هِمأْتا يلَمو هلْميطُواْ بِعحي ا لَمواْ بِملْ كَذَّبب



 نيمةُ الظَّالباقكَانَ ع فكَي  

40. و بِه نمؤن الَّ يم مهنمو بِه نمؤن يم منهمو ينفِْسدبِالْم لَمأَع كبر  

  وإِن كَذَّبوك فَقُل لِّي عملي ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ مما أَعملُ وأَناْ برِيٌء مما تعملُونَ  .41

42. قعواْ الَ يكَان لَوو مالص عمست أَفَأَنت كونَ إِلَيعمتسن يم مهنملُونَ و  

  ومنهم من ينظُر إِلَيك أَفَأَنت تهدي الْعمي ولَو كَانواْ الَ يبصرونَ  .43

  إِنَّ اللّه الَ يظْلم الناس شيئًا ولَـكن الناس أَنفُسهم يظْلمونَ  .44

لنهارِ يتعارفُونَ بينهم قَد خِسر الَّذين كَذَّبواْ ويوم يحشرهم كَأَن لَّم يلْبثُواْ إِالَّ ساعةً من ا .45
 يندتهواْ ما كَانمو قَاء اللّهبِل  

  وإِما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك فَإِلَينا مرجِعهم ثُم اللّه شهِيد علَى ما يفْعلُونَ  .46

  لِّ أُمة رسولٌ فَإِذَا جاء رسولُهم قُضي بينهم بِالْقسط وهم الَ يظْلَمونَ ولكُ .47

48.  نيقادص مإِن كُنت دعـذَا الْوى هتقُولُونَ ميو  

ذَا جاء أَجلُهم فَالَ قُل الَّ أَملك لنفِْسي ضرا والَ نفْعا إِالَّ ما شاء اللّه لكُلِّ أُمة أَجلٌ إِ .49
  يستأْخرونَ ساعةً والَ يستقْدمونَ 

  قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذَابه بياتا أَو نهارا ماذَا يستعجِلُ منه الْمجرِمونَ  .50

51. عتست م بِهكُنت قَدآآلنَ و م بِهتنآم قَعا وإِذَا م جِلُونَ أَثُم  

  ثُم قيلَ للَّذين ظَلَمواْ ذُوقُواْ عذَاب الْخلْد هلْ تجزونَ إِالَّ بِما كُنتم تكِْسبونَ  .52

53.  جِزِينعبِم ما أَنتمو قلَح هي إِنبرقُلْ إِي و وه قأَح كنبِئُونتسيو  

54. ا فم تفْسٍ ظَلَمكُلِّ نأَنَّ ل لَوو ذَاباْ الْعأَوا رةَ لَمامدواْ النرأَسو بِه تدضِ الَفْتي اَألر
  وقُضي بينهم بِالْقسط وهم الَ يظْلَمونَ 

55. لَمعالَ ي مهأَكْثَر نلَـكو قح اللّه دعضِ أَالَ إِنَّ واَألرو اتاومي السا فم لّهونَ أَال إِنَّ ل  

  هو يحيِي ويميت وإِلَيه ترجعونَ  .56

يا أَيها الناس قَد جاءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لِّما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ  .57
 نِنيمؤلِّلْم  



58. يخ وواْ هحفْرفَلْي كفَبِذَل هتمحبِرو لِ اللّهونَ قُلْ بِفَضعمجا يمم ر  

قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللّه لَكُم من رزقٍ فَجعلْتم منه حراما وحالَالً قُلْ آللّه أَذنَ لَكُم أَم علَى  .59
  اللّه تفْترونَ 

نَّ اللّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَـكن وما ظَن الَّذين يفْترونَ علَى اللّه الْكَذب يوم الْقيامة إِ .60
  أَكْثَرهم الَ يشكُرونَ 

وما تكُونُ في شأْن وما تتلُو منه من قُرآن والَ تعملُونَ من عملٍ إِالَّ كُنا علَيكُم شهودا إِذْ  .61
 مثْقَالِ ذَرة في اَألرضِ والَ في السماء والَ أَصغر من تفيضونَ فيه وما يعزب عن ربك من

  ذَلك وال أَكْبر إِالَّ في كتابٍ مبِنيٍ 

  أَال إِنَّ أَولياء اللّه الَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ  .62

  الَّذين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَ  .63

   في الْحياة الدنيا وفي اآلخرة الَ تبديلَ لكَلمات اللّه ذَلك هو الْفَوز الْعظيم لَهم الْبشرى .64

65.  يملالْع يعمالس وا هيعمج لّهةَ لزإِنَّ الْع ملُهقَو نكزحالَ يو  

66. ضِ وي اَألرن فمات واومي السن فم لّهكَاء أَال إِنَّ لرش اللّه ونن دونَ معدي ينالَّذ بِعتا يم
  إِن يتبِعونَ إِالَّ الظَّن وإِنْ هم إِالَّ يخرصونَ 

  هو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتسكُنواْ فيه والنهار مبصرا إِنَّ في ذَلك آليات لِّقَومٍ يسمعونَ  .67

الُواْ اتخذَ اللّه ولَدا سبحانه هو الْغنِي لَه ما في السماوات وما في اَألرضِ إِنْ عندكُم من قَ .68
  سلْطَان بِهـذَا أَتقُولُونَ علَى اللّه ما الَ تعلَمونَ 

69. حفْلالَ ي بالْكَذ لَى اللّهونَ عرفْتي ينونَ قُلْ إِنَّ الَّذ  

  متاع في الدنيا ثُم إِلَينا مرجِعهم ثُم نذيقُهم الْعذَاب الشديد بِما كَانواْ يكْفُرونَ  .70

71.  اتريِي بِآيذْكتي وقَامكُم ملَيع رمِ إِن كَانَ كَبا قَوي همقَووحٍ إِذْ قَالَ لأَ نبن هِملَيلُ عاتو
 اللّه ةً ثُمغُم كُملَيع كُمرأَم كُنالَ ي ثُم كَاءكُمرشو كُمرواْ أَمعمفَأَج كَّلْتوت لَى اللّهفَع

 ونرنظالَ تو واْ إِلَياقْض  

  أَكُونَ من الْمسلمني فَإِن تولَّيتم فَما سأَلْتكُم من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِالَّ علَى اللّه وأُمرت أَنْ  .72



73.  ا فَانظُرناتواْ بِآيكَذَّب ينا الَّذقْنأَغْرو فالَئخ ماهلْنعجو ي الْفُلْكف هعن ممو اهنيجفَن وهفَكَذَّب
 نذَرِينةُ الْمباقكَانَ ع فكَي  

م فَجآؤوهم بِالْبينات فَما كَانواْ ليؤمنواْ بِما كَذَّبواْ بِه منثُم بعثْنا من بعده رسالً إِلَى قَومهِ .74
 يندتعلَى قُلوبِ الْمع عطْبن كلُ كَذَلقَب  

 قَوما ثُم بعثْنا من بعدهم موسى وهارونَ إِلَى فرعونَ وملَئه بِآياتنا فَاستكْبرواْ وكَانواْ .75
 نيرِمجم  

76.  بِنيم رـذَا لَِسحا قَالُواْ إِنَّ هنندع نم قالْح ماءها جفَلَم  

  قَالَ موسى أَتقُولُونَ للْحق لَما جاءكُم أَسحر هـذَا والَ يفْلح الساحرونَ  .77

78. ا عندجا وما عنتلْفتا لنقَالُواْ أَجِئْت نحا نمضِ وي اَألراء فرِيبا الْككُونَ لَكُمتا واءنآب هلَي
 نِنيمؤا بِملَكُم  

  وقَالَ فرعونُ ائْتونِي بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ  .79

  فَلَما جاء السحرةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُواْ ما أَنتم ملْقُونَ  .80

81. ا أَلْقَواْ قَالَ مفَلَم ينفِْسدلَ الْممع حلصالَ ي إِنَّ اللّه لُهطبيس إِنَّ اللّه رحالس م بِها جِئْتى موس
  ويحق اللّه الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ  .82

83. وعرن فم فولَى خع همن قَوةٌ ميى إِالَّ ذُروسمل نا آمنَ فَموعرإِنَّ فو مهنفْتأَن ي هِملَئمنَ و
 نيرِفسالْم نلَم هإِنضِ وي اَألرالٍ فلَع  

84.  نيملسم مكَّلُواْ إِن كُنتوت هلَيفَع م بِاللّهنتآم ممِ إِن كُنتا قَوى يوسقَالَ مو  

   الَ تجعلْنا فتنةً لِّلْقَومِ الظَّالمني فَقَالُواْ علَى اللّه توكَّلْنا ربنا .85

86.  رِينمِ الْكَافالْقَو نم كتمحا بِرنجنو  

وأَوحينا إِلَى موسى وأَخيه أَن تبوَءا لقَومكُما بِمصر بيوتا واجعلُواْ بيوتكُم قبلَةً وأَقيمواْ  .87
شبالَةَ والص نِنيمؤرِ الْم  

وقَالَ موسى ربنا إِنك آتيت فرعونَ ومأله زِينةً وأَمواالً في الْحياة الدنيا ربنا ليضلُّواْ عن  .88
رى يتواْ حنمؤفَالَ ي لَى قُلُوبِهِمع دداشو هِمالولَى أَمع سا اطْمنبر كبِيلس يماَألل ذَاباْ الْعو 



  قَالَ قَد أُجِيبت دعوتكُما فَاستقيما والَ تتبِعآنِّ سبِيلَ الَّذين الَ يعلَمونَ  .89

لْغرق وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتبعهم فرعونُ وجنوده بغيا وعدوا حتى إِذَا أَدركَه ا .90
 نيملسالْم ناْ مأَنيلَ وائرو إِسنب بِه تني آمإِالَّ الَّذ ـهال إِل هأَن نتقَالَ آم  

91.  ينفِْسدالْم نم كُنتلُ وقَب تيصع قَدآآلنَ و  

92. ريإِنَّ كَثةً وآي لْفَكخ نمكُونَ لتل نِكدبِب يكجنن مولُونَ فَالْيافا لَغناتآي ناسِ عالن نا م  

93.  لْمالْع ماءهى جتلَفُواْ حتا اخفَم اتبالطَّي نم ماهقْنزرقٍ ودأَ صوبيلَ مائرنِي إِسا بأْنوب لَقَدو
يهواْ فا كَانيمف ةاميالْق موي مهنيي بقْضي كبفُونَ إِنَّ رلتخي   

94.  اءكج لَقَد كلن قَبم ابتونَ الْكؤقْري ينأَلِ الَّذفَاس كا إِلَيلْنا أَنزمم كي شف فَإِن كُنت
 رِينتمالْم نم نكُونفَالَ ت كبن رم قالْح  

95.  اللّه اتواْ بِآيكَذَّب ينالَّذ نم نكُونالَ تو رِيناسالْخ نكُونَ مفَت  

  إِنَّ الَّذين حقَّت علَيهِم كَلمت ربك الَ يؤمنونَ  .96

97.  يماَألل ذَاباْ الْعورى يتح ةكُلُّ آي مهاءتج لَوو  

منواْ كَشفْنا عنهم عذَاب اخلزيِفَلَوالَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِميانها إِالَّ قَوم يونس لَمآ آ .98
  في الْحياةَ الدنيا ومتعناهم إِلَى حنيٍ 

99.  نِنيمؤواْ مكُونى يتح اسالن كْرِهت ا أَفَأَنتيعمج مضِ كُلُّهي اَألرن فم نآلم كباء رش لَوو 

100.  نمؤفْسٍ أَن تنا كَانَ لملُونَ وقعالَ ي ينلَى الَّذع سجلُ الرعجيو اللّه إِالَّ بِإِذْن  

قُلِ انظُرواْ ماذَا في السماوات واَألرضِ وما تغنِي اآليات والنذُر عن قَومٍ الَّ  .101
  يؤمنونَ 

102. اْ ملَوخ ينامِ الَّذثْلَ أَيونَ إِالَّ مرظنتلْ يفَه نكُم معي مواْ إِنرظقُلْ فَانت هِملن قَب
 رِينظنتالْم  

103.  نِنيمؤنجِ الْما ننلَيا عقح كواْ كَذَلنآم ينالَّذا ولَنسي رجنن ثُم  

104. بعت ينالَّذ دبينِي فَالَ أَعن دم كي شف مإِن كُنت اسا النها أَيقُلْ ي اللّه ونن دونَ مد
 نِنيمؤالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُمو فَّاكُموتي يالَّذ اللّه دبأَع نلَـكو  



105.  نيرِكشالْم نم نكُونالَ تنِيفًا وينِ حلدل كهجو مأَنْ أَقو  

106. رضالَ يو كنفَعا الَ يم اللّه ونن دم عدالَ تو نيمالظَّال نإِذًا م كفَإِن لْتفَإِن فَع ك  

107.  هلفَضل آدرٍ فَالَ ريبِخ كرِدإِن يو وإِالَّ ه لَه ففَالَ كَاش ربِض اللّه كسسمإِن يو
 يمحالر فُورالْغ وهو هادبع ناء مشن يم بِه يبصي  

لناس قَد جاءكُم الْحق من ربكُم فَمنِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومنقُلْ يا أَيها ا .108
  ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها وما أَناْ علَيكُم بِوكيلٍ 

109. اكالْح ريخ وهو اللّه كُمحي ىتح بِراصو كى إِلَيوحا يم بِعاتو نيم 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الَر كتاب أُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَّدنْ حكيمٍ خبِريٍ  .1

2.  ريشبو يرذن هننِي لَكُم مإِن واْ إِالَّ اللّهدبعأَالَّ ت  

م ثُم توبواْ إِلَيه يمتعكُم متاعا حسنا إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤت كُلَّ ذي وأَن استغفرواْ ربكُ .3
  فَضلٍ فَضلَه وإِن تولَّواْ فَإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِريٍ 

4.  يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو كُمجِعرم إِلَى اللّه  

5. ا أَال إِنمونَ وِسرا يم لَمعي مهابيونَ ثشغتسي نيأَال ح هنفُواْ مختسيل مهوردونَ صثْني مه
  يعلنونَ إِنه عليم بِذَات الصدورِ 

6. ا وهقَرتسم لَمعيا وقُهرِز لَى اللّهضِ إِالَّ عي اَألرف ةآبن دا ممابٍ وتي كا كُلٌّ فهعدوتسم
  مبِنيٍ 

7.  كُمأَي كُملُوبياء للَى الْمع هشركَانَ عامٍ وأَي ةتي سف ضاَألرو اتاوملَق السي خالَّذ وهو
قُولَنلَي توالْم دعن بوثُونَ معبكُم مإِن ن قُلْتلَئالً ومع نسـذَا إِالَّ أَحواْ إِنْ هكَفَر ينالَّذ 

 بِنيم رحس  

ولَئن أَخرنا عنهم الْعذَاب إِلَى أُمة معدودة لَّيقُولُن ما يحبِسه أَالَ يوم يأْتيهِم لَيس مصروفًا  .8
  عنهم وحاق بِهِم ما كَانواْ بِه يستهزِؤونَ 

9. و كَفُور ئُوسلَي هإِن هنا ماهنعزن ةً ثُممحا رنانَ مسا اِإلنأَذَقْن نلَئ  

10.  ورفَخ لَفَرِح هي إِننع ئَاتيالس بذَه قُولَنلَي هتساء مرض دعاء بمعن اهأَذَقْن نلَئو  

  واْ الصالحات أُولَـئك لَهم مغفرةٌ وأَجر كَبِري إِالَّ الَّذين صبرواْ وعملُ .11

12.  كَرتٌ أَو هلَيالَ أُنزِلَ عقُولُواْ لَوأَن ي كردص بِه قآئضو كى إِلَيوحا يم ضعب ارِكت لَّكفَلَع
   وكيلٌ جاء معه ملَك إِنما أَنت نذير واللّه علَى كُلِّ شيٍء

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتواْ بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات وادعواْ منِ استطَعتم من دون اللّه إِن  .13
 نيقادص مكُنت  



لَـه إِالَّ هو فَهلْ أَنتم مسلمونَ فَإِن لَّم يستجِيبواْ لَكُم فَاعلَمواْ أَنما أُنزِلِ بِعلْمِ اللّه وأَن الَّ إِ .14
  من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها الَ يبخسونَ  .15

16. عنا صبِطَ محو ارإِالَّ الن ةري اآلخف ملَه سلَي ينالَّذ كلَـئواْ أُوا كَانلٌ ماطبا ويهواْ ف
  يعملُونَ 

أَفَمن كَانَ علَى بينة من ربه ويتلُوه شاهد منه ومن قَبله كتاب موسى إَماما ورحمةً  .17
هدعوم ارابِ فَالنزاَألح نم بِه كْفُرن يمو ونَ بِهنمؤي كلَـئأُو هإِن هنم ةيري مف كفَالَ ت 

  الْحق من ربك ولَـكن أَكْثَر الناسِ الَ يؤمنونَ 

18.  ادهقُولُ اَألشيو هِمبلَى رونَ عضرعي كلَـئا أُوبكَذ لَى اللّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نمو
واْ عكَذَب ينالء الَّذـؤه نيملَى الظَّالع ةُ اللّهنأَالَ لَع هِمبلَى ر  

  الَّذين يصدونَ عن سبِيلِ اللّه ويبغونها عوجا وهم بِاآلخرة هم كَافرونَ  .19

20. يلأَو نم اللّه ونن دم ما كَانَ لَهمضِ وي اَألرف جِزِينعواْ مكُوني لَم كأُولَـئ فاعضاء ي
  لَهم الْعذَاب ما كَانواْ يستطيعونَ السمع وما كَانواْ يبصرونَ 

  أُولَـئك الَّذين خِسرواْ أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ  .21

  الَ جرم أَنهم في اآلخرة هم اَألخسرونَ  .22

23.  ينا إِنَّ الَّذيهف مه ةاجلَن ابحأَص كلَـئأُو هِمبواْ إِلَى رتبأَخو اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم
  خالدونَ 

  مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَاَألعمى واَألصم والْبصريِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَالً أَفَالَ تذَكَّرونَ  .24

25. سأَر لَقَدو بِنيم يرذن ي لَكُمإِن هما إِلَى قَووحا نلْن  

  أَن الَّ تعبدواْ إِالَّ اللّه إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَليمٍ  .26

27. عبات اكرا نما وثْلَنا مرشإِالَّ ب اكرا نم همون قواْ مكَفَر ينُأل الَّذفَقَالَ الْم مه ينإِالَّ الَّذ ك
 بِنيكَاذ كُمظُنلْ نلٍ بن فَضا منلَيع ى لَكُمرا نمأْيِ والر يادا بلُناذأَر  

28.  كُملَيع تيمفَع هندع نةً ممحانِي رآتو يبن رم ةنيلَى بع إِن كُنت متأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي
ونَ أَنا كَارِهلَه مأَنتا ووهكُملْزِم  



ويا قَومِ ال أَسأَلُكُم علَيه ماالً إِنْ أَجرِي إِالَّ علَى اللّه ومآ أَناْ بِطَارِد الَّذين آمنواْ إِنهم مالَقُو .29
  ربهِم ولَـكني أَراكُم قَوما تجهلُونَ 

30. ن يمِ ما قَويونَ وذَكَّرأَفَالَ ت مهدتإِن طَر اللّه ننِي مرنص  

31.  ينلَّذالَ أَقُولُ لو لَكي مالَ أَقُولُ إِنو بيالْغ لَمالَ أَعو اللّه نآئزي خندع الَ أَقُولُ لَكُمو
  ما في أَنفُِسهِم إِني إِذًا لَّمن الظَّالمني تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتيهم اللّه خيرا اللّه أَعلَم بِ

32.  نيقادالص نم ا إِن كُنتندعا تنِا بِما فَأْتالَنجِد تا فَأَكْثَرنلْتادج قَد وحا نقَالُواْ ي  

33.  جِزِينعم بِما أَنتماء وإِن ش اللّه يكُم بِهأْتا يمقَالَ إِن  

34. الَ يو كُمبر وه كُموِيغأَن ي رِيدي إِن كَانَ اللّه لَكُم حأَنْ أَنص دتي إِنْ أَرحصن كُمنفَع
  وإِلَيه ترجعونَ 

  أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ إِن افْتريته فَعلَي إِجرامي وأَناْ برِيٌء مما تجرمونَ  .35

  ى نوحٍ أَنه لَن يؤمن من قَومك إِالَّ من قَد آمن فَالَ تبتئس بِما كَانواْ يفْعلُونَ وأُوحي إِلَ .36

  واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا والَ تخاطبنِي في الَّذين ظَلَمواْ إِنهم مغرقُونَ  .37

38. ا مكُلَّمو الْفُلْك عنصيو رخسا نا فَإِننواْ مرخسقَالَ إِن ت هنواْ مرخس همن قَوٌأل مم هلَيع ر
  منكُم كَما تسخرونَ 

39.  يمقم ذَابع هلَيلُّ عحيو زِيهخي ذَابع يهأْتن يونَ ملَمعت فوفَس  

40. نالت فَارا ونراء أَمى إِذَا جتح قبن سإِالَّ م لَكأَهنِ وينِ اثْنيجون كُلٍّ زا ميهلْ فما احقُلْن ور
  علَيه الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه إِالَّ قَليلٌ 

41.  يمحر فُوري لَغبا إِنَّ راهسرما واهرجم مِ اللّها بِسيهواْ فكَبقَالَ ارو  

42. ها ونعكَب مار ينا بزِلٍ يعي مكَانَ فو هناب وحى نادنالِ وجٍ كَالْجِبوي مف رِي بِهِمجت ي
 رِينالْكَاف عكُن مالَ تو  

 رحم قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصمنِي من الْماء قَالَ الَ عاصم الْيوم من أَمرِ اللّه إِالَّ من .43
 نيقرغالْم نفَكَانَ م جوا الْممهنيالَ بحو  

وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماءك ويا سماء أَقْلعي وغيض الْماء وقُضي اَألمر واستوت علَى  .44



 نيممِ الظَّالداً لِّلْقَوعيلَ بقو يودالْج  

45. هبر وحى نادنو نيماكالْح كَمأَح أَنتو قالْح كدعإِنَّ وي ولأَه ننِي مإِنَّ اب بفَقَالَ ر   

قَالَ يا نوح إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ فَالَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِه علْم إِني  .46
الْج نكُونَ مأَن ت ظُكأَع نيلاه  

47.  ننِي أَكُن ممحرتي ول رفغإِالَّ تو لْمع ي بِهل سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن بقَالَ ر
 رِيناسالْخ  

48. منس مأُمو كعن مممٍ ملَى أُمعو كلَيع ركَاتبا ونالَمٍ مبِطْ بِساه وحا نيلَ يق ثُم مهعت
 يمأَل ذَابا عنم مهسمي  

49.  بِرـذَا فَاصلِ هن قَبم كمالَ قَوو ا أَنتهلَمعت ا كُنتم كا إِلَييهوحبِ نياء الْغأَنب نم لْكت
 نيقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع  

  اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـه غَيره إِنْ أَنتم إِالَّ مفْترونَ وإِلَى عاد أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ  .50

  يا قَومِ ال أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ أَجرِي إِالَّ علَى الَّذي فَطَرنِي أَفَالَ تعقلُونَ  .51

52.  هواْ إِلَيوبت ثُم كُمبواْ ررفغتمِ اسا قَويةً إِلَى وقُو كُمزِديا وارردكُم ملَياء عملِ السسري
 نيرِمجاْ ملَّووتالَ تو كُمتقُو  

53.  نِنيمؤبِم لَك نحا نمو كلن قَوا عنتهي آلارِكبِت نحا نمو ةنيا بِبنا جِئْتم ودا هقَالُواْ ي  

 اعتراك بعض آلهتنا بِسوٍء قَالَ إِني أُشهِد اللّه واشهدواْ أَني برِيٌء مما إِن نقُولُ إِالَّ .54
  تشرِكُونَ 

55.  ونرنظالَ ت ا ثُميعمونِي جيدفَك ونِهن دم  

56. آخ وإِالَّ ه ةآبن دا مكُم مبري وبر لَى اللّهع كَّلْتوي تإِن اطرلَى صي عبا إِنَّ رهتياصذٌ بِن
  مستقيمٍ 

57.  هونرضالَ تو كُمرا غَيمي قَوبر فلختسيو كُمإِلَي بِه لْتسا أُركُم متلَغأَب اْ فَقَدلَّووفَإِن ت
  شيئًا إِنَّ ربي علَى كُلِّ شيٍء حفيظٌ 

  مرنا نجينا هودا والَّذين آمنواْ معه بِرحمة منا ونجيناهم من عذَابٍ غَليظ ولَما جاء أَ .58



59.  نِيدارٍ عبكُلِّ ج رواْ أَمعباتو لَهساْ روصعو هِمبر اتواْ بِآيدحج ادع لْكتو  

60. ينالد هـذي هواْ فبِعأُتو ودمِ هقَو ادا لِّعدعأَالَ ب مهبواْ را كَفَرادأَال إِنَّ ع ةاميالْق مويةً ونا لَع
61.  نأَكُم مأَنش وه هرغَي إِلَـه نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يحالص ماهأَخ ودإِلَى ثَمو

رمعتاسضِ واَألر جِيبم ي قَرِيببإِنَّ ر هواْ إِلَيوبت ثُم وهرفغتا فَاسيهف كُم  

قَالُواْ يا صالح قَد كُنت فينا مرجوا قَبلَ هـذَا أَتنهانا أَن نعبد ما يعبد آباؤنا وإِننا لَفي  .62
   شك مما تدعونا إِلَيه مرِيبٍ

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينةً من ربي وآتانِي منه رحمةً فَمن ينصرنِي من اللّه إِنْ  .63
  عصيته فَما تزِيدوننِي غَير تخِسريٍ 

64. ي أَرأْكُلْ فا توهةً فَذَرآي لَكُم اقَةُ اللّهن هـذمِ ها قَويوٍء وا بِسوهسمالَ تو ضِ اللّه
 قَرِيب ذَابع ذَكُمأْخفَي  

  فَعقَروها فَقَالَ تمتعواْ في دارِكُم ثَالَثَةَ أَيامٍ ذَلك وعد غَير مكْذُوبٍ  .65

66. نم ةمحبِر هعواْ منآم ينالَّذا وحالا صنيجا ننراء أَما جفَلَم وه كبإِنَّ ر ذئمويِ يزخ نما و
 زِيزالْع الْقَوِي  

67.  نيماثج مارِهيي دواْ فحبةُ فَأَصحيواْ الصظَلَم ينذَ الَّذأَخو  

68.  ودا لِّثَمدعأَالَ ب مهبواْ ركَفر ودا أَالَ إِنَّ ثَميهاْ فونغي كَأَن لَّم  

69. لَقَدلٍ وجاء بِعا لَبِثَ أَن جفَم الَما قَالَ سالَمى قَالُواْ سرـشبِالْب يماهرا إِبلُنسر اءتج 
 نِيذح  

فَلَما رأَى أَيديهم الَ تصلُ إِلَيه نكرهم وأَوجس منهم خيفَةً قَالُواْ الَ تخف إِنا أُرسلْنا إِلَى  .70
  لُوط قَومِ 

71.  قُوبعي قحاء إِسرن ومو قحا بِإِساهنرشفَب كَتحةٌ فَضمقَآئ هأَترامو  

72.  جِيبٌء عيـذَا لَشا إِنَّ هخيي شلعـذَا بهو وزجاْ عأَنو دى أَأَللَتيا وي قَالَت  

73. تمحر رِ اللّهأَم نم بِنيجعقَالُواْ أَت جِيدم يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو اللّه   

74.  مِ لُوطي قَوا فلُنادجى يرشالْب هاءتجو عوالر يماهرإِب نع با ذَهفَلَم  



75.  نِيبم اهأَو يمللَح يماهرإِنَّ إِب  

  ا إِنه قَد جاء أَمر ربك وإِنهم آتيهِم عذَاب غَير مردود يا إِبراهيم أَعرِض عن هذَ .76

77.  يبصع موـذَا يقَالَ ها وعذَر بِهِم اقضو يَء بِهِما لُوطًا سلُنسر اءتا جلَمو  

لسيئَات قَالَ يا قَومِ هـؤالء بناتي هن وجاءه قَومه يهرعونَ إِلَيه ومن قَبلُ كَانواْ يعملُونَ ا .78
 يدشلٌ رجر نكُمم سي أَلَيفيي ضف ونزخالَ تو قُواْ اللّهفَات لَكُم رأَطْه  

79.  رِيدا نم لَمعلَت كإِنو قح نم كاتني با فا لَنم تملع قَالُواْ لَقَد  

80.  قَالَ لَو يددكْنٍ شآوِي إِلَى ر ةً أَوقُو ي بِكُمأَنَّ ل  

81.  نكُمم تفلْتالَ يلِ واللَّي نطْعٍ مبِق كلرِ بِأَهفَأَس كلُواْ إِلَيصلَن ي كبلُ رسا را لُوطُ إِنقَالُواْ ي
   موعدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ أَحد إِالَّ امرأَتك إِنه مصيبها ما أَصابهم إِنَّ

82.  ودنضيلٍ مجن سةً مارجا حهلَيا عنطَرأَما ولَهافا سهيالا علْنعا جنراء أَما جفَلَم  

83.  يدعبِب نيمالظَّال نم يا همو كبر ندةً عموسم  

خاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـه غَيره والَ تنقُصواْ وإِلَى مدين أَ .84
 يطحمٍ موي ذَابع كُملَيع افأَخ يإِنرٍ وياكُم بِخأَر يانَ إِنيزالْمالَ وكْيالْم  

85. يزالْمالَ وكْيفُواْ الْممِ أَوا قَويضِوي اَألراْ فثَوعالَ تو ماءهيأَش اسواْ النسخبالَ تو طسانَ بِالْق
 ينفِْسدم  

86.  يظفكُم بِحلَياْ عا أَنمو نِنيمؤم مإِن كُنت لَّكُم ريخ ةُ اللّهيقب  

87. عا يم كرتأَن ن كرأْمت كالَتأَص بيعا شاء قَالُواْ يشا نا منالوي أَملَ ففْعأَن ن ا أَوناؤآب دب
 يدشالر يملالْح لَأَنت كإِن  

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينة من ربي ورزقَنِي منه رِزقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ  .88
ها أَنإِلَى م فَكُمالأُخ هلَيع ي إِالَّ بِاللّهيقفوا تمو تطَعتا اسم الَحإِالَّ اِإلص إِنْ أُرِيد هنع اكُم
 أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت  

89.  مقَو أَو وده مقَو وحٍ أَون مقَو ابا أَصثْلُ مكُم ميبصي أَن يقَاقش كُمنرِمجمِ الَ يا قَويو
ص يدعنكُم بِبم لُوط ما قَومحٍ وال  



90.  وددو يمحي ربإِنَّ ر هواْ إِلَيوبت ثُم كُمبواْ ررفغتاسو  

91. و اكنمجلَر طُكهالَ رلَويفًا وعا ضينف اكرا لَنإِنقُولُ وا تما مريكَث فْقَها نم بيعا شا قَالُواْ يم
  أَنت علَينا بِعزِيزٍ 

قَالَ يا قَومِ أَرهطي أَعز علَيكُم من اللّه واتخذْتموه وراءكُم ظهرِيا إِنَّ ربي بِما تعملُونَ  .92
  محيطٌ 

93. أْتن يونَ ملَمعت فولٌ سامي عإِن كُمتكَانلَى ملُواْ عممِ اعا قَويو وه نمو زِيهخي ذَابع يه
 يبقر كُمعي مواْ إِنبقتارو بكَاذ  

ولَما جاء أَمرنا نجينا شعيبا والَّذين آمنواْ معه بِرحمة منا وأَخذَت الَّذين ظَلَمواْ الصيحةُ  .94
نيماثج مارِهيي دواْ فحبفَأَص   

95.  ودثَم تدعا بكَم نيدا لِّمدعا أَالَ بيهاْ فونغي كَأَن لَّم  

  ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطَان مبِنيٍ  .96

97.  يدشنَ بِروعرف را أَممنَ ووعرف رواْ أَمعبفَات هلَئمنَ ووعرإِلَى ف  

98. مقَو مقْدي ودروالْم دالْوِر بِئْسو ارالن مهدرفَأَو ةاميالْق موي ه  

99.  فُودرالْم فْدالر بِئْس ةاميالْق مويةً ونلَع هـذي هواْ فبِعأُتو  

100.  يدصحو ما قَآئهنم كلَيع هقُصى ناء الْقُرأَنب نم كذَل  

101. نا ظَلَممن وونَ معدي يالَّت مهتهآل مهنع تا أَغْنفَم مهواْ أَنفُسن ظَلَملَـكو ماه
  دون اللّه من شيٍء لِّما جاء أَمر ربك وما زادوهم غَير تتبِيبٍ 

  خذَه أَليم شديد وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَ .102

103. موي كذَلو اسالن لَّه وعمجم موي كذَل ةراآلخ ذَابع افخ نةً لِّمآلي كي ذَلإِنَّ ف
 ودهشم  

104.  وددعلٍ مأَجإِالَّ ل هرخؤا نمو  

105. مهنفَم إِالَّ بِإِذْنِه فْسن كَلَّمالَ ت أْتي موي يدعسو يقش   

106.  هِيقشو ريفا زيهف مارِ لَهي النقُواْ فَفش ينا الَّذفَأَم  



خالدين فيها ما دامت السماوات واَألرض إِالَّ ما شاء ربك إِنَّ ربك فَعالٌ لِّما  .107
 رِيدي  

108. ني الْجواْ فَفدعس ينا الَّذأَما وإِالَّ م ضاَألرو اتاومالس تاما دا ميهف يندالخ ة
 ذُوذجم رطَاء غَيع كباء رش  

فَالَ تك في مرية مما يعبد هـؤالء ما يعبدونَ إِالَّ كَما يعبد آباؤهم من قَبلُ وإِنا  .109
  ير منقُوصٍ لَموفُّوهم نصيبهم غَ

110.  مهنيب يلَقُض كبن رم قَتبةٌ سمالَ كَللَوو يهف فلتفَاخ ابتى الْكوسا منيآت لَقَدو
  وإِنهم لَفي شك منه مرِيبٍ 

111. معا يبِم هإِن مالَهمأَع كبر مهنفِّيوا لَيلَّم إِنَّ كُـالو بِريلُونَ خ  

112.  ريصلُونَ بمعا تبِم هاْ إِنوطْغالَ تو كعم ابن تمو ترا أُمكَم مقتفَاس  

والَ تركَنواْ إِلَى الَّذين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللّه من أَولياء ثُم الَ  .113
  تنصرونَ 

 الصالَةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إِنَّ الْحسنات يذْهبن السـيئَات ذَلك وأَقمِ .114
 رِينلذَّاكى لكْرذ  

115.  ِسنِنيحالْم رأَج يعضالَ ي فَإِنَّ اللّه بِراصو  

116. يقلُواْ بأُو كُملن قَبم ونالْقُر نالَ كَانَ ميالًفَلَوضِ إِالَّ قَلي اَألرف ادنِ الْفَسنَ عوهني ة
 نيرِمجواْ مكَانو يهرِفُواْ فا أُتواْ مظَلَم ينالَّذ عباتو مهنا منأَجنَي نمم  

  وما كَانَ ربك ليهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلحونَ  .117

118. باء رش لَوو نيفلتخالُونَ مزالَ يةً وداحةً وأُم اسلَ النعلَج ك  

119.  ةالْجِن نم منهألنَّ جَألم كبةُ رمكَل تمتو ملَقَهخ كذَللو كبر محن رإِالَّ م
 نيعماسِ أَجالنو  

120. اء الرأَنب نم كلَيع قُصن كُـالو قالْح هـذي هف اءكجو كادفُؤ بِه تثَبا نلِ مس
 نِنيمؤلْمى لكْرذظَةٌ وعومو  



  وقُل لِّلَّذين الَ يؤمنونَ اعملُواْ علَى مكَانتكُم إِنا عاملُونَ  .121

  وانتظروا إِنا منتظرونَ  .122

رضِ وإِلَيه يرجع اَألمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ علَيه وما وللّه غَيب السماوات واَأل .123
 ربك بِغافلٍ عما تعملُونَ 

 
 



 
  111 عدد آياتها - 12 سورة -سورة يوسف 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الر تلْك آيات الْكتابِ الْمبِنيِ  .1

2. آنقُر اهلْنا أَنزلُونَ إِنقعت لَّكُما لَّعبِيرا ع  

3.  نلَم هلن قَبم إِن كُنتآنَ وـذَا الْقُره كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع قُصن نحن
 نيلافالْغ  

4. ا وكَبكَو رشع دأَح تأَيي رإِن ا أَبتي أَبِيهل فوسي إِذْ قَالَ يل مهتأَير رالْقَمو سمالش
 يناجِدس  

5.  ودع انِإلنسطَانَ ليا إِنَّ الشدكَي واْ لَكيدكفَي كتولَى إِخع اكيؤر صقْصالَ ت ينا بقَالَ ي
 بِنيم  

6.  يثادأْوِيلِ اَألحن تم كلِّمعيو كبر بِيكتجي ككَذَلو قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع هتمنِع متيو
 يمكح يملع كبإِنَّ ر قحإِسو يماهرلُ إِبن قَبم كيولَى أَبا عهما أَتكَم  

7.  نيلائلِّلس اتآي هتوإِخو فوسي يكَانَ ف لَّقَد  

8. بأَح وهأَخو فوسبِنيٍ إِذْ قَالُواْ لَيالَلٍ مي ضا لَفانةٌ إِنَّ أَببصع نحنا ونا مإِلَى أَبِين   

9.  نيحالا صمقَو هدعن بواْ مكُونتو أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخا يضأَر وهحأَوِ اطْر فوسلُواْ ياقْت  

وه في غَيابة الْجب يلْتقطْه بعض السيارة إِن كُنتم قَالَ قَآئلٌ منهم الَ تقْتلُواْ يوسف وأَلْقُ .10
 نيلفَاع  

  قَالُواْ يا أَبانا ما لَك الَ تأْمنا علَى يوسف وإِنا لَه لَناصحونَ  .11

  أَرسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وإِنا لَه لَحافظُونَ  .12

13. لُونَ قَالَ إِنغَاف هنع مأَنتو الذِّئْب أْكُلَهأَن ي افأَخو واْ بِهبذْهنِي أَن تنزحي لَي  

  قَالُواْ لَئن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنا إِذًا لَّخاسرونَ  .14

15. الْج ةابي غَيف لُوهعجواْ أَن يعمأَجو واْ بِهبا ذَهـذَا فَلَمه مرِهم بِأَمهئَنبنلَت هآ إِلَينيحأَوو ب
  وهم الَ يشعرونَ 



  وجاؤواْ أَباهم عشاء يبكُونَ  .16

17. مؤبِم ا أَنتمو الذِّئْب ا فَأَكَلَهناعتم ندع فوسا يكْنرتو بِقتسا ننبا ذَها إِنانا أَبا قَالُواْ ينٍ لِّن
 نيقادا صكُن لَوو  

18.  اللّهيلٌ ومج ربا فَصرأَم كُمأَنفُس لَكُم لَتولْ سبٍ قَالَ بمٍ كَذبِد هيصلَى قَموا عآؤجو
  الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ 

 يا بشرى هـذَا غُالَم وأَسروه بِضاعةً وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى دلْوه قَالَ .19
  واللّه عليم بِما يعملُونَ 

20.  ينداهالز نم يهواْ فكَانو ةوددعم ماهرسٍ دخنٍ ببِثَم هورشو  

ينفَعنا أَو نتخذَه ولَدا وكَذَلك وقَالَ الَّذي اشتراه من مصر المرأَته أَكْرِمي مثْواه عسى أَن  .21
 نلَـكو رِهلَى أَمع بغَال اللّهو يثادأْوِيلِ اَألحن تم هلِّمعنلضِ وي اَألرف فوسيا لكَّنم

  أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ 

  وكَذَلك نجزِي الْمحِسنِني ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْما وعلْما  .22

23.  هإِن اذَ اللّهعقَالَ م لَك تيه قَالَتو ابواَألب غَلَّقَتو فِْسهن نا عهتيي بف وي هالَّت هتداورو
  ربي أَحسن مثْواي إِنه الَ يفْلح الظَّالمونَ 

24. مهو بِه تمه لَقَدوهاء إِنشالْفَحوَء والس هنع رِفصنل ككَذَل هبانَ رهرأَى بال أَن را لَوبِه 
 نيلَصخا الْمنادبع نم  

25.  ادأَر ناء مزا جم ابِ قَالَتى الْبا لَدهديا سأَلْفَيرٍ وبن دم هيصقَم تقَدو ابقَا الْببتاسو
 يمأَل ذَابع أَو نجسًءا إِالَّ أَن يوس كلبِأَه  

26.  قَتدلٍ فَصن قُبم قُد هيصا إِن كَانَ قَمهلأَه نم داهش هِدشفِْسي ون ننِي عتداور يقَالَ ه
 بِنيالكَاذ نم وهو  

27.  ترٍ فَكَذَببن دم قُد هيصإِنْ كَانَ قَمو نيقادن الصم وهو  

28.  يمظع كُندإِنَّ كَي كُندن كَيم هرٍ قَالَ إِنبن دم قُد هيصأَى قَما رفَلَم  

29.  نيئاطالْخ نم كُنت كإِن ذَنبِكرِي لفغتاسـذَا وه نع رِضأَع فوسي  



 الْعزِيزِ تراوِد فَتاها عن نفِْسه قَد شغفَها حبا إِنا لَنراها في وقَالَ نِسوةٌ في الْمدينة امرأَةُ .30
  ضالَلٍ مبِنيٍ 

فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسلَت إِلَيهِن وأَعتدت لَهن متكَأً وآتت كُلَّ واحدة منهن سكِّينا  .31
 جراخ قَالَتا إِنْ ورشـذَا با هم لّهل اشح قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم هِنلَيع

 كَرِمي لَكـذَا إِالَّ مه  

32. ن لَّملَئو مصعتفَاس فِْسهن نع هدتاور لَقَدو يهنِي فنتي لُمالَّذ كُنفَذَل قَالَت هرا آملْ مفْعي 
 رِيناغالص نا مكُونلَيو ننجسلَي  

33.  هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِالَّ تو هنِي إِلَيونعدا يمم إِلَي بأَح نجالس بقَالَ ر
 نيلاهالْج نأَكُن مو  

34. فرفَص هبر لَه ابجتفَاس يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع   

  ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ اآليات لَيسجننه حتى حنيٍ  .35

 ودخلَ معه السجن فَتيانَ قَالَ أَحدهمآ إِني أَرانِي أَعصر خمرا وقَالَ اآلخر إِني أَرانِي .36
 ِسنِنيحالْم نم اكرا نإِن هأْوِيلا بِتئْنبن هنم رأْكُلُ الطَّيا تزبي خأْسر قلُ فَومأَح  

37. بنِي رلَّما عما مكُما ذَليكُمأْتلَ أَن يقَب هأْوِيلا بِتكُمأْتبإِالَّ ن قَانِهزرت اما طَعيكُمأْتي قَالَ الَ ي
  إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ الَّ يؤمنونَ بِاللّه وهم بِاآلخرة هم كَافرونَ 

38.  كٍء ذَلين شم بِاللّه رِكشا أَن نا كَانَ لَنم قُوبعيو قحإِسو يماهرـي إِبآئلَّةَ آبم تعباتو
  لناسِ ولَـكن أَكْثَر الناسِ الَ يشكُرونَ من فَضلِ اللّه علَينا وعلَى ا

39.  ارالْقَه داحالْو أَمِ اللّه ريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجيِ السباحا صي  

40. ا مبِه لَ اللّها أَنزكُم مآؤآبو ما أَنتوهمتيماء سمإِالَّ أَس ونِهن دونَ مدبعا تم إِن لْطَانن س
  الْحكْم إِالَّ للّه أَمر أَالَّ تعبدواْ إِالَّ إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَـكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ 

تأْكُلُ الطَّير من يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خمرا وأَما اآلخر فَيصلَب فَ .41
 انيفْتتست يهي فالَّذ راَألم يقُض هأْسر  

وقَالَ للَّذي ظَن أَنه ناجٍ منهما اذْكُرنِي عند ربك فَأَنساه الشيطَانُ ذكْر ربه فَلَبِثَ في  .42



 نِنيس عنِ بِضجالس  

أَرى سبع بقَرات سمان يأْكُلُهن سبع عجاف وسبع سنبالَت خضرٍ وقَالَ الْملك إِني  .43
  وأُخر يابِسات يا أَيها الْمُأل أَفْتونِي في رؤياي إِن كُنتم للرؤيا تعبرونَ 

   بِعالمني قَالُواْ أَضغاثُ أَحالَمٍ وما نحن بِتأْوِيلِ اَألحالَمِ .44

45.  لُونسفَأَر هأْوِيلئُكُم بِتباْ أُنأَن ةأُم دعب كَرادا ومهنا مجي نقَالَ الَّذو  

46.  الَتنبعِ سبسو افجع عبس نأْكُلُهي انمس اتقَرعِ ببي سا فنأَفْت يقدا الصهأَي فوسي
ي رأُخرٍ وضونَ خلَمعي ملَّهاسِ لَعإِلَى الن جِعلِّي أَرلَّع اتابِس  

  قَالَ تزرعونَ سبع سنِني دأَبا فَما حصدتم فَذَروه في سنبله إِالَّ قَليالً مما تأْكُلُونَ  .47

48. ما قَدم أْكُلْني اددش عبس كذَل دعن بي مأْتي ونَ ثُمنصحا تميالً مإِالَّ قَل نلَه مت  

  ثُم يأْتي من بعد ذَلك عام فيه يغاثُ الناس وفيه يعصرونَ  .49

50.  ةوسالُ النا بم أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعولُ قَالَ ارسالر اءها جفَلَم ونِي بِهائْت كلقَالَ الْمو
  لالَّتي قَطَّعن أَيديهن إِنَّ ربي بِكَيدهن عليم ا

51.  وٍء قَالَتن سم هلَيا عنملا عم لّهل اشح قُلْن فِْسهن نع فوسي ندتاوإِذْ ر كُنطْبا خقَالَ م
 هدتاواْ رأَن قالْح صحصزِيزِ اآلنَ حأَةُ الْعرام نيقادالص نلَم هإِنو فِْسهن نع  

52.  نِنيائالْخ دي كَيدهالَ ي أَنَّ اللّهبِ ويبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعيل كذَل  

53. ي غَفُوربإِنَّ ر يبر محا روِء إِالَّ مةٌ بِالسارَألم فْسفِْسي إِنَّ النىُء نرا أُبمو يمحر   

54.  نيأَم نيكا منيلَد موالْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفِْسي فَلَمنل هصلختأَس ونِي بِهائْت كلقَالَ الْمو  

55.  يمليظٌ عفي حضِ إِننِ اَألرآئزلَى خلْنِي ععقَالَ اج  

56. وبتضِ يي اَألرف فوسيا لكَّنم ككَذَلالَ واء وشن نا منتمحبِر يبصاء نشثُ ييا حهنأُ م
 ِسنِنيحالْم رأَج يعضن  

  ولَأَجر اآلخرة خير لِّلَّذين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَ  .57

  وجاء إِخوةُ يوسف فَدخلُواْ علَيه فَعرفَهم وهم لَه منكرونَ  .58

ما جهزهم بِجهازِهم قَالَ ائْتونِي بِأَخٍ لَّكُم من أَبِيكُم أَالَ ترونَ أَني أُوفي الْكَيلَ وأَناْ ولَ .59



 نيرتِلالْم ريخ  

60.  ونبقْرالَ تي وندع لَ لَكُمفَالَ كَي ونِي بِهأْتت فَإِن لَّم  

61.  اهأَب هنع اوِدرنلُونَ قَالُواْ سا لَفَاعإِنو  

62.  ملَّهلَع هِملواْ إِلَى أَها إِذَا انقَلَبهرِفُونعي ملَّهلَع هِمالي رِحف مهتاعلُواْ بِضعاج انِهيتفقَالَ لو
  يرجِعونَ 

رسلْ معنا أَخانا نكْتلْ وإِنا لَه فَلَما رجِعوا إِلَى أَبِيهِم قَالُواْ يا أَبانا منِع منا الْكَيلُ فَأَ .63
  لَحافظُونَ 

64.  محأَر وهظًا وافح ريخ لُ فَاللّهن قَبم يهلَى أَخع كُمنتا أَمإِالَّ كَم هلَيع كُمنلْ آمقَالَ ه
 نيماحالر  

65. در مهتاعواْ بِضدجو مهاعتواْ محا فَتلَما ونتاعبِض هـذي هغبا نا مانا أَبقَالُواْ ي هِمإِلَي ت
 ِسريلٌ يكَي كريٍ ذَلعلَ بكَي اددزنا وانفَظُ أَخحنا ولَنأَه ريمنا ونإِلَي تدر  

تننِي بِه إِالَّ أَن يحاطَ بِكُم فَلَما آتوه قَالَ لَن أُرسلَه معكُم حتى تؤتون موثقًا من اللّه لَتأْ .66
  موثقَهم قَالَ اللّه علَى ما نقُولُ وكيلٌ 

67. اللّه ننكُم ما أُغْنِي عمو قَةفَرتابٍ موأَب نلُواْ مخادو داحابٍ ون بلُواْ مخدالَ ت نِيا بقَالَ يو
ٍء إِنين شكِّلُونَ موتكَّلِ الْموتفَلْي هلَيعو كَّلْتوت هلَيع لّهإِالَّ ل كْمالْح   

ولَما دخلُواْ من حيثُ أَمرهم أَبوهم ما كَانَ يغنِي عنهم من اللّه من شيٍء إِالَّ حاجةً في  .68
لَذُو ع هإِنا واهقَض قُوبعفْسِ يونَ نلَمعاسِ الَ يالن أَكْثَر نلَـكو اهنلَّما علْمٍ لِّم  

  ولَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيه أَخاه قَالَ إِني أَناْ أَخوك فَالَ تبتئس بِما كَانواْ يعملُونَ  .69

70. ةَ فقَايلَ السعج مازِههم بِجهزها جفَلَم كُمإِن ريا الْعهتذِّنٌ أَيؤأَذَّنَ م ثُم يهلِ أَخحي ر
  لَسارِقُونَ 

  قَالُواْ وأَقْبلُواْ علَيهِم ماذَا تفْقدونَ  .71

72.  يمعز اْ بِهأَنريٍ وعلُ بمح اء بِهن جملو كلالْم اعوص دفْققَالُواْ ن  

73.  لَقَد اللّهقَالُواْ ت نيارِقا سا كُنمضِ وي اَألرف فِْسدنا لا جِئْنم متملع  



74.  بِنيكَاذ مإِن كُنت هآؤزا جقَالُواْ فَم  

75.  نيمزِي الظَّالجن ككَذَل هاؤزج وفَه هلحي رف جِدن وم هآؤزقَالُواْ ج  

76. اء أَخلَ وِعقَب هِمتيعأَ بِأَودا كَانَ فَبم فوسيا لندك ككَذَل يهاء أَخن وِعا مهجرختاس ثُم يه
ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك إِالَّ أَن يشاء اللّه نرفَع درجات من نشاء وفَوق كُلِّ ذي علْمٍ 

 يملع  

ه من قَبلُ فَأَسرها يوسف في نفِْسه ولَم يبدها لَهم قَالَ قَالُواْ إِن يسرِق فَقَد سرق أَخ لَّ .77
  أَنتم شر مكَانا واللّه أَعلَم بِما تصفُونَ 

78. الْم نم اكرا نإِن هكَانا مندذْ أَحا فَخا كَبِريخيا شأَب إِنَّ لَه زِيزا الْعها أَيقَالُواْ ي ِسنِنيح  

  قَالَ معاذَ اللّه أَن نأْخذَ إِالَّ من وجدنا متاعنا عنده إِنـآ إِذًا لَّظَالمونَ  .79

فَلَما استيأَسواْ منه خلَصواْ نجِيا قَالَ كَبِريهم أَلَم تعلَمواْ أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم موثقًا  .80
نم اللّه كُمحي ي أَبِي أَوأْذَنَ لي ىتح ضاَألر حرأَب فَلَن فوسي يف مطتا فَرلُ من قَبمو اللّه 

 نيماكالْح ريخ وهي ول  

علمنا وما كُنا للْغيبِ ارجِعواْ إِلَى أَبِيكُم فَقُولُواْ يا أَبانا إِنَّ ابنك سرق وما شهِدنا إِالَّ بِما  .81
 نيظافح  

  واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنا فيها والْعير الَّتي أَقْبلْنا فيها وإِنا لَصادقُونَ  .82

83. مج نِي بِهِميأْتأَن ي ى اللّهسيلٌ عمج ربا فَصرأَم كُمأَنفُس لَكُم لَتولْ سقَالَ ب وه ها إِنيع
 يمكالْح يملالْع  

84.  يمكَظ وفَه نزالْح نم اهنيع تضيابو فوسلَى يفَى عا أَسقَالَ يو مهنلَّى عوتو  

85.  نيكالالْه نكُونَ مت ا أَوضركُونَ حى تتح فوسي ذْكُرأُ تفْتاهللا تقَالُواْ ت  

  نما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللّه وأَعلَم من اللّه ما الَ تعلَمونَ قَالَ إِ .86

يا بنِي اذْهبواْ فَتحسسواْ من يوسف وأَخيه والَ تيأَسواْ من روحِ اللّه إِنه الَ ييأَس من روحِ  .87
   اللّه إِالَّ الْقَوم الْكَافرونَ

فَلَما دخلُواْ علَيه قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز مسنا وأَهلَنا الضر وجِئْنا بِبِضاعة مزجاة فَأَوف لَنا  .88



 نيقدصتزِي الْمجي آ إِنَّ اللّهنلَيع قدصتلَ والْكَي  

89. وسم بِيلْتا فَعم متمللْ علُونَ قَالَ هاهج مإِذْ أَنت يهأَخو ف  

90.  بِريِصقِ وتن يم ها إِننلَيع اللّه نم ي قَدـذَا أَخهو فوساْ يقَالَ أَن فوسي لَأَنت كقَالُواْ أَإِن
 ِسنِنيحالْم رأَج يعضالَ ي فَإِنَّ اللّه  

91. اللّه كآثَر لَقَد اللّهقَالُواْ ت نيئاطا لَخإِن كُنا ونلَيع   

92.  نيماحالر محأَر وهو لَكُم اللّه رفغي موالْي كُملَيع يبثْرقَالَ الَ ت  

93.  نيعمأَج كُملونِي بِأَهأْتا وريصب أْتأَبِي ي هجلَى وع ـذَا فَأَلْقُوهي هيصواْ بِقَمباذْه  

  فَصلَت الْعري قَالَ أَبوهم إِني لَأَجِد رِيح يوسف لَوالَ أَن تفَندون ولَما  .94

  قَالُواْ تاللّه إِنك لَفي ضالَلك الْقَدميِ  .95

96. ي أَعإِن أَقُل لَّكُم ا قَالَ أَلَمريصب دتفَار هِهجلَى وع أَلْقَاه ريشاء الْبا أَن جا الَفَلَمم اللّه نم لَم
  تعلَمونَ 

97.  نيئاطا خا كُنا إِننوبا ذُنلَن رفغتا اسانا أَبقَالُواْ ي  

98.  يمحالر فُورالْغ وه هإِن يبر لَكُم رفغتأَس فوقَالَ س  

   ادخلُواْ مصر إِن شاء اللّه آمنِني فَلَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيه أَبويه وقَالَ .99

ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ وخرواْ لَه سجدا وقَالَ يا أَبت هـذَا تأْوِيلُ رؤياي من  .100
م من الْبدوِ من قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا وقَد أَحسن بي إِذْ أَخرجنِي من السجنِ وجاء بِكُ

 يمكالْح يملالْع وه هاء إِنشا يلِّم يفي لَطبي إِنَّ رتوإِخ نيبنِي ويطَانُ بيزغَ الشأَن ن دعب  

101.  اتاومالس رفَاط يثادأْوِيلِ اَألحن تنِي متلَّمعو لْكالْم ننِي متيآت قَد بر
  رضِ أَنت وليي في الدنيا واآلخرة توفَّنِي مسلما وأَلْحقْنِي بِالصالحني واَأل

102.  مهو مهرواْ أَمعمإِذْ أَج هِميلَد ا كُنتمو كإِلَي يهوحبِ نياء الْغأَنب نم كذَل
  يمكُرونَ 

103. صرح لَواسِ والن ا أَكْثَرمو نِنيمؤبِم ت  

104.  نيالَملِّلْع كْرإِالَّ ذ ورٍ إِنْ هأَج نم هلَيع مأَلُهسا تمو  



  وكَأَين من آية في السماوات واَألرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ  .105

  كُونَ وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إِالَّ وهم مشرِ .106

  أَفَأَمنواْ أَن تأْتيهم غَاشيةٌ من عذَابِ اللّه أَو تأْتيهم الساعةُ بغتةً وهم الَ يشعرونَ  .107

قُلْ هـذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصرية أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللّه وما أَناْ  .108
  مشرِكني من الْ

وما أَرسلْنا من قَبلك إِالَّ رِجاالً نوحي إِلَيهِم من أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يِسريواْ في  .109
اَألرضِ فَينظُرواْ كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم ولَدار اآلخرة خير لِّلَّذين اتقَواْ أَفَالَ 

علُونَ تق  

حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُذبواْ جاءهم نصرنا فَنجي من نشاء والَ  .110
 نيرِمجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب دري  

111. يثًا يدا كَانَ حابِ مي اَأللْبلةٌ لِّأُوربع هِمصي قَصكَانَ ف لَقَد يقدصن تلَـكى ورفْت
 الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُلَّ شيٍء وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ 

 



 
  43 عدد آياتها - 13 سورة -سورة الرعد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. كبن رم كأُنزِلَ إِلَي يالَّذابِ وتالْك اتآي لْكونَ املر تنمؤاسِ الَ يالن أَكْثَر نلَـكو قالْح   

2. رالْقَمو سمالش رخسشِ ورلَى الْعى عوتاس ا ثُمهنورت دمرِ عيبِغ اتاومالس فَعي رالَّذ اللّه
لَع اتلُ اآليفَصي راَألم ربدى يمسلٍ مرِي َألججونَ كُلٌّ ينوقت كُمبقَاء رلَّكُم بِل  

وهو الَّذي مد اَألرض وجعلَ فيها رواسي وأَنهارا ومن كُلِّ الثَّمرات جعلَ فيها زوجينِ  .3
  اثْنينِ يغشي اللَّيلَ النهار إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ 

َألرضِ قطَع متجاوِرات وجنات من أَعنابٍ وزرع ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان وفي ا .4
  يسقَى بِماء واحد ونفَضلُ بعضها علَى بعضٍ في اُألكُلِ إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يعقلُونَ 

هم أَئذَا كُنا ترابا أَئنا لَفي خلْقٍ جديد أُولَـئك الَّذين كَفَرواْ وإِن تعجب فَعجب قَولُ .5
  بِربهِم وأُولَئك اَألغْالَلُ في أَعناقهِم وأُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

6.  ةنسلَ الْحقَب ئَةيبِالس كجِلُونعتسيو ةرفغلَذُو م كبإِنَّ رو ثُالَتالْم هِملن قَبم لَتخ قَدو
  لِّلناسِ علَى ظُلْمهِم وإِنَّ ربك لَشديد الْعقَابِ 

7. مٍ هكُلِّ قَولو رنذم ا أَنتمإِن هبن رةٌ مآي هلَيآل أُنزِلَ عواْ لَوكَفَر ينقُولُ الَّذيو اد  

  اللّه يعلَم ما تحملُ كُلُّ أُنثَى وما تغيض اَألرحام وما تزداد وكُلُّ شيٍء عنده بِمقْدارٍ  .8

  عالم الْغيبِ والشهادة الْكَبِري الْمتعالِ  .9

10. سم وه نمو بِه رهن جملَ والْقَو رأَس ننكُم ماء موارِ سهبِالن ارِبسلِ وبِاللَّي فخت  

لَه معقِّبات من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونه من أَمرِ اللّه إِنَّ اللّه الَ يغير ما بِقَومٍ حتى  .11
  مرد لَه وما لَهم من دونِه من والٍ يغيرواْ ما بِأَنفُِسهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوًءا فَالَ 

  هو الَّذي يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا وينشىُء السحاب الثِّقَالَ  .12

13. مهاء وشن يا مبِه يبصفَي قاعولُ الصسريو هيفَتخ نكَةُ مالَئالْمو هدمبِح دعالر حبسيو 
  يجادلُونَ في اللّه وهو شديد الْمحالِ 

لَه دعوةُ الْحق والَّذين يدعونَ من دونِه الَ يستجِيبونَ لَهم بِشيٍء إِالَّ كَباسط كَفَّيه إِلَى  .14



   في ضالَلٍ الْماء ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاء الْكَافرِين إِالَّ

  وللّه يسجد من في السماوات واَألرضِ طَوعا وكَرها وظاللُهم بِالْغدو واآلصالِ  .15

قُلْ من رب السماوات واَألرضِ قُلِ اللّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دونِه أَولياء الَ يملكُونَ  .16
فْعن أَنفُِسهِملأَم ورالنو اتوِي الظُّلُمتسلْ ته أَم ريصالْبى وموِي اَألعتسلْ يا قُلْ هرالَ ضا و

 وهٍء ويكُلِّ ش قالخ قُلِ اللّه هِملَيع لْقالْخ هابشفَت هلْقلَقُواْ كَخكَاء خرش لّهلُواْ لعج
 ارالْقَه داحالْو  

17. أَنز هلَيونَ عدوقا يمما وابِيا ردبلُ زيلَ السمتا فَاحرِهةٌ بِقَديدأَو الَتاء فَساء ممالس نلَ م
 دبا الزلَ فَأَماطالْبو قالْح اللّه رِبضي ككَذَل ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْياء حغتارِ ابي النف

ثَالَ فَياَألم اللّه رِبضي كضِ كَذَلي اَألركُثُ فمفَي اسالن نفَعا يا مأَمفَاء وج بذْه  

للَّذين استجابواْ لربهِم الْحسنى والَّذين لَم يستجِيبواْ لَه لَو أَنَّ لَهم ما في اَألرضِ جميعا  .18
  فْتدواْ بِه أُولَـئك لَهم سوُء الْحسابِ ومأْواهم جهنم وبِئْس الْمهاد ومثْلَه معه الَ

  أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُواْ اَأللْبابِ  .19

  لّه والَ يِنقُضونَ الْميثَاق الَّذين يوفُونَ بِعهد ال .20

  والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللّه بِه أَن يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوَء احلسابِ  .21

22. رس ماهقْنزا رمأَنفَقُواْ مالَةَ وواْ الصأَقَامو هِمبر هجاء وغتواْ ابربص ينالَّذةً والَنِيعا و
  ويدرؤونَ بِالْحسنة السيئَةَ أُولَئك لَهم عقْبى الدارِ 

جنات عدن يدخلُونها ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهِم وذُرياتهِم واملَالَئكَةُ يدخلُونَ  .23
  علَيهِم من كُلِّ بابٍ 

  يكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ سالَم علَ .24

والَّذين ينقُضونَ عهد اللّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ مآ أَمر اللّه بِه أَن يوصلَ ويفِْسدونَ في  .25
  اَألرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الدارِ 

 الرزق لمن يشاء ويقَدر وفَرِحواْ بِالْحياة الدنيا وما الْحياةُ الدنيا في اآلخرة إِالَّ اللّه يبسطُ .26
 اعتم  



يه من ويقُولُ الَّذين كَفَرواْ لَوالَ أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه قُلْ إِنَّ اللّه يضلُّ من يشاء ويهدي إِلَ .27
 ابأَن  

28.  الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللّهأَالَ بِذ كْرِ اللّهم بِذهقُلُوب نئطْمتواْ ونآم ينالَّذ  

  الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات طُوبى لَهم وحسن مآبٍ  .29

30. لن قَبم لَتخ قَد ةي أُمف اكلْنسأَر ككَذَل مهو كا إِلَينيحأَو يالَّذ هِملَيع لُوتلِّت ما أُمه
  يكْفُرونَ بِالرحمـنِ قُلْ هو ربي ال إِلَـه إِالَّ هو علَيه توكَّلْت وإِلَيه متابِ 

31. ضاَألر بِه تقُطِّع الُ أَوالْجِب بِه تريا سآنأَنَّ قُر لَوو راَألم ل لِّلّهى بتوالْم بِه كُلِّم أَو 
جميعا أَفَلَم ييأَسِ الَّذين آمنواْ أَن لَّو يشاء اللّه لَهدى الناس جميعا والَ يزالُ الَّذين كَفَرواْ 

ح مارِهن دا ملُّ قَرِيبحت ةٌ أَوواْ قَارِععنا صم بِمهيبصت فلخالَ ي إِنَّ اللّه اللّه دعو يأْتى يت
 اديعالْم  

  ولَقَد استهزِىَء بِرسلٍ من قَبلك فَأَملَيت للَّذين كَفَرواْ ثُم أَخذْتهم فَكَيف كَانَ عقَابِ  .32

 للّه شركَاء قُلْ سموهم أَم تنبئُونه بِما أَفَمن هو قَآئم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت وجعلُواْ .33
الَ يعلَم في اَألرضِ أَم بِظَاهرٍ من الْقَولِ بلْ زين للَّذين كَفَرواْ مكْرهم وصدواْ عنِ السبِيلِ 

 اده نم ا لَهفَم لِ اللّهلضن يمو  

  حياة الدنيا ولَعذَاب اآلخرة أَشق وما لَهم من اللّه من واقٍ لَّهم عذَاب في الْ .34

مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ تجرِي من تحتها اَألنهار أُكُلُها دآئم وِظلُّها تلْك عقْبى  .35
 رِينى الْكَافقْبعقَواْ وات ينالَّذ ارالن  

والَّذين آتيناهم الْكتاب يفْرحونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ومن اَألحزابِ من ينكر بعضه قُلْ إِنما  .36
  أُمرت أَنْ أَعبد اللّه وال أُشرِك بِه إِلَيه أَدعو وإِلَيه مآبِ 

يا ولَئنِ اتبعت أَهواءهم بعد ما جاءك من الْعلْمِ ما لَك من اللّه وكَذَلك أَنزلْناه حكْما عربِ .37
  من ولي والَ واقٍ 

ولَقَد أَرسلْنا رسالً من قَبلك وجعلْنا لَهم أَزواجا وذُريةً وما كَانَ لرسولٍ أَن يأْتي بِآية إِالَّ  .38
  ذْن اللّه لكُلِّ أَجلٍ كتاب بِإِ



  يمحو اللّه ما يشاء ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ  .39

40.  ابسا الْحنلَيعالَغُ والْب كلَيا عمفَإِن كنفَّيوتن أَو مهدعي نالَّذ ضعب كنرِيا نإِن مو  

تي اَألرض ننقُصها من أَطْرافها واللّه يحكُم الَ معقِّب لحكْمه وهو سرِيع أَولَم يرواْ أَنا نأْ .41
  الْحسابِ 

42.  الْكُفَّار لَمعيسفْسٍ وكُلُّ ن كِْسبا تم لَمعا ييعمج كْرالْم لّهفَل هِملن قَبم ينالَّذ كَرم قَدو
  لدارِ لمن عقْبى ا

43.  لْمع هندع نمو كُمنيبنِي ويا بهِيدش الً قُلْ كَفَى بِاللّهسرم تواْ لَسكَفَر ينقُولُ الَّذيو
 الْكتابِ 

 
 



 
  52 عدد آياتها - 14 سورة -سورة إبراهيم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  رِجختل كإِلَي اهلْنأَنز ابتزِيزِ الَر كالْع اطرإِلَى ص هِمبر ورِ بِإِذْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم اسالن
 يدمالْح  

2.  يددذَابٍ شع نم رِينلٌ لِّلْكَافيوضِ وي اَألرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ اللّه  

ى اآلخرة ويصدونَ عن سبِيلِ اللّه ويبغونها عوجا الَّذين يستحبونَ الْحياةَ الدنيا علَ .3
 يدعالَلٍ بي ضف كلَـئأُو  

وما أَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ بِلسان قَومه ليبين لَهم فَيضلُّ اللّه من يشاء ويهدي من يشاء  .4
 يمكالْح زِيزالْع وهو  

ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا أَنْ أَخرِج قَومك من الظُّلُمات إِلَى النورِ وذَكِّرهم بِأَيامِ اللّه إِنَّ  .5
  في ذَلك آليات لِّكُلِّ صبارٍ شكُورٍ 

جنَاكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوَء وإِذْ قَالَ موسى لقَومه اذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَيكُم إِذْ أَ .6
 يمظع كُمبن رالء مكُم بي ذَلفو اءكُمونَ نِسيحتسيو اءكُمنونَ أَبحذَبيذَابِ والْع  

  شديد وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم َألزِيدنكُم ولَئن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَ .7

8.  يدمح نِيلَغ ا فَإِنَّ اللّهيعمضِ جي اَألرن فمو مواْ أَنتكْفُرى إِن توسقَالَ مو  

9. إِالَّ اللّه مهلَمعالَ ي مهدعن بم ينالَّذو ودثَمو ادعوحٍ ومِ نقَو كُملن قَبم ينأُ الَّذبن كُمأْتي أَلَم
اءتا جإِنو م بِهلْتسا أُرا بِمنا كَفَرقَالُواْ إِنو هِماهي أَفْوف مهيدواْ أَيدفَر اتنيم بِالْبلُهسر مه

  لَفي شك مما تدعوننا إِلَيه مرِيبٍ 

10. ضِ ياَألرو اتاومرِ السفَاط كش ي اللّهأَف ملُهسر قَالَت وبِكُمن ذُنلَكُم م رفغيل وكُمعد
ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسـمى قَالُواْ إِنْ أَنتم إِالَّ بشر مثْلُنا ترِيدونَ أَن تصدونا عما كَانَ 

  يعبد آبآؤنا فَأْتونا بِسلْطَان مبِنيٍ 

11. إِن ن ملُهسر ملَه ا قَالَتمو هادبع ناء مشن يلَى مع نمي اللّه نلَـكو ثْلُكُمم رشإِالَّ ب نح
  كَانَ لَنا أَن نأْتيكُم بِسلْطَان إِالَّ بِإِذْن اللّه وعلَى اللّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ 



12. قَدو لَى اللّهكَّلَ عوتا أَالَّ نا لَنمو لَى اللّهعا وونمتا آذَيلَى منَّ عبِرصلَنا ولَنبا سانده 
  فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ 

13.  هِمى إِلَيحا فَأَونلَّتي منَّ فودعلَت آ أَونضأَر نـكُم منرِجخلَن هِملسرواْ لكَفَر ينقَالَ الَّذو
لهلَن مهبر نيمالظَّال كَن  

14.  يدعو افخي وقَامم افخ نمل كذَل مهدعن بم ضاَألر ـكُمننكسلَنو  

15.  نِيدارٍ عبكُلُّ ج ابخواْ وحفْتتاسو  

16.  يدداء صن مقَى مسيو منهج هآئرن وم  

17. و هِسيغي كَادالَ يو هعرجتي ذَابع هآئرن ومو تيبِم وا همو كَانن كُلِّ مم توالْم يهأْتي
  غَليظٌ 

مثَلُ الَّذين كَفَرواْ بِربهِم أَعمالُهم كَرماد اشتدت بِه الريح في يومٍ عاصف الَّ يقْدرونَ مما .18
ه كٍء ذَليلَى شواْ عبكَس يدعالَلُ الْبالض و  

