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 سورة الفاحتة -1
ُد ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمنَي )1الرحيم ) الرمحن هللا بسم مح يَن )3( الرهمححََن الرهَحيَم )2( احلَح ( َإيهاَك 4( َماَلَك يـَوحَم الدَ 

َتَعنُي ) َدنَا الصَ رَاَط 5نـَعحُبُد َوَإيهاَك َنسح َتَقيَم )( اهح َت َعَليحَهمح َغْيحَ الحَمغحُضوَب َعَليحَهمح 6الحُمسح ( َصَراَط الهَذيَن أَنـحَعمح
 (7َوال الضهالَ نَي )

 سورة البقرة -2
 بسم هللا الرمحن الرحيم

يُموَن الصهالة َوِمها َرَزقـحَناُهمح ( الهَذيَن يـُؤحَمُنوَن بَالحَغيحَب َويُقَ 2( َذَلَك الحَكَتاُب ال رَيحَب َفيَه ُهًدى لَلحُمتهَقنَي )1امل )
( أُوحلََئَك َعَلى ُهًدى 4( َوالهَذيَن يـُؤحَمُنوَن ِبَا أُنحزََل َإلَيحَك َوَما أُنحزََل َمنح قـَبحَلَك َوبَاآلخَرَة ُهمح يُوَقُنوَن )3يُنَفُقوَن )

َلُحوَن ) لََئَك ُهمح الحُمفح ( 6َكَفُروا َسَواٌء َعَليحَهمح ءأَنَذرحتـَُهمح أَمح ملَح تُنَذرحُهمح ال يـُؤحَمُنوَن )( َإنه الهَذيَن  5َمنح َرّبَ َمح َوأُوح
ُ َعَلى قـُُلوَّبَمح َوَعَلى ََسحَعَهمح َوَعَلى أَبحَصارََهمح َغَشاَوٌة َوهَلُمح َعَذاٌب َعَظيٌم ) ( َوَمنح النهاَس َمنح يـَُقوُل آَمنها 7َخَتَم اّلِله

ُعُروَن )8اآلَخَر َوَما ُهمح ِبُؤحَمَننَي ) بَاّلِلَه َوبَالحيَـوحمَ  َ َوالهَذيَن آَمُنوا َوَما َُيحَدُعوَن َإاله أَنُفَسُهمح َوَما َيشح ( 9( ُُيَاَدُعوَن اّلِله
َذبُوَن ) ُ َمَرضاً َوهَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم ِبَا َكانُوا َيكح يَل هَلُمح ال تـُفحَسُدوا ِف ( َوَإَذا قَ 11ِف قـُُلوَّبَمح َمَرٌض فـََزاَدُهمح اّلِله

َلُحوَن ) َا ََنحُن ُمصح ُعُروَن )11اأَلرحَض قَاُلوا َإَّنه َسُدوَن َوَلَكنح ال َيشح ( َوَإَذا َقيَل هَلُمح آَمُنوا 12( َأال َإنـهُهمح ُهمح الحُمفح
( َوَإَذا َلُقوا الهَذيَن 13السَُّفَهاُء َوَلَكنح ال يـَعحَلُموَن ) َكَما آَمَن النهاُس قَاُلوا أَنـُؤحَمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء َأال َإنـهُهمح ُهمح 

زَئُوَن ) تَـهح َا ََنحُن ُمسح زَُئ َّبَمح َوََيُدُُّهمح 14آَمُنوا قَالُوا آَمنها َوَإَذا َخَلوحا َإََل َشَياَطيَنَهمح قَاُلوا َإنها َمَعُكمح َإَّنه تَـهح ُ َيسح ( اّلِله
َتَديَن )15ُهوَن )ِف طُغحَياَِنَمح يـَعحمَ  َُدى َفَما َرَِبَتح َِتَارَتـُُهمح َوَما َكانُوا ُمهح تَـَروحا الضهالَلَة بَاهلح لََئَك الهَذيَن اشح ( 16( أُوح

ُ بَُنورََهمح َوتـَرََكُهمح ِف ظُ  َلُه َذَهَب اّلِله تَـوحَقَد نَاراً فـََلمها َأَضاَءتح َما َحوح ٍت ال يـُبحَصُروَن ُلَماَمثـَُلُهمح َكَمَثَل الهَذي اسح
ٌي فـَُهمح ال يـَرحَجُعوَن )17) ٌم ُعمح ( أَوح َكَصيَ ٍب َمنح السهَماَء َفيَه ظُُلَماٌت َوَرعحٌد َوبـَرحٌق ََيحَعُلوَن 18( ُصمٌّ ُبكح

ُ حمَُيٌط بَالحَكاَفرَيَن ) الحبَـرحُق َُيحَطُف أَبحَصاَرُهمح ُكلهَما  ( َيَكادُ 19َأَصابََعُهمح َِف آَذاَِنَمح َمنح الصهَواَعَق َحَذَر الحَموحَت َواّلِله
َعَهمح َوأَبحَصارََهمح إَ  ُ َلَذَهَب َبَسمح ٍء َأَضاَء هَلُمح َمَشوحا َفيَه َوَإَذا َأظحَلَم َعَليحَهمح قَاُموا َوَلوح َشاَء اّلِله َ َعَلى ُكلَ  َشيح نه اّلِله

( الهَذي َجَعَل 21الهَذي َخَلَقُكمح َوالهَذيَن َمنح قـَبحَلُكمح َلَعلهُكمح تـَتـهُقوَن )( يَا أَيُـَّها النهاُس اعحُبُدوا رَبهُكمح 21َقَديٌر )
رََج بََه َمنح الثهَمَراَت رَزحقاً َلكُ  مح َفال َِتحَعُلوا ّلَِلَه أَنَداداً َلُكمح اأَلرحَض َفرَاشاً َوالسهَماَء بََناًء َوأَنـحَزَل َمنح السهَماَء َماًء فََأخح
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وَن ( َوَإنح ُكنُتمح ِف رَيحٍب ِمها نـَزهلحَنا َعَلى َعبحَدنَا فَأحتُوا َبُسورٍَة َمنح َمثحَلَه َوادحُعوا ُشَهَداءَُكمح َمنح دُ 22نـحُتمح تـَعحَلُموَن )َوأَ 
َعُلوا فَاتـهُقوا النهاَر الهَت 23اّلِلَه َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي ) َعُلوا َوَلنح تـَفح َجارَُة أَُعدهتح ( فََإنح ملَح تـَفح  َوُقوُدَها النهاُس َواحلَح

َها ( َوَبشَ رح الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َأنه هَلُمح َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر ُكلهَما ُرزَ 24لَلحَكاَفرَيَن ) ُقوا َمنـح
( 25َمنح قـَبحُل َوأُتُوا بََه ُمَتَشاَّباً َوهَلُمح َفيَها أَزحَواٌج ُمَطههَرٌة َوُهمح َفيَها َخاَلُدوَن ) َمنح ََثََرٍة رَزحقاً قَاُلوا َهَذا الهَذي ُرزَقـحَنا

َرَب َمَثاًل َما بـَُعوَضًة َفَما فـَوحقـََها فََأمها الهَذيَن آَمُنوا فـَيَـعحَلُموَن أَنه  َيي َأنح َيضح َتحح قُّ َمنح َرّب ََ َإنه اّلِلَه ال َيسح مح َوأَمها ُه احلَح
َدي بََه َكَثْياً َوَما يُ  ُ َّبََذا َمَثاًل ُيَضلُّ بََه َكَثْياً َويـَهح ( 26َضلُّ بََه َإاله الحَفاَسَقنَي )الهَذيَن َكَفُروا فـَيَـُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد اّلِله

َد اّلِلَه َمنح بـَعحَد َميثَاَقَه َويـَقحطَُعوَن َما أَ  َسُدوَن َِف اأَلرحَض أُوحلََئَك ُهمح الهَذيَن يَنُقُضوَن َعهح ُ بََه َأنح يُوَصَل َويـُفح َمَر اّلِله
َاَسُروَن ) َياُكمح ُُثه َُيَيُتُكمح ُُثه ُُيحَييُكمح ُُثه َإلَيحَه تـُرحَجعُ 27اْلح َواتاً فََأحح ُفُروَن بَاّلِلَه وَُكنُتمح أَمح ( ُهَو 28وَن )( َكيحَف َتكح

ٍء َعَليٌم الهَذي َخَلَق َلُكمح َما  تَـَوى َإََل السهَماَء َفَسوهاُهنه َسبحَع ََسَاَواٍت َوُهَو َبُكلَ  َشيح يعاً ُُثه اسح ِف اأَلرحَض َجََ
َسُد َفيَها وَ 29) َفُك الد َ ( َوَإذح قَاَل رَبَُّك لَلحَمالَئَكَة َإّن َ َجاَعٌل ِف اأَلرحَض َخَليَفًة قَاُلوا َأَِتحَعُل َفيَها َمنح يـُفح َماَء َيسح

ُس َلَك قَاَل َإّن َ أَعحَلُم َما ال تـَعحَلُموَن ) َدَك َونـَُقدَ  َاَء ُكلهَها ُُثه َعَرَضُهمح َعَلى 31َوََنحُن ُنَسبَ ُح َِبَمح ( َوَعلهَم آَدَم اأَلَسح
َاَء َهُؤالء َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي ) تَـَنا َإنهَك ( قَاُلوا ُسبح 31الحَمالَئَكَة فـََقاَل أَنحَبُئوّن بََأَسح َحاَنَك ال َعلحَم لََنا َإاله َما َعلهمح

َكيُم ) َائََهمح قَاَل َأملَح أَُقلح َلُكمح َإّن َ َأعحلَ 32أَنحَت الحَعَليُم احلَح َاَئَهمح فـََلمها أَنـحَبَأُهمح بََأَسح ُم َغيحَب ( قَاَل يَا آَدُم أَنحَبئـحُهمح بََأَسح
ُتُموَن )َواأَلرحَض َوَأعحلَ  السهَمَواتَ  ُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا َإاله 33ُم َما تـُبحُدوَن َوَما ُكنُتمح َتكح ( َوَإذح قـُلحَنا لَلحَمالَئَكَة اسح

بَـَر وََكاَن َمنح الحَكاَفرَيَن ) َتكح َها َرَغداً حَ 34َإبحَليَس َأََب َواسح َنهَة وَُكال َمنـح ُكنح أَنحَت َوَزوحُجَك اجلح يحُث ( َوقـُلحَنا يَا آَدُم اسح
َربَا َهَذَه الشهَجَرَة فـََتُكونَا َمنح الظهاَلَمنَي ) َربَا َهَذَه الشهَجَرَة َوال تـَقح َها 35َشئحُتَما َوال تـَقح َُما الشهيحطَاُن َعنـح ( فََأَزهله

َبطُوا بـَعحُضُكمح لَبَـعحٍض َعُدوٌّ َوَلُكمح ِف األَ  َرَجُهَما ِمها َكانَا َفيَه َوقـُلحَنا اهح تَـَقرٌّ َوَمَتاٌع َإََل َحنٍي )فََأخح ( 36رحَض ُمسح
يعاً فََإمها يَأحتَيَـنهُكمح َمّنَ  37فـَتَـَلقهى آَدُم َمنح رَب ََه َكَلَماٍت فـََتاَب َعَليحَه َإنهُه ُهَو التـهوهاُب الرهَحيُم ) َها َجََ َبطُوا َمنـح ( قـُلحَنا اهح

لََئَك َأصحَحاُب 38مح َوال ُهمح َُيحَزنُوَن )ُهًدى َفَمنح تََبَع ُهَداَي َفال َخوحٌف َعَليحهَ  بُوا بَآيَاتََنا أُوح ( َوالهَذيَن َكَفُروا وََكذه
دَُكمح 39النهاَر ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن ) َدي أُوَف بََعهح ُت َعَليحُكمح َوَأوحُفوا بََعهح َرائَيَل اذحُكُروا نَعحَمَت الهَت أَنـحَعمح ( يَا َبَّن َإسح

تَـُروا بَآيَاِت ََثَناً قَ 41فَارحَهُبوَن ) َوَإيهايَ  قاً َلَما َمَعُكمح َوال َتُكونُوا َأوهَل َكاَفٍر بََه َوال َتشح َليالً ( َوآَمُنوا ِبَا أَنَزلحُت ُمَصدَ 
قه َوأَنـحُتمح تـَعحلَ 41َوَإيهاَي فَاتـهُقوَن ) ُتُموا احلَح قه بَالحَباَطَل َوَتكح ( َوأََقيُموا الصهالَة َوآتُوا الزهَكاَة 42ُموَن )( َوال تـَلحَبُسوا احلَح

ُلوَن الحَكَتاَب أََفال تـَعحَقُلوَن )43َوارحَكُعوا َمَع الرهاَكَعنَي ) ( 44( أَتَأحُمُروَن النهاَس بَالحربَ  َوتَنَسوحَن أَنُفَسُكمح َوأَنـحُتمح تـَتـح
َتَعيُنوا بَالصهربحَ َوالصهالَة َوَإنـهَها َلكَ  َاَشَعنَي )َواسح ( الهَذيَن َيظُنُّوَن أَنـهُهمح ُمالُقو َرّبَ َمح َوأَنـهُهمح إَلَيحَه 45َبْيٌَة َإاله َعَلى اْلح

ُت َعَليحُكمح َوَأّن َ َفضهلحُتُكمح َعَلى الحَعاَلَمنَي )46رَاَجُعوَن ) َرائَيَل اذحُكُروا نَعحَمَت الهَت أَنـحَعمح ا ( َواتـهُقو 47( يَا َبَّن َإسح
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ٌل َوال ُهمح يُنَصُرو  َها َعدح َها َشَفاَعٌة َوال يـُؤحَخُذ َمنـح َبُل َمنـح ( َوَإذح 48َن )يـَوحماً ال َِتحزَي نـَفحٌس َعنح نـَفحٍس َشيحئاً َوال يـُقح
ُيوَن َنسَ  َتحح َناُكمح َمنح آَل َفرحَعوحَن َيُسوُموَنُكمح ُسوَء الحَعَذاَب يَُذِبَ ُوَن أَبـحَناءَُكمح َوَيسح اءَُكمح َوِف َذَلُكمح َبالٌء َمنح ََنهيـح

َناُكمح َوَأغحَرقـحَنا آَل َفرحَعوحَن َوأَنـحُتمح تَنظُُروَن )49رَبَ ُكمح َعَظيٌم ) َر فََأَنحَيـح نَا ُموَسى 51( َوَإذح فـََرقـحَنا َبُكمح الحَبحح ( َوَإذح َواَعدح
َل َمنح بـَعحَدَه وَ  ُُتح الحَعجح َلًة ُُثه اَّتهَذح ُكُروَن 51أَنـحُتمح ظَاَلُموَن )أَرحبََعنَي لَيـح ( ُُثه َعَفوحنَا َعنحُكمح َمنح بـَعحَد َذَلَك َلَعلهُكمح َتشح

َتُدوَن )52) َنا ُموَسى الحَكَتاَب َوالحُفرحقَاَن َلَعلهُكمح تـَهح ُتمح 53( َوَإذح آتـَيـح ( َوَإذح قَاَل ُموَسى لََقوحَمَه يَا قـَوحَم َإنهُكمح ظََلمح
ٌر َلُكمح َعنحَد بَارََئُكمح فـََتاَب َعلَ أَنُفَسُكمح بَاَّتَ َ  َل فـَُتوبُوا َإََل بَارََئُكمح فَاقـحتـُُلوا أَنُفَسُكمح َذَلُكمح َخيـح يحُكمح َإنهُه اذَُكمح الحَعجح

َرًة فَأَ 54ُهَو التـهوهاُب الرهَحيُم ) َ َجهح َخَذتحُكمح الصهاَعَقُة َوأَنـحُتمح ( َوَإذح قـُلحُتمح يَا ُموَسى َلنح نـُؤحَمَن َلَك َحَّته نـََرى اّلِله
ُكُروَن )55تَنظُُروَن ) ( َوظَلهلحَنا َعَليحُكمح الحَغَماَم َوأَنَزلحَنا َعَليحُكمح الحَمنه 56( ُُثه بـََعثـحَناُكمح َمنح بـَعحَد َموحَتُكمح َلَعلهُكمح َتشح

( َوَإذح قـُلحَنا ادحُخُلوا َهَذَه 57ونَا َوَلَكنح َكانُوا أَنُفَسُهمح َيظحَلُموَن )َوالسهلحَوى ُكُلوا َمنح طَيَ َباَت َما َرَزقـحَناُكمح َوَما ظََلمُ 
َها َحيحُث َشئحُتمح َرَغداً َوادحُخُلوا الحَباَب ُسجهداً َوُقوُلوا َحطهٌة نـَغحَفرح َلُكمح َخطَايَا  ُكمح َوَسَنزَيُد الحَقرحيََة َفُكُلوا َمنـح

َسَننَي ) زاً َمنح السهَماَء ِبَا  ( فـََبدهَل 58الحُمحح َر الهَذي َقيَل هَلُمح فَأَنَزلحَنا َعَلى الهَذيَن ظََلُموا رَجح الهَذيَن ظََلُموا قـَوحالً َغيـح
ُسُقوَن ) رَ 59َكانُوا يـَفح َجَر فَانَفَجَرتح َمنحُه اثـحَنَتا َعشح َقى ُموَسى لََقوحَمَه فـَُقلحَنا اضحَربح بََعَصاَك احلَح َتسح َة َعيحناً ( َوَإذح اسح

َسَديَن ) رَبُوا َمنح رَزحَق اّلِلَه َوال تـَعحثـَوحا َِف اأَلرحَض ُمفح َربـَُهمح ُكُلوا َواشح ( َوَإذح قـُلحُتمح يَا ُموَسى 61َقدح َعَلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمشح
َلَها َلنح َنصحربَ َعَلى طََعاٍم َواَحٍد فَادحُع لََنا رَبهَك ُُيحرَجح لََنا ِمها تـُنحَبُت اأَلرح  ُض ُُيحرَجح لََنا ِمها تـُنحَبُت اأَلرحُض َمنح بـَقح

َبطُوا ٌر اهح َتبحَدُلوَن الهَذي ُهَو أَدحََن بَالهَذي ُهَو َخيـح َمصحراً فََإنه َلُكمح َما  َوَقثهاَئَها َوُفوَمَها َوَعَدَسَها َوَبَصَلَها قَاَل أََتسح
لهُة  تُـُلوَن َسأَلحُتمح َوُضرََبتح َعَليحَهمح الذَ  ُفُروَن بَآيَاَت اّلِلَه َويـَقح َكَنُة َوبَاُءوا بََغَضٍب َمنح اّلِلَه َذَلَك بَأَنـهُهمح َكانُوا َيكح َوالحَمسح

قَ  َذَلَك ِبَا َعَصوحا وََكانُوا يـَعحَتُدوَن ) َوالصهابََئنَي َمنح ( َإنه الهَذيَن آَمُنوا َوالهَذيَن َهاُدوا َوالنهَصاَرى 61النهَبيَ نَي بََغْيحَ احلَح
ُرُهمح َعنحَد َرّبَ َمح َوال َخوحٌف َعلَ  يحَهمح َوال ُهمح َُيحَزنُوَن آَمَن بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخَر َوَعَمَل َصاحَلاً َوَعَمَل َصاحَلاً فـََلُهمح َأجح

نَا َميثَاَقُكمح َوَرفـَعحَنا فـَوحَقُكمح الطُّوَر ُخُذوا َما آتَـ 62) َناُكمح بَُقوهٍة َواذحُكُروا َما َفيَه َلَعلهُكمح تـَتـهُقوَن )( َوَإذح َأَخذح ( ُُثه 63يـح
َاَسرَيَن ) َُتُه َلُكنُتمح َمنح اْلح ُل اّلِلَه َعَليحُكمح َوَرمحح ُتمح الهَذيَن اعحَتَدوحا 64تـََولهيحُتمح َمنح بـَعحَد َذَلَك فـََلوحال َفضح ( َوَلَقدح َعَلمح

َ َيَديـحَها َوَما َخلحَفَها َوَموحَعظًَة 65ُقلحَنا هَلُمح ُكونُوا َقَرَدًة َخاَسَئنَي )َمنحُكمح َِف السهبحَت فَـ  ( َفَجَعلحَناَها َنَكااًل َلَما بـَنيح
َِبُوا بـََقَرًة قَاُلوا أَتـَتهَخُذنَا ُهُزو 66لَلحُمتهَقنَي ) اً قَاَل أَُعوُذ بَاّلِلَه َأنح ( َوَإذح قَاَل ُموَسى لََقوحَمَه َإنه اّلِلَه يَأحُمرُُكمح َأنح َتذح

َاَهَلنَي ) ٌر َعَوانٌ 67َأُكوَن َمنح اجلح ح لََنا َما َهَي قَاَل َإنهُه يـَُقوُل َإنـهَها بـََقَرٌة ال فَاَرٌض َوال َبكح  ( قَاُلوا ادحُع لََنا رَبهَك يـُبَـنيَ 
َ َذَلَك فَافـحَعُلوا َما تـُؤحَمُروَن ) َراُء فَاَقٌع ( قَاُلوا ادحُع لََنا رَ 68بـَنيح ح لََنا َما َلوحنـَُها قَاَل َإنهُه يـَُقوُل إَنـهَها بـََقَرٌة َصفح بهَك يـُبَـنيَ 

ُ َلُمهح 69َلوحنـَُها َتُسرُّ النهاَظرَيَن ) َنا َوَإنها َإنح َشاَء اّلِله ح لََنا َما َهَي َإنه الحبَـَقَر َتَشابََه َعَليـح ُدوَن تَ ( قَاُلوا ادحُع لََنا رَبهَك يـُبَـنيَ 
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رحَث ُمَسلهَمٌة ال َشَيَة َفيَها قَا71) َقي احلَح ُلوا اآلَن َجئحَت ( قَاَل َإنهُه يـَُقوُل إَنـهَها بـََقَرٌة ال َذُلوٌل تَُثُْي اأَلرحَض َوال َتسح
َعُلوَن ) قَ  َفَذَِبُوَها َوَما َكاُدوا يـَفح ُتُموَن ) ( َوَإذح قـَتَـلحُتمح نـَفحساً فَادهارَأحُُتح َفيَها71بَاحلَح ُ ُُمحرٌَج َما ُكنُتمح َتكح ( فـَُقلحَنا 72َواّلِله

ُ الحَموحَتى َويُرَيُكمح آيَاتََه َلَعلهُكمح تـَعحَقُلوَن ) ( ُُثه َقَستح قـُُلوُبُكمح َمنح بـَعحَد َذَلَك 73اضحرَبُوُه بَبَـعحَضَها َكَذَلَك ُُيحَي اّلِله
َوًة وَ  َجارََة أَوح َأَشدُّ َقسح رُُج َمنحُه الحَماُء َفَهَي َكاحلَح َها َلَما َيشهقهُق فـََيخح َجارََة َلَما يـَتَـَفجهُر َمنحُه األَنـحَهاُر َوَإنه َمنـح َإنه َمنح احلَح

ُ بََغاَفٍل َعمها تـَعحَمُلوَن ) َيَة اّلِلَه َوَما اّلِله َبُط َمنح َخشح َها َلَما يـَهح ُكمح َوَقدح َكاَن ( أَفـََتطحَمُعوَن َأنح يـُؤحَمُنوا لَ 74َوَإنه َمنـح
َمُعوَن َكالَم اّلِلَه ُُثه ُُيَر َُفونَُه َمنح بـَعحَد َما َعَقُلوُه َوُهمح يـَعحَلُموَن ) ُهمح َيسح ( َوَإَذا لَُقوا الهَذيَن آَمُنوا قَالُوا 75َفرَيٌق َمنـح

ثُونـَُهمح ِبَا فـَتَ  ُ َعَليحُكمح لَُيَحاجُّوُكمح بََه َعنحَد رَبَ ُكمح أََفال تـَعحَقُلوَن آَمنها َوَإَذا َخال بـَعحُضُهمح َإََل بـَعحٍض قَاُلوا َأحُتَدَ  َح اّلِله
( َوَمنـحُهمح أُمَ يُّوَن ال يـَعحَلُموَن الحَكَتاَب َإاله أََماّنه َوَإنح 77( َأَوال يـَعحَلُموَن َأنه اّلِلَه يـَعحَلُم َما ُيَسرُّوَن َوَما يـُعحَلُنوَن )76)

تَـُروا بََه ََثَن78وَن )ُهمح َإاله َيظُنُّ  تُُبوَن الحَكَتاَب بَأَيحَديَهمح ُُثه يـَُقوُلوَن َهَذا َمنح َعنحَد اّلِلَه لََيشح اً قََليالً ( فـََويحٌل لَلهَذيَن َيكح
َسُبوَن ) ُُتح ( َوقَاُلوا َلنح ََتَسهَنا 79فـََويحٌل هَلُمح ِمها َكَتَبتح أَيحَديَهمح َوَويحٌل هَلُمح ِمها َيكح النهاُر َإاله أَيهاماً َمعحُدوَدًة ُقلح أَاَّتهَذح

َدُه أَمح تـَُقوُلوَن َعَلى اّلِلَه َما ال تـَعحَلُموَن ) ُ َعهح داً فـََلنح ُُيحَلَف اّلِله ( بـََلى َمنح َكَسَب َسيَ َئًة َوَأَحاَطتح 81َعنحَد اّلِلَه َعهح
لََئَك َأصحَحاُب النهارَ  ( َوالهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت أُوحلََئَك َأصحَحاُب 81ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن ) بََه َخَطيَئُتُه فَُأوح

َنهَة ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن ) َساناً َوَذي الحُقرحََب 82اجلح َ َوبَالحَواَلَديحَن َإحح َرائَيَل ال تـَعحُبُدوَن َإاله اّلِله نَا َميثَاَق َبَّن َإسح ( َوَإذح َأَخذح
ناً َوأََقيُموا الصهالَة َوآتُوا الزهَكاَة ُُثه تـََولهيحُتمح َإاله  قََلياًل َمنحُكمح َوأَنـحُتمح ُمعحَرُضوَن  َوالحَيَتاَمى َوالحَمَساَكنَي َوُقوُلوا لَلنهاَس ُحسح

َفُكوَن َدَماءَُكمح َوال َُّتحرَُجوَن أَنُفَسُكمح 83) نَا َميثَاَقُكمح ال َتسح َهُدوَن  ( َوَإذح َأَخذح َمنح َديَارَُكمح ُُثه أَقـحَررحُُتح َوأَنـحُتمح َتشح
تـُُلوَن أَنُفَسُكمح َوَُّتحرَُجوَن َفرَيقاً َمنحُكمح َمنح َديَارََهمح تـََتظَاَهُروَن َعَليحَهمح بَ 84) َواَن َوَإنح ( ُُثه أَنـحُتمح َهُؤالء تـَقح اإَلُثَح َوالحُعدح

ُفُروَن بَبَـعحٍض َفَما َجَزاُء َمنح يَأحتُوُكمح ُأَساَرى تـَُفاُدوُهمح وَ  َراُجُهمح أَفـَتُـؤحَمُنوَن بَبَـعحَض الحَكَتاَب َوَتكح ُهَو حُمَرهٌم َعَليحُكمح َإخح
نـحَيا َويـَوحَم الحَقَياَمَة يـَُردُّوَن َإََل َأَشدَ  الحَعَذاَب وَ  ََياَة الدُّ َعُل َذَلَك َمنحُكمح َإاله َخزحٌي ِف احلح ُ يـَفح بََغاَفٍل َعمها تـَعحَمُلوَن َما اّلِله

نـحَيا بَاآلَخَرَة َفال ُُيَفهُف َعنـحُهمح الحَعَذاُب َوال ُهمح يُنَصُروَن )85) ََياَة الدُّ تَـَروحا احلح لََئَك الهَذيَن اشح َنا 86( أُوح ( َوَلَقدح آتـَيـح
َنا َعيَسى ابح  َنا َمنح بـَعحَدَه بَالرُُّسَل َوآتـَيـح نَاُه بَُروَح الحُقُدَس أََفُكلهَما َجاءَُكمح ُموَسى الحَكَتاَب َوقـَفهيـح َن َمرحمَيَ الحبَـيَ َناَت َوأَيهدح

تُـُلوَن ) بَـرحُُتح فـََفرَيقاً َكذهبـحُتمح َوَفرَيقاً تـَقح َتكح َوى أَنُفُسُكمح اسح ُ 87َرُسوٌل ِبَا ال تـَهح ( َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ُغلحٌف َبلح لََعنَـُهمح اّلِله
ٌق َلَما َمَعُهمح وََكانُوا َمنح قـَبحُل 88َليالً َما يـُؤحَمُنوَن )َبُكفحرََهمح فـَقَ  ( َوَلمها َجاَءُهمح َكَتاٌب َمنح َعنحَد اّلِلَه ُمَصدَ 

َتُحوَن َعَلى الهَذيَن َكَفُروا فـََلمها َجاَءُهمح َما َعَرُفوا َكَفُروا بََه فـََلعحَنُة اّلِلهَ  تَـفح تَـَروحا بََه ( بَئح 89َعَلى الحَكاَفرَيَن ) َيسح َسَما اشح
ُ َمنح فَ  َلَه َأنح يـُنَـز ََل اّلِله ُ َمنح َفضح ُ بـَغحياً َأنح يـُنَـز ََل اّلِله ُفُروا ِبَا أَنَزَل اّلِله َلَه َعَلى َمنح َيَشاءُ َمنح َعَباَدَه أَنُفَسُهمح َأنح َيكح ضح

ُ قَاُلوا نـُؤحَمُن ِبَا أُنزََل 91فـََباُءوا بََغَضٍب َعَلى َغَضٍب َولَلحَكاَفرَيَن َعَذاٌب ُمَهنٌي ) ( َوَإَذا َقيَل هَلُمح آَمُنوا ِبَا أَنَزَل اّلِله
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تُـُلوَن أَنحَبَياَء اّلِلهَ  قاً َلَما َمَعُهمح ُقلح فََلَم تـَقح قُّ ُمَصدَ  ُفُروَن ِبَا َورَاَءُه َوُهَو احلَح َنا َوَيكح َمنح قـَبحُل َإنح ُكنُتمح ُمؤحَمَننَي  َعَليـح
َل َمنح بـَعحَدَه َوأَنـحُتمح ظَاَلُموَن )( َولَ 91) ُُتح الحَعجح نَا َميثَاَقُكمح 92َقدح َجاءَُكمح ُموَسى بَالحبَـيَ َناَت ُُثه اَّتهَذح ( َوَإذح َأَخذح

رَبُ  َنا َوُأشح َُعوا قَاُلوا َسََعحَنا َوَعَصيـح َناُكمح بَُقوهٍة َواَسح َل َبُكفحرََهمح ُقلح َوَرفـَعحَنا فـَوحَقُكمح الطُّوَر ُخُذوا َما آتـَيـح وا ِف قـُُلوَّبَمح الحَعجح
اُر اآلَخَرُة َعنحَد اّلِلَه َخاَلَصًة َمنح ُدوَن 93بَئحَسَما يَأحُمرُُكمح بََه َإَيَاُنُكمح َإنح ُكنُتمح ُمؤحَمَننَي ) ( ُقلح َإنح َكاَنتح َلُكمح الده

ُ َعَليٌم بَالظهاَلَمنَي )94النهاَس فـََتَمنـهوحا الحَموحَت َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي ) ( 95( َوَلنح يـََتَمنـهوحُه أََبداً ِبَا َقدهَمتح أَيحَديَهمح َواّلِله
رَُكوا يـََودُّ َأَحُدُهمح َلوح يـَُعمهُر أَلحَف َسَنةٍ  َرَص النهاَس َعَلى َحَياٍة َوَمنح الهَذيَن َأشح زََحَه َمنح  َولََتَجَدنـهُهمح َأحح  َوَما ُهَو ِبَُزحح

ُ َبَصٌْي ِبَا يـَعحَمُلوَن ) َيَل فََإنهُه نـَزهَلُه َعَلى قـَلحَبَك بََإذحَن اّلِلَه 96الحَعَذاَب َأنح يـَُعمهَر َواّلِله ( ُقلح َمنح َكاَن َعُدو اً جَلَربح
َرى لَلحُمؤحَمَننَي ) َ َيَديحَه َوُهًدى َوُبشح قاً َلَما بـَنيح َيَل َوَميَكاَل فََإنه  ( َمنح َكاَن َعُدو اً ّلَِلهَ 97ُمَصدَ  َوَمالَئَكَتَه َوُرُسَلَه َوَجربح

َ َعُدوٌّ لَلحَكاَفرَيَن ) ُفُر َّبَا َإاله الحَفاَسُقوَن )98اّلِله ( أَوَُكلهَما َعاَهُدوا 99( َوَلَقدح أَنَزلحَنا َإلَيحَك آيَاٍت بـَيَ َناٍت َوَما َيكح
ثَـ  ُهمح َبلح َأكح داً نـََبَذُه َفرَيٌق َمنـح ٌق َلَما َمَعُهمح 111ُرُهمح ال يـُؤحَمُنوَن )َعهح ( َوَلمها َجاَءُهمح َرُسوٌل َمنح َعنحَد اّلِلَه ُمَصدَ 

( َواتـهبَـُعوا َما تـَتـحُلو 111نـََبَذ َفرَيٌق َمنح الهَذيَن أُوتُوا الحَكَتاَب َكَتاَب اّلِلَه َورَاَء ظُُهورََهمح َكأَنـهُهمح ال يـَعحَلُموَن )
َر َوَما أُنزَ  الشهَياَطنيُ  َل َعَلى َعَلى ُملحَك ُسَليحَماَن َوَما َكَفَر ُسَليحَماُن َوَلَكنه الشهَياَطنَي َكَفُروا يـَُعلَ ُموَن النهاَس السَ حح

َنٌة َفال  َا ََنحُن َفتـح َ بََباَبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعلَ َماَن َمنح َأَحٍد َحَّته يـَُقوال َإَّنه ُهَما َما الحَمَلَكنيح ُفرح فـََيتَـَعلهُموَن َمنـح َتكح
َ الحَمرحَء َوَزوحَجَه َوَما ُهمح َبَضار َيَن بََه َمنح َأَحٍد َإاله بََإذحَن اّلِلَه َويـَتَـَعلهُمونَ   َما َيُضرُُّهمح َوال يَنَفُعُهمح َوَلَقدح يـَُفر َُقوَن بََه بـَنيح

تَـَراُه َما َلُه ِف اآلَخرَ  ( َوَلوح أَنـهُهمح 112َة َمنح َخالٍق َولََبئحَس َما َشَروحا بََه أَنُفَسُهمح َلوح َكانُوا يـَعحَلُموَن )َعَلُموا َلَمنح اشح
ٌر َلوح َكانُوا يـَعحَلُموَن ) ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال تـَُقوُلوا رَاَعَنا َوُقوُلوا 113آَمُنوا َواتـهَقوحا َلَمُثوبٌَة َمنح َعنحَد اّلِلَه َخيـح

َُعوا َولَلحَكاَفرَيَن َعَذاٌب أَلَيٌم ) رََكنَي َأنح يـُنَـزهَل 114انظُرحنَا َواَسح َل الحَكَتاَب َوال الحُمشح ( َما يـََودُّ الهَذيَن َكَفُروا َمنح أَهح
ُ ُذو الحَفضحلَ  ََتَه َمنح َيَشاُء َواّلِله ُ َُيحَتصُّ بََرمحح ( َما نَنَسخح َمنح آيٍَة َأوح 115الحَعَظيَم ) َعَليحُكمح َمنح َخْيحٍ َمنح رَبَ ُكمح َواّلِله
ٍء َقَديٌر ) َ َعَلى ُكلَ  َشيح َها أَوح َمثحَلَها َأملَح تـَعحَلمح َأنه اّلِله َ َلُه ُملحُك 116نُنَسَها نَأحَت َِبَْيحٍ َمنـح ( َأملَح تـَعحَلمح َأنه اّلِله

أَُلوا َرُسوَلُكمح َكَما ُسَئَل 117َمنح َوَلٍ  َوال َنَصٍْي )َواأَلرحَض َوَما َلُكمح َمنح ُدوَن اّلِلَه  السهَمَواتَ  ( أَمح تُرَيُدوَن َأنح َتسح
َر بَاإَلَيَاَن فـََقدح َضله َسَواَء السهَبيَل ) َل الحَكَتاَب َلوح 118ُموَسى َمنح قـَبحُل َوَمنح يـََتَبدهلح الحُكفح ( َوده َكَثٌْي َمنح َأهح

َفُحوا َحَّته  يـَُردُّوَنُكمح َمنح بـَعحدَ  قُّ فَاعحُفوا َواصح َ هَلُمح احلَح يَأحِتَ  َإَيَاَنُكمح ُكفهاراً َحَسداً َمنح َعنحَد أَنُفَسَهمح َمنح بـَعحَد َما تـَبَـنيه
ٍء َقَديٌر ) َ َعَلى ُكلَ  َشيح ُ بََأمحرََه َإنه اّلِله ُموا ألَنُفَسُكمح َمنح َخْيحٍ ( َوأََقيُموا الصهالَة َوآتُوا الزهَكاَة َوَما تـَُقد َ 119اّلِله

َنهَة َإاله َمنح َكاَن ُهوداً أَوح َنَصاَرى تَلحَك 111ِتََُدوُه َعنحَد اّلِلَه َإنه اّلِلَه ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصٌْي ) ُخَل اجلح ( َوقَاُلوا َلنح َيدح
رُُه َعنحَد رَب ََه ( بَـ 111أََمانَيـُُّهمح ُقلح َهاتُوا بـُرحَهاَنُكمح َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي ) َهُه ّلَِلَه َوُهَو حُمحَسٌن فـََلُه َأجح َلَم َوجح َلى َمنح َأسح
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ٍء َوقَاَلتح النهَصاَرى لَيحَستح 112َوال َخوحٌف َعَليحَهمح َوال ُهمح َُيحَزنُوَن ) ( َوقَاَلتح الحيَـُهوُد لَيحَستح النهَصاَرى َعَلى َشيح
لُ  ٍء َوُهمح يـَتـح نَـُهمح يـَوحَم الحَقَياَمَة الحيَـُهوُد َعَلى َشيح ُ َُيحُكُم بـَيـح وَن الحَكَتاَب َكَذَلَك قَاَل الهَذيَن ال يـَعحَلُموَن َمثحَل قـَوحهلََمح فَاّلِله