19.  يددلْقٍ جبِخ أْتيو كُمبذْهأْ يشإِن ي بِالْحق ضاَألرو اتاومالس لَقخ أَنَّ اللّه رت أَلَم  

  وما ذَلك علَى اللَّه بِعزِيزٍ  .20

إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا منوبرزواْ للّه جميعا فَقَالَ الضعفَاء للَّذين استكْبرواْ  .21
عذَابِ اللّه من شيٍء قَالُواْ لَو هدانا اللّه لَهديناكُم سواء علَينآ أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا من 

  محيصٍ 

اللّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي اَألمر إِنَّ  .22
لي علَيكُم من سلْطَان إِالَّ أَن دعوتكُم فَاستجبتم لي فَالَ تلُومونِي ولُومواْ أَنفُسكُم ما أَناْ 

فَرت بِمآ أَشركْتمون من قَبلُ إِنَّ الظَّالمني لَهم بِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصرِخي إِني كَ
 يمأَل ذَابع  

وأُدخلَ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات جنات تجرِي من تحتها اَألنهار خالدين فيها  .23
 الَما سيهف مهتيحت هِمبر بِإِذْن  

24. اء أَلَممي السا فهعفَرو ا ثَابِتلُهأَص ةبطَي رةجةً كَشبةً طَيمثَالً كَلم اللّه برض فكَي رت   



  تؤتي أُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللّه اَألمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ  .25

  يثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ اَألرضِ ما لَها من قَرارٍ ومثلُ كَلمة خبِ .26

27.  نيمالظَّال لُّ اللّهضيو ةري اآلخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتواْ بِالْقَونآم ينالَّذ اللّه تثَبي
  ويفْعلُ اللّه ما يشاء 

  لَى الَّذين بدلُواْ نِعمةَ اللّه كُفْرا وأَحلُّواْ قَومهم دار الْبوارِ أَلَم تر إِ .28

29.  ارالْقَر بِئْسا وهنلَوصي منهج  

  وجعلُواْ للّه أَندادا لِّيضلُّواْ عن سبِيله قُلْ تمتعواْ فَإِنَّ مصريكُم إِلَى النارِ  .30

31. قُل لِّع يأْتلِ أَن ين قَبةً مالنِيعا ورس ماهقْنزا رمقُواْ منفيالَةَ وواْ الصيمقواْ ينآم ينالَّذ يادب
  يوم الَّ بيع فيه والَ خالَلٌ 

32. جراء فَأَخاء ممالس نلَ مأَنزو ضاَألرو اتاومالس لَقي خالَّذ قًا اللّهرِز اترالثَّم نم بِه 
 ارهاَألن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك لَكُم رخسو لَّكُم  

33.  ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو نيبآئد رالْقَمو سمالش ر لَكُمخسو  

34. أَلْتا سن كُلِّ ماكُم مآتو كَفَّار انَ لَظَلُوما إِنَّ اِإلنسوهصحالَ ت اللّه تمواْ نِعدعإِن تو وهم  

35.  امناَألص دبعأَن ن نِيبنِي وبناجا ونآم لَدـذَا الْبلْ هعاج بر يماهرإِذْ قَالَ إِبو  

   فَمن تبِعنِي فَإِنه مني ومن عصانِي فَإِنك غَفُور رحيم رب إِنهن أَضلَلْن كَثريا من الناسِ .36

ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا ليقيمواْ الصالَةَ  .37
  يهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ فَاجعلْ أَفْئدةً من الناسِ تهوِي إِلَ

ربنا إِنك تعلَم ما نخفي وما نعلن وما يخفَى علَى اللّه من شيٍء فَي اَألرضِ والَ في  .38
  السماء 

39. يلَ واعمرِ إِسبلَى الْكي عل بهي والَّذ لّهل دماء الْحعالد يعمي لَسبإِنَّ ر قحإِس  

  رب اجعلْنِي مقيم الصالَة ومن ذُريتي ربنا وتقَبلْ دعاء  .40

41.  ابسالْح قُومي موي نِنيمؤلْملو يدالولي ول را اغْفنبر  

   الظَّالمونَ إِنما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه اَألبصار والَ تحسبن اللّه غَافالً عما يعملُ .42



  مهطعني مقْنِعي رُءوسهِم الَ يرتد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئدتهم هواء  .43

44. نبواْ رظَلَم ينقُولُ الَّذفَي ذَابالْع يهِمأْتي موي اسرِ النأَنذو جِبلٍ قَرِيبٍ نا إِلَى أَجنرا أَخ
  دعوتك ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونواْ أَقْسمتم من قَبلُ ما لَكُم من زوالٍ 

 لَكُم وسكَنتم في مسـاكنِ الَّذين ظَلَمواْ أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِم وضربنا .45
  اَألمثَالَ 

  وقَد مكَرواْ مكْرهم وعند اللّه مكْرهم وإِن كَانَ مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ  .46

  فَالَ تحسبن اللّه مخلف وعده رسلَه إِنَّ اللّه عزِيز ذُو انتقَامٍ  .47

   والسماوات وبرزواْ للّه الْواحد الْقَهارِ يوم تبدلُ اَألرض غَير اَألرضِ .48

49.  فَادي اَألصف نِنيقَرم ذئموي نيرِمجى الْمرتو  

50.  ارالن مهوهجى وشغتو انرن قَطم مابِيلُهرس  

51. الْح رِيعس إِنَّ اللّه تبا كَسفْسٍ مكُلَّ ن زِي اللّهجيابِ لس  

 هـذَا بالَغٌ لِّلناسِ ولينذَرواْ بِه وليعلَمواْ أَنما هو إِلَـه واحد وليذَّكَّر أُولُواْ اَأللْبابِ  .52
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الَر تلْك آيات الْكتابِ وقُرآن مبِنيٍ  .1

2.  نيملسواْ مكَان واْ لَوكَفَر ينالَّذ دوا يمبر  

  ذَرهم يأْكُلُواْ ويتمتعواْ ويلْهِهِم اَألملُ فَسوف يعلَمونَ  .3

4.  لُومعم ابتا كلَهإِالَّ و ةين قَرا ملَكْنا أَهمو  

5. ا يما ولَهأَج ةأُم نم بِقسا تونَ مرأْختس  

  وقَالُواْ يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ  .6

7.  نيقادالص نم إِن كُنت كَةالئا بِالْمينأْتا تم لَّو  

8.  نظَرِينواْ إِذًا ما كَانمو كَةَ إِالَّ بِاحلَقالئلُ الْمزنا نم  

9.  نحا نظُونَ إِنافلَح ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن  

10.  نيلعِ اَألويي شف كلن قَبا ملْنسأَر لَقَدو  

  وما يأْتيهِم من رسولٍ إِالَّ كَانواْ بِه يستهزِؤونَ  .11

12.  نيرِمجي قُلُوبِ الْمف لُكُهسن ككَذَل  

  ت سنةُ اَألولني الَ يؤمنونَ بِه وقَد خلَ .13

  ولَو فَتحنا علَيهِم بابا من السماء فَظَلُّواْ فيه يعرجونَ  .14

  لَقَالُواْ إِنما سكِّرت أَبصارنا بلْ نحن قَوم مسحورونَ  .15

16.  رِيناظلنا لاهنيزا ووجراء بمي السا فلْنعج لَقَدو  

  وحفظْناها من كُلِّ شيطَان رجِيمٍ  .17

18.  بِنيم ابهش هعبفَأَت عمالس قرتنِ اسإِالَّ م  

19.  ونزوٍء مين كُلِّ شا ميها فنتأَنبو ياسوا ريها فنأَلْقَيا واهنددم ضاَألرو  

  ستم لَه بِرازِقني وجعلْنا لَكُم فيها معايِش ومن لَّ .20

  وإِن من شيٍء إِالَّ عندنا خزائنه وما ننزلُه إِالَّ بِقَدرٍ معلُومٍ  .21



22.  ازِنِنيبِخ لَه ما أَنتمو وهاكُمنقَياء فَأَساء ممالس نا ملْنفَأَنز حاقلَو احيا الرلْنسأَرو  

23. نحا لَنإنارِثُونَ والْو نحنو يتمنيِي وحن   

24.  رِينأْختسا الْمنملع لَقَدو نكُمم نيمقْدتسا الْمنملع لَقَدو  

25.  يملع يمكح هإِن مهرشحي وه كبإِنَّ رو  

26.  وننسإٍ ممح نالٍ ملْصن صانَ ما اِإلنسلَقْنخ لَقَدو  

  والْجآنَّ خلَقْناه من قَبلُ من نارِ السمومِ  .27

28.  وننسإٍ ممح نالٍ ملْصن صا مرشب قالي خإِن كَةالَئلْمل كبإِذْ قَالَ رو  

29.  يناجِدس واْ لَهي فَقَعوحن رم يهف تفَخنو هتيوفَإِذَا س  

   كُلُّهم أَجمعونَ فَسجد الْمآلئكَةُ .30

31.  يناجِدالس عكُونَ مى أَن يأَب يسلإِالَّ إِب  

32.  يناجِدالس عكُونَ مأَالَّ ت ا لَكم يسلا إِبقَالَ ي  

33.  وننسإٍ ممح نالٍ ملْصن صم هلَقْترٍ خشبل دجأَكُن لِّأَس قَالَ لَم  

  فَإِنك رجِيم قَالَ فَاخرج منها  .34

  وإِنَّ علَيك اللَّعنةَ إِلَى يومِ الدينِ  .35

  قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ  .36

37.  نظَرِينالْم نم كقَالَ فَإِن  

  إِلَى يومِ الْوقْت الْمعلُومِ  .38

39. ي اَألرف ملَه ننينِي ُألزتيآ أَغْوبِم بقَالَ ر نيعمأَج مهنُألغْوِيضِ و  

40.  نيلَصخالْم مهنم كادبإِالَّ ع  

41.  يمقتسم لَياطٌ عرذَا صقَالَ ه  

42.  اوِينالْغ نم كعبنِ اتلْطَانٌ إِالَّ مس هِملَيع لَك سي لَيادبإِنَّ ع  

43.  نيعمأَج مهدعولَم منهإِنَّ جو  

  ها سبعةُ أَبوابٍ لِّكُلِّ بابٍ منهم جزٌء مقْسوم لَ .44



45.  ونيعو اتني جف نيقتإِنَّ الْم  

46.  نِنيالَمٍ آما بِسلُوهخاد  

47.  نيقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهدي صا فا منعزنو  

48. بصا نيهف مهسمالَ ي جِنيرخا بِمهنم ما همو   

49.  يمحالر فُورا الْغي أَني أَنادبىْء عبن  

50.  يماَألل ذَابالْع وذَابِي هأَنَّ ع و  

51.  يمراَهإِب فين ضع مئْهبنو  

  إِذْ دخلُواْ علَيه فَقَالُواْ سالما قَالَ إِنا منكُم وجِلُونَ  .52

   الَ توجلْ إِنا نبشرك بِغالمٍ عليمٍ قَالُواْ .53

  قَالَ أَبشرتمونِي علَى أَن مسنِي الْكبر فَبِم تبشرونَ  .54

55.  نيالْقَانِط نكُن مفَالَ ت قبِالْح اكنرشقَالُواْ ب  

  قَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِالَّ الضآلُّونَ  .56

  قَالَ فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ  .57

58.  نيرِمجمٍ ما إِلَى قَولْنسا أُرقَالُواْ إِن  

59.  نيعمأَج موهجنا لَمإِن إِالَّ آلَ لُوط  

60.  ابِرِينالْغ نا لَمها إِننرقَد هأَترإِالَّ ام  

  فَلَما جاء آلَ لُوط الْمرسلُونَ  .61

  قَالَ إِنكُم قَوم منكَرونَ  .62

  قَالُواْ بلْ جِئْناك بِما كَانواْ فيه يمترونَ  .63

  وأَتيناك بالْحق وإِنا لَصادقُونَ  .64

 حيثُ تؤمرونَ فَأَسرِ بِأَهلك بِقطْعٍ من اللَّيلِ واتبِع أَدبارهم والَ يلْتفت منكُم أَحد وامضواْ  .65

66.  نيبِحصم قْطُوعالء مؤه ابِرأَنَّ د راَألم كذَل ها إِلَينيقَضو  

  وجاء أَهلُ الْمدينة يستبشرونَ  .67



68.  ونحفْضي فَالَ تفيالء ضؤقَالَ إِنَّ ه  

69.  ونزخالَ تو قُوا اللّهاتو  

70. ع كهنن لَمقَالُوا أَو نيالَمنِ الْع  

71.  نيلفَاع مي إِن كُنتاتنالء بؤقَالَ ه  

  لَعمرك إِنهم لَفي سكْرتهِم يعمهونَ  .72

73.  نيرِقشةُ محيالص مهذَتفَأَخ  

  فَجعلْنا عاليها سافلَها وأَمطَرنا علَيهِم حجارةً من سجيلٍ  .74

75. ي ذَلإِنَّ ف نيمسوتلِّلْم اتآلي ك  

  وإِنها لَبِسبِيلٍ مقيمٍ  .76

77.  نِنيؤمةً لِّلْمآلي كي ذَلإِنَّ ف  

78.  نيملَظَال كَةاَألي ابحإِن كَانَ أَصو  

  فَانتقَمنا منهم وإِنهما لَبِإِمامٍ مبِنيٍ  .79

80. سررِ الْمجاحل ابحأَص كَذَّب لَقَدو نيل  

81.  نيرِضعا مهنواْ عا فَكَانناتآي ماهنيآتو  

82.  نِنيا آموتيالِ بالْجِب نونَ متحنواْ يكَانو  

83.  نيبِحصةُ محيالص مهذَتفَأَخ  

  فَما أَغْنى عنهم ما كَانواْ يكِْسبونَ  .84

85. مو ضاَألرو اتاوما السلَقْنا خمو فْحفَحِ الصةٌ فَاصيةَ آلتاعإِنَّ السو قا إِالَّ بِالْحمهنيا ب
  الْجميلَ 

86.  يملالْع الَّقالْخ وه كبإِنَّ ر  

87.  يمظآنَ الْعالْقُرثَانِي والْم نا معبس اكنيآت لَقَدو  

88. ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدمالَ ت كاحنج ضفاخو هِملَينْ عزحالَ تو مهنا ماجوأَز 
 نِنيمؤلْمل  



89.  بِنيالْم يرذا الني أَنقُلْ إِنو  

90.  نيِسملَى املُقْتا علْنا أَنزكَم  

91.  نيضآنَ علُوا الْقُرعج ينالَّذ  

92.  نيعمأَج مهأَلَنسلَن كبرفَو  

93. ملُونَ عمعوا يا كَان  

94.  نيرِكشنِ الْمع رِضأَعو رمؤا تبِم عدفَاص  

95.  نيزِئهتسالْم اكنا كَفَيإِن  

  الَّذين يجعلُونَ مع اللّه إِلـها آخر فَسوف يعلَمونَ  .96

  ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما يقُولُونَ  .97

98. بفَس يناجِدالس نكُن مو كبر دمبِح ح  

99.  نيقالْي كيأْتى يتح كبر دباعو 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  أَتى أَمر اللّه فَالَ تستعجِلُوه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ  .1

2. زناْ يإِالَّ أَن الَ إِلَـه هواْ أَنرأَنْ أَنذ هادبع ناء مشن يلَى مع رِهأَم نوحِ مكَةَ بِالْرآلئلُ الْم
 قُونفَات  

  خلَق السماوات واَألرض بِالْحق تعالَى عما يشرِكُونَ  .3

4.  وفَإِذَا ه طْفَةن نانَ ماِإلنس لَقخ بِنيم يمصخ  

  واَألنعام خلَقَها لَكُم فيها دفٌء ومنافع ومنها تأْكُلُونَ  .5

  ولَكُم فيها جمالٌ حني ترِحيونَ وحني تسرحونَ  .6

   ربكُم لَرؤوف رحيم وتحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَّم تكُونواْ بالغيه إِالَّ بِشق اَألنفُسِ إِنَّ .7

  والْخيلَ والْبِغالَ والْحمري لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما الَ تعلَمونَ  .8

9.  نيعمأَج اكُمداء لَهش لَوو رآئا جهنمبِيلِ والس دقَص لَى اللّهعو  

  كُم منه شراب ومنه شجر فيه تِسيمونَ هو الَّذي أَنزلَ من السماء ماء لَّ .10

ينبِت لَكُم بِه الزرع والزيتونَ والنخيلَ واَألعناب ومن كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في ذَلك آليةً لِّقَومٍ .11
  يتفَكَّرونَ 

12. و سمالشو ارهالْنلَ واللَّي لَكُم رخسو اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف رِهبِأَم اترخسم ومجالْنو رالْقَم
  لِّقَومٍ يعقلُونَ 

  وما ذَرأَ لَكُم في اَألرضِ مختلفًا أَلْوانه إِنَّ في ذَلك آليةً لِّقَومٍ يذَّكَّرونَ  .13

14. هنأْكُلُواْ متل رحالْب رخي سالَّذ وهى ورتا وهونسلْبةً تلْيح هنواْ مرِجختستا وا طَرِيملَح 
  الْفُلْك مواخر فيه ولتبتغواْ من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

   وأَلْقَى في اَألرضِ رواسي أَن تميد بِكُم وأَنهارا وسبالً لَّعلَّكُم تهتدونَ .15

  وعالمات وبِالنجمِ هم يهتدونَ  .16

  أَفَمن يخلُق كَمن الَّ يخلُق أَفَال تذَكَّرونَ  .17



18.  يمحر فُورلَغ ا إِنَّ اللّهوهصحالَ ت ةَ اللّهمواْ نِعدعإِن تو  

  واللّه يعلَم ما تِسرونَ وما تعلنونَ  .19

20. عدي ينالَّذلَقُونَ وخي مهئًا ويلُقُونَ شخالَ ي اللّه ونن دونَ م  

  أَموات غَير أَحياء وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ  .21

  إِلَهكُم إِلَه واحد فَالَّذين الَ يؤمنونَ بِاآلخرة قُلُوبهم منكرةٌ وهم مستكْبِرونَ  .22

   اللّه يعلَم ما يِسرونَ وما يعلنونَ إِنه الَ يحب الْمستكْبِرِين الَ جرم أَنَّ .23

24.  نيلاَألو رياطقَالُواْ أَس كُمبلَ راذَا أَنزم ميلَ لَهإِذَا قو  

25. ينارِ الَّذزأَو نمو ةاميالْق مولَةً يكَام مهارزلُواْ أَومحيا لاء ملْمٍ أَالَ سرِ عيم بِغهلُّونضي 
  يزِرونَ 

26.  هِمقن فَوم قْفالس هِملَيع رفَخ داعالْقَو نم مهانينب ى اللّهفَأَت هِملن قَبم ينالَّذ كَرم قَد
  وأَتاهم الْعذَاب من حيثُ الَ يشعرونَ 

27. يالْق موي واْ ثُمأُوت ينقَالَ الَّذ يهِماقُّونَ فشت مكُنت ينالَّذ يكَآئرش نقُولُ أَييو زِيهِمخي ةام
 رِينلَى الْكَافوَء عالْسو موالْي يزإِنَّ الْخ لْمالْع  

28. اْ السفَأَلْقَو ي أَنفُِسهِممكَةُ ظَالالئالْم مفَّاهوتت ينالَّذ لَى إِنَّ اللّهوٍء بن سلُ ممعا نا كُنم لَم
  عليم بِما كُنتم تعملُونَ 

29.  رِينكَبتى الْمثْوم ا فَلَبِئْسيهف يندالخ منهج ابولُواْ أَبخفَاد  

ذين أَحسنواْ في هذه الدنيا حسنةٌ ولَدار وقيلَ للَّذين اتقَواْ ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُواْ خيرا لِّلَّ .30
 نيقتالْم ارد ملَنِعو ريخ ةراآلخ  

31.  زِي اللّهجي كونَ كَذَلآؤشا يا ميهف ملَه ارها اَألنهتحن ترِي مجا تهلُونخدي ندع اتنج
 نيقتالْم  

32. تت ينلُونَ الَّذمعت ما كُنتةَ بِمنلُواْ الْجخاد كُملَيع المقُولُونَ سي بِنيكَةُ طَيآلئالْم مفَّاهو  

هلْ ينظُرونَ إِالَّ أَن تأْتيهم الْمالئكَةُ أَو يأْتي أَمر ربك كَذَلك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم وما  .33
 مهونَ ظَلَممظْلي مهواْ أَنفُسن كَانلـكو اللّه  



  فَأَصابهم سيئَات ما عملُواْ وحاق بِهِم ما كَانواْ بِه يستهزِؤونَ  .34

35. رالَ حا وناؤال آبو نحٍء نين شم ونِهن دا مندبا عم اء اللّهش كُواْ لَورأَش ينقَالَ الَّذا ونم
 بِنيالغُ الْملِ إِالَّ الْبسلَى الرلْ عفَه هِملن قَبم ينلَ الَّذفَع كٍء كَذَلين شم ونِهن دم  

36.  ى اللّهده نم مهنفَم واْ الطَّاغُوتنِبتاجو واْ اللّهدباع والً أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو
هنمو كَذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيضِ فَانظُري اَألرواْ فاللَةُ فَِسريالض هلَيع قَّتح نم م  

37.  رِيناصن نم ما لَهملُّ وضن يي مدهالَ ي فَإِنَّ اللّه ماهدلَى هع رِصحإِن ت  

 يبعثُ اللّه من يموت بلَى وعدا علَيه حقا ولـكن أَكْثَر وأَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانِهِم الَ .38
  الناسِ الَ يعلَمونَ 

39.  بِنيواْ كَاذكَان مهواْ أَنكَفَر ينالَّذ لَمعيلو يهفُونَ فلتخي يالَّذ ملَه نيبيل  

40. دٍء إِذَا أَريشا للُنا قَومكُونُ إِنكُن فَي قُولَ لَهأَن ن اهن  

41. لَو رأَكْب ةراآلخ رلَأَجةً ونسا حيني الدف مهئَنوبواْ لَنما ظُلم دعن بم ي اللّهواْ فراجه ينالَّذو
  كَانواْ يعلَمونَ 

  الَّذين صبرواْ وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  .42

43. مونَ ولَمعالَ ت ملَ الذِّكْرِ إِن كُنتأَلُواْ أَهفَاس هِمي إِلَيوحاالً نإِالَّ رِج كلن قَبا ملْنسا أَر  

  بِالْبينات والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ  .44

أَفَأَمن الَّذين مكَرواْ السيئَات أَن يخِسف اللّه بِهِم اَألرض أَو يأْتيهم الْعذَاب من حيثُ الَ  .45
  يشعرونَ 

46.  جِزِينعم بِما هفَم قَلُّبِهِمي تف مذَهأْخي أَو  

  ؤوف رحيم أَو يأْخذَهم علَى تخوف فَإِنَّ ربكُم لَر .47

48.  مهو لّها لدجلِ سآئمالْشنيِ ومنِ الْيع الَلُهأُ ظفَيتٍء يين شم اللّه لَقا خاْ إِلَى موري لَم أَو
  داخرونَ 

   يستكْبِرونَ وللّه يسجد ما في السماوات وما في اَألرضِ من دآبة والْمآلئكَةُ وهم الَ .49

  يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ  .50



51.  ونبهفَار ايفَإي داحو إِله وا همنِ إِنينِ اثْنيذُواْ إِلـهختالَ ت قَالَ اللّهو  

   أَفَغير اللّه تتقُونَ ولَه ما في الْسماوات واَألرضِ ولَه الدين واصبا .52

  وما بِكُم من نعمة فَمن اللّه ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ  .53

  ثُم إِذَا كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُونَ  .54

   فَسوف تعلَمونَ ليكْفُرواْ بِما آتيناهم فَتمتعواْ .55

  ويجعلُونَ لما الَ يعلَمونَ نصيبا مما رزقْناهم تاللّه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ  .56

  ويجعلُونَ للّه الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ  .57

  وجهه مسودا وهو كَظيم وإِذَا بشر أَحدهم بِاُألنثَى ظَلَّ  .58

يتوارى من الْقَومِ من سوِء ما بشر بِه أَيمِسكُه علَى هون أَم يدسه في الترابِ أَالَ ساء ما  .59
  يحكُمونَ 

60. لَىثَلُ اَألعالْم لّهلِء ووثَلُ السم ةرونَ بِاآلخنمؤالَ ي ينلَّذل يمكالْح زِيزالْع وهو   

ولَو يؤاخذُ اللّه الناس بِظُلْمهِم ما ترك علَيها من دآبة ولَكن يؤخرهم إلَى أَجلٍ مسمى  .61
  فَإِذَا جاء أَجلُهم الَ يستأْخرونَ ساعةً والَ يستقْدمونَ 

يكْرهونَ وتصف أَلِْسنتهم الْكَذب أَنَّ لَهم الْحسنى الَ جرم أَنَّ لَهم الْنار ويجعلُونَ للّه ما  .62
  وأَنهم مفْرطُونَ 

63. موالْي مهيلو وفَه مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيفَز كلن قَبمٍ ما إِلَى أُملْنسأَر لَقَد اللّهت ملَهو 
 يمأَل ذَابع  

  وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِالَّ لتبين لَهم الَّذي اختلَفُواْ فيه وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ  .64

  يةً لِّقَومٍ يسمعونَ واللّه أَنزلَ من الْسماء ماء فَأَحيا بِه اَألرض بعد موتها إِنَّ في ذَلك آل .65

وإِنَّ لَكُم في اَألنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ لَّبنا خالصا سآئغا  .66
 ارِبِنيلشل  

67. سقًا حرِزا وكَرس هنذُونَ مختابِ تناَألعيلِ وخالن اترن ثَمممٍ وةً لِّقَوآلي كي ذَلا إِنَّ فن
  يعقلُونَ 



  وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ  .68

 شراب مختلف ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً يخرج من بطُونِها .69
  أَلْوانه فيه شفَاء للناسِ إِنَّ في ذَلك آليةً لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ 

واللّه خلَقَكُم ثُم يتوفَّاكُم ومنكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لكَي الَ يعلَم بعد علْمٍ شيئًا إِنَّ  .70
يملع اللّه يرقَد   

71.  لَكَتا ملَى مع هِمقي رِزآدلُواْ بِرفُض ينا الَّذقِ فَمزي الْرضٍ فعلَى بع كُمضعلَ بفَض اللّهو
  أَيمانهم فَهم فيه سواء أَفَبِنِعمة اللّه يجحدونَ 

72. جا واجوأَز أَنفُِسكُم نلَ لَكُم معج اللّهو نقَكُم مزرةً وفَدحو نِنياجِكُم بوأَز نلَ لَكُم مع
  الطَّيبات أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمت اللّه هم يكْفُرونَ 

 يستطيعونَ ويعبدونَ من دون اللّه ما الَ يملك لَهم رِزقًا من السماوات واَألرضِ شيئًا والَ .73
  فَالَ تضرِبواْ للّه اَألمثَالَ إِنَّ اللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ  .74

75.  قنفي وا فَهنسقًا حا رِزنم اهقْنزن رمٍء ويلَى شع رقْدلُوكًا الَّ يما مدبثَالً عم اللّه برض
   يستوونَ الْحمد للّه بلْ أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ منه سرا وجهرا هلْ

وضرب اللّه مثَالً رجلَينِ أَحدهما أَبكَم الَ يقْدر علَى شيٍء وهو كَلٌّ علَى مواله أَينما  .76
  الْعدلِ وهو علَى صراط مستقيمٍ يوجهه الَ يأْت بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِ

وللّه غَيب السماوات واَألرضِ وما أَمر الساعة إِالَّ كَلَمحِ الْبصرِ أَو هو أَقْرب إِنَّ اللّه علَى  .77
 يرٍء قَديكُلِّ ش  

مونَ شيئًا وجعلَ لَكُم الْسمع واَألبصار واَألفْئدةَ واللّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم الَ تعلَ .78
  لَعلَّكُم تشكُرونَ 

79.  اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف إِالَّ اللّه نِسكُهما ياء ممالس وي جف اترخسرِ ماْ إِلَى الطَّيوري أَلَم
  لِّقَومٍ يؤمنونَ 

 لَكُم من بيوتكُم سكَنا وجعلَ لَكُم من جلُود اَألنعامِ بيوتا تستخفُّونها يوم واللّه جعلَ .80
  ظَعنِكُم ويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حنيٍ 



ق ظالَالً وجعلَ لَكُم من الْجِبالِ أَكْنانا وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تقيكُم واللّه جعلَ لَكُم مما خلَ .81
  الْحر وسرابِيلَ تقيكُم بأْسكُم كَذَلك يتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلمونَ 

82. بِنيالَغُ الْمالْب كلَيا عماْ فَإِنلَّووفَإِن ت   

  يعرِفُونَ نِعمت اللّه ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ  .83

  ويوم نبعثُ من كُلِّ أُمة شهِيدا ثُم الَ يؤذَنُ للَّذين كَفَرواْ والَ هم يستعتبونَ  .84

85. ع فَّفخفَالَ ي ذَابواْ الْعظَلَم ينأى الَّذإِذَا رونَ ونظَري مالَ هو مهن  

وإِذَا رأى الَّذين أَشركُواْ شركَاءهم قَالُواْ ربنا هـؤالء شركَآؤنا الَّذين كُنا ندعو من  .86
  دونِك فَألْقَوا إِلَيهِم الْقَولَ إِنكُم لَكَاذبونَ 

  م وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ وأَلْقَواْ إِلَى اللّه يومئذ السلَ .87

  الَّذين كَفَرواْ وصدواْ عن سبِيلِ اللّه زِدناهم عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما كَانواْ يفِْسدونَ  .88

يدا علَى هـؤالء ونزلْنا ويوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيدا علَيهِم من أَنفُِسهِم وجِئْنا بِك شهِ .89
 نيملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهٍء ويا لِّكُلِّ شانيبت ابتالْك كلَيع  

إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ  .90
  كُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ يعظُ

91.  كُملَيع اللّه ملْتعج قَدا وهيدكوت دعانَ بمواْ اَألينقُضالَ تو مدتاهإِذَا ع اللّه دهفُواْ بِعأَوو
  كَفيالً إِنَّ اللّه يعلَم ما تفْعلُونَ 

 من بعد قُوة أَنكَاثًا تتخذُونَ أَيمانكُم دخالً بينكُم أَن والَ تكُونواْ كَالَّتي نقَضت غَزلَها .92
 يهف ما كُنتم ةاميالْق موي لَكُم ننيبلَيو بِه اللّه لُوكُمبا يمإِن ةأُم نى مبأَر يةٌ هكُونَ أُمت

  تختلفُونَ 

93. علَج اء اللّهش لَوا ومع أَلُنسلَتاء وشن يي مدهياء وشن يلُّ مضن يلكةً وداحةً وأُم لَكُم
  كُنتم تعملُونَ 

والَ تتخذُواْ أَيمانكُم دخالً بينكُم فَتزِلَّ قَدم بعد ثُبوتها وتذُوقُواْ الْسوَء بِما صددتم عن  .94
  اللّه ولَكُم عذَاب عظيم سبِيلِ 



  والَ تشترواْ بِعهد اللّه ثَمنا قَليالً إِنما عند اللّه هو خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ  .95

96. نِ مسم بِأَحهرواْ أَجربص ينالَّذ نزِيجلَناقٍ وب اللّه ندا عمو نفَدي كُمندا علُونَ ممعواْ يا كَان
من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم  .97

  بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ 

98.  طَانيالش نم ذْ بِاللّهعتآنَ فَاسالْقُر أْتجِيمِ فَإِذَا قَرالر  

  إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنواْ وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  .99

  إِنما سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ  .100

101. نا يبِم لَمأَع اللّهو ةكَانَ آيةً ما آيلْندإِذَا بالَ و مهلْ أَكْثَررٍ بفْتم ا أَنتملُ قَالُواْ إِنز
  يعلَمونَ 

قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ من ربك بِالْحق ليثَبت الَّذين آمنواْ وهدى وبشرى  .102
 نيملسلْمل  

103. ب هلِّمعا يمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَدـذَاوهو يمجأَع هونَ إِلَيدلْحي يانُ الَّذلِّس رش
 بِنيم بِيرانٌ عسل  

104.  يمأَل ذَابع ملَهو اللّه يهِمدهالَ ي اللّه اتونَ بِآينمؤالَ ي ينإِنَّ الَّذ  

  لّه وأُولـئك هم الْكَاذبونَ إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين الَ يؤمنونَ بِآيات ال .105

106.  حرن شن ملَـكو انبِاِإلمي نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِالَّ م انِهإمي دعن بم بِاللّه ن كَفَرم
 يمظع ذَابع ملَهو اللّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص  

  ستحبواْ الْحياةَ الْدنيا علَى اآلخرة وأَنَّ اللّه الَ يهدي الْقَوم الْكَافرِين ذَلك بِأَنهم ا .107

أُولَـئك الَّذين طَبع اللّه علَى قُلُوبِهِم وسمعهِم وأَبصارِهم وأُولَـئك هم الْغافلُونَ  .108
109. ه ةري اآلخف مهأَن مررونَ الَ جاسالْخ م  

ثُم إِنَّ ربك للَّذين هاجرواْ من بعد ما فُتنواْ ثُم جاهدواْ وصبرواْ إِنَّ ربك من  .110
 يمحر فُورا لَغهدعب  

111. هو لَتما عفْسٍ مفَّى كُلُّ نوتا وفِْسهن نلُ عادجفْسٍ تي كُلُّ نأْتت موالَ ي م



  يظْلَمونَ 

112.  كَانن كُلِّ ما مغَدا رقُها رِزيهأْتةً ينئطْمةً منآم تةً كَانيثَالً قَرم اللّه برضو
  فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانواْ يصنعونَ 

113.  ماءهج لَقَدونَ ومظَال مهو ذَابالْع مذَهفَأَخ وهفَكَذَّب مهنولٌ مسر  

  فَكُلُواْ مما رزقَكُم اللّه حالالً طَيبا واشكُرواْ نِعمت اللّه إِن كُنتم إِياه تعبدونَ  .114

يرِ ومآ أُهلَّ لغيرِ اللّه بِه فَمنِ اضطُر غَير إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والْدم ولَحم الْخرتِ .115
 يمحر غَفُور فَإِنَّ اللّه ادالَ عاغٍ وب  

والَ تقُولُواْ لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هـذَا حالَلٌ وهـذَا حرام لِّتفْترواْ علَى  .116
ي ينإِنَّ الَّذ بالْكَذ ونَ اللّهحفْلالَ ي بالْكَذ لَى اللّهونَ عرفْت  

117.  يمأَل ذَابع ملَهيلٌ وقَل اعتم  

وعلَى الَّذين هادواْ حرمنا ما قَصصنا علَيك من قَبلُ وما ظَلَمناهم ولَـكن كَانواْ  .118
  أَنفُسهم يظْلمونَ 

ن عملُواْ السوَء بِجهالَة ثُم تابواْ من بعد ذَلك وأَصلَحواْ إِنَّ ربك ثُم إِنَّ ربك للَّذي .119
 يمحر فُورا لَغهدعن بم  

120.  نيرِكشالْم نم كي لَمنِيفًا وح لّها لةً قَانِتكَانَ أُم يماهرإِنَّ إِب  

121. و اهبتاج همعا لِّأَنراكيمٍ شقتسم اطرإِلَى ص اهده  

122.  نيحالالص نلَم ةري اآلخف هإِنةً ونسا حيني الْدف اهنيآتو  

123.  نيرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم بِعات أَن كا إِلَينيحأَو ثُم  

الَّذين اختلَفُواْ فيه وإِنَّ ربك لَيحكُم بينهم يوم الْقيامة فيما إِنما جعلَ السبت علَى  .124
  كَانواْ فيه يختلفُونَ 

ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ  .125
  م بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين ربك هو أَعلَ

126.  ابِرينلِّلص ريخ ولَه متربن صلَئو م بِهتبوقا عثْلِ مواْ بِمباقفَع متاقَبإِنْ عو  



127. ي ضف كالَ تو هِملَينْ عزحالَ تو إِالَّ بِاللّه كربا صمو بِراصونَ وكُرما يمقٍ مي  

 إِنَّ اللّه مع الَّذين اتقَواْ والَّذين هم محِسنونَ  .128
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. جِدسامِ إِلَى الْمرالْح جِدسالْم نالً ملَي هدبى بِعري أَسانَ الَّذحبا سكْناري بى الَّذاَألقْص 
 ريصالب يعمالس وه ها إِنناتآي نم هرِينل لَهوح  

  وآتينا موسى الْكتاب وجعلْناه هدى لِّبنِي إِسرائيلَ أَالَّ تتخذُواْ من دونِي وكيالً  .2

3. هوحٍ إِنن عا ملْنمح نةَ ميا ذُركُورا شدبكَانَ ع   

  وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفِْسدنَّ في اَألرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِريا  .4

لَ الديارِ وكَانَفَإِذَا جاء وعد أُوالهما بعثْنا علَيكُم عبادا لَّنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسواْ خالَ .5
  وعدا مفْعوالً 

  ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِني وجعلْناكُم أَكْثَر نفريا  .6

7. اآلخ دعاء وا فَإِذَا جفَلَه مأْتإِنْ أَسو أَنفُِسكُمل منتسأَح منتسإِنْ أَح كُموهجواْ ووؤسيل ةر
  وليدخلُواْ الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرة وليتبرواْ ما علَواْ تتبِريا 

  عسى ربكُم أَن يرحمكُم وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم للْكَافرِين حصريا  .8

9. ـذَا الْقُرإِنَّ ه مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعي ينالَّذ نِنيمؤالْم رشبيو مأَقْو يي هلَّتي لدآنَ يِه
  أَجرا كَبِريا 

  وأَنَّ الَّذين الَ يؤمنونَ بِاآلخرة أَعتدنا لَهم عذَابا أَليما  .10

  لْخيرِ وكَانَ اِإلنسانُ عجوالً ويدع اِإلنسانُ بِالشر دعاءه بِا .11

وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةً لتبتغواْ فَضالً من  .12
ٍء فَصيكُلَّ شو ابسالْحو نِنيالس ددواْ علَمعتلو كُمبيالً رفْصت اهلْن  

  وكُلَّ إِنسان أَلْزمناه طَآئره في عنقه ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتابا يلْقَاه منشورا  .13

  اقْرأْ كَتابك كَفَى بِنفِْسك الْيوم علَيك حِسيبا  .14

ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها والَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ومامنِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن  .15
  كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسوالً 



16. دا تاهنرملُ فَدا الْقَوهلَيع قا فَحيهقُواْ فا فَفَسيهفرتا منرةً أَميقَر كلها أَن نندإِذَا أَرا وريم  

  وكَم أَهلَكْنا من الْقُرون من بعد نوحٍ وكَفَى بِربك بِذُنوبِ عباده خبِريًا بصريا  .17

من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نشاء لمن نرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصالها  .18
دا مومذْما مورح  

  ومن أَراد اآلخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا  .19

  كُال نمد هـؤالء وهـؤالء من عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظُورا  .20

   ولَآلخرةُ أَكْبر درجات وأَكْبر تفْضيالً انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ .21

  الَّ تجعل مع اللّه إِلَـها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُوالً  .22

23. دأَح ربالْك كندع نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيدالبِالْوو اهواْ إِالَّ إِيدبعأَالَّ ت كبى رقَضو ا أَومه
  كالَهما فَالَ تقُل لَّهمآ أُف والَ تنهرهما وقُل لَّهما قَوالً كَرِميا 

  واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغريا  .24

25. إِن ت كُمفُوسي نا فبِم لَمأَع كُمبا رغَفُور ابِنيَألوكَانَ ل هفَإِن نيحالواْ صكُون  

  وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ والَ تبذِّر تبذيرا  .26

  إِنَّ الْمبذِّرِين كَانواْ إِخوانَ الشياطنيِ وكَانَ الشيطَانُ لربه كَفُورا  .27

   تعرِضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فَقُل لَّهم قَوالً ميسورا وإِما .28

  والَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك والَ تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محسورا  .29

  يشاء ويقْدر إِنه كَانَ بِعباده خبِريا بصريا إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لمن  .30

  والَ تقْتلُواْ أَوالدكُم خشيةَ إِمالقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إنَّ قَتلَهم كَانَ خطًْءا كَبِريا  .31

  والَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساء سبِيالً  .32

 تقْتلُواْ النفْس الَّتي حرم اللّه إِالَّ بِاحلَق ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا فَالَ والَ .33
  يسرِف فِّي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا 

 يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ والَ تقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِالَّ بِالَّتي هي أَحسن حتى .34
  مسؤوالً 



  وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كلْتم وزِنواْ بِالقسطَاسِ الْمستقيمِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً  .35

36. رصالْبو عمإِنَّ الس لْمع بِه لَك سا لَيم قْفالَ توالً وؤسم هنكَانَ ع ككُلُّ أُولـئ ادالْفُؤو   

  والَ تمشِ في اَألرضِ مرحا إِنك لَن تخرِق اَألرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُوالً  .37

  كُلُّ ذَلك كَانَ سيئُه عند ربك مكْروها  .38

حكْمة والَ تجعلْ مع اللّه إِلَها آخر فَتلْقَى في جهنم ذَلك مما أَوحى إِلَيك ربك من الْ .39
  ملُوما مدحورا 

  أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنِني واتخذَ من الْمآلئكَة إِناثًا إِنكُم لَتقُولُونَ قَوالً عظيما  .40

41. آنـذَا الْقُري ها ففْنرص لَقَدا وفُورإِالَّ ن مهزِيدا يمواْ وذَّكَّريل   

  قُل لَّو كَانَ معه آلهةٌ كَما يقُولُونَ إِذًا الَّبتغواْ إِلَى ذي الْعرشِ سبِيالً  .42

  سبحانه وتعالَى عما يقُولُونَ علُوا كَبِريا  .43

رض ومن فيهِن وإِن من شيٍء إِالَّ يسبح بِحمده ولَـكن تسبح لَه السماوات السبع واَأل .44
  الَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حليما غَفُورا 

  وإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَّذين الَ يؤمنونَ بِاآلخرة حجابا مستورا  .45

46. و آني الْقُرف كبر تإِذَا ذَكَرا وقْرو ي آذَانِهِمفو وهفْقَهةً أَن ينأَك لَى قُلُوبِهِما علْنعج
  وحده ولَّواْ علَى أَدبارِهم نفُورا 

47. وجن مإِذْ هو كونَ إِلَيعمتسإِذْ ي ونَ بِهعمتسا يبِم لَمأَع نحونَ إِن نمقُولُ الظَّالى إِذْ ي
  تتبِعونَ إِالَّ رجالً مسحورا 

  انظُر كَيف ضربواْ لَك اَألمثَالَ فَضلُّواْ فَالَ يستطيعونَ سبِيالً  .48

  وقَالُواْ أَئذَا كُنا عظَاما ورفَاتا أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جديدا  .49

   حجارةً أَو حديدا قُل كُونواْ .50

51.  ةرلَ مأَو كُمي فَطَرا قُلِ الَّذنيدعن يقُولُونَ ميفَس ورِكُمدي صف ركْبا يملْقًا مخ أَو
  فَسينغضونَ إِلَيك رؤوسهم ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أَن يكُونَ قَرِيبا 

52.  وكُمعدي مويالً يإِالَّ قَل مونَ إِن لَّبِثْتظُنتو هدمونَ بِحجِيبتسفَت  



53.  انسِإلنطَانَ كَانَ ليإِنَّ الش مهنيرتَغُ بطَانَ ييإِنَّ الش نسأَح يي هقُولُواْ الَّتي يادبقُل لِّعو
  عدوا مبِينا 

54. شإِن ي بِكُم لَمأَع كُمبيالً ركو هِملَيع اكلْنسا أَرمو كُمذِّبعأْ يشإِن ي أَو كُممحرأْ ي  

وربك أَعلَم بِمن في السماوات واَألرضِ ولَقَد فَضلْنا بعض النبِيني علَى بعضٍ وآتينا  .55
  داوود زبورا 

56. تمعز ينواْ الَّذعوِيالً قُلِ ادحالَ تو نكُمع رالض فكُونَ كَشلمفَالَ ي ونِهن دم م  

أُولَـئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ  .57
  عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُورا 

ن من قَرية إِالَّ نحن مهلكُوها قَبلَ يومِ الْقيامة أَو معذِّبوها عذَابا شديدا كَانَ ذَلك في وإِ .58
  الْكتابِ مسطُورا 

مبصرةً فَظَلَمواْ وما منعنا أَن نرسلَ بِاآليات إِالَّ أَن كَذَّب بِها اَألولُونَ وآتينا ثَمود الناقَةَ  .59
  بِها وما نرسلُ بِاآليات إِالَّ تخوِيفًا 

وإِذْ قُلْنا لَك إِنَّ ربك أَحاطَ بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِالَّ فتنةً لِّلناسِ والشجرةَ  .60
فُهوخنو آني القُرةَ فونلْعا الْما كَبِريانيإِالَّ طُغ مهزِيدا يفَم م  

  وإِذْ قُلْنا للْمآلئكَة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إَالَّ إِبليس قَالَ أَأَسجد لمن خلَقْت طينا  .61

62. مِ الْقونِ إِلَى يترأَخ نلَئ لَيع تمي كَرـذَا الَّذه كتأَييالً قَالَ أَرإَالَّ قَل هتيذُر نِكَنتَألح ةامي
  قَالَ اذْهب فَمن تبِعك منهم فَإِنَّ جهنم جزآؤكُم جزاء موفُورا  .63

واستفْزِز منِ استطَعت منهم بِصوتك وأَجلب علَيهِم بِخيلك ورجِلك وشارِكْهم في  .64
  موالِ واَألوالد وعدهم وما يعدهم الشيطَانُ إِالَّ غُرورا اَأل

  إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ وكَفَى بِربك وكيالً  .65

  كُم رحيما ربكُم الَّذي يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ لتبتغواْ من فَضله إِنه كَانَ بِ .66

وإِذَا مسكُم الْضر في الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِالَّ إِياه فَلَما نجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتم وكَانَ  .67
  اِإلنسانُ كَفُورا 



   ثُم الَ تجِدواْ لَكُم وكيالً أَفَأَمنتم أَن يخِسف بِكُم جانِب الْبر أَو يرسلَ علَيكُم حاصبا .68

69.  متا كَفَررِقَكُم بِمغيحِ فَيالر نفا مقَاص كُملَيلَ عسرى فَيرةً أُخارت يهف كُميدعأَن ي منتأَم أَم
  ثُم الَ تجِدواْ لَكُم علَينا بِه تبِيعا 

70. محو منِي آدا بنمكَر لَقَدلَى وع ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْن
  كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً 

 يوم ندعو كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم فَمن أُوتي كتابه بِيمينِه فَأُولَـئك يقْرؤونَ كتابهم والَ .71
  يظْلَمونَ فَتيالً 

  ومن كَانَ في هـذه أَعمى فَهو في اآلخرة أَعمى وأَضلُّ سبِيالً  .72

  وإِن كَادواْ لَيفْتنونك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك لتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا الَّتخذُوك خليالً  .73

74. نتالَ أَن ثَبلَويالً وئًا قَليش هِمإِلَي كَنرت دتك لَقَد اك  

  إِذاً لَّأَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف الْممات ثُم الَ تجِد لَك علَينا نصريا  .75

  ك إِالَّ قَليالً وإِن كَادواْ لَيستفزونك من اَألرضِ ليخرِجوك منها وإِذًا الَّ يلْبثُونَ خالفَ .76

  سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك من رسلنا والَ تجِد لسنتنا تحوِيالً  .77

  أَقمِ الصالَةَ لدلُوك الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهودا  .78

79. لِ فَتاللَّي نما وودمحا مقَامم كبر ثَكعبى أَن يسع لَةً لَّكافن بِه دجه  

وقُل رب أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ واجعل لِّي من لَّدنك سلْطَانا  .80
  نصريا 

   كَانَ زهوقًا وقُلْ جاء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ .81

  وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمنِني والَ يزِيد الظَّالمني إَالَّ خسارا  .82

  وإِذَآ أَنعمنا علَى اِإلنسان أَعرض ونأَى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر كَانَ يؤوسا  .83

84. عبِيالً قُلْ كُلٌّ يى سدأَه وه نبِم لَمأَع كُمبفَر هلَتاكلَى شلُ عم  

  ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِالَّ قَليالً  .85

   تجِد لَك بِه علَينا وكيالً ولَئن شئْنا لَنذْهبن بِالَّذي أَوحينا إِلَيك ثُم الَ .86



  إِالَّ رحمةً من ربك إِنَّ فَضلَه كَانَ علَيك كَبِريا  .87

قُل لَّئنِ اجتمعت اِإلنس والْجِن علَى أَن يأْتواْ بِمثْلِ هـذَا الْقُرآن الَ يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ  .88
  ظَهِريا بعضهم لبعضٍ 

  ولَقَد صرفْنا للناسِ في هـذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِالَّ كُفُورا  .89

  وقَالُواْ لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من اَألرضِ ينبوعا  .90

91. فَجبٍ فَتنعيلٍ وخن نةٌ منج كُونَ لَكت ا أَوفْجِريا تاللَهخ ارهاَألن ر  

  أَو تسقطَ السماء كَما زعمت علَينا كسفًا أَو تأْتي بِاللّه والْمآلئكَة قَبِيالً  .92

93. لَ عزنى تتح كيقرل نمؤلَن ناء ومي السقَى فرت أَو فرخن زم تيب كُونَ لَكي ا أَونلَي
  كتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إَالَّ بشرا رسوالً 

  وما منع الناس أَن يؤمنواْ إِذْ جاءهم الْهدى إِالَّ أَن قَالُواْ أَبعثَ اللّه بشرا رسوالً  .94

95. ونَ مشمكَةٌ يآلئضِ مي اَألركَانَ ف والً قُل لَّوسلَكًا راء ممالس نهِم ملَيا علْنزلَن نينئطْم  

  قُلْ كَفَى بِاللّه شهِيدا بينِي وبينكُم إِنه كَانَ بِعباده خبِريا بصريا  .96

دونِه ونحشرهم يوم الْقيامةومن يهد اللّه فَهو الْمهتد ومن يضللْ فَلَن تجِد لَهم أَولياء من  .97
  علَى وجوههِم عميا وبكْما وصما مأْواهم جهنم كُلَّما خبت زِدناهم سعريا 

لَمبعوثُونَ خلْقًا ذَلك جزآؤهم بِأَنهم كَفَرواْ بِآياتنا وقَالُواْ أَئذَا كُنا عظَاما ورفَاتا أَإِنا  .98
  جديدا 

99.  ملَ لَهعجو مثْلَهم لُقخلَى أَن يع رقَاد ضاَألرو اتاومالس لَقي خالَّذ اْ أَنَّ اللّهوري لَمأَو
  أَجالً الَّ ريب فيه فَأَبى الظَّالمونَ إَالَّ كُفُورا 

100. زكُونَ خلمت مأَنت كَانَ قُل لَّوةَ اِإلنفَاقِ ويشخ مكْتسي إِذًا لَّأَمبر ةمحر نآئ
  اإلنسانُ قَتورا 

ولَقَد آتينا موسى تسع آيات بينات فَاسأَلْ بنِي إِسرائيلَ إِذْ جاءهم فَقَالَ لَه فرعونُ  .101
  إِني لَأَظُنك يا موسى مسحورا 

 لَقَد علمت ما أَنزلَ هـؤالء إِالَّ رب السماوات واَألرضِ بصآئر وإِني قَالَ .102



  لَأَظُنك يا فرعونُ مثْبورا 

  فَأَراد أَن يستفزهم من اَألرضِ فَأَغْرقْناه ومن معه جميعا  .103

104. ائرنِي إِسبل هدعن با مقُلْنيفًا ولَف ا بِكُمجِئْن ةراآلخ دعاء وفَإِذَا ج ضواْ اَألركُنيلَ اس
  وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ وما أَرسلْناك إِالَّ مبشرا ونذيرا  .105

106. ت اهلْنزنو كْثلَى ماسِ علَى النع أَهقْرتل اهقْنآناً فَرقُررتِيالً و  

قُلْ آمنواْ بِه أَو الَ تؤمنواْ إِنَّ الَّذين أُوتواْ الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ  .107
  لَألذْقَان سجدا 

  ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِن كَانَ وعد ربنا لَمفْعوالً  .108

109. ي َألذْقَانونَ لرخيا ووعشخ مهزِيديكُونَ وب  

110.  رهجالَ تى ونساء الْحماَألس واْ فَلَهعدا تا مأَي ـنمحواْ الرعأَوِ اد واْ اللّهعقُلِ اد
  بِصالَتك والَ تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيالً 

111. تي ي لَمالَّذ لّهل دمقُلِ الْحو كُن لَّهي لَمو لْكي الْمف رِيكش كُن لَّهلَم يا ولَدذْ وخ
 ولي من الذُّلَّ وكَبره تكْبِريا 

 



 
  110 عدد آياتها - 18 سورة -سورة الكهف 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. ي لَمو ابتالْك هدبلَى علَ عي أَنزالَّذ لَّهل دما الْحجوع ل لَّهعج  

قَيما لِّينذر بأْسا شديدا من لَّدنه ويبشر الْمؤمنِني الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا  .2
  حسنا 

  ماكثني فيه أَبدا  .3

  وينذر الَّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا  .4

   بِه من علْمٍ ولَا لآبائهِم كَبرت كَلمةً تخرج من أَفْواههِم إِن يقُولُونَ إِلَّا كَذبا ما لَهم .5

  فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آثَارِهم إِن لَّم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفًا  .6

  ها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَّ .7

  وإِنا لَجاعلُونَ ما علَيها صعيدا جرزا  .8

  أَم حِسبت أَنَّ أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجبا  .9

   لَّدنك رحمةً وهيئْ لَنا من أَمرِنا رشدا إِذْ أَوى الْفتيةُ إِلَى الْكَهف فَقَالُوا ربنا آتنا من .10

  فَضربنا علَى آذَانِهِم في الْكَهف سنِني عددا  .11

  ثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُوا أَمدا  .12

13. مهإِن قم بِالْحأَهبن كلَيع قُصن نحى نده ماهنزِدو هِمبوا بِرنةٌ آميتف   

وربطْنا علَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السماوات والْأَرضِ لَن ندعو من دونِه إِلَها  .14
  لَقَد قُلْنا إِذًا شطَطًا 

15. هآل ونِهن دذُوا مخا اتنملَاء قَوؤى هرنِ افْتمم أَظْلَم ننٍ فَميب لْطَانهِم بِسلَيونَ عأْتلَا يةً لَّو
  علَى اللَّه كَذبا 

وإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلَّا اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشر لَكُم ربكُم من رمحته ويهيئْ  .16
أَم نفَقًا لَكُم مررِكُم م  

17.  ذَات مهقْرِضت تبإِذَا غَرنيِ ومالْي ذَات هِمفن كَهع راوزت تإِذَا طَلَع سمى الشرتو



الشمالِ وهم في فَجوة منه ذَلك من آيات اللَّه من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَلَن
ا تدشرا ميلو لَه جِد  

18.  هياعرطٌ ذاسم بهكَلْبالِ ومالش ذَاتنيِ ومالْي ذَات مهقَلِّبنو قُودر مهقَاظًا وأَي مهبسحتو
   بِالْوصيد لَوِ اطَّلَعت علَيهِم لَولَّيت منهم فرارا ولَملئْت منهم رعبا

وكَذَلك بعثْناهم ليتساءلُوا بينهم قَالَ قَائلٌ منهم كَم لَبِثْتم قَالُوا لَبِثْنا يوما أَو بعض يومٍ  .19
يها أَزكَى قَالُوا ربكُم أَعلَم بِما لَبِثْتم فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينة فَلْينظُر أَ

  طَعاما فَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه ولْيتلَطَّف ولَا يشعرنَّ بِكُم أَحدا 

  إِنهم إِن يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعيدوكُم في ملَّتهِم ولَن تفْلحوا إِذًا أَبدا  .20

21.  هِملَيا عنثَرأَع ككَذَلونَ وعازنتا إِذْ ييهف بيةَ لَا راعأَنَّ السو قح اللَّه دعوا أَنَّ ولَمعيل
بينهم أَمرهم فَقَالُوا ابنوا علَيهِم بنيانا ربهم أَعلَم بِهِم قَالَ الَّذين غَلَبوا علَى أَمرِهم لَنتخذَنَّ 

سهِم ملَيا عجِد  

سيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ سادسهم كَلْبهم رجما بِالْغيبِ ويقُولُونَ  .22
 يهِمارِ فميلٌ فَلَا تإِلَّا قَل مهلَمعا يهِم متدبِع لَمي أَعبقُل ر مهكَلْب مهنثَامةٌ وعباء سرإِلَّا م

  ظَاهرا ولَا تستفْت فيهِم منهم أَحدا 

  ولَا تقُولَن لشيٍء إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا  .23

  إِلَّا أَن يشاء اللَّه واذْكُر ربك إِذَا نِسيت وقُلْ عسى أَن يهدينِ ربي لأَقْرب من هذَا رشدا  .24

  في كَهفهِم ثَلَاثَ مائَة سنِني وازدادوا تسعا ولَبِثُوا  .25

قُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السماوات والْأَرضِ أَبصر بِه وأَسمع ما لَهم من دونِه من  .26
  ولي ولَا يشرِك في حكْمه أَحدا 

  يك من كتابِ ربك لَا مبدلَ لكَلماته ولَن تجِد من دونِه ملْتحدا واتلُ ما أُوحي إِلَ .27

28.  مهنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدم بِالْغهبونَ رعدي ينالَّذ عم كفْسن بِراصو
نالد اةيةَ الْحزِين رِيدطًا تفُر هركَانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِنن ذع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وي  

وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاء فَلْيؤمن ومن شاء فَلْيكْفُر إِنا أَعتدنا للظَّالمني نارا أَحاطَ  .29



يستغيثُوا يغاثُوا بِماء كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءت بِهِم سرادقُها وإِن 
  مرتفَقًا 

  إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات إِنا لَا نضيع أَجر من أَحسن عملًا  .30

31. هِمتحن ترِي مجت ندع اتنج ملَه كلَئبٍ أُون ذَهم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحي ارهالْأَن 
تنسحو ابالثَّو منِع كائلَى الْأَرا عيهف نيئكتقٍ مربتإِسسٍ وندن سا مرضا خابيونَ ثسلْبيو

  مرتفَقًا 

32. هدأَحا للْنعنِ جلَيجثَلًا رم ملَه رِباضا ولْنعجلٍ وخا بِنماهفَفْنحابٍ ونأَع ننِ ميتنا جم
  بينهما زرعا 

  كلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلم منه شيئًا وفَجرنا خلَالَهما نهرا  .33

  نا أَكْثَر منك مالًا وأَعز نفَرا وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه وهو يحاوِره أَ .34

  ودخلَ جنته وهو ظَالم لِّنفِْسه قَالَ ما أَظُن أَن تبِيد هذه أَبدا  .35

  وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن رددت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا  .36

37.  لًا قَالَ لَهجر اكوس ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرن تم لَقَكي خبِالَّذ تأَكَفَر هاوِرحي وهو هباحص
  لَّكنا هو اللَّه ربي ولَا أُشرِك بِربي أَحدا  .38

  اللَّه إِن ترن أَنا أَقَلَّ منك مالًا وولَدا ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاء اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِ .39

فَعسى ربي أَن يؤتينِ خيرا من جنتك ويرسلَ علَيها حسبانا من السماء فَتصبِح صعيدا  .40
  زلَقًا 

  أَو يصبِح ماؤها غَورا فَلَن تستطيع لَه طَلَبا  .41

42. أُحا وقُولُ ييا وهوشرلَى عةٌ عاوِيخ يها ويهف ا أَنفَقلَى مع هكَفَّي قَلِّبي حبفَأَص رِهيطَ بِثَم
  لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحدا 

  ولَم تكُن لَّه فئَةٌ ينصرونه من دون اللَّه وما كَانَ منتصرا  .43

  ولَايةُ للَّه الْحق هو خير ثَوابا وخير عقْبا هنالك الْ .44

45.  حبضِ فَأَصالْأَر اتبن لَطَ بِهتاء فَاخمالس نم اهلْناء أَنزا كَمينالد اةيثَلَ الْحم ملَه رِباضو



   مقْتدرا هشيما تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء

  الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَوابا وخير أَملًا  .46

  ويوم نسير الْجِبالَ وترى الْأَرض بارِزةً وحشرناهم فَلَم نغادر منهم أَحدا  .47

48. لَ لَكُم وعجأَلَّن ن متمعلْ زب ةرلَ مأَو اكُملَقْنا خا كَمونمجِئْت ا لَّقَدفص كبلَى روا عرِضع
  موعدا 

بِ لَا ووضع الْكتاب فَترى الْمجرِمني مشفقني مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكتا .49
  يغادر صغريةً ولَا كَبِريةً إِلَّا أَحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولَا يظْلم ربك أَحدا 

50.  هبرِ رأَم نع قفَفَس الْجِن نكَانَ م يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآدوا لدجاس كَةلَائلْما لإِذْ قُلْنو
  تتخذُونه وذُريته أَولياء من دونِي وهم لَكُم عدو بِئْس للظَّالمني بدلًا أَفَ

 ما أَشهدتهم خلْق السماوات والْأَرضِ ولَا خلْق أَنفُِسهِم وما كُنت متخذَ الْمضلِّني عضدا  .51

52. روا شادقُولُ ني مويبِقًا ووم مهنيا بلْنعجو موا لَهجِيبتسي فَلَم مهوعفَد متمعز ينالَّذ يكَائ  

  ورأَى الْمجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواقعوها ولَم يجِدوا عنها مصرِفًا  .53

  من كُلِّ مثَلٍ وكَانَ الْإِنسانُ أَكْثَر شيٍء جدلًا ولَقَد صرفْنا في هذَا الْقُرآن للناسِ  .54

55.  أَو نيلةُ الْأَونس مهيأْتإِلَّا أَن ت مهبوا ررفغتسيى ودالْه ماءهوا إِذْ جنمؤأَن ي اسالن عنا ممو
  يأْتيهم الْعذَاب قُبلًا 

56. سرلُ الْمسرا نمو وا بِهضحديلِ لاطوا بِالْبكَفَر ينلُ الَّذادجيو رِيننذمو رِينشبإِلَّا م نيل
  الْحق واتخذُوا آياتي وما أُنذروا هزوا 

نا جعلْنا علَى ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربه فَأَعرض عنها ونِسي ما قَدمت يداه إِ .57
  قُلُوبِهِم أَكنةً أَن يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْرا وإِن تدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتدوا إِذًا أَبدا 

58. ل لَّهب ذَابالْع ملَ لَهجوا لَعبا كَسم بِمذُهاخؤي لَو ةمحذُو الر فُورالْغ كبرلَّن و دعوم م
  يجِدوا من دونِه موئلًا 

  وتلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لمهلكهِم موعدا  .59

  وإِذْ قَالَ موسى لفَتاه لَا أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُبا  .60



61. لَغا با فَلَمبررِ سحي الْبف بِيلَهذَ سخا فَاتمهوتا حِسيا ننِهِميب عمجا م  

  فَلَما جاوزا قَالَ لفَتاه آتنا غَداءنا لَقَد لَقينا من سفَرِنا هذَا نصبا  .62

ت وما أَنسانِيه إِلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرة فَإِني نِسيت الْحو .63
  واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجبا 

  قَالَ ذَلك ما كُنا نبغِ فَارتدا علَى آثَارِهما قَصصا  .64

65. م اهنلَّمعا ونندع نةً ممحر اهنيا آتنادبع نا مدبا عدجا فَولْما عنن لَّد  

  قَالَ لَه موسى هلْ أَتبِعك علَى أَن تعلِّمنِ مما علِّمت رشدا  .66

  قَالَ إِنك لَن تستطيع معي صبرا  .67

  وكَيف تصبِر علَى ما لَم تحطْ بِه خبرا  .68

  عصي لَك أَمرا قَالَ ستجِدنِي إِن شاء اللَّه صابِرا ولَا أَ .69

  قَالَ فَإِن اتبعتنِي فَلَا تسأَلْنِي عن شيٍء حتى أُحدثَ لَك منه ذكْرا  .70

  فَانطَلَقَا حتى إِذَا ركبا في السفينة خرقَها قَالَ أَخرقْتها لتغرِق أَهلَها لَقَد جِئْت شيئًا إِمرا  .71

  م أَقُلْ إِنك لَن تستطيع معي صبرا قَالَ أَلَ .72

  قَالَ لَا تؤاخذْنِي بِما نِسيت ولَا ترهقْنِي من أَمرِي عسرا  .73

74. ئًا نيش جِئْت فْسٍ لَّقَدرِ نيةً بِغيكا زفْسن لْتقَالَ أَقَت لَها فَقَتا غُلَاميى إِذَا لَقتا فَانطَلَقَا حكْر  

  قَالَ أَلَم أَقُل لَّك إِنك لَن تستطيع معي صبرا  .75

  قَالَ إِن سأَلْتك عن شيٍء بعدها فَلَا تصاحبنِي قَد بلَغت من لَّدني عذْرا  .76

يضيفُوهما فَوجدا فيها جِدارا يرِيد فَانطَلَقَا حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَرية استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن  .77
  أَنْ ينقَض فَأَقَامه قَالَ لَو شئْت لَاتخذْت علَيه أَجرا 

  قَالَ هذَا فراق بينِي وبينِك سأُنبئُك بِتأْوِيلِ ما لَم تستطع علَيه صبرا  .78

79. تةُ فَكَانينفا السأَم كلم ماءهركَانَ وا وهيبأَنْ أَع دترِ فَأَرحي الْبلُونَ فمعي نياكسمل 
  يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصبا 

  وأَما الْغلَام فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ فَخشينا أَن يرهقَهما طُغيانا وكُفْرا  .80



81. لَهدبا أَن يندا فَأَرمحر بأَقْركَاةً وز هنا مريا خمهبا رم  

وأَما الْجِدار فَكَانَ لغلَامينِ يتيمينِ في الْمدينة وكَانَ تحته كَرتٌ لَّهما وكَانَ أَبوهما صالحا  .82
هما رحمةً من ربك وما فَعلْته عن أَمرِي فَأَراد ربك أَنْ يبلُغا أَشدهما ويستخرِجا كَرتَ

  ذَلك تأْوِيلُ ما لَم تسطع علَيه صبرا 

  ويسأَلُونك عن ذي الْقَرنينِ قُلْ سأَتلُو علَيكُم منه ذكْرا  .83

84. ين كُلِّ شم اهنيآتضِ وي الْأَرف ا لَهكَّنا ما إِنببٍء س  

  فَأَتبع سببا  .85

حتى إِذَا بلَغَ مغرِب الشمسِ وجدها تغرب في عينٍ حمئَة ووجد عندها قَوما قُلْنا يا ذَا  .86
  الْقَرنينِ إِما أَن تعذِّب وإِما أَن تتخذَ فيهِم حسنا 

87. وفَس ن ظَلَما ما قَالَ أَمكْرا نذَابع هذِّبعفَي هبإِلَى ر دري ثُم هذِّبعن ف  

  وأَما من آمن وعملَ صالحا فَلَه جزاء الْحسنى وسنقُولُ لَه من أَمرِنا يسرا  .88

  ثُم أَتبع سببا  .89

90. ا تهدجسِ ومالش عطْللَغَ مى إِذَا بتا حرتا سونِهن دم مل لَّهعجن مٍ لَّملَى قَوع طْلُع  

  كَذَلك وقَد أَحطْنا بِما لَديه خبرا  .91

  ثُم أَتبع سببا  .92

  حتى إِذَا بلَغَ بين السدينِ وجد من دونِهِما قَوما لَّا يكَادونَ يفْقَهونَ قَولًا  .93

 ذَا الْقَرنينِ إِنَّ يأْجوج ومأْجوج مفِْسدونَ في الْأَرضِ فَهلْ نجعلُ لَك خرجا علَى قَالُوا يا .94
  أَن تجعلَ بيننا وبينهم سدا 

   قَالَ ما مكَّني فيه ربي خير فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما .95

آتونِي زبر الْحديد حتى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ انفُخوا حتى إِذَا جعلَه نارا قَالَ  .96
  آتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْرا 

  فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْبا  .97

  إِذَا جاء وعد ربي جعلَه دكَّاء وكَانَ وعد ربي حقا قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَ .98



  وتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ ونفخ في الصورِ فَجمعناهم جمعا  .99

  وعرضنا جهنم يومئذ لِّلْكَافرِين عرضا  .100

101. نيأَع تكَان ينا الَّذعمونَ سيعطتسوا لَا يكَانكْرِي ون ذطَاء عي غف مه  

102.  منها جندتا أَعاء إِنيلونِي أَون دي مادبذُوا عختوا أَن يكَفَر ينالَّذ ِسبأَفَح
  للْكَافرِين نزلًا 

  قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا  .103

  ن ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا الَّذي .104

105.  موي ملَه يمقفَلَا ن مالُهمأَع بِطَتفَح هقَائلو هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذ كأُولَئ
  الْقيامة وزنا 

106. نهج مهاؤزج كا ذَلوزي هلسري واتذُوا آيخاتوا وا كَفَربِم م  

  إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانت لَهم جنات الْفردوسِ نزلًا  .107

  خالدين فيها لَا يبغونَ عنها حولًا  .108

109. بر اتما لِّكَلاددم رحكَانَ الْب قُل لَّو لَوي وبر اتمكَل نفَدلَ أَن تقَب رحالْب دفي لَن
  جِئْنا بِمثْله مددا 

110.  هبقَاء رو لجرن كَانَ يفَم داحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنمقُلْ إِن
شلَا يا وحاللًا صملْ عمعا فَلْيدأَح هبر ةادببِع رِك 

 



 
  98 عدد آياتها -  19 سورة -سورة مريم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  كهيعص  .1

  ذكْر رحمة ربك عبده زكَرِيا  .2

  إِذْ نادى ربه نِداء خفيا  .3

4. ش أْسلَ الرعتاشي ونم ظْمالْع نهي وإِن با قَالَ ريقش بر كائعأَكُن بِد لَما وبي  

  وإِني خفْت الْموالي من ورائي وكَانت امرأَتي عاقرا فَهب لي من لَّدنك وليا  .5

  يرِثُنِي ويرِثُ من آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضيا  .6

  غلَامٍ اسمه يحيى لَم نجعل لَّه من قَبلُ سميا يا زكَرِيا إِنا نبشرك بِ .7

  قَالَ رب أَنى يكُونُ لي غُلَام وكَانت امرأَتي عاقرا وقَد بلَغت من الْكبرِ عتيا  .8

  م تك شيئًا قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هو علَي هين وقَد خلَقْتك من قَبلُ ولَ .9

  قَالَ رب اجعل لِّي آيةً قَالَ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَ لَيالٍ سوِيا  .10

  فَخرج علَى قَومه من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَن سبحوا بكْرةً وعشيا  .11

12. يآتو ةبِقُو ابتالْك ذى خيحا يا يبِيص كْمالْح اهن  

  وحنانا من لَّدنا وزكَاةً وكَانَ تقيا  .13

  وبرا بِوالديه ولَم يكُن جبارا عصيا  .14

  وسلَام علَيه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا  .15

16. انت إِذ ميرابِ متي الْكف اذْكُرا ويقرا شكَانا مهلأَه نم ذَتب  

  فَاتخذَت من دونِهِم حجابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشرا سوِيا  .17

  قَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمن منك إِن كُنت تقيا  .18

19.  بأَهل كبولُ رسا را أَنما قَالَ إِنيكا زغُلَام لَك  

  قَالَت أَنى يكُونُ لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغيا  .20

  قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هو علَي هين ولنجعلَه آيةً للناسِ ورحمةً منا وكَانَ أَمرا مقْضيا  .21



22. بفَانت هلَتما فَحيا قَصكَانم بِه ذَت  

  فَأَجاءها الْمخاض إِلَى جِذْعِ النخلَة قَالَت يا لَيتنِي مت قَبلَ هذَا وكُنت نسيا منِسيا  .23

  فَناداها من تحتها أَلَّا تحزنِي قَد جعلَ ربك تحتك سرِيا  .24

  النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا وهزي إِلَيك بِجِذْعِ  .25

26. ا فَلَنمونِ صمحلرل تذَري ني إِنا فَقُولدرِ أَحشالْب نم يِنرا تا فَإِمنيي عقَربِي وراشي وفَكُل
  أُكَلِّم الْيوم إِنِسيا 

27. قَالُوا ي لُهمحا تهمقَو بِه تا فَأَتئًا فَرِييش جِئْت لَقَد ميرا م  

  يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوٍء وما كَانت أُمك بغيا  .28

  فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا  .29

30.  ابتالْك انِيآت اللَّه دبي عا قَالَ إِنبِيلَنِي نعجو  

  وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت وأَوصانِي بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا  .31

  وبرا بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جبارا شقيا  .32

33. يثُ حعأُب مويو وتأَم مويو دتلو موي لَيع لَامالسا و  

  ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَّذي فيه يمترونَ  .34

  ما كَانَ للَّه أَن يتخذَ من ولَد سبحانه إِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ  .35

36. اطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر إِنَّ اللَّهو يمقتس  

  فَاختلَف الْأَحزاب من بينِهِم فَويلٌ لِّلَّذين كَفَروا من مشهد يومٍ عظيمٍ  .37

  أَسمع بِهِم وأَبصر يوم يأْتوننا لَكنِ الظَّالمونَ الْيوم في ضلَالٍ مبِنيٍ  .38

39.  يإِذْ قُض ةرسالْح موي مهرأَنذونَ ونمؤلَا ي مهو ي غَفْلَةف مهو رالْأَم  

  إِنا نحن نرِثُ الْأَرض ومن علَيها وإِلَينا يرجعونَ  .40

  واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ صديقًا نبِيا  .41

42. ا لَا يم دبعت مل تا أَبي أَبِيهئًا إِذْ قَالَ ليش نكنِي عغلَا يو رصبلَا يو عمس  

  يا أَبت إِني قَد جاءنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطًا سوِيا  .43



  يا أَبت لَا تعبد الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ للرحمنِ عصيا  .44

45. إِن تا أَبا ييلو طَانيلشكُونَ لن فَتمحالر نم ذَابع كسمأَن ي افي أَخ  

  قَالَ أَراغب أَنت عن آلهتي يا إِبراهيم لَئن لَّم تنته لَأَرجمنك واهجرنِي مليا  .46

  انَ بِي حفيا قَالَ سلَام علَيك سأَستغفر لَك ربي إِنه كَ .47

  وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ من دون اللَّه وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاء ربي شقيا  .48

  فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ من دون اللَّه وهبنا لَه إِسحق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا  .49

  ووهبنا لَهم من رحمتنا وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا  .50

  واذْكُر في الْكتابِ موسى إِنه كَانَ مخلَصا وكَانَ رسولًا نبِيا  .51

  وناديناه من جانِبِ الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربناه نجِيا  .52

53. م ا لَهنبهوا وبِيونَ ناره اها أَخنتمحن ر  

  واذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كَانَ صادق الْوعد وكَانَ رسولًا نبِيا  .54

  وكَانَ يأْمر أَهلَه بِالصلَاة والزكَاة وكَانَ عند ربه مرضيا  .55

56. ابِ إِدتي الْكف اذْكُرا وبِييقًا ندكَانَ ص هإِن رِيس  

  ورفَعناه مكَانا عليا  .57

58.  ةين ذُرموحٍ ون عا ملْنمح نممو مآد ةين ذُرم نيبِيالن نهِم ملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ كلَئأُو
نيده نمميلَ وائرإِسو يماهرا إِبيكبا ودجوا سرن خمحالر اتآي هِملَيلَى عتا إِذَا تنيبتاجا و 

  فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا  .59

60. دي كلَئا فَأُوحاللَ صمعو نآمو ابن تئًا إِلَّا ميونَ شظْلَملَا يةَ ونلُونَ الْجخ  

  جنات عدن الَّتي وعد الرحمن عباده بِالْغيبِ إِنه كَانَ وعده مأْتيا  .61

  لَا يسمعونَ فيها لَغوا إِلَّا سلَاما ولَهم رِزقُهم فيها بكْرةً وعشيا  .62

63. نالْج لْكا تيقن كَانَ تا منادبع نورِثُ مي نةُ الَّت  

  وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بين أَيدينا وما خلْفَنا وما بين ذَلك وما كَانَ ربك نِسيا  .64

65. اصو هدبا فَاعمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس با ريمس لَه لَمعلْ ته هتادبعل طَبِر  



  ويقُولُ الْإِنسانُ أَئذَا ما مت لَسوف أُخرج حيا  .66

  أَولَا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه من قَبلُ ولَم يك شيئًا  .67

68. ضحلَن ثُم نياطيالشو مهنرشحلَن كبرا فَويجِث منهلَ جوح مهنر  

  ثُم لَنرتِعن من كُلِّ شيعة أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عتيا  .69

  ثُم لَنحن أَعلَم بِالَّذين هم أَولَى بِها صليا  .70

71. يقْضا ممتح كبلَى را كَانَ عهارِدإِلَّا و نكُمإِن ما و  

  ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثيا  .72

وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَي الْفَرِيقَينِ خير مقَاما  .73
  وأَحسن نديا 

74. لَها قَبلَكْنأَه كَما ورِئْيأَثَاثًا و نسأَح مه نن قَرم م  

قُلْ من كَانَ في الضلَالَة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ إِما الْعذَاب وإِما  .75
  الساعةَ فَسيعلَمونَ من هو شر مكَانا وأَضعف جندا 

76. يا ودرم ريخا وابثَو كبر ندع ريخ اتحالالص اتياقالْبى ودا هودتاه ينالَّذ اللَّه زِيد  

  أَفَرأَيت الَّذي كَفَر بِآياتنا وقَالَ لَأُوتين مالًا وولَدا  .77

78. نِ عمحالر ندذَ عخأَمِ ات بيالْغ ا أَاطَّلَعده  

  كَلَّا سنكْتب ما يقُولُ ونمد لَه من الْعذَابِ مدا  .79

  ونرِثُه ما يقُولُ ويأْتينا فَردا  .80

  واتخذُوا من دون اللَّه آلهةً لِّيكُونوا لَهم عزا  .81

  كَلَّا سيكْفُرونَ بِعبادتهِم ويكُونونَ علَيهِم ضدا  .82

  أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياطني علَى الْكَافرِين تؤزهم أَزا  .83

  فَلَا تعجلْ علَيهِم إِنما نعد لَهم عدا  .84

  يوم نحشر الْمتقني إِلَى الرحمنِ وفْدا  .85

  ونسوق الْمجرِمني إِلَى جهنم وِردا  .86



87. ا لَا يدهنِ عمحالر ندذَ عخنِ اتةَ إِلَّا مفَاعكُونَ الشلم  

  وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا  .88

  لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا  .89

  تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ هدا  .90

91. حلرا لوعا أَن دلَدنِ وم  

  وما ينبغي للرحمنِ أَن يتخذَ ولَدا  .92

  إِن كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبدا  .93

  لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا  .94

  وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا  .95

96. وا ونآم ينا إِنَّ الَّذدو نمحالر ملُ لَهعجيس اتحاللُوا الصمع  

  فَإِنما يسرناه بِلسانِك لتبشر بِه الْمتقني وتنذر بِه قَوما لُّدا  .97

98.  ملَه عمست أَو دأَح نم مهنم سحلْ ته نن قَرم ملَها قَبلَكْنأَه كَما ورِكْز 

 



 
  135 عدد آياتها - 20 سورة -سورة طه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  طه  .1

  ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لتشقَى  .2

  إِلَّا تذْكرةً لِّمن يخشى  .3

  ترتِيلًا ممن خلَق الْأَرض والسماوات الْعلَى  .4

   الرحمن علَى الْعرشِ استوى .5

  لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وما بينهما وما تحت الثَّرى  .6

  وإِن تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَى  .7

  اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْأَسماء الْحسنى  .8

  وهلْ أَتاك حديثُ موسى  .9

ى نارا فَقَالَ لأَهله امكُثُوا إِني آنست نارا لَّعلِّي آتيكُم منها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النارِ إِذْ رأَ .10
  هدى 

  فَلَما أَتاها نودي يا موسى  .11

  إِني أَنا ربك فَاخلَع نعلَيك إِنك بِالْواد الْمقَدسِ طُوى  .12

  اخترتك فَاستمع لما يوحى وأَنا  .13

  إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وأَقمِ الصلَاةَ لذكْرِي  .14

  إِنَّ الساعةَ ءاَتيةٌ أَكَاد أُخفيها لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى  .15

16. نمؤالَ ي نا مهنع كندصى فَالَ يدرفَت اهوه عباتا وبِه   

  وما تلْك بِيمينِك يا موسى  .17

  قَالَ هي عصاي أَتوكَّأُ علَيها وأَهش بِها علَى غَنمي ولي فيها مآرِب أُخرى  .18

  قَالَ أَلْقها يا موسى  .19

  فَأَلْقَاها فَإِذَا هي حيةٌ تسعى  .20



21. ا الْأُولَى قَالَ خهتريا سهيدعنس فخلَا تا وذْه  

  واضمم يدك إِلَى جناحك تخرج بيضاء من غَيرِ سوٍء آيةً أُخرى  .22

  لنرِيك من آياتنا الْكُبرى  .23

  اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى  .24

  قَالَ رب اشرح لي صدرِي  .25

26. سيرِي وي أَمل ر  

  واحلُلْ عقْدةً من لِّسانِي  .27

  يفْقَهوا قَولي  .28

  واجعل لِّي وزِيرا من أَهلي  .29

  هارونَ أَخي  .30

  اشدد بِه أَزرِي  .31

  وأَشرِكْه في أَمرِي  .32

  كَي نسبحك كَثريا  .33

  ونذْكُرك كَثريا  .34

  إِنك كُنت بِنا بصريا  .35

  لَ قَد أُوتيت سؤلَك يا موسى قَا .36

  ولَقَد مننا علَيك مرةً أُخرى  .37

  إِذْ أَوحينا إِلَى أُمك ما يوحى  .38

39. لَّه ودعلِّي و ودع ذْهأْخلِ ياحبِالس مالْي هلْقفَلْي مي الْيف يهففَاقْذ وتابي التف يهفاقْذ أَن 
  وأَلْقَيت علَيك محبةً مني ولتصنع علَى عينِي 

إِذْ تمشي أُختك فَتقُولُ هلْ أَدلُّكُم علَى من يكْفُلُه فَرجعناك إِلَى أُمك كَي تقَر عينها ولَا  .40
و مالْغ نم اكنيجا فَنفْسن لْتقَتنَ وزحت جِئْت ثُم نيدلِ مي أَهف نِنيس ا فَلَبِثْتونفُت اكنفَت

  علَى قَدرٍ يا موسى 



  واصطَنعتك لنفِْسي  .41

  اذْهب أَنت وأَخوك بِآياتي ولَا تنِيا في ذكْرِي  .42

  اذْهبا إِلَى فرعونَ إِنه طَغى  .43

44. نلًا لَّيقَو ى فَقُولَا لَهشخي أَو ذَكَّرتي لَّها لَّع  

  قَالَا ربنا إِننا نخاف أَن يفْرطَ علَينا أَو أَن يطْغى  .45

  قَالَ لَا تخافَا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى  .46

ا تعذِّبهم قَد جِئْناك بِآية من ربك فَأْتياه فَقُولَا إِنا رسولَا ربك فَأَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ ولَ .47
  والسلَام علَى منِ اتبع الْهدى 

  إِنا قَد أُوحي إِلَينا أَنَّ الْعذَاب علَى من كَذَّب وتولَّى  .48

  قَالَ فَمن ربكُما يا موسى  .49

  قَه ثُم هدى قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْ .50

  قَالَ فَما بالُ الْقُرون الْأُولَى  .51

  قَالَ علْمها عند ربي في كتابٍ لَّا يضلُّ ربي ولَا ينسى  .52

53.  ا بِهنجراء فَأَخاء ممالس نلَ مأَنزلًا وبا سيهف لَكُم لَكسا ودهم ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ
  زواجا من نبات شتى أَ

  كُلُوا وارعوا أَنعامكُم إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّأُولي النهى  .54

  منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى  .55

  ولَقَد أَريناه آياتنا كُلَّها فَكَذَّب وأَبى  .56

   أَجِئْتنا لتخرِجنا من أَرضنا بِِسحرِك يا موسى قَالَ .57

  فَلَنأْتينك بِِسحرٍ مثْله فَاجعلْ بيننا وبينك موعدا لَّا نخلفُه نحن ولَا أَنت مكَانا سوى  .58

59.  اسالن رشحأَن يو ةينالز موي كُمدعوى قَالَ محض  

  فَتولَّى فرعونُ فَجمع كَيده ثُم أَتى  .60

  قَالَ لَهم موسى ويلَكُم لَا تفْتروا علَى اللَّه كَذبا فَيسحتكُم بِعذَابٍ وقَد خاب منِ افْترى  .61



  فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجوى  .62

ان لَساحران يرِيدان أَن يخرِجاكُم من أَرضكُم بِِسحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم قَالُوا إِنْ هذَ .63
  الْمثْلَى 

  فَأَجمعوا كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَى  .64

  نكُونَ أَولَ من أَلْقَى قَالُوا يا موسى إِما أَن تلْقي وإِما أَن  .65

  قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى  .66

  فَأَوجس في نفِْسه خيفَةً موسى  .67

  قُلْنا لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى  .68

  ف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتى وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَ .69

  فَأُلْقي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسى  .70

71. الس كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِري هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه منتقَالَ آم كُميدأَي نفَلَأُقَطِّع رح
  وأَرجلَكُم من خلَاف ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى 

72. ا أَنتا فَاقْضِ مني فَطَرالَّذو اتنيالْب نا ماءنا جلَى مع كرثؤي قَالُوا لَن نقْضا تمقَاضٍ إِن 
  هذه الْحياةَ الدنيا 

  إِنا آمنا بِربنا ليغفر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيه من السحرِ واللَّه خير وأَبقَى  .73

74. ف وتملَا ي منهج ا فَإِنَّ لَهرِمجم هبر أْتن يم هىي إِنحلَا يا ويه  

  ومن يأْته مؤمنا قَد عملَ الصالحات فَأُولَئك لَهم الدرجات الْعلَى  .75

  جنات عدن تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها وذَلك جزاء من تزكَّى  .76

77. ى أَنْ أَسوسا إِلَى منيحأَو لَقَدو افخا لَّا تسبرِ يحي الْبطَرِيقًا ف ملَه رِبي فَاضادبرِ بِع
  دركًا ولَا تخشى 

78.  مهيا غَشم مالْي نم مهيشفَغ هودننُ بِجوعرف مهعبفَأَت  

  وأَضلَّ فرعونُ قَومه وما هدى  .79

80. أَجنَي يلَ قَدائرنِي إِسا بي كُملَيا علْنزنو نمالطُّورِ الْأَي انِبج اكُمنداعوو كُمودع ناكُم من



  الْمن والسلْوى 

كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم ولَا تطْغوا فيه فَيحلَّ علَيكُم غَضبِي ومن يحللْ علَيه غَضبِي  .81
  فَقَد هوى 

  وإِني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعملَ صالحا ثُم اهتدى  .82

  وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى  .83

  قَالَ هم أُولَاء علَى أَثَرِي وعجِلْت إِلَيك رب لترضى  .84

85. الس ملَّهأَضو كدعن بم كما قَونفَت ا قَدقَالَ فَإِن رِيام  

فَرجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفًا قَالَ يا قَومِ أَلَم يعدكُم ربكُم وعدا حسنا أَفَطَالَ  .86
  علَيكُم الْعهد أَم أَردتم أَن يحلَّ علَيكُم غَضب من ربكُم فَأَخلَفْتم موعدي 

87. ا أَخأَلْقَى قَالُوا م كا فَكَذَلاهمِ فَقَذَفْنالْقَو ةن زِينا مارزا أَولْنما حنلَكا ونلْكبِم كدعوا ملَفْن
 رِيامالس  

88.  ِسيى فَنوسم إِلَهو كُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه اروخ ا لَهدسلًا ججع ملَه جرفَأَخ  

  ا يرجِع إِلَيهِم قَولًا ولَا يملك لَهم ضرا ولَا نفْعا أَفَلَا يرونَ أَلَّ .89

ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ من قَبلُ يا قَومِ إِنما فُتنتم بِه وإِنَّ ربكُم الرحمن فَاتبِعونِي وأَطيعوا  .90
  أَمرِي 

91. فاكع هلَيع حربى قَالُوا لَن نوسا منإِلَي جِعرى يتح ني  

  قَالَ يا هارونُ ما منعك إِذْ رأَيتهم ضلُّوا  .92

  أَلَّا تتبِعنِ أَفَعصيت أَمرِي  .93

94. رنِي إِسب نيب قْتقُولَ فَرأَن ت يتشي خي إِنأْسلَا بِري وتيحذْ بِلأْخلَا ت أُم نا ابيلَ قَالَ يائ
  ولَم ترقُب قَولي 

95.  رِياما سي كطْبا خقَالَ فَم  

قَالَ بصرت بِما لَم يبصروا بِه فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ فَنبذْتها وكَذَلك سولَت لي  .96
  نفِْسي 



ولَ لَا مساس وإِنَّ لَك موعدا لَّن تخلَفَه وانظُر إِلَى قَالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَك في الْحياة أَن تقُ .97
  إِلَهِك الَّذي ظَلْت علَيه عاكفًا لَّنحرقَنه ثُم لَننِسفَنه في الْيم نسفًا 

  ما إِنما إِلَهكُم اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو وسع كُلَّ شيٍء علْ .98

  كَذَلك نقُص علَيك من أَنباء ما قَد سبق وقَد آتيناك من لَّدنا ذكْرا  .99

  من أَعرض عنه فَإِنه يحملُ يوم الْقيامة وِزرا  .100

  خالدين فيه وساء لَهم يوم الْقيامة حملًا  .101

  رِ ونحشر الْمجرِمني يومئذ زرقًا يوم ينفَخ في الصو .102

  يتخافَتونَ بينهم إِن لَّبِثْتم إِلَّا عشرا  .103

  نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ إِذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتم إِلَّا يوما  .104

105. نِسفُهالِ فَقُلْ ينِ الْجِبع كأَلُونسيفًا وسي نبا ر  

  فَيذَرها قَاعا صفْصفًا  .106

  لَا ترى فيها عوجا ولَا أَمتا  .107

يومئذ يتبِعونَ الداعي لَا عوج لَه وخشعت الْأَصوات للرحمنِ فَلَا تسمع إِلَّا همسا  .108
  ذنَ لَه الرحمن ورضي لَه قَولًا يومئذ لَّا تنفَع الشفَاعةُ إِلَّا من أَ .109

  يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِه علْما  .110

  وعنت الْوجوه للْحي الْقَيومِ وقَد خاب من حملَ ظُلْما  .111

  ا يخاف ظُلْما ولَا هضما ومن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلَ .112

113.  مثُ لَهدحي قُونَ أَوتي ملَّهلَع يدعالْو نم يها ففْنرصا وبِيرا عآنقُر اهلْنأَنز ككَذَلو
  ذكْرا 

لَيك وحيه وقُل فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق ولَا تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أَن يقْضى إِ .114
  رب زِدنِي علْما 

  ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ فَنِسي ولَم نجِد لَه عزما  .115

  وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى  .116



117. و لَّك ودذَا عإِنَّ ه ما آدا يقَى فَقُلْنشفَت ةنالْج نا مكُمنرِجخفَلَا ي جِكوزل  

  إِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها ولَا تعرى  .118

  وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا تضحى  .119

  ا يبلَى فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَّ .120

فَأَكَلَا منها فَبدت لَهما سوآتهما وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة وعصى  .121
  آدم ربه فَغوى 

  ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه وهدى  .122

123. ودضٍ ععبل كُمضعا بيعما جهنبِطَا مقَالَ اه عبنِ اتى فَمدي هنكُم منيأْتا يفَإِم 
  هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى 

  ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى  .124

  قَالَ رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصريا  .125

   كَذَلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها وكَذَلك الْيوم تنسى قَالَ .126

  وكَذَلك نجزِي من أَسرف ولَم يؤمن بِآيات ربه ولَعذَاب الْآخرة أَشد وأَبقَى  .127

في مساكنِهِم إِنَّ في ذَلك أَفَلَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُرون يمشونَ  .128
  لَآيات لِّأُولي النهى 

  ولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك لَكَانَ لزاما وأَجلٌ مسمى  .129

130.  نما ووبِهلَ غُرقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشقَب كبر دمبِح حبسقُولُونَ وا يلَى مع بِرفَاص
  ء اللَّيلِ فَسبح وأَطْراف النهارِ لَعلَّك ترضى آنا

131.  يهف مهنفْتنا لنيالد اةيةَ الْحرهز مهنا ماجوأَز ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدملَا تو
  ورِزق ربك خير وأَبقَى 

132.  لَاةبِالص لَكأَه رأْمى وقْولتةُ لباقالْعو قُكزرن نحقًا نرِز أَلُكسا لَا نهلَيع طَبِراصو  

  وقَالُوا لَولَا يأْتينا بِآية من ربه أَولَم تأْتهِم بينةُ ما في الصحف الْأُولَى  .133

قَالُوا ربنا لَولَا أَرسلْت إِلَينا رسولًا فَنتبِع آياتك ولَو أَنا أَهلَكْناهم بِعذَابٍ من قَبله لَ .134



  من قَبلِ أَن نذلَّ ونخزى 

 قُلْ كُلٌّ متربص فَتربصوا فَستعلَمونَ من أَصحاب الصراط السوِي ومنِ اهتدى  .135
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  اقْترب للناسِ حسابهم وهم في غَفْلَة معرِضونَ  .1

  ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلَّا استمعوه وهم يلْعبونَ  .2

 هلْ هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم أَفَتأْتونَ السحر وأَنتم لَاهيةً قُلُوبهم وأَسرواْ النجوى الَّذين ظَلَمواْ .3
  تبصرونَ 

4.  يملالْع يعمالس وهضِ واَألراء ومي السلَ فالْقَو لَمعي يبقَالَ ر  

  آية كَما أُرسلَ اَألولُونَ بلْ قَالُواْ أَضغاثُ أَحالَمٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِ .5

  ما آمنت قَبلَهم من قَرية أَهلَكْناها أَفَهم يؤمنونَ  .6

  وما أَرسلْنا قَبلَك إِالَّ رِجاالً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم الَ تعلَمونَ  .7

8. دسج ماهلْنعا جمو يندالوا خا كَانمو امأْكُلُونَ الطَّعا لَّا ي  

9.  نيرِفسا الْملَكْنأَهاء وشن نمو ماهنفَأَجنَي دعالْو ماهقْندص ثُم  

  لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتابا فيه ذكْركُم أَفَلَا تعقلُونَ  .10

  نت ظَالمةً وأَنشأْنا بعدها قَوما آخرِين وكَم قَصمنا من قَرية كَا .11

  فَلَما أَحسوا بأْسنا إِذَا هم منها يركُضونَ  .12

  لَا تركُضوا وارجِعوا إِلَى ما أُترِفْتم فيه ومساكنِكُم لَعلَّكُم تسأَلُونَ  .13

14. ما ظَالا كُنا إِنلَنيا وقَالُوا ي ني  

15.  ينداما خيدصح ماهلْنعى جتح ماهوعد لْكالَت تا زفَم  

16.  بِنيا لَاعمهنيا بمو ضالْأَراء وما السلَقْنا خمو  

17.  نيلا فَاعا إِن كُننن لَّدم اهذْنخا لَّاتوذَ لَهختا أَن نندأَر لَو  

  الْحق علَى الْباطلِ فَيدمغه فَإِذَا هو زاهق ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ بلْ نقْذف بِ .18

  ولَه من في السماوات والْأَرضِ ومن عنده لَا يستكْبِرونَ عن عبادته ولَا يستحِسرونَ  .19

20. لَا ي ارهالنلَ وونَ اللَّيحبسونَ يرفْت  



  أَمِ اتخذُوا آلهةً من الْأَرضِ هم ينشرونَ  .21

  لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ  .22

  لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ  .23

24. آل ونِهن دذُوا مخأَمِ ات مهلْ أَكْثَري بلن قَبم كْرذو يعن مم كْرذَا ذه كُمانهروا باتةً قُلْ هه
  لَا يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ 

25.  وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسن رم كلن قَبا ملْنسا أَرمو  

26. ونَ ومكْرم ادبلْ عب هانحبا سلَدو نمحذَ الرخقَالُوا ات  

  لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ  .27

28. فشم هتيشخ نم مهى وضتنِ ارمونَ إِلَّا لفَعشلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعقُونَ ي  

29.  نيمزِي الظَّالجن ككَذَل منهج زِيهجن كفَذَل ونِهن دم ي إِلَهإِن مهنقُلْ من يمو  

أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقًا فَفَتقْناهما وجعلْنا من الْماء كُلَّ  .30
ٍء حيونَ شنمؤأَفَلَا ي ي  

  وجعلْنا في الْأَرضِ رواسي أَن تميد بِهِم وجعلْنا فيها فجاجا سبلًا لَعلَّهم يهتدونَ  .31

  وجعلْنا السماء سقْفًا محفُوظًا وهم عن آياتها معرِضونَ  .32

33. النلَ واللَّي لَقي خالَّذ وهونَ وحبسي ي فَلَككُلٌّ ف رالْقَمو سمالشو اره  

  وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَإِن مت فَهم الْخالدونَ  .34

  كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ  .35

ا رآك الَّذين كَفَروا إِن يتخذُونك إِلَّا هزوا أَهذَا الَّذي يذْكُر آلهتكُم وهم بِذكْرِ وإِذَ .36
  الرحمنِ هم كَافرونَ 

37.  جِلُونعتسي فَلَا تاتآي أُرِيكُملٍ سجع نانُ مالْإِنس قلخ  

  نتم صادقني ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِن كُ .38

39.  ملَا هو مورِهن ظُهلَا عو ارالن هِموهجن وكُفُّونَ علَا ي نيوا حكَفَر ينالَّذ لَمعي لَو
  ينصرونَ 



  بلْ تأْتيهِم بغتةً فَتبهتهم فَلَا يستطيعونَ ردها ولَا هم ينظَرونَ  .40

41. زِئهتاس لَقَدون وزِؤهتسي وا بِها كَانم مهنوا مرخس ينبِالَّذ اقفَح كلن قَبلٍ مسبِر   

  قُلْ من يكْلَؤكُم بِاللَّيلِ والنهارِ من الرحمنِ بلْ هم عن ذكْرِ ربهِم معرِضونَ  .42

43. سا لَا يونِنن دم مهعنمةٌ تهآل ملَه ونَ أَمبحصا ينم ملَا هو أَنفُِسهِم رصونَ نيعطت  

44.  نا مهنقُصن ضي الْأَرأْتا ننَ أَنورأَفَلَا ي رمالْع هِملَيى طَالَ عتح ماءهآبلَاء وؤا هنعتلْ مب
  أَطْرافها أَفَهم الْغالبونَ 

  وحيِ ولَا يسمع الصم الدعاء إِذَا ما ينذَرونَ قُلْ إِنما أُنذركُم بِالْ .45

46.  نيما ظَالا كُنا إِنلَنيا وي قُولُنلَي كبذَابِ رع نةٌ مفْحن مهتسن ملَئو  

47. ئًا ويش فْسن ظْلَمفَلَا ت ةاميمِ الْقويطَ لسالْق ازِينوالْم عضنلٍ ودرخ نم ةبثْقَالَ حإِن كَانَ م
 بِنياسا حكَفَى بِنا وا بِهنيأَت  

48.  نيقتا لِّلْمكْرذاء ويضقَانَ وونَ الْفُرارهى ووسا منيآت لَقَدو  

  الَّذين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ وهم من الساعة مشفقُونَ  .49

  ذكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم لَه منكرونَ وهذَا  .50

51.  نيمالا بِه عكُنلُ ون قَبم هدشر يماهرا إِبنيآت لَقَدو  

  إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما هذه التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها عاكفُونَ  .52

  ها عابِدين قَالُوا وجدنا آباءنا لَ .53

  قَالَ لَقَد كُنتم أَنتم وآباؤكُم في ضلَالٍ مبِنيٍ  .54

55.  بِنياللَّاع نم أَنت أَم قا بِالْحنقَالُوا أَجِئْت  

56. ينداهالش نكُم ملَى ذَلا عأَنو نهي فَطَرضِ الَّذالْأَرو اتاومالس بر كُمبل رقَالَ ب   

57.  بِرِيندلُّوا موأَن ت دعكُم بامننَّ أَصيدلَأَك اللَّهتو  

  فَجعلَهم جذَاذًا إِلَّا كَبِريا لَّهم لَعلَّهم إِلَيه يرجِعونَ  .58

59.  نيمالظَّال نلَم ها إِننتهذَا بِآللَ هن فَعقَالُوا م  

60. هذْكُرى يا فَتنعمقَالُوا س يماهرإِب قَالُ لَهي م  



  قَالُوا فَأْتوا بِه علَى أَعينِ الناسِ لَعلَّهم يشهدونَ  .61

62.  يماهرا إِبا ينتهذَا بِآله لْتفَع قَالُوا أَأَنت  

  قَالَ بلْ فَعلَه كَبِريهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانوا ينطقُونَ  .63

   أَنفُِسهِم فَقَالُوا إِنكُم أَنتم الظَّالمونَ فَرجعوا إِلَى .64

  ثُم نكسوا علَى رؤوسهِم لَقَد علمت ما هؤلَاء ينطقُونَ  .65

66.  كُمرضلَا يئًا ويش كُمنفَعا لَا يم اللَّه ونن دونَ مدبعقَالَ أَفَت  

67. ن دونَ مدبعا تملو لَّكُم لُونَ أُفقعأَفَلَا ت اللَّه ون  

68.  نيلفَاع مإِن كُنت كُمتهوا آلرانصو قُوهرقَالُوا ح  

69.  يماهرلَى إِبا علَامسا ودركُونِي ب ارا نا يقُلْن  

70.  رِينسالْأَخ ماهلْنعا فَجدكَي وا بِهادأَرو  

  رضِ الَّتي باركْنا فيها للْعالَمني ونجيناه ولُوطًا إِلَى الْأَ .71

72.  نيحالا صلْنعا جكُللَةً وافن قُوبعيو قحإِس ا لَهنبهوو  

اة وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا وأَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْخيرات وإِقَام الصلَاة وإِيتاء الزكَ .73
 ينابِدا عوا لَنكَانو  

74.  موا قَوكَان مهثَ إِنائبلُ الْخمعت تي كَانالَّت ةيالْقَر نم اهنيجنا ولْمعا وكْمح اهنيلُوطًا آتو
 نيقٍء فَاسوس  

75.  نيحالالص نم ها إِننتمحي رف اهلْنخأَدو  

  ذْ نادى من قَبلُ فَاستجبنا لَه فَنجيناه وأَهلَه من الْكَربِ الْعظيمِ ونوحا إِ .76

77.  نيعمأَج ماهقْنٍء فَأَغْروس موا قَوكَان مها إِنناتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذالْقَو نم اهنرصنو  

78. كُمحانَ إِذْ يملَيسو وداودو هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مغَن يهف تفَشإِذْ ن ثري الْحف ان
 ينداهش  

79.  رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عا منرخسا ولْمعا وكْما حنيا آتكُلانَ وملَيا ساهنمفَفَه
 نيلا فَاعكُنو  



80. عنص اهنلَّمعونَ وراكش ملْ أَنتفَه كُمأْسن بكُم منصحتل وسٍ لَّكُمةَ لَب  

ولسلَيمانَ الريح عاصفَةً تجرِي بِأَمرِه إِلَى الْأَرضِ الَّتي باركْنا فيها وكُنا بِكُلِّ شيٍء  .81
 نيمالع  

82. عيو ونَ لَهوصغن ينيِ ماطيالش نمو نيظافح ما لَهكُنو كونَ ذَللًا دملُونَ عم  

83.  نيماحالر محأَر أَنتو رالض نِيسي مأَن هبى رادإِذْ ن وبأَيو  

84.  نةً ممحر مهعم مثْلَهمو لَهأَه اهنيآتو رن ضم ا بِها مفْنفَكَش ا لَهنبجتى فَاسكْرذا ونندع
 ينابِدلْعل  

85.  ابِرِينالص نفْلِ كُلٌّ مذَا الْكو رِيسإِديلَ واعمإِسو  

86.  نيحالالص نم مها إِننتمحي رف ماهلْنخأَدو  

الظُّلُمات أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَنت وذَا النون إِذ ذَّهب مغاضبا فَظَن أَن لَّن نقْدر علَيه فَنادى في  .87
 نيمالظَّال نم ي كُنتإِن كانحبس  

88.  نِنيمؤنجِي الْمن ككَذَلو مالْغ نم اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس  

89. ارِثالْو ريخ أَنتا ودنِي فَرذَرلَا ت بر هبى رادا إِذْ نكَرِيزو ني  

90.  اتريي الْخونَ فارِعسوا يكَان مهإِن هجوز ا لَهنلَحأَصى ويحي ا لَهنبهوو ا لَهنبجتفَاس
 نيعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو  

91. عجا ونوحن را ميها فنفَخا فَنهجفَر تنصي أَحالَّتو نيالَمةً لِّلْعا آيهنابا واهلْن  

92.  وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ ه  

  وتقَطَّعوا أَمرهم بينهم كُلٌّ إِلَينا راجِعونَ  .93

  ه وإِنا لَه كَاتبونَ فَمن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلَا كُفْرانَ لسعيِ .94

  وحرام علَى قَرية أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ  .95

  حتى إِذَا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ  .96

97. كَفَر ينالَّذ ارصةٌ أَبصاخش يفَإِذَا ه قالْح دعالْو براقْتو نم ي غَفْلَةا فكُن ا قَدلَنيا ووا ي
 نيما ظَاللْ كُنذَا به  



  إِنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ  .98

  لَو كَانَ هؤلَاء آلهةً ما وردوها وكُلٌّ فيها خالدونَ  .99

100. فا زيهف مونَ لَهعمسا لَا ييهف مهو ري  

  إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَ  .101

  لَا يسمعونَ حِسيسها وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ  .102

  ائكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنتم توعدونَ لَا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر وتتلَقَّاهم الْملَ .103

يوم نطْوِي السماء كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده وعدا علَينا  .104
 نيلا فَاعا كُنإِن  

  لْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ ا .105

106.  ينابِدمٍ علَاغًا لِّقَوذَا لَبي هإِنَّ ف  

107.  نيالَمةً لِّلْعمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرمو  

  قُلْ إِنما يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَهلْ أَنتم مسلمونَ  .108

  قُلْ آذَنتكُم علَى سواء وإِنْ أَدرِي أَقَرِيب أَم بعيد ما توعدونَ فَإِن تولَّوا فَ .109

  إِنه يعلَم الْجهر من الْقَولِ ويعلَم ما تكْتمونَ  .110

  وإِنْ أَدرِي لَعلَّه فتنةٌ لَّكُم ومتاع إِلَى حنيٍ  .111

112. برو قكُم بِالْحاح بفُونَ قَالَ رصا تلَى مانُ ععتسالْم نمحا الرن 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  يمظٌء عيش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبقُوا رات اسا النها أَيي  

رضعت وتضع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها وترى الناس يوم ترونها تذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أَ .2
 يددش اللَّه ذَابع نلَكى وكَارم بِسا همى وكَارس  

3.  رِيدم طَانيكُلَّ ش بِعتيلْمٍ ورِ عيبِغ ي اللَّهلُ فادجن ياسِ مالن نمو  

4. ن تم هأَن هلَيع بريِ كُتعذَابِ السإِلَى ع يهدهيو لُّهضي هفَأَن لَّاهو  

5.  نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرن تاكُم ملَقْنا خفَإِن ثعالْب نبٍ ميي رف مإِن كُنت اسا النها أَيي
لَّقَةخرِ مغَيو لَّقَةخم ةغضن مم ثُم لَقَةلٍ عاء إِلَى أَجشا نامِ محي الْأَرف رقنو لَكُم نيبلِّن 

مسمى ثُم نخرِجكُم طفْلًا ثُم لتبلُغوا أَشدكُم ومنكُم من يتوفَّى ومنكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ 
 وترى الْأَرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماء اهتزت الْعمرِ لكَيلَا يعلَم من بعد علْمٍ شيئًا
  وربت وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ 

6.  يرٍء قَديلَى كُلِّ شع هأَنى وتويِي الْمحي هأَنو قالْح وه بِأَنَّ اللَّه كذَل  

  ا ريب فيها وأَنَّ اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ وأَنَّ الساعةَ آتيةٌ لَّ .7

  ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ منِريٍ  .8

9. يالْق موي يقُهذنو يزا خيني الدف لَه بِيلِ اللَّهن سلَّ عضيل هطْفع رِيقِ ثَانِيالْح ذَابع ةام  

10.  بِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع سلَي أَنَّ اللَّهو اكدي تما قَدبِم كذَل  

11.  ةٌ انقَلَبنتف هتابإِنْ أَصو أَنَّ بِهاطْم ريخ هابفَإِنْ أَص فرلَى حع اللَّه دبعن ياسِ مالن نمو
  لدنيا والْآخرةَ ذَلك هو الْخسرانُ الْمبِني علَى وجهِه خِسر ا

12.  يدعلَالُ الْبالض وه كذَل هنفَعا لَا يمو هرضا لَا يم اللَّه ونن دو معدي  

13.  ريشالْع لَبِئْسلَى ووالْم لَبِئْس هفْعن نم بأَقْر هرن ضو لَمعدي  

ه يدخلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار إِنَّ اللَّه إِنَّ اللَّ .14
 رِيدا يلُ مفْعي  



15. ل اء ثُممبٍ إِلَى السببِس ددمفَلْي ةرالْآخا ويني الدف اللَّه هرنصأَن لَّن ي ظُنن كَانَ يم قْطَعي
  فَلْينظُر هلْ يذْهبن كَيده ما يغيظُ 

16.  رِيدن يي مدهي أَنَّ اللَّهو اتنيب اتآي اهلْنأَنز ككَذَلو  

للَّه إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئني والنصارى والْمجوس والَّذين أَشركُوا إِنَّ ا .17
 هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه ةاميالْق موي مهنيلُ بفْصي  

18.  ومجالنو رالْقَمو سمالشضِ وي الْأَرن فمو اتاومي السن فم لَه دجسي أَنَّ اللَّه رت أَلَم
ريكَثو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ا لَهفَم هِنِ اللَّهن يمو ذَابالْع هلَيع قح ريكَثاسِ والن نم 
  من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاء 

هذَان خصمان اختصموا في ربهِم فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثياب من نارٍ يصب من  .19
قِ رفَو يممالْح هِموسؤ  

20.  لُودالْجو طُونِهِمي با فم بِه رهصي  

21.  يددح نم عقَامم ملَهو  

  كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ  .22

لصالحات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار يحلَّونَ إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آمنوا وعملُوا ا .23
 رِيرا حيهف مهاسبلا ولُؤلُؤبٍ ون ذَهم اوِرأَس نا ميهف  

24.  يدمالْح اطروا إِلَى صدهلِ والْقَو نبِ موا إِلَى الطَّيدهو  

 عن سبِيلِ اللَّه والْمسجِد الْحرامِ الَّذي جعلْناه للناسِ سواء إِنَّ الَّذين كَفَروا ويصدونَ .25
  الْعاكف فيه والْباد ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ 

شيئًا وطَهر بيتي للطَّائفني والْقَائمني وإِذْ بوأْنا لإِبراهيم مكَانَ الْبيت أَن لَّا تشرِك بِي  .26
 ودجكَّعِ السالرو  

  وأَذِّن في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتني من كُلِّ فَج عميقٍ  .27

28. ي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ملَه عافنوا مدهشيامِ لعالْأَن ةهِيمن بم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ م
 ريالْفَق سائوا الْبمأَطْعا وهنفَكُلُوا م  



  ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ  .29

هو خير لَّه عند ربه وأُحلَّت لَكُم الْأَنعام إِلَّا ما يتلَى علَيكُم ذَلك ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَ .30
  فَاجتنِبوا الرجس من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِ 

31. نم را خمفَكَأَن بِاللَّه رِكشن يمو بِه نيرِكشم رغَي لَّهفَاء لنح أَو رالطَّي طَفُهخاء فَتمالس 
  تهوِي بِه الريح في مكَان سحيقٍ 

  ذَلك ومن يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ  .32

  لَكُم فيها منافع إِلَى أَجلٍ مسمى ثُم محلُّها إِلَى الْبيت الْعتيقِ  .33

لِّ أُمة جعلْنا منسكًا ليذْكُروا اسم اللَّه علَى ما رزقَهم من بهِيمة الْأَنعامِ فَإِلَهكُم إِلَه ولكُ .34
 نيبِتخرِ الْمشبوا وملأَس فَلَه داحو  

 أَصابهم والْمقيمي الصلَاة ومما الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم والصابِرِين علَى ما .35
  رزقْناهم ينفقُونَ 

والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شعائرِ اللَّه لَكُم فيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّه علَيها صواف فَإِذَا  .36
انِع والْمعتر كَذَلك سخرناها لَكُم لَعلَّكُم وجبت جنوبها فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْقَ

  تشكُرونَ 

لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُم كَذَلك سخرها لَكُم لتكَبروا  .37
 ِسنِنيحرِ الْمشبو اكُمدا هلَى مع اللَّه  

  إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ  .38

39.  يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ لأُذ  

يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّه الناس بعضهم الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق إِلَّا أَن  .40
 نَّ اللَّهرنصلَيا وريكَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَّهعبِب

 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصن يم  

ن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الَّذين إِ .41
  الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ 



42.  ودثَمو ادعوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّبإِن يو  

43. يماهرإِب مقَوو لُوط مقَوو   

  وأَصحاب مدين وكُذِّب موسى فَأَملَيت للْكَافرِين ثُم أَخذْتهم فَكَيف كَانَ نكريِ  .44

45. يدشرٍ مقَصو طَّلَةعبِئْرٍ ما وهوشرلَى عةٌ عاوِيخ ةٌ فَهِيمظَال يها واهلَكْنأَه ةين قَرن مفَكَأَي  
أَفَلَم يِسريوا في الْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لَا تعمى  .46

  الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ 

47. عو اللَّه فلخلَن يذَابِ وبِالْع كجِلُونعتسيونَودعا تمم ةنس كَأَلْف كبر ندا عموإِنَّ يو هد
48.  ريصالْم إِلَيا وهذْتأَخ ةٌ ثُممظَال يها ولَه تلَيأَم ةين قَرن مكَأَيو  

49.  بِنيم يرذن ا لَكُما أَنمإِن اسا النها أَيقُلْ ي  

   وعملُوا الصالحات لَهم مغفرةٌ ورِزق كَرِمي فَالَّذين آمنوا .50

  والَّذين سعوا في آياتنا معاجِزِين أُولَئك أَصحاب الْجحيمِ  .51

52. نِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمإِلَّا إِذَا ت بِيلَا نولٍ وسن رم كلن قَبا ملْنسا أَرمو اللَّه خنسفَي هت
 يمكح يملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم  

ليجعلَ ما يلْقي الشيطَانُ فتنةً لِّلَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْقَاسية قُلُوبهم وإِنَّ الظَّالمني لَفي  .53
يدعقَاقٍ بش   

54.  ادلَه إِنَّ اللَّهو مهقُلُوب لَه بِتخفَت وا بِهنمؤفَي كبن رم قالْح هأَن لْموا الْعأُوت ينالَّذ لَمعيلو
  الَّذين آمنوا إِلَى صراط مستقيمٍ 

55. أْتى تتح هنم ةيري موا فكَفَر ينالُ الَّذزلَا ييمٍ وقمٍ عوي ذَابع مهيأْتي ةً أَوتغةُ باعالس مهي  

  الْملْك يومئذ لِّلَّه يحكُم بينهم فَالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات في جنات النعيمِ  .56

57. ع ملَه كلَئا فَأُوناتوا بِآيكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذو هِنيم ذَاب  

58. ريخ ولَه إِنَّ اللَّها ونسقًا حرِز اللَّه مهقَنزروا لَياتم لُوا أَوقُت ثُم بِيلِ اللَّهي سوا فراجه ينالَّذو
 نيازِقالر  

59.  يملح يمللَع إِنَّ اللَّهو هنوضرلًا يخدم مهلَنخدلَي  



60. كذَل غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه اللَّه هنرنصلَي هلَيع يغب ثُم بِه بوقا عثْلِ مبِم اقَبع نمو   

61.  ريصب يعمس أَنَّ اللَّهلِ وي اللَّيف ارهالن جوليارِ وهي النلَ فاللَّي جولي بِأَنَّ اللَّه كذَل  

   اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلي الْكَبِري ذَلك بِأَنَّ .62

63.  بِريخ يفلَط ةً إِنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر بِحصاء فَتاء ممالس نلَ مأَنز أَنَّ اللَّه رت أَلَم  

64. مي السا فم لَه يدمالْح نِيالْغ ولَه إِنَّ اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاو  

أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه ويمِسك السماء  .65
إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَعأَن ت يمحر وفؤاسِ لَربِالن   

66.  انَ لَكَفُورإِنَّ الْإِنس يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم اكُميي أَحالَّذ وهو  

لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكًا هم ناسكُوه فَلَا ينازِعنك في الْأَمرِ وادع إِلَى ربك إِنك لَعلَى  .67
ى مديمٍ هقتس  

  وإِن جادلُوك فَقُلِ اللَّه أَعلَم بِما تعملُونَ  .68

  اللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة فيما كُنتم فيه تختلفُونَ  .69

   ذَلك علَى اللَّه يِسري أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماء والْأَرضِ إِنَّ ذَلك في كتابٍ إِنَّ .70

ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وما لَيس لَهم بِه علْم وما للظَّالمني من نصريٍ  .71
72. وا الْمكَفَر ينالَّذ وهجي وف رِفعت اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تطُونَ وسونَ يكَادي نكَر

بِئْسوا وكَفَر ينالَّذ ا اللَّههدعو ارالن كُمن ذَلم رئُكُم بِشبا قُلْ أَفَأُنناتآي هِملَيلُونَ عتي ينبِالَّذ
 ريصالْم  

73. دت ينإِنَّ الَّذ وا لَهعمتثَلٌ فَاسم رِبض اسا النها أَيلَوِ يا وابلُقُوا ذُبخلَن ي اللَّه ونن دونَ مع
 طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهنقتسئًا لَّا ييش ابالذُّب مهلُبسإِن يو وا لَهعمتاج  

74.  زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدم  

75. طَفصي اللَّه ريصب يعمس اسِ إِنَّ اللَّهالن نملًا وسر كَةلَائالْم ني م  

76.  وراألم عجرت إِلَى اللَّهو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي  

77. يلُوا الْخافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعوا ارنآم ينا الَّذها أَيونَ يحفْلت لَّكُملَع ر  



وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ  .78
لَيا عهِيدولُ شسكُونَ الريذَا لي هفلُ ون قَبم منيلسالْم اكُممس وه يماهرإِب أَبِيكُم كُم

 مفَنِع لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصيماسِ فَأَقلَى الناء عدهوا شكُونتو
 ريصالن منِعلَى ووالْم 

 



 
  118 عدد آياتها - 23 سورة -سورة المؤمنون 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. ؤالْم أَفْلَح ونَ قَدنم  

  الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ  .2

  والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ  .3

  والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ  .4

  والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ  .5

6. غَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع نيلُومم ر  

  فَمنِ ابتغى وراء ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ  .7

  والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ  .8

  والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ  .9

  أُولَئك هم الْوارِثُونَ  .10

11. ف مه سودررِثُونَ الْفي ينونَ الَّذدالا خيه  

  ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طنيٍ  .12

  ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكنيٍ  .13

 ثُمثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاما فَكَسونا الْعظَام لَحما .14
 نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخ اهأْنأَنش  

  ثُم إِنكُم بعد ذَلك لَميتونَ  .15

  ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ  .16

17. نيللْقِ غَافنِ الْخا عا كُنمو قائطَر عبس قَكُما فَولَقْنخ لَقَدو   

  وأَنزلْنا من السماء ماء بِقَدرٍ فَأَسكَناه في الْأَرضِ وإِنا علَى ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ  .18

  فَأَنشأْنا لَكُم بِه جنات من نخيلٍ وأَعنابٍ لَّكُم فيها فَواكه كَثريةٌ ومنها تأْكُلُونَ  .19

  طُورِ سيناء تنبت بِالدهنِ وصبغٍ لِّلْآكلني وشجرةً تخرج من  .20



 وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِها ولَكُم فيها منافع كَثريةٌ ومنها تأْكُلُونَ  .21

  وعلَيها وعلَى الْفُلْك تحملُونَ  .22

23. لْنسأَر لَقَدقُونَ وتأَفَلَا ت هرغَي إِلَه نا لَكُم مم وا اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي هما إِلَى قَووحا ن  

فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم يرِيد أَن يتفَضلَ علَيكُم ولَو شاء  .24
  أَنزلَ ملَائكَةً ما سمعنا بِهذَا في آبائنا الْأَولني اللَّه لَ

  إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنةٌ فَتربصوا بِه حتى حنيٍ  .25

26.  ونا كَذَّبنِي بِمرانص بقَالَ ر  

إِذَا جاء أَمرنا وفَار التنور فَاسلُك فيها من فَأَوحينا إِلَيه أَن اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا فَ .27
كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك إِلَّا من سبق علَيه الْقَولُ منهم ولَا تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا 

  إِنهم مغرقُونَ 

  ى الْفُلْك فَقُلِ الْحمد للَّه الَّذي نجانا من الْقَومِ الظَّالمني فَإِذَا استويت أَنت ومن معك علَ .28

29.  نيرتِلالْم ريخ أَنتكًا واربرتَلًا مأَنزِلْنِي م بقُل رو  

30.  نيلتبا لَمإِن كُنو اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف  

31. ا آخنقَر مهدعن با مأْنأَنش ثُم رِين  

  فَأَرسلْنا فيهِم رسولًا منهم أَن اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ  .32

ا وقَالَ الْملَأُ من قَومه الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاء الْآخرة وأَترفْناهم في الْحياة الدنيا ما هذَ .33
  إِلَّا بشر مثْلُكُم يأْكُلُ مما تأْكُلُونَ منه ويشرب مما تشربونَ 

  ولَئن أَطَعتم بشرا مثْلَكُم إِنكُم إِذًا لَّخاسرونَ  .34

  أَيعدكُم أَنكُم إِذَا متم وكُنتم ترابا وعظَاما أَنكُم مخرجونَ  .35

36. ونَ هدوعا تمل اتهيه اتهي  

37.  نيوثعببِم نحا نما ويحنو وتما نينا الدناتيإِلَّا ح يإِنْ ه  

38.  نِنيمؤبِم لَه نحا نما وبكَذ لَى اللَّهى عرلٌ افْتجإِلَّا ر وإِنْ ه  

39.  ونا كَذَّبنِي بِمرانص بقَالَ ر  



  عما قَليلٍ لَيصبِحن نادمني قَالَ  .40

41.  نيممِ الظَّالا لِّلْقَودعغُثَاء فَب ماهلْنعفَج قةُ بِالْححيالص مهذَتفَأَخ  

42.  رِينا آخونقُر مهدعن با مأْنأَنش ثُم  

  ما تسبِق من أُمة أَجلَها وما يستأْخرونَ  .43

رسلْنا رسلَنا تترا كُلَّ ما جاء أُمةً رسولُها كَذَّبوه فَأَتبعنا بعضهم بعضا وجعلْناهم ثُم أَ .44
  أَحاديثَ فَبعدا لِّقَومٍ لَّا يؤمنونَ 

  ثُم أَرسلْنا موسى وأَخاه هارونَ بِآياتنا وسلْطَان مبِنيٍ  .45

  فرعونَ وملَئه فَاستكْبروا وكَانوا قَوما عالني إِلَى  .46

  فَقَالُوا أَنؤمن لبشرينِ مثْلنا وقَومهما لَنا عابِدونَ  .47

48.  نيلَكهالْم نوا ما فَكَانموهفَكَذَّب  

  ولَقَد آتينا موسى الْكتاب لَعلَّهم يهتدونَ  .49

50. عجنيٍ وعمارٍ وقَر ذَات ةوبا إِلَى رماهنيآوةً وآي هأُمو ميرم نا ابلْن  

51.  يمللُونَ عمعا تي بِما إِنحاللُوا صماعو اتبالطَّي نلُ كُلُوا مسا الرها أَيي  

  م فَاتقُون وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُ .52

  فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ  .53

  فَذَرهم في غَمرتهِم حتى حنيٍ  .54

55.  نِنيبالٍ ون مم م بِههدما نمونَ أَنبسحأَي  

  نَ نسارِع لَهم في الْخيرات بل لَّا يشعرو .56

  إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهِم مشفقُونَ  .57

  والَّذين هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ  .58

  والَّذين هم بِربهِم لَا يشرِكُونَ  .59

  والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ  .60

61. لَئابِقُونَ أُوا سلَه مهو اتريي الْخونَ فارِعسي ك  



  ولَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها ولَدينا كتاب ينطق بِالْحق وهم لَا يظْلَمونَ  .62

63. اما علَه مه كذَل ونن دالٌ ممأَع ملَهذَا وه نم ةري غَمف مهلْ قُلُوبلُونَ ب  

  حتى إِذَا أَخذْنا مترفيهِم بِالْعذَابِ إِذَا هم يجأَرونَ  .64

  لَا تجأَروا الْيوم إِنكُم منا لَا تنصرونَ  .65

  قَد كَانت آياتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم علَى أَعقَابِكُم تنكصونَ  .66

67. جها ترامس بِه كْبِرِينتسونَ مر  

68.  نيلالْأَو ماءهآب أْتي ا لَمم ماءهج لَ أَموا الْقَوربدي أَفَلَم  

  أَم لَم يعرِفُوا رسولَهم فَهم لَه منكرونَ  .69

  أَم يقُولُونَ بِه جِنةٌ بلْ جاءهم بِالْحق وأَكْثَرهم للْحق كَارِهونَ  .70

71. عبلَوِ اتو مفَه مكْرِهم بِذاهنيلْ أَتب يهِنن فمو ضالْأَرو اتاومالس تدلَفَس ماءهوأَه قالْح 
  عن ذكْرِهم معرِضونَ 

72.  نيازِقالر ريخ وهو ريخ كبر اجرا فَخجرخ مأَلُهست أَم  

73. رإِلَى ص موهعدلَت كإِنيمٍ وقتسم اط  

  وإِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة عنِ الصراط لَناكبونَ  .74

  ولَو رحمناهم وكَشفْنا ما بِهِم من ضر لَّلَجوا في طُغيانِهِم يعمهونَ  .75

76. هِمبروا لكَانتا اسذَابِ فَمم بِالْعاهذْنأَخ لَقَدونَ وعرضتا يمو   

  حتى إِذَا فَتحنا علَيهِم بابا ذَا عذَابٍ شديد إِذَا هم فيه مبلسونَ  .77

  وهو الَّذي أَنشأَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلًا ما تشكُرونَ  .78

  يه تحشرونَ وهو الَّذي ذَرأَكُم في الْأَرضِ وإِلَ .79

  وهو الَّذي يحيِي ويميت ولَه اختلَاف اللَّيلِ والنهارِ أَفَلَا تعقلُونَ  .80

  بلْ قَالُوا مثْلَ ما قَالَ الْأَولُونَ  .81

  قَالُوا أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ  .82

83. ا نندعو لَقَد نيلالْأَو رياطذَا إِلَّا أَسلُ إِنْ هن قَبذَا ما هناؤآبو نح  



  قُل لِّمنِ الْأَرض ومن فيها إِن كُنتم تعلَمونَ  .84

  سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تذَكَّرونَ  .85

  قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ  .86

  سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تتقُونَ  .87

  قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يجِري ولَا يجار علَيه إِن كُنتم تعلَمونَ  .88

  سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ  .89

  بلْ أَتيناهم بِالْحق وإِنهم لَكَاذبونَ  .90

 اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِلَه إِذًا لَّذَهب كُلُّ إِلَه بِما خلَق ولَعلَا بعضهم علَى ما .91
  بعضٍ سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ 

  عالمِ الْغيبِ والشهادة فَتعالَى عما يشرِكُونَ  .92

93. ا تإِم بونَ قُل ردوعا يي منرِي  

94.  نيممِ الظَّالي الْقَولْنِي فعجفَلَا ت بر  

  وإِنا علَى أَن نرِيك ما نعدهم لَقَادرونَ  .95

  ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم بِما يصفُونَ  .96

  لشياطنيِ وقُل رب أَعوذُ بِك من همزات ا .97

98.  ونرضحأَن ي بر وذُ بِكأَعو  

99.  ونجِعار بقَالَ ر توالْم مهداء أَحى إِذَا جتح  

لَعلِّي أَعملُ صالحا فيما تركْت كَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَائلُها ومن ورائهِم برزخ إِلَى  .100
  يومِ يبعثُونَ 

  ا نفخ في الصورِ فَلَا أَنساب بينهم يومئذ ولَا يتساءلُونَ فَإِذَ .101

  فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ  .102

  ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين خِسروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ  .103

104. وهجو لْفَحونَ تحا كَاليهف مهو ارالن مه  



  أَلَم تكُن آياتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ  .105

106.  الِّنيا ضما قَوكُنا ونتقْوا شنلَيع تا غَلَبنبقَالُوا ر  

  ربنا أَخرِجنا منها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ  .107

   اخسؤوا فيها ولَا تكَلِّمون قَالَ .108

109.  ريخ أَنتا ونمحارا ولَن را فَاغْفنا آمنبقُولُونَ ري يادبع نم كَانَ فَرِيق هإِن
 نيماحالر  

  فَاتخذْتموهم سخرِيا حتى أَنسوكُم ذكْرِي وكُنتم منهم تضحكُونَ  .110

111. ونَ إِنزالْفَائ مه مهوا أَنربا صبِم موالْي مهتيزي ج  

112.  نِنيس ددضِ عي الْأَرف ملَبِثْت قَالَ كَم  

113.  ينادأَلْ الْعمٍ فَاسوي ضعب ا أَوموا يقَالُوا لَبِثْن  

114. ت مكُنت كُمأَن يلًا لَّوإِلَّا قَل مونَ قَالَ إِن لَّبِثْتلَمع  

  أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ  .115

  فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِميِ  .116

117. فَإِن بِه انَ لَههرلَا ب را آخإِلَه اللَّه عم عدن يمو حفْللَا ي هإِن هبر ندع هابسا حم
  الْكَافرونَ 

118.  نيماحالر ريخ أَنتو محارو راغْف بقُل رو 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. اتا آييها فلْنأَنزا واهنضفَرا واهلْنةٌ أَنزورونَ سذَكَّرت لَّكُملَّع اتنيب   

الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن .2
ا طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت مكُنت نِنيمؤالْم نفَةٌ م  

الزانِي لَا ينكح إلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً والزانِيةُ لَا ينكحها إِلَّا زان أَو مشرِك وحرم ذَلك علَى  .3
 نِنيمؤالْم  

فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةً ولَا تقْبلُوا والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداء  .4
  لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 

5.  يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو كذَل دعن بوا مابت ينإِلَّا الَّذ  

6. مكُن لَّهي لَمو مهاجوونَ أَزمري ينالَّذو اتادهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش مهاء إِلَّا أَنفُسدهش 
 نيقادالص نلَم هإِن بِاللَّه  

  والْخامسةُ أَنَّ لَعنت اللَّه علَيه إِن كَانَ من الْكَاذبِني ويدرأُ  .7

  للَّه إِنه لَمن الْكَاذبِني عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شهادات بِا .8

9.  نيقادالص نا إِن كَانَ مهلَيع اللَّه بةَ أَنَّ غَضسامالْخو  

10.  يمكح ابوت أَنَّ اللَّهو هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو  

11. لَا ت نكُمةٌ مبصع وا بِالْإِفْكاؤج ينرِئٍ إِنَّ الَّذكُلِّ امل لَّكُم ريخ ولْ ها لَّكُم برش وهبسح
 يمظع ذَابع لَه مهنم هربلَّى كوي تالَّذالْإِثْمِ و نم بسا اكْتم مهنم  

  وا هذَا إِفْك مبِني لَولَا إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُِسهِم خيرا وقَالُ .12

  لَولَا جاؤوا علَيه بِأَربعة شهداء فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداء فَأُولَئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ  .13

ضتم فيه عذَاب عظيمولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته في الدنيا والْآخرة لَمسكُم في ما أَفَ .14
15.  اللَّه ندع وها ونيه هونبسحتو لْمع لَكُم بِه سا لَيكُم ماهقُولُونَ بِأَفْوتو كُمتبِأَلِْسن هنلَقَّوإِذْ ت

 يمظع  



16. بِه كَلَّمتا أَن نكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتعملَا إِذْ سلَوو يمظانٌ عتهذَا به كانحبذَا س  

17.  نِنيمؤم ما إِن كُنتدأَب هثْلموا لودعأَن ت اللَّه ظُكُمعي  

18.  يمكح يملع اللَّهو اتالْآي لَكُم اللَّه نيبيو  

 لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والْآخرة إِنَّ الَّذين يحبونَ أَن تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا .19
  واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ 

20.  يمحر وفؤأَنَّ اللَّه رو هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو  

21. ن يمو طَانيالش اتطُووا خبِعتوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي رأْمي هفَإِن طَانيالش اتطُوخ بِعت
 اللَّه نلَكا ودأَب دأَح ننكُم مكَا ما زم هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَونكَرِ والْماء وشبِالْفَح

 يملع يعمس اللَّهاء وشن يكِّي مزي  

فَضلِ منكُم والسعة أَن يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكني والْمهاجِرِين في ولَا يأْتلِ أُولُوا الْ .22
 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغونَ أَن يبحوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو بِيلِ اللَّهس  

23.  اتنصحونَ الْممري ينإِنَّ الَّذ ذَابع ملَهو ةرالْآخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤالْم لَاتافالْغ
 يمظع  

  يوم تشهد علَيهِم أَلِْسنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما كَانوا يعملُونَ  .24

  نَّ اللَّه هو الْحق الْمبِني يومئذ يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق ويعلَمونَ أَ .25

26.  كلَئأُو اتبلطَّيونَ لبالطَّيو بِنيلطَّيل اتبالطَّيو بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ
 كَرِمي قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤربم  

27. ا الَّذها أَيي كُما ذَلهللَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح كُموتيب را غَيوتيلُوا بخدوا لَا تنآم ين
  خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

رجِعوا فَارجِعوا هو فَإِن لَّم تجِدوا فيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِن قيلَ لَكُم ا .28
 يمللُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز  

لَّيس علَيكُم جناح أَن تدخلُوا بيوتا غَير مسكُونة فيها متاع لَّكُم واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما  .29
  تكْتمونَ 



30. وا مضغي نِنيمؤا قُل لِّلْمبِم بِريخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب ن
  يصنعونَ 

31.  را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤقُل لِّلْمو
خمرِهن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا لبعولَتهِن أَو آبائهِن أَو آباء منها ولْيضرِبن بِ

 أَو هِناتونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاء بنأَب أَو هِنائنأَب أَو هِنولَتعب
سائهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعني غَيرِ أُولي الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم نِ

ا إِلَى يظْهروا علَى عورات النساء ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن وتوبو
  اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ 

وأَنكحوا الْأَيامى منكُم والصالحني من عبادكُم وإِمائكُم إِن يكُونوا فُقَراء يغنِهِم اللَّه من  .32
 يملع عاسو اللَّهو هلفَض  

ذين لَا يجِدونَ نِكَاحا حتى يغنِيهم اللَّه من فَضله والَّذين يبتغونَ الْكتاب مماولْيستعفف الَّ .33
ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم خيرا وآتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم ولَا 

م علَى الْبِغاء إِنْ أَردنَ تحصنا لِّتبتغوا عرض الْحياة الدنيا ومن يكْرِههن فَإِنَّ تكْرِهوا فَتياتكُ
 يمحر غَفُور هِناهإِكْر دعن بم اللَّه  

34. ا ملَوخ ينالَّذ نثَلًا ممو اتنيبم اتآي كُما إِلَيلْنأَنز لَقَدو نيقتظَةً لِّلْمعومو كُملن قَب  

35.  ةاججي زف احبصالْم احبصا ميهف كَاةشكَم ورِهثَلُ نضِ مالْأَرو اتاومالس ورن اللَّه
يقرلَّا ش ونِةتيز كَةاربم ةرجن شم وقَدي يرد كَبا كَوهةُ كَأَناججالز كَادي ةبِيلَا غَرو ة

 اللَّه رِبضياء وشن يم ورِهنل ي اللَّهدهورٍ يلَى نع ورن ارن هسسمت لَم لَويُء وضا يهتيز
 يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهاسِ ولنثَالَ لالْأَم  

  ر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغدو والْآصالِ في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع ويذْكَ .36

رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصلَاة وإِيتاء الزكَاة يخافُونَ يوما  .37
 ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبتت  

  لَّه أَحسن ما عملُوا ويزِيدهم من فَضله واللَّه يرزق من يشاء بِغيرِ حسابٍ ليجزِيهم ال .38



والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماء حتى إِذَا جاءه لَم يجِده شيئًا  .39
فَو هندع اللَّه دجوابِ وسالْح رِيعس اللَّهو هابسح فَّاه  

أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُّجي يغشاه موج من فَوقه موج من فَوقه سحاب ظُلُمات بعضها  .40
 لَه لِ اللَّهعجي ن لَّمما واهري كَدي لَم هدي جرضٍ إِذَا أَخعب قورٍ فَون نم ا لَها فَمورن  

41.  هلَاتص ملع كُلٌّ قَد افَّاتص رالطَّيضِ والْأَرو اتاومي السن فم لَه حبسي أَنَّ اللَّه رت أَلَم
  وتسبِيحه واللَّه عليم بِما يفْعلُونَ 

   اللَّه الْمصري وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وإِلَى .42

43.  هلَالخ نم جرخي قدى الْورا فَتكَامر لُهعجي ثُم هنيب لِّفؤي ا ثُمابحجِي سزي أَنَّ اللَّه رت أَلَم
 من يشاء يكَاد وينزلُ من السماء من جِبالٍ فيها من برد فَيصيب بِه من يشاء ويصرِفُه عن

  سنا برقه يذْهب بِالْأَبصارِ 

  يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنهار إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لِّأُولي الْأَبصارِ  .44

45. شمن يم مهنمو طْنِهلَى بي عشمن يم مهناء فَمن مم ةابكُلَّ د لَقخ اللَّهنِ ولَيلَى رِجي ع
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اء إِنَّ اللَّهشا يم اللَّه لُقخعٍ يبلَى أَري عشمن يم مهنمو  

  لَقَد أَنزلْنا آيات مبينات واللَّه يهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيمٍ  .46

47. و ا بِاللَّهنقُولُونَ آميو كلَئا أُومو كذَل دعن بم مهنم لَّى فَرِيقوتي ا ثُمنأَطَعولِ وسبِالر
 نِنيمؤبِالْم  

  وإِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِضونَ  .48

49. وا إِلَيأْتي قالْح مكُن لَّهإِن يو نِنيذْعم ه  

50.  مه كلَئلْ أُوب ولُهسرو هِملَيع اللَّه يفحافُونَ أَن يخي وا أَمابتأَمِ ار ضري قُلُوبِهِم مأَف
  الظَّالمونَ 

51. أَن ي مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا د نِنيمؤلَ الْما كَانَ قَوما إِننأَطَعا ونعمقُولُوا س
  وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

  ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ  .52



ا طَاعةٌ معروفَةٌ إِنَّ اللَّه وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن أَمرتهم لَيخرجن قُل لَّا تقِْسمو .53
  خبِري بِما تعملُونَ 

قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِن تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِن  .54
  الْمبِني تطيعوه تهتدوا وما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ 

55.  لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه دعو
هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ينا الَّذنأَم 

  يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 

  وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ  .56

  أَرضِ ومأْواهم النار ولَبِئْس الْمصري لَا تحسبن الَّذين كَفَروا معجِزِين في الْ .57

يا أَيها الَّذين آمنوا ليستأْذنكُم الَّذين ملَكَت أَيمانكُم والَّذين لَم يبلُغوا الْحلُم منكُم ثَلَاثَ  .58
من الظَّهِرية ومن بعد صلَاة الْعشاء ثَلَاثُمرات من قَبلِ صلَاة الْفَجرِ وحني تضعونَ ثيابكُم 

عورات لَّكُم لَيس علَيكُم ولَا علَيهِم جناح بعدهن طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علَى بعضٍ 
 يمكح يملع اللَّهو اتالْآي لَكُم اللَّه نيبي ككَذَل  

بلَغَ الْأَطْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا كَما استأْذَنَ الَّذين من قَبلهِم كَذَلك يبين اللَّه وإِذَا  .59
 يمكح يملع اللَّهو هاتآي لَكُم  

60. ج هِنلَيع سا فَلَيونَ نِكَاحجري لَا ياء اللَّاتسالن نم داعالْقَوو رغَي نهابيث نعضأَن ي احن
 يملع يعمس اللَّهو نلَّه ريخ فْنفعتسأَن يو ةبِزِين اتجربتم  

61.  لَى أَنفُِسكُملَا عو جررِيضِ حلَى الْملَا عو جرجِ حرلَى الْأَعلَا عو جرى حملَى الْأَعع سلَي
وا من بيوتكُم أَو بيوت آبائكُم أَو بيوت أُمهاتكُم أَو بيوت إِخوانِكُم أَو بيوت أَن تأْكُلُ

 أَو كُمالَاتخ وتيب أَو كُمالوأَخ وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتوأَخ
تحه أَو صديقكُم لَيس علَيكُم جناح أَن تأْكُلُوا جميعا أَو أَشتاتا فَإِذَا دخلْتم ما ملَكْتم مفَا

 اتالْآي لَكُم اللَّه نيبي كةً كَذَلبكَةً طَياربم اللَّه ندع نةً ميحت لَى أَنفُِسكُموا علِّما فَسوتيب
ت لَّكُملُون لَعقع  



إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامعٍ لَم يذْهبوا حتى  .62
ستأْذَنوك لبعضِ يستأْذنوه إِنَّ الَّذين يستأْذنونك أُولَئك الَّذين يؤمنونَ بِاللَّه ورسوله فَإِذَا ا

 يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه رفغتاسو مهنم ئْتن شفَأْذَن لِّم أْنِهِمش  