ُُه َوَسَعى َِف خَ 113َفيَما َكانُوا َفيَه َُيحَتَلُفوَن ) لََئَك ( َوَمنح َأظحَلُم ِمهنح َمَنَع َمَساَجَد اّلِلَه َأنح يُذحَكَر َفيَها اَسح رَاَّبَا أُوح
نـحَيا َخزحٌي َوهَلُمح ِف اآلَخَرَة َعَذاٌب َعَظيٌم ) ُخُلوَها َإاله َخائََفنَي هَلُمح ِف الدُّ رَُق 114َما َكاَن هَلُمح َأنح َيدح ( َوّلَِلَه الحَمشح

َ َواَسٌع َعَليمٌ  ُه اّلِلَه َإنه اّلِله ُ َوَلداً ُسبحَحانَُه َبلح لَُه َما ِف 115) َوالحَمغحَرُب فَأَيـحَنَما تـَُولُّوا فـََثمه َوجح ( َوقَالُوا اَّتهََذ اّلِله
َا يـَُقوُل لَُه ُكنح فـََيُكوُن  ( َبَديُع السهَمَواتَ 116َواأَلرحَض ُكلٌّ لَُه قَانَُتوَن ) السهَمَواتَ  َواأَلرحَض َوَإَذا َقَضى أَمحراً فََإَّنه

ُ أَوح تَأحتَيَنا آيٌَة َكَذَلَك قَاَل الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َمثحَل قـَوحهلََمح  ( َوقَاَل الهَذيَن ال يـَعحَلُمونَ 117) َلوحال ُيَكلَ ُمَنا اّلِله
َأُل َعنح 118َتَشابـََهتح قـُُلوبـُُهمح َقدح بـَيـهنها اآليَاَت لََقوحٍم يُوَقُنوَن ) قَ  َبَشْياً َوَنَذيراً َوال ُتسح ( َإنها أَرحَسلحَناَك بَاحلَح

َحيَم )أَ  َُدى 119صحَحاَب اجلَح ( َوَلنح تـَرحَضى َعنحَك الحيَـُهوُد َوال النهَصاَرى َحَّته تـَتهَبَع َملهتَـُهمح ُقلح َإنه ُهَدى اّلِلَه ُهَو اهلح
َواَءُهمح بـَعحَد الهَذي َجاَءَك َمنح الحَعلحَم َما َلَك َمنح اّلِلَه َمنح َوَلٍ  َوال  َناُهمح 121َنَصٍْي )َولََئنح اتـهبَـعحَت أَهح ( الهَذيَن آتـَيـح

َاَسُروَن ) لََئَك ُهمح اْلح ُفرح بََه فَُأوح لََئَك يـُؤحَمُنوَن بََه َوَمنح َيكح ُلونَُه َحقه َتالَوتََه أُوح َرائَيَل 121الحَكَتاَب يـَتـح ( يَا َبَّن َإسح
ُت َعَليحُكمح َوَأّن َ َفضهلحُتكُ  ( َواتـهُقوا يـَوحماً ال َِتحزَي نـَفحٌس َعنح نـَفحٍس 122مح َعَلى الحَعاَلَمنَي )اذحُكُروا نَعحَمَت الهَت أَنـحَعمح

ٌل َوال تَنَفُعَها َشَفاَعٌة َوال ُهمح يُنَصُروَن ) َها َعدح َبُل َمنـح ( َوَإذح ابـحتَـَلى إَبـحَراَهيَم رَبُُّه َبَكَلَماٍت فََأََتهُهنه 123َشيحئاً َوال يـُقح
َدي الظهاَلَمنَي )قَاَل َإّن َ َجاَعُلَك  ( َوَإذح َجَعلحَنا الحبَـيحَت َمثَابًَة 124لَلنهاَس َإَماماً قَاَل َوَمنح ُذر َيهَت قَاَل ال يـََناُل َعهح

َاَعيَل َأنح َطهَ رَ  نَا َإََل َإبـحَراَهيَم َوَإَسح ُذوا َمنح َمَقاَم َإبـحَراَهيَم ُمَصلًّى َوَعَهدح ناً َواَّتَه يحَت لَلطهائََفنَي َوالحَعاَكَفنَي ا بَـ لَلنهاَس َوأَمح
ُهمح 125َوالرُّكهَع السُُّجوَد ) َلُه َمنح الثهَمَراَت َمنح آَمَن َمنـح َعلح َهَذا بـََلداً آَمناً َوارحُزقح َأهح ( َوَإذح قَاَل َإبـحَراَهيُم َربَ  اجح

َطرُُّه َإََل َعَذاَب النهاَر َوبَئحَس الحَمَصُْي ) بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخَر قَاَل َوَمنح َكَفَر فَأَُمتَ ُعُه قََليالً  ( َوَإذح يـَرحَفُع 126ُُثه َأضح
َاَعيُل رَبـهَنا تـََقبهلح َمنها َإنهَك أَنحَت السهَميُع الحَعَليُم ) َ 127َإبـحَراَهيُم الحَقَواَعَد َمنح الحبَـيحَت َوَإَسح َلَمنيح َعلحَنا ُمسح ( رَبـهَنا َواجح

َنا إَنهَك أَنحَت التـهوهاُب الرهَحيُم ) َلَك َوَمنح  َلَمًة َلَك َوأَرَنَا َمَناَسَكَنا َوُتبح َعَليـح ( رَبـهَنا َوابـحَعثح 128ُذر َيهَتَنا أُمهًة ُمسح
يَهمح َإنه  َمَة َويـُزَكَ  كح ُلو َعَليحَهمح آيَاَتَك َويـَُعلَ ُمُهمح الحَكَتاَب َواحلَح َكيُم )َفيَهمح َرُسواًل َمنـحُهمح يـَتـح ( 129َك أَنحَت الحَعزَيُز احلَح

نـحَيا َوَإنهُه َِف اآل َناُه َِف الدُّ َسُه َوَلَقدح اصحطََفيـح َخَرَة َلَمنح الصهاحَلَنَي َوَمنح يـَرحَغُب َعنح َملهَة َإبـحرَاَهيَم َإاله َمنح َسَفَه نـَفح
ُت لََرب َ 131) َلمح َلمح قَاَل َأسح ( َوَوصهى َّبَا َإبـحَراَهيُم بََنيَه َويـَعحُقوُب يَا َبَّنه َإنه 131الحَعاَلَمنَي ) ( َإذح قَاَل َلُه رَبُُّه َأسح

َلُموَن ) يَن َفال ََتُوُتنه َإاله َوأَنـحُتمح ُمسح َ اصحطََفى َلُكمح الدَ  ( أَمح ُكنُتمح ُشَهَداَء َإذح َحَضَر يـَعحُقوَب الحَموحُت َإذح 132اّلِله
َحَق َإهَلاً َواَحداً َوََنح قَاَل لََبَنيَه َما تـَعح  َاَعيَل َوَإسح ُن َلُه ُبُدوَن َمنح بـَعحَدي قَاُلوا نـَعحُبُد َإهَلََك َوَإَلَه آبَاَئَك َإبـحرَاَهيَم َوَإَسح

َلُموَن ) أَُلوَن َعمها َكانُوا يَـ 133ُمسح ( 134عحَمُلوَن )( تَلحَك أُمهٌة َقدح َخَلتح هَلَا َما َكَسَبتح َوَلُكمح َما َكَسبحُتمح َوال ُتسح
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رََكنَي ) َتُدوا ُقلح َبلح َملهَة َإبـحَراَهيَم َحَنيفاً َوَما َكاَن َمنح الحُمشح ( ُقوُلوا آَمنها بَاّلِلَه 135َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوداً أَوح َنَصاَرى تـَهح
َحَق وَ  َاَعيَل َوَإسح َنا َوَما أُنزََل َإََل َإبـحرَاَهيَم َوَإَسح َباَط َوَما أُوِتَ ُموَسى َوَعيَسى َوَما أُوِتَ َوَما أُنزََل َإلَيـح يـَعحُقوَب َواأَلسح

َلُموَن ) َ َأَحٍد َمنـحُهمح َوََنحُن لَُه ُمسح َتَدوا 136النهَبيُّوَن َمنح َرّبَ َمح ال نـَُفر َُق بـَنيح ( فََإنح آَمُنوا ِبَثحَل َما آَمنُتمح بََه فـََقدح اهح
َا ُهمح  ُ َوُهَو السهَميُع الحَعَليُم ) َوَإنح تـََولهوحا فََإَّنه َفيَكُهمح اّلِله َسُن َمنح اّلِلَه 137َِف َشَقاٍق َفَسَيكح َغَة اّلِلَه َوَمنح َأحح ( َصبـح

َغًة َوََنحُن َلُه َعاَبُدوَن ) َماُلُكمح َوََنحُن َلُه ( ُقلح َأحُتَاجُّونـََنا َِف اّلِلَه َوُهَو رَبُـَّنا َورَبُُّكمح َولََنا َأعحَمالَُنا َوَلُكمح أَعح 138َصبـح
َباَط َكانُوا ُهوداً أَوح َنَصاَرى ُقلح أَ 139ُُمحَلُصوَن ) َحَق َويـَعحُقوَب َواأَلسح َاَعيَل َوَإسح أَنـحُتمح ( أَمح تـَُقوُلوَن َإنه إَبـحَراَهيَم َوَإَسح

ُ َوَمنح َأظحَلُم ِمهنح َكَتَم َشَهاَدًة َعنحَدُه َمنح اّلِلهَ  ُ بََغاَفٍل َعمها تـَعحَمُلوَن )َأعحَلُم أَمح اّلِله ( تَلحَك أُمهٌة َقدح َخَلتح 141 َوَما اّلِله
أَُلوَن َعمها َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) ( َسيَـُقوُل السَُّفَهاُء َمنح النهاَس َما َوالهُهمح 141هَلَا َما َكَسَبتح َوَلُكمح َما َكَسبحُتمح َوال ُتسح

َلَتَهمح الهَت َكانُ  َتَقيٍم )َعنح َقبـح َدي َمنح َيَشاُء َإََل َصَراٍط ُمسح رَُق َوالحَمغحَرُب يـَهح َها ُقلح ّلَِلَه الحَمشح ( وََكَذَلَك 142وا َعَليـح
َلَة اله َجَعلحَناُكمح أُمهًة َوَسطاً لََتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النهاَس َوَيُكوَن الرهُسوُل َعَليحُكمح َشَهيداً َوَما َجَعلحَنا ا َت ُكنَت لحَقبـح

َها َإاله لَنَـعحَلَم َمنح يـَتهَبُع الرهُسوَل ِمهنح يَنَقَلُب َعَلى َعَقبَـيحَه َوَإنح َكاَنتح َلَكَبْيًَة َإاله عَ  ُ َوَما َكاَن َعَليـح َلى الهَذيَن َهَدى اّلِله
ُ لَُيَضيَع َإَيَاَنُكمح َإنه اّلِلَه بَالنهاَس َلَرُءوٌف َرَحيٌم ) َلًة ( قَ 143اّلِله َهَك َِف السهَماَء فـََلنـَُول َيَـنهَك َقبـح دح نـََرى تـََقلَُّب َوجح

َراَم َوَحيحُث َما ُكنُتمح فـََولُّوا ُوُجوَهُكمح َشطحَرُه َوَإنه الهَذي َجَد احلَح َهَك َشطحَر الحَمسح َن أُوتُوا الحَكَتاَب تـَرحَضاَها فـََولَ  َوجح
قُّ َمنح رَ  ُ بََغاَفٍل َعمها يـَعحَمُلوَن )لَيَـعحَلُموَن أَنهُه احلَح ( َولََئنح أَتـَيحَت الهَذيَن أُوتُوا الَكَتاَب َبُكلَ  آيٍَة َما 144ّبَ َمح َوَما اّلِله

وَ  َلَة بـَعحٍض َولََئنح اتـهبَـعحَت َأهح َلتَـُهمح َوَما بـَعحُضُهمح بََتاَبٍع َقبـح َلَتَك َوَما أَنحَت بََتاَبٍع َقبـح نح بـَعحَد َما َجاَءَك َمنح اَءُهمح مَ تََبُعوا َقبـح
ُهمح 145الحَعلحَم إَنهَك َإذاً َلَمنح الظهاَلَمنَي ) َناُهمح الحَكَتاَب يـَعحرَُفونَُه َكَما يـَعحرَُفوَن أَبـحَناَءُهمح َوَإنه َفرَيقاً َمنـح ( الهَذيَن آتـَيـح
قه َوُهمح يـَعحَلُموَن ) ُتُموَن احلَح قُّ َمنح رَبَ َك فَ 146لََيكح ََتَيَن )( احلَح َهٌة ُهَو 147ال َتُكوَننه َمنح الحُممح ( َوَلُكلٍ  َوجح

ٍء قَ  َ َعَلى ُكلَ  َشيح يعاً َإنه اّلِله ُ َجََ َراَت أَيحَن َما َتُكونُوا يَأحَت َبُكمح اّلِله َيـح َتَبُقوا اْلح ( َوَمنح َحيحُث 148َديٌر )ُمَول َيَها فَاسح
َهَك َشطحَر الحَمسح  َت فـََولَ  َوجح ُ بََغاَفٍل َعمها تـَعحَمُلوَن )َخَرجح َراَم َوَإنهُه لَلحَحقُّ َمنح رَبَ َك َوَما اّلِله ( َوَمنح 149َجَد احلَح

َراَم َوَحيحُث َما ُكنُتمح فـََولُّوا ُوُجوَهُكمح َشطحَرُه لََئاله يَ  َجَد احلَح َهَك َشطحَر الحَمسح َت فـََولَ  َوجح ُكوَن لَلنهاَس َحيحُث َخَرجح
َشوحّن َوأُلَُته نَعحَمَت َعَليحُكمح َوَلَعلهُكمح تَـ َعَليحكُ  َتُدوَن )مح ُحجهٌة َإاله الهَذيَن ظََلُموا َمنـحُهمح َفال ََّتحَشوحُهمح َواخح (  151هح

يُكمح َويـَُعلَ ُمُكمح الحَكَتاَب  ُلو َعَليحُكمح آيَاتََنا َويـُزَكَ  َمَة َويـَُعلَ ُمُكمح َما ملَح َكَما أَرحَسلحَنا َفيُكمح َرُسوالً َمنحُكمح يـَتـح كح َواحلَح
ُفُروَن )151َتُكونُوا تـَعحَلُموَن ) ُكُروا َل َوال َتكح َتَعيُنوا 152( فَاذحُكُروّن أَذحُكرحُكمح َواشح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا اسح

َياءٌ َوَلَكنح ال ( َوال تـَُقوُلوا لَ 153بَالصهربحَ َوالصهالَة َإنه اّلِلَه َمَع الصهاَبرَيَن ) َواٌت َبلح َأحح َتُل َِف َسَبيَل اّلِلَه أَمح َمنح يـُقح
ُعُروَن ) َواَل َواألَنُفَس َوالثهَمرَاَت َوَبشَ رح الصه 154َتشح ُوَع َونـَقحٍص َمنح اأَلمح َوحَف َواجلح ٍء َمنح اْلح ُلَونهُكمح َبَشيح اَبرَيَن ( َولََنبـح
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ُهمح 155) لََئَك َعَليحَهمح َصَلَواٌت َمنح َرّبَ َمح 156ُمَصيَبٌة قَاُلوا إَنها ّلَِلَه َوإَنها َإلَيحَه رَاَجُعوَن ) ( الهَذيَن َإَذا َأَصابـَتـح ( أُوح
َتُدوَن ) لََئَك ُهمح الحُمهح ٌَة َوأُوح َفال ُجَناَح  ( َإنه الصهَفا َوالحَمرحَوَة َمنح َشَعائََر اّلِلَه َفَمنح َحجه الحبَـيحَت َأوح اعحَتَمرَ 157َوَرمحح

اً فََإنه اّلِلَه َشاَكٌر َعَليٌم ) ُتُموَن َما أَنَزلحَنا َمنح الحبَـيَ َناَت 158َعَليحَه َأنح َيطهوهَف َّبََما َوَمنح َتَطوهَع َخْيح ( َإنه الهَذيَن َيكح
لََئَك يـَلحَعنُـهُ  َُدى َمنح بـَعحَد َما بـَيـهنهاُه لَلنهاَس ِف الحَكَتاَب أُوح ُ َويـَلحَعنُـُهمح الالهَعُنوَن )َواهلح ( َإاله الهَذيَن تَابُوا 159مح اّلِله

لََئَك أَُتوُب َعَليحَهمح َوأَنَا التـهوهاُب الرهَحيُم ) َلُحوا َوبـَيـهُنوا فَُأوح لََئَك 161َوَأصح ( َإنه الهَذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهمح ُكفهاٌر أُوح
ََعنَي )َعَليحَهمح َلعحَنُة اّلِلَه  ( َخاَلَديَن َفيَها ال ُُيَفهُف َعنـحُهمح الحَعَذاُب َوال ُهمح يُنَظُروَن 161َوالحَمالَئَكَة َوالنهاَس َأَجح

َتالَف  ( َإنه ِف َخلحَق السهَمَواتَ 163( َوَإهَلُُكمح َإَلٌه َواَحٌد ال َإَلَه َإاله ُهَو الرهمححَُن الرهَحيُم )162) َواأَلرحَض َواخح
ُ َمنح السهَماَء ا َر ِبَا يَنَفُع النهاَس َوَما أَنَزَل اّلِله َيا بََه اأَلرحَض للهيحَل َوالنـهَهاَر َوالحُفلحَك الهَت َِتحرَي َِف الحَبحح َمنح َماٍء فََأحح

َ السهَماَء َواأَلرحَض آليَاٍت لََقوحٍم بـَعحَد َموحَِتَا َوَبثه َفيَها َمنح ُكلَ  َدابهٍة َوَتصحرَيَف الر َيَاَح َوالسهَحاَب الحُمَسخه  َر بـَنيح
اً ّلَِلَه َوَلوح ( َوَمنح النهاَس َمنح يـَتهَخُذ َمنح ُدوَن اّلِلَه أَنَداداً ُيَُبُّونـَُهمح َكُحبَ  اّلِلَه َوالهَذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحب  164يـَعحَقُلوَن )

َ َشَديُد الحَعَذاَب )ظََلُموا َإذح يـََروحَن الحَعذَ  يـََرى الهَذينَ  يعاً َوَأنه اّلِله ( َإذح تـَبَـرهأَ الهَذيَن اتَُّبُعوا َمنح 165اَب َأنه الحُقوهَة ّلَِلَه َجََ
َباُب ) ُهمح َكَما ( َوقَاَل الهَذيَن اتـهبَـُعوا َلوح َأنه لََنا َكرهًة فَـ 166الهَذيَن اتـهبَـُعوا َورَأَوحا الحَعَذاَب َوتـََقطهَعتح َّبَمح اأَلسح َنَتبَـرهأَ َمنـح

ُ أَعحَماهَلُمح َحَسَراٍت َعَليحَهمح َوَما ُهمح َِبَارََجنَي َمنح النهاَر ) ( يَا أَيُـَّها النهاُس ُكُلوا ِمها 167تـَبَـرهُءوا َمنها َكَذَلَك يُرَيَهمح اّلِله
َشاَء 168َن َإنهُه َلُكمح َعُدوٌّ ُمَبنٌي )ِف اأَلرحَض َحالالً طَيَ باً َوال تـَتهَبُعوا ُخطَُواَت الشهيحطَا َا يَأحُمرُُكمح بَالسُّوَء َوالحَفحح ( َإَّنه

َنا َعَليحَه آبَاَءنَا 169َوَأنح تـَُقوُلوا َعَلى اّلِلَه َما ال تـَعحَلُموَن ) ُ قَاُلوا َبلح نـَتهَبُع َما أَلحَفيـح ( َوَإَذا َقيَل هَلُمح اتهَبُعوا َما أَنَزَل اّلِله
َتُدوَن )أَ  َمُع َإاله 171َوَلوح َكاَن آبَاُؤُهمح ال يـَعحَقُلوَن َشيحئاً َوال يـَهح ( َوَمَثُل الهَذيَن َكَفُروا َكَمَثَل الهَذي يـَنحَعُق ِبَا ال َيسح

ٌي فـَُهمح ال يـَعحَقُلوَن ) ٌم ُعمح ُكُروا  ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ُكُلوا َمنح 171ُدَعاًء َوَنَداًء ُصمٌّ ُبكح طَيَ َباَت َما َرَزقـحَناُكمح َواشح
َنزَيَر َوَما أَُهله بََه لََغْيحَ اّلِلَه َفَمنح اضحطُره 172ّلَِلَه َإنح ُكنُتمح َإيهاُه تـَعحُبُدوَن ) َا َحرهَم َعَليحُكمح الحَميحَتَة َوالدهَم َوحلَحَم اْلح ( َإَّنه

َ َعَليح  َر بَاٍغ َوال َعاٍد َفال َإُثح َ َغُفوٌر َرَحيٌم )َغيـح ُ َمنح الحَكَتاَب 173َه َإنه اّلِله ُتُموَن َما أَنَزَل اّلِله ( َإنه الهَذيَن َيكح
ُ يـَوح  تَـُروَن بََه ََثَناً قََليالً أُوحلََئَك َما يَأحُكُلوَن ِف ُبُطوَِنَمح َإاله النهاَر َوال ُيَكلَ ُمُهمح اّلِله يَهمح َوهَلُمح َم الحَقَياَمَة َوال يـُزَك َ َوَيشح

بَـَرُهمح َعَلى النهاَر )174َعَذاٌب أَلَيٌم ) َُدى َوالحَعَذاَب بَالحَمغحَفَرَة َفَما َأصح تَـَروحا الضهاللََة بَاهلح لََئَك الهَذيَن اشح ( 175( أُوح
تَـَلُفوا ِف الحَكتَ  قَ  َوَإنه الهَذيَن اخح ( لَيحَس الحربه َأنح تـَُولُّوا 176اَب َلَفي َشَقاٍق بََعيٍد )َذَلَك بََأنه اّلِلَه نـَزهَل الحَكَتاَب بَاحلَح

رََق َوالحَمغحَرَب َوَلَكنه الحربه َمنح آَمَن بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخَر َوالحَمالَئَكَة َوالح  َكَتاَب َوالنهَبيَ نَي َوآَتى ُوُجوَهُكمح َقَبَل الحَمشح
ََب َوالحَيَتاَمى َوالحَمَساَكنَي َوابحَن السهَبيَل َوالسهائََلنَي َوِف الر َقَاَب َوأَقَاَم الصهالَة َوآَتى الزهَكاَة الحَماَل َعَلى ُحبَ َه َذَوي الحُقرح 

لََئَك الهذَ  َدَهمح َإَذا َعاَهُدوا َوالصهاَبرَيَن َِف الحَبأحَساَء َوالضهرهاَء َوَحنَي الحَبأحَس أُوح ُقوا َوأُوحلََئَك ُهمح يَن َصدَ َوالحُموُفوَن بََعهح
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ُرَ  َوالحَعبحُد بَالحَعبحَد َواألُ 177الحُمتـهُقوَن ) ُرُّ بَاحلح َلى احلح نَثى ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ُكَتَب َعَليحُكمح الحَقَصاُص ِف الحَقتـح
ٌء فَات ََباٌع بَالحَمعحُروَف َوأَدَ  ٌَة َفَمنح بَاألُنَثى َفَمنح ُعَفَي َلُه َمنح َأَخيَه َشيح َساٍن َذَلَك ََّتحَفيٌف َمنح رَبَ ُكمح َوَرمحح اٌء َإلَيحَه بََإحح

(  179( َوَلُكمح َِف الحَقَصاَص َحَياٌة يَا أُوحَل األَلحَباَب َلَعلهُكمح تـَتـهُقوَن )178اعحَتَدى بـَعحَد َذَلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلَيٌم )
اً الحَوَصيهُة لَلحَواَلَديحَن َواألَقـحَرَبنَي بَالحَمعحُروَف َحق اً َعَلى الحُمتهَقنَي ُكَتَب َعَليحُكمح َإَذا َحَضَر َأَحدَُكمح ا لحَموحُت َإنح تـََرَك َخْيح

يٌع َعَليٌم )181) َ َسََ ُلونَُه َإنه اّلِله ُُه َعَلى الهَذيَن يـَُبدَ  َا َإَثح َعُه فََإَّنه َلُه بـَعحَدَما َسََ َمنح  ( َفَمنح َخافَ 181( َفَمنح َبده
َ َغُفوٌر َرَحيٌم ) َ َعَليحَه َإنه اّلِله نَـُهمح َفال َإُثح َلَح بـَيـح اً فََأصح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ُكَتَب َعَليحُكمح 182ُموٍص َجَنفاً َأوح َإَثح

َمعحُدوَداٍت َفَمنح َكاَن َمنحُكمح َمرَيضاً َأوح  ( أَيهاماً 183الصَ َياُم َكَما ُكَتَب َعَلى الهَذيَن َمنح قـَبحَلُكمح َلَعلهُكمح تـَتـهُقوَن )
اً  َكنٍي َفَمنح َتَطوهَع َخْيح يٌَة طََعاُم َمسح ٌة َمنح أَيهاٍم ُأَخَر َوَعَلى الهَذيَن ُيَطيُقونَُه َفدح ٌر َلُه َوَأنح َعَلى َسَفٍر َفَعده  فـَُهَو َخيـح

ٌر َلُكمح َإنح ُكنُتمح تـَعحَلُموَن ) ُر َرَمَضاَن الهَذي أُنزََل َفيَه الحُقرحآُن ُهًدى لَلنهاَس َوبـَيَ َناٍت َمنح 184َتُصوُموا َخيـح ( َشهح
ٌة َمنح  ُه َوَمنح َكاَن َمرَيضاً أَوح َعَلى َسَفٍر َفَعده َر فـَلحَيُصمح َُدى َوالحُفرحقَاَن َفَمنح َشَهَد َمنحُكمح الشههح ُ اهلح أَيهاٍم ُأَخَر يُرَيُد اّلِله

ُكرُ َبُكمح الحُيسح  َ َعَلى َما َهَداُكمح َوَلَعلهُكمح َتشح ُوا اّلِله َة َولَُتَكربَ  َمُلوا الحَعده َر َولَُتكح ( َوَإَذا 185وَن )َر َوال يُرَيُد َبُكمح الحُعسح
َتَجيُبوا َل َولحيُـ  ؤحَمُنوا ِب َلَعلهُهمح يـَرحُشُدوَن َسأََلَك َعَباَدي َعّنَ  فََإّن َ َقرَيٌب ُأَجيُب َدعحَوَة الدهاَعي َإَذا َدَعاّن فـَلحَيسح

َلَة الصَ َياَم الرهَفُث َإََل َنَساَئُكمح ُهنه لََباٌس َلُكمح َوأَنـحُتمح لََباٌس هَلُنه َعَلَم اّلِلهُ 186)  أَنهُكمح ُكنُتمح ( ُأَحله َلُكمح لَيـح
َ ََّتحَتانُوَن أَنُفَسُكمح فـََتاَب َعَليحُكمح َوَعَفا َعنحُكمح فَاآلَن  رَبُوا َحَّته يـََتبَـنيه ُ َلُكمح وَُكُلوا َواشح بَاَشُروُهنه َوابـحتَـُغوا َما َكَتَب اّلِله

َر ُُثه أَتُّوا الصَ َياَم َإََل اللهيحَل َوال تـَُباَشرُ  َوَد َمنح الحَفجح َيحَط اأَلسح َيحُط األَبـحَيُض َمنح اْلح وُهنه َوأَنـحُتمح َعاَكُفوَن ِف َلُكمح اْلح
ُ آيَاتََه لَلنهاَس َلَعلهُهمح يـَتـهُقوَن )الحمَ  ُ اّلِله َربُوَها َكَذَلَك يـُبَـنيَ  َواَلُكمح 187َساَجَد تَلحَك ُحُدوُد اّلِلَه َفال تـَقح ( َوال تَأحُكُلوا أَمح

َواَل النها كهاَم لََتأحُكُلوا َفرَيقاً َمنح أَمح ُلوا َّبَا َإََل احلُح َنُكمح بَالحَباَطَل َوُتدح أَُلوَنَك 188َس بَاإَلُثَح َوأَنـحُتمح تـَعحَلُموَن )بـَيـح ( َيسح
جَ  َولَيحَس الحربُّ بََأنح تَأحتُوا الحبُـُيوَت َمنح ظُُهورََها َوَلكَ  نه الحربه َمنح اتـهَقى َوأحتُوا َعنح اأَلَهلهَة ُقلح َهَي َمَواَقيُت لَلنهاَس َواحلَح

َلُحوَن )الحبُـُيوَت َمنح أَبـحَواَّبَا َواتـهُقو  َ َلَعلهُكمح تـُفح َ 189ا اّلِله ( َوقَاتَُلوا ِف َسَبيَل اّلِلَه الهَذيَن يـَُقاتَُلوَنُكمح َوال تـَعحَتُدوا َإنه اّلِله
َنُة أَ 191ال ُيَُبُّ الحُمعحَتَديَن ) َرُجوُكمح َوالحَفتـح رَُجوُهمح َمنح َحيحُث َأخح ُتُموُهمح َوَأخح َشدُّ َمنح الحَقتحَل ( َواقـحتُـُلوُهمح َحيحُث ثََقفح

َراَم َحَّته يـَُقاتَُلوُكمح َفيَه فََإنح قَاتـَُلوُكمح فَاقـحتُـُلوُهمح َكَذَلَك َجزَ  َجَد احلَح ( 191اُء الحَكاَفرَيَن )َوال تـَُقاتَُلوُهمح َعنحَد الحَمسح
َواَن ( َوقَاتَُلوُهمح َحَّته ال َتكُ 192فََإنح انتَـَهوحا فََإنه اّلِلَه َغُفوٌر َرَحيٌم ) يُن ّلَِلَه فََإنح انتَـَهوحا َفال ُعدح َنٌة َوَيُكوَن الدَ  وَن َفتـح

ُُرَماُت َقَصاٌص َفَمنح اعحَتَدى َعَليحُكمح فَاعحَتُدوا َعَليحَه 193َإاله َعَلى الظهاَلَمنَي ) َرَاَم َواحلح َر احلح َرَاُم بَالشههح ُر احلح ( الشههح
َ َمَع الحُمتهَقنَي )ِبَثحَل َما اعحَتَدى َعَليحُكمح َوا َ َواعحَلُموا َأنه اّلِله ( َوأَنَفُقوا ِف َسَبيَل اّلِلَه َوال تـُلحُقوا بَأَيحَديُكمح 194تـهُقوا اّلِله

َسَننَي ) َ ُيَُبُّ الحُمحح َسُنوا َإنه اّلِله ُلَكَة َوَأحح َرَة ّلَِلَه فََإنح ُأحح 195َإََل التـههح جه َوالحُعمح تَـيحَسَر َمنح ( َوأَتُّوا احلَح َصرحُُتح َفَما اسح
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ُي حمََلهُه َفَمنح َكاَن َمنحُكمح َمرَيضاً أَوح بََه أًَذى َمنح  َدح ُلَغ اهلح َي َوال حَتحَلُقوا ُرُءوَسُكمح َحَّته يـَبـح َدح يٌَة َمنح َصَياٍم  اهلح رَأحَسَه َفَفدح
َي َفَمنح ملَح َيََدح َفَصَياُم َثالثََة َأوح َصَدَقٍة أَوح ُنُسٍك فََإَذا أََمنُتمح َفَمنح ََتَتهَع بَا َدح تَـيحَسَر َمنح اهلح جَ  َفَما اسح َرَة َإََل احلَح لحُعمح

ُلُه َحاَضرَي الحمَ  َعٍة َإَذا َرَجعحُتمح تَلحَك َعَشَرٌة َكاَمَلٌة َذَلَك َلَمنح ملَح َيُكنح َأهح جَ  َوَسبـح َراَم َواتـهُقوا اّلِلهَ أَيهاٍم ِف احلَح َجَد احلَح  سح
جه َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال 196َواعحَلُموا َأنه اّلِلَه َشَديُد الحَعَقاَب ) ُهٌر َمعحُلوَماٌت َفَمنح فـََرَض َفيَهنه احلَح جُّ َأشح ( احلَح

َر الزهاَد ال ُ َوتـََزوهُدوا فََإنه َخيـح ُه اّلِله َعُلوا َمنح َخْيحٍ يـَعحَلمح جَ  َوَما تـَفح ( 197تـهقحَوى َواتـهُقوّن يَا أُوحَل األَلحَباَب )َجَداَل ِف احلَح
َ َعنحدَ  ُتمح َمنح َعَرفَاٍت فَاذحُكُروا اّلِله رَاَم َواذحُكُروُه   لَيحَس َعَليحُكمح ُجَناٌح َأنح تـَبحتَـُغوا َفضحاًل َمنح رَبَ ُكمح فََإَذا أََفضح َعَر احلَح الحَمشح

َ 198َه َلَمنح الضهالَ نَي )َكَما َهَداُكمح َوَإنح ُكنُتمح َمنح قـَبحلَ  تَـغحَفُروا اّلِلَه َإنه اّلِله ( ُُثه أََفيُضوا َمنح َحيحُث أَفَاَض النهاُس َواسح
راً َفَمنح النهاَس َمنح يـَقُ 199َغُفوٌر َرَحيٌم ) رَُكمح آبَاءَُكمح أَوح َأَشده ذَكح َ َكذَكح وُل ( فََإَذا َقَضيحُتمح َمَناَسَكُكمح فَاذحُكُروا اّلِله

نـحَيا َوَما لَُه ِف اآلَخَرَة َمنح َخالٍق ) نـحَيا َحَسَنًة َوِف اآلَخَرَة 211رَبـهَنا آتََنا ِف الدُّ ( َوَمنـحُهمح َمنح يـَُقوُل رَبـهَنا آتََنا َِف الدُّ
ُ َسرَي211َحَسَنًة َوَقَنا َعَذاَب النهاَر ) لََئَك هَلُمح َنَصيٌب ِمها َكَسُبوا َواّلِله َساَب )( أُوح َ ِف 212ُع احلَح ( َواذحُكُروا اّلِله

َ َفال َإُثحَ َعَليحَه َوَمنح تََأخهَر َفال َإُثحَ َعَليحَه َلَمنح اتـهقَ  َ َواعحَلُموا أَنهُكمح أَيهاٍم َمعحُدوَداٍت َفَمنح تـََعجهَل ِف يـَوحَمنيح ى َواتـهُقوا اّلِله
َ َعَلى َما ِف قـَلحَبَه َوُهَو أََلدُّ ( َوَمنح النهاَس 213َإلَيحَه حُتحَشُروَن ) َهُد اّلِله نـحَيا َوُيشح ََياَة الدُّ َمنح يـُعحَجُبَك قـَوحلُُه ِف احلح

َصاَم ) ُ ال ُيَُبُّ الحَفَساَد )214اْلَح َل َواّلِله رحَث َوالنهسح َلَك احلَح ( 215( َوَإَذا تـََوَله َسَعى ِف اأَلرحَض لَيُـفحَسَد َفيَها َويـُهح
ُبُه َجَهنهُم َولََبئحَس الحَمَهاُد )َوَإذَ  َسُه 216ا َقيَل َلُه اتهَق اّلِلَه َأَخَذتحُه الحَعزهُة بَاإَلُثَح َفَحسح رَي نـَفح ( َوَمنح النهاَس َمنح َيشح

ُ َرُءوٌف بَالحَعَباَد ) لحَم َكافهًة َوال تـَتهَبُعوا ُخطَُواَت ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ادحُخُلوا ِف 217ابحَتَغاَء َمرحَضاَة اّلِلَه َواّلِله  السَ 
( فََإنح زَلَلحُتمح َمنح بـَعحَد َما َجاَءتحُكمح الحبَـيَ َناُت فَاعحَلُموا َأنه اّلِلَه َعزَيٌز َحَكيٌم 218الشهيحطَاَن َإنهُه َلُكمح َعُدوٌّ ُمَبنٌي )

(219 ُ ُر َوَإََل اّلِلَه تـُرحَجُع األُُموُر ( َهلح يَنظُُروَن َإاله َأنح يَأحتَيَـُهمح اّلِله َِف ظَُلٍل َمنح الحَغَماَم َوالحَمالَئَكُة َوُقَضَي اأَلمح
َناُهمح َمنح آيٍَة بـَيَ َنٍة َوَمنح يـَُبدَ لح نَعحَمَة اّلِلَه َمنح بـَعحَد َما َجاَءتحُه 211) رَائَيَل َكمح آتـَيـح َ َشَديُد ( َسلح َبَّن َإسح فََإنه اّلِله

َخُروَن َمنح الهَذيَن آَمُنوا َوالهَذيَن اتـهَقوحا فـَوحقـَُهمح يـَوح 211اَب )الحَعقَ  نـحَيا َوَيسح ََياُة الدُّ َم الحَقَياَمَة ( زُيَ َن لَلهَذيَن َكَفُروا احلح
ُ يـَرحُزُق َمنح َيَشاُء بََغْيحَ َحَساٍب ) ُ ا212َواّلِله لنهَبيَ نَي ُمَبشَ رَيَن َوُمنَذرَيَن َوأَنَزَل ( َكاَن النهاُس أُمهًة َواَحَدًة فـَبَـَعَث اّلِله

تَـَلَف َفيَه َإاله الهَذيَن أُو  تَـَلُفوا َفيَه َوَما اخح َ النهاَس َفيَما اخح ُكَم بـَنيح قَ  لََيحح ُتوُه َمنح بـَعحَد َما َجاَءتـحُهمح َمَعُهمح الحَكَتاَب بَاحلَح
نَـُهمح فـََهَدى اّلِلهُ  َدي َمنح َيَشاُء َإََل َصَراٍط  الحبَـيَ َناُت بـَغحياً بـَيـح ُ يـَهح قَ  بََإذحنََه َواّلِله تَـَلُفوا َفيَه َمنح احلَح الهَذيَن آَمُنوا َلَما اخح

َتَقيٍم ) َنهَة َوَلمها يَأحَتُكمح َمَثُل الهَذيَن َخَلوحا َمنح قـَبحَلُكمح َمسهتـحُهمح الحَبأح 213ُمسح ُخُلوا اجلح اُء َوالضهرهاُء سَ ( أَمح َحَسبحُتمح َأنح َتدح
َر اّلِلَه َقرَيٌب ) ُر اّلِلَه َأال َإنه َنصح أَُلوَنَك َماَذا 214َوزُلحزَُلوا َحَّته يـَُقوَل الرهُسوُل َوالهَذيَن آَمُنوا َمَعُه َمََّت َنصح ( َيسح

ُتمح َمنح َخْيحٍ فََللحَواَلَديحَن َواألَقـحَرَبنَي َوالحَيَتامَ  َعُلوا َمنح َخْيحٍ فََإنه يُنَفُقوَن ُقلح َما أَنَفقح ى َوالحَمَساَكنَي َوابحَن السهَبيَل َوَما تـَفح
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َ بََه َعَليٌم ) ٌر َلُكمح َوَعَسى َأنح 215اّلِله َرُهوا َشيحئاً َوُهَو َخيـح ( ُكَتَب َعَليحُكمح الحَقَتاُل َوُهَو ُكرحٌه َلُكمح َوَعسى َأنح َتكح
ُ يـَعحَلُم َوأَنـحُتمح ال تـَعحَلُموَن )حتَُبُّوا َشيحئاً َوُهَو َشرٌّ َلُكمح وَ  َراَم َقَتاٍل َفيَه ُقلح َقَتاٌل 216اّلِله َر احلَح أَُلوَنَك َعنح الشههح ( َيسح

بَـُر َعنحدَ  َلَه َمنحُه َأكح رَاُج َأهح َراَم َوَإخح َجَد احلَح ٌر بََه َوالحَمسح بَـُر َمنح الحَقتحَل اّلِلَه َوالحفَ  َفيَه َكَبٌْي َوَصدٌّ َعنح َسَبيَل اّلِلَه وَُكفح َنُة َأكح تـح
َتطَاُعوا َوَمنح يـَرحَتَددح َمنحُكمح َعنح َديَنهَ  فـََيُمتح َوُهَو َكاَفٌر  َوال يـَزَاُلوَن يـَُقاتَُلوَنُكمح َحَّته يـَُردُّوُكمح َعنح َديَنُكمح َإنح اسح

نـحَيا َواآلَخَرَة َوأُوحلََئكَ  لََئَك َحَبَطتح أَعحَماهُلُمح ِف الدُّ َحاُب النهاَر ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن ) فَُأوح ( َإنه الهَذيَن آَمُنوا 217َأصح
ُ َغُفوٌر َرَحيٌم ) ََة اّلِلَه َواّلِله لََئَك يـَرحُجوَن َرمحح َر 218َوالهَذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف َسَبيَل اّلِلَه أُوح َمح أَُلوَنَك َعنح اْلح ( َيسح

َو كَ َوالحَميحَسَر ُقلح َفيَهَما إَ  أَُلوَنَك َماَذا يُنَفُقوَن ُقلح الحَعفح َعَهَما َوَيسح بَـُر َمنح نـَفح ُُهَما َأكح ٌ َكَبٌْي َوَمَناَفُع لَلنهاَس َوَإَثح َذَلَك ُثح
ُ َلُكمح اآليَاَت َلَعلهُكمح تـَتَـَفكهُروَن ) ُ اّلِله أَُلوَنَك َعنح الحَيتَ 219يـُبَـنيَ  نـحَيا َواآلَخَرَة َوَيسح اَمى ُقلح َإصحالٌح هَلُمح ( ِف الدُّ

ُ أَلعحَنَتكُ  َلَح َوَلوح َشاَء اّلِله َسَد َمنح الحُمصح ُ يـَعحَلُم الحُمفح َواُنُكمح َواّلِله ٌر َوَإنح َُّتَاَلطُوُهمح فََإخح َ َعزَيٌز َحَكيٌم َخيـح مح َإنه اّلِله
رََكاَت َحَّته يـُؤحَمنه َوأَلَمٌة ُمؤحَمَنةٌ 221) رََكنَي  ( َوال تَنَكُحوا الحُمشح رََكٍة َوَلوح أَعحَجَبتحُكمح َوال تُنَكُحوا الحُمشح ٌر َمنح ُمشح َخيـح

 ُ ُعوَن َإََل النهاَر َواّلِله رٍَك َوَلوح أَعحَجَبُكمح أُوحلََئَك َيدح ٌر َمنح ُمشح َنهَة َوالحَمغحَفَرَة َحَّته يـُؤحَمُنوا َوَلَعبحٌد ُمؤحَمٌن َخيـح ُعو َإََل اجلح َيدح
ُ آيَاتََه لَلنهاَس َلَعلهُهمح يـََتذَكهُروَن )بََإذحنََه وَ  أَُلوَنَك َعنح الحَمَحيَض ُقلح ُهَو أًَذى فَاعحَتزَُلوا النَ َساَء ِف 221يـُبَـنيَ  ( َوَيسح

ُ َإنه  اّلِلَه ُيَُبُّ التـهوهاَبنَي َوُيَُبُّ  الحَمَحيَض َوال تـَقحرَبُوُهنه َحَّته َيطحُهرحَن فََإَذا َتَطههرحَن فَأحتُوُهنه َمنح َحيحُث أََمرَُكمح اّلِله
َ َواعحَلُموا أَنه 222الحُمَتَطهَ رَيَن ) ُموا ألَنُفَسُكمح َواتـهُقوا اّلِله ُكمح ( َنَساؤُُكمح َحرحٌث َلُكمح فَأحتُوا َحرحَثُكمح َأَنه َشئحُتمح َوَقدَ 

ُ َسََيٌع ( َوال َِتحَعُلوا اّلِلهَ 223ُمالُقوُه َوَبشَ رح الحُمؤحَمَننَي ) َ النهاَس َواّلِله َلُحوا بـَنيح َاَنُكمح َأنح تـَبَـرُّوا َوتـَتـهُقوا َوُتصح  ُعرحَضًة أَلَيح
ُ َغُفوٌر 224َعَليٌم ) َاَنُكمح َوَلَكنح يـَُؤاَخذُُكمح ِبَا َكَسَبتح قـُُلوُبُكمح َواّلِله ُ بَاللهغحَو ِف أَيح َحَليٌم ( ال يـَُؤاَخذُُكمح اّلِله

َ َغُفوٌر َرَحيٌم )( لَله 225) ُهٍر فََإنح فَاُءوا فََإنه اّلِله ( َوَإنح َعَزُموا 226َذيَن يـُؤحُلوَن َمنح َنَساَئَهمح تـََربُُّص أَرحبـََعَة َأشح
يٌع َعَليٌم ) َ َسََ َن بَأَنُفَسَهنه َثالثََة قـُُروٍء َوال ُيََلُّ 227الطهالَق فََإنه اّلِله َن َما  ( َوالحُمطَلهَقاُت يـَتَـَربهصح ُتمح هَلُنه َأنح َيكح

ُ ِف أَرحَحاَمَهنه َإنح ُكنه يـُؤحَمنه بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخَر َوبـُُعولَتُـُهنه َأَحقُّ َبَردَ َهنه ِف   َذَلَك َإنح أَرَاُدوا َإصحالحاً َوهَلُنه َخَلَق اّلِله
ُ َعزَيٌز َحَكيٌم )َمثحُل الهَذي َعَليحَهنه بَالحَمعحُروَف َولَلر ََجاَل  ( الطهالُق َمرهتَاَن فَإمحَساٌك ِبَعحُروٍف 228َعَليحَهنه َدَرَجٌة َواّلِله

َساٍن َوال ُيََلُّ َلُكمح َأنح تَأحُخُذوا ِمها آتـَيحُتُموُهنه َشيحئاً َإاله َأنح َُيَافَا َأاله يُقَ  رَيٌح بََإحح تُ َأوح َتسح مح يَما ُحُدوَد اّلِلَه فََإنح َخفح
 يـَتَـَعده ُحُدوَد اّلِلَه َأاله يَُقيَما ُحُدوَد اّلِلَه َفال ُجَناَح َعَليحَهَما َفيَما افـحَتَدتح بََه تَلحَك ُحُدوُد اّلِلَه َفال تـَعحَتُدوَها َوَمنح 

لََئَك ُهمح الظهاَلُموَن ) َرُه فََإنح طَلهَقَها َفال ُجَناَح  ( فََإنح طَلهَقَها َفال حتََلُّ َلُه َمنح بـَعحُد َحَّته تَنَكحَ 229فَُأوح َزوحجاً َغيـح
ُتمح 231ُموَن )َعَليحَهَما َأنح يـَتَـَراَجَعا َإنح ظَنها َأنح يَُقيَما ُحُدوَد اّلِلَه َوتَلحَك ُحُدوُد اّلِلَه يـُبَـيَ نُـَها لََقوحٍم يـَعحلَ  ( َوَإَذا طَلهقح

َعلح َذَلَك  النَ َساَء فـَبَـَلغحَن َأَجَلُهنه فَأَمحَسُكوُهنه  ِبَعحُروٍف َأوح َسر َُحوُهنه ِبَعحُروٍف َوال َُتحَسُكوُهنه َضَراراً لَتَـعحَتُدوا َوَمنح يـَفح
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َسُه َوال تـَتهَخُذوا آيَاَت اّلِلَه ُهُزواً َواذحُكُروا نَعحَمَة اّلِلَه َعَليحُكمح َوَما أَنَزَل َعَليحكُ  َمَة مح َمنح الحَكَتاَب وَ فـََقدح ظََلَم نـَفح كح احلَح
ٍء َعَليٌم ) َ َواعحَلُموا َأنه اّلِلَه َبُكلَ  َشيح ُتمح النَ َساَء فـَبَـَلغحَن َأَجَلُهنه َفال 231يََعُظُكمح بََه َواتـهُقوا اّلِله ( َوَإَذا طَلهقح

نَـُهمح بَالحَمعحُروَف َذَلَك  َن أَزحَواَجُهنه َإَذا تـََراَضوحا بـَيـح يُوَعُظ بََه َمنح َكاَن َمنحُكمح يـُؤحَمُن بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم تـَعحُضُلوُهنه َأنح يَنَكحح
ُ يـَعحَلُم َوأَنـحُتمح ال تـَعحَلُموَن ) َ  232اآلَخَر َذَلُكمح أَزحَكى َلُكمح َوَأطحَهُر َواّلِله ( َوالحَواَلَداُت يـُرحَضعحَن َأوحالَدُهنه َحوحَلنيح

َ َلَمنح أَرَاَد َأنح يَُتمه الرهضَ  َعَها َكاَمَلنيح َوتـُُهنه بَالحَمعحُروَف ال ُتَكلهُف نـَفحٌس َإاله ُوسح اَعَة َوَعَلى الحَموحُلوَد َلُه رَزحقـُُهنه وََكسح
ا َوَتَشاُوٍر نح تـَرَاٍض َمنـحُهمَ ال ُتَضاره َواَلَدٌة َبَوَلَدَها َوال َموحُلوٌد َلُه َبَوَلَدَه َوَعَلى الحَواَرَث َمثحُل َذَلَك فََإنح أَرَاَدا َفَصاالً عَ 

ُتمح َما آتَـ  تَـرحَضُعوا َأوحالدَُكمح َفال ُجَناَح َعَليحُكمح َإَذا َسلهمح يحُتمح بَالحَمعحُروَف َواتـهُقوا َفال ُجَناَح َعَليحَهَما َوَإنح أََردحُُتح َأنح َتسح
َ َواعحَلُموا َأنه اّلِلَه ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصٌْي ) فـهوحَن َمنحُكمح َوَيَذُروَن أَزحَواجاً يـَتَـَربهصحَن بَأَنُفَسَهنه أَرحبـََعَة ( َوالهَذيَن يـُتَـوَ 233اّلِله

راً فََإَذا بـََلغحَن َأَجَلُهنه َفال ُجَناَح َعَليحُكمح َفيَما فـََعلحَن ِف أَنُفَسَهنه بَالحَمعحُروَف َواّلِلهُ  ُهٍر َوَعشح  ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبٌْي َأشح
ُ أَنهُكمح ( َوال ُجَناَح 234) َننُتمح َِف أَنُفَسُكمح َعَلَم اّلِله ُتمح بََه َمنح َخطحَبَة النَ َساَء أَوح َأكح َعَليحُكمح َفيَما َعرهضح

َدَة الن َ  ُلَغ الحَكَتاُب َكاَح َحَّته َسَتذحُكُرونـَُهنه َوَلَكنح ال تـَُواَعُدوُهنه َسر اً َإاله َأنح تـَُقولُوا قـَوحاًل َمعحُروفاً َوال تـَعحزَُموا ُعقح يـَبـح
َذُروُه َواعحَلُموا َأنه اّلِلَه َغُفوٌر َحَليٌم ) ( ال ُجَناَح َعَليحُكمح َإنح 235َأَجَلُه َواعحَلُموا َأنه اّلِلَه يـَعحَلُم َما َِف أَنُفَسُكمح فَاحح

َرُضوا هَلُنه َفرَيَضًة َومَ  ُتمح النَ َساَء َما ملَح ََتَسُّوُهنه أَوح تـَفح تَ ُعوُهنه َعَلى الحُموَسَع َقَدرُُه َوَعَلى الحُمقحَتَ َقَدرُُه َمَتاعاً طَلهقح
َسَننَي ) ُتمح هَلُنه َفرَيَضًة فََنصحُف 236بَالحَمعحُروَف َحق اً َعَلى الحُمحح ُتُموُهنه َمنح قـَبحَل َأنح ََتَسُّوُهنه َوَقدح فـََرضح ( َوَإنح طَلهقح

ُتمح َإاله َأنح يـَعح  َنكُ َما فـََرضح َل بـَيـح َدُة النَ َكاَح َوَأنح تـَعحُفوا أَقـحَرُب لَلتـهقحَوى َوال تَنَسوحا الحَفضح مح ُفوَن َأوح يـَعحُفَو الهَذي بََيَدَه ُعقح
َطى َوُقوُموا ّلَِلَه قَانََتنيَ 237َإنه اّلِلَه ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصٌْي ) ( فََإنح 238) ( َحاَفظُوا َعَلى الصهَلَواَت َوالصهالَة الحُوسح

َ َكَما َعلهَمُكمح َما ملَح َتُكونُوا تـَعحَلُموَن ) َباناً فََإَذا أََمنُتمح فَاذحُكُروا اّلِله ُتمح َفرََجااًل أَوح رُكح ( َوالهَذيَن يـُتَـَوفـهوحَن 239َخفح
وحَل َغيـحرَ  َن َفال ُجَناَح َعَليحُكمح ِف َما فـََعلحَن  َمنحُكمح َوَيَذُروَن أَزحَواجاً َوَصيهًة أَلزحَواَجَهمح َمَتاعاً َإََل احلَح َراٍج فََإنح َخَرجح َإخح

ُ َعزَيٌز َحَكيٌم ) (  241( َولَلحُمطَلهَقاَت َمَتاٌع بَالحَمعحُروَف َحق اً َعَلى الحُمتهَقنَي )241ِف أَنُفَسَهنه َمنح َمعحُروٍف َواّلِله
ُ َلُكمح آيَاتََه َلَعله  ُ اّلِله ( َأملَح تـََر َإََل الهَذيَن َخَرُجوا َمنح َديَارََهمح َوُهمح أُلُوٌف َحَذَر 242ُكمح تـَعحَقُلوَن )َكَذَلَك يـُبَـنيَ 

ثـََر النه  ٍل َعَلى النهاَس َوَلَكنه َأكح َياُهمح َإنه اّلِلَه َلُذو َفضح ُ ُموتُوا ُُثه َأحح ُكُروَن )الحَموحَت فـََقاَل هَلُمح اّلِله ( 243اَس ال َيشح
يٌع َعَليٌم )َوقَا َ َسََ ( َمنح َذا الهَذي يـُقحَرُض اّلِلَه قـَرحضاً َحَسناً فـَُيَضاَعَفُه َلُه 244تَُلوا ِف َسَبيَل اّلِلَه َواعحَلُموا َأنه اّلِله

َبُض َويـَبحُسُط َوَإلَيحَه تـُرحَجُعوَن ) ُ يـَقح َعافاً َكَثْيًَة َواّلِله رَائَيَل َمنح بـَعحَد ُموَسى َإذح ( َأملَح تـََر َإََل الحَمإٍل َمنح 245َأضح َبَّن َإسح
َقَتاُل َأاله تـَُقاتَُلوا قَاُلوا َوَما قَاُلوا لََنَبٍ  هَلُمح ابـحَعثح لََنا َمَلكاً نـَُقاَتلح َِف َسَبيَل اّلِلَه قَاَل َهلح َعَسيحُتمح َإنح ُكَتَب َعَليحُكمح الح 

ُهمح َواّلِلهُ لََنا َأاله نـَُقاَتَل ِف َسَبيَل اّلِلَه َوقَ  َنا َمنح َديَارَنَا َوأَبـحَنائََنا فـََلمها ُكَتَب َعَليحَهمح الحَقَتاُل تـََولهوحا َإاله قََليالً َمنـح رَجح  دح ُأخح



19 
 

َ َقدح بـََعَث َلُكمح طَاُلوَت َمَلكاً قَاُلوا َأَنه َيكُ 246َعَليٌم بَالظهاَلَمنَي ) َنا ( َوقَاَل هَلُمح نََبيـُُّهمح َإنه اّلِله وُن َلُه الحُملحُك َعَليـح
َ اصحطََفاُه َعَليحُكمح َوزَاَدُه بَ  َم َوََنحُن َأَحقُّ بَالحُملحَك َمنحُه وملَح يـُؤحَت َسَعًة َمنح الحَماَل قَاَل َإنه اّلِله سح طًَة ِف الحَعلحَم َواجلَح سح

ُ َواَسٌع َعَليٌم ) ُ يـُؤحِت ُملحَكُه َمنح َيَشاُء َواّلِله ( َوقَاَل هَلُمح نََبيـُُّهمح َإنه آيََة ُملحَكَه َأنح يَأحتََيُكمح التهابُوُت َفيَه 247َواّلِله
َلُكمح َإنح ُكنُتمح ُمؤحَمَننَي  َسَكيَنٌة َمنح رَبَ ُكمح َوبََقيهٌة ِمها تـََرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن حَتحَمُلُه الحَمالَئَكُة َإنه ِف َذَلَك آليَةً 

َ ُمبحَتَليُكمح بَنَـَهٍر َفَمنح َشَرَب َمنحُه فـََليحَس َمّنَ  َوَمنح ملَح يَ ( فـََلمه 248) ُُنوَد قَاَل َإنه اّلِله ُه فََإنهُه ا َفَصَل طَاُلوُت بَاجلح طحَعمح
َو َوالهَذيَن آَمُنوا َمَعُه قَاُلوا ال طَاَقَة لََنا َمّنَ  َإاله َمنح اغحتَـَرَف ُغرحَفًة بََيَدَه َفَشرَبُوا َمنحُه َإاله قََلياًل َمنـحُهمح فـََلمها َجاَوزَُه هُ 

ُ َمَع الحيَـوحَم َِبَاُلوَت َوُجُنوَدَه قَاَل الهَذيَن َيظُنُّوَن أَنـهُهمح ُمالُقو اّلِلَه َكمح َمنح َفَئٍة قََليَلٍة َغَلَبتح َفئَ  ًة َكَثْيًَة بََإذحَن اّلِلَه َواّلِله
اً َوثـَبَ تح أَقحَداَمَنا َوانحُصرحنَا َعَلى الحَقوح ( َوَلمها 249الصهاَبرَيَن ) َنا َصربح َم بـََرُزوا جَلَاُلوَت َوُجُنوَدَه قَالُوا رَبـهَنا أَفحرَغح َعَليـح
َمَة َوَعلهمَ 251الحَكاَفرَيَن ) كح ُ الحُملحَك َواحلَح ُه ِمها َيَشاُء َوَلوحال ( فـََهَزُموُهمح بََإذحَن اّلِلَه َوقـََتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآتَاُه اّلِله

( تَلحَك آيَاُت اّلِلَه 251َدفحُع اّلِلَه النهاَس بـَعحَضُهمح بَبَـعحٍض َلَفَسَدتح اأَلرحُض َوَلَكنه اّلِلَه ُذو َفضحٍل َعَلى الحَعاَلَمنَي )
قَ  َوإَنهَك َلَمنح الحُمرحَسَلنَي ) ُلوَها َعَليحَك بَاحلَح ُ ( تَلحَك الرُُّسُل فَ 252نـَتـح ُهمح َمنح َكلهَم اّلِله ضهلحَنا بـَعحَضُهمح َعَلى بـَعحٍض َمنـح

نَاُه بَُروَح الحُقُدَس َوَلوح َشاَء اّلِلهُ  َنا َعيَسى ابحَن َمرحمَيَ الحبَـيَ َناَت َوأَيهدح  َما اقـحَتَتَل الهَذيَن َمنح َوَرَفَع بـَعحَضُهمح َدَرَجاٍت َوآتـَيـح
َتتَـُلوا بـَعحَدَهمح َمنح بـَعحَد َما َجاَءتـح  ُ َما اقـح تَـَلُفوا َفَمنـحُهمح َمنح آَمَن َوَمنـحُهمح َمنح َكَفَر َوَلوح َشاَء اّلِله ُهمح الحبَـيَ َناُت َوَلَكنح اخح

َعُل َما يُرَيُد ) َ يـَفح يـَوحٌم ال بـَيحٌع َفيَه َوال ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا أَنَفُقوا ِمها َرَزقـحَناُكمح َمنح قـَبحَل َأنح يَأحِتَ 253َوَلَكنه اّلِله
يُّ الحَقيُّوُم ال تَأحُخُذُه َسَنٌة َوال نـَوحٌم َلُه َما 254ُخلهٌة َوال َشَفاَعٌة َوالحَكاَفُروَن ُهمح الظهاَلُموَن ) ُ ال َإَلَه َإاله ُهَو احلَح ( اّلِله

َفُع َعنحَدُه  ِف السهَمَواتَ  َ أَيحَديَهمح َوَما َخلحَفُهمح َوال ُيَُيُطوَن َوَما ِف اأَلرحَض َمنح َذا الهَذي َيشح َإاله بََإذحنََه يـَعحَلُم َما بـَنيح
ٍء َمنح َعلحَمَه َإاله ِبَا َشاَء َوَسَع ُكرحَسيُُّه السهَمَواتَ  ُظُهَما َوُهَو الحَعَليُّ الحَعَظيُم ) َبَشيح ( 255َواأَلرحَض َوال يـَُئوُدُه َحفح

يَن  َراَه َِف الدَ  َسَك بَالحُعرحَوَة الح ال َإكح َتمح ُفرح بَالطهاُغوَت َويـُؤحَمنح بَاّلِلَه فـََقدح اسح ُد َمنح الَغيَ  َفَمنح َيكح َ الرُّشح ُوثـحَقى َقدح تـَبَـنيه
يٌع َعَليٌم ) ُ َسََ ُ َوَلُّ الهَذيَن آَمُنوا ُُيحرَُجُهمح َمنح الظُُّلَماَت َإََل ا256ال انَفَصاَم هَلَا َواّلِله لنُّوَر َوالهَذيَن َكَفُروا ( اّلِله

لََئَك َأصحَحاُب النهاَر ُهمح َفيَها َخاَلدُ  لََياُؤُهمح الطهاُغوُت ُُيحرَُجونـَُهمح َمنح النُّوَر َإََل الظُُّلَماَت أُوح ( َأملَح تـََر 257وَن )َأوح
ُ الحُملحَك َإذح  َيي َوأَُميُت  َإََل الهَذي َحاجه َإبـحَراَهيَم ِف رَب ََه َأنح آتَاُه اّلِله قَاَل َإبـحَراَهيُم َرِبَ  الهَذي ُُيحَيي َوَُيَيُت قَاَل أَنَا ُأحح

رََق فَأحَت َّبَا َمنح الحَمغحَرَب فـَُبَهَت الهَذي َكَفرَ  َس َمنح الحَمشح َ يَأحِت بَالشهمح َدي الحَقوحَم  قَاَل َإبـحَراَهيُم فََإنه اّلِله ُ ال يـَهح َواّلِله
ُ بـَعحَد َموحَِتَا 258الظهاَلَمنَي ) فََأَماتَُه ( أَوح َكالهَذي َمره َعَلى قـَرحيٍَة َوَهَي َخاَويٌَة َعَلى ُعُروَشَها قَاَل َأَنه ُُيحَيي َهَذَه اّلِله

ُ َمائََة َعاٍم ُُثه بـََعثَُه قَاَل َكمح لََبثحَت قَاَل لََبثحُت يـَوحماً َأوح بـَعحَض يـَوحٍم قَاَل َبلح لََبثح  َت َمائََة َعاٍم فَانظُرح َإََل طََعاَمَك اّلِله
َعَلَك آيًَة لَلنهاَس َوانظُرح َإََل الحَعظَاَم َكيحَف نُنَشزُ  ُسوَها حلَحماً َوَشَراَبَك ملَح يـََتَسنههح َوانظُرح َإََل مَحَارََك َولََنجح َها ُُثه َنكح
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َ َلُه قَاَل أَعحَلُم َأنه اّلِلَه َعَلى كُ  ٍء َقَديٌر )فـََلمها تـَبَـنيه ( َوَإذح قَاَل َإبـحرَاَهيُم َربَ  أََرّن َكيحَف حُتحَي الحَموحَتى قَاَل 259لَ  َشيح
َعلح َعَلى ُكلَ  َجَبٍل َمنـحهُ َأوملَح تـُؤحَمنح قَاَل بـََلى َوَلَكنح لََيطحَمَئنه قـَلحَب قَاَل َفُخذح أَرحبـََعًة َمنح الطهْيحَ َفُصرحُهنه َإلَيحَك ُُثه  نه  اجح

َ َعزَيٌز َحَكيٌم ) َواهَلُمح ِف َسبَيَل اّلِلَه  261ُجزحءاً ُُثه ادحُعُهنه يَأحتَيَنَك َسعحياً َواعحَلمح َأنه اّلِله ( َمَثُل الهَذيَن يُنَفُقوَن أَمح
ُ ُيَضاعَ  ُ َواَسٌع َعَليٌم )َكَمَثَل َحبهٍة أَنـحَبَتتح َسبحَع َسَناَبَل َِف ُكلَ  ُسنحبُـَلٍة َمائَُة َحبهٍة َواّلِله ( 261ُف َلَمنح َيَشاُء َواّلِله

ُرُهمح  َواهَلُمح ِف َسَبيَل اّلِلَه ُُثه ال يـُتحَبُعوَن َما أَنَفُقوا َمن اً َوال أًَذى هَلُمح َأجح َعنحَد َرّبَ َمح َوال َخوحٌف َعَليحَهمح  الهَذيَن يُنَفُقوَن أَمح
ُ َغَّنٌّ َحَليٌم )( قـَوحٌل َمعح 262َوال ُهمح َُيحَزنُوَن ) ٌر َمنح َصَدَقٍة يـَتحبَـُعَها أًَذى َواّلِله ( يَا أَيُـَّها 263ُروٌف َوَمغحَفَرٌة َخيـح

 َوال يـُؤحَمُن بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخرَ  الهَذيَن آَمُنوا ال تـُبحَطُلوا َصَدقَاَتُكمح بَالحَمنَ  َواأَلَذى َكالهَذي يُنَفُق َماَلُه رَئَاَء النهاسَ 
ٍء ِمها َكسَ  َدُروَن َعَلى َشيح َواٍن َعَليحَه تـَُراٌب فََأَصابَُه َواَبٌل فـَتـَرََكُه َصلحداً ال يـَقح َدي َفَمثـَُلُه َكَمَثَل َصفح ُ ال يـَهح ُبوا َواّلِله

َواهَلُمح ابحَتَغاَء َمرحَضاَة اّلِلَه وَ 264الحَقوحَم الحَكاَفرَيَن ) تـَثحَبيتاً َمنح أَنـحُفَسَهمح َكَمَثَل َجنهٍة َبَربـحَوٍة ( َوَمَثُل الهَذيَن يُنَفُقوَن أَمح
ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصٌْي ) َها َواَبٌل َفَطلٌّ َواّلِله َ فََإنح ملَح ُيَصبـح ( أَيـََودُّ َأَحدُُكمح َأنح 265َأَصابـََها َواَبٌل فَآَتتح ُأُكَلَها َضعحَفنيح

َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َلُه َفيَها َمنح ُكلَ  الثهَمَراَت َوَأَصابَُه الحَكبَـُر َولَُه ُذر َيهٌة  َتُكوَن َلُه َجنهٌة َمنح َنََيٍل َوَأعحَنابٍ 
ُ َلُكمح اآليَاَت لََعلهُكمح تـَتَـَفكهرُ  ُ اّلِله تَـَرَقتح َكَذَلَك يـُبَـنيَ  َها ( يَا أَيُـّ 266وَن )ُضَعَفاُء فََأَصابـََها َإعحَصاٌر َفيَه نَاٌر فَاحح
َبَ  َنا َلُكمح َمنح اأَلرحَض َوال تـََيمهُموا اْلح َرجح ُتمح الهَذيَن آَمُنوا أَنَفُقوا َمنح طَيَ َباَت َما َكَسبحُتمح َوِمها َأخح يَث َمنحُه تُنَفُقوَن َوَلسح

يٌد ) ُ ( الشه 267بَآَخَذيَه َإاله َأنح تـُغحَمُضوا َفيَه َواعحَلُموا َأنه اّلِلَه َغَّنٌّ محََ َشاَء َواّلِله َر َويَأحُمرُُكمح بَالحَفحح يحطَاُن يََعدُُكمح الحَفقح
ُ َواَسٌع َعَليٌم ) اً  268يََعدُُكمح َمغحَفَرًة َمنحُه َوَفضحالً َواّلِله َمَة فـََقدح أُوِتَ َخْيح كح َمَة َمنح َيَشاُء َوَمنح يـُؤحَت احلَح كح ( يـُؤحِت احلَح

َ يـَعحَلُمُه َوَما لَلظهاَلَمنَي 269وحلُوا األَلحَباَب )َكَثْياً َوَما َيذهكهُر َإاله أُ  ٍر فََإنه اّلِله ُتمح َمنح نـََفَقٍة َأوح َنَذرحُُتح َمنح َنذح ( َوَما أَنَفقح
ٌر لَ 271َمنح أَنَصاٍر ) ُكمح َويَُكفَ ُر َعنحُكمح ( َإنح تـُبحُدوا الصهَدقَاَت فََنَعمها َهَي َوَإنح َُّتحُفوَها َوتـُؤحتُوَها الحُفَقَراَء فـَُهَو َخيـح

ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبٌْي ) َدي َمنح َيَشاُء َوَما تُنَفُقوا َمنح 271َمنح َسيَ َئاَتُكمح َواّلِله َ يـَهح ( لَيحَس َعَليحَك ُهَداُهمح َوَلَكنه اّلِله
َه اّلِلَه َوَما تُن ( 272َفُقوا َمنح َخْيحٍ يـَُوفه إَلَيحُكمح َوأَنـحُتمح ال ُتظحَلُموَن )َخْيحٍ َفألَنُفَسُكمح َوَما تُنَفُقوَن َإاله ابحَتَغاَء َوجح

َاَهُل َأغحَنيَ  َتَطيُعوَن َضرحباً ِف اأَلرحَض َُيحَسبُـُهمح اجلح َصُروا َِف َسَبيَل اّلِلَه ال َيسح اَء َمنح التـهَعفَُّف لَلُفَقَراَء الهَذيَن ُأحح
أَُلونَ  َ بََه َعَليٌم ) تـَعحرَفـُُهمح َبَسيَماُهمح ال َيسح َافاً َوَما تُنَفُقوا َمنح َخْيحٍ فََإنه اّلِله َواهَلُمح 273النهاَس َإحلح ( الهَذيَن يُنَفُقوَن أَمح

ُرُهمح َعنحَد َرّبَ َمح َوال َخوحٌف َعَليحَهمح َوال ُهمح َُيحَزنُونَ  َذيَن يَأحُكُلوَن ( اله 274 )بَاللهيحَل َوالنـهَهاَر َسر اً َوَعالنََيًة فـََلُهمح َأجح
ا الحبَـيحُع َمثحُل الر َبَا َوَأَحله الر َبَا ال يـَُقوُموَن َإاله َكَما يـَُقوُم الهَذي يـََتَخبهطُُه الشهيحطَاُن َمنح الحَمسَ  َذَلَك بَأَنـهُهمح قَاُلوا َإَّنهَ 

ُ الحبَـيحَع َوَحرهَم الر َبَا َفَمنح َجاَءُه َموحَعظٌَة َمنح رَب َ  َه فَانتَـَهى فـََلُه َما َسَلَف َوأَمحرُُه َإََل اّلِلَه َوَمنح َعاَد فَُأوحلََئَك َأصحَحاُب اّلِله
ُ ال ُيَُبُّ ُكله َكفهاٍر أَثَيٍم )275النهاَر ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن ) ُ الر َبَا َويـُرحِب الصهَدقَاَت َواّلِله ( َإنه 276( ََيحَحُق اّلِله
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ُرُهمح َعنحَد َرّبَ َمح َوال َخوحٌف َعَليحَهمح وَ الهَذيَن آَمُنوا وَ  ال ُهمح َعَمُلوا الصهاحَلَاَت َوأَقَاُموا الصهالَة َوآتـَوحا الزهَكاَة هَلُمح َأجح
َعُلوا 278) ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا اتـهُقوا اّلِلَه َوَذُروا َما بََقَي َمنح الر َبَا َإنح ُكنُتمح ُمؤحَمَننيَ 277َُيحَزنُوَن ) ( فََإنح ملَح تـَفح

َواَلُكمح ال َتظحَلُموَن َوال ُتظحَلُموَن ) ( َوَإنح َكاَن ُذو 279فَأحَذنُوا َِبَرحٍب َمنح اّلِلَه َوَرُسولََه َوَإنح تـُبحُتمح فـََلُكمح ُرُءوُس أَمح
ٌر َلُكمح َإنح ُكن ُقوا َخيـح َرٍة فـََنَظَرٌة َإََل َميحَسَرٍة َوَأنح َتَصده ( َواتـهُقوا يـَوحماً تـُرحَجُعوَن َفيَه َإََل اّلِلَه ُُثه 281ُتمح تـَعحَلُموَن )ُعسح

( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإَذا َتَدايَنُتمح َبَديحٍن َإََل َأَجٍل ُمَسمًّى 281تـَُوَّفه ُكلُّ نـَفحٍس َما َكَسَبتح َوُهمح ال ُيظحَلُموَن )
نَ  ُتبح بـَيـح تُُبوُه َولحَيكح َللح الهَذي َعَليحهَ فَاكح ُتبح َولحُيمح ُ فـَلحَيكح ُتَب َكَما َعلهَمُه اّلِله َل َوال يَأحَب َكاَتٌب َأنح َيكح  ُكمح َكاَتٌب بَالحَعدح

قُّ َسَفيهاً أَوح َضَعيف قُّ َولحَيتهَق اّلِلَه رَبهُه َوال يـَبحَخسح َمنحُه َشيحئاً فََإنح َكاَن الهَذي َعَليحَه احلَح َتَطيُع َأنح َيَُله ُهَو اً أَ احلَح وح ال َيسح
َ فـََرُجٌل َوامح  َهُدوا َشَهيَديحَن َمنح رََجاَلُكمح فََإنح ملَح َيُكونَا َرُجَلنيح َتشح َل َواسح َللح َولَيُُّه بَالحَعدح َرأَتَاَن ِمهنح تـَرحَضوحَن َمنح فـَلحُيمح

َداُهَُ  َر َإحح َداُُهَا فـَُتذَكَ  تُُبوُه َصَغْياً الشَُّهَداَء َأنح َتَضله َإحح َأُموا َأنح َتكح َرى َوال يَأحَب الشَُّهَداُء َإَذا َما ُدُعوا َوال َتسح ا اأُلخح
َديُرونـََها نح َتُكوَن َِتَارًَة َحاَضَرًة تُ َأوح َكَبْياً َإََل َأَجَلَه َذَلُكمح أَقحَسُط َعنحَد اّلِلَه َوأَقـحَوُم لَلشهَهاَدَة َوأَدحََن َأاله تـَرحتَابُوا َإاله أَ 

َهُدوا َإَذا تـََبايـَعحُتمح َوال ُيَضاره َكاَتٌب َوال َشَهيدٌ  تُُبوَها َوَأشح َنُكمح فـََليحَس َعَليحُكمح ُجَناٌح َأاله َتكح َعُلوا فََإنهُه بـَيـح  َوَإنح تـَفح
ٍء َعَليمٌ  ُ َبُكلَ  َشيح ُ َواّلِله ( َوَإنح ُكنُتمح َعَلى َسَفٍر وملَح َِتُدوا َكاتَباً َفرََهاٌن 282) ُفُسوٌق َبُكمح َواتـهُقوا اّلِلَه َويـَُعلَ ُمُكمح اّلِله