63.  نكُملَّلُونَ مستي ينالَّذ اللَّه لَمعي ا قَدضعكُم بضعاء بعكَد كُمنيولِ بساء الرعلُوا دعجلَا ت
ول يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَن ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحاذًا فَلْي  

أَلَا إِنَّ للَّه ما في السماوات والْأَرضِ قَد يعلَم ما أَنتم علَيه ويوم يرجعونَ إِلَيه فَينبئُهم بِما  .64
ع يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهلُوا وم 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيرا  .1

2. تي لَمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم ي لَهالَّذ لَقخو لْكي الْمف رِيكش كُن لَّهي لَما ولَدذْ وخ
  كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا 

واتخذُوا من دونِه آلهةً لَّا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ولَا يملكُونَ لأَنفُِسهِم ضرا ولَا نفْعا  .3
   ولَا حياةً ولَا نشورا ولَا يملكُونَ موتا

وقَالَ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه وأَعانه علَيه قَوم آخرونَ فَقَد جاؤوا ظُلْما وزورا  .4
  وقَالُوا أَساطري الْأَولني اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيلًا  .5

  قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم السر في السماوات والْأَرضِ إِنه كَانَ غَفُورا رحيما  .6

7.  هعكُونَ مفَي لَكم هلَا أُنزِلَ إِلَياقِ لَووي الْأَسي فشميو امأْكُلُ الطَّعولِ يسذَا الرالِ هقَالُوا مو
  نذيرا 

ى إِلَيه كَرتٌ أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ منها وقَالَ الظَّالمونَ إِن تتبِعونَ إِلَّا رجلًا مسحوراأَو يلْقَ .8
  انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا يستطيعونَ سبِيلًا  .9

من ذَلك جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار ويجعل لَّك تبارك الَّذي إِن شاء جعلَ لَك خيرا  .10
  قُصورا 

  بلْ كَذَّبوا بِالساعة وأَعتدنا لمن كَذَّب بِالساعة سعريا  .11

  إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظًا وزفريا  .12

13. إِذَا أُلْقُوا ما وورثُب كالنا هوعد نِنيقَرقًا ميا ضكَانا مهن  

  لَا تدعوا الْيوم ثُبورا واحدا وادعوا ثُبورا كَثريا  .14

  قُلْ أَذَلك خير أَم جنةُ الْخلْد الَّتي وعد الْمتقُونَ كَانت لَهم جزاء ومصريا  .15

  ما يشاؤونَ خالدين كَانَ علَى ربك وعدا مسؤولًا لَهم فيها  .16

ويوم يحشرهم وما يعبدونَ من دون اللَّه فَيقُولُ أَأَنتم أَضلَلْتم عبادي هؤلَاء أَم هم ضلُّوا  .17



  السبِيلَ 

18. ا أَن ني لَنغنبا كَانَ يم كانحبقَالُوا س ماءهآبو مهتعتن ملَكاء ويلأَو نم ونِكن دذَ مخت
  حتى نسوا الذِّكْر وكَانوا قَوما بورا 

فَقَد كَذَّبوكُم بِما تقُولُونَ فَما تستطيعونَ صرفًا ولَا نصرا ومن يظْلم منكُم نذقْه عذَابا  .19
  كَبِريا 

 أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلني إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ في الْأَسواقِ وجعلْنا وما .20
  بعضكُم لبعضٍ فتنةً أَتصبِرونَ وكَانَ ربك بصريا 

ينا الْملَائكَةُ أَو نرى ربنا لَقَد استكْبروا في وقَالَ الَّذين لَا يرجونَ لقَاءنا لَولَا أُنزِلَ علَ .21
  أَنفُِسهِم وعتو عتوا كَبِريا 

  يوم يرونَ الْملَائكَةَ لَا بشرى يومئذ لِّلْمجرِمني ويقُولُونَ حجرا محجورا  .22

  جعلْناه هباء منثُورا وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَ .23

  أَصحاب الْجنة يومئذ خير مستقَرا وأَحسن مقيلًا  .24

  ويوم تشقَّق السماء بِالْغمامِ ونزلَ الْملَائكَةُ ترتِيلًا  .25

26. لَى الْكَافا عموكَانَ ينِ ومحلرل قالْح ذئموي لْكا الْمِسريع رِين  

  ويوم يعض الظَّالم علَى يديه يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا  .27

  يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخذْ فُلَانا خليلًا  .28

  نسان خذُولًا لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءنِي وكَانَ الشيطَانُ للْإِ .29

  وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا  .30

  وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا من الْمجرِمني وكَفَى بِربك هاديا ونصريا  .31

32. هلَيلَ عزلَا نوا لَوكَفَر ينقَالَ الَّذو اهلْنترو كادفُؤ بِه تثَبنل كةً كَذَلداحلَةً ومآنُ جالْقُر 
  ترتيلًا 

  ولَا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفِْسريا  .33

  وأَضلُّ سبِيلًا الَّذين يحشرونَ علَى وجوههِم إِلَى جهنم أُولَئك شر مكَانا  .34



  ولَقَد آتينا موسى الْكتاب وجعلْنا معه أَخاه هارونَ وزِيرا  .35

  فَقُلْنا اذْهبا إِلَى الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا فَدمرناهم تدمريا  .36

37. ماهقْنلَ أَغْرسوا الرا كَذَّبوحٍ لَّمن مقَوا ويما أَلذَابع نيملظَّالا لندتأَعةً واسِ آيلنل ماهلْنعجو   

  وعادا وثَمود وأَصحاب الرس وقُرونا بين ذَلك كَثريا  .38

  وكُلا ضربنا لَه الْأَمثَالَ وكُلا تبرنا تتبِريا  .39

40. يلَى الْقَرا عوأَت لَقَدونَ وجروا لَا يلْ كَانا بهنوروا يكُوني ِء أَفَلَموالس طَرم ترطي أُمالَّت ة
  نشورا 

  وإِذَا رأَوك إِن يتخذُونك إِلَّا هزوا أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّه رسولًا  .41

42. ربلَا أَن صا لَونتهآل نا علُّنضلَي إِن كَاد نم ذَابنَ الْعوري نيونَ حلَمعي فوسا وهلَيا عن
  أَضلُّ سبِيلًا 

  أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيه وكيلًا  .43

   بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ .44

  أَلَم تر إِلَى ربك كَيف مد الظِّلَّ ولَو شاء لَجعلَه ساكنا ثُم جعلْنا الشمس علَيه دليلًا  .45

  ثُم قَبضناه إِلَينا قَبضا يِسريا  .46

47. النا واسبلَ لاللَّي لَ لَكُمعي جالَّذ وها وورشن ارهلَ النعجا واتبس مو  

  وهو الَّذي أَرسلَ الرياح بشرا بين يدي رحمته وأَنزلْنا من السماء ماء طَهورا  .48

  لنحيِي بِه بلْدةً ميتا ونسقيه مما خلَقْنا أَنعاما وأَناسي كَثريا  .49

  قَد صرفْناه بينهم ليذَّكَّروا فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُورا ولَ .50

  ولَو شئْنا لَبعثْنا في كُلِّ قَرية نذيرا  .51

  فَلَا تطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهادا كَبِريا  .52

53. ذْبذَا عنِ هيرحالْب جري مالَّذ وها ورجحا وخزرا بمهنيلَ بعجو اجأُج لْحذَا مهو اتفُر 
  محجورا 

  وهو الَّذي خلَق من الْماء بشرا فَجعلَه نسبا وصهرا وكَانَ ربك قَديرا  .54



55. و مهرضلَا يو مهنفَعا لَا يم اللَّه ونن دونَ مدبعيا وظَهِري هبلَى رع ركَانَ الْكَاف  

  وما أَرسلْناك إِلَّا مبشرا ونذيرا  .56

  قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِلَّا من شاء أَن يتخذَ إِلَى ربه سبِيلًا  .57

58.  هدمبِح حبسو وتمي لَا يالَّذ يلَى الْحكَّلْ عوتا وبِريخ هادبوبِ عبِذُن كَفَى بِهو  

59.  نمحشِ الررلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سا فمهنيا بمو ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ
  فَاسأَلْ بِه خبِريا 

60. حا الرمنِ قَالُوا ومحلروا لدجاس ميلَ لَهإِذَا قا وفُورن مهادزا ونرأْما تمل دجسأَن نم  

  تبارك الَّذي جعلَ في السماء بروجا وجعلَ فيها سراجا وقَمرا منِريا  .61

   وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خلْفَةً لِّمن أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد شكُورا .62

  وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلَاما  .63

  والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجدا وقياما  .64

65. هذَابإِنَّ ع منهج ذَابا عنع رِفا اصنبقُولُونَ ري ينالَّذا واما كَانَ غَر  

  إِنها ساءت مستقَرا ومقَاما  .66

  والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما  .67

68. اللَّه مري حالَّت فْسلُونَ النقْتلَا يو را آخإِلَه اللَّه عونَ معدلَا ي ينالَّذونَ ونزلَا يو قإِلَّا بِالْح 
  ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما 

  يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا  .69

70. و اتنسح هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي كلَئا فَأُوحاللًا صملَ عمعو نآمو ابن تإِلَّا م كَانَ اللَّه
  غَفُورا رحيما 

  ومن تاب وعملَ صالحا فَإِنه يتوب إِلَى اللَّه متابا  .71

  والَّذين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كراما  .72

  يها صما وعميانا والَّذين إِذَا ذُكِّروا بِآيات ربهِم لَم يخروا علَ .73

  والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماما  .74



  أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تحيةً وسلَاما  .75

76. الا خقَامما وقَرتسم تنسا حيهف يند  

 قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا دعاؤكُم فَقَد كَذَّبتم فَسوف يكُونُ لزاما  .77
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  طسم  .1

   تلْك آيات الْكتابِ الْمبِنيِ .2

3.  نِنيمؤوا مكُونأَلَّا ي كفْسن عاخب لَّكلَع  

4.  نيعاضا خلَه ماقُهنأَع ةً فَظَلَّتاء آيمن السهِم ملَيلْ عزنأْ نشإِن ن  

5.  نيرِضعم هنوا عإِلَّا كَان ثدحنِ ممحالر نكْرٍ من ذيهِم مأْتا يمو  

  بوا فَسيأْتيهِم أَنباء ما كَانوا بِه يستهزِئُون فَقَد كَذَّ .6

  أَولَم يروا إِلَى الْأَرضِ كَم أَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِميٍ  .7

8.  نِنيمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف  

9.  يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو  

10. و نيمالظَّال مالْقَو ائْت ى أَنوسم كبى رادإِذْ ن  

  قَوم فرعونَ أَلَا يتقُونَ  .11

12.  ونكَذِّبأَن ي افي أَخإِن بقَالَ ر  

  ويضيق صدرِي ولَا ينطَلق لسانِي فَأَرسلْ إِلَى هارونَ  .13

  تلُون ولَهم علَي ذَنب فَأَخاف أَن يقْ .14

  قَالَ كَلَّا فَاذْهبا بِآياتنا إِنا معكُم مستمعونَ  .15

16.  نيالَمالْع بولُ رسا رنَ فَقُولَا إِنوعرا فيفَأْت  

  أَنْ أَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ  .17

18. س رِكمع نا مينف لَبِثْتا ويدلا وينف كبرن قَالَ أَلَم نِني  

19.  رِينالْكَاف نم أَنتو لْتي فَعالَّت كلَتفَع لْتفَعو  

20.  الِّنيالض نا مأَنا إِذًا وهلْتقَالَ فَع  

21.  نيلسرالْم نلَنِي معجا وكْمي حبي رل بهفَو كُمفْتا خلَم نكُمم ترفَفَر  



  ي أَنْ عبدت بنِي إِسرائيلَ وتلْك نِعمةٌ تمنها علَ .22

23.  نيالَمالْع با رمنُ ووعرقَالَ ف  

24.  نِنيوقم ما إن كُنتمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس بقَالَ ر  

  قَالَ لمن حولَه أَلَا تستمعونَ  .25

26.  نيلالْأَو كُمائآب برو كُمبقَالَ ر  

  قَالَ إِنَّ رسولَكُم الَّذي أُرسلَ إِلَيكُم لَمجنونٌ  .27

  قَالَ رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ وما بينهما إِن كُنتم تعقلُونَ  .28

29.  ونِنيجسالْم نم كلَنعرِي لَأَجا غَيإِلَه ذْتخنِ اتقَالَ لَئ  

   مبِنيٍ قَالَ أَولَو جِئْتك بِشيٍء .30

31.  نيقادالص نم إِن كُنت بِه قَالَ فَأْت  

32.  بِنيانٌ مبثُع يفَإِذَا ه اهصفَأَلْقَى ع  

33.  رِيناظلناء لضيب يفَإِذَا ه هدي عزنو  

34.  يملع راحذَا لَسإِنَّ ه لَهولَإِ حلْمقَالَ ل  

35. ضأَر نكُم مرِجخأَن ي رِيدونَ يرأْماذَا تفَم رِهكُم بِِسح  

36.  رِيناشنِ حائدي الْمثْ فعابو اهأَخو جِهقَالُوا أَر  

  يأْتوك بِكُلِّ سحارٍ عليمٍ  .37

  فَجمع السحرةُ لميقَات يومٍ معلُومٍ  .38

  وقيلَ للناسِ هلْ أَنتم مجتمعونَ  .39

40. بِعتا نلَّنلَع بِنيالالْغ موا هةَ إِن كَانرحالس   

41.  بِنيالالْغ نحا نا إِن كُنرا لَأَجلَن ننَ أَئوعرفةُ قَالُوا لرحاء السا جفَلَم  

42.  بِنيقَرالْم نإِذًا لَّم كُمإِنو معقَالَ ن  

   قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ .43

  فَأَلْقَوا حبالَهم وعصيهم وقَالُوا بِعزة فرعونَ إِنا لَنحن الْغالبونَ  .44



  فَأَلْقَى موسى عصاه فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ  .45

46.  يناجِدةُ سرحالس يفَأُلْق  

47.  نيالَمالْع با بِرنقَالُوا آم  

48. هى ووسم بونَ رار  

49. نونَ لَأُقَطِّعلَمعت فوفَلَس رحالس كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِري هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه منتقَالَ آم
 نيعمأَج كُمنلِّبلَأُصو لَافخ نلَكُم مجأَرو كُميدأَي  

50. با إِلَى رإِن ريونَ قَالُوا لَا ضبنقَلا من  

51.  نِنيمؤلَ الْما أَوا أَن كُنانطَايا خنبا رلَن رفغأَن ي عطْما نإِن  

  وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَسرِ بِعبادي إِنكُم متبعونَ  .52

53.  رِيناشنِ حائدي الْمنُ فوعرلَ فسفَأَر  

54. ذرلَاء لَشؤيلُونَ إِنَّ هةٌ قَلم  

  وإِنهم لَنا لَغائظُونَ  .55

  وإِنا لَجميع حاذرونَ  .56

57.  ونيعو اتنن جم ماهنجرفَأَخ  

  وكُنوزٍ ومقَامٍ كَرِميٍ  .58

  كَذَلك وأَورثْناها بنِي إِسرائيلَ  .59

60.  نيرِقشم موهعبفَأَت  

61. انعماءى الْجرا تكُونَ فَلَمردا لَمى إِنوسم ابحقَالَ أَص   

  قَالَ كَلَّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ  .62

  فَأَوحينا إِلَى موسى أَن اضرِب بعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ فرقٍ كَالطَّود الْعظيمِ  .63

64.  رِينالْآخ ا ثَملَفْنأَزو  

65. ا منأَجنَيو نيعمأَج هعن ممى ووس  

66.  رِينا الْآخقْنأَغْر ثُم  



67.  نِنيمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف  

68.  يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو  

69.  يماهرأَ إِببن هِملَيلُ عاتو  

70. دبعا تم همقَوو أَبِيهونَ إِذْ قَالَ ل  

71.  نيفاكا عظَلُّ لَها فَنامنأَص دبعقَالُوا ن  

  قَالَ هلْ يسمعونكُم إِذْ تدعونَ  .72

  أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ  .73

  قَالُوا بلْ وجدنا آباءنا كَذَلك يفْعلُونَ  .74

  قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ  .75

76. اؤآبو مونَ أَنتمالْأَقْد كُم  

77.  نيالَمالْع بلِّي إِلَّا ر ودع مهفَإِن  

  الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ  .78

  والَّذي هو يطْعمنِي ويسقنيِ  .79

  وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ  .80

  والَّذي يميتنِي ثُم يحيِنيِ  .81

82.  رفغأَن ي عي أَطْمالَّذينِ والد موي ييئَتطي خل  

83.  نيحالقْنِي بِالصأَلْحا وكْمي حل به بر  

84.  رِيني الْآخقٍ فدانَ صسل لِّي لعاجو  

  واجعلْنِي من ورثَة جنة النعيمِ  .85

86.  الِّنيالض نكَانَ م هأَبِي إِنل راغْفو  

87. بي موزِنِي يخلَا تثُونَ وع  

  يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ  .88

  إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ  .89



90.  نيقتلْمةُ لنالْج فَتلأُزو  

91.  اوِينلْغل يمحالْج تزربو  

  وقيلَ لَهم أَين ما كُنتم تعبدونَ  .92

  و ينتصرونَ من دون اللَّه هلْ ينصرونكُم أَ .93

  فَكُبكبوا فيها هم والْغاوونَ  .94

  وجنود إِبليس أَجمعونَ  .95

  قَالُوا وهم فيها يختصمونَ  .96

  تاللَّه إِن كُنا لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ  .97

98.  نيالَمالْع بيكُم بِروسإِذْ ن  

  وما أَضلَّنا إِلَّا الْمجرِمونَ  .99

100. فَم نيعافن شا ما لَن  

  ولَا صديقٍ حميمٍ  .101

102.  نِنيمؤالْم نكُونَ مةً فَنا كَرأَنَّ لَن فَلَو  

103.  نِنيمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف  

104.  يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو  

105.  نيلسروحٍ الْمن مقَو تكَذَّب  

  ذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوح أَلَا تتقُونَ إِ .106

107.  نيولٌ أَمسر ي لَكُمإِن  

108.  ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات  

109.  نيالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسمو  

110.  ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات  

  ك واتبعك الْأَرذَلُونَ قَالُوا أَنؤمن لَ .111

  قَالَ وما علْمي بِما كَانوا يعملُونَ  .112



  إِنْ حسابهم إِلَّا علَى ربي لَو تشعرونَ  .113

114.  نِنيمؤالْم ا بِطَارِدا أَنمو  

115.  بِنيم يرذا إِلَّا نإِنْ أَن  

116. نكُونلَت وحا ني هنتت ن لَّمقَالُوا لَئ نيومجرالْم نم   

117.  وني كَذَّبمإِنَّ قَو بقَالَ ر  

118.  نِنيمؤالْم ني معن ممنِي وجنا وحفَت مهنيبنِي ويب حفَافْت  

119.  ونحشالْم ي الْفُلْكف هعن ممو اهنفَأَجنَي  

120.  نياقالْب دعا بقْنأَغْر ثُم  

121. ي ذَلإِنَّ ف نِنيمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي ك  

122.  يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو  

123.  نيلسرالْم ادع تكَذَّب  

  إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم هود أَلَا تتقُونَ  .124

125.  نيولٌ أَمسر ي لَكُمإِن  

126.  ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات  

  كُم علَيه من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى رب الْعالَمني وما أَسأَلُ .127

  أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تعبثُونَ  .128

  وتتخذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ  .129

130.  ارِينبج متطَشم بتطَشإِذَا بو  

131.  ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات  

  الَّذي أَمدكُم بِما تعلَمونَ واتقُوا  .132

133.  نِنيبامٍ وعكُم بِأَندأَم  

134.  ونيعو اتنجو  

  إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ  .135



136.  نيظاعالْو نكُن مت لَم أَم ظْتعا أَونلَياء عوقَالُوا س  

137.  نيلالْأَو لُقذَا إِلَّا خإِنْ ه  

138.  ذَّبِنيعبِم نحا نمو  

139.  نِنيمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف ماهلَكْنفَأَه وهفَكَذَّب  

140.  يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو  

141.  نيلسرالْم ودثَم تكَذَّب  

   إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم صالح أَلَا تتقُونَ .142

143.  نيولٌ أَمسر ي لَكُمإِن  

144.  ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات  

145.  نيالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسمو  

146.  نِنيا آمناها هي مكُونَ فرتأَت  

147.  ونيعو اتني جف  

148.  يمضا ههلٍ طَلْعخنوعٍ ورزو  

149.  نيا فَارِهوتيالِ بالْجِب نونَ متحنتو  

150.  ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات  

151.  نيرِفسالْم روا أَميعطلَا تو  

  الَّذين يفِْسدونَ في الْأَرضِ ولَا يصلحونَ  .152

153.  رِينحسالْم نم ا أَنتمقَالُوا إِن  

154. ثْلُنم رشإِلَّا ب ا أَنتم نيقادالص نم إِن كُنت ةبِآي ا فَأْت  

  قَالَ هذه ناقَةٌ لَّها شرب ولَكُم شرب يومٍ معلُومٍ  .155

  ولَا تمسوها بِسوٍء فَيأْخذَكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ  .156

157.  نيمادوا نحبا فَأَصوهقَرفَع  

  لك لَآيةً وما كَانَ أَكْثَرهم مؤمنِني فَأَخذَهم الْعذَاب إِنَّ في ذَ .158



159.  يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو  

160.  نيلسرالْم لُوط مقَو تكَذَّب  

  إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم لُوطٌ أَلَا تتقُونَ  .161

162.  نيولٌ أَمسر ي لَكُمإِن  

163.  ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات  

164. مو نيالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع أَلُكُما أَس  

165.  نيالَمالْع نانَ مونَ الذُّكْرأْتأَت  

  وتذَرونَ ما خلَق لَكُم ربكُم من أَزواجِكُم بلْ أَنتم قَوم عادونَ  .166

  لَتكُونن من الْمخرجِني قَالُوا لَئن لَّم تنته يا لُوطُ  .167

168.  نيالْقَال نكُم ملمعي لقَالَ إِن  

  رب نجنِي وأَهلي مما يعملُونَ  .169

170.  نيعمأَج لَهأَهو اهنيجفَن  

171.  ابِرِيني الْغا فوزجإِلَّا ع  

172.  رِينا الْآخنرمد ثُم  

  را فَساء مطَر الْمنذَرِين وأَمطَرنا علَيهِم مطَ .173

174.  نِنيمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف  

175.  يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو  

176.  نيلسرالْم كَةالْأَي ابحأَص كَذَّب  

  إِذْ قَالَ لَهم شعيب أَلَا تتقُونَ  .177

  مني إِني لَكُم رسولٌ أَ .178

179.  ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات  

180.  نيالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسمو  

181.  ِسرِينخالْم نوا مكُونلَا تلَ وفُوا الْكَيأَو  



  وزِنوا بِالْقسطَاسِ الْمستقيمِ  .182

183. يأَش اسوا النسخبلَا تو ينفِْسدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا تو ماءه  

184.  نيلالْجِبِلَّةَ الْأَوو لَقَكُمي خقُوا الَّذاتو  

185.  رِينحسالْم نم ا أَنتمقَالُوا إِن  

186.  بِنيالْكَاذ نلَم كظُنإِن نا وثْلُنم رشإِلَّا ب ا أَنتمو  

187. سا كنلَيطْ عقفَأَس نيقادالص نم اء إِن كُنتمالس نفًا م  

  قَالَ ربي أَعلَم بِما تعملُونَ  .188

  فَكَذَّبوه فَأَخذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّة إِنه كَانَ عذَاب يومٍ عظيمٍ  .189

190.  نِنيمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولَآي كي ذَلإِنَّ ف  

191. بإِنَّ رو يمحالر زِيزالْع ولَه ك  

192.  نيالَمالْع برتِيلُ رلَت هإِنو  

193.  نيالْأَم وحالر لَ بِهزن  

194.  رِيننذالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِكع  

  بِلسان عربِي مبِنيٍ  .195

196.  نيلرِ الْأَوبي زلَف هإِنو  

  يعلَمه علَماء بنِي إِسرائيلَ أَولَم يكُن لَّهم آيةً أَن  .197

198.  نيمجضِ الْأَععلَى بع اهلْنزن لَوو  

199.  نِنيمؤم وا بِها كَانهِم ملَيع أَهفَقَر  

200.  نيرِمجي قُلُوبِ الْمف اهلَكْنس ككَذَل  

201.  يمالْأَل ذَابا الْعورى يتح ونَ بِهنمؤلَا ي  

202. أْتونَ فَيرعشلَا ي مهةً وتغم بهي  

  فَيقُولُوا هلْ نحن منظَرونَ  .203

  أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ  .204



205.  نِنيس ماهنعتإِن م تأَيأَفَر  

  ثُم جاءهم ما كَانوا يوعدونَ  .206

  ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعونَ  .207

  من قَرية إِلَّا لَها منذرونَ وما أَهلَكْنا  .208

209.  نيما ظَالا كُنمى وكْرذ  

210.  نياطيالش بِه لَتزنا تمو  

  وما ينبغي لَهم وما يستطيعونَ  .211

  إِنهم عنِ السمعِ لَمعزولُونَ  .212

213. عالْم نكُونَ مفَت را آخإِلَه اللَّه عم عدفَلَا ت ذَّبِني  

214.  بِنيالْأَقْر كتريشع رأَنذو  

215.  نِنيمؤالْم نم كعبنِ اتمل كاحنج ضفاخو  

  فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيٌء مما تعملُونَ  .216

  وتوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحيمِ  .217

218.  قُومت نيح اكري يالَّذ  

  الساجِدين وتقَلُّبك في  .219

220.  يملالْع يعمالس وه هإِن  

221.  نياطيلُ الشزنن تلَى مع ئُكُمبلْ أُنه  

  تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ  .222

  يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم كَاذبونَ  .223

  والشعراء يتبِعهم الْغاوونَ  .224

225. ف مهأَن رت ونَ أَلَمهِيمي ادي كُلِّ و  

  وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ  .226

إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وذَكَروا اللَّه كَثريا وانتصروا من بعد ما ظُلموا  .227



 وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  طس تلْك آيات الْقُرآن وكتابٍ مبِنيٍ  .1

2.  نِنيمؤلْمى لرشبى وده  

  الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالْآخرة هم يوقنونَ  .3

4. مؤلَا ي ينونَ إِنَّ الَّذهمعي مفَه مالَهمأَع ما لَهنيز ةرونَ بِالْآخن  

  أُولَئك الَّذين لَهم سوُء الْعذَابِ وهم في الْآخرة هم الْأَخسرونَ  .5

  وإِنك لَتلَقَّى الْقُرآنَ من لَّدنْ حكيمٍ عليمٍ  .6

نست نارا سآتيكُم منها بِخبرٍ أَو آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَّعلَّكُم إِذْ قَالَ موسى لأَهله إِني آ .7
  تصطَلُونَ 

8.  نيالَمالْع بر انَ اللَّهحبسا ولَهوح نمارِ وي النن فم ورِكأَن ب يودا ناءها جفَلَم  

  حكيم يا موسى إِنه أَنا اللَّه الْعزِيز الْ .9

وأَلْقِ عصاك فَلَما رآها تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب يا موسى لَا تخف إِني لَا  .10
  يخاف لَدي الْمرسلُونَ 

11.  يمحر ي غَفُوروٍء فَإِنس دعا بنسلَ حدب ثُم ن ظَلَمإِلَّا م  

12. أَدو مهإِن همقَونَ ووعرإِلَى ف اتعِ آيسي توٍء فرِ سغَي ناء مضيب جرخت بِكيي جف كدلْ يخ
 نيقا فَاسموا قَوكَان  

13.  بِنيم رحذَا سةً قَالُوا هرصبا مناتآي مهاءتا جفَلَم  

  فُسهم ظُلْما وعلُوا فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الْمفِْسدين وجحدوا بِها واستيقَنتها أَن .14

15.  هادبع نريٍ ملَى كَثا علَني فَضالَّذ لَّهل دمقَالَا الْحا ولْمانَ عملَيسو وداوا دنيآت لَقَدو
 نِنيمؤالْم  

16. قَالَ يو وداوانُ دملَيرِثَ سوذَا وٍء إِنَّ هين كُلِّ شا مينأُوترِ والطَّي قنطا منلِّمع اسا النها أَي
 بِنيلُ الْمالْفَض ولَه  



  وحشر لسلَيمانَ جنوده من الْجِن والْإِنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعونَ  .17

لَت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساكنكُم لَا يحطمنكُم حتى إِذَا أَتوا علَى وادي النملِ قَا .18
  سلَيمانُ وجنوده وهم لَا يشعرونَ 

فَتبسم ضاحكًا من قَولها وقَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى  .19
الو نيحالالص كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدو اهضرا تحاللَ صمأَنْ أَعو يد  

20.  بِنيائالْغ نكَانَ م أَم دهدى الْهلَا أَر يا لفَقَالَ م رالطَّي فَقَّدتو  

  تيني بِسلْطَان مبِنيٍ لَأُعذِّبنه عذَابا شديدا أَو لَأَذْبحنه أَو لَيأْ .21

  فَمكَثَ غَير بعيد فَقَالَ أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقنيٍ  .22

23.  يمظع شرا علَهٍء وين كُلِّ شم تيأُوتو مكُهلمأَةً ترام دتجي وإِن  

24. جسا يهمقَوا وهدتجو مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزو اللَّه ونن دسِ مملشونَ لد
  عنِ السبِيلِ فَهم لَا يهتدونَ 

أَلَّا يسجدوا للَّه الَّذي يخرِج الْخبَء في السماوات والْأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَ .25
  اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْعظيمِ  .26

27.  بِنيالْكَاذ نم كُنت أَم قْتدأَص نظُرنقَالَ س  

  اذْهب بكتابِي هذَا فَأَلْقه إِلَيهِم ثُم تولَّ عنهم فَانظُر ماذَا يرجِعونَ  .28

  لْقي إِلَي كتاب كَرِمي قَالَت يا أَيها املَلَأُ إِني أُ .29

  إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ  .30

31.  نيملسونِي مأْتو لَيلُوا ععأَلَّا ت  

32.  وندهشى تتا حرةً أَمعقَاط ا كُنترِي مي أَمونِي فا املَلَأُ أَفْتها أَيي قَالَت  

  الُوا نحن أُولُوا قُوة وأُولُوا بأْسٍ شديد والْأَمر إِلَيك فَانظُرِي ماذَا تأْمرِين قَ .33

  قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُونَ  .34

  لَيهِم بِهدية فَناظرةٌ بِم يرجِع الْمرسلُونَ وإِني مرسلَةٌ إِ .35

36.  كُمتيدم بِهلْ أَنتاكُم با آتمم ريخ اللَّه انِيا آتالٍ فَمنِ بِموندمانَ قَالَ أَتملَياء سا جفَلَم



  تفْرحونَ 

  ا قبلَ لَهم بِها ولَنخرِجنهم منها أَذلَّةً وهم صاغرونَ ارجِع إِلَيهِم فَلَنأْتينهم بِجنود لَّ .37

38.  نيملسونِي مأْتلَ أَن يا قَبهشرينِي بِعأْتي كُما املَلَأُ أَيها أَيقَالَ ي  

39.  كقَامن مم قُوملَ أَن تقَب بِه يكا آتأَن الْجِن نم فْريتقَالَ ع نيأَم لَقَوِي هلَيي عإِنو  

قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتابِ أَنا آتيك بِه قَبلَ أَن يرتد إِلَيك طَرفُك فَلَما رآه مستقرا  .40
كَرن شمو أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبيي لبلِ رن فَضذَا مقَالَ ه هندن عمو فِْسهنل كُرشا يمفَإِن 

 كَرِمي ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر  

  قَالَ نكِّروا لَها عرشها ننظُر أَتهتدي أَم تكُونُ من الَّذين لَا يهتدونَ  .41

42. ا الْعينأُوتو وه هكَأَن قَالَت كشركَذَا عيلَ أَهق اءتا جفَلَم نيملسا مكُنا وهلن قَبم لْم  

43.  رِينمٍ كَافن قَوم تا كَانهإِن اللَّه ونن دم دبعت تا كَانا مهدصو  

44. درمم حرص ها قَالَ إِنهاقَين سع فَتكَشةً ولُج هتِسبح هأَتا رفَلَم حري الصلخا اديلَ لَهق 
 نيالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس عم تلَمأَسفِْسي ون تي ظَلَمإِن بر قَالَت ارِيرن قَوم  

  ولَقَد أَرسلْنا إِلَى ثَمود أَخاهم صالحا أَن اعبدوا اللَّه فَإِذَا هم فَرِيقَان يختصمونَ  .45

46. ست ممِ لا قَوونَ قَالَ يمحرت لَّكُملَع ونَ اللَّهرفغتسلَا تلَو ةنسلَ الْحقَب ئَةيجِلُونَ بِالسعت  

  قَالُوا اطَّيرنا بِك وبِمن معك قَالَ طَائركُم عند اللَّه بلْ أَنتم قَوم تفْتنونَ  .47

  دونَ في الْأَرضِ ولَا يصلحونَ وكَانَ في الْمدينة تسعةُ رهط يفِْس .48

  قَالُوا تقَاسموا بِاللَّه لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لوليه ما شهِدنا مهلك أَهله وإِنا لَصادقُونَ  .49

  ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ  .50

51.  فَانظُر نيعمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن مكْرِهةُ مباقكَانَ ع فكَي  

  فَتلْك بيوتهم خاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ في ذَلك لَآيةً لِّقَومٍ يعلَمونَ  .52

  وأَجنَينا الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ  .53

54. مقَولُوطًا إِذْ قَالَ لونَ ورصبت مأَنتةَ وشونَ الْفَاحأْتأَت ه  

  أَئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساء بلْ أَنتم قَوم تجهلُونَ  .55



56. ي اسأُن مهإِن كُمتين قَرم وا آلَ لُوطرِجإِلَّا أَن قَالُوا أَخ همقَو ابوا كَانَ جونَ فَمرطَهت  

57.  ابِرِينالْغ نا ماهنرقَد هأَترإِلَّا ام لَهأَهو اهنفَأَجنَي  

58.  نذَرِينالْم طَراء ما فَسطَرهِم ملَيا عنطَرأَمو  

   قُلِ الْحمد للَّه وسلَام علَى عباده الَّذين اصطَفَى آللَّه خير أَما يشرِكُونَ .59

أَمن خلَق السماوات والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماء ماء فَأَنبتنا بِه حدائق ذَات بهجة ما  .60
  كَانَ لَكُم أَن تنبِتوا شجرها أَإِلَه مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُونَ 

61. جا وارقَر ضلَ الْأَرعن جنِ أَميرحالْب نيلَ بعجو ياسوا رلَ لَهعجا وارها أَنلَالَهلَ خع
  حاجِزا أَإِلَه مع اللَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 

62. م ضِ أَإِلَهلَفَاء الْأَرخ لُكُمعجيوَء والس فكْشيو اهعإِذَا د طَرضالْم جِيبن ييلًا أَمقَل اللَّه ع
  ما تذَكَّرونَ 

63.  عم أَإِلَه هتمحر يدي نيا برشب احيلُ الرسرن يمرِ وحالْبو رالْب اتي ظُلُمف يكُمدهن يأَم
  اللَّه تعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ 

64. و هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبن يأَم كُمانهروا باتقُلْ ه اللَّه عم ضِ أَإِلَهالْأَراء ومالس نقُكُم مزرن يم
 نيقادص مإِن كُنت  

  قُل لَّا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ  .65

66. لْمع كارلِ ادونَ بما عهنم ملْ ها بهنم كي شف ملْ هب ةري الْآخف مه  

  وقَالَ الَّذين كَفَروا أَئذَا كُنا ترابا وآباؤنا أَئنا لَمخرجونَ  .67

68. لالْأَو رياطذَا إِلَّا أَسلُ إِنْ هن قَبا مناؤآبو نحذَا نا هندعو لَقَد ني  

69.  نيرِمجةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيضِ فَانظُري الْأَروا فريقُلْ س  

  ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تكُن في ضيقٍ مما يمكُرونَ  .70

71.  نيقادص مإِن كُنت دعذَا الْوى هتقُولُونَ ميو  

  ذي تستعجِلُونَ قُلْ عسى أَن يكُونَ ردف لَكُم بعض الَّ .72

  وإِنَّ ربك لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكن أَكْثَرهم لَا يشكُرونَ  .73



  وإِنَّ ربك لَيعلَم ما تكن صدورهم وما يعلنونَ  .74

  وما من غَائبة في السماء والْأَرضِ إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ  .75

   هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّذي هم فيه يختلفُونَ إِنَّ .76

77.  نِنيمؤةٌ لِّلْممحرى ودلَه هإِنو  

78.  يملالْع زِيزالْع وهو هكْمم بِحهنيي بقْضي كبإِنَّ ر  

  الْحق الْمبِنيِ فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنك علَى  .79

80.  بِرِيندا ملَّواء إِذَا وعالد مالص عمسلَا تى وتوالْم عمسلَا ت كإِن  

  وما أَنت بِهادي الْعميِ عن ضلَالَتهِم إِن تسمع إِلَّا من يؤمن بِآياتنا فَهم مسلمونَ  .81

82. لُ عالْقَو قَعإِذَا وا لَا وناتوا بِآيكَان اسأَنَّ الن مهكَلِّمضِ تالْأَر نةً مابد ما لَهنجرأَخ هِملَي
  يوقنونَ 

  ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجا ممن يكَذِّب بِآياتنا فَهم يوزعونَ  .83

84. م بِآيتوا قَالَ أَكَذَّباؤى إِذَا جتلُونَ حمعت ماذَا كُنتا أَملْما عيطُوا بِهحت لَمي وات  

  ووقَع الْقَولُ علَيهِم بِما ظَلَموا فَهم لَا ينطقُونَ  .85

86. مٍ يلِّقَو اتلَآي كي ذَلا إِنَّ فرصبم ارهالنو يهوا فكُنسيلَ لا اللَّيلْنعا جا أَنوري ونَ أَلَمنمؤ  

87.  هوكُلٌّ أَتو اء اللَّهن شضِ إِلَّا مي الْأَرن فمو اتاومي السن فم ورِ فَفَزِعي الصف نفَخي مويو
 رِيناخد  

شيٍء إِنه وترى الْجِبالَ تحسبها جامدةً وهي تمر مر السحابِ صنع اللَّه الَّذي أَتقَن كُلَّ  .88
  خبِري بِما تفْعلُونَ 

  من جاء بِالْحسنة فَلَه خير منها وهم من فَزعٍ يومئذ آمنونَ  .89

  ومن جاء بِالسيئَة فَكُبت وجوههم في النارِ هلْ تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ  .90

نْ أَعبد رب هذه الْبلْدة الَّذي حرمها ولَه كُلُّ شيٍء وأُمرت أَنْ أَكُونَ من إِنما أُمرت أَ .91
 نيملسالْم  

92.  رِيننذالْم نا ما أَنملَّ فَقُلْ إِنن ضمو فِْسهني لدتها يمى فَإِندتنِ اهآنَ فَمالْقُر لُوأَنْ أَتو  



  الْحمد للَّه سيرِيكُم آياته فَتعرِفُونها وما ربك بِغافلٍ عما تعملُونَ وقُلِ .93
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  طسم  .1

  تلْك آيات الْكتابِ الْمبِنيِ  .2

3. وعرفى ووسإِ مبن نم كلَيلُوا عتونَ ننمؤمٍ يقَول قنَ بِالْح  

4.  ماءهنأَب حذَبي مهنفَةً مطَائ فعضتسا يعيا شلَهلَ أَهعجضِ وي الْأَرلَا فنَ عوعرإِنَّ ف
 ينفِْسدالْم نكَانَ م هإِن ماءهيِي نِسحتسيو  

  ستضعفُوا في الْأَرضِ ونجعلَهم أَئمةً ونجعلَهم الْوارِثني ونرِيد أَن نمن علَى الَّذين ا .5

  ونمكِّن لَهم في الْأَرضِ ونرِي فرعونَ وهامانَ وجنودهما منهم ما كَانوا يحذَرونَ  .6

ت علَيه فَأَلْقيه في الْيم ولَا تخافي ولَا تحزنِي وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْ .7
 نيلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادا رإِن  

8.  نيئاطوا خا كَانمهودنجانَ وامهنَ ووعرا إِنَّ فنزحا وودع مكُونَ لَهينَ لوعرآلُ ف قَطَهفَالْت 

وقَالَت امرأَت فرعونَ قُرت عينٍ لِّي ولَك لَا تقْتلُوه عسى أَن ينفَعنا أَو نتخذَه ولَدا وهم لَا  .9
  يشعرونَ 

ونَ من وأَصبح فُؤاد أُم موسى فَارِغًا إِن كَادت لَتبدي بِه لَولَا أَن ربطْنا علَى قَلْبِها لتكُ .10
 نِنيمؤالْم  

  وقَالَت لأُخته قُصيه فَبصرت بِه عن جنبٍ وهم لَا يشعرونَ  .11

12.  لَه مهو لَكُم هكْفُلُوني تيلِ بلَى أَهع لُّكُملْ أَده لُ فَقَالَتن قَبم عاضرالْم هلَيا عنمرحو
  ناصحونَ 

ه إِلَى أُمه كَي تقَر عينها ولَا تحزنَ ولتعلَم أَنَّ وعد اللَّه حق ولَكن أَكْثَرهم لَا فَرددنا .13
  يعلَمونَ 

14.  ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَلا ولْمعا وكْمح اهنيى آتوتاسو هدلَغَ أَشا بلَمو  

 علَى حنيِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد فيها رجلَينِ يقْتتلَان هذَا من شيعته وهذَا ودخلَ الْمدينةَ .15



من عدوه فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه فَوكَزه موسى فَقَضى علَيه قَالَ 
  ان إِنه عدو مضلٌّ مبِني هذَا من عملِ الشيطَ

16.  يمحالر فُورالْغ وه هإِن لَه فَري فَغل رفِْسي فَاغْفن تي ظَلَمإِن بقَالَ ر  

17.  نيرِمجا لِّلْمأَكُونَ ظَهِري فَلَن لَيع تمعا أَنبِم بقَالَ ر  

يترقَّب فَإِذَا الَّذي استنصره بِالْأَمسِ يستصرِخه قَالَ لَه موسى فَأَصبح في الْمدينة خائفًا  .18
 بِنيم وِيلَغ كإِن  

19.  لْتا قَتلَنِي كَمقْتأَن ت رِيدى أَتوسا ما قَالَ يملَّه ودع وي هبِالَّذ شطبأَن ي ادا أَنْ أَرفَلَم
ا بِالْأَمفْسن نيحلصالْم نكُونَ مأَن ت رِيدا تمضِ وي الْأَرا فاربكُونَ جإِلَّا أَن ت رِيدسِ إِن ت  

20.  جرفَاخ لُوكقْتيل ونَ بِكرمأْتلَأَ يى إِنَّ الْموسا مى قَالَ يعسي ةيندى الْمأَقْص نلٌ مجاء رجو
حاصالن نم ي لَكإِن ني  

21.  نيممِ الظَّالالْقَو ننِي مجن بقَالَ ر قَّبرتفًا يائا خهنم جرفَخ  

  ولَما توجه تلْقَاء مدين قَالَ عسى ربي أَن يهدينِي سواء السبِيلِ  .22

23. اسِ يالن نةً مأُم هلَيع دجو نيداء مم درا ولَمو انذُودنِ تيأترام ونِهِمن دم دجوقُونَ وس
 كَبِري خيا شونأَباء وعالر ردصى يتي حقسا لَا نا قَالَتكُمطْبا خقَالَ م  

  قري فَسقَى لَهما ثُم تولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِني لما أَنزلْت إِلَي من خيرٍ فَ .24

فَجاءته إِحداهما تمشي علَى استحياء قَالَت إِنَّ أَبِي يدعوك ليجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا  .25
 نيممِ الظَّالالْقَو نم توجن فخقَالَ لَا ت صالْقَص هلَيع قَصو اءها جفَلَم  

26. تا أَبا يماهدإِح قَالَت نيالْأَم الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتاس   

27.  تممجٍ فَإِنْ أَتجح انِينِي ثَمرأْجلَى أَن تنِ عياته يتنى ابدإِح كحأَنْ أُنك ي أُرِيدقَالَ إِن
تس كلَيع قأَنْ أَش ا أُرِيدمو كندع نا فَمرشع نيحالالص نم اء اللَّهنِي إِن شجِد  

  قَالَ ذَلك بينِي وبينك أَيما الْأَجلَينِ قَضيت فَلَا عدوانَ علَي واللَّه علَى ما نقُولُ وكيلٌ  .28

الَ لأَهله امكُثُوا إِني فَلَما قَضى موسىالْأَجلَ وسار بِأَهله آنس من جانِبِ الطُّورِ نارا قَ .29
  آنست نارا لَّعلِّي آتيكُم منها بِخبرٍ أَو جذْوة من النارِ لَعلَّكُم تصطَلُونَ 



30. وسا مأَن ي ةرجالش نم كَةاربالْم ةقْعي الْبنِ فمي الْأَيادالْو ئاطن شي مودا ناها أَتى فَلَم
 نيالَمالْع بر ا اللَّهي أَنإِن  

وأَنْ أَلْقِ عصاك فَلَما رآها تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب يا موسى أَقْبِلْ ولَا  .31
 نِنيالْآم نم كإِن فخت  

يرِ سوٍء واضمم إِلَيك جناحك من الرهبِ اسلُك يدك في جيبِك تخرج بيضاء من غَ .32
 نيقا فَاسموا قَوكَان مهإِن هلَئمنَ ووعرإِلَى ف كبن رم انانهرب فَذَانِك  

33.  لُونقْتأَن ي افا فَأَخفْسن مهنم لْتي قَتإِن بقَالَ ر  

34. أَفْص وونُ هاري هأَخو ونكَذِّبأَن ي افي أَخقُنِي إِندصًءا يرِد يعم لْهسا فَأَرانسي لنم ح  

قَالَ سنشد عضدك بِأَخيك ونجعلُ لَكُما سلْطَانا فَلَا يصلُونَ إِلَيكُما بِآياتنا أَنتما ومنِ  .35
  اتبعكُما الْغالبونَ 

ءهم موسى بِآياتنا بينات قَالُوا ما هذَا إِلَّا سحر مفْترى وما سمعنا بِهذَا في آبائنا فَلَما جا .36
 نيلالْأَو  

37. حفْللَا ي هارِ إِنةُ الدباقع كُونُ لَهن تمو هندع نى مداء بِالْهن جبِم لَمي أَعبى روسقَالَ مو 
  الظَّالمونَ 

وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّنيِ  .38
 بِنيالْكَاذ نم هي لَأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه علِّي أَطَّلا لَّعحرل لِّي صعفَاج  

39. ركْبتاسونَ وعجرا لَا ينإِلَي مهوا أَنظَنو قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرف هودنجو وه   

40.  نيمةُ الظَّالباقكَانَ ع فكَي فَانظُر مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجو اهذْنفَأَخ  

41. ويارِ وونَ إِلَى النعدةً يمأَئ ماهلْنعجونَ ورنصلَا ي ةاميالْق م  

42.  نيوحقْبالْم نم مه ةاميالْق مويةً ونا لَعينالد هذي هف ماهنعبأَتو  

ولَقَد آتينا موسى الْكتاب من بعد ما أَهلَكْنا الْقُرونَ الْأُولَى بصائر للناسِ وهدى ورحمةً  .43
  علَّهم يتذَكَّرونَ لَّ

44.  ينداهالش نم ا كُنتمو رى الْأَموسا إِلَى منيإِذْ قَض بِيرانِبِ الْغبِج ا كُنتمو  



45.  هِملَيلُو عتت نيدلِ مي أَها فثَاوِي ا كُنتمو رمالْع هِملَيلَ عطَاوا فَتونا قُرأْنا أَنشنلَكا وناتآي
 نيلسرا ما كُننلَكو  

وما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا ولَكن رحمةً من ربك لتنذر قَوما ما أَتاهم من نذيرٍ من .46
  قَبلك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

47. ما قَدةٌ بِميبصم مهيبصلَا أَن تلَوو بِعتولًا فَنسا رنإِلَي لْتسلَا أَرا لَونبقُولُوا رفَي يهِمدأَي ت
 نِنيمؤالْم نكُونَ منو كاتآي  

48.  يا أُوتوا بِمكْفُري لَمى أَووسم يا أُوتثْلَ مم يلَا أُوتا قَالُوا لَونندع نم قالْح ماءها جفَلَم
وسونَ مرا بِكُلٍّ كَافقَالُوا إِنا ورظَاهت انرحلُ قَالُوا سن قَبى م  

49.  نيقادص مإِن كُنت هبِعا أَتمهنى مدأَه وه اللَّه ندع نابٍ متوا بِكقُلْ فَأْت  

50. اءهوونَ أَهبِعتا يمأَن لَمفَاع وا لَكجِيبتسي فَإِن لَّمنى مدرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتملُّ مأَض نمو م
 نيمالظَّال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه اللَّه  

  ولَقَد وصلْنا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ  .51

  الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ  .52

53.  نيملسم هلن قَبا ما كُنا إِننبن رم قالْح هإِن ا بِهنقَالُوا آم هِملَيلَى عتإِذَا يو  

  أُولَئك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ بِما صبروا ويدرؤونَ بِالْحسنة السيئَةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ  .54

وإِذَا سمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم سلَام علَيكُم لَا نبتغي  .55
 نيلاهالْج  

56.  يندتهبِالْم لَمأَع وهاء وشن يي مدهي اللَّه نلَكو تببأَح ني مدهلَا ت كإِن  

الُوا إِن نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف من أَرضنا أَولَم نمكِّن لَّهم حرما آمنا يجبى إِلَيه وقَ .57
  ثَمرات كُلِّ شيٍء رِزقًا من لَّدنا ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 

58. تيشعم ترطب ةين قَرا ملَكْنأَه كَما وكُنيلًا وإِلَّا قَل مهدعن بكَن مست لَم مهناكسم لْكا فَته
 نيارِثالْو نحن  

وما كَانَ ربك مهلك الْقُرى حتى يبعثَ في أُمها رسولًا يتلُو علَيهِم آياتنا وما كُنا  .59



  ها ظَالمونَ مهلكي الْقُرى إِلَّا وأَهلُ

  وما أُوتيتم من شيٍء فَمتاع الْحياة الدنيا وزِينتها وما عند اللَّه خير وأَبقَى أَفَلَا تعقلُونَ  .60

61. ه ا ثُمينالد اةيالْح اعتم اهنعتن مكَم يهلَاق وا فَهنسا حدعو اهندعن وأَفَم نم ةاميالْق موي و
 رِينضحالْم  

  ويوم يناديهِم فَيقُولُ أَين شركَائي الَّذين كُنتم تزعمونَ  .62

لَيك ما قَالَ الَّذين حق علَيهِم الْقَولُ ربنا هؤلَاء الَّذين أَغْوينا أَغْويناهم كَما غَوينا تبرأْنا إِ .63
  كَانوا إِيانا يعبدونَ 

  وقيلَ ادعوا شركَاءكُم فَدعوهم فَلَم يستجِيبوا لَهم ورأَوا الْعذَاب لَو أَنهم كَانوا يهتدونَ  .64

65.  نيلسرالْم متباذَا أَجقُولُ مفَي يهِمادني مويو  

66. هِملَيع تيماءلُونَ فَعستلَا ي مفَه ذئمواء يالْأَنب   

67.  نيحفْلالْم نكُونَ مى أَن يسا فَعحاللَ صمعو نآمو ابن تا مفَأَم  

  وربك يخلُق ما يشاء ويختار ما كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اللَّه وتعالَى عما يشرِكُونَ  .68

  وربك يعلَم ما تكن صدورهم وما يعلنونَ  .69

  وهو اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد في الْأُولَى والْآخرة ولَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَ  .70

 يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِضياء قُلْ أَرأَيتم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَى .71
  أَفَلَا تسمعونَ 

قُلْ أَرأَيتم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمدا إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِلَيلٍ  .72
   تبصرونَ تسكُنونَ فيه أَفَلَا

  ومن رحمته جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لتسكُنوا فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ  .73

  ويوم يناديهِم فَيقُولُ أَين شركَائي الَّذين كُنتم تزعمونَ  .74

75. ش ةن كُلِّ أُما منعزنوا وا كَانم مهنلَّ عضو لَّهل قوا أَنَّ الْحملفَع كُمانهروا باتا ها فَقُلْنهِيد
  يفْترونَ 

76. ةبصوُء بِالْعنلَت هحفَاتا إِنَّ موزِ مالْكُن نم اهنيآتو هِملَيى عغى فَبوسمِ من قَوونَ كَانَ مإِنَّ قَار



  الْقُوة إِذْ قَالَ لَه قَومه لَا تفْرح إِنَّ اللَّه لَا يحب الْفَرِحني أُولي 

77.  اللَّه نسا أَحِسن كَمأَحا وينالد نم كيبصن نسلَا تةَ ورالْآخ ارالد اللَّه اكا آتيمغِ فتابو
ي الْأَرف ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي ينفِْسدالْم بحلَا ي ضِ إِنَّ اللَّه  

78.  وه نم ونالقُر نم هلن قَبم لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمي أَوندلْمٍ علَى عع هيتا أُوتمقَالَ إِن
  مونَ أَشد منه قُوةً وأَكْثَر جمعا ولَا يسأَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِ

فَخرج علَى قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ  .79
  إِنه لَذُو حظٍّ عظيمٍ 

80. عو نآم نلِّم ريخ اللَّه ابثَو لَكُميو لْموا الْعأُوت ينقَالَ الَّذا إِلَّا ولَقَّاهلَا يا وحاللَ صم
  الصابِرونَ 

81.  نا كَانَ ممو اللَّه ونن دم هونرنصي ئَةن فم ا كَانَ لَهفَم ضالْأَر ارِهبِدو ا بِهفْنسفَخ
 رِينصاملُنت  

أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاء من عباده وأَصبح الَّذين تمنوا مكَانه بِالْأَمسِ يقُولُونَ ويكَ .82
  ويقْدر لَولَا أَن من اللَّه علَينا لَخسف بِنا ويكَأَنه لَا يفْلح الْكَافرونَ 

83. ضِ وي الْأَرا فلُوونَ عرِيدلَا ي ينلَّذا للُهعجةُ نرالْآخ ارالد لْكت نيقتلْمةُ لباقالْعا وادلَا فَس  

من جاء بِالْحسنة فَلَه خير منها ومن جاء بِالسيئَة فَلَا يجزى الَّذين عملُوا السيئَات إِلَّا ما  .84
  كَانوا يعملُونَ 

85. عإِلَى م كادآنَ لَرالْقُر كلَيع ضي فَري إِنَّ الَّذف وه نمى وداء بِالْهن جم لَمي أَعبقُل ر اد
  ضلَالٍ مبِنيٍ 

86.  رِينا لِّلْكَافظَهِري نكُونفَلَا ت كبن رةً ممحإِلَّا ر ابتالْك كلْقَى إِلَيو أَن يجرت ا كُنتمو  

 أُنزِلَت إِلَيك وادع إِلَى ربك ولَا تكُونن من الْمشرِكني ولَا يصدنك عن آيات اللَّه بعد إِذْ  .87

88.  هإِلَيو كْمالْح لَه ههجإِلَّا و كالٍء هيكُلُّ ش وإِلَّا ه لَا إِلَه را آخإِلَه اللَّه عم عدلَا تو
 ترجعونَ 

 



  69ها  عدد آيات- 29 سورة -سورة العنكبوت 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  امل  .1

  أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ  .2

3.  بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملن قَبم ينا الَّذنفَت لَقَدو  

4. ي ينالَّذ ِسبح ونَ أَمكُمحا ياء ما سبِقُونسأَن ي ئَاتيلُونَ السمع  

5.  يملالْع يعمالس وهو لَآت لَ اللَّهفَإِنَّ أَج قَاء اللَّهو لجرن كَانَ يم  

6.  نيالَمنِ الْعع نِيلَغ إِنَّ اللَّه فِْسهنل داهجا يمفَإِن داهن جمو  

7. ينالَّذوا وي كَانالَّذ نسأَح مهنزِيجلَنو هِمئَاتيس مهننَّ عكَفِّرلَن اتحاللُوا الصمعوا ونآم 
  يعملُونَ 

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حسنا وإِن جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تطعهما  .8
  إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

9.  نيحالي الصف مهلَنخدلَن اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو  

لَّه ولَئن جاء ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه فَإِذَا أُوذي في اللَّه جعلَ فتنةَ الناسِ كَعذَابِ ال .10
 نيالَمورِ الْعدي صا فبِم لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو كُمعا ما كُنإِن قُولُنلَي كبن رم رصن  

11.  نيقافنالْم نلَمعلَيوا ونآم ينالَّذ اللَّه نلَمعلَيو  

12. نآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذو نم نيلامم بِحا همو اكُمطَايلْ خمحلْنا وبِيلَنوا سبِعوا ات
  خطَاياهم من شيٍء إِنهم لَكَاذبونَ 

  ولَيحملُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالًا مع أَثْقَالهِم ولَيسأَلُن يوم الْقيامة عما كَانوا يفْترونَ  .13

14. و مهالطُّوفَانُ و مذَها فَأَخامع ِسنيمإِلَّا خ ةنس أَلْف يهِمفَلَبِثَ ف هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَد
  ظَالمونَ 

15.  نيالَمةً لِّلْعا آياهلْنعجو ةينفالس ابحأَصو اهنفَأَجنَي  

16.  همقَوإِذْ قَالَ ل يماهرإِبونَ ولَمعت مإِن كُنت لَّكُم ريخ كُمذَل قُوهاتو وا اللَّهدباع  



إِنما تعبدونَ من دون اللَّه أَوثَانا وتخلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذين تعبدونَ من دون اللَّه لَا يملكُونَ  .17
  رزق واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيه ترجعونَ لَكُم رِزقًا فَابتغوا عند اللَّه ال

18.  بِنيلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عمو كُملن قَبم مأُم كَذَّب وا فَقَدكَذِّبإِن تو  

  للَّه يِسري أَولَم يروا كَيف يبدئ اللَّه الْخلْق ثُم يعيده إِنَّ ذَلك علَى ا .19

قُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَ إِنَّ اللَّه علَى  .20
 يرٍء قَديكُلِّ ش  

  يعذِّبُ من يشاء ويرحم من يشاء وإِلَيه تقْلَبونَ  .21

  ين في الْأَرضِ ولَا في السماء وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولَا نصريٍ وما أَنتم بِمعجِزِ .22

23.  يمأَل ذَابع ملَه كلَئأُوي وتمحن روا مسئي كلَئأُو هقَائلو اللَّه اتوا بِآيكَفَر ينالَّذو  

ن قَالُوا اقْتلُوه أَو حرقُوه فَأَجنَاه اللَّه من النارِ إِنَّ في ذَلك لَآيات فَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا أَ .24
  لِّقَومٍ يؤمنونَ 

فُر وقَالَ إِنما اتخذْتم من دون اللَّه أَوثَانا مودةَ بينِكُم في الْحياة الدنيا ثُم يوم الْقيامة يكْ .25
 رِيناصن نا لَكُم ممو ارالن اكُمأْوما وضعكُم بضعب نلْعيضٍ وعكُم بِبضعب  

26.  يمكالْح زِيزالْع وه هي إِنبإِلَى ر اجِرهي مقَالَ إِنلُوطٌ و لَه نفَآم  

27. ي ذُرا فلْنعجو قُوبعيو قحإِس ا لَهنبهوو هإِنا ويني الدف هرأَج اهنيآتو ابتالْكةَ ووبالن هتي
 نيحالالص نلَم ةري الْآخف  

28.  نيالَمالْع نم دأَح نا مقَكُم بِهبا سةَ مشونَ الْفَاحأْتلَت كُمإِن همقَولُوطًا إِذْ قَالَ لو  

تونَ الرجالَ وتقْطَعونَ السبِيلَ وتأْتونَ في ناديكُم الْمنكَر فَما كَانَ جواب قَومه أَئنكُم لَتأْ .29
 نيقادالص نم إِن كُنت ذَابِ اللَّها بِعنإِلَّا أَن قَالُوا ائْت  

30.  ينفِْسدمِ الْملَى الْقَونِي عرانص بقَالَ ر  

31.  اءتا جلَموا وا كَانلَهإِنَّ أَه ةيالْقَر هذلِ هكُو أَهلها مى قَالُوا إِنرشبِالْب يماهرا إِبلُنسر
 نيمظَال  

  ين قَالَ إِنَّ فيها لُوطًا قَالُوا نحن أَعلَم بِمن فيها لَننجينه وأَهلَه إِلَّا امرأَته كَانت من الْغابِرِ .32



ولَما أَن جاءت رسلُنا لُوطًا سيَء بِهِم وضاق بِهِم ذَرعا وقَالُوا لَا تخف ولَا تحزنْ إِنا  .33
 ابِرِينالْغ نم تكَان كأَترإِلَّا ام لَكأَهو وكجنم  

  سماء بِما كَانوا يفْسقُونَ إِنا مرتِلُونَ علَى أَهلِ هذه الْقَرية رِجزا من ال .34

  ولَقَد تركْنا منها آيةً بينةً لِّقَومٍ يعقلُونَ  .35

وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم الْآخر ولَا تعثَوا في الْأَرضِ  .36
 ينفِْسدم  

37. فَكَذَّب نيماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ وه  

وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم من مساكنِهِم وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ  .38
 رِينصبتسوا مكَانبِيلِ والس  

39. نَ ووعرفونَ وقَاروا وا كَانمضِ وي الْأَروا فركْبتفَاس اتنيى بِالْبوسم ماءهج لَقَدانَ وامه
 نيابِقس  

40.  نم مهنمةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهنما وباصح هلَيا علْنسأَر نم مهنفَم ا بِذَنبِهذْنا أَخفَكُل
  رض ومنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ خسفْنا بِه الْأَ

41.  وتيالْب نهإِنَّ أَوا وتيب ذَتخات وتنكَبثَلِ الْعاء كَميلأَو اللَّه ونن دذُوا مخات ينثَلُ الَّذم
نكَبالْع تيونَ لَبلَمعوا يكَان لَو وت  

42.  يمكالْح زِيزالْع وهٍء وين شم ونِهن دونَ معدا يم لَمعي إِنَّ اللَّه  

  وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ  .43

44.  قبِالْح ضالْأَرو اتاومالس اللَّه لَقخ نِنيمؤةً لِّلْملَآي كي ذَلإِنَّ ف  

45. كْرلَذنكَرِ والْماء وشنِ الْفَحى عهنلَاةَ تلَاةَ إِنَّ الصمِ الصأَقابِ وتالْك نم كإِلَي يا أُوحلُ مات
  اللَّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ 

46. تلَ الْكلُوا أَهادجلَا تي وا بِالَّذنقُولُوا آمو مهنوا مظَلَم ينإِلَّا الَّذ نسأَح يي هابِ إِلَّا بِالَّت
  أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُم واحد ونحن لَه مسلمونَ 

47. يآت ينفَالَّذ ابتالْك كا إِلَيلْنأَنز ككَذَلو بِه نمؤن يلَاء مؤه نمو ونَ بِهنمؤي ابتالْك ماهن



  وما يجحد بِآياتنا إِلَّا الْكَافرونَ 

  وما كُنت تتلُو من قَبله من كتابٍ ولَا تخطُّه بِيمينِك إِذًا لَّارتاب الْمبطلُونَ  .48

49. ف اتنيب اتآي ولْ هونَ بما إِلَّا الظَّالناتبِآي دحجا يمو لْموا الْعأُوت ينورِ الَّذدي ص  

50.  بِنيم يرذا نا أَنمإِنو اللَّه ندع اتا الْآيمقُلْ إِن هبن رم اتآي هلَيلَا أُنزِلَ عقَالُوا لَوو  

51. ا علْنا أَنزأَن هِمكْفي لَممٍ أَوقَوى لكْرذةً ومحلَر كي ذَلإِنَّ ف هِملَيلَى عتي ابتالْك كلَي
  يؤمنونَ 

قُلْ كَفَى بِاللَّه بينِي وبينكُم شهِيدا يعلَم ما في السماوات والْأَرضِ والَّذين آمنوا بِالْباطلِ  .52
كلَئأُو وا بِاللَّهكَفَرونَ وراسالْخ مه   

ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَولَا أَجلٌ مسمى لَجاءهم الْعذَاب ولَيأْتينهم بغتةً وهم لَا  .53
  يشعرونَ 

54.  رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهإِنَّ جذَابِ وبِالْع كجِلُونعتسي  

55. الْع ماهشغي مولُونَ يمعت ما كُنتقُولُ ذُوقُوا ميو هِملجأَر تحن تمو هِمقن فَوم ذَاب  

56.  وندبفَاع ايةٌ فَإِيعاسي وضوا إِنَّ أَرنآم ينالَّذ يادبا عي  

  كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ثُم إِلَينا ترجعونَ  .57

58. وا ونآم ينالَّذو ارها الْأَنهتحن ترِي مجفًا تغُر ةنالْج نم مهئَنوبلَن اتحاللُوا الصمع
 نيلامالْع رأَج ما نِعيهف يندالخ  

  الَّذين صبروا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  .59

60.  ا اللَّهقَهلُ رِزمحلَا ت ةابن دن مكَأَيو يملالْع يعمالس وهو اكُمإِيا وقُهزري  

ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى  .61
  يؤفَكُونَ 

  ه إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاء من عباده ويقْدر لَ .62

ولَئن سأَلْتهم من نزلَ من السماء ماء فَأَحيا بِه الْأَرض من بعد موتها لَيقُولُن اللَّه قُلِ  .63
  الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعقلُونَ 



  إِلَّا لَهو ولَعب وإِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ وما هذه الْحياةُ الدنيا  .64

  فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصني لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ  .65

  هم وليتمتعوا فَسوف يعلَمونَ ليكْفُروا بِما آتينا .66

67.  اللَّه ةمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب هِملوح نم اسالن طَّفختيا ونا آممرا حلْنعا جا أَنوري لَمأَو
  يكْفُرونَ 

68.  ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نمى وثْوم منهي جف سأَلَي اءها جلَم قبِالْح كَذَّب
 رِينلِّلْكَاف  

69.  ِسنِنيحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيدها لَنينوا فداهج ينالَّذو 

 
 



  60 عدد آياتها - 30 سورة -سورة الروم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  امل  .1

2. تبغُل ومالر   

  في أَدنى الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ  .3

  في بِضعِ سنِني للَّه الْأَمر من قَبلُ ومن بعد ويومئذ يفْرح الْمؤمنونَ  .4

5.  يمحالر زِيزالْع وهاء وشن يم رنصي رِ اللَّهصبِن  

6. اللَّه دعونَ ولَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر نلَكو هدعو اللَّه فلخلَا ي   

  يعلَمونَ ظَاهرا من الْحياة الدنيا وهم عنِ الْآخرة هم غَافلُونَ  .7

بينهما إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ أَولَم يتفَكَّروا في أَنفُِسهِم ما خلَق اللَّه السماوات والْأَرض وما  .8
  مسمى وإِنَّ كَثريا من الناسِ بِلقَاء ربهِم لَكَافرونَ 

أَولَم يِسريوا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم كَانوا أَشد منهم قُوةً  .9
رض وعمروها أَكْثَر مما عمروها وجاءتهم رسلُهم بِالْبينات فَما كَانَ اللَّه وأَثَاروا الْأَ

  ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ 

  ها يستهزِؤون ثُم كَانَ عاقبةَ الَّذين أَساؤوا السوأَى أَن كَذَّبوا بِآيات اللَّه وكَانوا بِ .10

  اللَّه يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده ثُم إِلَيه ترجعونَ  .11

  ويوم تقُوم الساعةُ يبلس الْمجرِمونَ  .12

13.  رِينكَاف هِمكَائروا بِشكَاناء وفَعش هِمكَائرن شم مكُن لَّهي لَمو  

   يومئذ يتفَرقُونَ ويوم تقُوم الساعةُ .14

  فَأَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَهم في روضة يحبرونَ  .15

  وأَما الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنا ولقَاء الْآخرة فَأُولَئك في الْعذَابِ محضرونَ  .16

17. مت نيح انَ اللَّهحبونَ فَسبِحصت نيحونَ وس  

  ولَه الْحمد في السماوات والْأَرضِ وعشيا وحني تظْهِرونَ  .18



19.  ككَذَلا وهتوم دعب ضيِي الْأَرحيو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي
  تخرجونَ 

  نْ خلَقَكُم من ترابٍ ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشرونَ ومن آياته أَ .20

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ  .21
  في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ 

22. آي نمو اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوو كُمتأَلِْسن لَافتاخضِ والْأَرو اتاومالس لْقخ هات
 نيماللِّلْع  

  ومن آياته منامكُم بِاللَّيلِ والنهارِ وابتغاؤكُم من فَضله إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يسمعونَ  .23

ومن آياته يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا وينزلُ من السماء ماء فَيحيِي بِه الْأَرض بعد موتها  .24
  إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يعقلُونَ 

كُم دعوةً من الْأَرضِ إِذَا أَنتم ومن آياته أَن تقُوم السماء والْأَرض بِأَمرِه ثُم إِذَا دعا .25
  تخرجونَ 

  ولَه من في السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَّه قَانِتونَ  .26

وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده وهو أَهونُ علَيه ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى في السماوات والْأَرضِ  .27
و يمكالْح زِيزالْع وه  

28.  اكُمقْنزا ري مكَاء فرن شكُم مانمأَي لَكَتا من مل لَّكُم مه أَنفُِسكُم نثَلًا ملَكُم م برض
  ونَ فَأَنتم فيه سواء تخافُونهم كَخيفَتكُم أَنفُسكُم كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعقلُ

29.  رِيناصن نم ما لَهمو لَّ اللَّهأَض ني مدهن يلْمٍ فَمرِ عيم بِغاءهووا أَهظَلَم ينالَّذ عبلِ اتب  

30. كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبا لَا تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرنِيفًا فينِ حلدل كهجو مفَأَق ينالد 
  الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 

31.  نيرِكشالْم نوا مكُونلَا تلَاةَ ووا الصيمأَقو قُوهاتو هإِلَي نِيبِنيم  

  من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ  .32

ذَا مس الناس ضر دعوا ربهم منِيبِني إِلَيه ثُم إِذَا أَذَاقَهم منه رحمةً إِذَا فَرِيق منهم بِربهِم وإِ .33



  يشرِكُونَ 

  ليكْفُروا بِما آتيناهم فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ  .34

35. لْطَانس هِملَيا علْنأَنز رِكُونَ أَمشي وا بِها كَانبِم كَلَّمتي وا فَه  

  وإِذَا أَذَقْنا الناس رحمةً فَرِحوا بِها وإِن تصبهم سيئَةٌ بِما قَدمت أَيديهِم إِذَا هم يقْنطُونَ  .36

37. رقْدياء وشن يمل قزطُ الرسبي ا أَنَّ اللَّهوري لَمونَ أَونمؤمٍ يلِّقَو اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف   

38.  كلَئأُوو اللَّه هجونَ ورِيدي ينلِّلَّذ ريخ كبِيلِ ذَلالس نابو نيكسالْمو قَّهى حبذَا الْقُر فَآت
  هم الْمفْلحونَ 

39. الِ النوي أَمف وبرا لِّيبن رم متيا آتموهجونَ ورِيدت كَاةن زم متيا آتمو اللَّه ندو عبراسِ فَلَا ي
  اللَّه فَأُولَئك هم الْمضعفُونَ 