تُ  ُبوَضٌة فََإنح أََمَن بـَعحُضُكمح بـَعحضاً فـَلحيُـَؤدَ  الهَذي اؤحَتََُن أََمانـََتُه َولحَيتهَق اّلِلَه رَبهُه َوال َتكح َها فََإنهُه َمقح ُتمح ُموا الشهَهاَدَة َوَمنح َيكح
ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َعَليٌم ) آَُثٌ قـَلحُبهُ  َوَما ِف اأَلرحَض َوَإنح تـُبحُدوا َما ِف أَنُفَسُكمح أَوح َُّتحُفوُه  ( ّلَِلَه َما َِف السهَمَواتَ 283َواّلِله

ٍء َقَديرٌ  ُ َعَلى ُكلَ  َشيح ُب َمنح َيَشاُء َواّلِله ُ فـَيَـغحَفُر َلَمنح َيَشاُء َويـَُعذَ  ( آَمَن الرهُسوُل ِبَا أُنزََل 284) ُُيَاَسبحُكمح بََه اّلِله
َ َأَحٍد  َمنح ُرُسَلَه َوقَاُلوا َسََعحَنا َوَأطَعحَنا َإلَيحَه َمنح رَب ََه َوالحُمؤحَمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بَاّلِلَه َوَمالَئَكَتَه وَُكتَُبَه َوُرُسَلَه ال نـَُفر َُق بـَنيح

َراَنَك رَبـهَنا َوإَلَيحَك الحَمَصُْي ) َتَسَبتح رَبـهَنا 285ُغفح َها َما اكح َعَها هَلَا َما َكَسَبتح َوَعَليـح ُ نـَفحساً َإاله ُوسح ( ال ُيَكلَ ُف اّلِله
َنا َإصحراً َكَما مَحَلحَتُه َعَلى الهَذيَن َمنح  طَأحنَا رَبـهَنا َوال حَتحَملح َعَليـح نَا َإنح َنَسيَنا أَوح َأخح لحَنا َما قـَبحَلَنا رَبـهَنا َوال حتَُ  ال تـَُؤاَخذح مَ 
 (286)ال طَاَقَة لََنا بََه َواعحُف َعنها َواغحَفرح لََنا َوارحمَححَنا أَنحَت َموحالنَا فَانُصرحنَا َعَلى الحَقوحَم الحَكاَفرَيَن 

 سورة آل عمران -3
 بسم هللا الرمحن الرحيم

يُّ الحَقيُّوُم )1امل ) ُ ال َإَلَه َإاله ُهَو احلَح َ َيَديحَه َوأَنـحَزَل التـهوحرَاَة  ( نـَزهلَ 2( اّلِله قاً َلَما بـَنيح قَ  ُمَصدَ  َعَليحَك الحَكَتاَب بَاحلَح
يَل )  َعزَيٌز ُذو ( َمنح قـَبحُل ُهًدى لَلنهاَس َوأَنـحَزَل الحُفرحقَاَن َإنه الهَذيَن َكَفُروا بَآيَاَت اّلِلَه هَلُمح َعَذاٌب َشَديٌد َواّلِلهُ 3َواإَلَنَح
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ٌء َِف اأَلرحَض َوال ِف السهَماَء )4) انحَتَقامٍ  ( ُهَو الهَذي ُيَصو َرُُكمح ِف اأَلرحَحاَم َكيحَف 5( َإنه اّلِلَه ال َُيحَفى َعَليحَه َشيح
َكيُم ) ُهنه أُمُّ الحَكَتاَب  ( ُهَو الهَذي أَنـحَزَل َعَليحَك الحَكَتاَب َمنحُه آيَاٌت حُمحَكَماتٌ 6َيَشاُء ال َإَلَه َإاله ُهَو الحَعزَيُز احلَح

َنَة  َوابحَتَغاَء تَأحَويَلَه َوَما يـَعحَلُم تَأحَويَلُه َوُأَخُر ُمَتَشاَّبَاٌت فََأمها الهَذيَن َِف قـُُلوَّبَمح زَيحٌغ فـََيتهَبُعوَن َما َتَشابََه َمنحُه ابحَتَغاَء الحَفتـح
ُ َوالرهاَسُخوَن ِف الحَعلحَم يـَُقوُلونَ  ( رَبـهَنا ال تُزَغح 7آَمنها بََه ُكلٌّ َمنح َعنحَد رَب ََنا َوَما َيذهكهُر َإاله أُوحُلوا األَلحَباَب ) َإاله اّلِله

ًَة إَنهَك أَنحَت الحَوههاُب )  رَيحَب ( رَبـهَنا َإنهَك َجاَمُع النهاَس لَيَـوحٍم ال8قـُُلوبـََنا بـَعحَد َإذح َهَديـحتَـَنا َوَهبح لََنا َمنح َلُدنحَك َرمحح
لََئَك ُهمح 9َفيَه َإنه اّلِلَه ال ُُيحَلُف الحَميَعاَد ) َواهُلُمح َوال َأوحالُدُهمح َمنح اّلِلَه َشيحئاً َوأُوح ( َإنه الهَذيَن َكَفُروا َلنح تـُغحَّنَ َعنـحُهمح أَمح

ُ َشَديُد الحَعَقاَب ( َكَدأحَب آَل َفرحَعوحَن َوالهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َكذهبُ 11َوُقوُد النهاَر ) ُ َبُذنُوَّبَمح َواّلِله وا بَآيَاتََنا فََأَخَذُهمح اّلِله
َ الحتَـَقَتا 12( ُقلح لَلهَذيَن َكَفُروا َستُـغحَلُبوَن َوحُتحَشُروَن َإََل َجَهنهَم َوبَئحَس الحَمَهاُد )11) ( َقدح َكاَن َلُكمح آيٌَة َِف َفَئتَـنيح

ُ يـَُؤيَ ُد بََنصحرََه َمنح َيَشاُء َإنه ِف  َفَئٌة تـَُقاَتُل ِف َسَبيلَ  َ َواّلِله نـَُهمح َمثـحَليحَهمح رَأحَي الحَعنيح َرى َكاَفَرٌة يـََروح َرًة اّلِلَه َوُأخح َذَلَك َلَعبـح
ُمَقنحَطَرَة َمنح الذهَهَب َوالحَفضهَة ( زُيَ َن لَلنهاَس ُحبُّ الشهَهَواَت َمنح النَ َساَء َوالحَبَننَي َوالحَقَناَطَْي الح 13أُلوحَل األَبحَصاَر )

ُن الحَمآَب  ُ َعنحَدُه ُحسح نـحَيا َواّلِله ََياَة الدُّ رحَث َذَلَك َمَتاُع احلح َيحَل الحُمَسوهَمَة َواألَنـحَعاَم َواحلَح ( ُقلح أَُؤنـَبَ ُئُكمح َِبَْيحٍ 14)َواْلح
اٌت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها َخاَلَديَن َفيَها َوأَزحَواٌج ُمَطههَرٌة َمنح َذَلُكمح لَلهَذيَن اتـهَقوحا َعنحَد َرّبَ َمح َجنه 
ُ َبَصٌْي بَالحَعَباَد ) َواٌن َمنح اّلِلَه َواّلِله اَر ( الهَذيَن يـَُقوُلوَن رَبـهَنا َإنـهَنا آَمنها فَاغحَفرح لََنا ُذنُوبـََنا َوَقَنا َعَذاَب النه 15َوَرضح

َحاَر )16) تَـغحَفرَيَن بَاأَلسح ُ أَنهُه ال َإلََه َإاله ُهَو 17( الصهاَبرَيَن َوالصهاَدَقنَي َوالحَقانََتنَي َوالحُمنحَفَقنَي َوالحُمسح ( َشَهَد اّلِله
كَ  َط ال َإَلَه َإاله ُهَو الحَعزَيُز احلَح يَن َعنحَد اّلِلَه اإَلسحالُم َوَما 18يُم )َوالحَمالَئَكُة َوأُوحُلوا الحَعلحَم قَاَئماً بَالحَقسح ( َإنه الدَ 

ُفرح بَآيَاتَ  نَـُهمح َوَمنح َيكح تَـَلَف الهَذيَن أُوتُوا الحَكَتاَب َإاله َمنح بـَعحَد َما َجاَءُهمح الحَعلحُم بـَغحياً بـَيـح اّلِلَه فََإنه اّلِلَه َسرَيُع  اخح
َساَب ) ُتمح ( فََإنح َحاجُّوَك فـَُقلح أَ 19احلَح َلمح َهي ّلَِلَه َوَمنح اتـهبَـَعَّن َوُقلح لَلهَذيَن أُوتُوا الحَكَتاَب َواألُمَ يَ نَي أََأسح ُت َوجح َلمح سح

ُ َبَصٌْي بَالحَعَباَد ) َا َعَليحَك الحَبالُغ َواّلِله َتَدوا َوَإنح تـََولهوحا فََإَّنه َلُموا فـََقدح اهح ُفُرو 21فََإنح َأسح َن بَآيَاَت اّلِلَه ( َإنه الهَذيَن َيكح
َط َمنح النهاَس فـََبشَ رحُهمح بََعذَ  تُـُلوَن الهَذيَن يَأحُمُروَن بَالحَقسح تُـُلوَن النهَبيَ نَي بََغْيحَ َحقٍ  َويـَقح ( أُوحلََئَك الهَذيَن 21اٍب أَلَيٍم )َويـَقح

نـحَيا َواآلَخَرَة َوَما هَلُمح َمنح نَاصَ  ( َأملَح تـََرى َإََل الهَذيَن أُوتُوا َنَصيباً َمنح الحَكَتاَب 22رَيَن )َحَبَطتح أَعحَماهُلُمح َِف الدُّ
ُهمح َوُهمح ُمعحَرُضوَن ) نَـُهمح ُُثه يـَتَـَوَله َفرَيٌق َمنـح ُكَم بـَيـح َعوحَن َإََل َكَتاَب اّلِلَه لََيحح ( َذَلَك بَأَنـهُهمح قَاُلوا َلنح ََتَسهَنا 23يُدح

تَـُروَن )النهاُر َإاله أَيهاماً مَ  ( َفَكيحَف َإَذا ََجَعحَناُهمح لَيَـوحٍم ال رَيحَب َفيَه 24عحُدوَداٍت َوَغرهُهمح َِف َديَنَهمح َما َكانُوا يـَفح
ٍس َما َكَسَبتح َوُهمح ال ُيظحَلُموَن ) زَُع ( ُقلح اللهُهمه َماَلَك الحُملحَك تـُؤحِت الحُملحَك َمنح َتَشاُء َوتـَنح 25َوُوفَ َيتح ُكلُّ نـَفح

ٍء َقَديرٌ  ُر إَنهَك َعَلى ُكلَ  َشيح َيـح ( ُتوَلُج اللهيحَل َِف 26) الحُملحَك ِمهنح َتَشاُء َوتَُعزُّ َمنح َتَشاُء َوُتَذلُّ َمنح َتَشاءُ بََيَدَك اْلح
يه َمنح الحَميَ َت َوَُّتحرَُج الحمَ  يَ  َوتـَرحُزُق َمنح َتَشاُء بََغْيحَ َحَساٍب النـهَهاَر َوُتوَلُج النـهَهاَر ِف اللهيحَل َوَُّتحرَُج احلَح يَ َت َمنح احلَح
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َعلح َذَلَك فـََليحَس َمنح اّلِلهَ 27) لََياَء َمنح ُدوَن الحُمؤحَمَننَي َوَمنح يـَفح ٍء َإاله َأنح ( ال يـَتهَخذح الحُمؤحَمُنوَن الحَكاَفرَيَن أَوح  ِف َشيح
ُهمح تـَُقاًة َوُُيَذَ رُُكمح  َسُه َوَإََل اّلِلَه الحَمَصُْي ) تـَتـهُقوا َمنـح ُ نـَفح ُ 28اّلِله ُه اّلِله ( ُقلح َإنح َُّتحُفوا َما ِف ُصُدورَُكمح أَوح تـُبحُدوُه يـَعحَلمح

ٍء َقَديٌر ) َويـَعحَلُم َما ِف السهَمَواتَ  ُ َعَلى ُكلَ  َشيح َمنح َخْيحٍ  ( يـَوحَم ِتََُد ُكلُّ نـَفحٍس َما َعَمَلتح 29َوَما ِف اأَلرحَض َواّلِله
َسهُ  ُ نـَفح رُُكمح اّلِله َنُه أََمداً بََعيداً َوُُيَذَ  نَـَها َوبـَيـح ُ َرُءوٌف بَالحَعَباَد ) حُمحَضراً َوَما َعَمَلتح َمنح ُسوٍء تـََودُّ َلوح َأنه بـَيـح ( 31َواّلِله

ُ َويـَغحفَ  ُ َغُفوٌر َرَحيٌم )ُقلح َإنح ُكنحُتمح حتَُبُّوَن اّلِلَه فَاتهَبُعوّن ُُيحَببحُكمح اّلِله َ 31رح َلُكمح ُذنُوَبُكمح َواّلِله ( ُقلح َأَطيُعوا اّلِله
َراَن َعَلى 32َوالرهُسوَل فََإنح تـََولهوحا فََإنه اّلِلَه ال ُيَُبُّ الحَكاَفرَيَن ) َ اصحطََفى آَدَم َونُوحاً َوآَل َإبـحَراَهيَم َوآَل َعمح ( َإنه اّلِله

ُ َسََيٌع َعَليٌم )( ُذر َ 33الحَعاَلَمنَي ) َراَن َربَ  َإّن َ َنَذرحُت َلَك َما 34يهًة بـَعحُضَها َمنح بـَعحٍض َواّلِله َرأَُة َعمح ( َإذح قَاَلتح امح
َها قَاَلتح َربَ  َإّن َ َوَضعح 35ِف َبطحَّن حُمَرهراً فـَتَـَقبهلح َمّنَ  َإنهَك أَنحَت السهَميُع الحَعَليُم ) ُ ( فـََلمها َوَضَعتـح تُـَها أُنـحَثى َواّلِله

( 36ا َمنح الشهيحطَاَن الرهَجيَم )َأعحَلُم ِبَا َوَضَعتح َولَيحَس الذهَكُر َكاألُنـحَثى َوَإّن َ ََسهيحتـَُها َمرحمَيَ َوَإّن َ أَُعيُذَها َبَك َوُذر َيـهتَـهَ 
رَاَب َوَجَد َعنحَدَها رَزحقاً  فـَتَـَقبـهَلَها رَبُـَّها بََقُبوٍل َحَسٍن َوأَنـحَبتَـَها نـََباتاً َحَسناً  َها زََكرَيها الحَمحح وََكفهَلَها زََكرَيها ُكلهَما َدَخَل َعَليـح

( ُهَناَلَك َدَعا زََكرَيها 37قَاَل يَا َمرحمَيُ َأَنه َلَك َهَذا قَاَلتح ُهَو َمنح َعنحَد اّلِلَه َإنه اّلِلَه يـَرحُزُق َمنح َيَشاُء بََغْيحَ َحَساٍب )
َعاَء )رَ  يُع الدُّ ( فـََناَدتحُه الحَمالَئَكُة َوُهَو قَاَئٌم ُيَصلَ ي ِف 38بهُه قَاَل َربَ  َهبح َل َمنح َلُدنحَك ُذر َيهًة طَيَ َبًة َإنهَك َسََ

قاً َبَكَلَمٍة َمنح اّلِلَه َوَسيَ داً َوَحُصوراً وَ  ََي ُمَصدَ  ُرَك بََيحح َراَب َأنه اّلِلَه يـَُبشَ  ( قَاَل َربَ  َأَنه 39نََبي اً َمنح الصهاحَلَنَي )الحَمحح
َعُل َما َيَشاُء ) ُ يـَفح َرَأِت َعاَقٌر قَاَل َكَذَلَك اّلِله َعلح َل آيًَة 41َيُكوُن َل ُغالٌم َوَقدح بـََلَغَّن الحَكبَـُر َوامح ( قَاَل َربَ  اجح

( َوَإذح قَاَلتح 41َإاله َرمحزاً َواذحُكرح رَبهَك َكَثْياً َوَسبَ حح بَالحَعَشيَ  َواإَلبحَكاَر ) قَاَل آيـَُتَك َأاله ُتَكلَ َم النهاَس َثالثََة أَيهامٍ 
َ اصحطََفاَك َوَطههَرَك َواصحطََفاَك َعَلى َنَساَء الحَعاَلَمنَي ) ُجَدي 42الحَمالَئَكُة يَا َمرحمَيُ َإنه اّلِله ( يَا َمرحمَيُ اقـحُنَت لَرَبَ َك َواسح

ُفُل 43رحَكَعي َمَع الرهاَكَعنَي )َوا ( َذَلَك َمنح أنـحَباَء الحَغيحَب نُوَحيَه إَلَيحَك َوَما ُكنحَت َلَديحَهمح َإذح يـُلحُقوَن أَقحالَمُهمح أَيُـُّهمح َيكح
ُُه الحَمَسيُح ( َإذح قَاَلتح الحَمالَئَكُة يَا َمرحمَيُ َإنه ا44َمرحمَيَ َوَما ُكنحَت َلَديحَهمح َإذح َُيحَتَصُموَن ) ُرَك َبَكَلَمٍة َمنحُه اَسح َ يـَُبشَ  ّلِله

نـحَيا َواآلَخَرَة َوَمنح الحُمَقرهَبنَي ) اًل َوَمنح الصهاحَلَنَي 45َعيَسى ابحُن َمرحمَيَ َوَجيهاً ِف الدُّ َد وََكهح ( َويَُكلَ ُم النهاَس َِف الحَمهح
َا يـَُقوُل ( قَاَلتح َربَ  َأَنه َيُكوُن َل َوَلٌد وملَح 46) ُ َُيحُلُق َما َيَشاُء َإَذا َقَضى أَمحراً فََإَّنه َّن َبَشٌر قَاَل َكَذَلَك اّلِله  ََيحَسسح

َمَة َوالتـهوحرَاَة َواإَلََنيَل )47َلُه ُكنح فـََيُكوُن ) كح َرائَيَل َأّن َ َقدح 48( َويـَُعلَ ُمُه الحَكَتاَب َواحلَح ( َوَرُسواًل َإََل َبَّن َإسح
اً بََإذح َجئحتُ  ُلُق َلُكمح َمنح الطَ نَي َكَهيحَئَة الطهْيحَ فَأَنُفُخ َفيَه فـََيُكوُن َطْيح َمَه ُكمح بَآيٍَة َمنح رَبَ ُكمح َأّن َ َأخح َن اّلِلَه َوأُبحرَُئ اأَلكح

َي الحَموحَتى بََإذحَن اّلِلَه َوأُنـَبَ ُئُكمح ِبَا تَأحُكُلوَن َوَما َتدهخَ  ُروَن ِف بـُُيوَتُكمح َإنه ِف َذَلَك آليًَة َلُكمح َإنح ُكنحُتمح َواألَبـحَرَص َوُأحح
َ َيَديه َمنح التـهوحرَاَة َوأُلَحله َلُكمح بـَعحَض الهَذي ُحر ََم َعَليحُكمح َوَجئحُتُكمح بَآيَةٍ 49ُمؤحَمننَي ) قاً َلَما بـَنيح  َمنح ( َوُمَصدَ 

َ َوَأَطيُعوَن  َتَقيٌم )51)رَبَ ُكمح فَاتـهُقوا اّلِله َ َرِبَ  َورَبُُّكمح فَاعحُبُدوُه َهَذا َصرَاٌط ُمسح ( فـََلمها َأَحسه َعيَسى 51( َإنه اّلِله
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َوارَيُّوَن ََنحُن أَنحَصاُر اّلِلَه آَمنها بَاّلِلَه َواشح  َر قَاَل َمنح أَنحَصارَي َإََل اّلِلَه قَاَل احلَح ُهمح الحُكفح َلُمونَ َمنـح ( رَبـهَنا 52) َهدح بَأَنها ُمسح
َنا َمَع الشهاَهَديَن ) تُبـح ُر الحَماَكرَيَن )53آَمنها ِبَا أَنـحَزلحَت َواتـهبَـعحَنا الرهُسوَل فَاكح ُ َخيـح ُ َواّلِله ( َإذح 54( َوَمَكُروا َوَمَكَر اّلِله

ُرَك َمنح  ُ يَا َعيَسى َإّن َ ُمتَـَوفَ يَك َورَاَفُعَك َإَله َوُمَطهَ  الهَذيَن َكَفُروا َوَجاَعُل الهَذيَن اتـهبَـُعوَك فـَوحَق الهَذيَن َكَفُروا قَاَل اّلِله
َنُكمح َفيَما ُكنحُتمح َفيَه ََّتحَتَلُفوَن ) ُكُم بـَيـح بـُُهمح 55َإََل يـَوحَم الحَقَياَمَة ُُثه َإَله َمرحَجُعُكمح فََأحح ( فََأمها الهَذيَن َكَفُروا فَُأَعذَ 

نـحَيا َواآلَخَرَة َوَما هَلُمح َمنح نَاَصرَيَن )َعَذاباً َشَديداً َِف  ( َوأَمها الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت فـَيُـَوفَ يَهمح 56 الدُّ
ُ ال ُيَُبُّ الظهاَلَمنَي ) َكيَم )57ُأُجوَرُهمح َواّلِله َر احلَح َل َعيَسى ( َإنه َمثَ 58( َذَلَك نـَتـحُلوُه َعليحَك َمنح اآليَاَت َوالذ َكح

ََتَيَن )59َعنحَد اّلِلَه َكَمَثَل آَدَم َخَلَقُه َمنح تـَُراٍب ُُثه قَاَل لَُه ُكنح فـََيُكوُن ) قُّ َمنح رَبَ َك َفال َتُكنح َمنح الحُممح ( 61( احلَح
َوأَبـحَناءَُكمح َوَنَساَءنَا َوَنَساءَُكمح َوأَنـحُفَسَنا  َفَمنح َحاجهَك َفيَه َمنح بـَعحَد َما َجاَءَك َمنح الحَعلحَم فـَُقلح تـََعاَلوحا َندحُع أَبـحَناَءنَا

َعلح َلعحَنَة اّلِلَه َعَلى الحَكاَذَبنَي ) ُ َوَإنه 61َوأَنـحُفَسُكمح ُُثه نـَبحَتَهلح فـََنجح قُّ َوَما َمنح َإلٍَه َإاله اّلِله ( َإنه َهَذا هَلَُو الحَقَصُص احلَح
َكي َ هَلَُو الحَعزَيُز احلَح َسَديَن )62ُم )اّلِله َ َعَليٌم بَالحُمفح َل الحَكَتاَب تـََعاَلوحا َإََل َكَلَمٍة 63( فََإنح تـََولهوحا فََإنه اّلِله ( ُقلح يَا َأهح

رََك بََه َشيحئاً َوال يـَتهَخَذ بـَعحُضَنا بـَعحضاً أَرح  َ َوال ُنشح َنُكمح َأاله نـَعحُبَد َإاله اّلِله نَـَنا َوبـَيـح َمنح ُدوَن اّلِلَه فََإنح تـََولهوحا  بَاباً َسَواٍء بـَيـح
َلُموَن ) َهُدوا بَأَنها ُمسح َل الحَكَتاَب مَلَ حُتَاجُّوَن ِف إَبـحَراَهيَم َوَما أُنحزََلتح التـهوحرَاُة َواإَلََنيُل َإاله َمنح 64فـَُقوُلوا اشح ( يَا أَهح

ُ ( َهاأَنـحُتمح َهُؤالَء َحاَججح 65بـَعحَدَه أََفال تـَعحَقُلوَن ) ُتمح َفيَما َلُكمح بََه َعلحٌم فََلَم حُتَاجُّوَن َفيَما لَيحَس َلُكمح بََه َعلحٌم َواّلِله
َلماً َوَما َكاَن َمنح 66يـَعحَلُم َوأَنـحُتمح ال تـَعحَلُموَن ) َرانَي اً َوَلَكنح َكاَن َحَنيفاً ُمسح ( َما َكاَن َإبـحرَاَهيُم يـَُهوَدي اً َوال َنصح

رََكنَي ) ُ َوَلُّ الحمُ 67الحُمشح ( َودهتح 68ؤحَمَننَي )( َإنه َأوحََل النهاَس بََإبـحرَاَهيَم لَلهَذيَن اتـهبَـُعوُه َوَهَذا النهَبُّ َوالهَذيَن آَمُنوا َواّلِله
ُعُرونَ  َل الحَكَتاَب َلوح ُيَضلُّوَنُكمح َوَما ُيَضلُّوَن َإاله أَنـحُفَسُهمح َوَما َيشح ُفُروَن 69) طَائََفٌة َمنح َأهح َل الحَكَتاَب مَلَ َتكح ( يَا أَهح

َهُدوَن ) قه َوأَنـحُتمح تـَعحَلُموَن 71بَآيَاَت اّلِلَه َوأَنـحُتمح َتشح ُتُموَن احلَح قه بَالحَباَطَل َوَتكح َل الحَكَتاَب مَلَ تـَلحَبُسوَن احلَح ( يَا أَهح
َل الحَكَتاَب آَمُنوا بَا71) ُفُروا آَخرَُه َلَعلهُهمح ( َوقَاَلتح طَائََفٌة َمنح َأهح َه النـهَهاَر َواكح لهَذي أُنحزََل َعَلى الهَذيَن آَمُنوا َوجح

َُدى ُهَدى اّلِلَه َأنح يـُؤحَتى َأَحٌد َمثحَل َما أُوتَيُتمح 72يـَرحَجُعوَن ) َأوح ( َوال تـُؤحَمُنوا َإاله َلَمنح تََبَع َديَنُكمح ُقلح َإنه اهلح
ُ َواَسٌع َعلَيٌم )ُُيَاجُّوُكمح َعنحَد  ََتَه َمنح َيَشاُء 73رَبَ ُكمح ُقلح َإنه الحَفضحَل بََيَد اّلِلَه يـُؤحتَيَه َمنح َيَشاُء َواّلِله ( َُيحَتصُّ بََرمحح

َل الحَعَظيَم ) ُ ُذو الحَفضح َل الحَكَتاَب َمنح َإنح تَأحَمنحُه بََقنطَاٍر يـَُؤدَ َه َإلَيحَك َومَ 74َواّلِله نـحُهمح َمنح َإنح تَأحَمنحُه َبَديَناٍر ( َوَمنح أَهح
َنا َِف األُمَ يَ نَي َسَبي ٌل َويـَُقوُلوَن َعَلى اّلِلَه ال يـَُؤدَ َه َإلَيحَك َإاله َما ُدمحَت َعَليحَه قَاَئماً َذَلَك بَأَنـهُهمح قَاُلوا لَيحَس َعَليـح

َدهَ 75الحَكَذَب َوُهمح يـَعحَلُموَن ) َ ُيَُبُّ الحُمتهَقنَي ) ( بـََلى َمنح أَوحََّف بََعهح تَـُروَن 76َواتـهَقى فََإنه اّلِله ( َإنه الهَذيَن َيشح
ُ َوال يَـ  َاَِنَمح ََثَناً قَلَياًل أُوحلََئَك ال َخالَق هَلُمح ِف اآلَخَرَة َوال ُيَكلَ ُمُهمح اّلِله َد اّلِلَه َوأَيح نحظُُر َإلَيحَهمح يـَوحَم الحَقَياَمَة َوال بََعهح

يَهمح َوهَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم )يـَُز  َسُبوُه َمنح الحَكَتاَب َوَما ُهَو َمنح 77كَ  ( َوَإنه َمنـحُهمح َلَفرَيقاً يـَلحُووَن أَلحَسَنتَـُهمح بَالحَكَتاَب لََتحح
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( َما َكاَن 78الحَكَذَب َوُهمح يـَعحَلُموَن ) الحَكَتاَب َويـَُقوُلوَن ُهَو َمنح َعنحَد اّلِلَه َوَما ُهَو َمنح َعنحَد اّلِلَه َويـَُقوُلوَن َعَلى اّلِلهَ 
َم َوالنُّبـُوهَة ُُثه يـَُقوَل لَلنهاَس ُكونُوا َعَباداً َل َمنح ُدونَ  كح ُ الحَكَتاَب َواحلُح تََيُه اّلِله  اّلِلَه َوَلَكنح ُكونُوا رَبهانَيَ نَي ِبَا لََبَشٍر َأنح يـُؤح

ُرُسوَن )ُكنحُتمح تـَُعلَ ُموَن الحَكَتاَب َوِبََ  َر 79ا ُكنُتمح َتدح ( َوال يَأحُمرَُكمح َأنح تـَتهَخُذوا الحَمالَئَكَة َوالنهَبيَ نَي أَرحبَاباً أَيَأحُمرُُكمح بَالحُكفح
َلُموَن ) َمةٍ 81بـَعحَد َإذح أَنـحُتمح ُمسح ُ َميثَاَق النهَبيَ نَي َلَما آتـَيحُتُكمح َمنح َكَتاٍب َوَحكح ُُثه َجاءَُكمح َرُسوٌل  ( َوَإذح َأَخَذ اّلِله

ُُتح َعَلى َذَلُكمح َإصحرَي قَاُلو  ٌق َلَما َمَعُكمح لَتُـؤحَمُننه بََه َولَتَـنحُصرُنهُه قَاَل أَأَقـحَررحُُتح َوَأَخذح َهُدوا َوأَنَا ُمَصدَ  ا أَقـحَررحنَا قَاَل فَاشح
لََئَك ُهمح الحَفاَسُقوَن )( َفَمنح تـََوَله بـَعحَد َذَلَك فَأُ 81َمَعُكمح َمنح الشهاَهَديَن ) ُغوَن َوَلُه 82وح َر َديَن اّلِلَه يـَبـح ( أَفـََغيـح
َلَم َمنح ِف السهَمَواتَ  َنا َوَما أُنحزََل َعَلى 83َواأَلرحَض َطوحعاً وََكرحهاً َوَإلَيحَه يـُرحَجُعوَن ) َأسح ( ُقلح آَمنها بَاّلِلَه َوَما أُنحزََل َعَليـح

َاعَ  َ َأحَ َإبـحَراَهيَم َوَإَسح َباَط َوَما أُوِتَ ُموَسى َوَعيَسى َوالنهَبيُّوَن َمنح َرّبَ َمح ال نـَُفر َُق بـَنيح َحَق َويـَعحُقوَب َواأَلسح ٍد يَل َوَإسح
َلُموَن ) ُهمح َوََنحُن َلُه ُمسح َبَل َمنحُه َوُهَو ِف اآلَخَرَة مَ 84َمنـح الَم َديناً فـََلنح يـُقح َر اإَلسح َاَسرَيَن ( َوَمنح يـَبحَتَغ َغيـح نح اْلح

ُ قـَوحماً َكَفُروا بـَعحَد َإَيَاَِنَمح َوَشَهُدوا َأنه الرهُسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهمح الحبَـيَ َناُت َوا85) َدي اّلِله َدي الحَقوحَم ( َكيحَف يـَهح ُ ال يـَهح ّلِله
لََئَك َجَزاُؤُهمح َأنه َعَليحَهمح َلعحَنَة اّلِلَه َوالحمَ 86الظهاَلَمنَي ) ََعنَي )( أُوح ( َخاَلَديَن َفيَها ال ُُيَفهُف 87الَئَكَة َوالنهاَس َأَجح

َلُحوا فََإنه اّلِلَه َغُفوٌر َرَحيٌم )88َعنـحُهمح الحَعَذاُب َوال ُهمح يـُنحَظُروَن ) ( َإنه 89( َإاله الهَذيَن تَابُوا َمنح بـَعحَد َذَلَك َوَأصح
لََئَك ُهمح الضهالُّوَن )الهَذيَن َكَفُروا بـَعحَد َإَيَاَِنَمح ُُثه  بـَتُـُهمح َوأُوح َبَل تـَوح راً َلنح تـُقح ( َإنه الهَذيَن َكَفُروا َوَماتُوا 91 ازحَداُدوا ُكفح

لََئَك هَلُمح َعَذاٌب أَلَيمٌ  َبَل َمنح َأَحَدَهمح َملحُء اأَلرحَض َذَهباً َوَلوح افـحَتَدى بََه أُوح مح َمنح نَاَصرَيَن  َوَما هلَُ َوُهمح ُكفهاٌر فـََلنح يـُقح
َ بََه َعَليٌم )91) ٍء فََإنه اّلِله ( ُكلُّ الطهَعاَم َكاَن َحالًّ 92( َلنح تـََنالُوا الحربه َحَّته تـُنحَفُقوا ِمها حتَُبُّوَن َوَما تـُنحَفُقوا َمنح َشيح

َسَه َمنح قـَبح  َرائَيُل َعَلى نـَفح رَائَيَل َإاله َما َحرهَم َإسح َل َأنح تـُنَـزهَل التـهوحرَاُة ُقلح فَأحتُوا بَالتـهوحرَاَة فَاتـحُلوَها َإنح ُكنحُتمح لََبَّن َإسح
لََئَك ُهمح الظهاَلُموَن )93َصاَدَقنَي ) ُ 94( َفَمنح افـحتَـَرى َعَلى اّلِلَه الَكَذَب َمنح بـَعحَد َذَلَك فَُأوح ( ُقلح َصَدَق اّلِله

رََكنَي )فَاتهَبُعوا َملهَة َإبـحرَاَهيَم َحنَ  ( َإنه َأوهَل بـَيحٍت ُوَضَع لَلنهاَس لَلهَذي بََبكهَة ُمَبارَكاً َوُهًدى 95يفاً َوَما َكاَن َمنح الحُمشح
َتطَاَع  ( َفيَه آيَاٌت بـَيَ َناٌت َمَقاُم َإبـحَراَهيَم َوَمنح َدَخَلُه َكاَن آَمناً َوّلَِلَه َعَلى النهاَس َحجُّ الحبَـيحَت َمنح 96لَلحَعاَلَمنَي ) اسح

َ َغَّنٌّ َعنح الحَعاَلَمنَي ) ُ َشَهيٌد 97َإلَيحَه َسَبيالً َوَمنح َكَفَر فََإنه اّلِله ُفُروَن بَآيَاَت اّلِلَه َواّلِله َل الحَكَتاَب مَلَ َتكح ( ُقلح يَا أَهح
َل الحَكَتاَب مَلَ َتُصدُّوَن َعنح َسَبيَل ا98َعَلى َما تـَعحَمُلوَن ) ُغونـََها َعَوجاً َوأَنـحُتمح ُشَهَداُء ( ُقلح يَا َأهح ّلِلَه َمنح آَمَن تـَبـح

ُ بََغاَفٍل َعمها تـَعحَمُلوَن ) ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإنح ُتَطيُعوا َفرَيقاً َمنح الهَذيَن أُوتُوا الحَكَتاَب يـَُردُّوُكمح بـَعحَد 99َوَما اّلِله
ُفُروَن َوأَنـحُتمح تـُتـحَلى َعَليحُكمح آيَاُت اّلِلَه َوَفيُكمح َرُسولُُه َوَمنح يـَعحَتَصمح بَاّلِلَه فـََقدح ( وََكيحَف 111َإَيَاَنُكمح َكاَفرَيَن ) َتكح

َتَقيٍم ) َلمُ 111ُهَدَي َإََل َصَراٍط ُمسح وَن ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا اتـهُقوا اّلِلَه َحقه تـَُقاتََه َوال ََتُوُتنه َإاله َوأَنـحُتمح ُمسح
يعاً َوال تـََفرهُقوا َواذحُكُروا نَعحَمَة اّلِلَه َعَليحُكمح َإذح ُكنحُتمح أَعحَداًء فَ 112) َ قـُُلوَبُكمح ( َواعحَتَصُموا َِبَبحَل اّلِلَه َجََ أَلهَف بـَنيح
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َرٍة َمنح النهاَر فَأَنـحَقذَ  َواناً وَُكنحُتمح َعَلى َشَفا ُحفح ُتمح بََنعحَمَتَه َإخح َبحح ُ َلُكمح آيَاتََه َلَعلهُكمح فََأصح ُ اّلِله َها َكَذَلَك يـُبَـنيَ  ُكمح َمنـح
َتُدوَن ) َهوحَن َعنح الحُمنحَكَر َوأُوحلَئَ 113تـَهح ْيحَ َويَأحُمُروَن بَالحَمعحُروَف َويـَنـح ُعوَن َإََل اْلَح َك ُهمح ( َولحَتُكنح َمنحُكمح أُمهٌة َيدح

َلُحوَن ) لََئَك هَلُمح َعَذاٌب َعَظيٌم ( َوال َتُكونُوا َكا114الحُمفح تَـَلُفوا َمنح بـَعحَد َما َجاَءُهمح الحبَـيَ َناُت َوأُوح لهَذيَن تـََفرهُقوا َواخح
َودهتح ُوُجوُهُهمح َأَكَفرحُُتح بـَعحَد َإَيَاَنُكمح َفذُ 115) َودُّ ُوُجوٌه فََأمها الهَذيَن اسح ِبَا   وُقوا الحَعَذابَ ( يـَوحَم تـَبـحَيضُّ ُوُجوٌه َوَتسح

ُفُروَن ) ََة اّلِلَه ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن )116ُكنحُتمح َتكح ( تَلحَك آيَاُت اّلِلَه 117( َوأَمها الهَذيَن ابـحَيضهتح ُوُجوُهُهمح َفَفي َرمحح
ُ يُرَيُد ظُلحماً لَلحعاَلَمنَي ) قَ  َوَما اّلِله ُلوَها َعَليحَك بَاحلَح َوَما ِف اأَلرحَض َوَإََل اّلِلَه تـُرحَجُع  َواتَ ( َوّلَِلَه َما َِف السهمَ 118نـَتـح

رََجتح لَلنهاَس تَأحُمُروَن بَالحَمعحُروَف َوتـَنـحَهوحَن َعنح الحُمنَكَر َوتـُؤحَمُنوَن بَاّلِلهَ 119األُُموُر )  َوَلوح آَمَن ( ُكنحُتمح َخيـحَر أُمهٍة ُأخح
اً هَلُمح َمنـحُهمح ا ُل الحَكَتاَب َلَكاَن َخْيح ثـَُرُهمح الحَفاَسُقوَن )َأهح ( َلنح َيُضرُّوُكمح َإاله أًَذى َوَإنح يـَُقاتَُلوُكمح 111لحُمؤحَمُنوَن َوَأكح

لهُة أَيحَن َما ثَُقُفوا َإاله َِبَبحٍل َمنح اّلِلَه َوَحبحٍل َمنح النهاسَ 111يـَُولُّوُكمح اأَلدحبَاَر ُُثه ال يـُنحَصُروَن )  ( ُضرََبتح َعَليحَهمح الذَ 
ُفُروَن بَآيَاَت اّلِلَه وَ  َكَنُة َذَلَك بَأَنـهُهمح َكانُوا َيكح تُـُلوَن األَنَبَياَء بََغْيحَ َوبَاُءوا بََغَضٍب َمنح اّلِلَه َوُضرََبتح َعَليحَهمح الحَمسح يـَقح

َل الحَكَتاَب 112َحقٍ  َذَلَك ِبَا َعَصوحا وََكانُوا يـَعحَتُدوَن ) ُلوَن آيَاَت اّلِلَه آنَاَء ( لَيحُسوا َسَواًء َمنح َأهح أُمهٌة قَاَئَمٌة يـَتـح
ُجُدوَن ) ( يـُؤحَمُنوَن بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخَر َويَأحُمُروَن بَالحَمعحُروَف َويـَنـحَهوحَن َعنح الحُمنحَكَر َوُيَسارَُعوَن 113اللهيحَل َوُهمح َيسح

لََئَك َمَن الصهاحَلَنَي ) َيـحرَاَت َوأُوح ُ َعَليٌم بَالحُمتهَقنَي )( 114ِف اْلح َفُروُه َواّلِله َعُلوا َمنح َخْيحٍ فـََلنح ُيكح ( َإنه 115َوَما يـَفح
َواهُلُمح َوال َأوحالُدُهمح َمنح اّلِلَه َشيحئاً َوأُوحلََئَك َأصحَحاُب النهارَ   ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن الهَذيَن َكَفُروا َلنح تـُغحَّنَ َعنـحُهمح أَمح

نـحَيا َكَمَثَل رَيٍح َفيَها َصرٌّ َأَصاَبتح َحرحَث قـَوحٍم ظََلُموا أَنـحُفَسُهمح  ( َمَثلُ 116) ََياَة الدُّ َما يـُنحَفُقوَن ِف َهَذَه احلح
ُ َوَلَكنح أَنـحُفَسُهمح َيظحَلُموَن ) َلَكتحُه َوَما ظََلَمُهمح اّلِله ًة َمنح ُدوَنُكمح ال ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال تـَتهَخُذوا َبطَانَ 117فََأهح

بَـُر قَ  دح بـَيـهنها َلُكمح اآليَاَت يَأحُلوَنُكمح َخَباالً َودُّوا َما َعَنتُّمح َقدح َبَدتح الحبَـغحَضاُء َمنح أَفـحَواَهَهمح َوَما َُّتحَفي ُصُدورُُهمح َأكح
وَنُكمح َوتـُؤحَمُنوَن بَالحَكَتاَب ُكلَ َه َوَإَذا َلُقوُكمح قَاُلوا آَمنها َوَإَذا ( َهاأَنـحُتمح أُوحالَء حتَُبُّونـَُهمح َوال ُيَُبُّ 118َإنح ُكنحُتمح تـَعحَقُلوَن )

َ َعَليٌم َبَذاَت الصُُّدوَر ) ُكمح 119َخَلوحا َعضُّوا َعَليحُكمح األَنَاَمَل َمنح الَغيحَظ ُقلح ُموتُوا بََغيحَظُكمح َإنه اّلِله ( َإنح ََتحَسسح
َرُحوا َّبَا َوَإنح َتصحربُوا َوتـَتـهُقوا ال َيُضرُُّكمح َكيحُدُهمح َشيحئاً َإنه اّلِلَه ِبَا يـَعح  َحَسَنٌة َتُسؤحُهمح َوَإنح  َمُلوَن ُتَصبحُكمح َسيَ َئٌة يـَفح

يٌع َعَليٌم )121حمَُيٌط ) ُ َسََ َلَك تـُبَـوَ ُئ الحُمؤحَمَننَي َمَقاَعَد لَلحَقَتاَل َواّلِله ( َإذح َُههتح 121( َوَإذح َغَدوحَت َمنح َأهح
ُ َولَيـُُّهَما َوَعَلى اّلِلَه فـَلحَيتَـوَكهلح الحُمؤحَمُنوَن ) ٍر َوأَنـحُتمح أََذلهٌة 122طَائََفَتاَن َمنحُكمح َأنح تـَفحَشال َواّلِله ُ بََبدح ( َوَلَقدح َنَصرَُكمح اّلِله

ُكُروَن ) َ َلَعلهُكمح َتشح َفَيُكمح َأنح َيَُدهُكمح رَبُُّكمح بََثالثََة آالٍف َمنح ( َإذح تـَُقوُل لَلحُمؤحمَ 123فَاتـهُقوا اّلِله َننَي أََلنح َيكح
َزَلنَي ) َسَة آالٍف َمنح 124الحَمالَئَكَة ُمنـح ( بـََلى َإنح َتصحربُوا َوتـَتـهُقوا َويَأحتُوُكمح َمنح فـَوحرََهمح َهَذا َُيحَددحُكمح رَبُُّكمح َِبَمح

ُر َإاله َمنح َعنحَد اّلِلَه ( 125الحَمالَئَكَة ُمَسوَ َمنَي ) َرى َلُكمح َولََتطحَمَئنه قـُُلوبُُكمح بََه َوَما النهصح ُ َإاله ُبشح َوَما َجَعَلُه اّلِله
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َكيَم ) َقَلُبوا َخائََبنَي )126الحَعزَيَز احلَح َبتَـُهمح فـَيَـنـح َطَع َطَرفاً َمنح الهَذيَن َكَفُروا َأوح َيكح َر ( لَيحَس َلَك مَ 127( لَيَـقح نح اأَلمح
بـَُهمح فََإنـهُهمح ظَاَلُموَن ) ٌء َأوح يـَُتوَب َعَليحَهمح أَوح يـَُعذَ  َوَما ِف اأَلرحَض يـَغحَفُر َلَمنح  ( َوّلَِلَه َما ِف السهَمَواتَ 128َشيح

ُ َغُفوٌر َرَحيٌم ) ُب َمنح َيَشاُء َواّلِله َعافاً ُمَضاَعَفًة َواتـهُقوا ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال 129َيَشاُء َويـَُعذَ  تَأحُكُلوا الر َبَا َأضح
َلُحوَن ) َ َلَعلهُكمح تـُفح َ َوالرهُسوَل َلَعلهُكمح تـُرحمَحُوَن 131( َواتـهُقوا النهاَر الهَت أَُعدهتح لَلحَكاَفرَيَن )131اّلِله ( َوَأَطيُعوا اّلِله

( الهَذيَن 133َوَجنهٍة َعرحُضَها السهَمَواُت َواأَلرحُض أَُعدهتح لَلحُمتهَقنَي ) ( َوَسارَُعوا َإََل َمغحَفَرٍة َمنح رَبَ ُكمح 132)
َسنَ  ُ ُيَُبُّ الحُمحح ( َوالهَذيَن َإَذا 134نَي )يـُنحَفُقوَن ِف السهرهاَء َوالضهرهاَء َوالحَكاَظَمنَي الحَغيحَظ َوالحَعاَفنَي َعنح النهاَس َواّلِله

ُ وملَح فـََعُلوا فَاَحشَ  تَـغحَفُروا َلُذنُوَّبَمح َوَمنح يـَغحَفُر الذُّنُوَب َإاله اّلِله ُيَصرُّوا َعَلى َما  ًة أَوح ظََلُموا أَنـحُفَسُهمح ذََكُروا اّلِلَه فَاسح
لََئَك َجزَاُؤُهمح َمغحَفَرٌة َمنح َرّبَ َمح َوَجنهاٌت َِتحرَي َمنح حَتح 135فـََعُلوا َوُهمح يـَعحَلُموَن ) َتَها األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها ( أُوح
ُر الحَعاَمَلنَي ) َبنَي 136َونَعحَم َأجح ( َقدح َخَلتح َمنح قـَبحَلُكمح ُسَنٌن َفَسْيُوا ِف اأَلرحَض فَانحظُروا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الحُمَكذَ 

 َِتَُنوا َوال حَتحَزنُوا َوأَنـحُتمح اأَلعحَلوحَن َإنح ُكنحُتمح ُمؤحَمَننَي ( َوال138( َهَذا بـََياٌن لَلنهاَس َوُهًدى َوَموحَعظٌَة لَلحُمتهَقنَي )137)
َ النهاَس َولَيَـعحلَ 139) ُكمح قـَرحٌح فـََقدح َمسه الحَقوحَم قـَرحٌح َمثـحُلُه َوتَلحَك األَيهاُم نَُداَوهُلَا بـَنيح ُ الهَذيَن آَمُنوا ( َإنح ََيحَسسح َم اّلِله

ُ ال ُيَُبُّ الظهاَلَمنَي )َويـَتهَخَذ َمنحُكمح  ُ الهَذيَن آَمُنوا َوََيحَحَق الحَكاَفرَيَن )141ُشَهَداَء َواّلِله ( أَمح 141( َولَُيَمحَ َص اّلِله
ُ الهَذيَن َجاَهُدوا َمنحُكمح َويـَعحَلَم الصهابَرَيَن ) َنهَة َوَلمها يـَعحَلمح اّلِله ُخُلوا اجلح دح ُكنحُتمح تـََتَمنـهوحن ( َوَلقَ 142َحَسبحُتمح َأنح َتدح

( َوَما حُمَمهٌد َإاله َرُسوٌل َقدح َخَلتح َمنح قـَبحَلَه الرُُّسُل 143الحَموحَت َمنح قـَبحَل َأنح تـَلحَقوحُه فـََقدح رَأَيـحُتُموُه َوأَنـحُتمح تـَنحظُُروَن )
ُ الشهاَكرَيَن أَفََإيحن َماَت َأوح قَُتَل انـحَقَلبحُتمح َعَلى َأعحَقاَبُكمح َوَمنح يـَنـحقَ  زَي اّلِله َلبح َعَلى َعَقبَـيحَه فـََلنح َيُضره اّلِلَه َشيحئاً َوَسَيجح

نـحَيا نـُؤحتََه َمنـح 144) َها َوَمنح يُرَدح ثـََواَب ( َوَما َكاَن لَنَـفحٍس َأنح ََتُوَت َإاله بََإذحَن اّلِلَه َكَتاباً ُمَؤجهالً َوَمنح يُرَدح ثـََواَب الدُّ
زَي الشهاَكرَيَن )اآلَخَرَة نـُؤح  َها َوَسَنجح ( وََكأَيَ نح َمنح َنَبٍ  قَاَتَل َمَعُه رَب َيُّوَن َكَثٌْي َفَما َوَهُنوا َلَما َأَصابـَُهمح ِف 145تََه َمنـح

ُ ُيَُبُّ الصهاَبرَيَن ) َتَكانُوا َواّلِله اله َأنح قَاُلوا رَبـهَنا اغحَفرح لََنا ( َوَما َكاَن قـَوحهَلُمح إَ 146َسَبيَل اّلِلَه َوَما َضُعُفوا َوَما اسح
رَنَا َوثـَبَ تح أَقحَداَمَنا َوانحُصرحنَا َعَلى الحَقوحَم الحَكاَفرَيَن ) َرافـََنا ِف أَمح َن 147ُذنُوبـََنا َوَإسح نـحَيا َوُحسح ُ ثـََواَب الدُّ ( َفآتَاُهمح اّلِله

َسَننَي ) ُ ُيَُبُّ الحُمحح يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإنح ُتَطيُعوا الهَذيَن َكَفُروا يـَُردُّوُكمح َعَلى َأعحَقاَبُكمح  (148ثـََواَب اآلَخَرَة َواّلِله
َقَلُبوا َخاَسرَيَن ) ُر النهاَصرَيَن )149فـَتَـنـح ُ َموحالُكمح َوُهَو َخيـح ( َسنـُلحَقي ِف قـُُلوَب الهَذيَن َكَفُروا الرُّعحَب 151( َبلح اّلِله

رَُكوا ُ َوعحَدُه 151بَاّلِلَه َما ملَح يـُنَـز َلح بََه ُسلحطَاناً َوَمأحَواُهمح النهاُر َوبَئحَس َمثـحَوى الظهاَلَمنَي ) ِبَا َأشح ( َوَلَقدح َصَدَقُكمح اّلِله
َر َوَعصَ  يحُتمح َمنح بـَعحَد َما أَرَاُكمح َما حتَُبُّوَن َإذح حَتُسُّونـَُهمح بََإذحنََه َحَّته َإَذا َفَشلحُتمح َحَّته َإَذا َفَشلحُتمح َوتـََناَزعحُتمح َِف اأَلمح

نـحَيا َوَمنحُكمح َمنح يُرَيُد اآلَخَرَة ُُثه َصَرَفُكمح َعنـحُهمح لََيبحَتَلَيُكمح َوَلَقدح َعَفا  ٍل َعَلى َمنحُكمح َمنح يُرَيُد الدُّ ُ ُذو َفضح َعنحُكمح َواّلِله
َراُكمح فَأَثَاَبُكمح َغم اً بََغمٍ  َلَكيحال ( َإذح ُتصحَعُدوَن َوال تـَلح 152الحُمؤحَمَننَي ) ُعوُكمح َِف ُأخح ُووَن َعَلى َأَحٍد َوالرهُسوُل َيدح
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ُ َخَبٌْي ِبَا تـَعحَمُلوَن )  ( ُُثه أَنـحَزَل َعَليحُكمح َمنح بـَعحَد الحَغمَ  أََمَنًة نـَُعاساً 153حَتحَزنُوا َعَلى َما فَاَتُكمح َوال َما َأَصاَبُكمح َواّلِله
َاَهَليه  قَ  َظنه اجلح َر احلَح َر يـَغحَشى طَائََفًة َمنحُكمح َوطَائََفٌة َقدح َأَُههتـحُهمح أَنـحُفُسُهمح َيظُنُّوَن بَاّلِلَه َغيـح َة يـَُقوُلوَن َهلح لََنا َمنح اأَلمح

َر ُكلهُه ّلَِلَه ُُيحُفوَن َِف أَنـحُفَسَهمح َما ال يـُبحدُ  ٍء ُقلح َإنه اأَلمح ٌء َما قَُتلحَنا َمنح َشيح َر َشيح وَن َلَك يـَُقوُلوَن َلوح َكاَن لََنا َمنح اأَلمح
ُ َما ِف ُصُدورَُكمح  َهاُهَنا ُقلح َلوح ُكنحُتمح ِف بـُُيوَتُكمح لَبَـَرَز الهَذيَن ُكَتَب َعَليحَهمح الحَقتحُل َإََل َمَضاَجَعَهمح َولََيبحَتَليَ  اّلِله

ُ َعَليٌم َبَذاَت الصُُّدوَر )َولَُيَمحَ َص َما َِف قـُُلوَبكُ  َا 154مح َواّلِله َعاَن َإَّنه مح ( َإنه الهَذيَن تـََولهوحا َمنحُكمح يـَوحَم الحتَـَقى اجلَح
ُ َعنـحُهمح َإنه اّلِلَه َغُفوٌر َحَليٌم ) تَـَزهلهُمح الشهيحطَاُن بَبَـعحَض َما َكَسُبوا َوَلَقدح َعَفا اّلِله َذيَن آَمُنوا ال ( يَا أَيُـَّها اله 155اسح

َواَِنَمح َإَذا َضَربُوا َِف اأَلرحَض أَوح َكانُوا ُغزًّى َلوح َكانُوا َعنحَدنَ  ا َما َماتُوا َوَما قَُتُلوا َتُكونُوا َكالهَذيَن َكَفُروا َوقَاُلوا إَلخح
ُ ُُيحَي َوَُيَيُت َواّلِلهُ  َرًة ِف قـُُلوَّبَمح َواّلِله ُ َذَلَك َحسح َعَل اّلِله ( َولََئنح قَُتلحُتمح ِف َسَبيَل اّلِلَه أَوح 156 ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصٌْي )لََيجح

ٌر ِمها ََيحَمُعوَن ) ٌَة َخيـح ٍَة 158( َولََئنح ُمتُّمح أَوح قَُتلحُتمح إٍلََل اّلِلَه حُتحَشُروَن )157ُمتُّمح َلَمغحَفَرٌة َمنح اّلِلَه َوَرمحح ( فََبَما َرمحح
تَـغحَفرح هَلُمح َوَشاَورحُهمح َمنح اّلِلَه لَنح   َِف َت هَلُمح َوَلوح ُكنحَت َفظ اً َغَليَظ الحَقلحَب النـحَفضُّوا َمنح َحوحَلَك فَاعحُف َعنـحُهمح َواسح

َلنَي ) َ ُيَُبُّ الحُمتَـوَكَ  َر فََإَذا َعَزمحَت فـَتَـوَكهلح َعَلى اّلِلَه َإنه اّلِله ُ 159اأَلمح َفال َغاَلَب َلُكمح َوَإنح ( َإنح يـَنحُصرحُكمح اّلِله
( َوَما َكاَن لََنَبٍ  َأنح يـَُغله َوَمنح 161َُيحُذلحُكمح َفَمنح َذا الهَذي يـَنحُصرُُكمح َمنح بـَعحَدَه َوَعَلى اّلِلَه فـَلحَيتَـوَكهلح الحُمؤحَمُنوَن )

َواَن اّلِلَه  161َما َكَسَبتح َوُهمح ال ُيظحَلُموَن ) يـَغحُللح يَأحَت ِبَا َغله يـَوحَم الحَقَياَمَة ُُثه تـَُوَّفه ُكلُّ نـَفحسٍ  ( أََفَمنح اتـهَبَع َرضح
ُ َبَصٌْي ِبَا يـَعحَمُلوَن 162َكَمنح بَاَء َبَسَخٍط َمنح اّلِلَه َوَمأحَواُه َجَهنهُم َوبَئحَس الحَمَصُْي ) ( ُهمح َدَرَجاٌت َعنحَد اّلِلَه َواّلِله

ُ عَ 163) يَهمح َويـَُعلَ ُمُهمح ( َلَقدح َمنه اّلِله ُلوا َعَليحَهمح آيَاتََه َويـُزَكَ   َلى الحُمؤحَمَننَي َإذح بـََعَث َفيَهمح َرُسوالً َمنح أَنـحُفَسَهمح يـَتـح
َمَة َوَإنح َكانُوا َمنح قـَبحُل َلَفي َضالٍل ُمَبنٍي ) كح َها قـُلحُتمح ( أََوَلمها َأَصابـَتحُكمح ُمَصيَبٌة َقدح َأَصبحُتمح 164الحَكَتاَب َواحلَح َمثـحَليـح

ٍء َقَديٌر ) َ َعَلى ُكلَ  َشيح َعاَن 165َأَنه َهَذا ُقلح ُهَو َمنح َعنحَد أَنـحُفَسُكمح َإنه اّلِله مح ( َوَما َأَصاَبُكمح يـَوحَم الحتَـَقى اجلَح
هَلُمح تـََعاَلوحا قَاتَُلوا ِف َسَبيَل اّلِلَه أَوح ادحفـَُعوا قَاُلوا َلوح  ( َولَيَـعحَلَم الهَذيَن نَافـَُقوا َوَقيلَ 166فََبَإذحَن اّلِلَه َولَيَـعحَلَم الحُمؤحَمَننَي )

َر يـَوحَمَئٍذ أَقـحَرُب َمنـحُهمح َلإَلَيَاَن يـَُقوُلوَن بَأَفحواَهَهمح َما لَيح  ُ أَعحَلُم ِبَا نـَعحَلُم َقَتااًل التـهبَـعحَناُكمح ُهمح لَلحُكفح َس ِف قـُُلوَّبَمح َواّلِله
ُتُمو  َواَِنَمح َوقـََعُدوا َلوح َأطَاُعونَا َما قَُتُلوا ُقلح فَادحَرُءوا َعنح أَنـحُفَسُكمح الحَموحَت َإنح 167َن )َيكح ُكنحُتمح   ( الهَذيَن قَاُلوا إَلخح

َياٌء َعنحَد َرّبَ َمح 168َصاَدَقنَي ) َواتاً َبلح َأحح ( َفرََحنَي ِبَا 169يـُرحَزُقوَن ) ( َوال حَتحَسََبه الهَذيَن قَُتُلوا ِف َسَبيَل اّلِلَه أَمح
َتبحَشُروَن بَالهَذيَن ملَح يـَلحَحُقوا َّبَمح َمنح َخلحَفَهمح َأاله َخوحٌف َعَليحَهمح  َلَه َوَيسح ُ َمنح َفضح ( 171َوال ُهمح َُيحَزنُوَن )آتَاُهمح اّلِله

َتبحَشُروَن بََنعحَمٍة َمنح اّلِلَه َوَفضحٍل َوَأنه اّلِلَه ال َر الحُمؤحَمَننَي ) َيسح َتَجابُوا ّلَِلَه َوالرهُسوَل َمنح 171ُيَضيُع َأجح ( الهَذيَن اسح
ٌر َعَظيٌم ) َسُنوا َمنـحُهمح َواتـهَقوحا َأجح ( الهَذيَن قَاَل هَلُمح النهاُس َإنه النهاَس َقدح 172بـَعحَد َما َأَصابـَُهمح الحَقرحُح لَلهَذيَن َأحح

ُ َونَعحَم الحوََكيُل )ََجَُعوا َلُكمح فَاخح  بُـَنا اّلِله ( فَانـحَقَلُبوا بََنعحَمٍة َمنح اّلِلَه َوَفضحٍل ملَح 173َشوحُهمح فـَزَاَدُهمح َإَيَاناً َوقَاُلوا َحسح
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ُ ُذو َفضحٍل َعَظيٍم ) َواَن اّلِلَه َواّلِله ُهمح ُسوٌء َواتـهبَـُعوا رَضح َا َذَلُكمح الشهيحطَاُن ُيَُ 174ََيحَسسح لََياَءُه َفال ( َإَّنه وَ ُف َأوح
َ َشيحئاً يُرَيُد 175ََّتَاُفوُهمح َوَخاُفوّن َإنح ُكنحُتمح ُمؤحَمَننَي ) َر َإنـهُهمح َلنح َيُضرُّوا اّلِله ( َوال َُيحزُنحَك الهَذيَن ُيَسارَُعوَن ِف الحُكفح

ُ َأاله ََيحَعَل هَلُمح َحظ اً ِف اآلَخَرَة َوهَلُمح َعَذاٌب عَ  َ 176َظيٌم )اّلِله َر بَاإَلَيَاَن َلنح َيُضرُّوا اّلِله تَـَروحا الحُكفح ( َإنه الهَذيَن اشح
َا َُّنحَلي هَلُمح لَيَـزحَداُدوا َإَثح 177َشيحئاً َوهَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم ) َا َُّنحَلي هَلُمح َخيـحٌر ألَنـحُفَسَهمح َإَّنه اً ( َوال َُيحَسََبه الهَذيَن َكَفُروا أَّنه

ََبيَث َمنح الطهيَ َب َوَما  178مح َعَذاٌب ُمَهنٌي )َوهلَُ  ُ لََيَذَر الحُمؤحَمَننَي َعَلى َما أَنـحُتمح َعَليحَه َحَّته ََيَيَز اْلح ( َما َكاَن اّلِله
َ ََيحَتَب َمنح ُرُسَلَه َمنح َيَشاُء َفآَمُنوا بَ  ُ لَُيطحَلَعُكمح َعَلى الحَغيحَب َوَلَكنه اّلِله اّلِلَه َوُرُسَلَه َوَإنح تـُؤحَمُنوا َوتـَتـهُقوا فـََلُكمح َكاَن اّلِله

ٌر َعَظيٌم ) اً هَلُمح َبلح ُهَو َشرٌّ هَلُمح َسيُ 179َأجح َلَه ُهَو َخْيح ُ َمنح َفضح َطوهُقوَن ( َوال َُيحَسََبه الهَذيَن يـَبحَخُلوَن ِبَا آتَاُهمح اّلِله
ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبٌْي )  َمْيَاُث السهَمَواتَ َما ِبََُلوا بََه يـَوحَم الحَقَياَمَة َوّلَِلهَ  ُ قـَوحَل الهَذيَن 181َواأَلرحَض َواّلِله ( َلَقدح َسَََع اّلِله

َلُهمح األَنحَبَياَء بََغْيحَ َحقٍ  َونـَُقولُ  ُتُب َما قَاُلوا َوقـَتـح رَيَق )ُذوُقوا َعذَ  قَاُلوا َإنه اّلِلَه َفَقٌْي َوََنحُن أَغحَنَياُء َسَنكح ( 181اَب احلَح
َ لَيحَس َبَظالهٍم لَلحَعَبيَد ) َنا َأاله نـُؤحَمَن لََرُسوٍل 182َذَلَك ِبَا َقدهَمتح أَيحَديُكمح َوَأنه اّلِله ( الهَذيَن قَاُلوا َإنه اّلِلَه َعَهَد َإلَيـح

ُسٌل َمنح قـَبحَلي بَالحبَـيَ َناَت َوبَالهَذي قـُلحُتمح فََلَم قـَتَـلحُتُموُهمح َإنح ُكنحُتمح َحَّته يَأحتَيَـَنا بَُقرحبَاٍن تَأحُكُلُه النهاُر ُقلح َقدح َجاءَُكمح رُ 
َب ُرُسٌل َمنح قـَبحَلَك َجاُءوا بَالحبَـيَ َناَت َوالزُّبَُر َوالحَكَتاَب الحُمَنَْي )183َصاَدَقنَي ) بُوَك فـََقدح ُكذَ  ( ُكلُّ 184( فََإنح َكذه

ٍس َذائََقُة الح  َنهَة فـََقدح فَازَ نـَفح زََح َعنح النهاَر َوأُدحَخَل اجلح َا تـَُوفـهوحَن ُأُجورَُكمح يـَوحَم الحَقَياَمَة َفَمنح ُزحح ََياُة َموحَت َوَإَّنه  َوَما احلح
نـحَيا َإاله َمَتاُع الحُغُروَر ) َمُعنه َمنح ا185الدُّ َواَلُكمح َوأَنـحُفَسُكمح َولََتسح َلُونه ِف أَمح لهَذيَن أُوتُوا الحَكَتاَب َمنح قـَبحَلُكمح ( لَتُبـح

رَُكوا أًَذى َكَثْياً َوَإنح َتصحربُوا َوتـَتـهُقوا فََإنه َذَلَك َمنح َعزحَم األُُموَر ) ُ َميثَاَق الهَذيَن 186َوَمنح الهَذيَن َأشح ( َوَإذح َأَخَذ اّلِله
تَـُروَن )أُوتُوا الحَكَتاَب لَتُبَـيَ نُـنهُه لَلنهاَس َوال َتكح  تَـَروحا بََه ََثَناً قََلياًل فََبئحَس َما َيشح ( 187ُتُمونَُه فـََنَبُذوُه َورَاَء ظُُهورََهمح َواشح

َعُلوا َفال حَتحَسبَـنـهُهمح ِبََ  َرُحوَن ِبَا أََتوا َوُيَُبُّوَن َأنح ُُيحَمُدوا ِبَا ملَح يـَفح َوهَلُمح َعَذاٌب  َفازٍَة َمنح الحَعَذابَ ال حَتحَسََبه الهَذيَن يـَفح
ٍء َقَديٌر ) ( َوّلَِلَه ُملحُك السهَمَواتَ 188أَلَيٌم ) ُ َعَلى ُكلَ  َشيح َواأَلرحَض  ( َإنه َِف َخلحَق السهَمَواتَ 189َواأَلرحَض َواّلِله

َتالَف اللهيحَل َوالنـهَهاَر آليَاٍت أُلوَل األَلحَباَب ) َقَياماً َوقـُُعوداً َوَعَلى ُجُنوَّبَمح  ( الهَذيَن َيذحُكُروَن اّلِلهَ 191َواخح
( رَبـهَنا 191َواأَلرحَض رَبـهَنا َما َخَلقحَت َهَذا بَاَطاًل ُسبحَحاَنَك َفَقَنا َعَذاَب النهاَر ) َويـَتَـَفكهُروَن ِف َخلحَق السهَمَواتَ 

َزيـحَتُه َوَما لَلظهاَلَمنَي مَ  َخلح النهاَر فـََقدح َأخح ( رَبـهَنا َإنـهَنا َسََعحَنا ُمَناَدياً يـَُناَدي َلإَلَيَاَن َأنح 192نح أَنحَصاٍر )َإنهَك َمنح ُتدح
تـََنا َعَلى193 )آَمُنوا َبَربَ ُكمح فَآَمنها رَبـهَنا فَاغحَفرح لََنا ُذنُوبـََنا وََكفَ رح َعنها َسيَ َئاتََنا َوتـََوفـهَنا َمَع األَبـحَرارَ   ( رَبـهَنا َوآتََنا َما َوَعدح

َتَجاَب هَلُمح رَبُـُّهمح َأّن َ ال ُأَضيُع َعَمَل َعاَمٍل 194ُرُسَلَك َوال َُّتحزَنَا يـَوحَم الحَقَياَمَة َإنهَك ال َُّتحَلُف الحَميَعاَد ) ( فَاسح
رَُجوا َمنح َديَارََهمح وَ  أُوُذوا َِف َسَبيَلي َوقَاتـَُلوا َمنحُكمح َمنح ذََكٍر َأوح أُنـحَثى بـَعحُضُكمح َمنح بـَعحٍض فَالهَذيَن َهاَجُروا َوُأخح

ُن َوقَُتُلوا ألَكفَ َرنه َعنـحُهمح َسيَ َئاَِتَمح َوألدحَخَلنـهُهمح َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر ثـََواباً َمنح عَ  ُ َعنحَدُه ُحسح نحَد اّلِلَه َواّلِله
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( َمَتاٌع قََليٌل ُُثه َمأحَواُهمح َجَهنهُم َوبَئحَس الحَمَهاُد 196ُروا ِف الحَبالَد )( ال يـَُغرهنهَك تـََقلُُّب الهَذيَن َكفَ 195الثـهَواَب )
َد اّلِلَه َوَما َعنحَد ( َلَكنح الهَذيَن اتـهَقوحا رَبـهُهمح هَلُمح َجنهاٌت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها نـُُزاًل َمنح َعنح 197)

َل الحَكَتاَب َلَمنح يـُؤحَمُن بَاّلِلَه َوَما أُنحزََل َإلَيحُكمح َوَما أُنحزََل إَلَيحَهمح َخاَشَعنَي ّلَِلهَ 198َلألَبـحَراَر ) اّلِلَه َخيـحرٌ   ال ( َوَإنه َمنح أَهح
ُرُهمح َعنحَد َرّبَ َمح َإنه اّلِلهَ  لََئَك هَلُمح َأجح تَـُروَن بَآيَاَت اّلِلَه ََثَناً قََلياًل أُوح َساَب ) َيشح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا 199َسرَيُع احلَح

َلُحوَن ) َ َلَعلهُكمح تـُفح  (211اصحربُوا َوَصاَبُروا َورَاَبطُوا َواتـهُقوا اّلِله

 سورة النساء -4
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُهَما رََجاالً َكَثْياً َوَنَساًء يَا أَيُـَّها النهاُس اتـهُقوا رَبهُكمح الهَذي َخَلَقُكمح َمنح نـَفحٍس  َها َزوحَجَها َوَبثه َمنـح َواَحَدٍة َوَخَلَق َمنـح
َ َكاَن َعَليحُكمح َرَقيباً ) َ الهَذي تـََتَساَءُلوَن بََه َواأَلرحَحاَم َإنه اّلِله ََبيَث 1َواتـهُقوا اّلِله َواهَلُمح َوال تـََتَبدهُلوا اْلح ( َوآتُوا الحَيَتاَمى أَمح

َواَلُكمح َإنهُه َكاَن ُحوباً َكَبْياً )بَال َواهَلُمح َإََل أَمح ُتمح َأاله تـُقحَسطُوا َِف الحَيَتاَمى فَانَكُحوا 2طهيَ َب َوال تَأحُكُلوا أَمح ( َوَإنح َخفح
ُتمح َأاله تـَعحَدلُوا فـََواَحدَ  َاُنُكمح َذَلَك أَدحََن َما طَاَب َلُكمح َمَن النَ َساَء َمثـحََن َوُثالَث َورُبَاَع فََإنح َخفح ًة َأوح َما َمَلَكتح أَيح

ٍء َمنحُه نـَفحساً َفُكُلوُه َهَنيئاً َمرَيئاً )3َأاله تـَُعوُلوا ) َ َلُكمح َعنح َشيح ( َوال تـُؤحتُوا 4( َوآتُوا النَ َساَء َصُدقَاَِتَنه ََنحَلًة فََإنح َطَبح
َواَلُكمح الهَت َجَعَل اّلِلهُ  ُسوُهمح َوُقوُلوا هَلُمح قـَوحالً َمعحُروفاً )السَُّفَهاَء أَمح ( َوابـحتَـُلوا الحَيَتاَمى 5 َلُكمح َقَياماً َوارحزُُقوُهمح َفيَها َواكح

َواهَلُمح َوال تَأحُكُلوَها َإسح  داً فَادحفـَُعوا َإلَيحَهمح أَمح ُتمح َمنـحُهمح ُرشح بَـُروا َوَمنح  َرافاً َوَبدَ َحَّته َإَذا بـََلُغوا النَ َكاَح فََإنح آَنسح اراً َأنح َيكح
َواهَلُمح  تَـعحَففح َوَمنح َكاَن َفَقْياً فـَلحَيأحُكلح بَالحَمعحُروَف فََإَذا َدفـَعحُتمح َإلَيحَهمح أَمح َهُدوا َعَليحَهمح وََكَفى بَاّلِلَه  َكاَن َغَني اً فـَلحَيسح فََأشح

َواألَقـحَربُوَن َولَلنَ َساَء َنَصيٌب ِمها تـََرَك الحَواَلَداَن َواألَقـحَربُوَن ِمها َقله َمنحُه  ( لَلر ََجاَل َنَصيٌب ِمها تـََرَك الحَواَلَدانَ 6َحَسيباً )
ُلوا الحُقرحََب َوالحَيَتاَمى َوالحَمَساَكنُي فَارحزُُقوُهمح َمنحُه َوُقوُلوا هَلُمح 7َأوح َكثـَُر َنَصيباً َمفحُروضاً ) َمَة أُوح قـَوحالً ( َوَإَذا َحَضَر الحَقسح

َش الهَذيَن َلوح تـَرَُكوا َمنح َخلحَفَهمح ُذر َيهًة َضَعافاً َخاُفوا َعَليحَهمح فـَلحَيتـهُقوا اّلِلَه َولحيَـُقولُ 8َمعحُروفاً ) وا قـَوحالً َسَديداً ( َولحَيخح
َا يَأحُكُلوَن ِف ُبطُ 9) َواَل الحَيَتاَمى ظُلحماً َإَّنه َلوحَن َسَعْياً )( َإنه الهَذيَن يَأحُكُلوَن أَمح ُ 11وَِنَمح نَاراً َوَسَيصح ( يُوَصيُكمح اّلِله

َ فـََلُهنه ثـُلُثَا َما تـََرَك وَ  َ فََإنح ُكنه َنَساًء فـَوحَق اثـحَنتَـنيح َإنح َكاَنتح َواَحَدًة فـََلَها ِف أَوحالدَُكمح لَلذهَكَر َمثحُل َحظَ  األُنثـَيَـنيح
ُهَما السُُّدُس ِمها تـََرَك َإنح َكاَن َلُه َوَلٌد فََإنح ملَح َيُكنح َلُه َوَلٌد َوَورَثَُه أَبـََواُه َفألُمَ َه النَ صحُف َوألَبـََويحَه َلُكلَ  َوا َحٍد َمنـح

َوٌة َفألُمَ َه السُُّدُس َمنح بـَعحَد َوَصيهٍة يُوَصي َّبَا َأوح َديحٍن آبَاؤُُكمح َوأَبـحَنا ُروَن أَيُـُّهمح  ؤُُكمح الثُـُّلُث فََإنح َكاَن َلُه َإخح ال َتدح
عاً َفرَيَضًة َمنح اّلِلَه َإنه اّلِلَه َكاَن َعَليماً َحَكيماً ) ( َوَلُكمح َنصحُف َما تـََرَك أَزحَواُجُكمح َإنح ملَح َيُكنح 11أَقـحَرُب َلُكمح نـَفح
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َن َمنح بَـ  ُتمح َإنح ملَح هَلُنه َوَلٌد فََإنح َكاَن هَلُنه َوَلٌد فـََلُكمح الرُّبُُع ِمها تـَرَكح عحَد َوَصيهٍة يُوَصنَي َّبَا َأوح َديحٍن َوهَلُنه الرُّبُُع ِمها تـَرَكح
ُتمح َمنح بـَعحَد َوَصيهٍة تُوُصوَن َّبَا أَ  وح َديحٍن َوَإنح َكاَن َرُجٌل َيُكنح َلُكمح َوَلٌد فََإنح َكاَن َلُكمح َوَلٌد فـََلُهنه الثُُّمُن ِمها تـَرَكح

ثـََر َمنح َذَلَك فـَُهمح يُوَرُث كَ  ُهَما السُُّدُس فََإنح َكانُوا َأكح ٌت فََلُكلَ  َواَحٍد َمنـح َرأٌَة َوَلُه َأٌخ أَوح ُأخح  ُشرََكاُء ِف الَلًة أَوح امح
ُ َعَليٌم حَ  َر ُمَضارٍ  َوَصيهًة َمنح اّلِلَه َواّلِله ( تَلحَك ُحُدوُد اّلِلَه 12َليٌم )الثُـُّلَث َمنح بـَعحَد َوَصيهٍة يُوَصى َّبَا َأوح َديحٍن َغيـح