اللَّه الَّذي خلَقَكُم ثُم رزقَكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم هلْ من شركَائكُم من يفْعلُ من  .40
ن شكُم مرِكُونَ ذَلشا يمالَى ععتو هانحبٍء سي  

41.  ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعم بيقَهذياسِ لي الندأَي تبا كَسرِ بِمحالْبو ري الْبف ادالْفَس رظَه
  يرجِعونَ 

42.  ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَيضِ فَانظُري الْأَروا فريقُلْ س نيرِكشم مهلُ كَانَ أَكْثَرن قَبم  

  فَأَقم وجهك للدينِ الْقَيمِ من قَبلِ أَن يأْتي يوم لَّا مرد لَه من اللَّه يومئذ يصدعونَ  .43

  من كَفَر فَعلَيه كُفْره ومن عملَ صالحا فَلأَنفُِسهِم يمهدونَ  .44

45. يل رِينالْكَاف بحلَا ي هإِن هلن فَضم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ زِيج  

ومن آياته أَن يرسلَ الرياح مبشرات وليذيقَكُم من رحمته ولتجرِي الْفُلْك بِأَمرِه ولتبتغوا  .46
  م تشكُرونَ من فَضله ولَعلَّكُ

ولَقَد أَرسلْنا من قَبلك رسلًا إِلَى قَومهِم فَجاؤوهم بِالْبينات فَانتقَمنا من الَّذين أَجرموا  .47
 نِنيمؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حو  

ه في السماء كَيف يشاء ويجعلُه كسفًا فَترى اللَّه الَّذي يرسلُ الرياح فَتثري سحابا فَيبسطُ .48
  الْودق يخرج من خلَاله فَإِذَا أَصاب بِه من يشاء من عباده إِذَا هم يستبشرونَ 



49.  ِسنيلبلَم هلن قَبهِم ملَيلَ عزنلِ أَن ين قَبوا مإِن كَانو  

50. فَانظُر وهى وتويِي الْمحلَم كا إِنَّ ذَلهتوم دعب ضيِي الْأَرحي فكَي اللَّه تمحإِلَى آثَارِ ر 
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع  

  ولَئن أَرسلْنا رِحيا فَرأَوه مصفَرا لَّظَلُّوا من بعده يكْفُرونَ  .51

52. الْم عمسلَا ت كفَإِن بِرِيندا ملَّواء إِذَا وعالد مالص عمسلَا تى وتو  

  وما أَنت بِهادي الْعميِ عن ضلَالَتهِم إِن تسمع إِلَّا من يؤمن بِآياتنا فَهم مسلمونَ  .53

54. قُو فعض دعن بلَ معج ثُم فعن ضلَقَكُم مي خالَّذ فًا اللَّهعض ةقُو دعن بلَ معج ةً ثُم
 يرالْقَد يملالْع وهاء وشا يم لُقخةً يبيشو  

  ويوم تقُوم الساعةُ يقِْسم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعة كَذَلك كَانوا يؤفَكُونَ  .55

إِميانَ لَقَد لَبِثْتم في كتابِ اللَّه إِلَى يومِ الْبعث فَهذَا يوم الْبعث وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم والْ .56
  ولَكنكُم كُنتم لَا تعلَمونَ 

  فَيومئذ لَّا ينفَع الَّذين ظَلَموا معذرتهم ولَا هم يستعتبونَ  .57

58. ي هاسِ فلنا لنبرض لَقَدوا إِنْ وكَفَر ينالَّذ قُولَنلَي ةم بِآيهن جِئْتلَئثَلٍ ون كُلِّ مم آنذَا الْقُر
  أَنتم إِلَّا مبطلُونَ 

  كَذَلك يطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ الَّذين لَا يعلَمونَ  .59

60. الَّذ كفَّنختسلَا يو قح اللَّه دعإِنَّ و بِرونَ فَاصنوقلَا ي ين 

 



  34 عدد آياتها -  31 سورة - سورة لقمان 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  امل  .1

  تلْك آيات الْكتابِ الْحكيمِ  .2

3.  ِسنِنيحةً لِّلْممحرى وده  

  الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالْآخرة هم يوقنونَ  .4

  ولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ أُ .5

6.  كا أُولَئوزا هذَهختيلْمٍ ورِ عيبِغ بِيلِ اللَّهن سلَّ عضيل يثدالْح ورِي لَهتشن ياسِ مالن نمو
 هِنيم ذَابع ملَه  

7. ناتآي هلَيلَى عتإِذَا تيمٍوذَابٍ أَلبِع هرشا فَبقْرو هيي أُذُنا كَأَنَّ فهعمسي ا كَأَن لَّمكْبِرتسلَّى ما و
  إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لَهم جنات النعيمِ  .8

9.  يمكالْح زِيزالْع وها وقح اللَّه دعا ويهف يندالخ  

خلَق السماوات بِغيرِ عمد ترونها وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي أَن تميد بِكُم وبثَّ فيها من  .10
  كُلِّ دابة وأَنزلْنا من السماء ماء فَأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِميٍ 

11. اذَا خونِي مفَأَر اللَّه لْقذَا خبِنيٍ هلَالٍ مي ضونَ فملِ الظَّالب ونِهن دم ينالَّذ لَق  

12.  فَإِنَّ اللَّه ن كَفَرمو فِْسهنل كُرشا يمفَإِن كُرشن يمو لَّهل كُراش ةَ أَنكْمانَ الْحا لُقْمنيآت لَقَدو
 يدمح غَنِي  

13. و نِهابانُ لإِذْ قَالَ لُقْمو يمظع لَظُلْم كرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشلَا ت ينا بي ظُهعي وه  

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَن اشكُر لي  .14
 ريصالْم إِلَي كيدالولو  

ك على أَن تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تطعهما وصاحبهما في الدنيا وإِن جاهدا .15
  معروفًا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

الَ حبة من خردلٍ فَتكُن في صخرة أَو في السماوات أَو في يا بني إِنها إِن تك مثْقَ .16



 بِريخ يفلَط إِنَّ اللَّه ا اللَّهبِه أْتضِ يالْأَر  

 ذَلك من يا بني أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ .17
  عزمِ الْأُمورِ 

  ولَا تصعر خدك للناسِ ولَا تمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ  .18

  واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحمريِ  .19

20. رت ةً أَلَمرظَاه همنِع كُملَيغَ عبأَسضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فلَكُم م رخس ا أَنَّ اللَّهو
  وباطنةً ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ منِريٍ 

21. وا مبِعات ميلَ لَهإِذَا قطَانُ ويكَانَ الش لَوا أَواءنآب هلَيا عندجا وم بِعتلْ نقَالُوا ب لَ اللَّها أَنز
  يدعوهم إِلَى عذَابِ السعريِ 

22. ع إِلَى اللَّهثْقَى والْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد ِسنحم وهو إِلَى اللَّه ههجو ملسن يمةُ وباق
  الْأُمورِ 

  ومن كَفَر فَلَا يحزنك كُفْره إِلَينا مرجِعهم فَننبئُهم بِما عملُوا إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ  .23

24.  يظذَابٍ غَلإِلَى ع مهطَرضن يلًا ثُمقَل مهعتمن  

25. الس لَقخ نم مهأَلْتن سلَئلَا و مهلْ أَكْثَرب لَّهل دمقُلِ الْح اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرو اتاوم
  يعلَمونَ 

26.  يدمالْح نِيالْغ وه ضِ إِنَّ اللَّهالْأَرو اتاومي السا فم لَّهل  

27. دمي رحالْبو أَقْلَام ةرجن شضِ مي الْأَرا فمأَن لَوو اتمكَل تدفا نرٍ محةُ أَبعبس هدعن بم ه
 يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه  

28.  ريصب يعمس إِنَّ اللَّه ةداحفْسٍ وإِلَّا كَن ثُكُمعلَا بو لْقُكُما خم  

29. جوليارِ وهي النلَ فاللَّي جولي أَنَّ اللَّه رت كُلٌّ أَلَم رالْقَمو سمالش رخسلِ وي اللَّيف ارهالن 
 بِريلُونَ خمعا تبِم أَنَّ اللَّهى ومسلٍ مرِي إِلَى أَججي  

  بِري ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه الْباطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلي الْكَ .30

أَلَم تر أَنَّ الْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِنِعمت اللَّه ليرِيكُم من آياته إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّكُلِّ  .31



  صبارٍ شكُورٍ 

32. ماهجا نفَلَم ينالد لَه نيصلخم ا اللَّهوعكَالظُّلَلِ د جوم مهيإِذَا غَشم وهنفَم رإِلَى الْب 
  مقْتصد وما يجحد بِآياتنا إِلَّا كُلُّ ختارٍ كَفُورٍ 

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوما لَّا يجزِي والد عن ولَده ولَا مولُود هو جازٍ عن  .33
  ه حق فَلَا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولَا يغرنكُم بِاللَّه الْغرور والده شيئًا إِنَّ وعد اللَّ

34. كِْسباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ وحي الْأَرا فم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيو ةاعالس لْمع هندع إِنَّ اللَّه
 أَي أَرضٍ تموت إِنَّ اللَّه عليم خبِري غَدا وما تدرِي نفْس بِ
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  امل  .1

2.  نيالَمالْع بن رم يهف بيابِ لَا رترتِيلُ الْكت  

3. رنذتل كبن رم قالْح ولْ هب اهرقُولُونَ افْتي أَم ملَّهلَع كلن قَبيرٍ مذن نم ماها أَتا ممقَو 
  يهتدونَ 

اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ ما  .4
تيعٍ أَفَلَا تفلَا شو يلن وم ونِهن دونَ لَكُم مذَكَّر  

يدبر الْأَمر من السماء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَ  .5
6.  يمحالر زِيزالْع ةادهالشبِ ويالْغ مالع كذَل  

7. بو لَقَهٍء خيكُلَّ ش نسي أَحنيٍ الَّذن طم انالْإِنس لْقأَ خد  

  ثُم جعلَ نسلَه من سلَالَة من ماء مهِنيٍ  .8

  ثُم سواه ونفَخ فيه من روحه وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلًا ما تشكُرونَ  .9

  رضِ أَئنا لَفي خلْقٍ جديد بلْ هم بِلقَاء ربهِم كَافرونَ وقَالُوا أَئذَا ضلَلْنا في الْأَ .10

  قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ  .11

12. رصا أَبنبر هِمبر ندع هِموسؤو رساكونَ نرِمجالْم ى إِذرت لَولْ ومعا ننجِعا فَارنعمسا ون
  صالحا إِنا موقنونَ 

ولَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولَكن حق الْقَولُ مني لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة والناسِ  .13
 نيعمأَج  

14. ه كُمموقَاء يل مِسيتا نلُونَ فَذُوقُوا بِممعت ما كُنتبِم لْدالْخ ذَابذُوقُوا عو اكُمِسينا نذَا إِن  

إِنما يؤمن بِآياتنا الَّذين إِذَا ذُكِّروا بِها خروا سجدا وسبحوا بِحمد ربهِم وهم لَا  .15
  يستكْبِرونَ 

  عِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومما رزقْناهم ينفقُونَ تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِ .16



  فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاء بِما كَانوا يعملُونَ  .17

  أَفَمن كَانَ مؤمنا كَمن كَانَ فَاسقًا لَّا يستوونَ  .18

19. آم ينا الَّذلُونَ أَممعوا يا كَانلًا بِمزى نأْوالْم اتنج مفَلَه اتحاللُوا الصمعوا ون  

20.  ميلَ لَهقا ويهوا فيدا أُعهنوا مجرخوا أَن يادا أَركُلَّم ارالن ماهأْوقُوا فَمفَس ينا الَّذأَمو
  تم بِه تكَذِّبونَ ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّذي كُن

  ولَنذيقَنهم من الْعذَابِ الْأَدنى دونَ الْعذَابِ الْأَكْبرِ لَعلَّهم يرجِعونَ  .21

  ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربه ثُم أَعرض عنها إِنا من الْمجرِمني منتقمونَ  .22

  سى الْكتاب فَلَا تكُن في مرية من لِّقَائه وجعلْناه هدى لِّبنِي إِسرائيلَ ولَقَد آتينا مو .23

  وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ  .24

  مة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ إِنَّ ربك هو يفْصلُ بينهم يوم الْقيا .25

26.  اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف نِهِماكسي مونَ فشمي ونالْقُر نهِم ملن قَبا ملَكْنأَه كَم ملَه دهي لَمأَو
  أَفَلَا يسمعونَ 

27. زِ فَنرضِ الْجاء إِلَى الْأَرالْم وقسا نا أَنوري لَمأَو مهأَنفُسو مهامعأَن هنأْكُلُ ما تعرز بِه رِجخ
  أَفَلَا يبصرونَ 

28.  نيقادص مإِن كُنت حذَا الْفَتى هتقُولُونَ ميو  

  قُلْ يوم الْفَتحِ لَا ينفَع الَّذين كَفَروا إِميانهم ولَا هم ينظَرونَ  .29

30. و مهنع رِضونَ فَأَعرظنتم مهإِن رظانت 
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  يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولَا تطعِ الْكَافرِين والْمنافقني إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما  .1

2. م كى إِلَيوحا يم بِعاتا وبِريلُونَ خمعا تكَانَ بِم إِنَّ اللَّه كبن ر  

  وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلًا  .3

4.  نهنونَ مرظَاهي تاللَّائ كُماجولَ أَزعا جمو هفوي جنِ فين قَلْبلٍ مجرل لَ اللَّهعا جم
عا جمو كُماتهأُم وهو ققُولُ الْحي اللَّهو كُماهلُكُم بِأَفْوقَو كُمذَل اءكُمنأَب اءكُميعلَ أَد

  يهدي السبِيلَ 

5.  يكُمالومينِ وي الدف كُمانوفَإِخ ماءهوا آبلَمعت فَإِن لَّم اللَّه ندطُ عأَقْس وه هِمائآبل موهعاد
لَيا ويمحا رغَفُور كَانَ اللَّهو كُمقُلُوب تدمعا تن ملَكو م بِهطَأْتا أَخيمف احنج كُملَيع س  

النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ  .6
كتابِ اللَّه من الْمؤمنِني والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تفْعلُوا إِلَى أَوليائكُم معروفًا كَانَ ذَلك في في 

  الْكتابِ مسطُورا 

 مريم وإِذْ أَخذْنا من النبِيني ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ وإِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ .7
  وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا 

  ليسأَلَ الصادقني عن صدقهِم وأَعد للْكَافرِين عذَابا أَليما  .8

حيا وجنودا يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِ .9
  لَّم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصريا 

10.  اجِرنالْح الْقُلُوب تلَغبو ارصالْأَب اغَتإِذْ زو نكُمفَلَ مأَس نمو كُمقن فَووكُم ماؤإِذْ ج
  وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا 

11. ؤالْم يلتاب كالنا هيددالًا شلْزِلُوا زِلْززونَ ونم  

  وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا  .12

ذنُ فَرِيق منهم النبِي وإِذْ قَالَت طَّائفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْ .13



  يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هي بِعورة إِن يرِيدونَ إِلَّا فرارا 

  ولَو دخلَت علَيهِم من أَقْطَارِها ثُم سئلُوا الْفتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يِسريا  .14

  د كَانوا عاهدوا اللَّه من قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَّه مسؤولًا ولَقَ .15

  قُل لَّن ينفَعكُم الْفرار إِن فَررتم من الْموت أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَّا تمتعونَ إِلَّا قَليلًا  .16

من اللَّه إِنْ أَراد بِكُم سوًءا أَو أَراد بِكُم رحمةً ولَا يجِدونَ لَهم قُلْ من ذَا الَّذي يعصمكُم  .17
  من دون اللَّه وليا ولَا نصريا 

18. أْسونَ الْبأْتلَا يا ونإِلَي لُمه انِهِموإِخل نيلالْقَائو نكُمم نيقوعالْم اللَّه لَمعي يلًا قَدإِلَّا قَل   

19. نم هلَيى عشغي يكَالَّذ مهنيأَع وردت كونَ إِلَينظُري مهتأَير فواء الْخفَإِذَا ج كُملَيةً عحأَش
لَم كلَئرِ أُويلَى الْخةً عحأَش اددح ةلَقُوكُم بِأَلِْسنس فوالْخ بفَإِذَا ذَه تووا الْمنمؤي 

  فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يِسريا 

يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِن يأْت الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ في الْأَعرابِ  .20
يكُم موا فكَان لَوو كُمائأَنب نأَلُونَ عسيلًا يلُوا إِلَّا قَلا قَات  

21.  اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَقَد
  كَثريا 

22.  ولُهسرو ا اللَّهندعا وذَا مقَالُوا ه ابزونَ الْأَحنمؤأَى الْما رلَما ومو ولُهسرو اللَّه قدصو
  زادهم إِلَّا إِميانا وتسليما 

23.  رظنتن يم مهنمو هبحى نن قَضم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج نِنيمؤالْم نم
  وما بدلُوا تبديلًا 

24. قادالص اللَّه زِيجيكَانَ ل إِنَّ اللَّه هِملَيع وبتي اء أَوإِن ش نيقافنالْم ذِّبعيو هِمقدبِص ني
  غَفُورا رحيما 

ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغيظهِم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤمنِني الْقتالَ وكَانَ اللَّه قَوِيا  .25
  عزِيزا 

وأَنزلَ الَّذين ظَاهروهم من أَهلِ الْكتابِ من صياصيهِم وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا  .26



  تقْتلُونَ وتأْسرونَ فَرِيقًا 

  لَّه علَى كُلِّ شيٍء قَديرا وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم وأَرضا لَّم تطَؤوها وكَانَ ال .27

28. كُنحرأُسو كُنعتأُم نالَيعا فَتهتزِينا ويناةَ الدينَ الْحرِدت نإِن كُنت اجِكوقُل لِّأَز بِيا النها أَيي
  سراحا جميلًا 

  لْآخرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحِسنات منكُن أَجرا عظيما وإِن كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار ا .29

يا نِساء النبِي من يأْت منكُن بِفَاحشة مبينة يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ وكَانَ ذَلك علَى  .30
  اللَّه يِسريا 

31. رو لَّهل نكُنم تقْنن يما وقًا كَرِميا رِزا لَهندتأَعنِ ويترا مهرا أَجهتؤا نحاللْ صمعتو هولس  

32.  ي قَلْبِهي فالَّذ عطْملِ فَيبِالْقَو نعضخفَلَا ت نتقَيات اء إِنسالن نم دكَأَح نتلَس بِياء النا نِسي
قَو قُلْنو ضروفًا مرعلًا م  

33.  نعأَطكَاةَ والز نيآتلَاةَ والص نمأَقالْأُولَى و ةيلاهالْج جربت نجربلَا تو كُنوتيي بنَ فقَرو
كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسرو ا اللَّهطْهِريت   

  واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفًا خبِريا  .34

35.  نيقادالصو اتالْقَانِتو نيالْقَانِتو اتنمؤالْمو نِنيمؤالْمو اتملسالْمو نيملسإِنَّ الْم
دقَات والصابِرِين والصابِرات والْخاشعني والْخاشعات والْمتصدقني والْمتصدقَات والصا

اترالذَّاكا وريكَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر نيظافالْحو اتمائالصو نيمائالصو
لَه اللَّه دا أَعيمظا عرأَجةً ورفغم م  

36.  مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمو
  ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 

37. ي أَنلَّذقُولُ لإِذْ تي وي ففختو قِ اللَّهاتو كجوز كلَيع ِسكأَم هلَيع تمعأَنو هلَيع اللَّه مع
نفِْسك ما اللَّه مبديه وتخشى الناس واللَّه أَحق أَن تخشاه فَلَما قَضى زيد منها وطَرا 

 علَى الْمؤمنِني حرج في أَزواجِ أَدعيائهِم إِذَا قَضوا منهن وطَرا زوجناكَها لكَي لَا يكُونَ
  وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولًا 



38. ركَانَ أَملُ ون قَبا ملَوخ يني الَّذف ةَ اللَّهنس لَه اللَّه ضا فَريمجٍ فرح نم بِيلَى النا كَانَ عم 
  اللَّه قَدرا مقْدورا 

  الَّذين يبلِّغونَ رِسالَات اللَّه ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّه حِسيبا  .39

40. نيبِيالن ماتخو ولَ اللَّهسن رلَكو كُمالجن رم دا أَحأَب دمحا كَانَ مبِكُلِّ م كَانَ اللَّهو 
  شيٍء عليما 

  يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْرا كَثريا  .41

  وسبحوه بكْرةً وأَصيلًا  .42

43. ؤكَانَ بِالْمورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نكُم مرِجخيل هكَتلَائمو كُملَيلِّي عصي يالَّذ وه نِنيم
  رحيما 

  تحيتهم يوم يلْقَونه سلَام وأَعد لَهم أَجرا كَرِميا  .44

  يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا  .45

  وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجا منِريا  .46

47. نِنيمؤرِ الْمشبا ولًا كَبِريفَض اللَّه نم مبِأَنَّ لَه   

  ولَا تطعِ الْكَافرِين والْمنافقني ودع أَذَاهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلًا  .48

بلِ أَن تمسوهن فَما لَكُم يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَ .49
  علَيهِن من عدة تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلًا 

اء اللَّهيا أَيها النبِي إِنا أَحلَلْنا لَك أَزواجك اللَّاتي آتيت أُجورهن وما ملَكَت يمينك مما أَفَ .50
 كعنَ مراجي هاللَّات كالَاتخ اتنبو كالخ اتنبو كاتمع اتنبو كمع اتنبو كلَيع
 ونن دم ةً لَّكصالا خهحنكتسأَن ي بِيالن ادإِنْ أَر بِيلنا لهفْسن تبهةً إِن ونمؤأَةً مرامو

مؤمنِني قَد علمنا ما فَرضنا علَيهِم في أَزواجِهِم وما ملَكَت أَيمانهم لكَيلَا يكُونَ علَيك الْ
  حرج وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما 

51. ع نمم تيغتنِ ابماء وشن تم كوِي إِلَيؤتو نهناء مشن تجِي مرت كلَيع احنفَلَا ج لْتز
 ي قُلُوبِكُما فم لَمعي اللَّهو نكُلُّه نهتيا آتبِم نيضرينَّ وزحلَا يو نهنيأَع قَرى أَن تنأَد كذَل



  وكَانَ اللَّه عليما حليما 

52. بلَا أَن تو دعن باء مسالن لُّ لَكحا لَا يإِلَّا م نهنسح كبجأَع لَواجٍ ووأَز نم لَ بِهِند
  ملَكَت يمينك وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء رقيبا 

ين إِناه يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَن يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظرِ .53
ولَكن إِذَا دعيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَعمتم فَانتشروا ولَا مستأْنِِسني لحديث إِنَّ ذَلكُم كَانَ 
لُوهن يؤذي النبِي فَيستحيِي منكُم واللَّه لَا يستحيِي من الْحق وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَ

من وراء حجابٍ ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَّه ولَا 
  أَن تنكحوا أَزواجه من بعده أَبدا إِنَّ ذَلكُم كَانَ عند اللَّه عظيما 

54. فُوهخت ئًا أَويوا شدبا إِن تيملٍء عيكَانَ بِكُلِّ ش فَإِنَّ اللَّه   

55.  هِناتواء أَخنلَا أَبو انِهِنواء إِخنلَا أَبو انِهِنولَا إِخو هِنائنلَا أَبو هِنائي آبف هِنلَيع احنلَّا ج
 نيقاتو نهانمأَي لَكَتا ملَا مو هِنائلَا نِسا وهِيدٍء شيلَى كُلِّ شكَانَ ع إِنَّ اللَّه اللَّه  

  إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما  .56

  الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَابا مهِينا إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في  .57

  والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِني والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا  .58

لْمؤمنِني يدنِني علَيهِن من جلَابِيبِهِن ذَلك أَدنى يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتك ونِساء ا .59
  أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما 

60. نرِيغلَن ةيندي الْمجِفُونَ فرالْمو ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذقُونَ وافنالْم هنتي ن لَّملَالَئ ثُم بِهِم ك
  يجاوِرونك فيها إِلَّا قَليلًا 

  ملْعونِني أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتلُوا تقْتيلًا  .61

  سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا  .62

   إِنما علْمها عند اللَّه وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَرِيبا يسأَلُك الناس عنِ الساعة قُلْ .63

  إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعريا  .64

  خالدين فيها أَبدا لَّا يجِدونَ وليا ولَا نصريا  .65



   يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ .66

  وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا  .67

  ربنا آتهِم ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِريا  .68

69. ينا الَّذها أَيي اللَّه ندكَانَ عا قَالُوا ومم اللَّه أَهرى فَبوسا مآذَو ينوا كَالَّذكُونوا لَا تنآم 
  وجِيها 

  يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا  .70

71. مو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا ييمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو اللَّه عطن ي  

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنها وأَشفَقْن منها  .72
  وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا 

لَّه الْمنافقني والْمنافقَات والْمشرِكني والْمشرِكَات ويتوب اللَّه علَى الْمؤمنِني ليعذِّب ال .73
 والْمؤمنات وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. الَّذ لَّهل دمالْح يمكالْح وهو ةري الْآخف دمالْح لَهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَه
 بِريالْخ  

2.  يمحالر وها ويهف جرعا يماء ومالس نرتِلُ ما يما وهنم جرخا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمعي
 فُورالْغ  

 الَّذين كَفَروا لَا تأْتينا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتأْتينكُم عالمِ الْغيبِ لَا يعزب عنه مثْقَالُ وقَالَ .3
  ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ ولَا أَصغر من ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ 

  ي الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك لَهم مغفرةٌ ورِزق كَرِمي ليجزِ .4

5.  يمزٍ أَلجن رم ذَابع ملَه كلَئأُو اجِزِينعا مناتي آيا فوعس ينالَّذو  

6. ن رم كي أُنزِلَ إِلَيالَّذ لْموا الْعأُوت ينى الَّذريزِيزِ والْع اطري إِلَى صدهيو قالْح وه كب
 يدمالْح  

وقَالَ الَّذين كَفَروا هلْ ندلُّكُم علَى رجلٍ ينبئُكُم إِذَا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفي خلْقٍ  .7
 يددج  

8. ةٌ بجِن ا أَم بِهبكَذ لَى اللَّهى عرأَفْت يدعلَالِ الْبالضذَابِ وي الْعف ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينلِ الَّذ  

9.  ضالْأَر بِهِم ِسفخأْ نشضِ إِن نالْأَراء ومالس نم ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا با إِلَى موري أَفَلَم
مالس نفًا مسك هِملَيطْ عقسن نِيبٍ أَوم دبةً لِّكُلِّ علَآي كي ذَلاء إِنَّ ف  

10.  يددالْح ا لَهأَلَنو رالطَّيو هعبِي مالُ أَوا جِبلًا يا فَضنم وداوا دنيآت لَقَدو  

   بصري أَن اعملْ سابِغات وقَدر في السرد واعملُوا صالحا إِني بِما تعملُونَ .11

ولسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لَه عين الْقطْرِ ومن الْجِن من يعملُ  .12
  بين يديه بِإِذْن ربه ومن يزِغْ منهم عن أَمرِنا نذقْه من عذَابِ السعريِ 

13. لُونَ لَهمعلُوا آلَ يماع اتياسورٍ رقُدابِ ووكَالْج جِفَانيلَ واثمتو ارِيبحن ماء مشا يم 
 كُورالش يادبع نيلٌ مقَلا وكْرش وداود  



 منسأَته فَلَما خر تبينت فَلَما قَضينا علَيه الْموت ما دلَّهم علَى موته إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تأْكُلُ .14
  الْجِن أَن لَّو كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمهِنيِ 

لَقَد كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم آيةٌ جنتان عن يمنيٍ وشمالٍ كُلُوا من رزقِ ربكُم واشكُروا  .15
ب لَه غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْد  

فَأَعرضوا فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ وبدلْناهم بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتى أُكُلٍ خمط وأَثْلٍ  .16
  وشيٍء من سدرٍ قَليلٍ 

  كَفُور ذَلك جزيناهم بِما كَفَروا وهلْ نجازِي إِلَّا الْ .17

وجعلْنا بينهم وبين الْقُرى الَّتي باركْنا فيها قُرى ظَاهرةً وقَدرنا فيها السير سريوا فيها  .18
 نِنيا آمامأَيو ياللَي  

حاديثَ ومزقْناهم كُلَّ ممزقٍ إِنَّ فَقَالُوا ربنا باعد بين أَسفَارِنا وظَلَموا أَنفُسهم فَجعلْناهم أَ .19
  في ذَلك لَآيات لِّكُلِّ صبارٍ شكُورٍ 

20.  نِنيمؤالْم نإِلَّا فَرِيقًا م وهعبفَات هظَن يسلإِب هِملَيع قدص لَقَدو  

21. م لَمعنإِلَّا ل لْطَانن سهِم ملَيع ا كَانَ لَهمو كبرو كي شا فهنم وه نمم ةربِالْآخ نمؤن ي
  علَى كُلِّ شيٍء حفيظٌ 

قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دون اللَّه لَا يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ  .22
  لَه منهم من ظَهِريٍ وما لَهم فيهِما من شرك وما 

23.  كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م ن قُلُوبِهِمع عى إِذَا فُزتح نَ لَهأَذ نمإِلَّا ل هندةُ عفَاعالش نفَعلَا تو
 الْكَبِري يلالْع وهو ققَالُوا الْح  

قُلِ اللَّه وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلَالٍ قُلْ من يرزقُكُم من السماوات والْأَرضِ  .24
  مبِنيٍ 

  قُل لَّا تسأَلُونَ عما أَجرمنا ولَا نسأَلُ عما تعملُونَ  .25

26.  يملالْع احالْفَت وهو قا بِالْحننيب حفْتي ا ثُمنبا رننيب عمجقُلْ ي  

  لْ أَرونِي الَّذين أَلْحقْتم بِه شركَاء كَلَّا بلْ هو اللَّه الْعزِيز الْحكيم قُ .27



  وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشريا ونذيرا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ  .28

29. ص مإِن كُنت دعذَا الْوى هتقُولُونَ ميو نيقاد  

  قُل لَّكُم ميعاد يومٍ لَّا تستأْخرونَ عنه ساعةً ولَا تستقْدمونَ  .30

وقَالَ الَّذين كَفَروا لَن نؤمن بِهذَا الْقُرآن ولَا بِالَّذي بين يديه ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ  .31
ع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّذين استضعفُوا للَّذين موقُوفُونَ عند ربهِم يرجِ

 نِنيمؤا ملَكُن ملَا أَنتوا لَوركْبتاس  

قَالَ الَّذين استكْبروا للَّذين استضعفُوا أَنحن صددناكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءكُم بلْ  .32
   مجرِمني كُنتم

33.  بِاللَّه كْفُرا أَن ننونرأْمارِ إِذْ تهالنلِ واللَّي كْرلْ موا بركْبتاس ينلَّذفُوا لعضتاس ينقَالَ الَّذو
 أَعناقِ الَّذين كَفَروا ونجعلَ لَه أَندادا وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ في

  هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ 

  وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ  .34

  معذَّبِني وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا وما نحن بِ .35

  قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاء ويقْدر ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ  .36

37.  كلَئا فَأُوحاللَ صمعو نآم نلْفَى إِلَّا ما زنندع كُمبقَري تكُم بِالَّتلَادلَا أَوو الُكُموا أَممو
 مونَ لَهنآم فَاتري الْغف مهلُوا وما عبِم فعاء الضزج  

  والَّذين يسعونَ في آياتنا معاجِزِين أُولَئك في الْعذَابِ محضرونَ  .38

39. م ما أَنفَقْتمو لَه رقْديو هادبع ناء مشن يمل قزطُ الرسبي يبقُلْ إِنَّ ر فُهلخي وٍء فَهين ش
 نيازِقالر ريخ وهو  

  ويوم يحشرهم جميعا ثُم يقُولُ للْملَائكَة أَهؤلَاء إِياكُم كَانوا يعبدونَ  .40

  بِهِم مؤمنونَ قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم  .41

فَالْيوم لَا يملك بعضكُم لبعضٍ نفْعا ولَا ضرا ونقُولُ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّتي  .42
  كُنتم بِها تكَذِّبونَ 



 يرِيد أَن يصدكُم عما كَانَ يعبد وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالُوا ما هذَا إِلَّا رجلٌ .43
آباؤكُم وقَالُوا ما هذَا إِلَّا إِفْك مفْترى وقَالَ الَّذين كَفَروا للْحق لَما جاءهم إِنْ هذَا إِلَّا 

 بِنيم رحس  

  لَيهِم قَبلَك من نذيرٍ وما آتيناهم من كُتبٍ يدرسونها وما أَرسلْنا إِ .44

  وكَذَّب الَّذين من قَبلهِم وما بلَغوا معشار ما آتيناهم فَكَذَّبوا رسلي فَكَيف كَانَ نكريِ  .45

صاحبِكُم من جِنة إِنْقُلْ إِنما أَعظُكُم بِواحدة أَن تقُوموا للَّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما بِ .46
 يددذَابٍ شع يدي نيلَّكُم ب يرذإِلَّا ن وه  

47.  هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع وهو لَى اللَّهإِلَّا ع رِيإِنْ أَج لَكُم ورٍ فَهأَج نكُم مأَلْتا سقُلْ م  

48. الْغ لَّامع قبِالْح فقْذي يبوبِ قُلْ إِنَّ ري  

49.  يدعا يملُ واطالْب ئدبا يمو قاء الْحقُلْ ج  

50.  قَرِيب يعمس هي إِنبر ي إِلَيوحا يفَبِم تيدتاه إِنفِْسي ولَى نلُّ عا أَضمفَإِن لَلْتقُلْ إِن ض  

51. كَانن مذُوا مأُخو توا فَلَا فَوى إِذْ فَزِعرت لَوقَرِيبٍ و   

52.  يدعب كَانن مم شاونالت مى لَهأَنو ا بِهنقَالُوا آمو  

53.  يدعب كَانن مبِ ميفُونَ بِالْغقْذيلُ ون قَبم وا بِهكَفَر قَدو  

54. مهلُ إِنن قَبهِم ماعيلَ بِأَشا فُعونَ كَمهتشا يم نيبو مهنييلَ بحرِيبٍ وم كي شوا فكَان  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْملَائكَة رسلًا أُولي أَجنِحة مثْنى وثُلَاثَ  .1
  ء إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير ورباع يزِيد في الْخلْقِ ما يشا

2.  وهو هدعن بم لَ لَهسرفَلَا م ِسكما يما ولَه ِسكمفَلَا م ةمحن راسِ ملنل حِ اللَّهفْتا يم
 يمكالْح زِيزالْع  

3. نلْ مه كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُر اسا النها أَياء يمالس نقُكُم مزري اللَّه رقٍ غَيالخ 
  والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَ 

4.  وراألم عجرت إِلَى اللَّهو كلن قَبلٌ مسر تكُذِّب فَقَد وككَذِّبإِن يو  

   تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولَا يغرنكُم بِاللَّه الْغرور يا أَيها الناس إِنَّ وعد اللَّه حق فَلَا .5

  إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا إِنما يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعريِ  .6

7.  ينالَّذو يددش ذَابع موا لَهكَفَر ينالَّذ كَبِري رأَجةٌ ورفغم ملَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم  

8.  بذْهاء فَلَا تشن يي مدهياء وشن يلُّ مضي ا فَإِنَّ اللَّهنسح آهفَر هلموُء عس لَه نين زأَفَم
نصا يبِم يملع إِنَّ اللَّه اترسح هِملَيع كفْسونَ نع  

واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتثري سحابا فَسقْناه إِلَى بلَد ميت فَأَحيينا بِه الْأَرض بعد موتها  .9
 ورشالن ككَذَل  

يب والْعملُ الصالح يرفَعه من كَانَ يرِيد الْعزةَ فَللَّه الْعزةُ جميعا إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّ .10
 وربي وه كلَئأُو كْرمو يددش ذَابع ملَه ئَاتيونَ السكُرمي ينالَّذو  

11. عضلَا تأُنثَى و نلُ ممحا تما واجوأَز لَكُمعج ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرن تلَقَكُم مخ اللَّهإِلَّا و 
 ِسريي لَى اللَّهع كابٍ إِنَّ ذَلتي كإِلَّا ف رِهمع نم نقَصلَا يرٍ ومعن مم رمعا يمو هلْمبِع  

وما يستوِي الْبحران هذَا عذْب فُرات سائغٌ شرابه وهذَا ملْح أُجاج ومن كُلٍّ تأْكُلُونَ  .12
طَرِيا وتستخرِجونَ حلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك فيه مواخر لتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُملَحما 

  تشكُرونَ 



جلٍ يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَ .13
  مسمى ذَلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَّذين تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من قطْمريٍ 

إِن تدعوهم لَا يسمعوا دعاءكُم ولَو سمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الْقيامة يكْفُرونَ  .14
   ينبئُك مثْلُ خبِريٍ بِشرككُم ولَا

15.  يدمالْح نِيالْغ وه اللَّهو اء إِلَى اللَّهالْفُقَر مأَنت اسا النها أَيي  

16.  يددلْقٍ جبِخ أْتيو كُمبذْهأْ يشإِن ي  

  وما ذَلك علَى اللَّه بِعزِيزٍ  .17

تدع مثْقَلَةٌ إِلَى حملها لَا يحملْ منه شيٌء ولَو كَانَ ذَا ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وإِن  .18
قُربى إِنما تنذر الَّذين يخشونَ ربهم بِالغيبِ وأَقَاموا الصلَاةَ ومن تزكَّى فَإِنما يتزكَّى 

 ريصالْم إِلَى اللَّهو فِْسهنل  

  ي الْأَعمى والْبصري وما يستوِ .19

20.  ورلَا النو اتلَا الظُّلُمو  

21.  وررلَا الْحلَا الظِّلُّ وو  

  وما يستوِي الْأَحياء ولَا الْأَموات إِنَّ اللَّه يسمع من يشاء وما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُبورِ  .22

23.  يرذإِلَّا ن إِنْ أَنت  

  رسلْناك بِالْحق بشريا ونذيرا وإِن من أُمة إِلَّا خلَا فيها نذير إِنا أَ .24

وإِن يكَذِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذين من قَبلهِم جاءتهم رسلُهم بِالْبينات وبِالزبرِ وبِالْكتابِ  .25
  الْمنِريِ 

  فَروا فَكَيف كَانَ نكريِ ثُم أَخذْت الَّذين كَ .26

27.  ددالِ جالْجِب نما وهانفًا أَلْولتخم اترثَم ا بِهنجراء فَأَخاء ممالس نلَ مأَنز أَنَّ اللَّه رت أَلَم
 ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو فلتخم رمحو بِيض  

28. و ابوالداسِ والن نماء إِنَّ ولَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يمإِن ككَذَل هانأَلْو فلتخامِ معالْأَن
 غَفُور زِيزع اللَّه  



 إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا وعلَانِيةً يرجونَ .29
 وربةً لَّن تارجت  

30.  كُورش غَفُور هإِن هلن فَضم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيويل  

31.  ريصب بِريلَخ هادببِع إِنَّ اللَّه هيدي نيا بقًا لِّمدصم قالْح وابِ هتالْك نم كا إِلَينيحي أَوالَّذو 

32. أَو ثُم مهنمو دصقْتم مهنمو فِْسهلِّن مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْكثْنر
 لُ الْكَبِريالْفَض وه كذَل اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس  

  وِر من ذَهبٍ ولُؤلُؤا ولباسهم فيها حرِير جنات عدن يدخلُونها يحلَّونَ فيها من أَسا .33

34.  كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بي أَذْهالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحو  

35. يها فنسملَا يو بصا نيها فنسملَا ي هلن فَضم ةقَامالْم ارا دلَّني أَحالَّذ وبا لُغ  

والَّذين كَفَروا لَهم نار جهنم لَا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم من عذَابِها  .36
  كَذَلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ 

37. عا ني كُنالَّذ را غَيحاللْ صمعا ننرِجا أَخنبا ريهونَ فطَرِخصي مها وكُم مرمعن لَملُ أَوم
  يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاءكُم النذير فَذُوقُوا فَما للظَّالمني من نصريٍ 

  إِنَّ اللَّه عالم غَيبِ السماوات والْأَرضِ إِنه عليم بِذَات الصدورِ  .38

39.  فلَائخ لَكُمعي جالَّذ وه مهكُفْر رِينالْكَاف زِيدلَا يو هكُفْر هلَيفَع ن كَفَرضِ فَمي الْأَرف
  عند ربهِم إِلَّا مقْتا ولَا يزِيد الْكَافرِين كُفْرهم إِلَّا خسارا 

ا خلَقُوا من الْأَرضِ أَم لَهم قُلْ أَرأَيتم شركَاءكُم الَّذين تدعونَ من دون اللَّه أَرونِي ماذَ .40
شرك في السماوات أَم آتيناهم كتابا فَهم علَى بينة منه بلْ إِن يعد الظَّالمونَ بعضهم 

  بعضا إِلَّا غُرورا 

زالَتا إِنْ أَمسكَهما من أَحد من بعده إِنهإِنَّ اللَّه يمِسك السماوات والْأَرض أَن تزولَا ولَئن  .41
  كَانَ حليما غَفُورا 

42. ماءها جمِ فَلَمى الْأُمدإِح نى مدأَه نكُونلَّي يرذن ماءهن جلَئ انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسو
  نذير ما زادهم إِلَّا نفُورا 



43.  تنونَ إِلَّا سنظُرلْ يفَه هلئُ إِلَّا بِأَهيالس كْرالْم يقحلَا يو ئيالس كْرمضِ وي الْأَرا فاركْبتاس
  الْأَولني فَلَن تجِد لسنت اللَّه تبديلًا ولَن تجِد لسنت اللَّه تحوِيلًا 

 الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم وكَانوا أَشد منهم قُوةً أَولَم يِسريوا في .44
  وما كَانَ اللَّه ليعجِزه من شيٍء في السماوات ولَا في الْأَرضِ إِنه كَانَ عليما قَديرا 

ما كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها من دابة ولَكن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِ .45
 مسمى فَإِذَا جاء أَجلُهم فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِعباده بصريا 
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  يس  .1

   والْقُرآن الْحكيمِ .2

3.  نيلسرالْم نلَم كإِن  

  علَى صراط مستقيمٍ  .4

  ترتِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ  .5

  لتنذر قَوما ما أُنذر آباؤهم فَهم غَافلُونَ  .6

  لَقَد حق الْقَولُ علَى أَكْثَرِهم فَهم لَا يؤمنونَ  .7

8.  هِماقني أَعا فلْنعا جونَ إِنحقْمم مفَه إِلَى اَألذْقَان أَغْالَالً فَهِي  

  وجعلْنا من بينِ أَيديهِم سدا ومن خلْفهِم سدا فَأَغْشيناهم فَهم الَ يبصرونَ  .9

  وسواء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم الَ يؤمنونَ  .10

11. رنذا تمرٍ كَرِميٍ إِنأَجو ةرفغبِم هرشبِ فَبين بِالْغمحالر يشخو الذِّكْر عبنِ اتم   

  إِنا نحن نحيِي الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شيٍء أحصيناه في إِمامٍ مبِنيٍ  .12

  لْقَرية إِذْ جاءها الْمرسلُونَ واضرِب لَهم مثَالً أَصحاب ا .13

  إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ  .14

   تكْذبونَ قَالُوا ما أَنتم إِالَّ بشر مثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن من شيٍء إِنْ أَنتم إِالَّ .15

  قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ  .16

17.  بِنيالَغُ الْما إِالَّ الْبنلَيا عمو  

18.  يمأَل ذَابا عنكُم منسملَيو كُمنمجروا لَنهنتت ن لَّملَئ ا بِكُمنرطَيا تقَالُوا إِن  

19. كُمررِفُونَ قَالُوا طَائسم مقَو ملْ أَنتم بتن ذُكِّرأَئ كُمعم   

20.  نيلسروا الْمبِعمِ اتا قَوى قَالَ يعسلٌ يجر ةيندى الْمأَقْص ناء مجو  

  اتبِعوا من الَّ يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ  .21



  وإِلَيه ترجعونَ وما لي الَ أَعبد الَّذي فَطَرنِي  .22

23.  ذُوننقالَ يئًا ويش مهتفَاعي شننِ عغالَّ ت رن بِضمحالر نرِدةً إِن يهآل ونِهن دذُ مخأَأَت  

  إِني إِذًا لَّفي ضالَلٍ مبِنيٍ  .24

25.  ونعمفَاس كُمببِر نتي آمإِن  

  يا لَيت قَومي يعلَمونَ قيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ  .26

27.  نيمكْرالْم نلَنِي معجي وبي رل ا غَفَربِم  

28.  نيرتِلا ما كُنماء ومالس نم ندج نم هدعن بم هملَى قَوا علْنا أَنزمو  

  إِن كَانت إِالَّ صيحةً واحدةً فَإِذَا هم خامدونَ  .29

30. سا حون يزِؤهتسي وا بِهولٍ إِالَّ كَانسن ريهِم مأْتا يم ادبلَى الْعةً عر  

  أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُرون أَنهم إِلَيهِم الَ يرجِعونَ  .31

  وإِن كُلٌّ لَّما جميع لَّدينا محضرونَ  .32

  أَرض الْميتةُ أَحييناها وأَخرجنا منها حبا فَمنه يأْكُلُونَ وآيةٌ لَّهم الْ .33

34.  ونيالْع نا ميها فنرفَجابٍ ونأَعيلٍ وخن نم اتنا جيها فلْنعجو  

  ليأْكُلُوا من ثَمرِه وما عملَته أَيديهِم أَفَلَا يشكُرونَ  .35

36. حبونَ سلَمعا لَا يممو أَنفُِسهِم نمو ضالْأَر نبِتا تما مكُلَّه اجوالْأَز لَقي خانَ الَّذ  

  وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَ  .37

  يزِ الْعليمِ والشمس تجرِي لمستقَر لَّها ذَلك تقْدير الْعزِ .38

  والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجون الْقَدميِ  .39

  لَا الشمس ينبغي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ  .40

41. مهتيا ذُرلْنما حأَن مةٌ لَّهآيو ونحشالْم ي الْفُلْكف   

  وخلَقْنا لَهم من مثْله ما يركَبونَ  .42

  وإِن نشأْ نغرِقْهم فَلَا صرِيخ لَهم ولَا هم ينقَذُونَ  .43

  إِلَّا رحمةً منا ومتاعا إِلَى حنيٍ  .44



45. مو يكُمدأَي نيا بقُوا مات ميلَ لَهإِذَا قونَ ومحرت لَّكُملَع لْفَكُما خ  

46.  نيرِضعا مهنوا عإِلَّا كَان هِمبر اتآي نم ةآي نيهِم مأْتا تمو  

للَّه وإِذَا قيلَ لَهم أَنفقُوا مما رزقَكُم اللَّه قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَنطْعم من لَّو يشاء ا .47
  أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلَالٍ مبِنيٍ 

48.  نيقادص مإِن كُنت دعذَا الْوى هتقُولُونَ ميو  

  ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ  .49

50. جِعري هِمللَا إِلَى أَهةً ويصوونَ تيعطتسونَ فَلَا ي  

  ونفخ في الصورِ فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَى ربهِم ينِسلُونَ  .51

  قَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ  .52

  دينا محضرونَ إِن كَانت إِلَّا صيحةً واحدةً فَإِذَا هم جميع لَّ .53

  فَالْيوم لَا تظْلَم نفْس شيئًا ولَا تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ  .54

  إِنَّ أَصحاب الْجنة الْيوم في شغلٍ فَاكهونَ  .55

  هم وأَزواجهم في ظلَالٍ علَى الْأَرائك متكؤونَ  .56

57. ها فَاكيهف مونَ لَهعدا يم ملَهةٌ و  

  سلَام قَولًا من رب رحيمٍ  .58

  وامتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ  .59

60.  بِنيم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَن لَّا ت منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع أَلَم  

  مستقيم وأَنْ اعبدونِي هذَا صراطٌ  .61

  ولَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا كَثريا أَفَلَم تكُونوا تعقلُونَ  .62

  هذه جهنم الَّتي كُنتم توعدونَ  .63

  اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ  .64

65. هشتو يهِمدا أَينكَلِّمتو هِماهلَى أَفْوع متخن موونَ الْيكِْسبوا يا كَانبِم ملُهجأَر د  

  ولَو نشاء لَطَمسنا علَى أَعينِهِم فَاستبقُوا الصراطَ فَأَنى يبصرونَ  .66



  ولَو نشاء لَمسخناهم علَى مكَانتهِم فَما استطَاعوا مضيا ولَا يرجِعونَ  .67

  سه في الْخلْقِ أَفَلَا يعقلُونَ ومن نعمره ننكِّ .68

69.  بِنيآنٌ مقُرو كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه ي لَهغنبا يمو رعالش اهنلَّما عمو  

70.  رِينلَى الْكَافلُ عالْقَو قحيا وين كَانَ حم رنذيل  

  ت أَيدينا أَنعاما فَهم لَها مالكُونَ أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَ .71

  وذَلَّلْناها لَهم فَمنها ركُوبهم ومنها يأْكُلُونَ  .72

  ولَهم فيها منافع ومشارِب أَفَلَا يشكُرونَ  .73

  واتخذُوا من دون اللَّه آلهةً لَعلَّهم ينصرونَ  .74

75. يعطتسونَ لَا يرضحم ندج ملَه مهو مهرصونَ ن  

  فَلَا يحزنك قَولُهم إِنا نعلَم ما يِسرونَ وما يعلنونَ  .76

77.  بِنيم يمصخ وفَإِذَا ه طْفَةن نم اهلَقْنا خانُ أَنالْإِنس ري لَمأَو  

78. لْقَهخ ِسينثَلًا وا ملَن برضو يممر يهو ظَاميِي الْعحي نقَالَ م   

79.  يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهي أَنشا الَّذيِيهحقُلْ ي  

  الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ الْأَخضرِ نارا فَإِذَا أَنتم منه توقدونَ  .80

81. اومالس لَقي خالَّذ سلَيأَويملالْع لَّاقالْخ وهلَى وم بثْلَهم لُقخلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد ضالْأَرو ات
  إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ  .82

 فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وإِلَيه ترجعونَ  .83
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والصافَّات صفا  .1

  فَالزاجِرات زجرا  .2

  فَالتاليات ذكْرا  .3

4.  داحلَو كُمإِنَّ إِلَه  

  رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما ورب الْمشارِقِ  .5

  الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ إِنا زينا السماء  .6

7.  ارِدم طَانين كُلِّ شفْظًا محو  

  لَا يسمعونَ إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُونَ من كُلِّ جانِبٍ  .8

9.  باصو ذَابع ملَها وورحد  

10.  بثَاق ابهش هعبطْفَةَ فَأَتالْخ فطخ نإِلَّا م  

11. تنيٍ لَّازِبٍ فَاسن طم ماهلَقْنا خا إِنلَقْنخ نلْقًا أَم مخ دأَش مأَه هِمفْت  

  بلْ عجِبت ويسخرونَ  .12

  وإِذَا ذُكِّروا لَا يذْكُرونَ  .13

  وإِذَا رأَوا آيةً يستسخرونَ  .14

15.  بِنيم رحذَا إِلَّا سقَالُوا إِنْ هو  

16. نتذَا موثُونَ أَئعبا لَمنا أَئظَامعا وابرا تكُنا و  

  أَوآباؤنا الْأَولُونَ  .17

  قُلْ نعم وأَنتم داخرونَ  .18

  فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ فَإِذَا هم ينظُرونَ  .19

  وقَالُوا يا ويلَنا هذَا يوم الدينِ  .20

   كُنتم بِه تكَذِّبونَ هذَا يوم الْفَصلِ الَّذي .21



  احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانوا يعبدونَ  .22

  من دون اللَّه فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ  .23

  وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ  .24

  ما لَكُم لَا تناصرونَ  .25

   بلْ هم الْيوم مستسلمونَ .26

  وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءلُونَ  .27

  قَالُوا إِنكُم كُنتم تأْتوننا عنِ الْيمنيِ  .28

29.  نِنيمؤوا مكُونت ل لَّمقَالُوا ب  

30.  نيا طَاغمقَو ملْ كُنتب لْطَانن سكُم ملَيا عا كَانَ لَنمو  

31. نبلُ را قَونلَيع ققُونَ فَحا لَذَائا إِن  

32.  ا غَاوِينا كُنإِن اكُمنيفَأَغْو  

  فَإِنهم يومئذ في الْعذَابِ مشترِكُونَ  .33

34.  نيرِمجلُ بِالْمفْعن كا كَذَلإِن  

  إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يستكْبِرونَ  .35

  ئنا لَتارِكُوا آلهتنا لشاعرٍ مجنون ويقُولُونَ أَ .36

37.  نيلسرالْم قدصو قاء بِالْحلْ جب  

  إِنكُم لَذَائقُو الْعذَابِ الْأَليمِ  .38

  وما تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ  .39

40.  نيلَصخالْم اللَّه ادبإِلَّا ع  

41.  قرِز ملَه كلَئأُو لُومعم  

  فَواكه وهم مكْرمونَ  .42

  في جنات النعيمِ  .43

44.  نيقَابِلترٍ مرلَى سع  



  يطَاف علَيهِم بِكَأْسٍ من معنيٍ  .45

46.  ارِبِنيلِّلش اء لَذَّةضيب  

  لَا فيها غَولٌ ولَا هم عنها يرتَفُونَ  .47

48. ع فالطَّر اترقَاص مهدنعو ني  

  كَأَنهن بيض مكْنونٌ  .49

  فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءلُونَ  .50

51.  ي قَرِيني كَانَ لإِن مهنلٌ مقَالَ قَائ  

52.  نيقدصالْم نلَم كنقُولُ أَئي  

  أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا لَمدينونَ  .53

54. ونَ قَالَ هعطَّلم ملْ أَنت  

  فَاطَّلَع فَرآه في سواء الْجحيمِ  .55

  قَالَ تاللَّه إِنْ كدت لَتردينِ  .56

57.  رِينضحالْم نم ي لَكُنتبةُ رملَا نِعلَوو  

58.  نيتيبِم نحا نأَفَم  

59.  ذَّبِنيعبِم نحا نما الْأُولَى ونتتوإِلَّا م  

  هذَا لَهو الْفَوز الْعظيم إِنَّ  .60

  لمثْلِ هذَا فَلْيعملْ الْعاملُونَ  .61

  أَذَلك خير نزلًا أَم شجرةُ الزقُّومِ  .62

63.  نيمةً لِّلظَّالنتا فاهلْنعا جإِن  

  إِنها شجرةٌ تخرج في أَصلِ الْجحيمِ  .64

  شياطنيِ طَلْعها كَأَنه رؤوس ال .65

  فَإِنهم لَآكلُونَ منها فَمالؤونَ منها الْبطُونَ  .66

  ثُم إِنَّ لَهم علَيها لَشوبا من حميمٍ  .67



  ثُم إِنَّ مرجِعهم لَإِلَى الْجحيمِ  .68

69.  الِّنيض ماءها آبأَلْفَو مهإِن  

  فَهم علَى آثَارِهم يهرعونَ  .70

71. و نيلالْأَو أَكْثَر ملَهلَّ قَبض لَقَد  

72.  رِيننذيهِم ما فلْنسأَر لَقَدو  

73.  نذَرِينةُ الْمباقكَانَ ع فكَي فَانظُر  

74.  نيلَصخالْم اللَّه ادبإِلَّا ع  

  ولَقَد نادانا نوح فَلَنِعم الْمجِيبونَ  .75

76. نم لَهأَهو اهنيجنيمِ وظبِ الْعالْكَر   

77.  نياقالْب مه هتيا ذُرلْنعجو  

78.  رِيني الْآخف هلَيا عكْنرتو  

79.  نيالَمي الْعوحٍ فلَى نع لَامس  

80.  ِسنِنيحزِي الْمجن كا كَذَلإِن  

81.  نِنيمؤا الْمنادبع نم هإِن  

82.  رِينا الْآخقْنأَغْر ثُم  

83. و يماهرلَإِب هتيعن شإِنَّ م  

  إِذْ جاء ربه بِقَلْبٍ سليمٍ  .84

  إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ماذَا تعبدونَ  .85

  أَئفْكًا آلهةً دونَ اللَّه ترِيدونَ  .86

87.  نيالَمالْع بكُم بِرا ظَنفَم  

  فَنظَر نظْرةً في النجومِ  .88

89. ي سفَقَالَ إِن يمق  

90.  بِرِيندم هنا علَّووفَت  



  فَراغَ إِلَى آلهتهِم فَقَالَ أَلَا تأْكُلُونَ  .91

  ما لَكُم لَا تنطقُونَ  .92

  فَراغَ علَيهِم ضربا بِالْيمنيِ  .93

  فَأَقْبلُوا إِلَيه يزِفُّونَ  .94

  قَالَ أَتعبدونَ ما تنحتونَ  .95

96. و لَقَكُمخ اللَّهلُونَ ومعا تم  

  قَالُوا ابنوا لَه بنيانا فَأَلْقُوه في الْجحيمِ  .97

98.  نيفَلالْأَس ماهلْنعا فَجدكَي وا بِهادفَأَر  

  وقَالَ إِني ذَاهب إِلَى ربي سيهدينِ  .99

100.  نيحالالص ني مل به بر  

  فَبشرناه بِغلَامٍ حليمٍ  .101

ما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى فَلَ .102
 ابِرِينالص نم اء اللَّهنِي إِن شجِدتس رمؤا تلْ مافْع تا أَبقَالَ ي  

  فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِنيِ  .103

  ه أَنْ يا إِبراهيم ونادينا .104

105.  ِسنِنيحزِي الْمجن كا كَذَلا إِنيؤالر قْتدص قَد  

106.  بِنيلَاء الْمالْب وذَا لَهإِنَّ ه  

  وفَديناه بِذبحٍ عظيمٍ  .107

108.  رِيني الْآخف هلَيا عكْنرتو  

109.  يماهرلَى إِبع لَامس  

  نِني كَذَلك نجزِي الْمحِس .110

111.  نِنيمؤا الْمنادبع نم هإِن  

112.  نيحالالص نا مبِين قحبِإِس اهنرشبو  



113.  بِنيم فِْسهلِّن مظَالو ِسنحا مهِمتين ذُرمو قحلَى إِسعو هلَيا عكْناربو  

  ولَقَد مننا علَى موسى وهارونَ  .114

115. يجنيمِ وظبِ الْعالْكَر نا ممهمقَوا وماهن  

116.  بِنيالالْغ موا هفَكَان ماهنرصنو  

117.  بِنيتسالْم ابتا الْكماهنيآتو  

118.  يمقتساطَ الْمرا الصماهنيدهو  

119.  رِيني الْآخا فهِملَيا عكْنرتو  

   سلَام علَى موسى وهارونَ .120

121.  ِسنِنيحزِي الْمجن كا كَذَلإِن  

122.  نِنيمؤا الْمنادبع نا ممهإِن  

123.  نيلسرالْم نلَم اسإِنَّ إِلْيو  

  إِذْ قَالَ لقَومه أَلَا تتقُونَ  .124

125.  نيقالالْخ نسونَ أَحذَرتلًا وعونَ بعدأَت  

126. ائآب برو كُمبر اللَّهو نيلالْأَو كُم  

  فَكَذَّبوه فَإِنهم لَمحضرونَ  .127

128.  نيلَصخالْم اللَّه ادبإِلَّا ع  

129.  رِيني الْآخف هلَيا عكْنرتو  

130.  نياسلَى إِلْ يع لَامس  

131.  ِسنِنيحزِي الْمجن كا كَذَلإِن  

132.  نِنيمؤا الْمنادبع نم هإِن  

  وطًا لَّمن الْمرسلني وإِنَّ لُ .133

134.  نيعمأَج لَهأَهو اهنيجإِذْ ن  

135.  ابِرِيني الْغا فوزجإِلَّا ع  



136.  رِينا الْآخنرمد ثُم  

137.  نيبِحصهِم ملَيونَ عرملَت كُمإِنو  

  وبِاللَّيلِ أَفَلَا تعقلُونَ  .138

139. نيلسرالْم نلَم سونإِنَّ يو   

140.  ونحشالْم إِلَى الْفُلْك قإِذْ أَب  

141.  نيضحدالْم نفَكَانَ م ماهفَس  

142.  يملم وهو وتالْح هقَمفَالْت  

143.  نيحبسالْم نكَانَ م هلَا أَنفَلَو  

  لَلَبِثَ في بطْنِه إِلَى يومِ يبعثُونَ  .144

145. يمقس وهاء وربِالْع اهذْنبفَن   

  وأَنبتنا علَيه شجرةً من يقْطنيٍ  .146

  وأَرسلْناه إِلَى مئَة أَلْف أَو يزِيدونَ  .147

  فَآمنوا فَمتعناهم إِلَى حنيٍ  .148

  فَاستفْتهِم أَلربك الْبنات ولَهم الْبنونَ  .149

150. داهش مهاثًا وكَةَ إِنلَائا الْملَقْنخ ونَ أَم  

  أَلَا إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ  .151

  ولَد اللَّه وإِنهم لَكَاذبونَ  .152

153.  نِنيلَى الْبع اتنطَفَى الْبأَص  

  ما لَكُم كَيف تحكُمونَ  .154

  أَفَلَا تذَكَّرونَ  .155

156.  بِنيلْطَانٌ مس لَكُم أَم  

157. ادص مإِن كُنت ابِكُمتوا بِكفَأْت نيق  

  وجعلُوا بينه وبين الْجِنة نسبا ولَقَد علمت الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ  .158



  سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ  .159

160.  نيلَصخالْم اللَّه ادبإِلَّا ع  

  فَإِنكُم وما تعبدونَ  .161

162.  نِنيبِفَات هلَيع ما أَنتم  

   من هو صالِ الْجحيمِ إِلَّا .163

164.  لُومعم قَامم ا إِلَّا لَهنا ممو  

  وإِنا لَنحن الصافُّونَ  .165

  وإِنا لَنحن الْمسبحونَ  .166

  وإِنْ كَانوا لَيقُولُونَ  .167

168.  نيلالْأَو نا مكْرا ذنندأَنَّ ع لَو  

169. نيلَصخالْم اللَّه ادبا علَكُن   

  فَكَفَروا بِه فَسوف يعلَمونَ  .170

171.  نيلسرا الْمنادبعا لنتمكَل قَتبس لَقَدو  

  إِنهم لَهم الْمنصورونَ  .172

  وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ  .173

  فَتولَّ عنهم حتى حنيٍ  .174

  وأَبصرهم فَسوف يبصرونَ  .175

  نا يستعجِلُونَ أَفَبِعذَابِ .176

177.  نذَرِينالْم احباء صفَس هِمتاحلَ بِسزفَإِذَا ن  

  وتولَّ عنهم حتى حنيٍ  .178

  وأَبصر فَسوف يبصرونَ  .179

  سبحانَ ربك رب الْعزة عما يصفُونَ  .180

181.  نيلسرلَى الْمع لَامسو  



182. بر لَّهل دمالْحو نيالَمالْع  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ص والْقُرآن ذي الذِّكْرِ  .1

  بلِ الَّذين كَفَروا في عزة وشقَاقٍ  .2

  كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن فَنادوا ولَات حني مناصٍ  .3

4. م ماءهوا أَن ججِبعو كَذَّاب راحذَا سونَ هرقَالَ الْكَافو مهنم رنذ  

5.  ابجٌء عيذَا لَشا إِنَّ هداحا وةَ إِلَههلَ الْآلعأَج  

6.  ادرٌء ييذَا لَشإِنَّ ه كُمتهلَى آلوا عبِراصوا وشام أَن مهنلَأُ مالْم انطَلَقو  

  في الْملَّة الْآخرة إِنْ هذَا إِلَّا اختلَاق ما سمعنا بِهذَا  .7

  أَأُنزِلَ علَيه الذِّكْر من بينِنا بلْ هم في شك من ذكْرِي بلْ لَما يذُوقُوا عذَابِ  .8

  أَم عندهم خزائن رحمة ربك الْعزِيزِ الْوهابِ  .9

  وات والْأَرضِ وما بينهما فَلْيرتقُوا في الْأَسبابِ أَم لَهم ملْك السما .10

  جند ما هنالك مهزوم من الْأَحزابِ  .11

12.  ادتنُ ذُو الْأَووعرفو ادعوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب  

  حزاب وثَمود وقَوم لُوط وأَصحاب اَأليكَة أُولَئك الْأَ .13

  إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّب الرسلَ فَحق عقَابِ  .14

  وما ينظُر هؤلَاء إِلَّا صيحةً واحدةً ما لَها من فَواقٍ  .15

  وقَالُوا ربنا عجل لَّنا قطَّنا قَبلَ يومِ الْحسابِ  .16

17. اوا دندبع اذْكُرقُولُونَ وا يلَى مع بِراص ابأَو هإِن دذَا الْأَي ود  

  إِنا سخرنا الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشي والْإِشراقِ  .18

19.  ابأَو ةً كُلٌّ لَّهورشحم رالطَّيو  

  وشددنا ملْكَه وآتيناه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ  .20

21. صأُ الْخبن اكلْ أَتهو ابرحوا الْمروسمِ إِذْ ت  



إِذْ دخلُوا علَى داوود فَفَزِع منهم قَالُوا لَا تخف خصمان بغى بعضنا علَى بعضٍ فَاحكُم  .22
 اطراء الصوا إِلَى سنداهطْ وطشلَا تو قا بِالْحننيب  

23. ستو عست ي لَهذَا أَخي إِنَّ هنِي فزعا ولْنِيهةٌ فَقَالَ أَكْفداحةٌ وجعن يلةً وجعونَ نع
  الْخطَابِ 

قَالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلَى نِعاجِه وإِنَّ كَثريا من الْخلَطَاء لَيبغي بعضهم علَى  .24
لصالحات وقَليلٌ ما هم وظَن داوود أَنما فَتناه فَاستغفَر ربه بعضٍ إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا ا

 ابأَنا وعاكر رخو  

  فَغفَرنا لَه ذَلك وإِنَّ لَه عندنا لَزلْفَى وحسن مآبٍ  .25

 بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم .26
  عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ 

27. لًا ذَلاطا بمهنيا بمو ضالْأَراء وما السلَقْنا خموا وكَفَر ينلٌ لِّلَّذيوا فَوكَفَر ينالَّذ ظَن ك
  من النارِ 

28.  نيقتلُ الْمعجن ضِ أَمي الْأَرف ينفِْسدكَالْم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلُ الَّذعجن أَم
  كَالْفُجارِ 

29. ربدلِّي كاربم كإِلَي اهلْنأَنز ابتابِ كلُوا الْأَلْبأُو ذَكَّرتيلو هاتوا آي  

30.  ابأَو هإِن دبالْع مانَ نِعملَيس وداودا لنبهوو  

31.  ادالْجِي اتنافالص يشبِالْع هلَيع رِضإِذْ ع  

32. اروى تتي حبكْرِ رن ذرِ عيالْخ بح تببي أَحابِ فَقَالَ إِنجبِالْح ت  

  ردوها علَي فَطَفق مسحا بِالسوقِ والْأَعناقِ  .33

34.  ابأَن ا ثُمدسج هيسلَى كُرا عنأَلْقَيانَ وملَيا سنفَت لَقَدو  

35. أَنت كي إِندعب نم دأَحي لغنبلْكًا لَّا يي مل بهي ول راغْف بقَالَ ر ابهالْو   

36.  ابثُ أَصياء حخر رِهرِي بِأَمجت يحالر ا لَهنرخفَس  

  والشياطني كُلَّ بناء وغَواصٍ  .37



38.  فَادي الْأَصف نِنيقَرم رِينآخو  

  هذَا عطَاؤنا فَامنن أَو أَمِسك بِغيرِ حسابٍ  .39

  ى وحسن مآبٍ وإِنَّ لَه عندنا لَزلْفَ .40

  واذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ وعذَابٍ  .41

42.  ابرشو ارِدلٌ بستغذَا مه كلبِرِج كُضار  

43. لأُوى لكْرذا ونةً ممحر مهعم مثْلَهمو لَهأَه ا لَهنبهوابِ وي الْأَلْب  

44.  ابأَو هإِن دبالْع ما نِعابِرص اهندجا وثْ إِننحلَا تو هرِب بثًا فَاضغض كدذْ بِيخو  

  واذْكُر عبادنا إبراهيم وإِسحق ويعقُوب أُولي الْأَيدي والْأَبصارِ  .45

46. ةصالم بِخاهنلَصا أَخارِ إِنى الدكْرذ   

  وإِنهم عندنا لَمن الْمصطَفَين الْأَخيارِ  .47

  واذْكُر إِسماعيلَ والْيسع وذَا الْكفْلِ وكُلٌّ من الْأَخيارِ  .48

  هذَا ذكْر وإِنَّ للْمتقني لَحسن مآبٍ  .49

  ب جنات عدن مفَتحةً لَّهم الْأَبوا .50

  متكئني فيها يدعونَ فيها بِفَاكهة كَثرية وشرابٍ  .51

52.  ابرأَت فالطَّر اترقَاص مهندعو  

  هذَا ما توعدونَ ليومِ الْحسابِ  .53

54.  فَادن نم ا لَها مقُنذَا لَرِزإِنَّ ه  

  هذَا وإِنَّ للطَّاغني لَشر مآبٍ  .55

56. نهج ادهالْم ا فَبِئْسهنلَوصي م  

57.  اقغَسو يممح ذُوقُوهذَا فَلْيه  

58.  اجوأَز هكْلن شم رآخو  

  هذَا فَوج مقْتحم معكُم لَا مرحبا بِهِم إِنهم صالُوا النارِ  .59

60. متمقَد مأَنت ا بِكُمبحرلَا م ملْ أَنتقَالُوا ب ارالْقَر ا فَبِئْسلَن وه  



  قَالُوا ربنا من قَدم لَنا هذَا فَزِده عذَابا ضعفًا في النارِ  .61

  وقَالُوا ما لَنا لَا نرى رِجالًا كُنا نعدهم من الْأَشرارِ  .62

63.  ارصالْأَب مهنع اغَتز ا أَمرِيخس ماهذْنخأَت  

   ذَلك لَحق تخاصم أَهلِ النارِ إِنَّ .64

65.  ارالْقَه داحالْو إِلَّا اللَّه إِلَه نا ممو رنذا ما أَنمقُلْ إِن  

66.  فَّارالْغ زِيزا الْعمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس بر  

67.  يمظأٌ عبن وقُلْ ه  

   أَنتم عنه معرِضونَ .68

  ما كَانَ لي من علْمٍ بِالْملَإِ الْأَعلَى إِذْ يختصمونَ  .69

70.  بِنيم يرذا نا أَنمإِلَّا أَن ى إِلَيوحإِن ي  

  إِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني خالق بشرا من طنيٍ  .71

   لَه ساجِدين فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا .72

  فَسجد الْملَائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ  .73

74.  رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاس يسلإِلَّا إِب  

75.  نيالالْع نم كُنت أَم تركْبتأَس يدبِي لَقْتا خمل دجسأَن ت كعنا مم يسلا إِبقَالَ ي  