َخلحُه َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها َوَذَلَك الحَفوحزُ  َ َوَرُسوَلُه يُدح ( َوَمنح 13الحَعَظيُم ) َوَمنح ُيَطعح اّلِله
َخلحُه نَاراً َخالَ  َ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعده ُحُدوَدُه يُدح ( َوالالهِت يَأحَتنَي الحَفاَحَشَة َمنح 14داً َفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمَهنٌي )يـَعحَص اّلِله

َهُدوا َعَليحَهنه أَرحبـََعًة َمنحُكمح فََإنح َشَهُدوا فََأمحَسُكوُهنه َِف الحبُـُيوَت َحَّته يـَتَـَوفها َتشح ُهنه الحَموحُت َأوح ََيحَعَل َنَساَئُكمح فَاسح
ُ هَلُنه َسَبيالً  ُهَما َإنه اّلِلَه َكاَن تـَوه 15 )اّلِله َلَحا فََأعحرَُضوا َعنـح اباً َرَحيماً ( َواللهَذاَن يَأحتََياَِنَا َمنحُكمح َفآُذوُُهَا فََإنح تَابَا َوَأصح

َا التـهوحبَُة َعَلى اّلِلَه لَلهَذيَن يـَعحَمُلوَن السُّوَء َِبََهاَلٍة ُُثه يـَُتوبُوَن َمنح َقرَي16) ُ َعَليحَهمح وََكاَن ( َإَّنه لََئَك يـَُتوُب اّلِله ٍب فَُأوح
ُ َعَليماً َحَكيماً ) ( َولَيحَستح التـهوحبَُة لَلهَذيَن يـَعحَمُلوَن السهيَ َئاَت َحَّته َإَذا َحَضَر َأَحَدُهمح الحَموحُت قَاَل َإّن َ تـُبحُت 17اّلِله

لَ  نَا هَلُمح َعَذاباً أَلَيماً )اآلَن َوال الهَذيَن ََيُوتُوَن َوُهمح ُكفهاٌر أُوح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال ُيََلُّ َلُكمح َأنح 18َئَك َأعحَتدح
َهُبوا بَبَـعحَض َما آتـَيحُتُموُهنه َإاله َأنح يَأحَتنَي بََفاَحَشٍة مُ  بَـيَ َنٍة َوَعاَشُروُهنه َترَثُوا النَ َساَء َكرحهاً َوال تـَعحُضُلوُهنه لََتذح

اً َكَثْياً )بَ  ُ َفيَه َخْيح َرُهوا َشيحئاً َوََيحَعَل اّلِله ُتُموُهنه فـََعَسى َأنح َتكح َتبحَداَل َزوحٍج 19الحَمعحُروَف فََإنح َكرَهح ( َوَإنح أََردحُُتح اسح
تَ  َداُهنه َقنطَاراً َفال تَأحُخُذوا َمنحُه َشيحئاً أَتَأحُخُذونَُه بـُهح اً ُمَبيناً )َمَكاَن َزوحٍج َوآتـَيحُتمح َإحح ( وََكيحَف تَأحُخُذونَُه 21اناً َوَإَثح

َن َمنحُكمح َميثَاقاً َغَليظاً ) ( َوال تَنَكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكمح َمنح النَ َساَء َإاله 21َوَقدح أَفحَضى بـَعحُضُكمح َإََل بـَعحٍض َوَأَخذح
تاً َوَساَء سَ  ( ُحر ََمتح َعَليحُكمح أُمهَهاُتُكمح َوبـََناُتُكمح َوَأَخَواُتُكمح 22َبيالً )َما َقدح َسَلَف َإنهُه َكاَن فَاَحَشًة َوَمقح

َت َوأُمهَهاُتُكمح الالهِت أَرحَضعحَنُكمح َوَأَخَواُتُكمح مَ  نح الرهَضاَعَة َوأُمهَهاُت َوَعمهاُتُكمح َوَخاالُتُكمح َوبـََناُت اأَلَخ َوبـََناُت اأُلخح
اَح مح الالهِت ِف ُحُجورَُكمح َمنح َنَساَئُكمح الالهِت َدَخلحُتمح َّبَنه فََإنح ملَح َتُكونُوا َدَخلحُتمح َّبَنه َفال ُجنَ َنَساَئُكمح َورَبَائَُبكُ 

َ َإاله َما َقدح َسَلَف  تَـنيح َ اأُلخح َ َكاَن َغُفوراً إَ َعَليحُكمح َوَحالَئُل أَبـحَناَئُكمح الهَذيَن َمنح َأصحالَبُكمح َوَأنح َِتحَمُعوا بـَنيح نه اّلِله
َاُنُكمح َكَتاَب اّلِلَه َعَليحُكمح َوُأَحله َلُكمح َما َورَاَء 23َرَحيماً ) َصَناُت َمنح النَ َساَء َإاله َما َمَلَكتح أَيح َذَلُكمح َأنح ( َوالحُمحح

تَـعحتُ  َتمح َر ُمَساَفَحنَي َفَما اسح َواَلُكمح حُمحَصَننَي َغيـح مح بََه َمنـحُهنه َفآتُوُهنه ُأُجوَرُهنه َفرَيَضًة َوال ُجَناَح َعَليحُكمح تـَبحتَـُغوا بََأمح
َتَطعح َمنحُكمح َطوحالً َأنح يَنَكَح 24َفيَما تـََراَضيحُتمح بََه َمنح بـَعحَد الحَفرَيَضَة َإنه اّلِلَه َكاَن َعَليماً َحَكيماً ) ( َوَمنح ملَح َيسح

َصَناَت الحُمؤحَمَناَت فَ  ُ أَعحَلُم بََإَيَاَنُكمح بـَعحُضُكمح َمنح بـَعحٍض الحُمحح َاُنُكمح َمنح فـَتَـَياَتُكمح الحُمؤحَمَناَت َواّلِله َمنح َما َمَلَكتح أَيح
َر ُمَساَفَحاٍت َوال ُمتهَخَذاَت  َلَهنه َوآتُوُهنه ُأُجوَرُهنه بَالحَمعحُروَف حُمحَصَناٍت َغيـح َدافَانَكُحوُهنه بََإذحَن أهح ٍن فََإَذا َأخح

َصَناَت َمنح الحَعَذاَب َذَلَك َلَمنح َخَشَي الحعَ  َ بََفاَحَشٍة فـََعَليحَهنه َنصحُف َما َعَلى الحُمحح َصنه فََإنح أَتـَنيح َنَت َمنحُكمح ُأحح
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ُ َغُفوٌر َرَحيٌم ) ٌر َلُكمح َواّلِله دَ 25َوَأنح َتصحربُوا َخيـح َ َلُكمح َويـَهح ُ لَيُبَـنيَ  َيُكمح ُسَنَن الهَذيَن َمنح قـَبحَلُكمح َويـَُتوَب ( يُرَيُد اّلِله
ُ َعَليٌم َحَكيٌم ) ُ يُرَيُد َأنح يـَُتوَب َعَليحُكمح َويُرَيُد الهَذيَن يـَتهَبُعوَن الشهَهَواَت َأنح ََتَيُلوا َميحالً 26َعَليحُكمح َواّلِله ( َواّلِله

ُ َأنح ُُيَفَ َف َعنحُكمح 27َعَظيماً ) َواَلُكمح 28َوُخَلَق اإَلنَساُن َضَعيفاً ) ( يُرَيُد اّلِله ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال تَأحُكُلوا أَمح
تُـُلوا أَنُفَسُكمح َإنه اّلِلَه َكاَن بَ  َنُكمح بَالحَباَطَل َإاله َأنح َتُكوَن َِتَارًَة َعنح تـََراٍض َمنحُكمح َوال تـَقح ( َوَمنح 29ُكمح َرَحيماً )بـَيـح

َعلح  َليَه نَاراً وََكاَن َذَلَك َعَلى اّلِلَه َيَسْياً )يـَفح َواناً َوظُلحماً َفَسوحَف ُنصح َهوحَن َعنحُه 31َذَلَك ُعدح ( َإنح َِتحَتَنُبوا َكَبائََر َما تـُنـح
َخالً َكرَياً ) َخلحُكمح ُمدح بََه بـَعحَضُكمح َعَلى بـَعحٍض لَلر ََجاَل  ( َوال تـََتَمنـهوحا َما َفضهَل اّلِلهُ 31ُنَكفَ رح َعنحُكمح َسيَ َئاَتُكمح َونُدح

َلَه َإنه اّلِلَه َكاَن َبكُ  أَُلوا اّلِلَه َمنح َفضح َ َواسح َتَسَبح َتَسُبوا َولَلنَ َساَء َنَصيٌب ِمها اكح ٍء َعَليماً )َنَصيٌب ِمها اكح ( 32لَ  َشيح
َ َكاَن َعَلى ُكلَ  َوَلُكلٍ  َجَعلحَنا َمَواَلَ ِمها تـََرَك الحَواَلَداَن َواألَ  َاُنُكمح َفآتُوُهمح َنَصيبَـُهمح َإنه اّلِله قـحَربُوَن َوالهَذيَن َعَقَدتح أَيح

ٍء َشَهيداً ) َواهلََمح 33َشيح ُ بـَعحَضُهمح َعَلى بـَعحٍض َوِبَا أَنَفُقوا َمنح أَمح ( الر ََجاُل قـَوهاُموَن َعَلى النَ َساَء ِبَا َفضهَل اّلِله
ُجُروُهنه فَالصهاحلََ  ُ َوالالهِت ََّتَاُفوَن ُنُشوَزُهنه َفَعظُوُهنه َواهح ِف الحَمَضاَجَع اُت قَانََتاٌت َحاَفظَاٌت لَلحَغيحَب ِبَا َحَفَظ اّلِله

ُتمح َشَقاَق بـَيحَنَهَما فَابـحَعثُوا ( 34َواضحرَبُوُهنه فََإنح َأطَعحَنُكمح َفال تـَبـحُغوا َعَليحَهنه َسَبيالً َإنه اّلِلَه َكاَن َعَلي اً َكَبْياً ) َوَإنح َخفح
َ َكاَن َعلَ  نَـُهَما َإنه اّلِله ُ بـَيـح َلَها َإنح يُرَيَدا َإصحالحاً يـَُوفَ قح اّلِله َلَه َوَحَكماً َمنح َأهح ( َواعحُبُدوا 35يماً َخَبْياً )َحَكماً َمنح َأهح

رَُكوا بََه َشيحئاً َوبَالحَواَلَديح  َ َوال ُتشح َاَر َذي الحُقرحََب اّلِله َساناً َوَبَذي الحُقرحََب َوالحَيَتاَمى َوالحَمَساَكنَي َوالحَمَساَكنَي َواجلح َن َإحح
َ ال ُيَُبُّ َمنح كَ  َاُنُكمح َإنه اّلِله َنحَب َوابحَن السهَبيَل َوَما َمَلَكتح أَيح ُُنَب َوالصهاَحَب بَاجلح َاَر اجلح اَن ُُمحَتااًل َفُخوراً َواجلح

نَا لَلح 36) َلَه َوَأعحَتدح ُ َمنح َفضح ُتُموَن َما آتَاُهمح اّلِله َل َوَيكح َكاَفرَيَن َعَذاباً ُمَهيناً ( الهَذيَن يـَبحَخُلوَن َويَأحُمُروَن النهاَس بَالحُبخح
َواهَلُمح رَئَاَء النهاَس َوال يـُؤحَمُنوَن بَاّلِلَه َوال بَالحيَـ 37) وحَم اآلَخَر َوَمنح َيُكنح الشهيحطَاُن َلُه َقرَيناً َفَساَء ( َوالهَذيَن يُنَفُقوَن أَمح

ُ َّبَمح 38َقرَيناً ) ُ وََكاَن اّلِله َ 39َعَليماً ) ( َوَماَذا َعَليحَهمح َلوح آَمُنوا بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخَر َوأَنَفُقوا ِمها َرَزقـَُهمح اّلِله ( َإنه اّلِله
راً َعَظيماً ) ال َيظحَلُم َمثـحَقاَل َذرهةٍ  َها َويـُؤحَت َمنح َلُدنحُه َأجح َنا َمنح ُكلَ  41َوَإنح َتُك َحَسَنًة ُيَضاَعفح ( َفَكيحَف َإَذا َجئـح

َنا َبَك َعَلى َهُؤالَء َشَهيداً ) اأَلرحُض  ( يـَوحَمَئٍذ يـََودُّ الهَذيَن َكَفُروا َوَعَصوحا الرهُسوَل َلوح ُتَسوهى َّبَمح 41أُمهٍة َبَشَهيٍد َوَجئـح
ُتُموَن اّلِلَه َحَديثاً ) َربُوا الصهالَة َوأَنـحُتمح ُسَكاَرى َحَّته تـَعحَلُموا َما تـَُقوُلوَن َوال 42َوال َيكح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال تـَقح

ُتمح ُجنُباً َإاله َعاَبرَي َسَبيٍل َحَّته تـَغحَتَسُلوا َوَإنح ُكنُتمح َمرحَضى َأوح َعَلى َسَفٍر أَ  وح َجاَء َأَحٌد َمنحُكمح َمنح الحَغاَئَط َأوح الَمسح
( َأملَح 43َعُفو اً َغُفوراً )النَ َساَء فـََلمح ِتََُدوا َماًء فـَتَـَيمهُموا َصَعيداً طَيَ باً فَامحَسُحوا َبُوُجوَهُكمح َوأَيحَديُكمح َإنه اّلِلَه َكاَن 

تَـُروَن الضهالَلَة َويُرَيُدوَن َأنح َتَضلُّوا السهَبيَل )تـََر َإََل الهَذيَن أُوتُوا َنَصيباً َمنح  ُ َأعحَلُم بََأعحَداَئُكمح 44الحَكَتاَب َيشح ( َواّلِله
َنا ( َمنح الهَذيَن َهاُدوا ُُيَر َُفوَن الحَكَلَم َعنح َمَواَضَعَه َويـَُقوُلوَن َسََعحنَ 45وََكَفى بَاّلِلَه َولَي اً وََكَفى بَاّلِلَه َنَصْياً ) ا َوَعَصيـح

يَن َوَلوح أَنـهُهمح قَاُلوا َسََعحَنا َوَأطَ  َمٍع َورَاَعَنا لَي اً بَأَلحَسَنَتَهمح َوطَعحناً ِف الدَ  َر ُمسح اً َواَسحَعح َغيـح عحَنا َواَسحَعح َوانظُرحنَا َلَكاَن َخْيح
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ُ َبُكفحرََهمح َفال يـُؤحَمنُ  ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن أُوتُوا الحَكَتاَب آَمُنوا ِبَا نـَزهلحَنا 46وَن َإاله قََليالً )هَلُمح َوأَقـحَوَم َوَلَكنح َلَعنَـُهمح اّلِله
قاً َلَما َمَعُكمح َمنح قـَبحَل َأنح َنطحَمَس ُوُجوهاً فـَنَـُردهَها َعَلى أَدحبَارََها أَوح نـَلحَعنَـُهمح َكَما َلَعنها َأصحَحاَب السهبحَت  ُمَصدَ 

ُر اّلِلهَ  ُعواًل )وََكاَن أَمح رَكح بَاّلِلَه فـََقدح 47 َمفح َرَك بََه َويـَغحَفُر َما ُدوَن َذَلَك َلَمنح َيَشاُء َوَمنح ُيشح ( َإنه اّلِلَه ال يـَغحَفُر َأنح ُيشح
اً َعَظيماً ) ُ يـُزَكَ ي َمنح َيَشا48افـحتَـَرى َإَثح ( 49ُء َوال ُيظحَلُموَن فََتيالً )( َأملَح تـََر َإََل الهَذيَن يـُزَكُّوَن أَنُفَسُهمح َبلح اّلِله

اً ُمَبيناً ) تَـُروَن َعَلى اّلِلَه الحَكَذَب وََكَفى بََه َإَثح ( َأملَح تـََر َإََل الهَذيَن أُوتُوا َنَصيباً َمنح الحَكَتاَب 51انظُرح َكيحَف يـَفح
َبحَت َوالطهاُغوَت َويـَُقوُلوَن لَلهَذيَن َكَفُروا َهُؤال َدى َمنح الهَذيَن آَمُنوا َسَبياًل )يـُؤحَمُنوَن بَاجلح لََئَك الهَذيَن 51َء أَهح ( أُوح

ُ فـََلنح ِتَََد َلُه َنَصْياً ) ُ َوَمنح يـَلحَعنح اّلِله ( 53( أَمح هَلُمح َنَصيٌب َمنح الحُملحَك فََإذاً ال يـُؤحُتوَن النهاَس نََقْياً )52َلَعنَـُهمح اّلِله
َناُهمح ُملحكاً َعَظيماً  أَمح َُيحُسُدوَن النهاَس َعَلى َمَة َوآتـَيـح كح َنا آَل َإبـحَراَهيَم الحَكَتاَب َواحلَح َلَه فـََقدح آتـَيـح ُ َمنح َفضح َما آتَاُهمح اّلِله

ُهمح َمنح َصده َعنحُه وََكَفى َِبََهنهَم َسَعْياً )54) ا َسوحَف ( َإنه الهَذيَن َكَفُروا بَآيَاتَنَ 55( َفَمنـحُهمح َمنح آَمَن بََه َوَمنـح
َ َكانَ  َرَها لََيُذوُقوا الحَعَذاَب َإنه اّلِله َليَهمح نَاراً ُكلهَما َنَضَجتح ُجُلوُدُهمح َبدهلحَناُهمح ُجُلوداً َغيـح ( 56َعزَيزاً َحَكيماً ) ُنصح

َخُلُهمح َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـح  َهاُر َخاَلَديَن َفيَها أََبداً هَلُمح فَيَها أَزحَواٌج َوالهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َسُندح
َخُلُهمح َظالًّ ظََلياًل ) َ النهاَس َأنح 57ُمَطههَرٌة َونُدح ُتمح بـَنيح َلَها َوَإَذا َحَكمح ( َإنه اّلِلَه يَأحُمرُُكمح َأنح تـَُؤدُّوا اأَلَمانَاَت َإََل أَهح

َ نَعَ  َل َإنه اّلِله يعاً َبَصْياً )حَتحُكُموا بَالحَعدح َ َكاَن َسََ َ َوَأَطيُعوا 58مها يََعُظُكمح بََه َإنه اّلِله ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َأَطيُعوا اّلِله
ٍء فـَُردُّوُه َإََل اّلِلَه َوالرهُسوَل َإنح ُكنُتمح تـُؤح  َر َمنحُكمح فََإنح تـََناَزعحُتمح ِف َشيح َن بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخَر َمُنو الرهُسوَل َوأُوحَل اأَلمح

َسُن تَأحَوياًل ) ٌر َوَأحح ( َأملَح تـََر َإََل الهَذيَن يـَزحُعُموَن أَنـهُهمح آَمُنوا ِبَا أُنزََل َإلَيحَك َوَما أُنزََل َمنح قـَبحَلَك 59َذَلَك َخيـح
( 61ُفُروا بََه َويُرَيُد الشهيحطَاُن َأنح ُيَضلهُهمح َضالالً بََعيداً )يُرَيُدوَن َأنح يـََتَحاَكُموا َإََل الطهاُغوَت َوَقدح أَُمُروا َأنح َيكح 

ُ َوَإََل الرهُسوَل رَأَيحَت الحُمَناَفَقنَي َيُصدُّوَن َعنحَك ُصُدو  ( َفَكيحَف َإَذا 61داً )َوَإَذا َقيَل هَلُمح تـََعاَلوحا َإََل َما أَنَزَل اّلِله
ُهمح ُمَصيَبٌة ِبَا َقده  َساناً َوتـَوحَفيقاً )َأَصابـَتـح ( أُوحلََئَك الهَذيَن 62َمتح أَيحَديَهمح ُُثه َجاُءوَك َُيحَلُفوَن بَاّلِلَه َإنح أََردحنَا َإاله َإحح

ُ َما ِف قـُُلوَّبَمح فََأعحَرضح َعنـحُهمح َوَعظحُهمح َوُقلح هَلُمح َِف أَنُفَسَهمح قـَوحاًل بََليغاً ) رحَسلحَنا َمنح َرُسوٍل َإاله ( َوَما أَ 63يـَعحَلُم اّلِله
تَـغحَفَر هَلُمح ا َ َواسح تَـغحَفُروا اّلِله َ تـَوهاباً لَُيطَاَع بََإذحَن اّلِلَه َوَلوح أَنـهُهمح َإذح ظََلُموا أَنُفَسُهمح َجاُءوَك فَاسح لرهُسوُل َلَوَجُدوا اّلِله

نَـُهمح ُُثه ال َيََُدوا ِف أَنُفَسَهمح َحَرجاً ِمها َقَضيحَت  ( َفال َورَبَ َك ال يـُؤحَمُنوَن َحَّته ُُيَكَ ُموكَ 64َرَحيماً ) َفيَما َشَجَر بـَيـح
َليماً ) ُرُجوا َمنح َديَارَُكمح َما فـََعُلوُه َإاله قََليٌل 65َوُيَسلَ ُموا َتسح َنا َعَليحَهمح َأنح اقـحتُـُلوا أَنُفَسُكمح أَوح اخح َمنـحُهمح ( َوَلوح أَنها َكَتبـح

اً هَلُمح َوَأَشده تـَثحَبيتاً )َوَلوح أَ  راً َعَظيماً )66نـهُهمح فـََعُلوا َما يُوَعظُوَن بََه َلَكاَن َخْيح َناُهمح َمنح َلُدنها َأجح ( 67( َوَإذاً آلتـَيـح
َتَقيماً ) لََئَك َمَع الهَذيَن أَنـح 68َوهَلََديـحَناُهمح َصَراطاً ُمسح َ َوالرهُسوَل فَُأوح ُ َعَليحَهمح َمنح النهَبيَ نَي ( َوَمنح يَُطعح اّلِله َعَم اّلِله

يَقنَي َوالشَُّهَداَء َوالصهاحَلَنَي َوَحُسَن أُوحلََئَك رََفيقاً ) ( يَا 71( َذَلَك الحَفضحُل َمنح اّلِلَه وََكَفى بَاّلِلَه َعَليماً )69َوالصَ دَ 
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رَُكمح فَانَفُروا ثـَُباٍت أَ  يعاً )أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ُخُذوا َحذح ( َوَإنه َمنحُكمح َلَمنح لَيَُبطَ َئنه فََإنح َأَصابـَتحُكمح 71وح انَفُروا َجََ
ُ َعَليه َإذح ملَح َأُكنح َمَعُهمح َشَهيداً ) ( َولََئنح َأَصاَبُكمح َفضحٌل َمَن اّلِلَه لَيَـُقوَلنه َكَأنح ملَح 72ُمَصيَبٌة قَاَل َقدح أَنـحَعَم اّلِله

َنُكمح  َنُه َمَودهٌة يَا لَيحَتَّن ُكنُت َمَعُهمح فَأَفُوَز فـَوحزاً َعَظيماً ) َتُكنح بـَيـح ُروَن 73َوبـَيـح ( فـَلحيـَُقاَتلح ِف َسَبيَل اّلِلَه الهَذيَن َيشح
َتلح َأوح يـَغحَلبح َفَسوحَف نـُؤحتَيَه َأجح  نـحَيا بَاآلَخَرَة َوَمنح يـَُقاَتلح َِف َسَبيَل اّلِلَه فـَيـُقح ََياَة الدُّ ( َوَما َلُكمح ال 74راً َعَظيماً )احلح

َعَفنَي َمنح الر ََجاَل َوالنَ َساَء َوالحوَلحَداَن الهَذيَن يـَُقوُلوَن رَبـهنَ  َتضح َنا َمنح َهَذَه الحَقرحيََة تـَُقاتَُلوَن َِف َسَبيَل اّلِلَه َوالحُمسح رَجح ا َأخح
َعل لََنا َمنح َلُدنحَك َولَي اً  ُلَها َواجح َعل لََنا َمنح َلُدنحَك َنَصْياً ) الظهاملََ أَهح ( الهَذيَن آَمُنوا يـَُقاتَُلوَن َِف َسَبيَل اّلِلَه 75َواجح

لََياَء الشهيحطَاَن َإنه َكيحَد الشهيحطَاَن َكانَ  ( َأملَح تـََر 76 َضَعيفاً )َوالهَذيَن َكَفُروا يـَُقاتَُلوَن َِف َسَبيَل الطهاُغوَت فـََقاتَُلوا َأوح
َفرَيٌق َمنـحُهمح َُيحَشوحَن َذيَن َقيَل هَلُمح ُكفُّوا أَيحَدَيُكمح َوأََقيُموا الصهالَة َوآُتوا الزهَكاَة فـََلمها ُكَتَب َعَليحَهمح الحَقَتاُل َإَذا َإََل اله 

َنا الحَقَتا َيًة َوقَاُلوا رَبـهَنا مَلَ َكَتبحَت َعَليـح َيَة اّلِلَه أَوح َأَشده َخشح نـحَيا النهاَس َكَخشح َل َلوحال َأخهرحتـََنا َإََل َأَجٍل َقرَيٍب ُقلح َمَتاُع الدُّ
ٌر َلَمنح اتـهَقى َوال ُتظحَلُموَن فََتياًل ) رَكُّمح الحَموحُت َوَلوح ُكنُتمح ِف بـُُروٍج ُمَشيهَدٍة 77قََليٌل َواآلَخَرُة َخيـح ( أَيـحَنَما َتُكونُوا يُدح

وا َهَذَه َمنح َعنحَد اّلِلَه َوَإنح ُتَصبـحُهمح َسيَ َئٌة يـَُقوُلوا َهَذَه َمنح َعنحَدَك ُقلح ُكلٌّ َمنح َعنحَد اّلِلَه َوَإنح ُتَصبـحُهمح َحَسَنٌة يـَُقولُ 
َقُهوَن َحَديثاً ) َئٍة ( َما َأَصاَبَك َمنح َحَسَنٍة َفَمنح اّلِلَه َوَما َأَصاَبَك َمنح َسي َ 78َفَماَل َهُؤالَء الحَقوحَم ال َيَكاُدوَن يـَفح

َ َوَمنح تـََوَله َفَما 79َفَمنح نـَفحَسَك َوأَرحَسلحَناَك لَلنهاَس َرُسوالً وََكَفى بَاّلِلَه َشَهيداً ) ( َمنح يَُطعح الرهُسوَل فـََقدح َأطَاَع اّلِله
ُ ( َويـَُقوُلوَن طَاَعٌة فََإَذا بـََرُزوا َمنح َعنحَدَك بـَيهَت طَ 81أَرحَسلحَناَك َعَليحَهمح َحَفيظاً ) َر الهَذي تـَُقوُل َواّلِله ُهمح َغيـح ائََفٌة َمنـح

ُتُب َما يـُبَـيَ ُتوَن فََأعحَرضح َعنـحُهمح َوتـَوَكهلح َعَلى اّلِلَه وََكَفى بَاّلِلَه وََكياًل ) ( أََفال يـََتَدبـهُروَن الحُقرحآَن َوَلوح َكاَن َمنح 81َيكح
َتالفاً   َوحَف أََذاُعوا بََه َوَلوح َردُّوُه َإََل 82َكَثْياً )َعنحَد َغْيحَ اّلِلَه َلَوَجُدوا َفيَه اخح َن أَوح اْلح ٌر َمَن اأَلمح ( َوَإَذا َجاَءُهمح أَمح

ُل اّلِلَه َعَليحكُ  ُهمح َوَلوحال َفضح تَـنحَبُطونَُه َمنـح ُهمح َلَعَلَمُه الهَذيَن َيسح َر َمنـح َُتُه التـهبَـعحتُ الرهُسوَل َوَإََل أُوحَل اأَلمح مح الشهيحطَاَن مح َوَرمحح
ُ َأنح َيُكفه بَأحَس الهذَ 83َإاله قََليالً ) يَن  ( فـََقاَتلح ِف َسَبيَل اّلِلَه ال ُتَكلهُف َإاله نـَفحَسَك َوَحرَ ضح الحُمؤحَمَننَي َعَسى اّلِله

ُ َأَشدُّ بَأحساً َوَأَشدُّ تَنَكياًل ) َفعح َشَفاَعًة َحَسنَ 84َكَفُروا َواّلِله َفعح َشَفاَعًة ( َمنح َيشح َها َوَمنح َيشح ًة َيُكنح َلُه َنَصيٌب َمنـح
ٍء ُمَقيتاً ) ُ َعَلى ُكلَ  َشيح َها وََكاَن اّلِله ٌل َمنـح َها َأوح 85َسيَ َئًة َيُكنح لَُه َكفح َسَن َمنـح ( َوَإَذا ُحيَ يُتمح بََتَحيهٍة َفَحيُّوا بََأحح

ءٍ  َ َكاَن َعَلى ُكلَ  َشيح َمَعنهُكمح َإََل يـَوحَم الحَقَياَمَة ال رَيحَب َفيَه 86َحَسيباً ) ُردُّوَها َإنه اّلِله ُ ال َإَلَه َإاله ُهَو لََيجح ( اّلِله
َدُق َمنح اّلِلَه َحَديثاً ) ُدوا87َوَمنح َأصح ُ أَرحَكَسُهمح ِبَا َكَسُبوا أَتُرَيُدوَن َأنح تـَهح َ َواّلِله َمنح  ( َفَما َلُكمح ِف الحُمَناَفَقنَي َفَئتَـنيح

ُ فـََلنح ِتَََد َلُه َسَبياًل ) َللح اّلِله ُ َوَمنح ُيضح ُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواًء َفال تـَتهَخُذوا 88َأَضله اّلِله ( َودُّوا َلوح َتكح
لََياَء َحَّته يـَُهاَجُروا َِف َسَبيَل اّلِلَه فََإنح تـََولهوحا َفُخُذوُهمح َواقـحتُـلُ  ُهمح أَوح ُهمح َولَي اً َمنـح َُتُوُهمح َوال تـَتهَخُذوا َمنـح وُهمح َحيحُث َوَجدح

نَـُهمح َميثَاٌق َأوح َجاُءوُكمح َحَصَرتح ُصُدوُرُهمح َأنح يـَُقاتَلُ 89َوال َنَصْياً ) َنُكمح َوبـَيـح وُكمح ( َإاله الهَذيَن َيَصُلوَن َإََل قـَوحٍم بـَيـح
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َفَما  َلَسلهَطُهمح َعَليحُكمح فـََلَقاتـَُلوُكمح فََإنح اعحتَـَزُلوُكمح فـََلمح يـَُقاتَُلوُكمح َوأَلحَقوحا إَلَيحُكمح السهَلَم َأوح يـَُقاتَُلوا قـَوحَمُهمح َوَلوح َشاَء اّلِلهُ 
ُ َلُكمح َعَليحَهمح َسَبياًل ) َنَة  ( َسَتَجُدوَن آَخرَيَن يُرَيُدوَن َأنح يَأحَمُنوُكمح َويَأحَمُنوا قـَوحَمُهمح ُكله 91َجَعَل اّلِله َما ُردُّوا َإََل الحَفتـح

ُتُموُهمح َوأُوحلََئُكمح أُرحَكُسوا َفيَها فََإنح ملَح يـَعحَتزَُلوُكمح َويـُلحُقوا َإلَيحُكمح السهَلَم َوَيُكفُّوا أَيحَديـَُهمح َفُخُذوُهمح َواقـحتُـُلو  ُهمح َحيحُث ثََقفح
رَيُر ( وَ 91َجَعلحَنا َلُكمح َعَليحَهمح ُسلحطَاناً ُمَبيناً ) ُتَل ُمؤحَمناً َإاله َخطَأً َوَمنح قـََتَل ُمؤحَمناً َخطًَأ فـََتحح َما َكاَن َلُمؤحَمٍن َأنح يـَقح

ُقوا فََإنح َكاَن َمنح قـَوحٍم َعُدوٍ  َلُكمح َوهُ  َلَه َإاله َأنح َيصهده رَيُر َرقـَبَ َرقـََبٍة ُمؤحَمَنٍة َوَديٌَة ُمَسلهَمٌة َإََل أَهح ٍة ُمؤحَمَنٍة َو ُمؤحَمٌن فـََتحح
َلَه َوحَتحرَيُر َرقـََبٍة ُمؤحَمَنةٍ  نَـُهمح َميثَاٌق َفَديٌَة ُمَسلهَمٌة َإََل أَهح َنُكمح َوبـَيـح َريحَن  َوَإنح َكاَن َمنح قـَوحٍم بـَيـح َفَمنح ملَح َيََدح َفَصَياُم َشهح

ُ َعَليماً َحَكيماً ) َ تـَوحبًَة َمنح اّلِلَه وََكاَن اّلِله داً َفَجزَاُؤُه َجَهنهُم َخاَلداً َفيَها 92ُمَتَتابََعنيح ُتلح ُمؤحَمناً ُمتَـَعمَ  ( َوَمنح يـَقح
ُ َعَليحَه َوَلَعَنُه َوَأَعده َلُه َعَذاباً َعَظيماً ) ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإَذا َضَربـحُتمح ِف َسَبيَل اّلِلَه فـََتبَـيـهُنوا َوال 93َوَغَضَب اّلِله

نـحَيا َفَعنحَد اّلِلَه َمَغاَِنُ َكَثْيٌَة كَ  تـَُقوُلوا َلَمنح  ََياَة الدُّ َت ُمؤحَمناً تـَبحتَـُغوَن َعَرَض احلح َذَلَك ُكنُتمح َمنح أَلحَقى َإلَيحُكمح السهالَم َلسح
َ َكاَن ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبْياً ) ُ َعَليحُكمح فـََتبَـيـهُنوا َإنه اّلِله تَ 94قـَبحُل َفَمنه اّلِله ُر أُوحَل ( ال َيسح َوي الحَقاَعُدوَن َمنح الحُمؤحَمَننَي َغيـح

َواهلََمح  ُ الحُمَجاَهَديَن بَأَمح َواهلََمح َوأَنُفَسَهمح َفضهَل اّلِله َوأَنُفَسَهمح َعَلى الحَقاَعَديَن  الضهَرَر َوالحُمَجاَهُدوَن ِف َسَبيَل اّلِلَه بَأَمح
ََن  سح ُ احلُح راً َعَظيماً )َدَرَجًة وَُكالًّ َوَعَد اّلِله ُ الحُمَجاَهَديَن َعَلى الحَقاَعَديَن َأجح ( َدَرَجاٍت َمنحُه َوَمغحَفَرًة 95 َوَفضهَل اّلِله

ُ َغُفوراً َرَحيماً ) ًَة وََكاَن اّلِله ا ( َإنه الهَذيَن تـََوفهاُهمح الحَمالَئَكُة ظَاَلَمي أَنُفَسَهمح قَاُلوا َفيَم ُكنُتمح قَاُلوا ُكنه 96َوَرمحح
َعَفنَي ِف اأَلرحَض قَاُلوا َأملَح َتُكنح أَرحُض اّلِلَه َواَسَعًة فـَتُـَهاَجُروا َفيَها فَُأوحلََئَك َمأحَواُهمح َجهَ  َتضح نهُم َوَساَءتح َمَصْياً ُمسح

َتَطيُعوَن َحيَلًة وَ 97) َعَفنَي َمنح الر ََجاَل َوالنَ َساَء َوالحوَلحَداَن ال َيسح َتضح َتُدوَن َسَبيالً )( َإاله الحُمسح لََئَك 98ال يـَهح ( فَُأوح
ُ َعُفو اً َغُفوراً ) ُ َأنح يـَعحُفَو َعنـحُهمح وََكاَن اّلِله ( َوَمنح يـَُهاَجرح ِف َسَبيَل اّلِلَه َيََدح ِف اأَلرحَض ُمرَاَغماً َكَثْياً 99َعَسى اّلِله

ُ َغُفوراً َوَسَعًة َوَمنح َُيحرُجح َمنح بـَيحَتَه ُمَهاَجراً َإََل اّلِلهَ  رُُه َعَلى اّلِلَه وََكاَن اّلِله ُه الحَموحُت فـََقدح َوَقَع َأجح رَكح  َوَرُسولََه ُُثه يُدح
َتَنُكمح 111َرَحيماً ) ُتمح َأنح يـَفح ( َوَإَذا َضرَبـحُتمح ِف اأَلرحَض فـََليحَس َعلَيحُكمح ُجَناٌح َأنح تـَقحُصُروا َمنح الصهالَة َإنح َخفح
َت هَلُمح الصهالَة فـَلحتَـُقمح طَائََفٌة 111ُروا َإنه الحَكاَفرَيَن َكانُوا َلُكمح َعُدو اً ُمَبيناً )الهَذيَن َكفَ  ( َوَإَذا ُكنَت َفيَهمح فَأََقمح

رَ  َلَحتَـُهمح فََإَذا َسَجُدوا فـَلحَيُكونُوا َمنح َورَاَئُكمح َولحَتأحَت طَائََفٌة ُأخح ُهمح َمَعَك َولحَيأحُخُذوا َأسح ى ملَح ُيَصلُّوا فـَلحُيَصلُّوا َمنـح
َتَعَتكُ  َلَحَتُكمح َوأَمح َلَحتَـُهمح َوده الهَذيَن َكَفُروا َلوح تـَغحُفُلوَن َعنح َأسح َرُهمح َوَأسح َلًة َمَعَك َولحَيأحُخُذوا َحذح مح فـََيَميُلوَن َعَليحُكمح َميـح

رَُكمح َإنه  َواَحَدًة َوال ُجَناَح َعَليحُكمح َإنح َكاَن َبُكمح أًَذى َمنح  َلَحَتُكمح َوُخُذوا َحذح َمَطٍر َأوح ُكنُتمح َمرحَضى َأنح َتَضُعوا َأسح
( فََإَذا َقَضيحُتمح الصهالَة فَاذحُكُروا اّلِلَه َقَياماً َوقـُُعوداً َوَعَلى ُجُنوَبُكمح فََإَذا 112اّلِلَه أََعده لَلحَكاَفرَيَن َعَذاباً ُمَهيناً )

( َوال َِتَُنوا ِف ابحَتَغاَء الحَقوحَم َإنح 113يُموا الصهالَة َإنه الصهالَة َكاَنتح َعَلى الحُمؤحَمَننَي َكَتاباً َموحُقوتاً )اطحَمأحنَنُتمح فَأَقَ 
ُ عَ  ( َإنها 114َليماً َحَكيماً )َتُكونُوا تَأحَلُموَن فََإنـهُهمح يَأحَلُموَن َكَما تَأحَلُموَن َوتـَرحُجوَن َمنح اّلِلَه َما ال يـَرحُجوَن وََكاَن اّلِله
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ُ َوال َتُكنح لَلحَخائََننَي َخَصيماً  َ النهاَس ِبَا أَرَاَك اّلِله ُكَم بـَنيح قَ  لََتحح تَـغحَفرح اّلِلَه َإنه 115 )أَنَزلحَنا َإلَيحَك الحَكَتاَب بَاحلَح ( َواسح
َ َكاَن َغُفوراً َرَحيماً ) َُيحَتانُوَن أَنُفَسُهمح َإنه اّلِلَه ال ُيَُبُّ َمنح َكاَن َخوهاناً أَثَيماً  ( َوال ُِتَاَدلح َعنح الهَذينَ 116اّلِله

ُفوَن َمنح اّلِلَه َوُهَو َمَعُهمح َإذح يـُبَـيَ ُتوَن َما ال يـَرحَضى َمنح الحَقوحلَ 117) َتخح ُفوَن َمنح النهاَس َوال َيسح َتخح ُ  ( َيسح وََكاَن اّلِله
نـحَيا َفَمنح َُيَاَدُل اّلِلَه َعنـحُهمح يـَوحَم الحَقَياَمَة أَ 118ِبَا يـَعحَمُلوَن حمَُيطاً ) ََياَة الدُّ مح ( َهاأَنـحُتمح َهُؤالَء َجاَدلحُتمح َعنـحُهمح ِف احلح

تَـغحَفرح اّلِلَه َيََدح اّلِلهَ 119َمنح َيُكوُن َعَليحَهمح وََكياًل ) َسُه ُُثه َيسح  َغُفوراً َرَحيماً ( َوَمنح يـَعحَملح ُسوءاً َأوح َيظحَلمح نـَفح
ُ َعَليماً َحَكيماً )111) َسَه وََكاَن اّلِله َسُبُه َعَلى نـَفح َا َيكح اً فََإَّنه َسبح َإَثح ( َوَمنح َيكحَسبح َخَطيَئًة َأوح 111( َوَمنح َيكح

اً ُمَبيناً ) َتاناً َوَإَثح َتَمَل بـُهح اً ُُثه يـَرحَم بََه بَرَيئاً فـََقدح احح ُهمح َأنح ( َوَلوحال 112َإَثح َُتُه هَلَمهتح طَائََفٌة َمنـح ُل اّلِلَه َعَليحَك َوَرمحح َفضح
كح  ُ َعَليحَك الحَكَتاَب َواحلَح ٍء َوأَنَزَل اّلِله َمَة َوَعلهَمَك َما ملَح ُيَضلُّوَك َوَما ُيَضلُّوَن َإاله أَنُفَسُهمح َوَما َيُضرُّوَنَك َمنح َشيح

ُل اّلِلهَ  َر َِف َكَثٍْي َمنح ََنحَواُهمح َإاله َمنح أََمَر َبَصَدَقٍة َأوح َمعحُروٍف 113 َعَليحَك َعَظيماً )َتُكنح تـَعحَلُم وََكاَن َفضح ( ال َخيـح
راً َعَظيماً ) َعلح َذَلَك ابحَتَغاَء َمرحَضاَة اّلِلَه َفَسوحَف نـُؤحتَيَه َأجح َ النهاَس َوَمنح يـَفح ( َوَمنح ُيَشاَققح 114َأوح َإصحالٍح بـَنيح

َلَه ال َر َسَبيَل الحُمؤحَمَننَي نـَُول ََه َما تـََوَله َوُنصح َُدى َويـَتهَبعح َغيـح َ َلُه اهلح َجَهنهَم َوَساَءتح َمَصْياً رهُسوَل َمنح بـَعحَد َما تـَبَـنيه
َرَك بََه َويـَغحَفُر َما ُدوَن َذَلَك َلَمنح َيَشاُء َوَمنح يُ 115) َ ال يـَغحَفُر َأنح ُيشح رَكح بَاّلِلَه فـََقدح َضله َضالاًل بََعيداً ( َإنه اّلِله شح
ُعوَن َإاله َشيحطَاناً َمرَيداً )116) ُعوَن َمنح ُدونََه َإاله َإنَاثاً َوَإنح َيدح َذنه َمنح َعَباَدَك 117( َإنح َيدح ُ َوقَاَل أَلَّتَه ( َلَعَنُه اّلِله

ُنه َخلحَق اّلِلَه ( َوألَضلهنـهُهمح َوألَمنَ يَـ 118َنَصيباً َمفحُروضاً ) نـهُهمح َوآلُمَرنـهُهمح فـََليَُبتَ ُكنه آَذاَن األَنـحَعاَم َوآلُمَرنـهُهمح فـََليُـَغْيَ 
َراناً ُمَبيناً ) طَاُن ( يََعُدُهمح َوَُيَنَ يَهمح َوَما يََعُدُهمح الشهيح 119َوَمنح يـَتهَخذح الشهيحطَاَن َولَي اً َمنح ُدوَن اّلِلَه فـََقدح َخَسَر ُخسح

َها حمََيصاً )121َإاله ُغُروراً ) لََئَك َمأحَواُهمح َجَهنهُم َوال َيََُدوَن َعنـح ( َوالهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت 121( أُوح
َخُلُهمح َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهار َخاَلَديَن َفيَها أََبداً َوعحَد اّلِلَه َحق اً َوَمنح  َدُق َمنح اّلِلَه قَياًل ) َسُندح ( 122َأصح

َل الحَكَتاَب َمنح يـَعحَملح ُسوءاً َُيحَز بََه َوال َيََدح َلُه َمنح ُدوَن اّلِلهَ  ( 123 َولَي اً َوال َنَصْياً )لَيحَس بََأَمانَيَ ُكمح َوال أََماّنَ  َأهح
َنهَة َوال ُيظحَلُموَن نََقْياً ) َوَمنح يـَعحَملح َمنح الصهاحَلَاَت َمنح ذََكٍر َأوح أُنَثى َوُهوَ  ُخُلوَن اجلح لََئَك َيدح ( َوَمنح 124ُمؤحَمٌن فَُأوح

َهُه ّلَِلَه َوُهَو حُمحَسٌن َواتـهَبَع َملهَة َإبـحَراَهيَم َحَنيفاً َواَّتهََذ اّلِلهُ  َلَم َوجح َسُن َديناً ِمهنح َأسح ( َوّلَِلَه َما 125َإبـحرَاَهيَم َخَلياًل ) َأحح
ٍء حمَُيطاً )  السهَمَواتَ ِف  ُ َبُكلَ  َشيح َتيُكمح َفيَهنه 126َوَما ِف اأَلرحَض وََكاَن اّلِله ُ يـُفح ُتوَنَك َِف النَ َساَء ُقلح اّلِله تَـفح ( َوَيسح

َلى َعَليحُكمح ِف الحَكَتاَب ِف يـََتاَمى النَ َساَء الالهِت ال تـُؤحُتونـَُهنه َما ُكَتَب هَلُنه  َوتـَرحَغُبوَن َأنح تَنَكُحوُهنه  َوَما يـُتـح
َعُلوا َمنح َخْيحٍ فََإنه اّلِلهَ  َط َوَما تـَفح َعَفنَي َمنح الحوَلحَداَن َوَأنح تـَُقوُموا لَلحَيَتاَمى بَالحَقسح َتضح ( 127َكاَن بََه َعَليماً )  َوالحُمسح

َرأٌَة َخاَفتح َمنح بـَعحَلَها ُنُشوزاً أَوح َإعحَراضاً َفال ٌر  َوَإنح امح نَـُهَما ُصلححاً َوالصُّلحُح َخيـح َلَحا بـَيـح ُجَناَح َعَليحَهَما َأنح ُيصح
َضَرتح األَنُفُس الشُّحه َوَإنح حُتحَسُنوا َوتـَتـهُقوا فََإنه اّلِلَه َكاَن ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبْياً ) َتَطيُعوا َأنح تـَعحَدُلوا 128َوُأحح ( َوَلنح َتسح
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َ النَ َساَء َوَلوح حَ  َ َكاَن َغفُ بـَنيح َلُحوا َوتـَتـهُقوا فََإنه اّلِله ُتمح َفال ََتَيُلوا ُكله الحَميحَل فـََتَذُروَها َكالحُمَعلهَقَة َوَإنح ُتصح وراً َرَحيماً َرصح
ُ َواَسعاً َحَكيماً )129) ُ ُكالًّ َمنح َسَعَتَه وََكاَن اّلِله َوَما ِف  ِف السهَمَواتَ ( َوّلَِلَه َما 131( َوَإنح يـَتَـَفرهقَا يـُغحَن اّلِله

ُفُرو  َ َوَإنح َتكح َنا الهَذيَن أُوتُوا الحَكَتاَب َمنح قـَبحَلُكمح َوَإيهاُكمح َأنح اتـهُقوا اّلِله  ا فََإنه ّلَِلَه َما َِف السهَمَواتَ اأَلرحَض َوَلَقدح َوصهيـح
يداً ) ُ َغَني اً محََ ( 132َوَما َِف اأَلرحَض وََكَفى بَاّلِلَه وََكيالً ) َوّلَِلَه َما ِف السهَمَواتَ ( 131َوَما ِف اأَلرحَض وََكاَن اّلِله

ُ َعَلى َذَلَك َقَديراً ) َهبحُكمح أَيُـَّها النهاُس َويَأحَت بَآَخرَيَن وََكاَن اّلِله نـحَيا 133َإنح َيَشأح يُذح ( َمنح َكاَن يُرَيُد ثـََواَب الدُّ
يعاً َبَصْياً )َفَعنحَد اّلِلَه ثـََواُب الدُّ  ُ َسََ َط 134نـحَيا َواآلَخَرَة وََكاَن اّلِله ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوهاَمنَي بَالحَقسح

ُ أَ  ََوى َأنح وحََل ّبََ ُشَهَداَء ّلَِلَه َوَلوح َعَلى أَنُفَسُكمح َأوح الحَواَلَديحَن َواألَقـحرََبنَي َإنح َيُكنح َغَني اً أَوح َفَقْياً فَاّلِله َما َفال تـَتهَبُعوا اهلح
َ َكاَن ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبْياً ) ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا آَمُنوا بَاّلِلَه َوَرُسولََه 135تـَعحَدُلوا َوَإنح تـَلحُووا َأوح تـُعحَرُضوا فََإنه اّلِله

ُفرح بَاّلِلَه َوَمالَئَكَتَه وَُكتَُبَه َوُرُسَلَه َوالحيَـوحَم َوالحَكَتاَب الهَذي نـَزهَل َعَلى َرُسولََه َوالحَكَتاَب ا لهَذي أَنَزَل َمنح قـَبحُل َوَمنح َيكح
اً ( َإنه الهَذيَن آَمُنوا ُُثه َكَفُروا ُُثه آَمُنوا ُُثه َكَفُروا ُُثه ازحَداُدوا ُكفحر 136اآلَخَر َوالحيَـوحَم اآلَخَر فـََقدح َضله َضالالً بََعيداً )
َديـَُهمح َسَبيالً ) ُ لَيَـغحَفَر هَلُمح َوال لَيَـهح ( الهَذيَن 138( َبشَ رح الحُمَناَفَقنَي بََأنه هَلُمح َعَذاباً أَلَيماً )137ملَح َيُكنح اّلِله

لََياَء َمنح ُدوَن الحُمؤحَمَننَي أَيـَبحتَـُغوَن َعنحَدُهمح الحَعزهَة فََإنه  يعاً ) يـَتهَخُذوَن الحَكاَفرَيَن َأوح ( َوَقدح نـَزهَل َعَليحُكمح 139الحَعزهَة ّلَِلَه َجََ
ُعُدوا َمَعُهمح َحَّته َُيُو  َزأُ َّبَا َفال تـَقح تَـهح َفُر َّبَا َوُيسح ََه ِف الحَكَتاَب َأنح َإَذا َسََعحُتمح آيَاَت اّلِلَه ُيكح ُضوا ِف َحَديٍث َغْيح

َ جَ  يعاً )َإنهُكمح َإذاً َمثـحُلُهمح َإنه اّلِله ( الهَذيَن يـَتَـرَبهُصوَن َبُكمح فََإنح َكاَن 141اَمُع الحُمَناَفَقنَي َوالحَكاَفرَيَن ِف َجَهنهَم َجََ
َوذح َعلَ  َتحح مح َمنح يحُكمح َوََّنحنَـعحكُ َلُكمح فـَتحٌح َمنح اّلِلَه قَاُلوا َأملَح َنُكنح َمَعُكمح َوَإنح َكاَن لَلحَكاَفرَيَن َنَصيٌب قَاُلوا َأملَح َنسح

ُ لَلحَكاَفرَيَن َعَلى الحُمؤحَمَننَي  َنُكمح يـَوحَم الحَقَياَمَة َوَلنح ََيحَعَل اّلِله ُ َُيحُكُم بـَيـح ( َإنه الحُمَناَفَقنَي 141َسَبياًل )الحُمؤحَمَننَي فَاّلِله
َ َوُهَو َخاَدُعُهمح َوَإَذا قَاُموا َإََل الصهالَة قَاُموا ُكَسا ََل يـَُراُءوَن النهاَس َوال َيذحُكُروَن اّلِلَه َإاله قََليالً ُُيَاَدُعوَن اّلِله

ُ فـََلنح ِتَََد َلُه َسَبياًل )142) َللح اّلِله َ َذَلَك ال َإََل َهُؤالَء َوال َإََل َهُؤالَء َوَمنح ُيضح ( يَا أَيُـَّها 143( ُمَذبحَذَبنَي بـَنيح
لََياَء َمنح ُدوَن الحُمؤحَمَننَي أَتُرَيُدوَن َأنح َِتحَعُلوا ّلَِلَه َعَليحُكمح ُسلحطَاناً ُمَبيناً )الهَذيَن آَمُنوا ال تـَتهَخُذوا الحَكاَفرَيَن أَ  ( 144وح

َفَل َمنح النهاَر َوَلنح ِتَََد هَلُمح َنَصْياً ) َلُحوا َواعحَتَصمُ 145َإنه الحُمَناَفَقنَي ِف الدهرحَك اأَلسح وا بَاّلِلَه ( َإاله الهَذيَن تَابُوا َوَأصح
راً َعَظيماً ) ُ الحُمؤحَمَننَي َأجح لََئَك َمَع الحُمؤحَمَننَي َوَسوحَف يـُؤحَت اّلِله َلُصوا َدينَـُهمح ّلَِلَه فَُأوح ُ 146َوَأخح َعُل اّلِله ( َما يـَفح

ُ َشاَكراً َعَليماً ) َر بَالسُّوَء َمنح الحَقوحَل َإاله َمنح ظَُلَم ( ال ُيَُبُّ اّلِلهُ 147بََعَذاَبُكمح َإنح َشَكرحُُتح َوآَمنحُتمح وََكاَن اّلِله هح  اجلَح
يعاً َعَليماً ) ُ َسََ اً أَوح َُّتحُفوُه أَوح تـَعحُفوا َعنح ُسوٍء فََإنه اّلِلَه َكاَن َعُفو اً َقَديراً )148وََكاَن اّلِله ( َإنه 149( َإنح تـُبحُدوا َخْيح

ُفُروَن بَاّلِلَه َوُرُسَلهَ  ُفُر بَبَـعحٍض َويُرَيُدوَن َأنح  الهَذيَن َيكح َ اّلِلَه َوُرُسَلَه َويـَُقوُلوَن نـُؤحَمُن بَبَـعحٍض َوَنكح َويُرَيُدوَن َأنح يـَُفر َُقوا بـَنيح
َ َذَلَك َسَبيالً ) نَا لَلحَكاَفرَيَن َعَذاباً ُمَهيناً )151يـَتهَخُذوا بـَنيح لََئَك ُهمح الحَكاَفُروَن َحق اً َوأَعحَتدح ( َوالهَذيَن 151( أُوح
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لََئَك َسوحَف يـُؤحتَيَهمح ُأُجوَرُهمح وََكاَن اّلِلهُ  َ َأَحٍد َمنـحُهمح أُوح ( 152 َغُفوراً َرَحيماً )آَمُنوا بَاّلِلَه َوُرُسَلَه وملَح يـَُفر َُقوا بـَنيح
ُل الحَكَتاَب َأنح تـُنَـز ََل َعَليحَهمح َكَتاباً َمنح السهَماَء فـََقدح سَ  أَُلَك أَهح َرًة َيسح َ َجهح بَـَر َمنح َذَلَك فـََقاُلوا أَرَنَا اّلِله أَُلوا ُموَسى َأكح

َل َمنح بـَعحَد َما َجاَءتـحُهمح الحبَـيَ َناُت فـََعَفوحنَا َعنح  َنا ُموَسى فََأَخَذتـحُهمح الصهاَعَقُة َبظُلحَمَهمح ُُثه اَّتهَُذوا الحَعجح  َذَلَك َوآتـَيـح
َنا فـَوحقـَُهمح الطُّوَر ِبَيثَاَقَهمح َوقـُلحَنا هَلُمح ادحُخُلوا الحَباَب ُسجهداً َوقـُلحَنا هَلُمح ال تـَعحُدوا َِف ( َورَفـَعح 153ُسلحطَاناً ُمَبيناً )

نَا َمنـحُهمح َميثَاقاً َغَليظاً ) رََهمح بَآيَاَت اّلِلَه َوقـَتحَلَهمح األَنحبَ 154السهبحَت َوَأَخذح َياَء بََغْيحَ ( فََبَما نـَقحَضَهمح َميثَاقـَُهمح وَُكفح
َها َبُكفحرََهمح َفال يـُؤحَمُنوَن َإاله قََليالً ) ُ َعَليـح ( َوَبُكفحرََهمح َوقـَوحهلََمح َعَلى َمرحمَيَ 155َحقٍ  َوقـَوحهلََمح قـُُلوبـَُنا ُغلحٌف َبلح طََبَع اّلِله

َتاناً َعَظيماً ) َمرحمَيَ َرُسوَل اّلِلَه َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلَكنح ُشبَ َه  ( َوقـَوحهلََمح َإنها قـَتَـلحَنا الحَمَسيَح َعيَسى ابحنَ 156بـُهح
تَـَلُفوا َفيَه َلَفي َشكٍ  َمنحُه َما هَلُمح بََه َمنح َعلحٍم َإاله ات ََباَع الظهنَ  َوَما قـَتَـ  ( َبلح َرفـََعُه 157ُلوُه يََقيناً )هَلُمح َوَإنه الهَذيَن اخح

ُ إَلَيحَه وَكَ  ُ َعزَيزاً َحَكيماً )اّلِله َل الحَكَتاَب َإاله لَيُـؤحَمَننه بََه قـَبحَل َموحتََه َويـَوحَم الحَقَياَمَة َيُكوُن 158اَن اّلِله ( َوَإنح َمنح َأهح
َنا َعَليحَهمح طَيَ َباٍت ُأَحلهتح هَلُمح َوَبَصد َ 159َعَليحَهمح َشَهيداً ) َهمح َعنح َسَبيَل اّلِلَه َكَثْياً ( فََبظُلحٍم َمنح الهَذيَن َهاُدوا َحرهمح

نَا لَلحَكاَفرَيَن َمنـحهُ 161) َواَل النهاَس بَالحَباَطَل َوَأعحَتدح َلَهمح أَمح َذَهمح الر َبَا َوَقدح نـُُهوا َعنحُه َوَأكح مح َعَذاباً أَلَيماً ( َوَأخح
ُهمح َوالحُمؤحَمُنوَن يُـ 161) ؤحَمُنوَن ِبَا أُنزََل َإلَيحَك َوَما أُنزََل َمنح قـَبحَلَك َوالحُمَقيَمنَي ( َلَكنح الرهاَسُخوَن ِف الحَعلحَم َمنـح

راً َعَظيماً  لََئَك َسنـُؤحتَيَهمح َأجح َنا َإلَيحَك  162)الصهالَة َوالحُمؤحُتوَن الزهَكاَة َوالحُمؤحَمُنوَن بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخَر أُوح ( َإنها أَوحَحيـح
َنا إَ  َباَط َكَما َأوحَحيـح َحَق َويـَعحُقوَب َواأَلسح َاَعيَل َوَإسح َنا َإََل َإبـحرَاَهيَم َوَإَسح َوَعيَسى ََل نُوٍح َوالنهَبيَ نَي َمنح بـَعحَدَه َوَأوحَحيـح

َنا َداُووَد زَبُوراً ) َناُهمح َعَليحَك َمنح 163َوأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَليحَماَن َوآتـَيـح قـَبحُل َوُرُساًل ملَح  ( َوُرُسالً َقدح َقَصصح
َليماً ) ُ ُموَسى َتكح ( ُرُساًل ُمَبشَ رَيَن َوُمنَذرَيَن أَلاله َيُكوَن لَلنهاَس َعَلى اّلِلَه ُحجهٌة 164نـَقحُصصحُهمح َعَليحَك وََكلهَم اّلِله

ُ َعزَيزاً َحَكيماً ) َهُد ِبَا165بـَعحَد الرُُّسَل وََكاَن اّلِله ُ َيشح َهُدوَن  ( َلَكنح اّلِله أَنَزَل َإلَيحَك أَنَزَلُه بََعلحَمَه َوالحَمالَئَكُة َيشح
( َإنه الهَذيَن  167( َإنه الهَذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعنح َسَبيَل اّلِلَه َقدح َضلُّوا َضالالً بََعيداً )166وََكَفى بَاّلِلَه َشَهيداً )

ُ لَيَـغحفَ  َديـَُهمح َطرَيقاً )َكَفُروا َوظََلُموا ملَح َيُكنح اّلِله ( َإاله َطرَيَق َجَهنهَم َخاَلَديَن َفيَها أََبداً وََكاَن 168َر هَلُمح َوال لَيَـهح
ُفُروا169َذَلَك َعَلى اّلِلَه َيَسْياً ) اً َلُكمح َوَإنح َتكح قَ  َمنح رَبَ ُكمح َفآَمُنوا َخْيح  ( يَا أَيُـَّها النهاُس َقدح َجاءَُكمح الرهُسوُل بَاحلَح

ُ َعَليماً َحَكيماً ) فََإنه ّلَِلَه َما ِف السهَمَواتَ  َل الحَكَتاَب ال تـَغحُلوا ِف َديَنُكمح َوال 171َواأَلرحَض وََكاَن اّلِله ( يَا َأهح
َا الحَمَسيُح َعيَسى ابحُن َمرحمَيَ َرُسوُل اّلِلَه وََكَلَمُتُه أَلح  قه َإَّنه َقاَها َإََل َمرحمَيَ َوُروٌح َمنحُه َفآَمُنوا بَاّلِلَه تـَُقوُلوا َعَلى اّلِلَه َإاله احلَح

ُ إَلٌَه َواَحٌد ُسبحَحانَُه َأنح َيُكوَن َلُه َولَ  َا اّلِله اً َلُكمح َإَّنه َوَما ِف  ٌد َلُه َما َِف السهَمَواتَ َوُرُسَلَه َوال تـَُقولُوا َثالثٌَة انتَـُهوا َخْيح
َتنَكَف الحَمَسيُح َأنح َيُكوَن َعبحداً ّلَِلَه َوال الحَمالَئَكُة الحُمَقرهبُوَن َوَمنح 171) اأَلرحَض وََكَفى بَاّلِلَه وََكيالً  ( َلنح َيسح

يعاً ) ُشُرُهمح َإلَيحَه َجََ ربح َفَسَيحح َتكح َتنَكفح َعنح َعَباَدتََه َوَيسح مح ( فََأمها الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت فـَيُـَوفَ يهَ 172َيسح
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بـُُهمح َعَذاباً أَلَيماً َوال بَـُروا فـَيُـَعذَ  َتكح َتنَكُفوا َواسح َلَه َوأَمها الهَذيَن اسح  َيََُدوَن هَلُمح َمنح ُدوَن اّلِلَه ُأُجوَرُهمح َويَزَيُدُهمح َمنح َفضح
( فََأمها الهَذيَن 174َوأَنَزلحَنا إَلَيحُكمح نُوراً ُمَبيناً ) ( يَا أَيُـَّها النهاُس َقدح َجاءَُكمح بـُرحَهاٌن َمنح رَبَ ُكمح 173َولَي اً َوال َنَصْياً )

َتَقيم َديَهمح َإلَيحَه َصرَاطاً ُمسح ٍل َويـَهح ٍَة َمنحُه َوَفضح َخُلُهمح ِف َرمحح ُتوَنَك 175اً )آَمُنوا بَاّلِلَه َواعحَتَصُموا بََه َفَسُيدح تَـفح ( َيسح
َتيُكمح َِف الحَكاللَةَ  ُ يـُفح ٌت فـََلَها َنصحُف َما تـََرَك َوُهَو يَرَثـَُها َإنح ملَح َيُكنح هَلَا  ُقلح اّلِله ُرٌؤ َهَلَك لَيحَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأخح َإنح امح

َوًة رََجااًل َوَنَساًء فََللذهكَ  َ فـََلُهَما الثُـّلُثَاَن ِمها تـََرَك َوَإنح َكانُوا َإخح ُ َر َمثحُل حَ َوَلٌد فََإنح َكانـََتا اثـحَنتَـنيح ُ اّلِله َ يـُبَـنيَ  ظَ  األُنثـَيَـنيح
ٍء َعَليٌم ) ُ َبُكلَ  َشيح  (176َلُكمح َأنح َتَضلُّوا َواّلِله

 سورة املائدة -5
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َلى َعَليحكُ  ُفوا بَالحُعُقوَد ُأَحلهتح َلُكمح َّبَيَمُة األَنـحَعاَم َإاله َما يـُتـح َر حمَُلَ ي الصهيحَد َوأَنـحُتمح ُحُرٌم يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا أَوح مح َغيـح
َي َوال الحَقالَئَد َوال1َإنه اّلِلَه َُيحُكُم َما يُرَيُد ) َدح َراَم َوال اهلح َر احلَح  ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال حتَُلُّوا َشَعائََر اّلِلَه َوال الشههح

َراَم يـَبحتَـُغوَن َفضح  َواناً َوَإَذا َحَللحُتمح فَاصحطَاُدوا َوال ََيحرََمنهُكمح َشَنآُن قـَوحٍم َأنح َصدُّوُكمح آمَ نَي الحبَـيحَت احلَح اًل َمنح َرّبَ َمح َوَرضح
َراَم َأنح تـَعحَتُدوا َوتـََعاَونُوا َعَلى الحربَ  َوالتـهقحَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى اإَلُثَح َوالحعُ  َجَد احلَح َواَن َواتـهقُ َعنح الحَمسح َ دح َ َإنه اّلِله وا اّلِله

َنزَيَر َوَما أَُهله لََغْيحَ اّلِلَه بََه َوالحُمنحَخَنَقُة َوالح 2َشَديُد الحَعَقاَب ) َموحُقوَذُة ( ُحر ََمتح َعَليحُكمح الحَميحَتُة َوالدهُم َوحلَحُم اْلح
ٌق َوالحُمتَـَردَ يَُة َوالنهَطيَحُة َوَما َأَكَل السهُبُع َإاله َما ذَكه  تَـقحَسُموا بَاأَلزحالَم َذَلُكمح َفسح يحُتمح َوَما ُذَبَح َعَلى النُُّصَب َوَأنح َتسح

َملحُت َلُكمح َديَنُكمح َوأَتحَ  َشوحّن الحيَـوحَم َأكح ُت َعَليحُكمح نَعحَمَت الحيَـوحَم يََئَس الهَذيَن َكَفُروا َمنح َديَنُكمح َفال ََّتحَشوحُهمح َواخح مح
َ َغُفوٌر َرَحيٌم )َوَرَضيُت َلكُ  َر ُمَتَجاَنٍف إَلُثٍح فََإنه اّلِله أَُلوَنَك 3مح اإَلسحالَم َديناً َفَمنح اضحطُره َِف َُمحَمَصٍة َغيـح ( َيسح

َوارََح ُمَكلَ َبنَي تـَُعلَ ُمونـَُهنه ِمه  ُتمح َمنح اجلَح ُ َفُكُلواَماَذا ُأَحله هَلُمح ُقلح ُأَحله َلُكمح الطهيَ َباُت َوَما َعلهمح ِمها  ا َعلهَمُكمح اّلِله
َساَب ) َم اّلِلَه َعَليحَه َواتـهُقوا اّلِلَه َإنه اّلِلَه َسرَيُع احلَح َن َعَليحُكمح َواذحُكُروا اسح ( الحيَـوحَم ُأَحله َلُكمح الطهيَ َباُت َوطََعاُم 4أَمحَسكح

َصَناُت َمنح الهَذيَن أُوتُوا  الهَذيَن أُوتُوا الحَكَتاَب َحلٌّ َلُكمح َوطََعاُمُكمح  َصَناُت َمنح الحُمؤحَمَناَت َوالحُمحح َحلٌّ هَلُمح َوالحُمحح
َداٍن َوَمنح  َر ُمَساَفَحنَي َوال ُمتهَخَذي َأخح ُفرح بَاإَلَيَاَن الحَكَتاَب َمنح قـَبحَلُكمح َإَذا آتـَيحُتُموُهنه ُأُجوَرُهنه حُمحَصَننَي َغيـح  َيكح

َاَسرَيَن )فـََقدح َحَبَط عَ  ُتمح َإََل الصهالَة فَاغحَسُلوا 5َمُلُه َوُهَو َِف اآلَخَرَة َمنح اْلح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإَذا ُقمح
َ َوَإنح ُكنحُتمح جُ  فَاطهههُروا َوَإنح ُكنحُتمح نُباً ُوُجوَهُكمح َوأَيحَدَيُكمح َإََل الحَمَراَفَق َوامحَسُحوا َبُرُءوَسُكمح َوأَرحُجَلُكمح َإََل الحَكعحبَـنيح

ُتمح النَ َساَء فـََلمح ِتََُدوا َماًء فـَتَـَيمه  ُموا َصَعيداً طَيَ باً َمرحَضى َأوح َعَلى َسَفٍر أَوح َجاَء َأَحٌد َمنحُكمح َمنح الحَغاَئَط َأوح الَمسح
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َعلَ  ُ لََيجح َعَليحُكمح َمنح َحرٍَج َوَلَكنح يُرَيُد لَُيَطهَ رَُكمح َولَيَُتمه نَعحَمَتُه  فَامحَسُحوا َبُوُجوَهُكمح َوأَيحَديُكمح َمنحُه َما يُرَيُد اّلِله
ُكُروَن ) ا ( َواذحُكُروا نَعحَمَة اّلِلَه َعَليحُكمح َوَميثَاَقُه الهَذي َواثـََقُكمح بََه َإذح قـُلحُتمح َسََعحَنا َوَأطَعحَنا َواتـهُقو 6َعَليحُكمح َلَعلهُكمح َتشح

َ َعَليٌم َبَذاَت الصُُّدوَر ) اّلِلَه َإنه  َط َوال ََيحرََمنهُكمح َشَنآُن 7اّلِله ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوهاَمنَي ّلَِلَه ُشَهَداَء بَالحَقسح
ُ الهَذيَن آَمُنوا 8ٌْي ِبَا تـَعحَمُلوَن )قـَوحٍم َعَلى َأاله تـَعحَدُلوا اعحَدُلوا ُهَو أَقـحَرُب لَلتـهقحَوى َواتـهُقوا اّلِلَه َإنه اّلِلَه َخبَ  ( َوَعَد اّلِله

ٌر َعَظيٌم ) َحيَم )9َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت هَلُمح َمغحَفَرٌة َوَأجح لََئَك َأصحَحاُب اجلَح ( يَا 11( َوالهَذيَن َكَفُروا وََكذهبُوا بَآيَاتََنا أُوح
َ أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا اذحُكُروا نَعحَمَة ا ّلِلَه َعَليحُكمح َإذح َهمه قـَوحٌم َأنح يـَبحُسطُوا َإلَيحُكمح أَيحَديـَُهمح َفَكفه أَيحَديـَُهمح َعنحُكمح َواتـهُقوا اّلِله
ُهمح اثـحَّنح 11َوَعَلى اّلِلَه فـَلحَيتَـوَكهلح الحُمؤحَمُنوَن ) رَائَيَل َوبـََعثـحَنا َمنـح ُ َميثَاَق َبَّن َإسح ُ  ( َولََقدح َأَخَذ اّلِله َعَشَر نََقيباً َوقَاَل اّلِله

ُتمح اّلِلهَ  ُتمح الصهالَة َوآتـَيحُتمح الزهَكاَة َوآَمنحُتمح َبُرُسَلي َوَعزهرحَُتُوُهمح َوأَقـحَرضح  قـَرحضاً َحَسناً ألَكفَ َرنه َعنحُكمح َإّن َ َمَعُكمح لََئنح أََقمح
حَتحَتَها األَنـحَهاُر َفَمنح َكَفَر بـَعحَد َذَلَك َمنحُكمح فـََقدح َضله َسَواَء السهَبيَل  َسيَ َئاَتُكمح َوألدحَخَلنهُكمح َجنهاٍت َِتحرَي َمنح 

ُسوا َحظ اً ِمها ذُكَ ُروا ( فََبَما نـَقحَضَهمح َميثَاقـَُهمح َلَعنهاُهمح َوَجَعلحَنا قـُُلوبـَُهمح قَاَسَيًة ُُيَر َُفوَن الحَكَلَم َعنح َمَواَضَعَه َونَ 12)
ُهمح َواصحَفحح َإنه اّلِلَه ُيَُبُّ الحمُ بََه وَ  ُهمح َإاله قََليالً َمنـحُهمح فَاعحُف َعنـح َسَننَي )ال تـَزَاُل َتطهَلُع َعَلى َخائََنٍة َمنـح ( َوَمنح 13حح

نَا َميثَاقـَُهمح فـََنُسوا َحظ اً ِمها ذُكَ ُروا بََه فََأغحَريـحَنا نَـُهمح الحَعَداَوَة َوالحبَـغحَضاَء َإََل يـَوحَم  الهَذيَن قَاُلوا َإنها َنَصاَرى َأَخذح بـَيـح
نَـُعوَن ) ُ ِبَا َكانُوا َيصح ُ َلُكمح َكَثْياً ِمها  14الحَقَياَمَة َوَسوحَف يـَُنبَ ئُـُهمح اّلِله َل الحَكَتاَب َقدح َجاءَُكمح َرُسولَُنا يـُبَـنيَ  ( يَا َأهح

ُ َمنح اتـهَبَع 15نح َكَثٍْي َقدح َجاءَُكمح َمنح اّلِلَه نُوٌر وََكَتاٌب ُمَبنٌي )ُكنحُتمح َُّتحُفوَن َمنح الحَكَتاَب َويـَعحُفو عَ  َدي بََه اّلِله ( يـَهح
َتَقي َديَهمح َإََل َصَراٍط ُمسح َوانَُه ُسُبَل السهالَم َوُُيحرَُجُهمح َمنح الظُُّلَماَت َإََل النُّوَر بََإذحنََه َويـَهح ( َلَقدح َكَفَر 16ٍم )َرضح

َلكَ الهذَ  َ ُهَو الحَمَسيُح ابحُن َمرحمَيَ ُقلح َفَمنح ََيحَلُك َمنح اّلِلَه َشيحئاً َإنح أَرَاَد َأنح يـُهح الحَمَسيَح ابحَن َمرحمَيَ َوأُمهُه  يَن قَاُلوا َإنه اّلِله
يعاً َوّلَِلَه ُملحُك السهَمَواتَ  نَـُهَما ُيحُلقُ  َوَمنح ِف اأَلرحَض َجََ ٍء َقَديٌر  َواأَلرحَض َوَما بـَيـح ُ َعَلى ُكلَ  َشيح َما َيَشاُء َواّلِله

ُبُكمح َبُذنُوَبُكمح َبلح أَنـح 17) ُتمح َبَشٌر ِمهنح َخَلَق يـَغحَفُر ( َوقَاَلتح الحيَـُهوُد َوالنهَصاَرى ََنحُن أَبـحَناُء اّلِلَه َوَأَحبهاُؤُه ُقلح فََلَم يـَُعذَ 
ُب َمنح َيَشاُء  نَـُهَما َوإَلَيحَه الحَمَصُْي ) َوّلَِلَه ُملحُك السهَمَواتَ َلَمنح َيَشاُء َويـَُعذَ  َل الحَكَتاَب 18َواأَلرحَض َوَما بـَيـح ( يَا َأهح

َرٍة َمنح الرُُّسَل َأنح تـَُقوُلوا َما َجاَءنَا َمنح َبَشٍْي َوال َنَذيرٍ  ُ َلُكمح َعَلى فـَتـح ٌْي  فـََقدح َجاءَُكمح َبشَ َقدح َجاءَُكمح َرُسولَُنا يـُبَـنيَ 
ٍء َقَديٌر ) ُ َعَلى ُكلَ  َشيح ( َوَإذح قَاَل ُموَسى لََقوحَمَه يَا قـَوحَم اذحُكُروا نَعحَمَة اّلِلَه َعَليحُكمح َإذح َجَعَل َفيُكمح 19َوَنَذيٌر َواّلِله