76.  ريا خنيٍ قَالَ أَنن طم هلَقْتخارٍ ون ننِي ملَقْتخ هنم  

77.  جِيمر كا فَإِنهنم جرقَالَ فَاخ  

  وإِنَّ علَيك لَعنتي إِلَى يومِ الدينِ  .78

  قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ  .79

80.  نظَرِينالْم نم كقَالَ فَإِن  

81. قْتمِ الْوولُومِ إِلَى يعالْم   

82.  نيعمأَج مهنلَأُغْوِي كتزقَالَ فَبِع  

83.  نيلَصخالْم مهنم كادبإِلَّا ع  



  قَالَ فَالْحق والْحق أَقُولُ  .84

85.  نيعمأَج مهنم كبِعن تممو نكم منهلَأَنَّ جلَأَم  

86. أَج نم هلَيع أَلُكُما أَسقُلْ م نيكَلِّفتالْم نا ما أَنمرٍ و  

87.  نيالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه  

 ولَتعلَمن نبأَه بعد حنيٍ  .88
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ترتِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ  .1

  نا إِلَيك الْكتاب بِالْحق فَاعبد اللَّه مخلصا لَّه الدين إِنا أَنزلْ .2

أَلَا للَّه الدين الْخالص والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياء ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى  .3
ف مهنيب كُمحي إِنَّ اللَّه كَفَّار بكَاذ وه ني مدهلَا ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي يهف ما هي م  

4.  ارالْقَه داحالْو اللَّه وه هانحباء سشا يم لُقخا يمطَفَى ما لَّاصلَدذَ وختأَنْ ي اللَّه ادأَر لَو  

حق يكَور اللَّيلَ علَى النهارِ ويكَور النهار علَى اللَّيلِ وسخر خلَق السماوات والْأَرض بِالْ .5
 فَّارالْغ زِيزالْع وى أَلَا همسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش  

كُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة ثُم جعلَ منها زوجها وأَنزلَ لَ .6
 لَه كُمبر اللَّه كُمذَل ثَلَاث اتي ظُلُملْقٍ فخ دعن بلْقًا مخ كُماتهأُم طُوني بف لُقُكُمخي

  الْملْك لَا إِلَه إِلَّا هو فَأَنى تصرفُونَ 

ي عنكُم ولَا يرضى لعباده الْكُفْر وإِن تشكُروا يرضه لَكُم ولَا تزِر إِن تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِ .7
 بِذَات يملع هلُونَ إِنمعت ما كُنتئُكُم بِمبنفَي كُمجِعركُم مبإِلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ وِزازِرو

  الصدورِ 

 ضر دعا ربه منِيبا إِلَيه ثُم إِذَا خولَه نِعمةً منه نِسي ما كَانَ يدعو إِلَيه منوإِذَا مس الْإِنسانَ .8
  قَبلُ وجعلَ للَّه أَندادا لِّيضلَّ عن سبِيله قُلْ تمتع بِكُفْرِك قَليلًا إِنك من أَصحابِ النارِ 

9.  وه نوِي أَمتسلْ يقُلْ ه هبةَ رمحو رجريةَ ورالْآخ ذَرحا يمقَائا واجِدلِ ساء اللَّيآن قَانِت
  الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ 

م للَّذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ وأَرض اللَّه واسعةٌ قُلْ يا عباد الَّذين آمنوا اتقُوا ربكُ .10
  إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ 

11.  ينالد ا لَّهصلخم اللَّه دبأَنْ أَع تري أُمقُلْ إِن  

12. ملسلَ الْمأَنْ أَكُونَ أَول ترأُمو ني  



  قُلْ إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ  .13

  قُلِ اللَّه أَعبد مخلصا لَّه دينِي  .14

فَاعبدوا ما شئْتم من دونِه قُلْ إِنَّ الْخاسرِين الَّذين خِسروا أَنفُسهم وأَهليهِم يوم الْقيامة أَلَا  .15
كذَل بِنيانُ الْمرسالْخ وه   

16.  قُونفَات ادبا عي هادبع بِه اللَّه فوخي كظُلَلٌ ذَل هِمتحن تمارِ والن نظُلَلٌ م هِمقن فَوم ملَه 

17. شالْب ملَه وا إِلَى اللَّهابأَنا ووهدبعأَن ي وا الطَّاغُوتبنتاج ينالَّذو ادبع رشى فَبر  

 الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا الْأَلْبابِ  .18

  أَفَمن حق علَيه كَلمةُ الْعذَابِ أَفَأَنت تنقذُ من في النارِ  .19

20. نِ الَّذلَكاللَّه دعو ارها الْأَنهتحن ترِي مجةٌ تنِيبم فا غُرهقن فَوم فغُر ملَه مهبا رقَوات ين
 اديعالْم اللَّه فلخلَا ي  

21. ي ضِ ثُمي الْأَرف ابِيعني لَكَهاء فَساء ممالس نلَ مأَنز أَنَّ اللَّه رت فًا أَلَملتخا معرز بِه رِجخ
  أَلْوانه ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يجعلُه حطَاما إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لأُولي الْأَلْبابِ 

22. يلٌ لِّلْقَاسيفَو هبن رورٍ ملَى نع ولَامِ فَهلْإِسل هردص اللَّه حرن شأَفَم كْرِ اللَّهن ذم مهقُلُوب ة
  أُولَئك في ضلَالٍ مبِنيٍ 

23.  ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيا مابِهشتا مابتك يثدالْح نسلَ أَحزن اللَّه
 كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج نيلت لْ اللَّهلضن يماء وشي نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل

 اده نم ا لَهفَم  

  أَفَمن يتقي بِوجهِه سوَء الْعذَابِ يوم الْقيامة وقيلَ للظَّالمني ذُوقُوا ما كُنتم تكِْسبونَ  .24

25. ماهفَأَت هِملن قَبم ينالَّذ ونَ كَذَّبرعشثُ لَا ييح نم ذَابالْع   

  فَأَذَاقَهم اللَّه الْخزي في الْحياة الدنيا ولَعذَاب الْآخرة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ  .26

  ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ لَّعلَّهم يتذَكَّرونَ  .27

  رآنا عربِيا غَير ذي عوجٍ لَّعلَّهم يتقُونَ قُ .28

29. دمثَلًا الْحم انوِيتسلْ يلٍ هجا لِّرلَملًا سجرونَ وساكشتكَاء مرش يهلًا فجثَلًا رم اللَّه برض



  للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 

   ميتونَ إِنك ميت وإِنهم .30

  ثُم إِنكُم يوم الْقيامة عند ربكُم تختصمونَ  .31

فَمن أَظْلَم ممن كَذَب علَى اللَّه وكَذَّب بِالصدقِ إِذْ جاءه أَلَيس في جهنم مثْوى  .32
 رِينلِّلْكَاف  

33. لَئأُو بِه قدصقِ وداء بِالصي جالَّذقُونَ وتالْم مه ك  

34.  ِسنِنيحاء الْمزج كذَل هِمبر نداءونَ عشا يم ملَه  

  ليكَفِّر اللَّه عنهم أَسوأَ الَّذي عملُوا ويجزِيهم أَجرهم بِأَحسنِ الَّذي كَانوا يعملُونَ  .35

  ونك بِالَّذين من دونِه ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من هاد أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده ويخوفُ .36

  ومن يهد اللَّه فَما لَه من مضلٍّ أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ ذي انتقَامٍ  .37

يتم ما تدعونَ من دون اللَّه ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرأَ .38
 هتمحر ِسكَاتمم نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر أَو هرض فَاتكَاش نلْ هه ربِض اللَّه نِيادإِنْ أَر

  قُلْ حسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ 

   مكَانتكُم إِني عاملٌ فَسوف تعلَمونَ قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى .39

40.  يمقم ذَابع هلَيلُّ عحيو زِيهخي ذَابع يهأْتن يم  

إِنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب للناسِ بِالْحق فَمنِ اهتدى فَلنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها وما  .41
  أَنت علَيهِم بِوكيلٍ 

42.  توا الْمهلَيى عي قَضالَّت ِسكما فَيهامني مف تمت ي لَمالَّتا وهتوم نيح فَّى الْأَنفُسوتي اللَّه
  ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ 

  اتخذُوا من دون اللَّه شفَعاء قُلْ أَولَو كَانوا لَا يملكُونَ شيئًا ولَا يعقلُونَ أَمِ  .43

  قُل لِّلَّه الشفَاعةُ جميعا لَّه ملْك السماوات والْأَرضِ ثُم إِلَيه ترجعونَ  .44

45. قُلُوب تأَزماش هدحو اللَّه رإِذَا ذُكو ونِهن دم ينالَّذ رإِذَا ذُكو ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينالَّذ 
  إِذَا هم يستبشرونَ 



قُلِ اللَّهم فَاطر السماوات والْأَرضِ عالم الْغيبِ والشهادة أَنت تحكُم بين عبادك في ما  .46
   كَانوا فيه يختلفُونَ

47.  موذَابِ يوِء الْعن سم ا بِهودلَافْت هعم ثْلَهما ويعمضِ جي الْأَرا فوا مظَلَم ينلَّذأَنَّ ل لَوو
  الْقيامة وبدا لَهم من اللَّه ما لَم يكُونوا يحتِسبونَ 

48. بِهِم م اقحوا وبا كَسم ئَاتيس ما لَهدبزِئُون وهتسي وا بِها كَان  

فَإِذَا مس الْإِنسانَ ضر دعانا ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ بلْ هي فتنةٌ  .49
  ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 

50. فَم هِملن قَبم ينا الَّذقَالَه ونَ قَدكِْسبوا يا كَانم مهنى عا أَغْن  

فَأَصابهم سيئَات ما كَسبوا والَّذين ظَلَموا من هؤلَاء سيصيبهم سيئَات ما كَسبوا وما هم  .51
 جِزِينعبِم  

52. رقْدياء وشن يمل قزطُ الرسبي وا أَنَّ اللَّهلَمعي لَمونَ أَونمؤمٍ يلِّقَو اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف   

53.  وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحن رطُوا مقْنلَا ت لَى أَنفُِسهِمفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عقُلْ ي
 يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج  

  سلموا لَه من قَبلِ أَن يأْتيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَ .54

 واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم من قَبلِ أَن يأْتيكُم العذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ  .55

56. ا فَرى علَى مترسا حي فْسقُولَ نأَن ت رِيناخالس نلَم إِن كُنتو نبِ اللَّهي جف طت  

57.  نيقتالْم نم انِي لَكُنتده أَنَّ اللَّه قُولَ لَوت أَو  

58.  ِسنِنيحالْم نةً فَأَكُونَ مي كَرأَنَّ ل لَو ذَابى الْعرت نيقُولَ حت أَو  

  ها واستكْبرت وكُنت من الْكَافرِين بلَى قَد جاءتك آياتي فَكَذَّبت بِ .59

ويوم الْقيامة ترى الَّذين كَذَبواْ علَى اللَّه وجوههم مسودةٌ أَلَيس في جهنم مثْوى  .60
 رِينكَبتلِّلْم  

61. مهسملَا ي هِمتفَازقَوا بِمات ينالَّذ ي اللَّهجنيونَ ونزحي ملَا هوُء والس   

  اللَّه خالق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شيٍء وكيلٌ  .62



  لَه مقَاليد السماوات والْأَرضِ والَّذين كَفَروا بِآيات اللَّه أُولَئك هم الْخاسرونَ  .63

64.  دبي أَعونرأْمت اللَّه ريلُونَ قُلْ أَفَغاها الْجهأَي  

65.  نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح لَقَدو
 رِيناسالْخ  

66.  رِيناكالش نكُن مو دبفَاع لِ اللَّهب  

67. ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسو ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج 
  سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ 

68.  يهف خفن ثُم اء اللَّهن شضِ إِلَّا مي الْأَرن فمو اتاومي السن فم قعورِ فَصي الصف خفنو
   هم قيام ينظُرونَ أُخرى فَإِذَا

69.  قم بِالْحهنيب يقُضاء ودهالشو نيبِيجِيَء بِالنو ابتالْك عضوا وهبورِ ربِن ضالْأَر قَترأَشو
  وهم لَا يظْلَمونَ 

  ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما عملَت وهو أَعلَم بِما يفْعلُونَ  .70

ق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاؤوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَلَموسي .71
نلَكلَى وذَا قَالُوا به كُمموقَاء يل كُمونرنذيو كُمبر اتآي كُملَيلُونَ عتي نكُملٌ مسر كُمأْتي

ح رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّت  

72.  رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندالخ منهج ابولُوا أَبخيلَ ادق  

هم وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة زمرا حتى إِذَا جاؤوها وفُتحت أَبوابها وقَالَ لَ .73
 يندالا خلُوهخفَاد متبط كُملَيع لَاما سهتنزخ  

74.  رأَج ماء فَنِعشثُ نيح ةنالْج نأُ موبتن ضا الْأَرثَنرأَوو هدعا وقَندي صالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحو
 نيلامالْع  

75. افِّنيكَةَ حلَائى الْمرتيلَ وقو قم بِالْحهنيب يقُضو هِمبر دمونَ بِححبسشِ يرلِ الْعوح نم 
 نيالَمالْع بر لَّهل دمالْح 

 



 
  85 عدد آياتها -  40 سورة -سورة غافر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حم  .1

   ترتِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ .2

3.  ريصالْم هإِلَي وإِلَّا ه لِ لَا إِلَهي الطَّوقَابِ ذالْع يددبِ شوقَابِلِ الترِ الذَّنبِ وغَاف  

4.  ي الْبِلَادف مهقَلُّبت كررغوا فَلَا يكَفَر ينإِلَّا الَّذ اللَّه اتي آيلُ فادجا يم  

والْأَحزاب من بعدهم وهمت كُلُّ أُمة بِرسولهِم ليأْخذُوه وجادلُوا كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ  .5
  بِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ عقَابِ 

  نارِ وكَذَلك حقَّت كَلمت ربك علَى الَّذين كَفَروا أَنهم أَصحاب ال .6

7.  ينلَّذونَ لرفغتسيو ونَ بِهنمؤيو هِمبر دمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرلُونَ الْعمحي ينالَّذ
 هِمقو بِيلَكوا سعباتوا وابت ينلَّذل را فَاغْفلْمعةً ومحٍء ريكُلَّ ش تعسا ونبوا رنآم ذَابع

  الْجحيمِ 

8.  كإِن هِماتيذُرو اجِهِموأَزو هِمائآب نم لَحن صمم وهدتعي والَّت ندع اتنج ملْهخأَدا ونبر
 يمكالْح زِيزالْع أَنت  

9. هتمحر فَقَد ذئموي ئَاتيقِ السن تمو ئَاتيالس هِمقو يمظالْع زالْفَو وه كذَلو   

10.  اننَ إِلَى الْإِميوعدإِذْ ت كُمأَنفُس كُمقْتن مم رأَكْب اللَّه قْتنَ لَموادنوا يكَفَر ينإِنَّ الَّذ
  فَتكْفُرونَ 

  نا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَى خروجٍ من سبِيلٍ قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْ .11

  ذَلكُم بِأَنه إِذَا دعي اللَّه وحده كَفَرتم وإِن يشرك بِه تؤمنوا فَالْحكْم للَّه الْعلي الْكَبِريِ  .12

  ا وما يتذَكَّر إِلَّا من ينِيب هو الَّذي يرِيكُم آياته وينزلُ لَكُم من السماء رِزقً .13

  فَادعوا اللَّه مخلصني لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافرونَ  .14

 رفيع الدرجات ذُو الْعرشِ يلْقي الروح من أَمرِه علَى من يشاء من عباده لينذر يوم التلَاقِ  .15

  زونَ لَا يخفَى علَى اللَّه منهم شيٌء لِّمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ يوم هم بارِ .16



  الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لَا ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ  .17

18. الْقُلُوب إِذ الْآزِفَة موي مهرأَنذيعٍ وفلَا شيمٍ ومح نم نيملظَّالا لم نيماجِرِ كَاظنى الْحلَد 
 طَاعي  

19.  وردي الصفخا تمنِ ويةَ الْأَعنائخ لَمعي  

20. مالس وه ٍء إِنَّ اللَّهيونَ بِشقْضلَا ي ونِهن دونَ معدي ينالَّذو قي بِالْحقْضي اللَّهو ريصالْب يع  

21.  دأَش موا هكَان هِملن قَبوا مكَان ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَينظُرضِ فَيي الْأَروا فِسريي لَم أَو
   منهم قُوةً وآثَارا في الْأَرضِ فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم وما كَانَ لَهم من اللَّه من واقٍ

  ذَلك بِأَنهم كَانت تأْتيهِم رسلُهم بِالْبينات فَكَفَروا فَأَخذَهم اللَّه إِنه قَوِي شديد الْعقَابِ  .22

  ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطَان مبِنيٍ  .23

  ذَّاب إِلَى فرعونَ وهامانَ وقَارونَ فَقَالُوا ساحر كَ .24

فَلَما جاءهم بِالْحق من عندنا قَالُوا اقْتلُوا أَبناء الَّذين آمنوا معه واستحيوا نِساءهم وما  .25
  كَيد الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ 

يبدلَ دينكُم أَو أَن يظْهِر في وقَالَ فرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني أَخاف أَن  .26
 ادضِ الْفَسالْأَر  

  وقَالَ موسى إِني عذْت بِربي وربكُم من كُلِّ متكَبرٍ لَّا يؤمن بِيومِ الْحسابِ  .27

ا أَن يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءكُم وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم إِميانه أَتقْتلُونَ رجلً .28
كُمدعي يالَّذ ضعكُم ببصقًا يادص كإِن يو هبكَذ هلَيا فَعبكَاذ كإِن يو كُمبن رم اتنيبِالْب

 كَذَّاب رِفسم وه ني مدهلَا ي إِنَّ اللَّه  

29.  لْكالْم مِ لَكُما قَوا قَالَ ياءنإِنْ ج أْسِ اللَّهن با منرنصن يضِ فَمي الْأَرف رِينظَاه موالْي
 ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدا أَهمى وا أَرإِلَّا م ا أُرِيكُمنُ موعرف  

30. مِ الْأَحوثْلَ يكُم ملَيع افي أَخمِ إِنا قَوي ني آمقَالَ الَّذابِ وز  

31.  ادبا لِّلْعظُلْم رِيدي ا اللَّهمو مهدعن بم ينالَّذو ودثَمو ادعوحٍ ومِ نأْبِ قَوثْلَ دم  

32.  ادنالت موي كُملَيع افي أَخمِ إِنا قَويو  



33. ن يممٍ واصع نم اللَّه نا لَكُم مم بِرِيندلُّونَ موت موي اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلض  

34.  لَكى إِذَا هتح اءكُم بِها جمم كي شف ما زِلْتفَم اتنيلُ بِالْبن قَبم فوسي اءكُمج لَقَدو
م رِفسم وه نم لُّ اللَّهضي كولًا كَذَلسر هدعن بم ثَ اللَّهعبلَن ي مقُلْت ابتر  

الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه بِغيرِ سلْطَان أَتاهم كَبر مقْتا عند اللَّه وعند الَّذين آمنوا  .35
  كَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ 

  علِّي أَبلُغُ الْأَسباب وقَالَ فرعونُ يا هامانُ ابنِ لي صرحا لَّ .36

أَسباب السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه موسى وإِني لَأَظُنه كَاذبا وكَذَلك زين لفرعونَ سوُء  .37
  عمله وصد عنِ السبِيلِ وما كَيد فرعونَ إِلَّا في تبابٍ 

   قَومِ اتبِعون أَهدكُم سبِيلَ الرشاد وقَالَ الَّذي آمن يا .38

  يا قَومِ إِنما هذه الْحياةُ الدنيا متاع وإِنَّ الْآخرةَ هي دار الْقَرارِ  .39

40. وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوا محاللَ صمع نما وثْلَهى إِلَّا مزجئَةً فَلَا ييلَ سمع نم كلَئفَأُو نمؤم 
  يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فيها بِغيرِ حسابٍ 

  ويا قَومِ ما لي أَدعوكُم إِلَى النجاة وتدعوننِي إِلَى النارِ  .41

  كُم إِلَى الْعزِيزِ الْغفَّارِ تدعوننِي لأَكْفُر بِاللَّه وأُشرِك بِه ما لَيس لي بِه علْم وأَنا أَدعو .42

لَا جرم أَنما تدعوننِي إِلَيه لَيس لَه دعوةٌ في الدنيا ولَا في الْآخرة وأَنَّ مردنا إِلَى اللَّه وأَنَّ  .43
  الْمسرِفني هم أَصحاب النارِ 

  وض أَمرِي إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّه بصري بِالْعباد فَستذْكُرونَ ما أَقُولُ لَكُم وأُفَ .44

  فَوقَاه اللَّه سيئَات ما مكَروا وحاق بِآلِ فرعونَ سوُء الْعذَابِ  .45

  شد الْعذَابِ النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَ .46

وإِذْ يتحاجونَ في النارِ فَيقُولُ الضعفَاء للَّذين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ  .47
  عنا نصيبا من النارِ 

48. ح قَد ا إِنَّ اللَّهيها كُلٌّ فوا إِنركْبتاس ينقَالَ الَّذ ادبالْع نيب كَم  

  وقَالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما من الْعذَابِ  .49



50.  رِيناء الْكَافعا دموا وعلَى قَالُوا فَادقَالُوا ب اتنيلُكُم بِالْبسر يكُمأْتت كت لَمي قَالُوا أَوإِلَّا ف
  ضلَالٍ 

51.  ادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةيي الْحوا فنآم ينالَّذا ولَنسر رنصا لَنإِن  

  يوم لَا ينفَع الظَّالمني معذرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الدارِ  .52

  ورثْنا بنِي إِسرائيلَ الْكتاب ولَقَد آتينا موسى الْهدى وأَ .53

  هدى وذكْرى لأُولي الْأَلْبابِ  .54

  فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق واستغفر لذَنبِك وسبح بِحمد ربك بِالْعشي والْإِبكَارِ  .55

56. رِ سيبِغ اللَّه اتي آيلُونَ فادجي ينم إِنَّ الَّذا هم ربإِلَّا ك مورِهدي صإِن ف ماهأَت لْطَان
 ريصالْب يعمالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتفَاس يهغالبِب  

  لَخلْق السماوات والْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ  .57

ي الْأَعمى والْبصري والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ولَا الْمِسيُء قَليلًا ما وما يستوِ .58
  تتذَكَّرونَ 

  إِنَّ الساعةَ لَآتيةٌ لَّا ريب فيها ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يؤمنونَ  .59

نَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ جهنم وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِ .60
 رِيناخد  

61.  نلَكاسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض ا إِنَّ اللَّهرصبم ارهالنو يهوا فكُنستلَ لاللَّي لَ لَكُمعي جالَّذ اللَّه
  أَكْثَر الناسِ لَا يشكُرونَ 

62. فَكُونَ ذَلؤى تفَأَن وإِلَّا ه ٍء لَّا إِلَهيكُلِّ ش قالخ كُمبر اللَّه كُم  

  كَذَلك يؤفَك الَّذين كَانوا بِآيات اللَّه يجحدونَ  .63

م ورزقَكُم من اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَرارا والسماء بِناء وصوركُم فَأَحسن صوركُ .64
 نيالَمالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه كُمذَل اتبالطَّي  

65.  نيالَمالْع بر لَّهل دمالْح ينالد لَه نيصلخم وهعفَاد وإِلَّا ه لَا إِلَه يالْح وه  

66. الَّذ دبأَنْ أَع هِيتي نأَنْ قُلْ إِن ترأُمي وبن رم اتنيالْب اءنِيا جلَم اللَّه ونن دونَ معدت ين



 نيالَمالْع برل ملأُس  

هو الَّذي خلَقَكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم من علَقَة ثُم يخرِجكُم طفْلًا ثُم لتبلُغوا  .67
كُمدأَش لَّكُملَعى ومسلًا موا أَجلُغبتللُ ون قَبفَّى موتن ينكُم مما ووخيوا شكُونتل ثُم 
  تعقلُونَ 

  هو الَّذي يحيِي ويميت فَإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ  .68

   في آيات اللَّه أَنى يصرفُونَ أَلَم تر إِلَى الَّذين يجادلُونَ .69

  الَّذين كَذَّبوا بِالْكتابِ وبِما أَرسلْنا بِه رسلَنا فَسوف يعلَمونَ  .70

  إِذ الْأَغْلَالُ في أَعناقهِم والسلَاسلُ يسحبونَ  .71

  في الْحميمِ ثُم في النارِ يسجرونَ  .72

73. يلَ لَهق رِكُونَ ثُمشت ما كُنتم نأَي م  

74.  رِينالْكَاف لُّ اللَّهضي كئًا كَذَليلُ شن قَبو معدكُن نن ل لَّما بنلُّوا عقَالُوا ض اللَّه ونن دم  

  ذَلكُم بِما كُنتم تفْرحونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تمرحونَ  .75

76.  رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندالخ منهج ابولُوا أَبخاد  

  فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق فَإِما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك فَإِلَينا يرجعونَ  .77

78. كلن قَبلًا مسا رلْنسأَر لَقَدا ومو كلَيع صقْصن ن لَّمم مهنمو كلَيا عنصن قَصم مهنم 
 كالنه ِسرخو قبِالْح يقُض اللَّه راء أَمفَإِذَا ج اللَّه إِلَّا بِإِذْن ةبِآي يأْتولٍ أَنْ يسركَانَ ل

  الْمبطلُونَ 

  نعام لتركَبوا منها ومنها تأْكُلُونَ اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَ .79

  ولَكُم فيها منافع ولتبلُغوا علَيها حاجةً في صدورِكُم وعلَيها وعلَى الْفُلْك تحملُونَ  .80

  ويرِيكُم آياته فَأَي آيات اللَّه تنكرونَ  .81

82. ي الْأَروا فِسريي أَفَلَم دأَشو مهنم وا أَكْثَركَان هِملن قَبم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَينظُرضِ فَي
  قُوةً وآثَارا في الْأَرضِ فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا يكِْسبونَ 

83.  نم مهندا عوا بِمفَرِح اتنيم بِالْبلُهسر مهاءتا جفَلَم وا بِها كَانبِهِم م اقحلْمِ والْع



  يستهزِؤون 

84.  نيرِكشم ا بِها كُنا بِمنكَفَرو هدحو ا بِاللَّهنا قَالُوا آمنأْسا بأَوا رفَلَم  

85. خ ي قَدالَّت اللَّه تنا سنأْسا بأَوا رلَم مهانإِمي مهنفَعي كي فَلَم كالنه ِسرخو هادبي عف لَت
 الْكَافرونَ 

 



   54 عدد آياتها - 41 سورة -سورة فصلت 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حم  .1

  ترتِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ  .2

  كتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِّقَومٍ يعلَمونَ  .3

4. ا فَأَعيرذنا وريشونَ بعمسلَا ي مفَه مهأَكْثَر ضر  

وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيه وفي آذَانِنا وقْر ومن بينِنا وبينِك حجاب فَاعملْ إِننا .5
  عاملُونَ 

6. مأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنملٌ قُلْ إِنيوو وهرفغتاسو هوا إِلَييمقتفَاس داحو إِلَه كُما إِلَه
 نيرِكشلِّلْم  

  الَّذين لَا يؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالْآخرة هم كَافرونَ  .7

8.  وننمم رغَي رأَج ملَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينإِنَّ الَّذ  

9. قُلْ أَئ نيالَمالْع بر كا ذَلادأَند لُونَ لَهعجتنِ ويموي يف ضالْأَر لَقي خونَ بِالَّذكْفُرلَت كُمن  

10.  نيلائاء لِّلسوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقن فَوم ياسوا ريهلَ فعجو 

ثُم استوى إِلَى السماء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعا أَو كَرها قَالَتا أَتينا  .11
 نيعطَائ  

فَقَضاهن سبع سماوات في يومينِ وأَوحى في كُلِّ سماء أَمرها وزينا السماء الدنيا  .12
يمِ بِملزِيزِ الْعالْع يرقْدت كفْظًا ذَلحو ابِيحص  

13.  ودثَمو ادع قَةاعثْلَ صقَةً ماعص كُمتوا فَقُلْ أَنذَرضرفَإِنْ أَع  

14.  قَالُوا لَو وا إِلَّا اللَّهدبعأَلَّا ت هِملْفخ نمو يهِمدنِ أَيين بلُ مسالر مهاءتلَ إِذْ جا لَأَنزنباء رش
  ملَائكَةً فَإِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ 

فَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد منا قُوةً أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي  .15
  وةً وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ خلَقَهم هو أَشد منهم قُ



فَأَرسلْنا علَيهِم رِحيا صرصرا في أَيامٍ نحسات لِّنذيقَهم عذَاب الْخزيِ في الْحياة الدنيا  .16
  ولَعذَاب الْآخرة أَخزى وهم لَا ينصرونَ 

ستحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخذَتهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْهون بِما وأَما ثَمود فَهديناهم فَا .17
  كَانوا يكِْسبونَ 

  ونجينا الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ  .18

  ويوم يحشر أَعداء اللَّه إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ  .19

   شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ حتى إِذَا ما جاؤوها .20

وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيٍء وهو خلَقَكُم أَولَ  .21
  مرة وإِلَيه ترجعونَ 

 كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَكن ظَننتم أَنَّ وما .22
  اللَّه لَا يعلَم كَثريا مما تعملُونَ 

  خاسرِين وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم من الْ .23

24.  بِنيتعالْم نم ما هوا فَمبتعتسإِن يو مى لَّهثْوم اروا فَالنبِرصفَإِن ي  

25.  مٍ قَدي أُملُ فالْقَو هِملَيع قحو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم موا لَهنياء فَزنقُر ما لَهنضقَيو
  بلهِم من الْجِن والْإِنسِ إِنهم كَانوا خاسرِين خلَت من قَ

  وقَالَ الَّذين كَفَروا لَا تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ  .26

  كَانوا يعملُونَ فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذَابا شديدا ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذي  .27

  ذَلك جزاء أَعداء اللَّه النار لَهم فيها دار الْخلْد جزاء بِما كَانوا بِآياتنا يجحدونَ  .28

29. أَقْد تحا تملْهعجالْإِنسِ نو الْجِن نا ملَّاننِ أَضا الَّذَيا أَرِننبوا ركَفَر ينقَالَ الَّذا وكُونيا لنام
 نيفَلالْأَس نم  

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشروا  .30
  بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ 

31. ي الْحف كُماؤيلأَو نحا نا ميهف لَكُمو كُمهِي أَنفُستشا تا ميهف لَكُمو ةري الْآخفا وينالد اةي



  تدعونَ 

  نزلًا من غَفُورٍ رحيمٍ  .32

33.  نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعن دملًا مقَو نسأَح نمو  

34. لَا تو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتس
 يممح يلو  

  وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ  .35

36. م كرتَغَنا يإِمو يملالْع يعمالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طَانيالش ن  

37.  لَّهوا لدجاسرِ ولْقَملَا لسِ وملشوا لدجسلَا ت رالْقَمو سمالشو ارهالنلُ واللَّي هاتآي نمو
دبعت اهإِي مإِن كُنت نلَقَهي خونَ الَّذ  

  فَإِن استكْبروا فَالَّذين عند ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ والنهارِ وهم لَا يسأَمونَ  .38

ومن آياته أَنك ترى الْأَرض خاشعةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماء اهتزت وربت إِنَّ الَّذي أَحياها  .39
لَم يرٍء قَديلَى كُلِّ شع هى إِنتويِي الْمح  

40.  موا يني آمأْتن يأَم م ريارِ خي النلْقَى فن يا أَفَمنلَينَ عفَوخا لَا يناتي آيونَ فدلْحي ينإِنَّ الَّذ
ريصلُونَ بمعا تبِم هإِن مئْتا شلُوا مماع ةاميالْق   

41.  زِيزع ابتلَك هإِنو ماءها جوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر ينإِنَّ الَّذ  

42.  يدميمٍ حكح نرتِيلٌ مت هلْفخ نلَا مو هيدنِ يين بلُ ماطالْب يهأْتلَا ي  

43. كبإِنَّ ر كلن قَبلِ مسلريلَ لق ا قَدإِلَّا م قَالُ لَكا ييمٍ مقَابٍ أَلذُو عو ةرفغلَذُو م   

ولَو جعلْناه قُرآنا أَعجميا لَّقَالُوا لَولَا فُصلَت آياته أَأَعجمي وعربِي قُلْ هو للَّذين آمنوا  .44
م عمى أُولَئك ينادونَ من مكَان هدى وشفَاء والَّذين لَا يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِ

 يدعب  

45.  مهإِنو مهنيب يلَقُض كبن رم قَتبةٌ سملَا كَللَوو يهف فلتفَاخ ابتى الْكوسا منيآت لَقَدو
  لَفي شك منه مرِيبٍ 

  ء فَعلَيها وما ربك بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيد من عملَ صالحا فَلنفِْسه ومن أَسا .46



إِلَيه يرد علْم الساعة وما تخرج من ثَمرات من أَكْمامها وما تحملُ من أُنثَى ولَا تضع إِلَّا  .47
  منا من شهِيد بِعلْمه ويوم يناديهِم أَين شركَائي قَالُوا آذَناك ما 

  وضلَّ عنهم ما كَانوا يدعونَ من قَبلُ وظَنوا ما لَهم من محيصٍ  .48

  لَا يسأَم الْإِنسانُ من دعاء الْخيرِ وإِن مسه الشر فَيؤوس قَنوطٌ  .49

50. ساء مرض دعن با منةً ممحر اهأَذَقْن نلَئن ولَئةً ومةَ قَائاعالس ا أَظُنمي وذَا له قُولَنلَي هت
 نم مهيقَنذلَنلُوا وما عوا بِمكَفَر ينالَّذ ئَنبنى فَلَننسلَلْح هندي عي إِنَّ لبإِلَى ر تجِعر

 يظذَابٍ غَلع  

  عرض ونأى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر فَذُو دعاء عرِيضٍ وإِذَا أَنعمنا علَى الْإِنسان أَ .51

52.  يدعقَاقٍ بي شف وه نملُّ مأَض نم م بِهتكَفَر ثُم اللَّه ندع نإِن كَانَ م متأَيقُلْ أَر  

53. يبتى يتح ي أَنفُِسهِمفي الْآفَاقِ وا فناتآي رِيهِمنلَى سع هأَن كببِر كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَه ن
 هِيدٍء شيكُلِّ ش  

 أَلَا إِنهم في مرية من لِّقَاء ربهِم أَلَا إِنه بِكُلِّ شيٍء محيطٌ  .54
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حم  .1

  ق عس .2

3.  يمكالْح زِيزالْع اللَّه كلن قَبم ينإِلَى الَّذو كي إِلَيوحي ككَذَل  

4.  يمظالْع يلالْع وهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَه  

5. دمونَ بِححبسكَةُ يلَائالْمو هِنقن فَونَ مفَطَّرتي اتاومالس كَادي تن فمونَ لرفغتسيو هِمبر 
 يمحالر فُورالْغ وه ضِ أَلَا إِنَّ اللَّهالْأَر  

  والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياء اللَّه حفيظٌ علَيهِم وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ  .6

تنذر أُم الْقُرى ومن حولَها وتنذر يوم الْجمعِ لَا ريب وكَذَلك أَوحينا إِلَيك قُرآنا عربِيا لِّ .7
  فيه فَرِيق في الْجنة وفَرِيق في السعريِ 

8. م ما لَهونَ ممالظَّالو هتمحي راء فشن يلُ مخدن يلَكةً وداحةً وأُم ملَهعلَج اء اللَّهش لَون و
  ولي ولَا نصريٍ 

9.  يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهى وتيِي املَوحي وهو يلالْو وه اء فَاللَّهيلأَو ونِهن دذُوا مخأَمِ ات  

  ت وإِلَيه أُنِيب وما اختلَفْتم فيه من شيٍء فَحكْمه إِلَى اللَّه ذَلكُم اللَّه ربي علَيه توكَّلْ .10

11.  يهف كُمؤذْرا ياجوامِ أَزعالْأَن نما واجوأَز أَنفُِسكُم نلَ لَكُم معضِ جالْأَرو اتاومالس رفَاط
 ريصالب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سلَي  

  رزق لمن يشاء ويقْدر إِنه بِكُلِّ شيٍء عليم لَه مقَاليد السماوات والْأَرضِ يبسطُ ال .12

شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى  .13
 ركَب يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعبِي وتجي اللَّه هإِلَي موهعدا تم نيرِكشلَى الْمع

 نِيبن يم هي إِلَيدهياء وشن يم هإِلَي  

وما تفَرقُوا إِلَّا من بعد ما جاءهم الْعلْم بغيا بينهم ولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك إِلَى أَجلٍ  .14
مسرِيبٍ مم هنم كي شلَف مهدعن بم ابتأُورِثُوا الْك ينإِنَّ الَّذو مهنيب يى لَّقُض  



فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت ولَا تتبِع أَهواءهم وقُلْ آمنت بِما أَنزلَ اللَّه من كتابٍ  .15
نيلَ بدأَعل ترأُمو اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجلَا ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه كُم

 ريصالْم هإِلَيا وننيب عمجي  

16. ندةٌ عضاحد مهتجح لَه جِيبتا اسم دعن بم ي اللَّهونَ فاجحي ينالَّذو هِملَيعو هِمبر 
 يددش ذَابع ملَهو بغَض  

17.  ةَ قَرِيباعلَّ السلَع رِيكدا يمانَ ويزالْمو قبِالْح ابتلَ الْكي أَنزالَّذ اللَّه  

18. يا وهنقُونَ مفشوا منآم ينالَّذا وونَ بِهنمؤلَا ي ينا الَّذجِلُ بِهعتسأَلَا إِنَّ ي قا الْحهونَ أَنلَمع
 يدعلَالٍ بي ضلَف ةاعي السونَ فارمي ينالَّذ  

19.  زِيزالع الْقَوِي وهاء وشن يم قزري هادببِع يفلَط اللَّه  

20. رِيدن كَانَ يمو هثري حف لَه زِدن ةرثَ الْآخرح رِيدن كَانَ يا مما وهنم هؤتا نينثَ الدرح 
  لَه في الْآخرة من نصيبٍ 

21.  مهنيب يلِ لَقُضةُ الْفَصملَا كَللَوو اللَّه أْذَن بِهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعركَاء شرش ملَه أَم
 يمأَل ذَابع ملَه نيمإِنَّ الظَّالو  

 الظَّالمني مشفقني مما كَسبوا وهو واقع بِهِم والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات في ترى .22
 لُ الكَبِريالْفَض وه كذَل هِمبر ندونَ عاؤشا يم ملَه اتنالْج اتضور  

23. الَّذ هادبع اللَّه رشبي يالَّذ كا إِلَّا ذَلرأَج هلَيع أَلُكُمقُل لَّا أَس اتحاللُوا الصمعوا ونآم ين
 كُورش غَفُور ا إِنَّ اللَّهنسا حيهف لَه زِدةً ننسح رِفقْتن يمى وبي الْقُرةَ فدوالْم  

24.  أشا فَإِن يبكَذ لَى اللَّهى عرقُولُونَ افْتي أَم قحيلَ واطالْب اللَّه حميو لَى قَلْبِكع متخي اللَّه
  الْحق بِكَلماته إِنه عليم بِذَات الصدورِ 

  وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويعفُو عنِ السيئَات ويعلَم ما تفْعلُونَ  .25

26. الَّذ جِيبتسيو ذَابع مونَ لَهرالْكَافو هلن فَضم مهزِيديو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ين
 يددش  

27.  بِريخ هادببِع هاء إِنشا يرٍ ملُ بِقَدزنن يلَكضِ وي الْأَرا فوغلَب هادبعل قزالر طَ اللَّهسب لَوو



 ريصب  

28.  وهو يدمالْح يلالْو وهو هتمحر رنشيطُوا وا قَنم دعن بثَ ميلُ الْغزني يالَّذ  

ومن آياته خلْق السماوات والْأَرضِ وما بثَّ فيهِما من دابة وهو علَى جمعهِم إِذَا يشاء  .29
 يرقَد  

30. ن مكُم مابا أَصمريٍ ون كَثفُو ععيو يكُمدأَي تبا كَسفَبِم ةيبص  

  وما أَنتم بِمعجِزِين في الْأَرضِ وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولَا نصريٍ  .31

  ومن آياته الْجوارِ في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ  .32

  ن رواكد علَى ظَهرِه إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّكُلِّ صبارٍ شكُورٍ إِن يشأْ يسكنِ الريح فَيظْلَلْ .33

  أَو يوبِقْهن بِما كَسبوا ويعف عن كَثريٍ  .34

  ويعلَم الَّذين يجادلُونَ في آياتنا ما لَهم من محيصٍ  .35

36. اةيالْح اعتٍء فَمين شم ميتا أُوتفَم هِمبلَى رعوا ونآم ينلَّذقَى لأَبو ريخ اللَّه ندا عما وينالد 
  يتوكَّلُونَ 

  والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغفرونَ  .37

38. وا الصأَقَامو هِمبروا لابجتاس ينالَّذقُونَ ونفي ماهقْنزا رممو مهنيى بورش مهرأَملَاةَ و  

  والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ  .39

40.  نيمالظَّال بحلَا ي هإِن لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس ئَةياء سزجو  

  ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ  .41

42.  ذَابم علَه كلَئأُو قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو اسونَ النمظْلي ينلَى الَّذبِيلُ عا السمإِن
 يمأَل  

43. ع نلَم كإِنَّ ذَل غَفَرو ربن صلَمورِ ومِ الْأُمز  

ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من ولي من بعده وترى الظَّالمني لَما رأَوا الْعذَاب يقُولُونَ هلْ إِلَى  .44
  مرد من سبِيلٍ 

45. يفخ فن طَرونَ منظُرالذُّلِّ ي نم نيعاشا خهلَيونَ عضرعي ماهرتوا إِنَّ ونآم ينقَالَ الَّذو 



  الْخاسرِين الَّذين خِسروا أَنفُسهم وأَهليهِم يوم الْقيامة أَلَا إِنَّ الظَّالمني في عذَابٍ مقيمٍ 

46. فَم لِ اللَّهلضن يمو اللَّه ونن دم مهونرنصاء ييلأَو نم ما كَانَ لَهمبِيلٍ ون سم ا لَه  

استجِيبوا لربكُم من قَبلِ أَن يأْتي يوم لَّا مرد لَه من اللَّه ما لَكُم من ملْجأ يومئذ وما لَكُم  .47
  من نكريٍ 

اغُ وإِنا إِذَا أَذَقْنا الْإِنسانَ منا فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا إِنْ علَيك إِلَّا الْبلَ .48
 انَ كَفُورفَإِنَّ الْإِنس يهِمدأَي تما قَدئَةٌ بِميس مهبصإِن تا وبِه ةً فَرِحمحر  

49. ل بهياثًا واء إِنشي نمل بهاء يشا يم لُقخضِ يالْأَرو اتاومالس لْكم لَّهاء لشن يم
 الذُّكُور  

50.  يرقَد يملع ها إِنيمقاء عشن يلُ معجياثًا وإِنا وانذُكْر مهجوزي أَو  

51.  بِإِذْنِه يوحولًا فَيسلَ رسري ابٍ أَوجاء حرن وم ا أَويحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمرٍ أَن يشبا كَانَ لمو
شا يم يمكح يلع هاء إِن  

52.  اهلْنعن جلَكانُ ولَا الْإِميو ابتا الْكرِي مدت ا كُنتا مرِنأَم نا موحر كا إِلَينيحأَو ككَذَلو
  نورا نهدي بِه من نشاء من عبادنا وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ 

53. رص وراألم ريصت ضِ أَلَا إِلَى اللَّهي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ اللَّه اط 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حم  .1

  والْكتابِ الْمبِنيِ  .2

3. عت لَّكُما لَّعبِيرا عآنقُر اهلْنعا جلُونَ إِنق  

4.  يمكح يلا لَعنيابِ لَدتالْك ي أُمف هإِنو  

5.  نيرِفسا ممقَو ما أَن كُنتفْحص الذِّكْر نكُمع رِبضأَفَن  

6.  نيلي الْأَوف بِين نا ملْنسأَر كَمو  

7. زِؤهتسي وا بِهإِلَّا كَان بِين نيهِم مأْتا يمون و  

8.  نيلثَلُ الْأَوى مضما وطْشم بهنم دا أَشلَكْنفَأَه  

9.  يملالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتن سلَئو  

10. لًا لَّعبا سيهف لَ لَكُمعجا ودهم ضالْأَر لَ لَكُمعي جونَ الَّذدتهت لَّكُم  

  والَّذي نزلَ من السماء ماء بِقَدرٍ فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتا كَذَلك تخرجونَ  .11

  والَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها وجعلَ لَكُم من الْفُلْك والْأَنعامِ ما تركَبونَ  .12

13. ورِهلَى ظُهوا عوتستل رخي سحانَ الَّذبقُولُوا ستو هلَيع متيوتإِذَا اس كُمبةَ رموا نِعذْكُرت ثُم 
 قْرِنِنيم ا لَها كُنمذَا وا هلَن  

  وإِنا إِلَى ربنا لَمنقَلبونَ  .14

15. م انَ لَكَفُورًءا إِنَّ الْإِنسزج هادبع نم لُوا لَهعجو بِني  

16.  نِنيفَاكُم بِالْبأَصو اتنب لُقخا يمذَ مخأَمِ ات  

17.  يمكَظ وها ودوسم ههجثَلًا ظَلَّ ونِ ممحلرل برا ضم بِمهدأَح رشإِذَا بو  

  أَومن ينشأُ في الْحلْية وهو في الْخصامِ غَير مبِنيٍ  .18

 الْملَائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثًا أَشهِدوا خلْقَهم ستكْتب شهادتهم وجعلُوا .19
  ويسأَلُونَ 



  وقَالُوا لَو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ  .20

  با من قَبله فَهم بِه مستمِسكُونَ أَم آتيناهم كتا .21

  بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ  .22

 علَى أُمة وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آباءنا .23
  وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ 

  قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مما وجدتم علَيه آباءكُم قَالُوا إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ  .24

25.  كَذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فكَي فَانظُر مهنا منقَمفَانت  

  الَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براء مما تعبدونَ وإِذْ قَ .26

  إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ  .27

  وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ  .28

29. و قالْح ماءهى جتح ماءهآبلَاء وؤه تعتلْ مب بِنيولٌ مسر  

  ولَما جاءهم الْحق قَالُوا هذَا سحر وإِنا بِه كَافرونَ  .30

  وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ  .31

32. مهتيشعم مهنيا بنمقَس نحن كبةَ رمحونَ رقِْسمي مأَه مهضعا بنفَعرا وينالد اةيي الْحف 
  فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمت ربك خير مما يجمعونَ 

33. بنِ لمحبِالر كْفُرن يما للْنعةً لَجداحةً وأُم اسكُونَ النلَا أَن يلَوو ةن فَضقُفًا مس هِموتي
  ومعارِج علَيها يظْهرونَ 

  ولبيوتهِم أَبوابا وسررا علَيها يتكؤونَ  .34

35.  نيقتلْمل كبر ندةُ عرالْآخا وينالد اةيالْح اعتا ملَم كإِن كُلُّ ذَلفًا ورخزو  

36. ن ذع شعن يمو قَرِين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَينِ نمحكْرِ الر  

  وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ  .37

38.  الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب كنيبنِي ويب تا لَيا قَالَ ياءنى إِذَا جتح  

39. لَن يرِكُونَ وتشذَابِ مي الْعف كُمأَن متإِذ ظَّلَم موالْي كُمنفَع  



  أَفَأَنت تسمع الصم أَو تهدي الْعمي ومن كَانَ في ضلَالٍ مبِنيٍ  .40

  فَإِما نذْهبن بِك فَإِنا منهم منتقمونَ  .41

42. ماهندعي والَّذ كنرِين ونَ أَوردقْتهِم ملَيا عفَإِن   

  فَاستمِسك بِالَّذي أُوحي إِلَيك إِنك علَى صراط مستقيمٍ  .43

  وإِنه لَذكْر لَّك ولقَومك وسوف تسأَلُونَ  .44

45. الر ونن دا ملْنعا أَجنلسن رم كلن قَبا ملْنسأَر نأَلْ ماسونَ ودبعةً يهنِ آلمح  

46.  نيالَمالْع بولُ رسي رفَقَالَ إِن هلَئمنَ ووعرا إِلَى فناتى بِآيوسا ملْنسأَر لَقَدو  

  فَلَما جاءهم بِآياتنا إِذَا هم منها يضحكُونَ  .47

  ختها وأَخذْناهم بِالْعذَابِ لَعلَّهم يرجِعونَ وما نرِيهِم من آية إِلَّا هي أَكْبر من أُ .48

  وقَالُوا يا أَيها الساحر ادع لَنا ربك بِما عهِد عندك إِننا لَمهتدونَ  .49

  فَلَما كَشفْنا عنهم الْعذَاب إِذَا هم ينكُثُونَ  .50

الَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصر وهذه الْأَنهار تجرِي من تحتي ونادى فرعونُ في قَومه قَ .51
  أَفَلَا تبصرونَ 

52.  بِنيي كَادلَا يو هِنيم وي هذَا الَّذه نم ريا خأَن أَم  

  ئكَةُ مقْترِنِني فَلَولَا أُلْقي علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أَو جاء معه الْملَا .53

54.  نيقا فَاسموا قَوكَان مهإِن وهفَأَطَاع همقَو فختفَاس  

55.  نيعمأَج ماهقْنفَأَغْر مهنا منقَما انتفُونا آسفَلَم  

56.  رِينلْآخثَلًا لملَفًا وس ماهلْنعفَج  

  ا قَومك منه يصدونَ ولَما ضرِب ابن مريم مثَلًا إِذَ .57

  وقَالُوا أَآلهتنا خير أَم هو ما ضربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خصمونَ  .58

  إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا علَيه وجعلْناه مثَلًا لِّبنِي إِسرائيلَ  .59

  ملَائكَةً في الْأَرضِ يخلُفُونَ ولَو نشاء لَجعلْنا منكُم  .60

61.  يمقتساطٌ مرذَا صه ونبِعاتا ونَّ بِهرتمفَلَا ت ةاعلِّلس لْملَع هإِنو  



62.  بِنيم ودع لَكُم هطَانُ إِنيالش كُمندصلَا يو  

تكُم بِالْحكْمة ولأُبين لَكُم بعض الَّذي تختلفُونَ فيه ولَما جاء عيسى بِالْبينات قَالَ قَد جِئْ .63
 ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات  

64.  يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر وه إِنَّ اللَّه  

  ا من عذَابِ يومٍ أَليمٍ فَاختلَف الْأَحزاب من بينِهِم فَويلٌ لِّلَّذين ظَلَمو .65

  هلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَن تأْتيهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ  .66

67.  نيقتإِلَّا الْم ودضٍ ععبل مهضعب ذئمولَّاء يالْأَخ  

   يا عباد لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم تحزنونَ .68

69.  نيملسوا مكَانا وناتوا بِآينآم ينالَّذ  

  ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وأَزواجكُم تحبرونَ  .70

71.  مأَنتو نيلَذُّ الْأَعتو الْأَنفُس هِيهتشا تا ميهفابٍ وأَكْوبٍ ون ذَهم افحهِم بِصلَيع طَافي
  فيها خالدونَ 

72. تلُونَ ومعت ما كُنتا بِموهمي أُورِثْتةُ الَّتنالْج لْك  

  لَكُم فيها فَاكهةٌ كَثريةٌ منها تأْكُلُونَ  .73

  إِنَّ الْمجرِمني في عذَابِ جهنم خالدونَ  .74

  لَا يفَتر عنهم وهم فيه مبلسونَ  .75

  انوا هم الظَّالمني وما ظَلَمناهم ولَكن كَ .76

  ونادوا يا مالك ليقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ  .77

  لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكن أَكْثَركُم للْحق كَارِهونَ  .78

  أَم أَبرموا أَمرا فَإِنا مبرِمونَ  .79

80. سا لَا نونَ أَنبسحي ونَ أَمبكْتي هِميا لَدلُنسرلَى وم باهوجنو مهرس عم  

81.  ينابِدلُ الْعا أَوفَأَن لَدنِ ومحلرقُلْ إِن كَانَ ل  

  سبحانَ رب السماوات والْأَرضِ رب الْعرشِ عما يصفُونَ  .82



83. ى يتوا حبلْعيوا ووضخي مهونَ فَذَردوعي يالَّذ مهمولَاقُوا ي  

84.  يملالْع يمكالْح وهو ضِ إِلَهي الْأَرفو اء إِلَهمي السي فالَّذ وهو  

  وتبارك الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ وما بينهما وعنده علْم الساعة وإِلَيه ترجعونَ  .85

  ولَا يملك الَّذين يدعونَ من دونِه الشفَاعةَ إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ  .86

  ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ  .87

  وقيله يارب إِنَّ هؤلَاء قَوم لَّا يؤمنونَ  .88

89. فَحونَ فَاصلَمعي فوفَس لَامقُلْ سو مهنع  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حم  .1

  والْكتابِ الْمبِنيِ  .2

3.  رِيننذا ما كُنإِن كَةاربم لَةي لَيف اهلْنا أَنزإِن  

  فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ  .4

  مرا من عندنا إِنا كُنا مرسلني أَ .5

6.  يملالْع يعمالس وه هإِن كبن رةً ممحر  

7.  نِنيوقم ما إِن كُنتمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس بر  

  ولني لَا إِلَه إِلَّا هو يحيِي ويميت ربكُم ورب آبائكُم الْأَ .8

  بلْ هم في شك يلْعبونَ  .9

  فَارتقب يوم تأْتي السماء بِدخان مبِنيٍ  .10

11.  يمأَل ذَابذَا عه اسى النشغي  

  ربنا اكْشف عنا الْعذَاب إِنا مؤمنونَ  .12

13.  بِنيولٌ مسر ماءهج قَدى والذِّكْر مى لَهأَن  

  م تولَّوا عنه وقَالُوا معلَّم مجنونٌ ثُ .14

  إِنا كَاشفُو الْعذَابِ قَليلًا إِنكُم عائدونَ  .15

  يوم نبطش الْبطْشةَ الْكُبرى إِنا منتقمونَ  .16

17.  ولٌ كَرِميسر ماءهجنَ ووعرف مقَو ملَها قَبنفَت لَقَدو  

18. أَنْ أَد نيولٌ أَمسر ي لَكُمإِن اللَّه ادبع وا إِلَي  

  وأَنْ لَّا تعلُوا علَى اللَّه إِني آتيكُم بِسلْطَان مبِنيٍ  .19

20.  ونمجرأَن ت كُمبري وببِر ذْتي عإِنو  

21.  زِلُونتي فَاعوا لنمؤت إِنْ لَّمو  



  اء قَوم مجرِمونَ فَدعا ربه أَنَّ هؤلَ .22

  فَأَسرِ بِعبادي لَيلًا إِنكُم متبعونَ  .23

  واترك الْبحر رهوا إِنهم جند مغرقُونَ  .24

25.  ونيعو اتنن جكُوا مرت كَم  

  وزروعٍ ومقَامٍ كَرِميٍ  .26

27.  هِنيا فَاكيهوا فكَان ةمعنو  

28. رأَوو ككَذَل رِينا آخما قَواهثْن  

29.  نظَرِينوا ما كَانمو ضالْأَراء ومالس هِملَيع كَتا بفَم  

  ولَقَد نجينا بنِي إِسرائيلَ من الْعذَابِ الْمهِنيِ  .30

31.  نيرِفسالْم نا ميالكَانَ ع هنَ إِنوعرن فم  

   علْمٍ علَى الْعالَمني ولَقَد اخترناهم علَى .32

33.  بِنيلَاء مب يها فم اتالْآي نم ماهنيآتو  

  إِنَّ هؤلَاء لَيقُولُونَ  .34

35.  رِيننشبِم نحا نما الْأُولَى ونتتوإِلَّا م يإِنْ ه  

36.  نيقادص ما إِن كُنتنائوا بِآبفَأْت  

37. بت مقَو أَم ريخ مأَه نيرِمجوا مكَان مهإِن ماهلَكْنأَه هِملن قَبم ينالَّذعٍ و  

38.  بِنيا لَاعمهنيا بمو ضالْأَرو اتاوما السلَقْنا خمو  

  ما خلَقْناهما إِلَّا بِالْحق ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ  .39

  تهم أَجمعني إِنَّ يوم الْفَصلِ ميقَا .40

  يوم لَا يغنِي مولًى عن مولًى شيئًا ولَا هم ينصرونَ  .41

42.  يمحالر زِيزالْع وه هإِن اللَّه محن رإِلَّا م  

  إِنَّ شجرةَ الزقُّومِ  .43

  طَعام الْأَثيمِ  .44



45.  طُوني الْبي فلغلِ يهكَالْم  

   كَغلْيِ الْحميمِ .46

  خذُوه فَاعتلُوه إِلَى سواء الْجحيمِ  .47

  ثُم صبوا فَوق رأْسه من عذَابِ الْحميمِ  .48

49.  الْكَرِمي زِيزالْع أَنت كإِن ذُق  

  إِنَّ هذَا ما كُنتم بِه تمترونَ  .50

  إِنَّ الْمتقني في مقَامٍ أَمنيٍ  .51

52.  ونيعو اتني جف  

  بسونَ من سندسٍ وإِستبرقٍ متقَابِلني يلْ .53

  كَذَلك وزوجناهم بِحورٍ عنيٍ  .54

55.  نِنيآم ةها بِكُلِّ فَاكيهونَ فعدي  

  لَا يذُوقُونَ فيها الْموت إِلَّا الْموتةَ الْأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ  .56

57. ذَل كبن رلًا مفَض يمظالْع زالْفَو وه ك  

  فَإِنما يسرناه بِلسانِك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ  .58

 فَارتقب إِنهم مرتقبونَ  .59

 



  37 عدد آياتها - 45 سورة -سورة الجاثية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حم  .1

   ترتِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ .2

3.  نِنيمؤلِّلْم اتضِ لَآيالْأَرو اتاومي السإِنَّ ف  

  وفي خلْقكُم وما يبثُّ من دابة آيات لِّقَومٍ يوقنونَ  .4

5.  دعب ضالْأَر ا بِهيقٍ فَأَحزن راء ممالس نم لَ اللَّها أَنزمارِ وهالنلِ واللَّي لَافتاخا وهتوم
  وتصرِيف الرياحِ آيات لِّقَومٍ يعقلُونَ 

  تلْك آيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق فَبِأَي حديث بعد اللَّه وآياته يؤمنونَ  .6

  ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ  .7

8. ي ثُم هلَيلَى عتت اللَّه اتآي عمسيمٍ يذَابٍ أَلبِع هرشا فَبهعمسي ا كَأَن لَّمكْبِرتسم رص  

9.  هِنيم ذَابع ملَه كلَئا أُووزا هذَهخئًا اتيا شناتآي نم ملإِذَا عو  

وا من دون اللَّه أَولياء ولَهم من ورائهِم جهنم ولَا يغنِي عنهم ما كَسبوا شيئًا ولَا ما اتخذُ .10
 يمظع ذَابع  

11.  يمزٍ أَلجن رم ذَابع ملَه هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذى ودذَا هه  

12. و هلن فَضوا مغتبتلو رِهبِأَم يهف الْفُلْك رِيجتل رحالْب لَكُم ري سخالَّذ ونَ اللَّهكُرشت لَّكُملَع  

وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ في ذَلك لَآيات لَّقَومٍ  .13
  يتفَكَّرونَ 

14. ا بِما كَانمقَو زِيجيل اللَّه امون أَيجرال ي ينلَّذوا لرفغوا ينآم ينونَ قُل لِّلَّذكِْسبوا ي  

  من عملَ صالحا فَلنفِْسه ومن أَساء فَعلَيها ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ  .15

ولَقَد آتينا بنِي إِسرائيلَ الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى  .16
نيالَمالْع   

17.  كبإِنَّ ر مهنيا بيغب لْمالْع ماءها جم دعن بلَفُوا إِلَّا متا اخرِ فَمالْأَم نم اتنيم باهنيآتو



  يقْضي بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ 

  مرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواء الَّذين لَا يعلَمونَ ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَ .18

19.  نيقتالْم يلو اللَّهضٍ وعاء بيلأَو مهضعب نيميئًا وإِنَّ الظَّالش اللَّه نم نكوا عنغلَن ي مهإِن  

20. ةٌ لِّقَومحرى ودهاسِ ولنل رائصذَا بونَ هنوقمِ ي  

أًم حِسب الَّذين اجترحوا السيئَات أّن نجعلَهم كَالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سواء  .21
  محياهم ومماتهم ساء ما يحكُمونَ 

  سٍ بِما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ وخلَق اللَّه السماوات والْأَرض بِالْحق ولتجزى كُلُّ نفْ .22

أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ وختم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى  .23
  بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلَا تذَكَّرونَ 

ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إِلَّا الدهر وما لَهم بِذَلك من علْمٍ وقَالُوا  .24
  إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ 

25. وا بِآبإِلَّا أَن قَالُوا ائْت مهتجا كَانَ حم اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تو نيقادص ما إِن كُنتنائ  

قُلِ اللَّه يحيِيكُم ثُم يميتكُم ثُم يجمعكُم إِلَى يومِ الْقيامة لَا ريب فيه ولَكن أَكَثَر الناسِ لَا  .26
  يعلَمونَ 

27. ئموةُ ياعالس قُومت وميالْأَرضِ وو اتاومالس لْكم لَلَّهلُونَ وطبالْم رسخي ذ  

  وترى كُلَّ أُمة جاثيةً كُلُّ أُمة تدعى إِلَى كتابِها الْيوم تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ  .28

  هذَا كتابنا ينطق علَيكُم بِالْحق إِنا كُنا نستنِسخ ما كُنتم تعملُونَ  .29

  ذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَيدخلُهم ربهم في رحمته ذَلك هو الْفَوز الْمبِني فَأَما الَّ .30

31.  نيرِمجا ممقَو مكُنتو متركْبتفَاس كُملَيلَى عتي تاتآي كُنت وا أَفَلَمكَفَر ينا الَّذأَمو  

32. يلَ إِنَّ وإِذَا قا وإِلَّا ظَن ظُنةُ إِن ناعا السرِي مدا نم ما قُلْتيهف بيةُ لَا راعالسو قح اللَّه دع
 نِنيقيتسبِم نحا نمو  

  وبدا لَهم سيئَات ما عملُوا وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِؤون  .33

  كُم كَما نِسيتم لقَاء يومكُم هذَا ومأْواكُم النار وما لَكُم من ناصرِين وقيلَ الْيوم ننسا .34



ذَلكُم بِأَنكُم اتخذْتم آيات اللَّه هزوا وغَرتكُم الْحياةُ الدنيا فَالْيوم لَا يخرجونَ منها ولَا  .35
  هم يستعتبونَ 

  للَّه الْحمد رب السماوات ورب الْأَرضِ رب الْعالَمني فَ .36

37.  يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي الساء فرِيبالْك لَهو 

 



  35 عدد آياتها - 46 سورة -سورة األحقاف 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حم  .1

2.  نابِ متزِيلُ الْكنيمِ تكزِيزِ الْحالْع اللَّه  

ما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ مسمى والَّذين كَفَروا عما  .3
  أُنذروا معرِضونَ 

4. نلَقُوا ماذَا خونِي مأَر اللَّه ونن دونَ معدا تم متأَيي قُلْ أَرف كرش ملَه ضِ أَمالْأَر 
 نيقادص ملْمٍ إِن كُنتع نم ةأَثَار ذَا أَولِ هن قَبابٍ متونِي بِكئْتا اتاومالس  

5. ائعن دع مهو ةاميومِ الْقإِلَى ي لَه جِيبتسن لَّا يم اللَّه ونن دو معدن يملُّ مأَض نمو هِم
  غَافلُونَ 

6.  رِينكَاف هِمتادبوا بِعكَاناء ودأَع موا لَهكَان اسالن رشإِذَا حو  

7.  بِنيم رحذَا سه ماءها جلَم قلْحوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تو  

 إِن افْتريته فَلَا تملكُونَ لي من اللَّه شيئًا هو أَعلَم بِما تفيضونَ فيه أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ .8
 يمحالر فُورالْغ وهو كُمنيبنِي ويا بهِيدش كَفَى بِه  

نْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي وماقُلْ ما كُنت بِدعا من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي ولَا بِكُم إِ .9
 بِنيم يرذا إِلَّا نأَن  

10.  نفَآم هثْللَى ميلَ عائرنِي إِسن بم داهش هِدشو م بِهتكَفَرو اللَّه ندع نإِن كَانَ م متأَيقُلْ أَر
مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه متركْبتاسو نيمالظَّال   

وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا لَو كَانَ خيرا ما سبقُونا إِلَيه وإِذْ لَم يهتدوا بِه فَسيقُولُونَ  .11
 ميقَد ذَا إِفْكه  

12. انلِّس قدصم ابتذَا كهةً ومحرا وامى إِموسم ابتك هلن قَبموا وظَلَم ينالَّذ رنذا لِّيبِيرا ع
 ِسنِنيحلْمى لرشبو  

  إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ  .13



14. معوا يا كَاناء بِمزا جيهف يندالخ ةنالْج ابحأَص كلَئلُونَ أُو  

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه إِحسانا حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرها وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ  .15
تي أَنعمتشهرا حتى إِذَا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعني سنةً قَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّ

علَي وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا ترضاه وأَصلح لي في ذُريتي إِني تبت إِلَيك وإِني 
 نيملسالْم نم  

م في أَصحابِ الْجنة وعد أُولَئك الَّذين نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عملُوا ونتجاوز عن سيئَاتهِ .16
  الصدقِ الَّذي كَانوا يوعدونَ 

والَّذي قَالَ لوالديه أُف لَّكُما أَتعدانِنِي أَنْ أُخرج وقَد خلَت الْقُرونُ من قَبلي وهما  .17
قح اللَّه دعإِنَّ و نآم لَكيو اللَّه يثَانغتسي نيلالْأَو رياطذَا إِلَّا أَسا هقُولُ مفَي   

أُولَئك الَّذين حق علَيهِم الْقَولُ في أُممٍ قَد خلَت من قَبلهِم من الْجِن والْإِنسِ إِنهم كَانوا  .18
 رِيناسخ  

19. مأَع مهفِّيويللُوا وما عمم اتجركُلٍّ دلونَ وظْلَملَا ي مهو مالَه  

ويوم يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا واستمتعتم بِها  .20
لْحق وبِما كُنتم فَالْيوم تجزونَ عذَاب الْهون بِما كُنتم تستكْبِرونَ في الْأَرضِ بِغيرِ ا

  تفْسقُونَ 

واذْكُر أَخا عاد إِذْ أَنذَر قَومه بِالْأَحقَاف وقَد خلَت النذُر من بينِ يديه ومن خلْفه أَلَّا  .21
  تعبدوا إِلَّا اللَّه إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ 

22. نقَالُوا أَجِئْت نيقادالص نم ا إِن كُنتندعا تا بِمنا فَأْتنتهآل نا عكَنأْفتا ل  

  قَالَ إِنما الْعلْم عند اللَّه وأُبلِّغكُم ما أُرسلْت بِه ولَكني أَراكُم قَوما تجهلُونَ  .23

24. تيدقْبِلَ أَوتسا مارِضع هأَوا رفَلَم رِيح م بِهلْتجعتا اسم ولْ ها بنرطمم ارِضذَا عقَالُوا ه هِم
 يمأَل ذَابا عيهف  

25.  نيرِمجالْم مزِي الْقَوجن ككَذَل مهناكسى إِلَّا مروا لَا يحبا فَأَصهبرِ رٍء بِأَميكُلَّ ش رمدت  

26.  ماهكَّنم لَقَدو مهنى عا أَغْنةً فَمدأَفْئا وارصأَبا وعمس ما لَهلْنعجو يهف اكُمكَّنا إِن ميمف



سمعهم ولَا أَبصارهم ولَا أَفْئدتهم من شيٍء إِذْ كَانوا يجحدونَ بِآيات اللَّه وحاق بِهِم ما 
زِؤهتسي وا بِهون كَان  

  ولَقَد أَهلَكْنا ما حولَكُم من الْقُرى وصرفْنا الْآيات لَعلَّهم يرجِعونَ  .27

فَلَولَا نصرهم الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه قُربانا آلهةً بلْ ضلُّوا عنهم وذَلك إِفْكُهم وما  .28
  كَانوا يفْترونَ 

 صرفْنا إِلَيك نفَرا من الْجِن يستمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنصتوا فَلَما قُضي وإِذْ .29
 رِيننذهِم مما إِلَى قَولَّوو  

30. يا بقًا لِّمدصى موسم دعن با أُنزِلَ مابتا كنعما سا إِننما قَوقَالُوا ي قي إِلَى الْحدهي هيدي ن
  وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ 

  يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنوا بِه يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ  .31

32. ضِ وي الْأَرجِزٍ فعبِم سفَلَي اللَّه ياعد جِبن لَّا يمي وف كلَئاء أُويأَول ونِهن دم لَه سلَي
  ضلَالٍ مبِنيٍ 

33.  يِيحلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد هِنلْقبِخ يعي لَمو ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ ا أَنَّ اللَّهوري لَمأَو
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع هلَى إِنى بتوالْم  

34. ويو ذَابا قَالَ فَذُوقُوا الْعنبرلَى وقَالُوا ب قذَا بِالْحه سارِ أَلَيلَى النوا عكَفَر ينالَّذ ضرعي م
  بِما كُنتم تكْفُرونَ 

35. ي موي مهكَأَن مجِل لَّهعتسلَا تلِ وسالر نمِ مزلُوا الْعأُو ربا صكَم بِرفَاص ونَ لَمدوعا ينَ مور
 يلْبثُوا إِلَّا ساعةً من نهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسقُونَ 

 



  38 عدد آياتها - 47 سورة -سورة محمد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. الَهملَّ أَعأَض بِيلِ اللَّهن سوا عدصوا وكَفَر ينالَّذ م  

2.  كَفَّر هِمبن رم قالْح وهو دمحلَى ملَ عزا نوا بِمنآمو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو
 مالَهب لَحأَصو هِمئَاتيس مهنع  

اتبعوا الْحق من ربهِم كَذَلك ذَلك بِأَنَّ الَّذين كَفَروا اتبعوا الْباطلَ وأَنَّ الَّذين آمنوا  .3
 مثَالَهاسِ أَملنل اللَّه رِبضي  

4.  دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمنتى إِذَا أَثْختقَابِ حالر بروا فَضكَفَر ينالَّذ ميتفَإِذا لَق
 برالْح عضى تتاء حدا فإِمو لُوبن لِّيلَكو مهنم رصلَانت اء اللَّهشي لَوو كا ذَلهارزأَو

 مالَهملَّ أَعضفَلَن ي بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذضٍ وعكُم بِبضعب  

5.  مالَهب حلصيو يهِمدهيس  

6.  ما لَهفَهرةَ عنالْج ملُهخديو  

  أَيها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم يا  .7

8.  مالَهملَّ أَعأَضو ما لَّهسعوا فَتكَفَر ينالَّذو  

9.  مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنزوا مكَرِه مهبِأَن كذَل  

10. ي الْأَروا فِسريي أَفَلَم هِملَيع اللَّه رمد هِملن قَبم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَينظُرضِ فَي
  وللْكَافرِين أَمثَالُها 

11.  ملَى لَهولَا م رِينأَنَّ الْكَافوا ونآم ينلَى الَّذوم بِأَنَّ اللَّه كذَل  

12. عوا ونآم ينلُ الَّذخدي إِنَّ اللَّه ينالَّذو ارها الْأَنهتحن ترِي مجت اتنج اتحاللُوا الصم
 مى لَّهثْوم ارالنو امعأْكُلُ الْأَنا تأْكُلُونَ كَميونَ وعتمتوا يكَفَر  

  هلَكْناهم فَلَا ناصر لَهم وكَأَين من قَرية هي أَشد قُوةً من قَريتك الَّتي أَخرجتك أَ .13

14.  ماءهووا أَهعباتو هلموُء عس لَه نين زكَم هبن رم ةنيلَى بن كَانَ عأَفَم  

م يتغير طَعمه مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار من ماء غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَّبنٍ لَّ .15



 اترن كُلِّ الثَّما ميهف ملَهى وفصلٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِنيلِّلش رٍ لَّذَّةمخ نم ارهأَنو
ماءهعأَم ا فَقَطَّعيمماء حقُوا مسارِ وي النف دالخ وه نكَم هِمبن رةٌ مرفغمو   

ومنهم من يستمع إِلَيك حتى إِذَا خرجوا من عندك قَالُوا للَّذين أُوتوا الْعلْم ماذَا قَالَ آنِفًا  .16
 ماءهووا أَهعباتو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب ينالَّذ كلَئأُو  

17. اهآتى وده مهادا زودتاه ينالَّذو مقْواهت م  

18.  ماهكْرذ مهاءتإِذَا ج مى لَها فَأَناطُهراء أَشج ةً فَقَدتغم بهيأْتةَ أَن تاعونَ إِلَّا السنظُرلْ يفَه  

ه يعلَم متقَلَّبكُم فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني والْمؤمنات واللَّ .19
 اكُمثْومو  

20.  تأَيالُ رتا الْقيهف رذُكةٌ وكَمحةٌ مورس ةٌ فَإِذَا أُنزِلَتورس لَتزلَا نوا لَونآم ينقُولُ الَّذيو
م هلَيع يشغالْم ظَرن كونَ إِلَينظُري ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذ ملَى لَهفَأَو توالْم ن  

21.  ما لَّهريلَكَانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مزفَإِذَا ع وفرعلٌ مقَوةٌ وطَاع  

22.  كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ وي الْأَروا ففِْسدأَن ت متلَّيوإِن ت متيسلْ عفَه  

23. هنلَع ينالَّذ كلَئأُو مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه م  

  أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها  .24

25.  ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه ملَه نيبا تم دعن بم مارِهبلَى أَدوا عدتار ينإِنَّ الَّذ 

26. ذَل مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعي بف كُميعطنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه ينلَّذقَالُوا ل مهبِأَن ك  

27.  مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضكَةُ يلَائالْم مهفَّتوإِذَا ت ففَكَي  

28. خا أَسوا معبات مهبِأَن كذَل مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّه  

29.  مهانغأَض اللَّه رِجخأَن لَّن ي ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذ ِسبح أَم  

  ه يعلَم أَعمالَكُم ولَو نشاء لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم بِِسيماهم ولَتعرِفَنهم في لَحنِ الْقَولِ واللَّ .30

31.  كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو نكُمم ينداهجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو  

إِنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه وشاقُّوا الرسولَ من بعد ما تبين لَهم اهلُدى لَن  .32
رضي مالَهمبِطُ أَعحيسئًا ويش وا اللَّه  



33.  الَكُمملُوا أَعطبلَا تولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيي  

  ه لَهم إِنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه ثُم ماتوا وهم كُفَّار فَلَن يغفر اللَّ .34

35.  الَكُممأَع كُمرتلَن يو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع مأَنتلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِنفَلَا ت  

  م إِنما احلَياةُ الدنيا لَعب ولَهو وإِن تؤمنوا وتتقُوا يؤتكُم أُجوركُم ولَا يسأَلْكُم أَموالَكُ .36

37.  كُمانغأَض رِجخيلُوا وخبت كُمفحا فَيوهأَلْكُمسإِن ي  

هاأَنتم هؤلَاء تدعونَ لتنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن  .38
اء والْفُقَر مأَنتو نِيالْغ اللَّهو فِْسهن ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرا غَيملْ قَودبتسا يلَّووتإِن ت 

 



  29 عدد آياتها -  48 سورة - سورة الفتح 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا  .1

2. رأَخا تمو ن ذَنبِكم مقَدا تم اللَّه لَك رفغيا ليمقتساطًا مرص كيدهيو كلَيع هتمنِع متيو   

  وينصرك اللَّه نصرا عزِيزا  .3

4.  ودنج لَّهلو انِهِمإِمي عا مانوا إِمياددزيل نِنيمؤي قُلُوبِ الْمةَ فينكلَ السي أَنزالَّذ وه
ضِ والْأَرو اتاوما السيمكا حيملع كَانَ اللَّه  

5.  مهنع كَفِّريا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحن ترِي مجت اتنج اتنمؤالْمو نِنيمؤلَ الْمخديل
  سيئَاتهِم وكَانَ ذَلك عند اللَّه فَوزا عظيما 

6. الْمو نيقافنالْم ذِّبعيو هِملَيِء عوالس ظَن بِاللَّه نيالظَّان رِكَاتشالْمو نيرِكشالْمو قَاتافن
  دائرةُ السوِء وغَضب اللَّه علَيهِم ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم وساءت مصريا 

  لَّه عزِيزا حكيما وللَّه جنود السماوات والْأَرضِ وكَانَ ال .7

  إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا  .8

  لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصيلًا  .9

وق أَيديهِم فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَى إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَ .10
  نفِْسه ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجرا عظيما 

لُونَ بِأَلِْسنتهِم سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ من الْأَعرابِ شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا فَاستغفر لَنا يقُو .11
ما لَيس في قُلُوبِهِم قُلْ فَمن يملك لَكُم من اللَّه شيئًا إِنْ أَراد بِكُم ضرا أَو أَراد بِكُم نفْعا 

  بلْ كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِريا 

12. مؤالْمولُ وسالر بنقَلأَن لَّن ي منتلْ ظَنب ي قُلُوبِكُمف كذَل نيزا ودأَب يهِملونَ إِلَى أَهن
  وظَننتم ظَن السوِء وكُنتم قَوما بورا 

  ومن لَّم يؤمن بِاللَّه ورسوله فَإِنا أَعتدنا للْكَافرِين سعريا  .13

14. فغضِ يالْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلا ويمحا رغَفُور كَانَ اللَّهاء وشن يم ذِّبعياء وشن يمل ر 



15.  لُوا كَلَامدبونَ أَن يرِيدي كُمبِعتا نونا ذَرذُوهأْختل انِمغإِلَى م ملَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتخقُولُ الْميس
 اللَّه من قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا لَا يفْقَهونَ اللَّه قُل لَّن تتبِعونا كَذَلكُم قَالَ

  إِلَّا قَليلًا 

قُل لِّلْمخلَّفني من الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولي بأْسٍ شديد تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ فَإِن  .16
  ه أَجرا حسنا وإِن تتولَّوا كَما تولَّيتم من قَبلُ يعذِّبكُم عذَابا أَليما تطيعوا يؤتكُم اللَّ

17.  عِ اللَّهطن يمو جررِيضِ حلَى الْملَا عو جرجِ حرلَى الْأَعلَا عو جرى حملَى الْأَعع سلَي
رِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرا ويما أَلذَابع هذِّبعلَّ يوتن يمو ارها الْأَنهتحن ت  

لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ  .18
  السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا 

  نِم كَثريةً يأْخذُونها وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما ومغا .19

وعدكُم اللَّه مغانِم كَثريةً تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هذه وكَف أَيدي الناسِ عنكُم ولتكُونَ  .20
  آيةً لِّلْمؤمنِني ويهديكُم صراطًا مستقيما 

21. أُخا ويرٍء قَديلَى كُلِّ شع كَانَ اللَّها وبِه اطَ اللَّهأَح ا قَدهلَيوا عرقْدت ى لَمر  

  ولَو قَاتلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لَا يجِدونَ وليا ولَا نصريا  .22

   ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا سنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت من قَبلُ .23

24.  هِملَيع كُمأَنْ أَظْفَر دعن بكَّةَ مطْنِ مم بِبهنع كُميدأَيو نكُمع مهيدأَي ي كَفالَّذ وهو
  وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصريا 

25. نِ الْمع وكُمدصوا وكَفَر ينالَّذ ملَا هلَوو لَّهحلُغَ مبكُوفًا أَن يعم يدالْهامِ ورالْح جِدس
رِجالٌ مؤمنونَ ونِساء مؤمنات لَّم تعلَموهم أَن تطَؤوهم فَتصيبكُم منهم معرةٌ بِغيرِ علْمٍ 

زت اء لَوشن يم هتمحي رف لَ اللَّهخديا ليما أَلذَابع مهنوا مكَفَر ينا الَّذنذَّبلُوا لَعي  

26.  هولسلَى رع هتينكس لَ اللَّهفَأَنز ةيلاهةَ الْجيمةَ حيمالْح ي قُلُوبِهِموا فكَفَر ينلَ الَّذعإِذْ ج
قْوةَ التمكَل مهمأَلْزو نِنيمؤلَى الْمعٍء ويبِكُلِّ ش كَانَ اللَّها ولَهأَها وبِه قوا أَحكَانى و

  عليما 



27.  نيلِّقحم نِنيآم اء اللَّهإِن ش امرالْح جِدسالْم لُنخدلَت قا بِالْحيؤالر ولَهسر اللَّه قدص لَقَد
افُونَ فَعخلَا ت رِينقَصمو كُموسؤا را قَرِيبحفَت كذَل ونن دلَ معوا فَجلَمعت ا لَمم مل  

  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّه شهِيدا  .28

الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَمحمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى  .29
 اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مفَض

هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخريلِ كَزي الْإِجنف مثَلُهمو جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس 
الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا 

 عظيما 

 



  18 عدد آياتها - 49 سورة -سورة الحجرات 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  يملع يعمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بمقَدوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي  

2. هلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجلَا تو بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنآم ينا الَّذها أَيرِ ي
  بعضكُم لبعضٍ أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ 

إِنَّ الَّذين يغضونَ أَصواتهم عند رسولِ اللَّه أُولَئك الَّذين امتحن اللَّه قُلُوبهم للتقْوى لَهم  .3
 يمظع رأَجةٌ ورفغم  

4.  ينلُونَ إِنَّ الَّذقعلَا ي مهأَكْثَر اترجاء الْحرن وم كونادني  

5.  يمحر غَفُور اللَّهو ما لَّهريلَكَانَ خ هِمإِلَي جرخى تتوا حربص مهأَن لَوو  

بوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما يا أَيها الَّذين آمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَن تصي .6
 نيمادن ملْتفَع  

7.  كُمإِلَي ببح اللَّه نلَكو منِترِ لَعالْأَم نريٍ مي كَثف كُميعطي لَو ولَ اللَّهسر يكُموا أَنَّ فلَماعو
هكَرو ي قُلُوبِكُمف هنيزانَ وونَ الْإِميداشالر مه كلَئانَ أُويصالْعو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي   

8.  يمكح يملع اللَّهةً ومنِعو اللَّه نلًا مفَض  

9. لَى الْأُخا عماهدإِح تغا فَإِن بمهنيوا بحللُوا فَأَصتاقْت نِنيمؤالْم نم انفَتإِن طَائلُوا وى فَقَاتر
 أَقِْسطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِن فَاءت رِ اللَّهيَء إِلَى أَمفى تتي حغبي تالَّت

 نيقِْسطالْم بحي  

  علَّكُم ترحمونَ إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَ .10

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء  .11
السم الْفُسوق عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلْمزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس ا

  بعد الْإِميان ومن لَّم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 

يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثريا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب  .12
كُمدأَح بحا أَيضعكُم بضعبابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَن ي 



 يمحر  

13.  كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى ون ذَكَرٍ واكُم ملَقْنا خإِن اسا النها أَيي
أَت اللَّه ندع بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُم  

قَالَت الْأَعراب آمنا قُل لَّم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخلِ الْإِميانُ في قُلُوبِكُم وإِن  .14
 ئًا إِنَّ اللَّهيش كُمالمأَع نكُم متللَا ي ولَهسرو وا اللَّهيعطت يمحر غَفُور  

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في  .15
  سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ 

16. لَمعي اللَّهو ينِكُمبِد ونَ اللَّهلِّمعٍء قُلْ أَتيبِكُلِّ ش اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم 
 يملع  

17.  انلْإِميل اكُمدأَنْ ه كُملَيع نمي لِ اللَّهكُم بلَامإِس لَيوا عنموا قُل لَّا تلَمأَنْ أَس كلَيونَ عنمي
 نيقادص مإِن كُنت  

 م غَيب السماوات والْأَرضِ واللَّه بصري بِما تعملُونَ إِنَّ اللَّه يعلَ .18

 



  45 عدد آياتها - 50 سورة -سورة ق 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  جِيدالْم آنالْقُرق و  

2.  جِيبٌء عيذَا شونَ هرفَقَالَ الْكَاف مهنم رنذم ماءهوا أَن ججِبلْ عب  

3. أَئ يدعب عجر كا ذَلابرا تكُنا ونتذَا م  

  قَد علمنا ما تنقُص الْأَرض منهم وعندنا كتاب حفيظٌ  .4

  بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءهم فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ  .5

6. ينب فكَي مقَهاء فَوموا إِلَى السنظُري وجٍ أَفَلَمن فُرا ما لَهما واهنيزا واهن  

  والْأَرض مددناها وأَلْقَينا فيها رواسي وأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ  .7

  تبصرةً وذكْرى لكُلِّ عبد منِيبٍ  .8

9. ا بِهنتكًا فَأَنبارباء ماء ممالس نا ملْنزنو يدصالْح بحو اتنج   

10.  يدضن ا طَلْعلَّه قَاتاسلَ بخالنو  

11.  وجرالْخ كا كَذَلتيةً ملْدب ا بِهنييأَحو ادبقًا لِّلْعرِز  

12.  ودثَمو سالر ابحأَصوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب  

  لُوط وعاد وفرعونُ وإِخوانُ  .13

14.  يدعو قلَ فَحسالر عٍ كُلٌّ كَذَّببت مقَوو كَةالْأَي ابحأَصو  

15.  يددلْقٍ جخ نسٍ مي لَبف ملْ هلِ بلْقِ الْأَوا بِالْخيِينأَفَع  

16. بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعنانَ وا الْإِنسلَقْنخ لَقَدو رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي   

17.  يدالِ قَعمنِ الشعنيِ ومنِ الْيع انلَقِّيتلَقَّى الْمتإِذْ ي  

18.  يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدن قَوظُ ملْفا يم  

19.  يدحت هنم ا كُنتم كذَل قبِالْح توةُ الْمكْرس اءتجو  

20. ي الصف خفنو يدعالْو موي كورِ ذَل  

21.  هِيدشو قائا سهعفْسٍ مكُلُّ ن اءتجو  



22.  يددح موالْي كرصفَب طَاءكغ نكا عفْنذَا فَكَشه نم ي غَفْلَةف كُنت لَقَد  

23.  يدتع يا لَدذَا مه هقَالَ قَرِينو  

  ارٍ عنِيد أَلْقيا في جهنم كُلَّ كَفَّ .24

  مناعٍ لِّلْخيرِ معتد مرِيبٍ  .25

26.  يددذَابِ الشي الْعف اهيفَأَلْق را آخإِلَه اللَّه علَ معي جالَّذ  

27.  يدعلَالٍ بي ضن كَانَ فلَكو هتيا أَطْغا منبر هقَالَ قَرِين  

28. قَد قَدو يوا لَدمصتخقَالَ لَا ت يدعكُم بِالْوإِلَي تم  

29.  بِيدا بِظَلَّامٍ لِّلْعا أَنمو يلُ لَدلُ الْقَودبا يم  

30.  زِيدن ملْ مقُولُ هتو لَأْتتلِ امه منهجقُولُ لن موي  

31.  يدعب رغَي نيقتلْمةُ لنالْج فَتلأُزو  

   أَوابٍ حفيظ هذَا ما توعدونَ لكُلِّ .32

  من خشي الرحمن بِالْغيبِ وجاء بِقَلْبٍ منِيبٍ  .33

34.  لُودالْخ موي كلَامٍ ذَلا بِسلُوهخاد  

35.  زِيدا منيلَدا ويهونَ فاؤشا يم ملَه  

36. قَّبا فَنطْشم بهنم دأَش مه نن قَرم ملَها قَبلَكْنأَه كَميصٍ وحن ملْ مه ي الْبِلَادوا ف  

37.  هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب ن كَانَ لَهمى لكْرلَذ كي ذَلإِنَّ ف  

  ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُّغوبٍ  .38

   ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغروبِ فَاصبِر علَى .39

40.  ودجالس اربأَدو هحبلِ فَساللَّي نمو  

  واستمع يوم يناد الْمناد من مكَان قَرِيبٍ  .41

42. موي كذَل قةَ بِالْححيونَ الصعمسي مووجِ يرالْخ   

43.  ريصا الْمنإِلَيو يتمنيِي وحن نحا نإِن  

44.  ِسريا ينلَيع رشح كا ذَلاعرس مهنع ضالْأَر قَّقشت موي  



45. يدعو افخن يم آنبِالْقُر ارٍ فَذَكِّربهِم بِجلَيع ا أَنتمقُولُونَ وا يبِم لَمأَع نحن  

 



  60 عدد آياتها - 51 سورة -سورة الذاريات 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والذَّارِيات ذَروا  .1

  فَالْحاملَات وِقْرا  .2

  فَالْجارِيات يسرا  .3

  فَالْمقَسمات أَمرا  .4

5.  قادونَ لَصدوعا تمإِن  

6.  عاقلَو ينإِنَّ الدو  

7. بالْح اء ذَاتمالسو ك  

8.  فلتخلٍ مي قَولَف كُمإِن  

9.  كأُف نم هنع فَكؤي  

  قُتلَ الْخراصونَ  .10

  الَّذين هم في غَمرة ساهونَ  .11

  يسأَلُونَ أَيانَ يوم الدينِ  .12

  يوم هم علَى النارِ يفْتنونَ  .13

14.  م بِهي كُنتذَا الَّذه كُمتنتجِلُونَ ذُوقُوا فعتست  

15.  ونيعو اتني جف نيقتإِنَّ الْم  

16.  ِسنِنيحم كلَ ذَلوا قَبكَان مهإِن مهبر ماها آتم ينذآخ  

  كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ  .17

  وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ  .18

  لسائلِ والْمحرومِ وفي أَموالهِم حق لِّ .19

20.  نِنيوقلِّلْم اتضِ آيي الْأَرفو  

  وفي أَنفُِسكُم أَفَلَا تبصرونَ  .21



  وفي السماء رِزقُكُم وما توعدونَ  .22

  فَورب السماء والْأَرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ  .23

24. ييثُ ضدح اكلْ أَته نيمكْرالْم يماهرإِب ف  

  إِذْ دخلُوا علَيه فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ  .25

  فَراغَ إِلَى أَهله فَجاء بِعجلٍ سمنيٍ  .26

  فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ  .27

28. بو فخيفَةً قَالُوا لَا تخ مهنم سجيمٍ فَأَوللَامٍ عبِغ وهرش  

29.  يمقع وزجع قَالَتا وههجو كَّتفَص ةري صف هأَترام لَتفَأَقْب  

30.  يملالْع يمكالْح وه هإِن كبقَالَ ر كقَالُوا كَذَل  

  قَالَ فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ  .31

  لَى قَومٍ مجرِمني قَالُوا إِنا أُرسلْنا إِ .32

  لنرسلَ علَيهِم حجارةً من طنيٍ  .33

34.  نيرِفسلْمل كبر ندةً عموسم  

35.  نِنيمؤالْم نا ميهن كَانَ فا منجرفَأَخ  

36.  نيملسالْم نم تيب را غَييها فندجا وفَم  

37. ةً لِّلَّذا آييها فكْنرتو يمالْأَل ذَابافُونَ الْعخي ين  

  وفي موسى إِذْ أَرسلْناه إِلَى فرعونَ بِسلْطَان مبِنيٍ  .38

  فَتولَّى بِركْنِه وقَالَ ساحر أَو مجنونٌ  .39

40.  يملم وهو مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجو اهذْنفَأَخ  

41. سإِذْ أَر ادي عفو يمقالْع يحالر هِملَيا علْن  

  ما تذَر من شيٍء أَتت علَيه إِلَّا جعلَته كَالرميمِ  .42

  وفي ثَمود إِذْ قيلَ لَهم تمتعوا حتى حنيٍ  .43

  فَعتوا عن أَمرِ ربهِم فَأَخذَتهم الصاعقَةُ وهم ينظُرونَ  .44



45. تا اسفَم رِينصنتوا ما كَانمامٍ وين قوا مطَاع  

46.  نيقا فَاسموا قَوكَان مهلُ إِنن قَبوحٍ من مقَوو  

  والسماء بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَ  .47

  والْأَرض فَرشناها فَنِعم الْماهدونَ  .48

49. يجوا زلَقْنٍء خين كُلِّ شمونَ وذَكَّرت لَّكُمنِ لَع  

50.  بِنيم يرذن هني لَكُم مإِن وا إِلَى اللَّهرفَف  

51.  بِنيم يرذن هني لَكُم مإِن را آخإِلَه اللَّه علُوا معجلَا تو  

52.  راحولٍ إِلَّا قَالُوا سسن رهِم ملن قَبم ينى الَّذا أَتم كونٌ كَذَلنجم أَو  

  أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ  .53

  فَتولَّ عنهم فَما أَنت بِملُومٍ  .54

55.  نِنيمؤالْم نفَعى تفَإِنَّ الذِّكْر ذَكِّرو  

56.  وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خمو  

  يد أَن يطْعمون ما أُرِيد منهم من رزقٍ وما أُرِ .57

58.  نيتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه إِنَّ اللَّه  

59.  جِلُونعتسفَلَا ي ابِهِمحوبِ أَصثْلَ ذَنا موبوا ذَنظَلَم ينلَّذفَإِنَّ ل  

 فَويلٌ لِّلَّذين كَفَروا من يومهِم الَّذي يوعدونَ  .60

 



  49 عدد آياتها - 52 سورة -سورة الطور 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والطُّورِ  .1

  وكتابٍ مسطُورٍ  .2

  في رق منشورٍ  .3

  والْبيت الْمعمورِ  .4

  والسقْف الْمرفُوعِ  .5

  والْبحرِ الْمسجورِ  .6

7.  عاقلَو كبر ذَابإِنَّ ع  

  ما لَه من دافعٍ  .8

   مورا يوم تمور السماء .9

  وتِسري الْجِبالُ سيرا  .10

11.  كَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ ييفَو  

  الَّذين هم في خوضٍ يلْعبونَ  .12

  يوم يدعونَ إِلَى نارِ جهنم دعا  .13

  هذه النار الَّتي كُنتم بِها تكَذِّبونَ  .14

15. صبلَا ت مأَنت ذَا أَمه رونَ أَفَِسحر  

  اصلَوها فَاصبِروا أَو لَا تصبِروا سواء علَيكُم إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ  .16

  إِنَّ الْمتقني في جنات ونعيمٍ  .17

  فَاكهِني بِما آتاهم ربهم ووقَاهم ربهم عذَاب الْجحيمِ  .18

19. وا هبراشلُونَ كُلُوا ومعت ما كُنتنِيئًا بِم  

  متكئني علَى سررٍ مصفُوفَة وزوجناهم بِحورٍ عنيٍ  .20

والَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِميان أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما أَلَتناهم من عملهِم من شيٍء  .21



كُلُّ ام نيهر با كَسرِئٍ بِم  

  وأَمددناهم بِفَاكهة ولَحمٍ مما يشتهونَ  .22

23.  يمأْثلَا تا ويهف وا لَّا لَغا كَأْسيهونَ فعازنتي  

  ويطُوف علَيهِم غلْمانٌ لَّهم كَأَنهم لُؤلُؤ مكْنونٌ  .24

25. علَى بع مهضعلَ بأَقْباءلُونَ وستضٍ ي  

26.  نيقفشا منلي أَهلُ فا قَبا كُنقَالُوا إِن  

  فَمن اللَّه علَينا ووقَانا عذَاب السمومِ  .27

28.  يمحالر رالْب وه هإِن وهعدلُ نن قَبا ما كُنإِن  

   مجنون فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمت ربك بِكَاهنٍ ولَا .29

30.  وننالْم بير بِه صبرتن راعقُولُونَ شي أَم  

31.  نيصبرتالْم نكُم معي موا فَإِنصبرقُلْ ت  

  أَم تأْمرهم أَحلَامهم بِهذَا أَم هم قَوم طَاغُونَ  .32

  أَم يقُولُونَ تقَولَه بل لَّا يؤمنونَ  .33

  توا بِحديث مثْله إِن كَانوا صادقني فَلْيأْ .34

  أَم خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَ  .35

  أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بل لَّا يوقنونَ  .36

  أَم عندهم خزائن ربك أَم هم الْمصيطرونَ  .37

38. متسي لَّمس ملَه بِنيٍ أَمم لْطَانم بِسهعمتسم أْتفَلْي يهونَ فع  

  أَم لَه الْبنات ولَكُم الْبنونَ  .39

  أَم تسأَلُهم أَجرا فَهم من مغرمٍ مثْقَلُونَ  .40

  أَم عندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ  .41

42. موا هكَفَر ينا فَالَّذدونَ كَيرِيدي ونَ أَميدكالْم   

  أَم لَهم إِلَه غَير اللَّه سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ  .43



44.  كُومرم ابحقُولُوا سطًا ياقاء سمالس نفًا مسا كورإِن يو  

  فَذَرهم حتى يلَاقُوا يومهم الَّذي فيه يصعقُونَ  .45

46. هننِي عغلَا ي موونَ يرنصي ملَا هئًا ويش مهدكَي م  

  وإِنَّ للَّذين ظَلَموا عذَابا دونَ ذَلك ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ  .47

48.  قُومت نيح كبر دمبِح حبسا ونِنيبِأَع كفَإِن كبكْمِ رحل بِراصو  

49. هحبلِ فَساللَّي نمومِ وجالن اربإِدو  

 



  62 عدد آياتها -  53 سورة - سورة النجم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والنجمِ إِذَا هوى  .1

  ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى  .2

  وما ينطق عنِ الْهوى  .3

  إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى  .4

  علَّمه شديد الْقُوى  .5

  ستوى ذُو مرة فَا .6

  وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى  .7

  ثُم دنا فَتدلَّى  .8

  فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى  .9

  فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى  .10

  ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى  .11

  أَفَتمارونه علَى ما يرى  .12

  ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى  .13

14.  ةردس ندى عهتنالْم  

  عندها جنةُ الْمأْوى  .15

  إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى  .16

  ما زاغَ الْبصر وما طَغى  .17

  لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى  .18

  أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى  .19

  ومناةَ الثَّالثَةَ الْأُخرى  .20

21. لَهو الذَّكَر الْأُنثَى أَلَكُم   



  تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى  .22

23.  ونَ إِلَّا الظَّنبِعتإِن ي لْطَانن سا مبِه لَ اللَّها أَنزكُم ماؤآبو ما أَنتوهمتيماء سمإِلَّا أَس يإِنْ ه
  وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى 

  نسان ما تمنى أَم للْإِ .24

  فَللَّه الْآخرةُ والْأُولَى  .25

وكَم من ملَك في السماوات لَا تغنِي شفَاعتهم شيئًا إِلَّا من بعد أَن يأْذَنَ اللَّه لمن يشاء  .26
  ويرضى 

  ئكَةَ تسميةَ الْأُنثَى إِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة لَيسمونَ الْملَا .27

  وما لَهم بِه من علْمٍ إِن يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا  .28

  فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيا  .29

  لْعلْمِ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِمنِ اهتدى ذَلك مبلَغهم من ا .30

31.  ينالَّذ زِيجيلُوا وما عوا بِماؤأَس ينالَّذ زِيجيضِ لي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهلو
  أَحسنوا بِالْحسنى 

32. تجي ينإِذْ الَّذ بِكُم لَمأَع وه ةرفغالْم عاسو كبإِنَّ ر مإِلَّا اللَّم شاحالْفَوالْإِثْمِ و رائونَ كَبنِب
أَنشأَكُم من الْأَرضِ وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ في بطُون أُمهاتكُم فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ 

  ى اتقَ

  أَفَرأَيت الَّذي تولَّى  .33

  وأَعطَى قَليلًا وأَكْدى  .34

  أَعنده علْم الْغيبِ فَهو يرى  .35

  أَم لَم ينبأْ بِما في صحف موسى  .36

  وإِبراهيم الَّذي وفَّى  .37

  أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى  .38

39. إِلَّا م انلْإِنسل سأَن لَّيى وعا س  



  وأَنَّ سعيه سوف يرى  .40

  ثُم يجزاه الْجزاء الْأَوفَى  .41

  وأَنَّ إِلَى ربك الْمنتهى  .42

  وأَنه هو أَضحك وأَبكَى  .43

  وأَنه هو أَمات وأَحيا  .44

  وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى  .45

   تمنى من نطْفَة إِذَا .46

  وأَنَّ علَيه النشأَةَ الْأُخرى  .47

  وأَنه هو أَغْنى وأَقْنى  .48

  وأَنه هو رب الشعرى  .49

  وأَنه أَهلَك عادا الْأُولَى  .50

  وثَمود فَما أَبقَى  .51

  وقَوم نوحٍ من قَبلُ إِنهم كَانوا هم أَظْلَم وأَطْغى  .52

53. الْمى ووكَةَ أَهفتؤ  

  فَغشاها ما غَشى  .54

  فَبِأَي آلَاء ربك تتمارى  .55

  هذَا نذير من النذُرِ الْأُولَى  .56

  أَزِفَت الْآزِفَةُ  .57

  لَيس لَها من دون اللَّه كَاشفَةٌ  .58

  أَفَمن هذَا الْحديث تعجبونَ  .59

  وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ  .60

61. ونَ ودامس مأَنت  

 فَاسجدوا للَّه واعبدوا  .62



 



  55 عدد آياتها -  54 سورة -سورة القمر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  رالْقَم قانشةُ واعالس تبراقْت  

2.  رمتسم رحقُولُوا سيوا ورِضعةً يا آيورإِن يو  

3. وا أَهعباتوا وكَذَّبو رقتسرٍ مكُلُّ أَمو ماءهو  

4.  رجدزم يها فاء مالْأَنب نم ماءهج لَقَدو  

5.  ذُرنِ النغا تةٌ فَمغالةٌ بكْمح  

  فَتولَّ عنهم يوم يدع الداعِ إِلَى شيٍء نكُرٍ  .6

  أَنهم جراد منتشر خشعا أَبصارهم يخرجونَ من الْأَجداث كَ .7

8.  ِسرع موذَا يونَ هرقُولُ الْكَافاعِ يإِلَى الد نيعطهم  

9.  جِردازونٌ ونجقَالُوا ما وندبوا عوحٍ فَكَذَّبن مقَو ملَهقَب تكَذَّب  

10.  رصفَانت لُوبغي مأَن هبا رعفَد  

11. ابوا أَبنحرٍ فَفَتمهناء ماء بِممالس   

12.  رقُد رٍ قَدلَى أَماء عقَى الْما فَالْتونيع ضا الْأَرنرفَجو  

  وحملْناه علَى ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ  .13

14.  رن كَانَ كُفاء لِّمزا جنِنيرِي بِأَعجت  

  ولَقَد تركْناها آيةً فَهلْ من مدكرٍ  .15

  فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ  .16

  ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ  .17

  كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ  .18

19.  رمتسسٍ محمِ نوي يا فرصرا صرِحي هِملَيا علْنسا أَرإِن  

20. مهكَأَن اسالن رتِعرٍ تنقَعلٍ مخن ازجأَع   

  فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ  .21



  ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ  .22

  كَذَّبت ثَمود بِالنذُرِ  .23

  فَقَالُوا أَبشرا منا واحدا نتبِعه إِنا إِذًا لَّفي ضلَالٍ وسعرٍ  .24

25. لْقأَؤ رأَش كَذَّاب ولْ ها بنِنين بم هلَيع الذِّكْر ي  

26.  رالْأَش نِ الْكَذَّابا مونَ غَدلَمعيس  

27.  طَبِراصو مهبقتفَار مةً لَّهنتف اقَةلُو النسرا مإِن  

28. ضتحبٍ مركُلُّ ش مهنيةٌ بمساء قأَنَّ الْم مئْهبنو ر  

29.  قَراطَى فَععفَت مهباحا صوادفَن  

  فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ  .30

  إِنا أَرسلْنا علَيهِم صيحةً واحدةً فَكَانوا كَهشيمِ الْمحتظرِ  .31

  ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ  .32

  النذُرِ كَذَّبت قَوم لُوط بِ .33

  إِنا أَرسلْنا علَيهِم حاصبا إِلَّا آلَ لُوط نجيناهم بِسحرٍ  .34

35.  كَرن شزِي مجن كا كَذَلنندع نةً ممنِع  

  ولَقَد أَنذَرهم بطْشتنا فَتماروا بِالنذُرِ  .36

37. نيا أَعنسفَطَم هفين ضع وهداور لَقَدذُرِ ونذَابِي وفَذُوقُوا ع مه  

38.  رقتسم ذَابةً عكْرم بهحبص لَقَدو  

  فَذُوقُوا عذَابِي ونذُرِ  .39

  ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ  .40

41.  ذُرنَ النوعراء آلَ فج لَقَدو  

42. ا فَأَخا كُلِّهناتوا بِآيرٍ كَذَّبدقْتزِيزٍ مذَ عأَخ ماهذْن  

  أَكُفَّاركُم خير من أُولَئكُم أَم لَكُم براءةٌ في الزبرِ  .43

44.  رصنتم يعمج نحقُولُونَ ني أَم  



45.  ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهيس  

  مر بلِ الساعةُ موعدهم والساعةُ أَدهى وأَ .46

  إِنَّ الْمجرِمني في ضلَالٍ وسعرٍ  .47

48.  قَرس سذُوقُوا م هِموهجلَى وارِ عي النونَ فبحسي موي  

  إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ  .49

  وما أَمرنا إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ  .50

  هلْ من مدكرٍ ولَقَد أَهلَكْنا أَشياعكُم فَ .51

  وكُلُّ شيٍء فَعلُوه في الزبرِ  .52

53.  طَرتسكَبِريٍ مريٍ وغكُلُّ صو  

  إِنَّ الْمتقني في جنات ونهرٍ  .54

 في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ  .55

 



  78 عدد آياتها - 55 سورة - سورة الرحمن 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  نمحالر  

  علَّم الْقُرآنَ  .2

  خلَق الْإِنسانَ  .3

  علَّمه الْبيانَ  .4

5.  انبسبِح رالْقَمو سمالش  

6.  اندجسي رجالشو مجالنو  

  والسماء رفَعها ووضع الْميزانَ  .7

8.  انيزي الْما فوطْغأَلَّا ت  

9. سنَ بِالْقزوا الْويمأَقانَ ويزوا الْمِسرخلَا تو ط  

  والْأَرض وضعها للْأَنامِ  .10

  فيها فَاكهةٌ والنخلُ ذَات الْأَكْمامِ  .11

  والْحب ذُو الْعصف والريحانُ  .12

13.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  خلَق الْإِنسانَ من صلْصالٍ كَالْفَخارِ  .14

15.  لَقخارٍ ون نارِجٍ من مانَّ مالْج  

16.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  رب الْمشرِقَينِ ورب الْمغرِبينِ  .17

18.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

19.  انيقلْتنِ ييرحالْب جرم  

20.  انيغبلَّا ي خزرا بمهنيب  

  ربكُما تكَذِّبان فَبِأَي آلَاء  .21



  يخرج منهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ  .22

23.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  ولَه الْجوارِ الْمنشآت في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ  .24

25.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

26.  ا فَانهلَيع نكُلُّ م  

27. جقَى وبيامِ والْإِكْرلَالِ وذُو الْج كبر ه  

28.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

29.  أْني شف ومٍ هوضِ كُلَّ يالْأَرو اتاومي السن فم أَلُهسي  

30.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

31.  ا الثَّقَلَانهأَي غُ لَكُمفْرنس  

  ربكُما تكَذِّبان فَبِأَي آلَاء  .32

يا معشر الْجِن والْإِنسِ إِن استطَعتم أَن تنفُذُوا من أَقْطَارِ السماوات والْأَرضِ فَانفُذُوا لَا  .33
 لْطَاننفُذُونَ إِلَّا بِست  

34.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

35. ن ناظٌ موا شكُملَيلُ عسري انرصنتفَلَا ت اسحنارٍ و  

36.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

37.  انهةً كَالددرو تاء فَكَانمالس قَّتفَإِذَا انش  

38.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  فَيومئذ لَّا يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس ولَا جانٌّ  .39

40. بآلَاء ر فَبِأَي انكَذِّبا تكُم  

  يعرف الْمجرِمونَ بِِسيماهم فَيؤخذُ بِالنواصي والْأَقْدامِ  .41

42.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  هذه جهنم الَّتي يكَذِّب بِها الْمجرِمونَ  .43



44.  يمٍ آنمح نيبا وهنيطُوفُونَ بي  

  ربكُما تكَذِّبان فَبِأَي آلَاء  .45

46.  انتنج هبر قَامم افخ نملو  

47.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

48.  انا أَفْناتذَو  

49.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

50.  انرِيجت اننيا عيهِمف  

51.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  كُلِّ فَاكهة زوجان فيهِما من  .52

53.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

54.  اننِ ديتنى الْجنجقٍ وربتإِس نا مهنطَائشٍ بلَى فُرع نيئكتم  

55.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  هم ولَا جانٌّ فيهِن قَاصرات الطَّرف لَم يطْمثْهن إِنس قَبلَ .56

57.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ  .58

59.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  هلْ جزاء الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ  .60

61.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

62. انتنا جونِهِمن دمو   

63.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

64.  انتامهدم  

65.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

66.  انتاخضن اننيا عيهِمف  



67.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  فيهِما فَاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ  .68

69. انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي   

  فيهِن خيرات حسانٌ  .70

71.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  حور مقْصورات في الْخيامِ  .72

73.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  لَم يطْمثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ  .74

75.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

  ى رفْرف خضرٍ وعبقَرِي حسان متكئني علَ .76

77.  انكَذِّبا تكُمبآلَاء ر فَبِأَي  

 تبارك اسم ربك ذي الْجلَالِ والْإِكْرامِ  .78

 



  96 عدد آياتها - 56 سورة -سورة الواقعة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  إِذَا وقَعت الْواقعةُ  .1

  اذبةٌ لَيس لوقْعتها كَ .2

  خافضةٌ رافعةٌ  .3

  إِذَا رجت الْأَرض رجا  .4

  وبست الْجِبالُ بسا  .5

  فَكَانت هباء منبثا  .6

  وكُنتم أَزواجا ثَلَاثَةً  .7

8.  ةنميالْم ابحا أَصم ةنميالْم ابحفَأَص  

9. شالْم ابحا أَصم ةأَمشالْم ابحأَصو ةأَم  

  والسابِقُونَ السابِقُونَ  .10

  أُولَئك الْمقَربونَ  .11

  في جنات النعيمِ  .12

13.  نيلالْأَو نثُلَّةٌ م  

14.  رِينالْآخ نيلٌ مقَلو  

15.  ةونضورٍ مرلَى سع  

16.  نيقَابِلتا مهلَيع نيئكتم  

  نَ يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدو .17

  بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ من معنيٍ  .18

  لَا يصدعونَ عنها ولَا يرتِفُونَ  .19

  وفَاكهة مما يتخيرونَ  .20

  ولَحمِ طَيرٍ مما يشتهونَ  .21



22.  نيع ورحو  

23.  ونكْنلُؤِ الْمثَالِ اللُّؤكَأَم  

  جزاء بِما كَانوا يعملُونَ  .24

  لَا يسمعونَ فيها لَغوا ولَا تأْثيما  .25

  إِلَّا قيلًا سلَاما سلَاما  .26

  وأَصحاب الْيمنيِ ما أَصحاب الْيمنيِ  .27

28.  ودضخرٍ مدي سف  

29.  ودنضطَلْحٍ مو  

30.  وددملٍّ مظو  

  وماء مسكُوبٍ  .31

32.  ةريكَث ةهفَاكو  

  ا ممنوعة لَّا مقْطُوعة ولَ .33

34.  ةفُوعرشٍ مفُرو  

  إِنا أَنشأْناهن إِنشاء  .35

  فَجعلْناهن أَبكَارا  .36

  عربا أَترابا  .37

  لِّأَصحابِ الْيمنيِ  .38

39.  نيلالْأَو نثُلَّةٌ م  

40.  رِينالْآخ نثُلَّةٌ مو  

  وأَصحاب الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ  .41

  سمومٍ وحميمٍ في  .42

  وظلٍّ من يحمومٍ  .43

  لَّا بارِد ولَا كَرِميٍ  .44



45.  نيفرتم كلَ ذَلوا قَبكَان مهإِن  

  وكَانوا يصرونَ علَى الْحنث الْعظيمِ  .46

  وكَانوا يقُولُونَ أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ  .47

  و آباؤنا الْأَولُونَ أَ .48

49.  رِينالْآخو نيلقُلْ إِنَّ الْأَو  

  لَمجموعونَ إِلَى ميقَات يومٍ معلُومٍ  .50

  ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ  .51

  لَآكلُونَ من شجرٍ من زقُّومٍ  .52

  فَمالؤونَ منها الْبطُونَ  .53

  علَيه من الْحميمِ فَشارِبونَ  .54

  فَشارِبونَ شرب الْهِيمِ  .55

  هذَا نزلُهم يوم الدينِ  .56

  نحن خلَقْناكُم فَلَولَا تصدقُونَ  .57

  أَفَرأَيتم ما تمنونَ  .58

  أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالقُونَ  .59

60. و توالْم كُمنيا بنرقَد نحن نيوقبسبِم نحا نم  

  علَى أَن نبدلَ أَمثَالَكُم وننشئَكُم في ما لَا تعلَمونَ  .61

  ولَقَد علمتم النشأَةَ الْأُولَى فَلَولَا تذكَّرونَ  .62

  أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ  .63

  أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ  .64

65. ن ونَ لَوفَكَّهت ما فَظَلَلْتطَامح اهلْنعاء لَجش  

  إِنا لَمغرمونَ  .66

  بلْ نحن محرومونَ  .67



  أَفَرأَيتم الْماء الَّذي تشربونَ  .68

  أَأَنتم أَنزلْتموه من الْمزن أَم نحن الْمرتِلُونَ  .69

  ا تشكُرونَ لَو نشاء جعلْناه أُجاجا فَلَولَ .70

  أَفَرأَيتم النار الَّتي تورونَ  .71

  أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنشؤونَ  .72

73.  قْوِينا لِّلْماعتمةً ورذْكا تاهلْنعج نحن  

  فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ  .74

  فَلَا أُقِْسم بِمواقعِ النجومِ  .75

  نه لَقَسم لَّو تعلَمونَ عظيم وإِ .76

77.  آنٌ كَرِميلَقُر هإِن  

78.  ونكْنابٍ متي كف  

  لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ  .79

80.  نيالَمالْع بن ررتِيلٌ مت  

  أَفَبِهذَا الْحديث أَنتم مدهنونَ  .81

82. كَذِّبت كُمأَن قَكُملُونَ رِزعجتونَ و  

83.  لْقُومالْح تلَغلَا إِذَا بفَلَو  

  وأَنتم حينئذ تنظُرونَ  .84

  ونحن أَقْرب إِلَيه منكُم ولَكن لَّا تبصرونَ  .85

86.  ينِنيدم رغَي ملَا إِن كُنتفَلَو  

87.  نيقادص ما إِن كُنتهونجِعرت  

88. بِنيقَرالْم نا إِن كَانَ مفَأَم   

  فَروح وريحانٌ وجنةُ نعيمٍ  .89

  وأَما إِن كَانَ من أَصحابِ الْيمنيِ  .90



  فَسلَام لَّك من أَصحابِ الْيمنيِ  .91

92.  الِّنيالض كَذِّبِنيالْم نا إِن كَانَ مأَمو  

  فَنزلٌ من حميمٍ  .93

  وتصليةُ جحيمٍ  .94

95. قح وذَا لَهنيِ إِنَّ هقالْي   

 فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ  .96

 



  29 عدد آياتها - 57 سورة -سورة الحديد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَّهل حبس  

2. و يتمييِي وحضِ يالْأَرو اتاومالس لْكم لَه يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وه  

3.  يملٍء عيبِكُلِّ ش وهو ناطالْبو رالظَّاهو رالْآخلُ والْأَو وه  

هو الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يعلَم ما يلج في  .4
ا يمضِ والْأَر ما كُنتم نأَي كُمعم وها ويهف جرعا يماء ومالس نرتِلُ ما يما وهنم جرخ

 ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو  

5.  وراألم عجرت إِلَى اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَه  

  لنهار في اللَّيلِ وهو عليم بِذَات الصدورِ يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج ا .6

7.  مأَنفَقُوا لَهو نكُموا منآم ينفَالَّذ يهف نيلَفختسلَكُم معا جمقُوا مأَنفو هولسرو وا بِاللَّهنآم
 كَبِري رأَج  

يدعوكُم لتؤمنوا بِربكُم وقَد أَخذَ ميثَاقَكُم إِن كُنتم وما لَكُم لَا تؤمنونَ بِاللَّه والرسولُ  .8
 نِنيمؤم  

9.  بِكُم إِنَّ اللَّهورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نكُم مرِجخيل اتنيب اتآي هدبلَى علُ عزني يالَّذ وه
 يمحر وفؤلَر  

تنفقُوا في سبِيلِ اللَّه وللَّه مرياثُ السماوات والْأَرضِ لَا يستوِي منكُم من وما لَكُم أَلَّا  .10
 دعا وكُللُوا وقَاتو دعن بأَنفَقُوا م ينالَّذ نةً مجرد ظَمأَع كلَئلَ أُوقَاتحِ ولِ الْفَتن قَبم أَنفَق

ى ونسالْح اللَّه بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّه  

11.  كَرِمي رأَج لَهو لَه فَهاعضا فَينسا حضقَر اللَّه قْرِضي ين ذَا الَّذم  

12.  اتنج موالْي اكُمرشانِهِم بمبِأَيو يهِمدأَي نيم بهورى نعسي اتنمؤالْمو نِنيمؤى الْمرت موي
ت يمظالْع زالْفَو وه كا ذَليهف يندالخ ارها الْأَنهتحن ترِي مج  

يوم يقُولُ الْمنافقُونَ والْمنافقَات للَّذين آمنوا انظُرونا نقْتبِس من نورِكُم قيلَ ارجِعوا  .13



هنيب رِبا فَضوروا نسمفَالْت اءكُمرو هلبن قم هرظَاهةُ ومحالر يهف هناطب ابب ورٍ لَّهم بِس
 ذَابالْع  

14.  كُمتغَرو متبتارو متصبرتو كُمأَنفُس منتفَت كُمنلَكلَى وقَالُوا ب كُمعكُن من أَلَم مهونادني
  ه وغَركُم بِاللَّه الْغرور الْأَمانِي حتى جاء أَمر اللَّ

15.  ريصالْم بِئْسو لَاكُموم يه ارالن اكُمأْووا مكَفَر ينالَّذ نلَا مةٌ ويدف نكُمذُ مخؤلَا ي موفَالْي  

من الْحق ولَا يكُونوا كَالَّذين أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نزلَ  .16
  أُوتوا الْكتاب من قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَثري منهم فَاسقُونَ 

17. لَّكُملَع اتالْآي ا لَكُمنيب ا قَدهتوم دعب ضيِي الْأَرحي وا أَنَّ اللَّهلَملُونَ اعقعت   

18.  كَرِمي رأَج ملَهو ملَه فاعضا ينسا حضقَر وا اللَّهضأَقْرو قَاتدصالْمو نيقدصإِنَّ الْم  

19. و مهرأَج ملَه هِمبر نداء عدهالشيقُونَ ودالص مه كلَئأُو هلسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذو مهورن
  والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنا أُولَئك أَصحاب الْجحيمِ 

20.  لَادالْأَوالِ ووي الْأَمف كَاثُرتو كُمنيب رفَاختةٌ وزِينو ولَهو با لَعيناةُ الديا الْحموا أَنلَماع
ار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما وفي الْآخرة كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّ

  عذَاب شديد ومغفرةٌ من اللَّه ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ 

21. رع ةنجو كُمبن رم ةرفغابِقُوا إِلَى موا سنآم ينلَّذل تدضِ أُعالْأَراء ومضِ السرا كَعهض
  بِاللَّه ورسله ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 

22. ن قَبابٍ متي كإِلَّا ف ي أَنفُِسكُملَا فضِ وي الْأَرف ةيبصن مم ابا أَصم كا إِنَّ ذَلأَهربلِ أَن ن
 ِسريي لَى اللَّهع  

  لكَيلَا تأْسوا علَى ما فَاتكُم ولَا تفْرحوا بِما آتاكُم واللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ  .23

   اللَّه هو الْغنِي الْحميد الَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ومن يتولَّ فَإِنَّ .24

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط وأَنزلْنا  .25
نصن يم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددالْح قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هر

 زِيزع  



26.  مهنم ريكَثو دتهم مهنفَم ابتالْكةَ ووبا النهِمتيي ذُرا فلْنعجو يماهرإِبا ووحا نلْنسأَر لَقَدو
  فَاسقُونَ 

27. نلسم بِرلَى آثَارِها عنقَفَّي ي قُلُوبِ ثُما فلْنعجيلَ والْإِجن اهنيآتو ميرنِ مى ابيسا بِعنقَفَّيا و
الَّذين اتبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا ابتغاء رِضوان اللَّه فَما 

هتايرِع قا حهوعقُونَ رفَاس مهنم ريكَثو مهرأَج مهنوا منآم ينا الَّذنيا فَآت  

يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله يؤتكُم كفْلَينِ من رحمته ويجعل لَّكُم نورا  .28
  ه غَفُور رحيم تمشونَ بِه ويغفر لَكُم واللَّ

لئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكتابِ أَلَّا يقْدرونَ علَى شيٍء من فَضلِ اللَّه وأَنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّه يؤتيه من  .29
 يشاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 

 



  22 عدد آياتها - 58 سورة - سورة المجادلة 

  لرمحن الرحيمبسم اهللا ا

قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَى اللَّه واللَّه يسمع تحاوركُما إِنَّ  .1
 ريصب يعمس اللَّه  

2. مهاتهإِنْ أُم هِماتهأُم نا ههِم مائسن ننكُم مونَ مرظَاهي ينالَّذ مهإِنو مهنلَدي وإِلَّا اللَّائ 
 غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّها وورزلِ والْقَو نا منكَرقُولُونَ ملَي  

3. كُما ذَلاسمتلِ أَن ين قَبم ةقَبر رِيرحا قَالُوا فَتمونَ لودعي ثُم هِمائسن نونَ مرظَاهي ينالَّذو 
 بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو ظُونَ بِهوعت  

4.  نيتس امفَإِطْع عطتسي ن لَّما فَماسمتلِ أَن ين قَبنِ ميابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي ن لَّمفَم
  ه وللْكَافرِين عذَاب أَليم مسكينا ذَلك لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتلْك حدود اللَّ

5.  اتنيب اتا آيلْنأَنز قَدو هِملن قَبم ينالَّذ ا كُبِتوا كَمكُبِت ولَهسرو ونَ اللَّهادحي ينإِنَّ الَّذ
 هِنيم ذَابع رِينلْكَافلو  

  ما عملُوا أَحصاه اللَّه ونسوه واللَّه علَى كُلِّ شيٍء شهِيد يوم يبعثُهم اللَّه جميعا فَينبئُهم بِ .6

7.  وإِلَّا ه ى ثَلَاثَةوجن نكُونُ ما يضِ مي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَمعي أَنَّ اللَّه رت أَلَم
و مهسادس وإِلَّا ه ةسملَا خو مهابِعوا را كَانم نأَي مهعم وإِلَّا ه لَا أَكْثَرو كن ذَلى منلَا أَد

 يملٍء عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ةاميالْق مولُوا يما عم بِمئُهبني ثُم  

8. نوا عها نمونَ لودعي ى ثُموجنِ النوا عهن ينإِلَى الَّذ رت أَلَم انودالْعنَ بِالْإِثْمِ وواجنتيو ه
ومعصيت الرسولِ وإِذَا جاؤوك حيوك بِما لَم يحيك بِه اللَّه ويقُولُونَ في أَنفُِسهِم لَولَا 

ريصالْم ا فَبِئْسهنلَوصي منهج مهبسقُولُ حا نبِم ا اللَّهنذِّبعي   

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا تناجيتم فَلَا تتناجوا بِالْإِثْمِ والْعدوان ومعصيت الرسولِ وتناجوا  .9
  بِالْبِر والتقْوى واتقُوا اللَّه الَّذي إِلَيه تحشرونَ 

10. زحيل طَانيالش نى موجا النمإِن لَى اللَّهعو اللَّه ئًا إِلَّا بِإِذْنيش مهاربِض سلَيوا ونآم يننَ الَّذ
  فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ 



يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسحوا في الْمجالسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قيلَ  .11
لُونَ انشمعا تبِم اللَّهو اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو نكُموا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهروا يزوا فَانشز

 بِريخ  

12. ريخ كقَةً ذَلدص اكُموجن يدي نيوا بمولَ فَقَدسالر متياجوا إِذَا ننآم ينا الَّذها أَيي لَّكُم 
 يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهجِدت فَإِن لَّم رأَطْهو  

أَأَشفَقْتم أَن تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَات فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقيموا  .13
و وا اللَّهيعأَطكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ولُونَ الصمعا تبِم بِريخ اللَّهو ولَهسر  

أَلَم تر إِلَى الَّذين تولَّوا قَوما غَضب اللَّه علَيهِم ما هم منكُم ولَا منهم ويحلفُونَ علَى  .14
  الْكَذبِ وهم يعلَمونَ 

  ء ما كَانوا يعملُونَ أَعد اللَّه لَهم عذَابا شديدا إِنهم سا .15

16.  هِنيم ذَابع مفَلَه بِيلِ اللَّهن سوا عدةً فَصنج مهانمذُوا أَيخات  

  لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم من اللَّه شيئًا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ  .17

18. ي موي مهٍء أَلَا إِنيلَى شع مهونَ أَنبسحيو فُونَ لَكُملحا يكَم فُونَ لَهلحا فَييعمج اللَّه مثُهعب
  هم الْكَاذبونَ 

19. زأَلَا إِنَّ ح طَانيالش بزح كلَئأُو اللَّه كْرذ ماهطَانُ فَأَنسيالش هِملَيذَ عوحتاس طَانيالش ب
  هم الْخاسرونَ 

20.  ي اَألذَلِّنيف كلَئأُو ولَهسرو ونَ اللَّهادحي ينإِنَّ الَّذ  

21.  زِيزع قَوِي ي إِنَّ اللَّهلسرا وأَن نبلَأَغْل اللَّه بكَت  

22. ورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤا يمقَو جِدلَا ت أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ ماد
 هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ والْإِمي ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئأُو مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب

خ ارها الْأَنهتحن ترِي مجت اتنج ملُهخديو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندال
 أُولَئك حزب اللَّه أَلَا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ 

 



  24 عدد آياتها - 59 سورة -سورة الحشر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. ضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهل حبس يمكالْح زِيزالْع وه  

هو الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ من ديارِهم لأَولِ الْحشرِ ما ظَننتم أَن  .2
ي ثُ لَميح نم اللَّه ماهفَأَت اللَّه نم مهونصح مهتانِعم مهوا أَنظَنوا وجرخي قَذَفوا وِسبتح

  في قُلُوبِهِم الرعب يخرِبونَ بيوتهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤمنِني فَاعتبِروا يا أُولي الْأَبصارِ 

3. ذَابع ةري الْآخف ملَها ويني الدف مهذَّبلَاء لَعالْج هِملَيع اللَّه بلَا أَن كَتلَوارِ والن   

  ذَلك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشاق اللَّه فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ  .4

5.  نيقالْفَاس زِيخيلو اللَّه ا فَبِإِذْنهوللَى أُصةً عما قَائوهمكْترت أَو ةن لِّينم متا قَطَعم  

لَّه علَى رسوله منهم فَما أَوجفْتم علَيه من خيلٍ ولَا رِكَابٍ ولَكن اللَّه يسلِّطُ وما أَفَاء ال .6
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاء وشن يلَى مع لَهسر  

 ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ .7
 اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو نكُماء مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ السابو

  عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ 

8. لْفُقَرا لانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبي هِمالوأَمو ميارِهن دوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينهاء الْم
  وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ 

من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم والَّذين تبوؤوا الدار والْإِميانَ من قَبلهِم يحبونَ  .9
 فِْسهن حش وقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو لَى أَنفُِسهِمونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح

  فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

10. نبقُولُونَ ري مهدعن بوا ماؤج ينالَّذلْ وعجلَا تو انا بِالْإِميقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلا ولَن را اغْف
 يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينا لِّلَّذلا غي قُلُوبِنف  

لْكتابِ لَئن أُخرِجتم أَلَم تر إِلَى الَّذين نافَقُوا يقُولُونَ لإِخوانِهِم الَّذين كَفَروا من أَهلِ ا .11
 مهإِن دهشي اللَّهو كُمنرنصلَن ملْتإِن قُوتا ودا أَبدأَح يكُمف يعطلَا نو كُمعم نجرخلَن



  لَكَاذبونَ 

 نصروهم لَيولُّن الْأَدبار ثُم لَئن أُخرِجوا لَا يخرجونَ معهم ولَئن قُوتلُوا لَا ينصرونهم ولَئن .12
  لَا ينصرونَ 

  لَأَنتم أَشد رهبةً في صدورِهم من اللَّه ذَلك بِأَنهم قَوم لَّا يفْقَهونَ  .13

14.  مهأْسرٍ بداء جرن وم أَو ةنصحى مي قُرا إِلَّا فيعمج كُملُونقَاتلَا ي مهبسحت يددش مهنيب
  جميعا وقُلُوبهم شتى ذَلك بِأَنهم قَوم لَّا يعقلُونَ 

15.  يمأَل ذَابع ملَهو مرِهالَ أَمبا ذَاقُوا وقَرِيب هِملن قَبم ينثَلِ الَّذكَم  

16.  اكْفُر انلْإِنسإِذْ قَالَ ل طَانيثَلِ الشكَم بر اللَّه افي أَخإِن نكرِيٌء مي بقَالَ إِن ا كَفَرفَلَم
 نيالَمالْع  

17.  نيماء الظَّالزج كذَلا ويهنِ فيدالارِ خي النا فمها أَنمهتباقفَكَانَ ع  

 قَدمت لغد واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما .18
  تعملُونَ 

  ولَا تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَ  .19

20. ه ةنالْج ابحأَص ةنالْج ابحأَصارِ والن ابحوِي أَصتسونَ لَا يزالْفَائ م  

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ  .21
  نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

   والشهادة هو الرحمن الرحيم هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الْغيبِ .22

23.  ركَبتالْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه
  سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ 

ئ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنى يسبح لَه ما في السماوات والْأَرضِ هو اللَّه الْخالق الْبارِ .24
 يمكالْح زِيزالْع وهو 

 



  13 عدد آياتها - 60 سورة -سورة الممتحنة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. ودعي وودذُوا عختوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيا يوا بِمكَفَر قَدو ةدوهِم بِالْملْقُونَ إِلَياء تيلأَو كُم
جاءكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمنوا بِاللَّه ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهادا

م بِالْمودة وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن في سبِيلي وابتغاء مرضاتي تِسرونَ إِلَيهِ
  يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ 

2.  وا لَودووِء وم بِالسهتأَلِْسنو مهيدأَي كُمطُوا إِلَيسبياء ودأَع وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُمإِن ي
  رونَ تكْفُ

3.  ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو كُمنيلُ بفْصي ةاميالْق موي كُملَادلَا أَوو كُمامحأَر كُمنفَعلَن ت  

4. نكُماء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان ا قَدممو 
تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبدا حتى تؤمنوا 

 شيٍء ربنا بِاللَّه وحده إِلَّا قَولَ إِبراهيم لأَبِيه لَأَستغفرنَّ لَك وما أَملك لَك من اللَّه من
 ريصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيع  

5.  يمكالْح زِيزالْع أَنت كا إِننبا رلَن راغْفوا وكَفَر ينةً لِّلَّذنتا فلْنعجا لَا تنبر  

نَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر ومن يتولَّ فَإِنَّ اللَّه هو لَقَد كَانَ لَكُم فيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَا .6
 يدمالْح نِيالْغ  

7.  يمحر غَفُور اللَّهو يرقَد اللَّهةً ودوم مهنم متيادع ينالَّذ نيبو كُمنيلَ بعجأَن ي ى اللَّهسع  

8. اللَّه اكُمهنلَا ي موهربأَن ت ارِكُمين دوكُم مرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذع 
 نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو  

ديارِكُم وظَاهروا علَى إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قَاتلُوكُم في الدينِ وأَخرجوكُم من  .9
  إِخراجِكُم أَن تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا جاءكُم الْمؤمنات مهاجِرات فَامتحنوهن اللَّه أَعلَم بِإِميانِهِن فَإِنْ  .10
متملمعوهآتو نلُّونَ لَهحي ملَا هو ملٌّ لَّهح نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعرفَلَا ت اتنمؤم نوه



ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَيكُم أَن تنكحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمِسكُوا بِعصمِ 
رِ وافالْكَو يملع اللَّهو كُمنيب كُمحي اللَّه كْمح كُما أَنفَقُوا ذَلأَلُوا مسلْيو ما أَنفَقْتأَلُوا ماس

 يمكح  

وإِن فَاتكُم شيٌء من أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتم فَآتوا الَّذين ذَهبت أَزواجهم مثْلَ ما  .11
  نفَقُوا واتقُوا اللَّه الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ أَ

يا أَيها النبِي إِذَا جاءك الْمؤمنات يبايِعنك علَى أَن لَّا يشرِكْن بِاللَّه شيئًا ولَا يسرِقْن ولَا  .12
هبِب نيأْتلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِنيزي يف كينصعلَا يو هِنلجأَرو يهِندأَي نيب هرِينفْتي انت

 يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه رفغتاسو نهايِعفَب وفرعم  

13. ئي قَد هِملَيع اللَّه با غَضما قَولَّووتوا لَا تنآم ينا الَّذها أَييالْكُفَّار سئا يكَم ةرالْآخ نوا مس
 من أَصحابِ الْقُبورِ 

 



  14 عدد آياتها - 61 سورة -سورة الصف 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  يمكالْح زِيزالْع وهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهل حبس  

2. نَآم ينا الَّذها أَيلُونَ يفْعا لَا تقُولُونَ مت موا ل  

  كَبر مقْتا عند اللَّه أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ  .3

4.  وصصرانٌ منيم بها كَأَنفص هبِيلي سلُونَ فقَاتي ينالَّذ بحي إِنَّ اللَّه  

ننِي وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَّه إِلَيكُم فَلَما زاغُوا وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ لم تؤذُو .5
 نيقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو مهقُلُوب اغَ اللَّهأَز  

ما بين يدي من وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقًا لِّ .6
 رحذَا سقَالُوا ه اتنيم بِالْباءها جفَلَم دمأَح همي اسدعن بي مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت

 بِنيم  

للَّه لَا يهدي الْقَوم ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه الْكَذب وهو يدعى إِلَى الْإِسلَامِ وا .7
 نيمالظَّال  

  يرِيدونَ ليطْفؤوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ  .8

9.  لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ ورِكُونَ هشالْم كَرِه  

  يا أَيها الَّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ  .10

تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله وتجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالكُم وأَنفُِسكُم ذَلكُم خير لَّكُم إِن  .11
 مونَ كُنتلَمعت  

12.  اتني جةً فبطَي ناكسمو ارها الْأَنهتحن ترِي مجت اتنج لْكُمخديو كُموبذُن لَكُم رفغي
 يمظالْع زالْفَو كذَل ندع  

13. نِنيمؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتو اللَّه نم رصا نهونبحى ترأُخو   

يا أَيها الَّذين َآمنوا كُونوا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابن مريم للْحوارِيني من أَنصارِي  .14
إِلَى اللَّه قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّه فََآمنت طَّائفَةٌ من بنِي إِسرائيلَ وكَفَرت طَّائفَةٌ 



 يدنا الَّذين َآمنوا علَى عدوهم فَأَصبحوا ظَاهرِين فَأَ

 



  11 عدد آياتها - 62 سورة -سورة الجمعة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  يسبح للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ  .1

 بعثَ في الْأُميني رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب هو الَّذي .2
  والْحكْمةَ وإِن كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ 

3.  يمكالْح زِيزالْع وهو قُوا بِهِملْحا يلَم مهنم رِينآخو  

  لك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ ذَ .4

مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ الْقَومِ  .5
  يهدي الْقَوم الظَّالمني الَّذين كَذَّبوا بِآيات اللَّه واللَّه لَا 

6.  مإِن كُنت توا الْمونماسِ فَتالن ونن دم لَّهاء ليلأَو كُمأَن متمعوا إِن زاده ينا الَّذها أَيقُلْ ي
 نيقادص  

  الظَّالمني ولَا يتمنونه أَبدا بِما قَدمت أَيديهِم واللَّه عليم بِ .7

قُلْ إِنَّ الْموت الَّذي تفرونَ منه فَإِنه ملَاقيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم  .8
  بِما كُنتم تعملُونَ 

9. مِ الْجون يم لَاةلصي لودوا إِذَا ننآم ينا الَّذها أَيي عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس ةعم
  ذَلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ 

10.  لَّكُما لَّعريكَث وا اللَّهاذْكُرو لِ اللَّهن فَضوا مغتابضِ وي الْأَروا فرشلَاةُ فَانتالص تيفَإِذَا قُض
  تفْلحونَ 

رأَوا تجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائما قُلْ ما عند اللَّه خير من اللَّهوِ ومن وإِذَا  .11
 نيازِقالر ريخ اللَّهو ةارجالت 

 



  11 عدد آياتها - 63 سورة -سورة المنافقون 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

منافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ إِذَا جاءك الْ .1
  الْمنافقني لَكَاذبونَ 

  اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ اللَّه إِنهم ساء ما كَانوا يعملُونَ  .2

3. ونَ ذَلفْقَهلَا ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع وا فَطُبِعكَفَر وا ثُمنآم مهبِأَن ك  

وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِن يقُولُوا تسمع لقَولهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ  .4
دالْع مه هِملَيع ةحيفَكُونَ كُلَّ صؤى يأَن اللَّه ملَهقَات مهذَرفَاح و  

وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا يستغفر لَكُم رسولُ اللَّه لَووا رؤوسهم ورأَيتهم يصدونَ وهم  .5
  مستكْبِرونَ 

6. فغتست لَم أَم ملَه تفَرغتأَس هِملَياء عوس مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه ملَه اللَّه رفغلَن ي ملَه ر
 نيقالْفَاس  

7.  اتاومالس نائزخ لَّهلوا ونفَضى يتح ولِ اللَّهسر ندع نلَى مقُوا عنفقُولُونَ لَا تي ينالَّذ مه
   يفْقَهونَ والْأَرضِ ولَكن الْمنافقني لَا

8.  نِنيمؤلْملو هولسرلةُ وزالْع لَّهلا الْأَذَلَّ وهنم زالْأَع نرِجخلَي ةيندا إِلَى الْمنعجن رقُولُونَ لَئي
  ولَكن الْمنافقني لَا يعلَمونَ 

كُم ولَا أَولَادكُم عن ذكْرِ اللَّه ومن يفْعلْ ذَلك فَأُولَئك يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تلْهِكُم أَموالُ .9
  هم الْخاسرونَ 

وأَنفقُوا من ما رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَولَا أَخرتنِي إِلَى  .10
  ن من الصالحني أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدق وأَكُ

 ولَن يؤخر اللَّه نفْسا إِذَا جاء أَجلُها واللَّه خبِري بِما تعملُونَ  .11

 



  18 عدد آياتها - 64 سورة -سورة التغابن 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  لْكالْم ضِ لَهي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهل حبسٍء ييلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو
 يرقَد  

2.  ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو نمؤنكُم ممو ركَاف نكُمفَم لَقَكُمي خالَّذ وه  

3.  ريصالْم هإِلَيو كُمروص نسفَأَح كُمروصو قبِالْح ضالْأَرو اتاومالس لَقخ  

4. عورِ يدالص بِذَات يملع اللَّهونَ ونلعا تمونَ وِسرا تم لَمعيضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَم  

5.  يمأَل ذَابع ملَهو مرِهالَ أَمبلُ فَذَاقُوا ون قَبوا مكَفَر ينأُ الَّذبن كُمأْتي أَلَم  

تأْتيهِم رسلُهم بِالْبينات فَقَالُوا أَبشر يهدوننا فَكَفَروا وتولَّوا واستغنى اللَّه ذَلك بِأَنه كَانت  .6
 يدمح غَنِي اللَّهو  

تم وذَلك علَى اللَّه زعم الَّذين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ بِما عملْ .7
 ِسريي  

8.  بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّها ولْني أَنزورِ الَّذالنو هولسرو وا بِاللَّهنفَآم  

9.  كَفِّرا يحاللْ صمعيو ن بِاللَّهمؤن يمنِ وابغالت موي كعِ ذَلممِ الْجويل كُمعمجي موي هنع
 يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحن ترِي مجت اتنج لْهخديو هئَاتيس  

10.  ريصالْم بِئْسا ويهف يندالارِ خالن ابحأَص كلَئا أُوناتوا بِآيكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذو  

11. ابا أَصم يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهو هقَلْب دهي ن بِاللَّهمؤن يمو اللَّه إِلَّا بِإِذْن ةيبصن مم   

12.  بِنيلَاغُ الْما الْبنولسلَى را عمفَإِن متلَّيوولَ فَإِن تسوا الريعأَطو وا اللَّهيعأَطو  

13. إِلَّا ه لَا إِلَه ونَ اللَّهنمؤكَّلِ الْموتفَلْي لَى اللَّهعو و  

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ من أَزواجِكُم وأَولَادكُم عدوا لَّكُم فَاحذَروهم وإِن تعفُوا  .14
 يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهرفغتوا وفَحصتو  

15. و الُكُموا أَممإِن يمظع رأَج هندع اللَّهةٌ ونتف كُملَادأَو  

16.  فِْسهن حش وقن يمو ا لِّأَنفُِسكُمريقُوا خأَنفوا ويعأَطوا وعماسو متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات



  فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

17. ضا ينسا حضقَر وا اللَّهقْرِضإِن ت يملح كُورش اللَّهو لَكُم رفغيو لَكُم فْهاع  

18.  يمكالْح زِيزالْع ةادهالشبِ ويالْغ مالع 

 



  12 عدد آياتها - 65 سورة -سورة الطالق 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. عل ناء فَطَلِّقُوهسالن مإِذَا طَلَّقْت بِيا النها أَيلَا ي كُمبر قُوا اللَّهاتةَ ودوا الْعصأَحو هِنتد
 دعتن يمو اللَّه وددح لْكتو ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَن ي نجرخلَا يو هِنوتين بم نوهرِجخت

رِي لَعدلَا ت هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه وددا حرأَم كذَل دعثُ بدحي لَّ اللَّه  

2.  نكُملٍ مدع يوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرعبِم نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغفَإِذَا ب
و بِاللَّه نمؤن كَانَ يم ظُ بِهوعي كُمذَل لَّهةَ لادهوا الشيمأَقل وعجي قِ اللَّهتن يمرِ ومِ الْآخوالْي

  لَّه مخرجا 

ويرزقْه من حيثُ لَا يحتِسب ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ  .3
  اللَّه لكُلِّ شيٍء قَدرا 

لْمحيضِ من نسائكُم إِن ارتبتم فَعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ واللَّائي لَم يحضن واللَّائي يئسن من ا .4
  وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه من أَمرِه يسرا 

5. لَهأَنز اللَّه رأَم كا ذَلرأَج لَه مظعيو هئَاتيس هنع كَفِّري قِ اللَّهتن يمو كُمإِلَي   

6.  أُولَات إِن كُنو هِنلَيقُوا عيضتل نوهارضلَا تو كُمدجن وم مكَنتثُ سيح نم نوهنكأَس
 نعضى يتح هِنلَيقُوا علٍ فَأَنفموا حرمأْتو نهورأُج نوهفَآت لَكُم نعضفَإِنْ أَر نلَهمح

  بينكُم بِمعروف وإِن تعاسرتم فَسترضع لَه أُخرى 

7. كَلِّفلَا ي اللَّه اها آتمم قنففَلْي قُهرِز هلَيع رن قُدمو هتعن سم ةعذُو س قنفيالا إِلَّا مفْسن اللَّه 
  آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا 

وكَأَين من قَرية عتت عن أَمرِ ربها ورسله فَحاسبناها حسابا شديدا وعذَّبناها عذَابا نكْرا  .8
   أَمرِها خسرا فَذَاقَت وبالَ أَمرِها وكَانَ عاقبةُ .9

أَعد اللَّه لَهم عذَابا شديدا فَاتقُوا اللَّه يا أُولي الْأَلْبابِ الَّذين آمنوا قَد أَنزلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْرا  .10
11. عوا ونآم ينالَّذ رِجخلِّي اتنيبم اللَّه اتآي كُملَيلُو عتولًا يسر اتالظُّلُم نم اتحاللُوا الصم

 يندالخ ارها الْأَنهتحن ترِي مجت اتنج لْهخدا يحاللْ صمعيو ن بِاللَّهمؤن يمورِ وإِلَى الن



  فيها أَبدا قَد أَحسن اللَّه لَه رِزقًا 

12.  اتاومس عبس لَقي خالَّذ لَى اللَّهع وا أَنَّ اللَّهلَمعتل نهنيب رلُ الْأَمزنتي نثْلَهضِ مالْأَر نمو
 كُلِّ شيٍء قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيٍء علْما 

 



  12 عدد آياتها - 66 سورة - سورة التحريم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. ا النها أَيي يمحر غَفُور اللَّهو اجِكوأَز اتضري مغتبت لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت مل بِي  

2.  يمكالْح يملالْع وهو لَاكُموم اللَّهو انِكُمملَّةَ أَيحت لَكُم اللَّه ضفَر قَد  

ه حديثًا فَلَما نبأَت بِه وأَظْهره اللَّه علَيه عرف بعضه وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِ .3
 بِريالْخ يملالْع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكأَنب نم قَالَت ا بِهأَهبا نضٍ فَلَمعن بع ضرأَعو  

4. ا وكُمقُلُوب تغص فَقَد ا إِلَى اللَّهوبتإِن ت حالصرِيلُ وجِبو لَاهوم وه فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهإِن ت
 ظَهِري كذَل دعكَةُ بلَائالْمو نِنيمؤالْم  

5.  اتبائت اتقَانِت اتنمؤم اتملسم نكُنا مريا خاجوأَز لَهدبأَن ي إِن طَلَّقَكُن هبى رسع
ا عكَارأَبو اتبثَي اتحائس اتابِد  

يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ  .6
  غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 

  يا أَيها الَّذين كَفَروا لَا تعتذروا الْيوم إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ  .7

8.  كُمئَاتيس نكُمع كَفِّرأَن ي كُمبى رسا عوحصةً نبوت وا إِلَى اللَّهوبوا تنآم ينا الَّذها أَيي
جت اتنج لَكُمخديو هعوا منآم ينالَّذو بِيالن زِي اللَّهخلَا ي موي ارها الْأَنهتحن ترِي م

نورهم يسعى بين أَيديهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُونَ ربنا أَتمم لَنا نورنا واغْفر لَنا إِنك علَى كُلِّ 
 يرٍء قَديش  

9. ا أَيي ريصالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو نيقافنالْمو الْكُفَّار داهج بِيا النه  

ضرب اللَّه مثَلًا لِّلَّذين كَفَروا امرأَةَ نوحٍ وامرأَةَ لُوط كَانتا تحت عبدينِ من عبادنا  .10
  خانتاهما فَلَم يغنِيا عنهما من اللَّه شيئًا وقيلَ ادخلَا النار مع الداخلني صالحينِ فَ

11.  ةني الْجا فتيب كندي عنِ لاب بر نَ إِذْ قَالَتوعرأَةَ فرموا انآم ينثَلًا لِّلَّذم اللَّه برضو
عرن فنِي مجنو نيممِ الظَّالالْقَو ننِي مجنو هلمعنَ وو  

ومريم ابنت عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من روحنا وصدقَت بِكَلمات ربها  .12



 نيالْقَانِت نم تكَانو بِهكُتو 

 



  30تها  عدد آيا-  67 سورة -سورة الملك 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو لْكالْم هدي بِيالَّذ كاربت  

2.  فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالَّذ  

ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ الَّذي خلَق سبع سماوات طباقًا  .3
  ترى من فُطُورٍ 

4.  ِسريح وهأً واسخ رصالْب كإِلَي بنقَلنِ ييتكَر رصجِعِ الْبار ثُم  

5. ومجا راهلْنعجو ابِيحصا بِميناء الدما السنيز لَقَدريِ وعالس ذَابع ما لَهندتأَعنيِ واطيا لِّلش  

6.  ريصالْم بِئْسو منهج ذَابع هِمبوا بِركَفَر ينلَّذلو  

7.  فُورت يههِيقًا وا شوا لَهعما سيهإِذَا أُلْقُوا ف  

8. ا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظيالْغ نم زيمت كَادت يرذن كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مأَلَهس ج  

  قَالُوا بلَى قَد جاءنا نذير فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نزلَ اللَّه من شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلَالٍ كَبِريٍ  .9

10. ابِ السحي أَصا فا كُنلُ مقعن أَو عمسا نكُن قَالُوا لَوريِ وع  

  فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا لِّأَصحابِ السعريِ  .11

12.  كَبِري رأَجةٌ ورفغم مبِ لَهيم بِالْغهبنَ روشخي ينإِنَّ الَّذ  

  وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنه عليم بِذَات الصدورِ  .13

  ق وهو اللَّطيف الْخبِري أَلَا يعلَم من خلَ .14

15.  ورشالن هإِلَيو هقزن ركُلُوا ما وبِهاكني موا فشذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ وه  

16.  ورمت يفَإِذَا ه ضاَألر بِكُم ِسفخاء أَن يمي السن فم منتأَأَم  

   السماء أَن يرسلَ علَيكُم حاصبا فَستعلَمونَ كَيف نذيرِ أَم أَمنتم من في .17

  ولَقَد كَذَّب الَّذين من قَبلهِم فَكَيف كَانَ نكريِ  .18

كُلِّ شيٍء بصري أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّات ويقْبِضن ما يمِسكُهن إِلَّا الرحمن إِنه بِ .19
  أَمن هذَا الَّذي هو جند لَّكُم ينصركُم من دون الرحمنِ إِن الْكَافرونَ إِلَّا في غُرورٍ  .20



  أَمن هذَا الَّذي يرزقُكُم إِنْ أَمسك رِزقَه بل لَّجوا في عتو ونفُورٍ  .21

22. ا عبكي مشمن ييمٍ أَفَمقتسم اطرلَى صا عوِيي سشمن يى أَمدأَه هِهجلَى و  

  قُلْ هو الَّذي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلًا ما تشكُرونَ  .23

  قُلْ هو الَّذي ذَرأَكُم في الْأَرضِ وإِلَيه تحشرونَ  .24

25. و نيقادص مإِن كُنت دعذَا الْوى هتقُولُونَ مي  

26.  بِنيم يرذا نا أَنمإِنو اللَّه ندع لْما الْعمقُلْ إِن  

  فَلَما رأَوه زلْفَةً سيئَت وجوه الَّذين كَفَروا وقيلَ هذَا الَّذي كُنتم بِه تدعونَ  .27

28. متأَييمٍ قُلْ أَرذَابٍ أَلع نم رِينالْكَاف جِرين يا فَمنمحر أَو يعن ممو اللَّه لَكَنِيإِنْ أَه   

  قُلْ هو الرحمن آمنا بِه وعلَيه توكَّلْنا فَستعلَمونَ من هو في ضلَالٍ مبِنيٍ  .29

 ورا فَمن يأْتيكُم بِماء معنيٍ قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَ .30

 



  52 عدد آياتها - 68 سورة -سورة القلم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ  .1

2.  وننجبِم كبر ةمبِنِع ا أَنتم  

3.  وننمم را غَيرلَأَج إِنَّ لَكو  

  وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ  .4

  فَستبصر ويبصرونَ  .5

  بِأَييكُم الْمفْتونُ  .6

7.  يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر  

8.  كَذِّبِنيعِ الْمطفَلَا ت  

  ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ  .9

  ولَا تطع كُلَّ حلَّاف مهِنيٍ  .10

   مشاء بِنميمٍ همازٍ .11

  مناعٍ لِّلْخيرِ معتد أَثيمٍ  .12

  عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ  .13

14.  نِنيبالٍ وأَن كَانَ ذَا م  

15.  نيلالْأَو رياطا قَالَ أَسناتآي هلَيلَى عتإِذَا ت  

  سنِسمه علَى الْخرطُومِ  .16

  صحاب الْجنة إِذْ أَقْسموا لَيصرِمنها مصبِحني إِنا بلَوناهم كَما بلَونا أَ .17

  ولَا يستثْنونَ  .18

  فَطَاف علَيها طَائف من ربك وهم نائمونَ  .19

  فَأَصبحت كَالصرِميِ  .20

21.  نيبِحصوا مادنفَت  



22.  نيارِمص مإِن كُنت كُمثرلَى حوا عاغْد أَن  

  طَلَقُوا وهم يتخافَتونَ فَان .23

24.  نيكسكُم ملَيع موا الْيهلَنخدأَن لَّا ي  

25.  رِينقَاد درلَى حا عوغَدو  

  فَلَما رأَوها قَالُوا إِنا لَضالُّونَ  .26

  بلْ نحن محرومونَ  .27

   قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّكُم لَولَا تسبحونَ .28

29.  نيما ظَالا كُنا إِننبانَ رحبقَالُوا س  

  فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتلَاومونَ  .30

31.  نيا طَاغا كُنا إِنلَنيا وقَالُوا ي  

  عسى ربنا أَن يبدلَنا خيرا منها إِنا إِلَى ربنا راغبونَ  .32

33. و ذَابالْع كونَ كَذَللَمعوا يكَان لَو رأَكْب ةرالْآخ ذَابلَع  

  إِنَّ للْمتقني عند ربهِم جنات النعيمِ  .34

35.  نيرِمجكَالْم نيملسلُ الْمعجأَفَن  

  ما لَكُم كَيف تحكُمونَ  .36

  أَم لَكُم كتاب فيه تدرسونَ  .37

38. ا تلَم يهف ونَ إِنَّ لَكُمريخ  

  أَم لَكُم أَيمانٌ علَينا بالغةٌ إِلَى يومِ الْقيامة إِنَّ لَكُم لَما تحكُمونَ  .39

40.  يمعز كم بِذَلهم أَيلْهس  

41.  نيقادوا صإِن كَان هِمكَائروا بِشأْتكَاء فَلْيرش ملَه أَم  

42. عدياقٍ ون سع فكْشي موونَ ييعطتسفَلَا ي ودجنَ إِلَى السو  

  خاشعةً أَبصارهم ترهقُهم ذلَّةٌ وقَد كَانوا يدعونَ إِلَى السجود وهم سالمونَ  .43

  فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا الْحديث سنستدرِجهم من حيثُ لَا يعلَمونَ  .44



  هم إِنَّ كَيدي متني وأُملي لَ .45

  أَم تسأَلُهم أَجرا فَهم من مغرمٍ مثْقَلُونَ  .46

  أَم عندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ  .47

48.  كْظُومم وهى وادإِذْ ن وتبِ الْحاحكُن كَصلَا تو كبكْمِ رحل بِرفَاص  

49. ةٌ ممنِع كَهاردلَا أَن تلَو ومذْمم وهاء وربِذَ بِالْعلَن هبن ر  

50.  نيحالالص نم لَهعفَج هبر اهبتفَاج  

  وإِن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ  .51

 لْعالَمني وما هو إِلَّا ذكْر لِّ .52

 
 
 



  52 عدد آياتها - 69 سورة -سورة الحاقة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الْحاقَّةُ  .1

  ما الْحاقَّةُ  .2

  وما أَدراك ما الْحاقَّةُ  .3

4.  ةبِالْقَارِع ادعو ودثَم تكَذَّب  

5.  ةيكُوا بِالطَّاغلفَأُه ودا ثَمفَأَم  

6. فَأُه ادا عأَمو ةياترٍ عصركُوا بِرِيحٍ صل  

7.  ازجأَع مهى كَأَنعرا صيهف مى الْقَورا فَتومسامٍ حةَ أَيانِيثَمالٍ ولَي عبس هِملَيا عهرخس
 ةاوِيلٍ خخن  

8.  ةياقن بم مى لَهرلْ تفَه  

9. تؤالْمو لَهن قَبمنُ ووعراء فجو ئَةاطبِالْخ كَاتف  

  فَعصوا رسولَ ربهِم فَأَخذَهم أَخذَةً رابِيةً  .10

11.  ةارِيي الْجف اكُملْنماء حى الْما طَغا لَمإِن  

  لنجعلَها لَكُم تذْكرةً وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ  .12

  فَإِذَا نفخ في الصورِ نفْخةٌ واحدةٌ  .13

  وحملَت الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً واحدةً  .14

  فَيومئذ وقَعت الْواقعةُ  .15

  وانشقَّت السماء فَهِي يومئذ واهيةٌ  .16

  والْملَك علَى أَرجائها ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ  .17

18. ت ذئموةٌ ييافخ نكُمفَى مخونَ لَا تضرع  

19.  ابِيهتوا كؤاقْر ماؤقُولُ هفَي ينِهمبِي هابتك يأُوت نا مفَأَم  

20.  ابِيهسلَاقٍ حي مأَن نتي ظَنإِن  



21.  ةياضر ةيشي عف وفَه  

22.  ةيالع ةني جف  

  قُطُوفُها دانِيةٌ  .23

24. راشكُلُوا و ةيالامِ الْخي الْأَيف ملَفْتا أَسنِيئًا بِموا هب  

25.  ابِيهتك أُوت نِي لَمتا لَيقُولُ يفَي هالمبِش هابتك يأُوت نا مأَمو  

26.  ابِيهسا حرِ مأَد لَمو  

  يا لَيتها كَانت الْقَاضيةَ  .27

28.  يهالي منى عا أَغْنم  

29. لَكه لْطَانِيهي سنع   

30.  لُّوهفَغ ذُوهخ  

31.  لُّوهص يمحالْج ثُم  

32.  لُكُوها فَاساعرونَ ذعبا سهعذَر لِْسلَةي سف ثُم  

  إِنه كَانَ لَا يؤمن بِاللَّه الْعظيمِ  .33

  ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكنيِ  .34

   حميم فَلَيس لَه الْيوم هاهنا .35

  ولَا طَعام إِلَّا من غسلنيٍ  .36

  لَا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطؤونَ  .37

  فَلَا أُقِْسم بِما تبصرونَ  .38

  وما لَا تبصرونَ  .39

  إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ  .40

  وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا ما تؤمنونَ  .41

42. نٍ قَللِ كَاهلَا بِقَوونَ وذَكَّرا تيلًا م  

43.  نيالَمالْع بن ررتِيلٌ مت  



  ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ  .44

  لَأَخذْنا منه بِالْيمنيِ  .45

46.  نيتالْو هنا منلَقَطَع ثُم  

47.  اجِزِينح هنع دأَح ننكُم ما مفَم  

48. تةٌ لِّلْمرذْكلَت هإِنو نيق  

49.  كَذِّبِنينكُم مأَنَّ م لَمعا لَنإِنو  

50.  رِينلَى الْكَافةٌ عرسلَح هإِنو  

  وإِنه لَحق الْيقنيِ  .51

 فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ  .52

 



  44 عدد آياتها - 70 سورة - سورة المعارج 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   واقعٍ سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ .1

2.  عافد لَه سلَي رينلِّلْكَاف  

  من اللَّه ذي الْمعارِجِ  .3

4.  ةنس أَلْف ِسنيمخ هارقْدمٍ كَانَ موي يف هإِلَي وحالركَةُ ولَائالْم جرعت  

  فَاصبِر صبرا جميلًا  .5

  إِنهم يرونه بعيدا  .6

  ونراه قَرِيبا  .7

  يوم تكُونُ السماء كَالْمهلِ  .8

  وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ  .9

  ولَا يسأَلُ حميم حميما  .10

11.  نِيهبِب ذئموذَابِ يع ني مدفْتي لَو رِمجالْم دوي مهونرصبي  

12.  يهأَخو هتباحصو  

13.  ويهؤي تالَّت هيلَتفَصو  

14. ن فمو نجِيهي ا ثُميعمضِ جي الْأَر  

  كَلَّا إِنها لَظَى  .15

  نزاعةً لِّلشوى  .16

  تدعو من أَدبر وتولَّى  .17

  وجمع فَأَوعى  .18

  إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعا  .19

  إِذَا مسه الشر جزوعا  .20

  وإِذَا مسه الْخير منوعا  .21



22. صإِلَّا الْم لِّني  

  الَّذين هم علَى صلَاتهِم دائمونَ  .23

24.  لُومعم قح هِمالوي أَمف ينالَّذو  

  لِّلسائلِ والْمحرومِ  .25

  والَّذين يصدقُونَ بِيومِ الدينِ  .26

  والَّذين هم من عذَابِ ربهِم مشفقُونَ  .27

28. رغَي هِمبر ذَابإِنَّ ع ونأْمم   

  والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ  .29

30.  نيلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع  

  فَمنِ ابتغى وراء ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ  .31

32. ر مهدهعو هِماتانأَمل مه ينالَّذونَ واع  

  والَّذين هم بِشهاداتهِم قَائمونَ  .33

  والَّذين هم علَى صلَاتهِم يحافظُونَ  .34

  أُولَئك في جنات مكْرمونَ  .35

36.  نيعطهم لَكبوا قكَفَر ينالِ الَّذفَم  

37.  زِينالِ عمنِ الشعنيِ ومنِ الْيع  

   منهم أَن يدخلَ جنةَ نعيمٍ أَيطْمع كُلُّ امرِئٍ .38

  كَلَّا إِنا خلَقْناهم مما يعلَمونَ  .39

  فَلَا أُقِْسم بِرب الْمشارِقِ والْمغارِبِ إِنا لَقَادرونَ  .40

41.  نيوقبسبِم نحا نمو مهنا مريلَ خدبلَى أَن نع  

  عبوا حتى يلَاقُوا يومهم الَّذي يوعدونَ فَذَرهم يخوضوا ويلْ .42

  يوم يخرجونَ من الْأَجداث سراعا كَأَنهم إِلَى نصبٍ يوفضونَ  .43

 خاشعةً أَبصارهم ترهقُهم ذلَّةٌ ذَلك الْيوم الَّذي كَانوا يوعدونَ  .44



 



  28 آياتها  عدد- 71 سورة -سورة نوح 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  يمأَل ذَابع مهيأْتلِ أَن ين قَبم كمقَو رأَنْ أَنذ هما إِلَى قَووحا نلْنسا أَرإِن  

2.  بِنيم يرذن ي لَكُممِ إِنا قَوقَالَ ي  

3.  ونيعأَطو قُوهاتو وا اللَّهدباع أَن  

 من ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ أَجلَ اللَّه إِذَا جاء لَا يؤخر لَو كُنتم يغفر لَكُم .4
  تعلَمونَ 

  قَالَ رب إِني دعوت قَومي لَيلًا ونهارا  .5

  فَلَم يزِدهم دعائي إِلَّا فرارا  .6

7. هتوعا دي كُلَّمإِنوا ورأَصو مهابيا ثوشغتاسو ي آذَانِهِمف مهابِعلُوا أَصعج ملَه رفغتل م
  واستكْبروا استكْبارا 

  ثُم إِني دعوتهم جِهارا  .8

  ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسرارا  .9

10. بوا ررفغتاس ا فَقُلْتكَانَ غَفَّار هإِن كُم  

  يرسلِ السماء علَيكُم مدرارا  .11

  ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعل لَّكُم جنات ويجعل لَّكُم أَنهارا  .12

  ما لَكُم لَا ترجونَ للَّه وقَارا  .13

  وقَد خلَقَكُم أَطْوارا  .14

  يف خلَق اللَّه سبع سماوات طباقًا أَلَم تروا كَ .15

  وجعلَ الْقَمر فيهِن نورا وجعلَ الشمس سراجا  .16

  واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتا  .17

  ثُم يعيدكُم فيها ويخرِجكُم إِخراجا  .18

  واللَّه جعلَ لَكُم الْأَرض بِساطًا  .19



  لتسلُكُوا منها سبلًا فجاجا  .20

  قَالَ نوح رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَّم يزِده مالُه وولَده إِلَّا خسارا  .21

  ومكَروا مكْرا كُبارا  .22

  يغوثَ ويعوق ونسرا وقَالُوا لَا تذَرنَّ آلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا  .23

  وقَد أَضلُّوا كَثريا ولَا تزِد الظَّالمني إِلَّا ضلَالًا  .24

  مما خطيئَاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا نارا فَلَم يجِدوا لَهم من دون اللَّه أَنصارا  .25

26. نضِ ملَى الْأَرع ذَرلَا ت بر وحقَالَ نا واريد رِينالْكَاف   

  إِنك إِن تذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا  .27

رب اغْفر لي ولوالدي ولمن دخلَ بيتي مؤمنا وللْمؤمنِني والْمؤمنات ولَا تزِد الظَّالمني إِلَّا  .28
 تبارا 

 



  28 عدد آياتها -  72 سورة -سورة الجن 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآنا عجبا  .1

  يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه ولَن نشرِك بِربنا أَحدا  .2

3. هأَنا ولَدلَا وةً وباحذَ صخا اتا منبر دالَى جعت   

  وأَنه كَانَ يقُولُ سفيهنا علَى اللَّه شطَطًا  .4

  وأَنا ظَننا أَن لَّن تقُولَ الْإِنس والْجِن علَى اللَّه كَذبا  .5

  لٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًا وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجا .6

  وأَنهم ظَنوا كَما ظَننتم أَن لَّن يبعثَ اللَّه أَحدا  .7

  وأَنا لَمسنا السماء فَوجدناها ملئَت حرسا شديدا وشهبا  .8

9. سن يعِ فَمملسل دقَاعا مهنم دقْعا نا كُنأَنا ودصا رابهش لَه جِدعِ الْآنَ يمت  

  وأَنا لَا ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في الْأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشدا  .10

  وأَنا منا الصالحونَ ومنا دونَ ذَلك كُنا طَرائق قددا  .11

  للَّه في الْأَرضِ ولَن نعجِزه هربا وأَنا ظَننا أَن لَّن نعجِز ا .12

  وأَنا لَما سمعنا الْهدى آمنا بِه فَمن يؤمن بِربه فَلَا يخاف بخسا ولَا رهقًا  .13

14. دشا رورحت كلَئفَأُو لَمأَس نطُونَ فَما الْقَاسنمونَ وملسا الْمنا مأَنا و  

  وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَبا  .15

  وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماء غَدقًا  .16

  لنفْتنهم فيه ومن يعرِض عن ذكْرِ ربه يسلُكْه عذَابا صعدا  .17

18. عدفَلَا ت لَّهل اجِدسأَنَّ الْما ودأَح اللَّه عوا م  

  وأَنه لَما قَام عبد اللَّه يدعوه كَادوا يكُونونَ علَيه لبدا  .19

  قُلْ إِنما أَدعو ربي ولَا أُشرِك بِه أَحدا  .20

  قُلْ إِني لَا أَملك لَكُم ضرا ولَا رشدا  .21



  للَّه أَحد ولَن أَجِد من دونِه ملْتحدا قُلْ إِني لَن يجِرينِي من ا .22

  إِلَّا بلَاغًا من اللَّه ورِسالَاته ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيها أَبدا  .23

  صرا وأَقَلُّ عددا حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف نا .24

  قُلْ إِنْ أَدرِي أَقَرِيب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمدا  .25

  عالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا  .26

27. دصر هلْفخ نمو هيدنِ يين بم لُكسي هولٍ فَإِنسن رى مضتنِ ارا إِلَّا م  

 ليعلَم أَن قَد أَبلَغوا رِسالَات ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شيٍء عددا  .28

 



  20 عدد آياتها - 73 سورة - سورة المزمل 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  يا أَيها الْمزملُ  .1

  قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا  .2

  نقُص منه قَليلًا نِصفَه أَوِ ا .3

  أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلًا  .4

  إِنا سنلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا  .5

  إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطًْءا وأَقْوم قيلًا  .6

  إِنَّ لَك في اَلنهارِ سبحا طَوِيلًا  .7

8. و كبر ماذْكُرِ اسيلًا وتبت هلْ إِلَيتبت  

  رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتخذْه وكيلًا  .9

  واصبِر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا جميلًا  .10

  وذَرنِي والْمكَذِّبِني أُولي النعمة ومهلْهم قَليلًا  .11

12. نيا إِنَّ لَديمحجا أَنكَالًا و  

  وطَعاما ذَا غُصة وعذَابا أَليما  .13

  يوم ترجف الْأَرض والْجِبالُ وكَانت الْجِبالُ كَثيبا مهِيلًا  .14

  إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولًا  .15

16. بِيلًا فَعذًا وأَخ اهذْنولَ فَأَخسنُ الروعرى فص  

  فَكَيف تتقُونَ إِن كَفَرتم يوما يجعلُ الْوِلْدانَ شيبا  .17

  السماء منفَطر بِه كَانَ وعده مفْعولًا  .18

  إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شاء اتخذَ إِلَى ربه سبِيلًا  .19

 ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَائفَةٌ من الَّذين معك واللَّه إِنَّ .20
لع آنالْقُر نم رسيا توا مؤفَاقْر كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت ملع ارهالنلَ واللَّي رقَدأَن ي م



سيكُونُ منكُم مرضى وآخرونَ يضرِبونَ في الْأَرضِ يبتغونَ من فَضلِ اللَّه وآخرونَ 
 وا اللَّهأَقْرِضكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصيمأَقو هنم رسيا توا مؤفَاقْر بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتي

نسا حضا قَررأَج ظَمأَعا وريخ وه اللَّه ندع وهجِدرٍ تيخ نأَنفُِسكُم موا لمقَدا تما و
 يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهرفغتاسو 

 



  56 عدد آياتها - 74 سورة -سورة المدثر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  ثِّردا الْمها أَيي  

2. قُم رفَأَنذ   

3.  رفَكَب كبرو  

4.  رفَطَه كابيثو  

5.  رجفَاه زجالرو  

6.  ركْثتسن تنملَا تو  

7.  بِرفَاص كبرلو  

  فَإِذَا نقر في الناقُورِ  .8

9.  ِسريع موي ذئموي كفَذَل  

  علَى الْكَافرِين غَير يِسريٍ  .10

  ت وحيدا ذَرنِي ومن خلَقْ .11

  وجعلْت لَه مالًا ممدودا  .12

  وبنِني شهودا  .13

  ومهدت لَه تمهِيدا  .14

15.  أَنْ أَزِيد عطْمي ثُم  

  كَلَّا إِنه كَانَ لآياتنا عنِيدا  .16

  سأُرهقُه صعودا  .17

18.  رقَدو فَكَّر هإِن  

19.  رقَد فلَ كَيفَقُت  

   كَيف قَدر ثُم قُتلَ .20

21.  ظَرن ثُم  



22.  رسبو سبع ثُم  

23.  ركْبتاسو ربأَد ثُم  

24.  ثَرؤي رحذَا إِلَّا سفَقَالَ إِنْ ه  

  إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشرِ  .25

26.  قَرس يهلأُصس  

27.  قَرا سم اكرا أَدمو  

28.  ذَرلَا تي وقبلَا ت  

29. ةٌ لِّلْباحرِ لَوش  

30.  رشةَ ععسا تهلَيع  

31.  ينالَّذ نقيتسيوا لكَفَر ينةً لِّلَّذنتإِلَّا ف مهتدا علْنعا جمكَةً ولَائارِ إِلَّا مالن ابحا أَصلْنعا جمو
ذين أُوتوا الْكتاب والْمؤمنونَ وليقُولَ أُوتوا الْكتاب ويزداد الَّذين آمنوا إِميانا ولَا يرتاب الَّ

الَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْكَافرونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَلك يضلُّ اللَّه من يشاء 
  ا ذكْرى للْبشرِ ويهدي من يشاء وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو وما هي إِلَّ

  كَلَّا والْقَمرِ  .32

33.  ربلِ إِذْ أَداللَّيو  

34.  فَرحِ إِذَا أَسبالصو  

  إِنها لَإِحدى الْكُبرِ  .35

  نذيرا لِّلْبشرِ  .36

37.  رأَختي أَو مقَدتأَن ي نكُماء من شمل  

  كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ  .38

39. حنيِ إِلَّا أَصمالْي اب  

  في جنات يتساءلُونَ  .40

41.  نيرِمجنِ الْمع  



42.  قَري سف لَكَكُما سم  

43.  لِّنيصالْم نم كن قَالُوا لَم  

44.  نيكسالْم مطْعن كن لَمو  

45.  نيضائالْخ عم وضخا نكُنو  

  وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ  .46

  الْيقني حتى أَتانا  .47

48.  نيعافةُ الشفَاعش مهنفَعا تفَم  

49.  نيرِضعم ةرذْكنِ التع ما لَهفَم  

  كَأَنهم حمر مستنفرةٌ  .50

51.  ةرون قَسم تفَر  

  بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَن يؤتى صحفًا منشرةً  .52

  الْآخرةَ كَلَّا بل لَا يخافُونَ  .53

  كَلَّا إِنه تذْكرةٌ  .54

55.  هاء ذَكَرن شفَم  

56.  ةرفغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه وه اء اللَّهشونَ إِلَّا أَن يذْكُرا يمو 

 



  40 عدد آياتها - 75 سورة -سورة القيامة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  ةاميمِ الْقوبِي لَا أُقِْسم  

2. و ةامفْسِ اللَّوبِالن لَا أُقِْسم  

3.  هظَامع عمجانُ أَلَّن نالْإِنس بسحأَي  

4.  هاننب يوسلَى أَن نع رِينلَى قَادب  

5.  هامأَم رفْجيانُ لالْإِنس رِيدلْ يب  

6.  ةاميالْق موانَ يأَلُ أَيسي  

7.  رصالْب رِقفَإِذَا ب  

8. خو رالْقَم فس  

9.  رالْقَمو سمالش عمجو  

10.  فَرالْم نأَي ذئموانُ يقُولُ الْإِنسي  

11.  رزكَلَّا لَا و  

12.  قَرتسالْم ذئموي كبإِلَى ر  

13.  رأَخو ما قَدبِم ذئموانُ يأُ الْإِنسبني  

   بلِ الْإِنسانُ علَى نفِْسه بصريةٌ .14

15.  هيراذعأَلْقَى م لَوو  

16.  لَ بِهجعتل كانسل بِه كرحلَا ت  

17.  هآنقُرو هعما جنلَيإِنَّ ع  

18.  هآنقُر بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر  

19.  هانيا بنلَيإِنَّ ع ثُم  

  كَلَّا بلْ تحبونَ الْعاجِلَةَ  .20

  وتذَرونَ الْآخرةَ  .21



22. جةٌ وراضن ذئموي وه  

  إِلَى ربها ناظرةٌ  .23

  ووجوه يومئذ باسرةٌ  .24

  تظُن أَن يفْعلَ بِها فَاقرةٌ  .25

26.  ياقرالت تلَغكَلَّا إِذَا ب  

  وقيلَ من راقٍ  .27

28.  اقرالْف هأَن ظَنو  

  والْتفَّت الساق بِالساقِ  .29

30. ي كبإِلَى ر اقسالْم ذئمو  

  فَلَا صدق ولَا صلَّى  .31

  ولَكن كَذَّب وتولَّى  .32

  ثُم ذَهب إِلَى أَهله يتمطَّى  .33

  أَولَى لَك فَأَولَى  .34

  ثُم أَولَى لَك فَأَولَى  .35

  أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدى  .36

37. نمي نِين مطْفَةً من كي ى أَلَم  

  ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى  .38

  فَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى  .39

 أَلَيس ذَلك بِقَادرٍ علَى أَن يحيِي الْموتى  .40

 



  31 عدد آياتها - 76 سورة - سورة اإلنسان 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  نيح انلَى الْإِنسى علْ أَتا هذْكُورئًا ميكُن شي رِ لَمهالد نم  

  إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعا بصريا  .2

  إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا  .3

   وأَغْلَالًا وسعريا إِنا أَعتدنا للْكَافرِين سلَاسلَا .4

  إِنَّ الْأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها كَافُورا  .5

  عينا يشرب بِها عباد اللَّه يفَجرونها تفْجِريا  .6

  يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطريا  .7

8. امونَ الطَّعمطْعيا وريأَسا ويمتيا وينكسم هبلَى حع   

  إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نرِيد منكُم جزاء ولَا شكُورا  .9

  إِنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قَمطَرِيرا  .10

   وسرورا فَوقَاهم اللَّه شر ذَلك الْيومِ ولَقَّاهم نضرةً .11

  وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيرا  .12

  متكئني فيها علَى الْأَرائك لَا يرونَ فيها شمسا ولَا زمهرِيرا  .13

  ودانِيةً علَيهِم ظلَالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْليلًا  .14

15. ةضن فم ةهِم بِآنِيلَيع طَافيا وارِيرقَو تابٍ كَانأَكْوو   

  قَوارِير من فضة قَدروها تقْديرا  .16

  ويسقَونَ فيها كَأْسا كَانَ مزاجها زجنَبِيلًا  .17

  عينا فيها تسمى سلْسبِيلًا  .18

  ؤلُؤا منثُورا ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حِسبتهم لُ .19

  وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعيما وملْكًا كَبِريا  .20

  عاليهم ثياب سندسٍ خضر وإِستبرق وحلُّوا أَساوِر من فضة وسقَاهم ربهم شرابا طَهورا  .21



22. كُم ميعكَانَ ساء وزج ذَا كَانَ لَكُما إِنَّ هكُورش  

  إِنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ ترتِيلًا  .23

  فَاصبِر لحكْمِ ربك ولَا تطع منهم آثما أَو كَفُورا  .24

  واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصيلًا  .25

  ومن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا  .26

27. ؤيلًا إِنَّ ها ثَقموي ماءهرونَ وذَرياجِلَةَ وونَ الْعبحلَاء ي  

  نحن خلَقْناهم وشددنا أَسرهم وإِذَا شئْنا بدلْنا أَمثَالَهم تبديلًا  .28

  إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شاء اتخذَ إِلَى ربه سبِيلًا  .29

  ا أَن يشاء اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما وما تشاؤونَ إِلَّ .30

 يدخلُ من يشاء في رحمته والظَّالمني أَعد لَهم عذَابا أَليما  .31

 



  50 عدد آياتها - 77 سورة -سورة المرسالت 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والْمرسلَات عرفًا  .1

2. فَاتاصفًا فَالْعصع   

  والناشرات نشرا  .3

  فَالْفَارِقَات فَرقًا  .4

  فَالْملْقيات ذكْرا  .5

  عذْرا أَو نذْرا  .6

7.  عاقونَ لَودوعا تمإِن  

8.  تسطُم ومجفَإِذَا الن  

9.  تاء فُرِجمإِذَا السو  

10.  ِسفَتالُ نإِذَا الْجِبو  

11.  تلُ أُقِّتسإِذَا الرو  

12. ل لَتمٍ أُجوي أَي  

  ليومِ الْفَصلِ  .13

  وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ  .14

15.  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو  

16.  نيلالْأَو كلهن أَلَم  

17.  رِينالْآخ مهبِعتن ثُم  

18.  نيرِمجلُ بِالْمفْعن ككَذَل  

19.  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو  

  لَم نخلُقكُّم من ماء مهِنيٍ أَ .20

  فَجعلْناه في قَرارٍ مكنيٍ  .21



  إِلَى قَدرٍ معلُومٍ  .22

  فَقَدرنا فَنِعم الْقَادرونَ  .23

24.  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو  

  أَلَم نجعلِ الْأَرض كفَاتا  .25

  أَحياء وأَمواتا  .26

  سي شامخات وأَسقَيناكُم ماء فُراتا وجعلْنا فيها روا .27

28.  كَذِّبِنيلِّلْم ذئملٌ يويو  

  انطَلقُوا إِلَى ما كُنتم بِه تكَذِّبونَ  .29

  انطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي ثَلَاث شعبٍ  .30

  لَا ظَليلٍ ولَا يغنِي من اللَّهبِ  .31

  إِنها ترمي بِشررٍ كَالْقَصرِ  .32

33.  فْرص الَتجِم هكَأَن  

34.  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو  

  هذَا يوم لَا ينطقُونَ  .35

  ولَا يؤذَنُ لَهم فَيعتذرونَ  .36

37.  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو  

38.  نيلالْأَوو اكُمنعملِ جالْفَص موذَا يه  

39. يدفَك دكَي فَإِن كَانَ لَكُم ون  

40.  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو  

41.  ونيعلَالٍ وي ظف نيقتإِنَّ الْم  

  وفَواكه مما يشتهونَ  .42

  كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما كُنتم تعملُونَ  .43

44.  ِسننيحزِي الْمجن كا كَذَلإِن  



45.  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو  

  وتمتعوا قَليلًا إِنكُم مجرِمونَ كُلُوا  .46

47.  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو  

  وإِذَا قيلَ لَهم اركَعوا لَا يركَعونَ  .48

49.  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو  

 فَبِأَي حديث بعده يؤمنونَ  .50

 



  40 عدد آياتها - 78 سورة -سورة النبأ 

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  عم يتساءلُونَ  .1

  عنِ النبإِ الْعظيمِ  .2

  الَّذي هم فيه مختلفُونَ  .3

  كَلَّا سيعلَمونَ  .4

  ثُم كَلَّا سيعلَمونَ  .5

  أَلَم نجعلِ الْأَرض مهادا  .6

  والْجِبالَ أَوتادا  .7

  وخلَقْناكُم أَزواجا  .8

9. موا نلْنعجا واتبس كُم  

  وجعلْنا اللَّيلَ لباسا  .10

  وجعلْنا النهار معاشا  .11

  وبنينا فَوقَكُم سبعا شدادا  .12

  وجعلْنا سراجا وهاجا  .13

  وأَنزلْنا من الْمعصرات ماء ثَجاجا  .14

  لنخرِج بِه حبا ونباتا  .15

  فًا وجنات أَلْفَا .16

  إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ ميقَاتا  .17

  يوم ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا  .18

  وفُتحت السماء فَكَانت أَبوابا  .19

  وسيرت الْجِبالُ فَكَانت سرابا  .20

  إِنَّ جهنم كَانت مرصادا  .21



  للْطَّاغني مآبا  .22

23. يهف نيا لَابِثقَابا أَح  

  لَّا يذُوقُونَ فيها بردا ولَا شرابا  .24

  إِلَّا حميما وغَساقًا  .25

  جزاء وِفَاقًا  .26

  إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حسابا  .27

  وكَذَّبوا بِآياتنا كذَّابا  .28

  وكُلَّ شيٍء أَحصيناه كتابا  .29

  ا عذَابا فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّ .30

  إِنَّ للْمتقني مفَازا  .31

  حدائق وأَعنابا  .32

  وكَواعب أَترابا  .33

  وكَأْسا دهاقًا  .34

  لَّا يسمعونَ فيها لَغوا ولَا كذَّابا  .35

  جزاء من ربك عطَاء حسابا  .36

37. ما الرحمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس با رطَابخ هنكُونَ ملمنِ لَا ي  

  يوم يقُوم الروح والْملَائكَةُ صفا لَّا يتكَلَّمونَ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن وقَالَ صوابا  .38

  ذَلك الْيوم الْحق فَمن شاء اتخذَ إِلَى ربه مآبا  .39

قَرِيبا يوم ينظُر الْمرُء ما قَدمت يداه ويقُولُ الْكَافر يا لَيتنِي كُنت ترابا إِنا أَنذَرناكُم عذَابا  .40

 



  46 عدد آياتها - 79 سورة -سورة النازعات 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والنازِعات غَرقًا  .1

  والناشطَات نشطًا  .2

  والسابِحات سبحا  .3

4. قًا فَالسبس ابِقَات  

  فَالْمدبرات أَمرا  .5

  يوم ترجف الراجِفَةُ  .6

  تتبعها الرادفَةُ  .7

  قُلُوب يومئذ واجِفَةٌ  .8

  أَبصارها خاشعةٌ  .9

10.  ةرافي الْحونَ فوددرا لَمنقُولُونَ أَئي  

  أَئذَا كُنا عظَاما نخرةً  .11

  ك إِذًا كَرةٌ خاسرةٌ قَالُوا تلْ .12

  فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ  .13

14.  ةراهم بِالسفَإِذَا ه  

  هلْ أتاك حديثُ موسى  .15

  إِذْ ناداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ طُوى  .16

  اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى  .17

  فَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تزكَّى  .18

19. أَهى وشخفَت كبإِلَى ر كيد  

  فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى  .20

  فَكَذَّب وعصى  .21



  ثُم أَدبر يسعى  .22

  فَحشر فَنادى  .23

  فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى  .24

  فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآخرة والْأُولَى  .25

  إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لِّمن يخشى  .26

  أَأَنتم أَشد خلْقًا أَمِ السماء بناها  .27

  رفَع سمكَها فَسواها  .28

  وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها  .29

  والْأَرض بعد ذَلك دحاها  .30

  أَخرج منها ماءها ومرعاها  .31

  والْجِبالَ أَرساها  .32

  م متاعا لَّكُم ولأَنعامكُ .33

  فَإِذَا جاءت الطَّامةُ الْكُبرى  .34

  يوم يتذَكَّر الْإِنسانُ ما سعى  .35

  وبرزت الْجحيم لمن يرى  .36

  فَأَما من طَغى  .37

  وآثَر الْحياةَ الدنيا  .38

  فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى  .39

40. ى النهنو هبر قَامم افخ نا مأَمى وونِ الْهع فْس  

  فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى  .41

  يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها  .42

  فيم أَنت من ذكْراها  .43

  إِلَى ربك منتهاها  .44



  إِنما أَنت منذر من يخشاها  .45

 عشيةً أَو ضحاها كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا  .46

 



  42 عدد آياتها -  80 سورة -سورة عبس 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  عبس وتولَّى  .1

  أَن جاءه الْأَعمى  .2

  وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى  .3

  أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى  .4

  أَما منِ استغنى  .5

  فَأَنت لَه تصدى  .6

7. كَّى وزأَلَّا ي كلَيا عم  

  وأَما من جاءك يسعى  .8

  وهو يخشى  .9

  فَأَنت عنه تلَهى  .10

  كَلَّا إِنها تذْكرةٌ  .11

12.  هاء ذَكَرن شفَم  

13.  ةمكَرم فحي صف  

14.  ةرطَهم ةفُوعرم  

15.  ةفَري سدبِأَي  

16.  ةررامٍ برك  

17. لَ الْإِنسقُت ها أَكْفَرانُ م  

18.  لَقَهٍء خيش أَي نم  

19.  هرفَقَد لَقَهخ طْفَةن نم  

20.  هرسبِيلَ يالس ثُم  

21.  هرفَأَقْب هاتأَم ثُم  



22.  هراء أَنشإِذَا ش ثُم  

23.  هرا أَمقْضِ ما يكَلَّا لَم  

24.  هامانُ إِلَى طَعنظُرِ الْإِنسفَلْي  

25. با صا أَنباء صا الْمنب  

  ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا  .26

  فَأَنبتنا فيها حبا  .27

  وعنبا وقَضبا  .28

  وزيتونا ونخلًا  .29

  وحدائق غُلْبا  .30

  وفَاكهةً وأَبا  .31

32.  كُمامعأَنلو ا لَّكُماعتم  

  فَإِذَا جاءت الصاخةُ  .33

  مرُء من أَخيه يوم يفر الْ .34

35.  أَبِيهو هأُمو  

36.  نِيهبو هتباحصو  

37.  نِيهغأْنٌ يش ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ امل  

  وجوه يومئذ مسفرةٌ  .38

  ضاحكَةٌ مستبشرةٌ  .39

  ووجوه يومئذ علَيها غَبرةٌ  .40

  ترهقُها قَترةٌ  .41

42. ه كلَئةُ أُورةُ الْفَجالْكَفَر م 

 



  29 عدد آياتها - 81 سورة - سورة التكوير 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  تركُو سمإِذَا الش  

2.  ترانكَد ومجإِذَا النو  

3.  تريالُ سإِذَا الْجِبو  

4.  طِّلَتع ارشإِذَا الْعو  

5.  ترشح وشحإِذَا الْوو  

  حار سجرت وإِذَا الْبِ .6

7.  تجوز فُوسإِذَا النو  

8.  لَتئةُ سودؤوإِذَا الْمو  

9.  لَتذَنبٍ قُت بِأَي  

10.  ترشن فحإِذَا الصو  

11.  طَتاء كُشمإِذَا السو  

12.  ترعس يمحإِذَا الْجو  

13.  فَتلةُ أُزنإِذَا الْجو  

14.  ترضا أَحم فْسن تملع  

  لَا أُقِْسم بِالْخنسِ فَ .15

  الْجوارِ الْكُنسِ  .16

17.  سعسلِ إِذَا عاللَّيو  

18.  فَّسنحِ إِذَا تبالصو  

  إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ  .19

  ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكنيٍ  .20

  مطَاعٍ ثَم أَمنيٍ  .21



22.  وننجكُم بِمباحا صمو  

  أُفُقِ الْمبِنيِ ولَقَد رآه بِالْ .23

  وما هو علَى الْغيبِ بِضنِنيٍ  .24

  وما هو بِقَولِ شيطَان رجِيمٍ  .25

  فَأَين تذْهبونَ  .26

27.  نيالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه  

28.  يمقتسأَن ي نكُماء من شمل  

29. نيالَمالْع بر اء اللَّهشونَ إِلَّا أَن ياؤشا تمو  

 



  19 عدد آياتها - 82 سورة - سورة اإلنفطار 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  تاء انفَطَرمإِذَا الس  

2.  تثَرانت باكإِذَا الْكَوو  

3.  ترفُج ارإِذَا الْبِحو  

4.  ترثعب ورإِذَا الْقُبو  

5.  ترأَخو تما قَدم فْسن تملع  

  نسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِميِ يا أَيها الْإِ .6

7.  لَكدفَع اكوفَس لَقَكي خالَّذ  

8.  ككَّباء را شم ةورص ي أَيف  

  كَلَّا بلْ تكَذِّبونَ بِالدينِ  .9

10.  نيظافلَح كُملَيإِنَّ عو  

11.  بِنيا كَاتامرك  

  يعلَمونَ ما تفْعلُونَ  .12

  ر لَفي نعيمٍ إِنَّ الْأَبرا .13

  وإِنَّ الْفُجار لَفي جحيمٍ  .14

  يصلَونها يوم الدينِ  .15

16.  بِنيائا بِغهنع ما همو  

  وما أَدراك ما يوم الدينِ  .17

  ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ  .18

19. وي رالْأَمئًا ويفْسٍ شلِّن فْسن كلملَا ت موي لَّهل ذئم 

 



  36 عدد آياتها - 83 سورة -سورة المطففين 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  نيطَفِّفلٌ لِّلْميو  

  الَّذين إِذَا اكْتالُواْ علَى الناسِ يستوفُونَ  .2

  وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخِسرونَ  .3

4. بم مهأَن كأُولَئ ظُنوثُونَ أَلَا يع  

  ليومٍ عظيمٍ  .5

6.  نيالَمالْع برل اسالن قُومي موي  

  كَلَّا إِنَّ كتاب الفُجارِ لَفي سجنيٍ  .7

8.  نيجا سم اكرا أَدمو  

9.  قُومرم ابتك  

10.  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو  

  الَّذين يكَذِّبونَ بِيومِ الدينِ  .11

12. ميمٍ وأَث دتعإِلَّا كُلُّ م بِه كَذِّبا ي  

13.  نيلالْأَو رياطا قَالَ أَسناتآي هلَيلَى عتإِذَا ت  

  كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكِْسبونَ  .14

  كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَّمحجوبونَ  .15

  وا الْجحيمِ ثُم إِنهم لَصالُ .16

  ثُم يقَالُ هذَا الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ  .17

18.  نيلِّيي عارِ لَفرالْأَب ابتكَلَّا إِنَّ ك  

  وما أَدراك ما علِّيونَ  .19

20.  قُومرم ابتك  

  يشهده الْمقَربونَ  .21



  إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ  .22

23. كائلَى الْأَرونَ عنظُري   

  تعرِف في وجوههِم نضرةَ النعيمِ  .24

  يسقَونَ من رحيقٍ مختومٍ  .25

  ختامه مسك وفي ذَلك فَلْيتنافَسِ الْمتنافسونَ  .26

  ومزاجه من تسنِيمٍ  .27

  عينا يشرب بِها الْمقَربونَ  .28

  انواْ من الَّذين آمنوا يضحكُونَ إِنَّ الَّذين أَجرموا كَ .29

  وإِذَا مرواْ بِهِم يتغامزونَ  .30

31.  هِنيواْ فَكانقَلَب هِملواْ إِلَى أَهإِذَا انقَلَبو  

  وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ هؤلَاء لَضالُّونَ  .32

33.  نيظافح هِملَيلُوا عسا أُرمو  

34. الَّذ موكُونَ فَالْيحضالْكُفَّارِ ي نواْ منآم ين  

  علَى الْأَرائك ينظُرونَ  .35

 هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ  .36

 



  25 عدد آياتها - 84 سورة - سورة االنشقاق 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  قَّتاء انشمإِذَا الس  

2.  قَّتحا وهبرل تنأَذو  

  ذَا الْأَرض مدت وإِ .3

4.  لَّتختا ويها فم أَلْقَتو  

5.  قَّتحا وهبرل تنأَذو  

6.  يهلَاقا فَمحكَد كبإِلَى ر حكَاد كانُ إِنا الْإِنسها أَيي  

7.  ينِهمبِي هابتك يأُوت نا مفَأَم  

  فَسوف يحاسب حسابا يِسريا  .8

9. يا ووررسم هلإِلَى أَه بنقَل  

10.  رِهاء ظَهرو هابتك يأُوت نا مأَمو  

  فَسوف يدعو ثُبورا  .11

  ويصلَى سعريا  .12

  إِنه كَانَ في أَهله مسرورا  .13

14.  ورحأَن لَّن ي ظَن هإِن  

  بلَى إِنَّ ربه كَانَ بِه بصريا  .15

16. فَقِ فَلَا أُقِْسمبِالش   

17.  قسا وملِ واللَّيو  

18.  قسرِ إِذَا اتالْقَمو  

  لَتركَبن طَبقًا عن طَبقٍ  .19

  فَما لَهم لَا يؤمنونَ  .20

  وإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ لَا يسجدونَ  .21



  بلِ الَّذين كَفَرواْ يكَذِّبونَ  .22

23. وعا يبِم لَمأَع اللَّهونَ و  

  فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ  .24

25.  وننمم رغَي رأَج ملَه اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينإِلَّا الَّذ 

 



  22 عدد آياتها - 85 سورة -سورة البروج 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والسماء ذَات الْبروجِ  .1

2.  ودعومِ الْموالْيو  

3. و داهشو ودهشم  

4.  وددالْأُخ ابحلَ أَصقُت  

5.  قُودالْو ارِ ذَاتالن  

6.  ودا قُعهلَيع مإِذْ ه  

7.  ودهش نِنيمؤلُونَ بِالْمفْعا يلَى مع مهو  

8.  يدمزِيزِ الْحالْع وا بِاللَّهنمؤإِلَّا أَن ي مهنوا مقَما نمو  

9. الس لْكم ي لَهالَّذ هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَرو اتاوم  

 إِنَّ الَّذين فَتنوا الْمؤمنِني والْمؤمنات ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِ  .10

ت تجرِي من تحتها الْأَنهار ذَلك الْفَوز الْكَبِري إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لَهم جنا .11
12.  يددلَش كبر طْشإِنَّ ب  

13.  يدعيو ئدبي وه هإِن  

14.  وددالْو فُورالْغ وهو  

15.  جِيدشِ الْمرذُو الْع  

16.  رِيدا يالٌ لِّمفَع  

17.  ودنيثُ الْجدح اكلْ أَته  

   وثَمود فرعونَ .18

  بلِ الَّذين كَفَروا في تكْذيبٍ  .19

  واللَّه من ورائهِم محيطٌ  .20

21.  جِيدآنٌ مقُر ولْ هب  



22.  فُوظححٍ مي لَوف 

 



  17 عدد آياتها - 86 سورة - سورة الطارق 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والسماء والطَّارِقِ  .1

  رِق وما أَدراك ما الطَّا .2

3.  بالثَّاق مجالن  

  إِن كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيها حافظٌ  .4

5.  قلخ مانُ منظُرِ الْإِنسفَلْي  

  خلق من ماء دافقٍ  .6

  يخرج من بينِ الصلْبِ والترائبِ  .7

8.  رلَقَاد هعجلَى رع هإِن  

9.  رائرلَى السبت موي  

10.  ا لَهرٍ فَماصلَا نو ةن قُوم  

  والسماء ذَات الرجعِ  .11

  والْأَرضِ ذَات الصدعِ  .12

  إِنه لَقَولٌ فَصلٌ  .13

  وما هو بِالْهزلِ  .14

  إِنهم يكيدونَ كَيدا  .15

  وأَكيد كَيدا  .16

 فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا  .17

 



  19 عدد آياتها - 87 سورة -سورة األعلى 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  سبحِ اسم ربك الْأَعلَى  .1

  الَّذي خلَق فَسوى  .2

  والَّذي قَدر فَهدى  .3

  والَّذي أَخرج الْمرعى  .4

  فَجعلَه غُثَاء أَحوى  .5

  سنقْرِؤك فَلَا تنسى  .6

  جهر وما يخفَى إِلَّا ما شاء اللَّه إِنه يعلَم الْ .7

  ونيسرك للْيسرى  .8

  فَذَكِّر إِن نفَعت الذِّكْرى  .9

  سيذَّكَّر من يخشى  .10

  ويتجنبها الْأَشقَى  .11

  الَّذي يصلَى النار الْكُبرى  .12

  ثُم لَا يموت فيها ولَا يحيى  .13

  قَد أَفْلَح من تزكَّى  .14

  سم ربه فَصلَّى وذَكَر ا .15

  بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا  .16

  والْآخرةُ خير وأَبقَى  .17

  إِنَّ هذَا لَفي الصحف الْأُولَى  .18

 صحف إِبراهيم وموسى  .19

 



  26 عدد آياتها - 88 سورة - سورة الغاشية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. يثُ الْغدح اكلْ أَته ةياش  

  وجوه يومئذ خاشعةٌ  .2

  عاملَةٌ ناصبةٌ  .3

  تصلَى نارا حاميةً  .4

5.  ةنٍ آنِييع نقَى مست  

  لَّيس لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ  .6

  لَا يسمن ولَا يغنِي من جوعٍ  .7

  وجوه يومئذ ناعمةٌ  .8

  لسعيِها راضيةٌ  .9

  جنة عالية في  .10

  لَّا تسمع فيها لَاغيةً  .11

  فيها عين جارِيةٌ  .12

  فيها سرر مرفُوعةٌ  .13

  وأَكْواب موضوعةٌ  .14

  ونمارِق مصفُوفَةٌ  .15

  وزرابِي مبثُوثَةٌ  .16

17.  قَتلخ فونَ إِلَى الْإِبِلِ كَينظُرأَفَلَا ي  

18. فاء كَيمإِلَى السو تعفر   

19.  تبصن فالِ كَيإِلَى الْجِبو  

20.  تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَرو  

21.  ذَكِّرم ا أَنتمإِن فَذَكِّر  



  لَّست علَيهِم بِمصيطرٍ  .22

23.  كَفَرلَّى وون تإِلَّا م  

24.  رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبعفَي  

25.  مهابا إِينإِنَّ إِلَي  

26.  مهابسا حنلَيإِنَّ ع ثُم 

 



  30 عدد آياتها - 89 سورة -سورة الفجر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والْفَجرِ  .1

  ولَيالٍ عشرٍ  .2

  والشفْعِ والْوترِ  .3

  واللَّيلِ إِذَا يسرِ  .4

  هلْ في ذَلك قَسم لِّذي حجرٍ  .5

  عاد أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِ .6

7.  ادمالْع ذَات مإِر  

8.  ي الْبِلَادا فثْلُهم لَقخي ي لَمالَّت  

9.  ادبِالْو رخوا الصابج ينالَّذ ودثَمو  

10.  ادتي الْأَونَ ذوعرفو  

11.  ي الْبِلَادا فوطَغ ينالَّذ  

12.  ادا الْفَسيهوا ففَأَكْثَر  

13. س كبر هِملَيع بذَابٍ فَصطَ عو  

14.  ادصرلَبِالْم كبإِنَّ ر  

  فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ  .15

  وأَما إِذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ  .16

  رِمونَ الْيتيم كَلَّا بل لَّا تكْ .17

  ولَا تحاضونَ علَى طَعامِ الْمسكنيِ  .18

  وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَّما  .19

  وتحبونَ الْمالَ حبا جما  .20

  كَلَّا إِذَا دكَّت الْأَرض دكا دكا  .21



  وجاء ربك والْملَك صفا صفا  .22

23. بِج ذئموجِيَء يى والذِّكْر ى لَهأَنانُ والْإِنس ذَكَّرتي ذئموي منه  

  يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت لحياتي  .24

25.  دأَح هذَابع ذِّبعلَّا ي ذئموفَي  

26.  دأَح ثَاقَهو قوثلَا يو  

  يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ  .27

28. كبي إِلَى رجِعةً اريضرةً مياضر   

  فَادخلي في عبادي  .29

 وادخلي جنتي  .30

 



  20 عدد آياتها - 90 سورة -سورة البلد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  لَدذَا الْببِه لَا أُقِْسم  

2.  لَدذَا الْبلٌّ بِهح أَنتو  

3.  لَدا ومو دالوو  

4. انَ فا الْإِنسلَقْنخ لَقَد دي كَب  

5.  دأَح هلَيع رقْدأَن لَّن ي بسحأَي  

  يقُولُ أَهلَكْت مالًا لُّبدا  .6

7.  دأَح هري أَن لَّم بسحأَي  

  أَلَم نجعل لَّه عينينِ  .8

  ولسانا وشفَتينِ  .9

  وهديناه النجدينِ  .10

  فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ  .11

12. را أَدمةُ وقَبا الْعم اك  

13.  ةقَبر فَك  

14.  ةبغسي ممٍ ذوي يف امإِطْع أَو  

15.  ةبقْرا ذَا ميمتي  

16.  ةبرتا ذَا مينكسم أَو  

17.  ةمحرا بِالْمواصوترِ وبا بِالصواصوتوا ونآم ينالَّذ نكَانَ م ثُم  

18. ميالْم ابحأَص كلَئأُو ةن  

19.  ةأَمشالْم ابحأَص ما هناتوا بِآيكَفَر ينالَّذو  

 علَيهِم نار مؤصدةٌ  .20

 



  15 عدد آياتها - 91 سورة -سورة الشمس 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والشمسِ وضحاها  .1

  والْقَمرِ إِذَا تلَاها  .2

  والنهارِ إِذَا جلَّاها  .3

4. اللَّيا واهشغلِ إِذَا ي  

  والسماء وما بناها  .5

  والْأَرضِ وما طَحاها  .6

  ونفْسٍ وما سواها  .7

  فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها  .8

  قَد أَفْلَح من زكَّاها  .9

  وقَد خاب من دساها  .10

  كَذَّبت ثَمود بِطَغواها  .11

   إِذ انبعثَ أَشقَاها .12

  فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه ناقَةَ اللَّه وسقْياها  .13

  فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها  .14

 ولَا يخاف عقْباها  .15

 



  21 عدد آياتها -  92 سورة -سورة الليل 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. لِ إِذَا ياللَّيى وشغ  

  والنهارِ إِذَا تجلَّى  .2

  وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى  .3

  إِنَّ سعيكُم لَشتى  .4

  فَأَما من أَعطَى واتقَى  .5

  وصدق بِالْحسنى  .6

  فَسنيسره للْيسرى  .7

  وأَما من بخلَ واستغنى  .8

  وكَذَّب بِالْحسنى  .9

10. رسينى فَسرسلْعل ه  

  وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى  .11

  إِنَّ علَينا لَلْهدى  .12

  وإِنَّ لَنا لَلْآخرةَ والْأُولَى  .13

  فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى  .14

  لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى  .15

  الَّذي كَذَّب وتولَّى  .16

  وسيجنبها الْأَتقَى  .17

18. كَّى الَّذزتي الَهي متؤي ي  

  وما لأَحد عنده من نعمة تجزى  .19

  إِلَّا ابتغاء وجه ربه الْأَعلَى  .20

 ولَسوف يرضى  .21



 



  11 عدد آياتها - 93 سورة - سورة الضحى 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والضحى  .1

  واللَّيلِ إِذَا سجى  .2

3. كعدا وا قَلَى ممو كبر   

  ولَلْآخرةُ خير لَّك من الْأُولَى  .4

  ولَسوف يعطيك ربك فَترضى  .5

  أَلَم يجِدك يتيما فَآوى  .6

  ووجدك ضالا فَهدى  .7

  ووجدك عائلًا فَأَغْنى  .8

9.  رقْهفَلَا ت يمتا الْيفَأَم  

  لَا تنهر وأَما السائلَ فَ .10

 وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ  .11

 



  8 عدد آياتها - 94 سورة -سورة الشرح 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  كردص لَك حرشن أَلَم  

2.  كروِز نكا عنعضوو  

3.  كرظَه ي أَنقَضالَّذ  

4.  ككْرذ ا لَكنفَعرو  

5. سرِ يسالْع عا فَإِنَّ مر  

  إِنَّ مع الْعسرِ يسرا  .6

7.  بفَانص غْتفَإِذَا فَر  

8.  غَبفَار كبإِلَى رو 

 



  8 عدد آياتها -  95 سورة - سورة التين 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  ونتيالزنيِ والتو  

2.  ينِنيطُورِ سو  

  وهذَا الْبلَد الْأَمنيِ  .3

  نَ في أَحسنِ تقْوِميٍ لَقَد خلَقْنا الْإِنسا .4

5.  نيلاففَلَ سأَس اهنددر ثُم  

6.  وننمم رغَي رأَج مفَلَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينإِلَّا الَّذ  

  فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ  .7

8.  نيماككَمِ الْحبِأَح اللَّه سأَلَي 

 



  19 عدد آياتها -  96 سورة -سورة العلق 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاساقْر  

  خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ  .2

3.  مالْأَكْر كبرأْ واقْر  

  الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ  .4

5.  لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّمع  

  كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى  .6

7. آهى أَن رنغتاس   

  إِنَّ إِلَى ربك الرجعى  .8

  أَرأَيت الَّذي ينهى  .9

  عبدا إِذَا صلَّى  .10

  أَرأَيت إِن كَانَ علَى الْهدى  .11

  أَو أَمر بِالتقْوى  .12

  أَرأَيت إِن كَذَّب وتولَّى  .13

  أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى  .14

15. نتي ن لَّمكَلَّا لَئ ةياصا بِالنفَعسلَن ه  

16.  ئَةاطخ ةبكَاذ ةياصن  

  فَلْيدع ناديه  .17

  سندع الزبانِيةَ  .18

19.  رِباقْتو دجاسو هعطكَلَّا لَا ت 

 



  5 عدد آياتها -  97 سورة -سورة القدر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. الْقَد لَةي لَيف اهلْنا أَنزرِ إِن  

  وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ  .2

  لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ  .3

  تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ  .4

 سلَام هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ  .5

 



  8 عدد آياتها -  98 سورة - سورة البينة 

  سم اهللا الرمحن الرحيمب

  لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكني منفَكِّني حتى تأْتيهم الْبينةُ  .1

  رسولٌ من اللَّه يتلُو صحفًا مطَهرةً  .2

  فيها كُتب قَيمةٌ  .3

4. توا الْكأُوت ينالَّذ قفَرا تمةُ ونيالْب مهاءتا جم دعن بإِلَّا م اب  

5.  كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصيمقيفَاء ونح ينالد لَه نيصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو
 ةمالْقَي يند  

مشرِكني في نارِ جهنم خالدين فيها أُولَئك هم شر إِنَّ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْ .6
 ةرِيالْب  

7.  ةرِيالْب ريخ مه كلَئأُو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينإِنَّ الَّذ  

8. الخ ارها الْأَنهتحن ترِي مجت ندع اتنج هِمبر ندع مهاؤزج اللَّه يضا ردا أَبيهف يند
 هبر يشخ نمل كذَل هنوا عضرو مهنع 

 



  8 عدد آياتها - 99 سورة - سورة الزلزلة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها  .1

  وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها  .2

   ما لَها وقَالَ الْإِنسانُ .3

  يومئذ تحدثُ أَخبارها  .4

  بِأَنَّ ربك أَوحى لَها  .5

6.  مالَهما أَعورا لِّياتتأَش اسالن ردصي ذئموي  

7.  هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يفَم  

8.  هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يمو 

 



  11 عدد آياتها -  100 سورة -يات سورة العاد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والْعاديات ضبحا  .1

  فَالْمورِيات قَدحا  .2

  فَالْمغريات صبحا  .3

  فَأَثَرنَ بِه نقْعا  .4

  فَوسطْن بِه جمعا  .5

6.  ودلَكَن هبرانَ لإِنَّ الْإِنس  

7.  هِيدلَش كلَى ذَلع هإِنو  

8. و يددرِ لَشيالْخ بحل هإِن  

  أَفَلَا يعلَم إِذَا بعثر ما في الْقُبورِ  .9

  وحصلَ ما في الصدورِ  .10

11.  بِريلَّخ ذئموي م بِهِمهبإِنَّ ر 

 



  11 عدد آياتها - 101 سورة - سورة القارعة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الْقَارِعةُ  .1

  ارِعةُ ما الْقَ .2

  وما أَدراك ما الْقَارِعةُ  .3

4.  ثُوثباشِ الْمكَالْفَر اسكُونُ الني موي  

  وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنفُوشِ  .5

6.  هازِينوم ن ثَقُلَتا مفَأَم  

7.  ةياضر ةيشي عف وفَه  

8.  هازِينوم فَّتخ نا مأَمو  

  وِيةٌ فَأُمه ها .9

10.  هيا هم اكرا أَدمو  

 نار حاميةٌ  .11

 



  8 عدد آياتها -  102 سورة -سورة التكاثر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  كَاثُرالت اكُمأَلْه  

2.  قَابِرالْم مترى زتح  

  كَلَّا سوف تعلَمونَ  .3

  ثُم كَلَّا سوف تعلَمونَ  .4

5. لَمعت نيِ كَلَّا لَوقالْي لْمونَ ع  

6.  يمحنَّ الْجورلَت  

  ثُم لَترونها عين الْيقنيِ  .7

 ثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ  .8

 



  3 عدد آياتها -  103 سورة -سورة العصر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والْعصرِ  .1

  إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ  .2

 ذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ إِلَّا الَّ .3

 



  9 عدد آياتها -  104 سورة -سورة الهمزة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  ةزلُّم ةزملٌ لِّكُلِّ هيو  

2.  هددعالًا وم عمي جالَّذ  

3. أَخ الَهأَنَّ م بسحي هلَد  

4.  ةطَمي الْحذَنَّ فنبكَلَّا لَي  

  وما أَدراك ما الْحطَمةُ  .5

  نار اللَّه الْموقَدةُ  .6

7.  ةدلَى الْأَفْئع عطَّلي تالَّت  

  إِنها علَيهِم مؤصدةٌ  .8

9.  ةددمم دمي عف 

 



  5 عدد آياتها - 105 سورة -سورة الفيل 

  رمحن الرحيمبسم اهللا ال

  أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ  .1

  أَلَم يجعلْ كَيدهم في تضليلٍ  .2

  وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ  .3

  ترميهِم بِحجارة من سجيلٍ  .4

 فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍ  .5

 



  4ياتها  عدد آ-  106 سورة -سورة قريش 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  لإِيلَاف قُريشٍ  .1

2.  فيالصاء وتلَةَ الشرِح هِمإِيلَاف  

3.  تيذَا الْبه بوا ردبعفَلْي  

4.  فوخ نم مهنآموعٍ ون جم مهمي أَطْعالَّذ 

 



  7 عدد آياتها -  107 سورة -سورة الماعون 

  رحيمبسم اهللا الرمحن ال

  أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ  .1

2.  يمتالْي عدي يالَّذ كفَذَل  

  ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكنيِ  .3

4.  لِّنيصلٌ لِّلْميفَو  

  الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ  .5

  الَّذين هم يراؤونَ  .6

 ويمنعونَ الْماعونَ  .7

 



  3 عدد آياتها -  108 سورة -لكوثر سورة ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  ثَرالْكَو اكنطَيا أَعإِن  

2.  رحانو كبرلِّ لفَص  

3.  رتالْأَب وه انِئَكإِنَّ ش 

 



  6 عدد آياتها -  109 سورة -سورة الكافرون 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ  .1

  لَا أَعبد ما تعبدونَ  .2

3.  دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنتو  

4.  مدتبا عم ابِدا علَا أَنو  

5.  دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنتو  

 لَكُم دينكُم ولي دينِ  .6

 



  3 عدد آياتها -  110 سورة -سورة النصر 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1. صاء نإِذَا ج حالْفَتو اللَّه ر  

  ورأَيت الناس يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجا  .2

 فَسبح بِحمد ربك واستغفره إِنه كَانَ توابا  .3

 



  5 عدد آياتها -  111 سورة -سورة المسد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  بتبٍ وا أَبِي لَهدي تبت  

2.  با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم  

  سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ  .3

  وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ  .4

5.  دسن ملٌ مبا حهي جِيدف 

 



  4 عدد آياتها - 112 سورة - سورة اإلخالص 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

1.  دأَح اللَّه وقُلْ ه  

2.  دمالص اللَّه  

3.  ولَدي لَمو دلي لَم  

4.  دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمو 

 



  5 عدد آياتها - 113 سورة -سورة الفلق 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ  .1

2.  لَقا خم رن شم  

3.  قَبقٍ إِذَا وغَاس رن شمو  

4. قَدي الْعف فَّاثَاتالن رن شمو   

5.  دسإِذَا ح داسح رن شمو 

 



  6 عدد آياتها -  114 سورة -سورة الناس 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ  .1

  ملك الناسِ  .2

  إِلَه الناسِ  .3

  من شر الْوسواسِ الْخناسِ  .4

  الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ  .5

6. الْجِن ناسِ مالن و ة 

 



 