َم ادحُخُلوا اأَلرحَض الحُمَقدهَسَة الهَت َكَتَب ( يَا قـَوح 21أَنحَبَياَء َوَجَعَلُكمح ُمُلوكاً َوآتَاُكمح َما ملَح يـُؤحَت َأَحداً َمنح الحَعاَلَمنَي )
َقَلُبوا َخاَسرَيَن ) ُ َلُكمح َوال تـَرحَتدُّوا َعَلى أَدحبَارَُكمح فـَتَـنـح ُخَلَها 21اّلِله ( قَاُلوا يَا ُموَسى َإنه َفيَها قـَوحماً َجبهارَيَن َوَإنها َلنح َندح

َها فََإنح َُيحُرُجو  َها فََإنها َداَخُلوَن )َحَّته َُيحُرُجوا َمنـح ُ َعلَيحَهَما ادحُخُلوا 22ا َمنـح ( قَاَل َرُجالَن َمنح الهَذيَن َُيَاُفوَن أَنـحَعَم اّلِله
ى َإنها َلنح ( قَاُلوا يَا ُموسَ 23َعَليحَهمح الحَباَب فََإَذا َدَخلحُتُموُه فََإنهُكمح َغالَُبوَن َوَعَلى اّلِلَه فـَتَـوَكهُلوا َإنح ُكنُتمح ُمؤحَمَننَي )
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ُخَلَها أََبداً َما َداُموا َفيَها فَاذحَهبح أَنحَت َورَبَُّك فـََقاَتال َإنها َهاُهَنا قَاَعُدوَن ) َلُك َإاله 24َندح ( قَاَل َربَ  َإّن َ ال أَمح
َ الحَقوحَم الحَفاَسَقنَي ) نَـَنا َوبـَنيح رهَمٌة َعَليحَهمح أَرحبََعنَي َسَنًة يََتيُهوَن ِف اأَلرحَض ( قَاَل فََإنـهَها حمَُ 25نـَفحَسي َوَأَخي فَافـحُرقح بـَيـح

قَ  َإذح قـَرهبَا قـُرحبَاناً فـَتُـُقبَ َل َمنح َأَحَدَُهَا وملَح 26َفال تَأحَس َعَلى الحَقوحَم الحَفاَسَقنَي ) ( َواتحُل َعَليحَهمح نـََبَأ ابـحَّنح آَدَم بَاحلَح
ُ َمنح الحُمتهَقنَي )يـُتَـَقبهلح َمنح اآلَخَر قَاَل ألَقـح  َا يـَتَـَقبهُل اّلِله تُـَلَّن َما أَنَا 27تُـَلنهَك قَاَل َإَّنه ( لََئنح َبَسطَت َإَله َيَدَك لَتَـقح

كَ 28بََباَسٍط َيَدي َإلَيحَك ألَقـحتُـَلَك َإّن َ َأَخاُف اّلِلَه َربه الحَعاَلَمنَي ) ي َوَإَثَح فـََتُكوَن َمنح  ( َإّن َ أُرَيُد َأنح تـَُبوَء بََإَثَح
َحاَب النهاَر َوَذَلَك َجَزاُء الظهاَلَمنَي ) َاَسرَيَن )29َأصح َبَح َمنح اْلح ُسُه قـَتحَل َأَخيَه فـََقتَـَلُه فََأصح ( 31( َفَطوهَعتح َلُه نـَفح

ُ ُغَراباً يـَبحَحُث ِف اأَلرحَض َلُْيَيَُه َكيحَف يـَُوارَي َسوحأََة َأَخيَه قَالَ  يَا َويـحَلَتا أََعَجزحُت َأنح َأُكوَن َمثحَل َهَذا  فـَبَـَعَث اّلِله
َبَح َمنح النهاَدَمنَي ) رَائَيَل أَنهُه َمنح قـََتَل 31الحُغَراَب فَأَُوارََي َسوحأََة َأَخي فََأصح َنا َعَلى َبَّن َإسح َل َذَلَك َكَتبـح ( َمنح َأجح

ٍس أَوح َفَساٍد ِف اأَلرحَض َفَكَأَّنهَ  يعاً َوَلَقدح نـَفحساً بََغْيحَ نـَفح َيا النهاَس َجََ َا َأحح َياَها َفَكَأَّنه يعاً َوَمنح َأحح ا قـََتَل النهاَس َجََ
رَُفوَن ) َا َجَزاُء الهَذيَن ُُيَارَبُوَن اّلِلهَ 32َجاَءتـحُهمح ُرُسلَُنا بَالحبَـيَ َناَت ُُثه َإنه َكَثْياً َمنـحُهمح بـَعحَد َذَلَك ِف اأَلرحَض َلُمسح  ( َإَّنه

َعوحَن ِف اأَلرحَض َفَساداً َأنح يـَُقتـهُلوا أَوح ُيَصلهُبوا أَوح تـَُقطهَع أَيحَديَهمح َوأَرحُجُلُهمح مَ  نح َخالٍف أَوح يُنَفوحا َمنح َوَرُسوَلُه َوَيسح
نَيا َوهَلُمح ِف اآلَخَرَة َعَذاٌب َعَظيٌم ) َدُروا ( َإاله اله 33اأَلرحَض َذَلَك هَلُمح َخزحٌي ِف الدُّ َذيَن تَابُوا َمنح قـَبحَل َأنح تـَقح

َ َغُفوٌر َرَحيٌم ) َ َوابـحتَـُغوا إَلَيحَه الحَوَسيَلَة َوَجاَهُدوا َِف َسَبيَلَه 34َعَليحَهمح فَاعحَلُموا َأنه اّلِله ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا اتـهُقوا اّلِله
َلُحوَن ) َتُدوا بََه َمنح َعَذاَب يـَوحَم ( َإنه الهَذيَن َكفَ 35َلَعلهُكمح تـُفح يعاً َوَمثـحَلُه َمَعُه لَيَـفح ُروا َلوح َأنه هَلُمح َما ِف اأَلرحَض َجََ

ُهمح َوهَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم ) َها َوهَلُمح عَ 36الحَقَياَمَة َما تـُُقبَ َل َمنـح َذاٌب ( يُرَيُدوَن َأنح َُيحُرُجوا َمنح النهاَر َوَما ُهمح َِبَارََجنَي َمنـح
ُ َعزَيٌز َحَكيمٌ 37ُمَقيٌم ) ( َفَمنح 38) ( َوالسهارَُق َوالسهارََقُة فَاقحطَُعوا أَيحَديـَُهَما َجَزاًء ِبَا َكَسَبا َنَكااًل َمنح اّلِلَه َواّلِله

َ َغُفوٌر َرَحيٌم  َ يـَُتوُب َعَليحَه َإنه اّلِله َلَح فََإنه اّلِله َ لَُه ُملحُك السهَمَواتَ 39)تَاَب َمنح بـَعحَد ظُلحَمَه َوَأصح  ( َأملَح تـَعحَلمح َأنه اّلِله
ٍء َقَديٌر ) ُ َعَلى ُكلَ  َشيح ُب َمنح َيَشاُء َويـَغحَفُر َلَمنح َيَشاُء َواّلِله ( يَا أَيُـَّها الرهُسوُل ال َُيحزُنحَك الهَذيَن 41َواأَلرحَض يـَُعذَ 

َر َمنح الهَذيَن قَالُ  وا آَمنها بَأَفـحَواَهَهمح وملَح تـُؤحَمنح قـُُلوبـُُهمح َوَمنح الهَذيَن َهاُدوا ََسهاُعوَن لَلحَكَذَب ُيَسارَُعوَن َِف الحُكفح
وحُه َفُخُذوُه َوَإنح ملَح تـُؤحتَـ ََسهاُعوَن لََقوحٍم آَخرَيَن ملَح يَأحُتوَك ُُيَر َُفوَن الحَكَلَم َمنح بـَعحَد َمَواَضَعَه يـَُقوُلوَن َإنح أُوتَيُتمح َهَذا 

لََئَك الهَذيَن ملَح يُرَدح اّلِلهُ  َنَتُه فـََلنح ََتحَلَك َلُه َمنح اّلِلَه َشيحئاً أُوح ُ َفتـح َذُروا َوَمنح يُرَدح اّلِله نـحَيا فَاحح َر قـُُلوبـَُهمح هَلُمح َِف الدُّ  َأنح يَُطهَ 
نَـُهمح َأوح  ( ََسهاُعوَن لَلحَكَذبَ 41َخزحٌي َوهَلُمح َِف اآلَخَرَة َعَذاٌب َعَظيٌم ) ُكمح بـَيـح َت فََإنح َجاُءوَك فَاحح َأكهاُلوَن لَلسُّحح

َط َإنه ا نَـُهمح بَالحَقسح ُكمح بـَيـح َت فَاحح ّلِلَه ُيَُبُّ َأعحَرضح َعنـحُهمح َوَإنح تـُعحَرضح َعنـحُهمح فـََلنح َيُضرُّوَك َشيحئاً َوَإنح َحَكمح
ُموَنَك َوَعنح 42الحُمقحَسَطنَي ) لََئَك ( وََكيحَف ُُيَكَ  ُم اّلِلَه ُُثه يـَتَـَولهوحَن َمنح بـَعحَد َذَلَك َوَما أُوح َدُهمح التـهوحرَاُة َفيَها ُحكح
َلُموا لَلهَذيَن َهاُدوا وَ 43بَالحُمؤحَمَننَي ) وَن الرهبهانَيُّ ( َإنها أَنَزلحَنا التـهوحرَاَة َفيَها ُهًدى َونُوٌر َُيحُكُم َّبَا النهَبيُّوَن الهَذيَن َأسح
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َشوحّن َوال َفظُوا َمنح َكَتاَب اّلِلَه وََكانُوا َعَليحَه ُشَهَداَء َفال ََّتحَشوحا النهاَس َواخح ُتحح َباُر ِبَا اسح تَـُروا بَآيَاِت ََثَناً  َواأَلحح َتشح
ُ فَُأوحلََئَك ُهمح الحَكاَفُروَن ) َ ( وََكَتبـح 44قََليالً َوَمنح ملَح َُيحُكمح ِبَا أَنَزَل اّلِله َنا َعَليحَهمح َفيَها َأنه النـهفحَس بَالنـهفحَس َوالحَعنيح

ُُروَح َقَصاٌص َفَمنح َتَصدهَق بََه فـَُهوَ  َ َواألَنَف بَاألَنَف َواألُُذَن بَاألُُذَن َوالسَ نه بَالسَ نَ  َواجلح َكفهارٌَة َلُه َوَمنح ملَح   بَالحَعنيح
لَ  ُ فَُأوح َ َيَديحَه َمنح 45َئَك ُهمح الظهاَلُموَن )َُيحُكمح ِبَا أَنَزَل اّلِله قاً َلَما بـَنيح َنا َعَلى آثَارََهمح بََعيَسى ابحَن َمرحمَيَ ُمَصدَ  ( َوقـَفهيـح

َ َيَديحَه َمنح التـهوحرَاَة َوُهًدى َوَموحعَ  قاً َلَما بـَنيح َناُه اإَلََنيَل َفيَه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصدَ  ( 46ُمتهَقنَي )ظًَة لَلح التـهوحرَاَة َوآتـَيـح
لََئَك ُهمح الحفَ  ُ فَُأوح ُ َفيَه َوَمنح ملَح َُيحُكمح ِبَا أَنَزَل اّلِله ُل اإَلََنيَل ِبَا أَنَزَل اّلِله ُكمح أَهح ( َوأَنزَلحَنا َإلَيحَك 47اَسُقوَن )َولحَيحح

َ َيَديحَه َمنح الحَكَتاَب َوُمَهيح  قاً َلَما بـَنيح قَ  ُمَصدَ  َواَءُهمح الحَكَتاَب بَاحلَح ُ َوال تـَتهَبعح أَهح نَـُهمح ِبَا أَنَزَل اّلِله ُكمح بـَيـح َمناً َعَليحَه فَاحح
ُ جَلََعَلُكمح أُمهًة َواحَ  َهاجاً َوَلوح َشاَء اّلِله قَ  َلُكلٍ  َجَعلحَنا َمنحُكمح َشرحَعًة َوَمنـح ُلوَُكمح َِف َما َعمها َجاَءَك َمنح احلَح َدًة َوَلَكنح لََيبـح

يعاً فـَيُـَنبَ ُئُكمح ِبَا ُكنُتمح َفيَه ََّتحَتَلُفوَن ) آتَاُكمح  َراَت َإََل اّلِلَه َمرحَجُعُكمح َجََ َيـح َتَبُقوا اْلح نَـُهمح ِبَا 48فَاسح ُكمح بـَيـح ( َوَأنح احح
َتُنوَك َعنح بـَعحَض َما أَنَزَل اّلِلهُ  َذرحُهمح َأنح يـَفح َواَءُهمح َواحح ُ َوال تـَتهَبعح أَهح ُ َأنح أَنَزَل اّلِله َا يُرَيُد اّلِله  إَلَيحَك فََإنح تـََولهوحا فَاعحَلمح أَّنه

َسُن َمنح اّلِلَه 49ُيَصيبَـُهمح بَبَـعحَض ُذنُوَّبَمح َوَإنه َكَثْياً َمنح النهاَس َلَفاَسُقوَن ) ُغوَن َوَمنح َأحح َاَهَليهَة يـَبـح َم اجلح ( أََفُحكح
ماً لََقوحٍم يُوَقُنوَن ) لََياُء بـَعحٍض َوَمنح ( يَا 51ُحكح لََياَء بـَعحُضُهمح أَوح أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال تـَتهَخُذوا الحيَـُهوَد َوالنهَصاَرى َأوح

َدي الحَقوحَم الظهاَلَمنَي ) ُمح َمنحُكمح فََإنهُه َمنـحُهمح َإنه اّلِلَه ال يـَهح ارَُعوَن َفيَهم ( فـَتَـَرى الهَذيَن َِف قـُُلوَّبَمح َمَرٌض ُيسَ 51يـَتَـَوهله
َبُحوا ٍر َمنح َعنحَدَه فـَُيصح ُ َأنح يَأحِتَ بَالحَفتحَح َأوح أَمح َعَلى َما َأَسرُّوا ِف  يـَُقوُلوَن ََنحَشى َأنح ُتَصيبَـَنا َدائََرٌة فـََعَسى اّلِله

َاَِنَمح َإنـهُهمح َلَمَعُكمح َحَبَطتح ( َويـَُقوُل الهَذيَن آَمُنوا أََهُؤالَء الهَذيَن أَقحَسُموا بَ 52أَنُفَسَهمح نَاَدَمنَي ) َد أَيح اّلِلَه َجهح
َبُحوا َخاَسرَيَن ) ُ بََقوحٍم ُيَُبـُُّهمح 53َأعحَماهُلُمح فََأصح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َمنح يـَرحَتده َمنحُكمح َعنح َديَنَه َفَسوحَف يَأحِت اّلِله

ُل اّلِلَه َوُيَُبُّونَُه أََذلهٍة َعَلى الحُمؤحمَ  َننَي َأَعزهٍة َعَلى الحَكاَفرَيَن َُيَاَهُدوَن ِف َسَبيَل اّلِلَه َوال َُيَاُفوَن َلوحَمَة الَئٍم َذَلَك َفضح
ُ َواَسٌع َعَليٌم ) ُ َوَرُسولُُه َوالهَذيَن آَمُنوا الهَذيَن يَُقيمُ 54يـُؤحتَيَه َمنح َيَشاُء َواّلِله َا َولَيُُّكمح اّلِله وَن الصهالَة َويـُؤحتُوَن ( َإَّنه

َ َوَرُسوَلُه َوالهَذيَن آَمُنوا فََإنه َحزحَب اّلِلَه ُهمح الحَغالَُبوَن )55الزهَكاَة َوُهمح رَاَكُعوَن ) ( يَا أَيُـَّها 56( َوَمنح يـَتَـَوله اّلِله
لََياَء الهَذيَن آَمُنوا ال تـَتهَخُذوا الهَذيَن اَّتهَُذوا َديَنُكمح ُهُزواً َوَلَعب اً َمنح الهَذيَن أُوتُوا الحَكَتاَب َمنح قـَبحَلُكمح َوالحُكفهاَر َأوح

( َوَإَذا نَاَديـحُتمح َإََل الصهالَة اَّتهَُذوَها ُهُزواً َوَلَعباً َذَلَك بَأَنـهُهمح قـَوحٌم ال يـَعحَقُلوَن 57َواتـهُقوا اّلِلَه َإنح ُكنُتمح ُمؤحَمَننَي )
َنا َوَما أُنحزََل َمنح قـَبحُل َوَأنه أَ  ( ُقلح يَا أَهحلَ 58) ثـَرَُكمح الحَكَتاَب َهلح تَنَقُموَن َمنها َإاله َأنح آَمنها بَاّلِلَه َوَما أُنزََل َإلَيـح كح

ُ َوَغَضَب َعلَ 59فَاَسُقوَن ) يحَه َوَجَعَل َمنـحُهمح الحَقَرَدَة ( ُقلح َهلح أُنـَبَ ُئُكمح َبَشرٍ  َمنح َذَلَك َمثُوبًَة َعنحَد اّلِلَه َمنح َلَعَنُه اّلِله
لََئَك َشرٌّ َمَكاناً َوَأَضلُّ َعنح َسَواَء السهَبيَل ) ََنازَيَر َوَعَبَد الطهاُغوَت أُوح ( َوَإَذا َجاُءوُكمح قَاُلوا آَمنها َوَقدح َدَخُلوا 61َواْلح

ُ أَعحَلُم ِبَا َكانُ  َر َوُهمح َقدح َخَرُجوا بََه َواّلِله ُتُموَن )بَالحُكفح َواَن 61وا َيكح ُهمح ُيَسارَُعوَن َِف اإَلُثَح َوالحُعدح ( َوتـََرى َكَثْياً َمنـح
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َت لََبئحَس َما َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) َلَهمح السُّحح َلَهمح 62َوَأكح َ َوَأكح َباُر َعنح قـَوحهلََمح اإَلُثح َهاُهمح الرهبهانَيُّوَن َواأَلحح ( َلوحال يـَنـح
َت لََبئحسَ  نَـُعوَن ) السُّحح ( َوقَاَلتح الحيَـُهوُد َيُد اّلِلَه َمغحُلوَلٌة ُغلهتح أَيحَديَهمح َولَُعُنوا ِبَا قَالُوا َبلح َيَداُه 63َما َكانُوا َيصح

نَـُهمح الحَعَداَوَة َمبحُسوطََتاَن يُنَفُق َكيحَف َيَشاُء َولََيزَيَدنه َكَثْياً َمنـحُهمح َما أُنزََل َإلَيحَك َمنح رَبَ َك طُغحَياناً وَُكفح  َنا بـَيـح راً َوأَلحَقيـح
َعوحَن َِف اأَلرحَض  ُ َوَيسح َقُدوا نَاراً لَلحَحرحَب َأطحَفَأَها اّلِله ُ ال ُيَُبُّ َوالحبَـغحَضاَء َإََل يـَوحَم الحَقَياَمَة ُكلهَما َأوح َفَساداً َواّلِله

َسَديَن ) َل الحَكَتاَب آَمُنوا 64الحُمفح ( 65َواتـهَقوحا َلَكفهرحنَا َعنـحُهمح َسيَ َئاَِتَمح َوأَلدحَخلحَناُهمح َجنهاَت النهَعيَم )( َوَلوح َأنه َأهح
حَتحَت أَرحُجَلَهمح َمنـحُهمح أُمهٌة  َوَلوح أَنـهُهمح أَقَاُموا التـهوحرَاَة َواإَلََنيَل َوَما أُنزََل َإلَيحَهمح َمنح َرّبَ َمح أَلَكُلوا َمنح فـَوحَقَهمح َوَمنح 

َتَصَدٌة وََكَثٌْي َمنـحُهمح َساَء َما يـَعحَمُلوَن ) َعلح َفَما 66ُمقح ( يَا أَيُـَّها الرهُسوُل بـَلَ غح َما أُنزََل إَلَيحَك َمنح رَبَ َك َوَإنح ملَح تـَفح
َدي الحَقوحَم الحَكاَفرَينَ  َ ال يـَهح ُ يـَعحَصُمَك َمنح النهاَس َإنه اّلِله ُتمح َعَلى 67) بـَلهغحَت رََسالََتُه َواّلِله َل الحَكَتاَب َلسح ( ُقلح يَا أَهح

ُهمح مَ  ٍء َحَّته تَُقيُموا التـهوحرَاَة َواإَلََنيَل َوَما أُنزََل َإلَيحُكمح َمنح رَبَ ُكمح َولََيزَيَدنه َكَثْياً َمنـح ا أُنزََل إَلَيحَك َمنح رَبَ َك طُغحَياناً َشيح
راً َفال تَأحَس َعَلى الحَقوحَم ا ( َإنه الهَذيَن آَمُنوا َوالهَذيَن َهاُدوا َوالصهابَُئوَن َوالنهَصاَرى َمنح آَمَن بَاّلِلَه 68لحَكاَفرَيَن )وَُكفح

َرائَيَل َوأَرحَسلح 69َوالحيَـوحَم اآلَخَر َوَعَمَل َصاحَلاً َفال َخوحٌف َعَليحَهمح َوال ُهمح َُيحَزنُوَن ) نَا َميثَاَق َبَّن َإسح َنا ( َلَقدح َأَخذح
تُـُلوَن ) بُوا َوَفرَيقاً يـَقح َوى أَنُفُسُهمح َفرَيقاً َكذه ( َوَحَسُبوا َأاله َتُكوَن 71َإلَيحَهمح ُرُسالً ُكلهَما َجاَءُهمح َرُسوٌل ِبَا ال تـَهح

ُ َعَليحَهمح ُُثه َعُموا َوَصمُّوا َكَثٌْي َمنـحُهمح َواّلِلهُ  َنٌة فـََعُموا َوَصمُّوا ُُثه تَاَب اّلِله ( لََقدح َكَفَر الهَذيَن 71 َبَصٌْي ِبَا يـَعحَمُلوَن )َفتـح
َ َرِبَ  َورَبه  َرائَيَل اعحُبُدوا اّلِله َ ُهَو الحَمَسيُح ابحُن َمرحمَيَ َوقَاَل الحَمَسيُح يَا َبَّن َإسح رَكح بَاّلِلَه فـََقدح قَاُلوا َإنه اّلِله ُكمح َإنهُه َمنح ُيشح

ُ َعَليحَه  َنهَة َوَمأحَواُه النهاُر َوَما لَلظهاَلَمنَي َمنح أَنَصاٍر )َحرهَم اّلِله ( َلَقدح َكَفَر الهَذيَن قَاُلوا َإنه اّلِلَه ثَاَلُث َثالثٍَة َوَما 72اجلح
( أََفال يـَُتوبُوَن َإََل 73َعَذاٌب أَلَيٌم )َمنح َإَلٍه َإاله َإَلٌه َواَحٌد َوَإنح ملَح يَنتَـُهوا َعمها يـَُقوُلوَن لََيَمسهنه الهَذيَن َكَفُروا َمنـحُهمح 

ُ َغُفوٌر َرَحيٌم ) تَـغحَفُرونَُه َواّلِله يَقٌة  74اّلِلَه َوَيسح ( َما الحَمَسيُح ابحُن َمرحمَيَ َإاله َرُسوٌل َقدح َخَلتح َمنح قـَبحَلَه الرُُّسُل َوأُمُُّه َصدَ 
 ُ ( ُقلح أَتـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َما ال 75هَلُمح اآليَاَت ُُثه انظُرح َأَنه يـُؤحَفُكوَن ) َكانَا يَأحُكالَن الطهَعاَمانظُرح َكيحَف نـُبَـنيَ 

ُ ُهَو السهَميُع الحَعَليُم ) عاً َواّلِله قَ  َوال 76ََيحَلُك َلُكمح َضر اً َوال نـَفح َر احلَح َل الحَكَتاَب ال تـَغحُلوا ِف َديَنُكمح َغيـح ( ُقلح يَا أَهح
َواَء قـَوحٍم َقدح َضلُّوا َمنح قـَبحُل َوَأَضلُّوا َكَثْياً َوَضلُّوا َعنح َسَواَء السهَبيَل )تـَته  ( لَُعَن الهَذيَن َكَفُروا َمنح َبَّن 77َبُعوا أَهح

َرائَيَل َعَلى َلَساَن َداُووَد َوَعيَسى ابحَن َمرحمَيَ َذَلَك ِبَا َعَصوحا وََكانُوا يـَعحَتُدوَن ) انُوا ال يـَتَـَناَهوحَن َعنح ُمنَكٍر ( كَ 78َإسح
َعُلوَن ) ( تـََرى َكَثْياً َمنـحُهمح يـَتَـَولهوحَن الهَذيَن َكَفُروا لََبئحَس َما َقدهَمتح هَلُمح أَنُفُسُهمح َأنح 79فـََعُلوُه لََبئحَس َما َكانُوا يـَفح

ُ َعَليحَهمح َوِف الحَعَذاَب ُهمح َخاَلُدوَن ) وح َكانُوا يـُؤحَمُنوَن بَاّلِلَه َوالنهَبَ  َوَما أُنزََل َإلَيحَه َما اَّتهَُذوُهمح ( َولَ 81َسَخَط اّلِله
ُهمح فَاَسُقوَن ) لََياَء َوَلَكنه َكَثْياً َمنـح رَُكوا َولََتَجَدنه 81َأوح ( لََتَجَدنه َأَشده النهاَس َعَداَوًة لَلهَذيَن آَمُنوا الحيَـُهوَد َوالهَذيَن َأشح

َباناً َوأَنـه أَقـحرَ  ربُوَن )بـَُهمح َمَودهًة لَلهَذيَن آَمُنوا الهَذيَن قَاُلوا َإنها َنَصاَرى َذَلَك بََأنه َمنـحُهمح َقسَ يَسنَي َورُهح َتكح ( 82ُهمح ال َيسح
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َنا َمَع َوَإَذا َسََُعوا َما أُنزََل َإََل الرهُسوَل تـََرى َأعحيـُنَـُهمح تََفيُض َمنح الدهمحَع ِمها َعَرفُ  تُبـح قَ  يـَُقوُلوَن رَبـهَنا آَمنها فَاكح وا َمنح احلَح
َخَلَنا رَبُـَّنا َمَع الحَقوحَم الصهاحلََ 83الشهاَهَديَن ) قَ  َوَنطحَمُع َأنح يُدح ( 84نَي )( َوَما لََنا ال نـُؤحَمُن بَاّلِلَه َوَما َجاَءنَا َمنح احلَح

ُ ِبَا قَاُلوا َجنه  َسَننَي )فَأَثَابـَُهمح اّلِله ( َوالهَذيَن َكَفُروا 85اٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها َوَذَلَك َجَزاُء الحُمحح
َحيَم ) لََئَك َأصحَحاُب اجلَح ُ لَ 86وََكذهبُوا بَآيَاتََنا أُوح ُكمح َوال ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال حُتَر َُموا طَيَ َباَت َما َأَحله اّلِله

ُ َحالاًل طَيَ باً َواتـهُقوا اّلِلَه الهَذي أَنـحُتمح بََه ُمؤحَمُنوَن 87تـَعحَتُدوا َإنه اّلِلَه ال ُيَُبُّ الحُمعحَتَديَن ) ( وَُكُلوا ِمها َرَزَقُكمح اّلِله
َاَنُكمح َوَلَكنح يـَُؤاَخذُُكمح ِبََ 88) ُ بَاللهغحَو َِف أَيح َاَن َفَكفهارَتُُه َإطحَعاُم َعَشَرَة َمَساَكنَي ( ال يـَُؤاَخذُُكمح اّلِله ُُتح اأَلَيح ا َعقهدح

َوتـُُهمح أَوح حَتحرَيُر َرقـََبٍة َفَمنح ملَح َيََدح َفَصَياُم َثالثََة أَيه  َليُكمح أَوح َكسح َاَنُكمح َمنح َأوحَسَط َما ُتطحَعُموَن أَهح اٍم َذَلَك َكفهارَُة أَيح
ُتمح َوا ُكُروَن )َإَذا َحَلفح ُ َلُكمح آيَاتََه َلَعلهُكمح َتشح ُ اّلِله َاَنُكمح َكَذَلَك يـُبَـنيَ  َفظُوا أَيح ُر 89حح َمح َا اْلح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإَّنه

َلُحوَن  َتَنُبوُه َلَعلهُكمح تـُفح ٌس َمنح َعَمَل الشهيحطَاَن فَاجح َا يُرَيُد الشهيحطَاُن َأنح 91)َوالحَميحَسُر َواألَنَصاُب َواأَلزحالُم رَجح ( َإَّنه
َر اّلِلَه َوَعنح الصهالةَ  َر َوالحَميحَسَر َوَيُصدهُكمح َعنح ذَكح مح َنُكمح الحَعَداَوَة َوالحبَـغحَضاَء َِف اْلَح فـََهلح أَنـحُتمح ُمنتَـُهوَن  يُوَقَع بـَيـح

َذُروا فَإَ 91) َ َوَأَطيُعوا الرهُسوَل َواحح َا َعَلى َرُسولََنا الحَبالُغ الحُمَبنُي )( َوَأَطيُعوا اّلِله ( لَيحَس 92نح تـََولهيحُتمح فَاعحَلُموا أَّنه
َت ُُثه اتـهَقوحا َوآَمُنوا ُُثه َعَلى الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت ُجَناٌح َفيَما طََعُموا َإَذا َما اتـهَقوحا َوآَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَا

َسَننَي )اتـهَقوح  ُ ُيَُبُّ الحُمحح َسُنوا َواّلِله ٍء َمنح الصهيحَد تـََنالُُه أَيحَديُكمح 93ا َوَأحح ُ َبَشيح ُلَونهُكمح اّلِله ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا لََيبـح
ُ َمنح َُيَافُُه بَالحَغيحَب َفَمنح اعحَتَدى بـَعحَد َذَلَك فـََلُه عَ  ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال 94َذاٌب أَلَيٌم )َورََماُحُكمح لَيَـعحَلَم اّلِله

تُـُلوا الصهيحَد َوأَنـحُتمح ُحُرٌم َوَمنح قـَتَـَلُه َمنحُكمح ُمتَـَعمَ داً َفَجَزاٌء َمثحُل َما قـََتَل َمنح النـهَعَم َُيحكُ  ياً تـَقح ٍل َمنحُكمح َهدح ُم بََه َذَوا َعدح
ُ َعمها َسَلَف َوَمنح َعاَد بَاَلَغ الحَكعحَبَة أَوح َكفهارٌَة طَعَ  ُل َذَلَك َصَياماً لََيُذوَق َوبَاَل أَمحرََه َعَفا اّلِله اُم َمَساَكنَي َأوح َعدح

ُ َعزَيٌز ُذو انَتَقاٍم ) ُ َمنحُه َواّلِله َر َوطََعاُمُه َمَتاعاً َلُكمح َولَلسهيهارََة َوحُ 95فـََينَتَقُم اّلِله ر ََم َعَليحُكمح ( ُأَحله َلُكمح َصيحُد الحَبحح
َ الهَذي إَلَيحَه حُتحَشُروَن ) ُتمح ُحُرماً َواتـهُقوا اّلِله َراَم َقَياماً لَلنهاَس 96َصيحُد الحبَـرَ  َما ُدمح ُ الحَكعحَبَة الحبَـيحَت احلَح ( َجَعَل اّلِله

َي َوالحَقالَئَد َذَلَك لَتَـعحَلُموا َأنه اّلِلهَ  َدح َراَم َواهلح َر احلَح ٍء  يـَعحَلُم َما ِف السهَمَواتَ  َوالشههح َ َبُكلَ  َشيح َوَما ِف اأَلرحَض َوَأنه اّلِله
ُ يـَعحَلُم َما 98( اعحَلُموا َأنه اّلِلَه َشَديُد الحَعَقاَب َوَأنه اّلِلَه َغُفوٌر َرَحيٌم )97َعَليٌم ) ( َما َعَلى الرهُسوَل َإاله الحَبالُغ َواّلِله

َ يَا أُوَل 99ُتُموَن )تـُبحُدوَن َوَما َتكح  ََبيَث فَاتـهُقوا اّلِله ََبيُث َوالطهيَ ُب َوَلوح أَعحَجَبَك َكثـحَرُة اْلح َتَوي اْلح ( ُقلح ال َيسح
َلُحوَن ) َياَء َإنح تـُبحَد َلُكمح َتُسؤحُكمح وَ 111األَلحَباَب َلَعلهُكمح تـُفح أَلُوا َعنح َأشح أَلُوا ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال َتسح َإنح َتسح

ُ َغُفوٌر َحَليٌم ) َها َواّلِله ُ َعنـح َها َحنَي يـُنَـزهُل الحُقرحآُن تـُبحَد َلُكمح َعَفا اّلِله َبُحوا 111َعنـح ( َقدح َسَأهَلَا قـَوحٌم َمنح قـَبحَلُكمح ُُثه َأصح
ُ َمنح ِبََْيٍَة َوال َسائََبٍة َوال َوصَ 112َّبَا َكاَفرَيَن ) تَـُروَن َعَلى اّلِلَه ( َما َجَعَل اّلِله يَلٍة َوال َحاٍم َوَلَكنه الهَذيَن َكَفُروا يـَفح

ثـَُرُهمح ال يـَعحَقُلوَن ) نَا 113الحَكَذَب َوَأكح بُـَنا َما َوَجدح ُ َوَإََل الرهُسوَل قَالُوا َحسح ( َوَإَذا َقيَل هَلُمح تـََعاَلوحا َإََل َما أَنَزَل اّلِله
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َتُدوَن )َعَليحَه آبَاَءنَا أََوَلوح كَ  ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َعَليحُكمح أَنُفَسُكمح ال 114اَن آبَاُؤُهمح ال يـَعحَلُموَن َشيحئاً َوال يـَهح
يعاً فـَيُـَنبَ ُئُكمح ِبَا ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن ) َتَديـحُتمح َإََل اّلِلَه َمرحَجُعُكمح َجََ ا الهَذيَن آَمُنوا ( يَا أَيُـّهَ 115َيُضرُُّكمح َمنح َضله َإَذا اهح

ٍل َمنحُكمح أَوح آَخَراَن َمنح غَ  ْيحَُكمح َإنح أَنـحُتمح َشَهاَدُة بـَيحَنُكمح َإَذا َحَضَر َأَحدَُكمح الحَموحُت َحنَي الحَوَصيهَة اثـحَناَن َذَوا َعدح
ََتَي َضَربـحُتمح ِف اأَلرحَض فََأَصابـَتحُكمح ُمَصيَبُة الحَموحَت حَتحَبُسونـَُهَما َمنح بـَعح  َد الصهالَة فـَيُـقحَسَماَن بَاّلِلَه َإنح ارحتـَبحُتمح ال َنشح

ُتُم َشَهاَدَة اّلِلَه َإنها َإذاً َلَمنح اآلَثَنَي ) اً 116بََه ََثَناً َوَلوح َكاَن َذا قـُرحََب َوال َنكح َتَحقها َإَثح ( فََإنح ُعَثَر َعَلى أَنـهُهَما اسح
لََياَن فـَيُـقحَسَماَن بَاّلِلَه َلَشَهاَدتـَُنا َأَحقُّ َمنح َشَهاَدَِتََما َومَ َفآَخَراَن يـَُقوَماَن َمَقاَمهُ  َتَحقه َعَليحَهمح اأَلوح ا َما َمنح الهَذيَن اسح

َهَها أَوح َُيَاُفوا 117اعحَتَديـحَنا َإنها َإذاً َلَمنح الظهاَلَمنَي ) َاٌن بـَعحَد ( َذَلَك أَدحََن َأنح يَأحتُوا بَالشهَهاَدَة َعَلى َوجح َأنح تـَُرده أَيح
َدي الحَقوحَم الحَفاَسَقنَي ) ُ ال يـَهح َُعوا َواّلِله َ َواَسح َاَِنَمح َواتـهُقوا اّلِله ُ الرُُّسَل فـَيَـُقوُل َماَذا ُأَجبحُتمح قَالُوا 118أَيح ( يـَوحَم ََيحَمُع اّلِله

ُ يَا َعيَسى ابحَن َمرحمَيَ اذحُكرح نَعحَمَت َعَليحَك َوَعلى َواَلَدَتَك  ( َإذح 119ال َعلحَم لََنا َإنهَك أَنحَت َعالهُم الحغُُيوَب ) قَاَل اّلِله
َمَة َوا كح ُتَك الحَكَتاَب َواحلَح الً َوَإذح َعلهمح َد وََكهح لتـهوحرَاَة َواإَلََنيَل َوَإذح ََّتحُلُق َإذح أَيهدتَُّك بَُروَح الحُقُدَس ُتَكلَ ُم النهاَس ِف الحَمهح

َمَه َواألَبـحَرَص بَ مَ  اً بََإذحّن َوتـُربحَُئ اأَلكح َإذحّن َوَإذح َُّتحرَُج الحَموحَتى نح الطَ نَي َكَهيحَئَة الطهْيحَ بََإذحّن فـََتنُفُخ َفيَها فـََتُكوُن َطْيح
َرائَيَل َعنحَك َإذح َجئحتَـُهمح بَالحبَـيَ َناَت فـََقاَل اله  ٌر ُمَبنٌي بََإذحّن َوَإذح َكَففحُت َبَّن َإسح ُهمح َإنح َهَذا َإاله َسحح َذيَن َكَفُروا َمنـح

َلُموَن )111) َهدح بَأَنـهَنا ُمسح َوارَيَ نَي َأنح آَمُنوا ِب َوبََرُسوَل قَاُلوا آَمنها َواشح ( َإذح قَاَل 111( َوَإذح أَوحَحيحُت َإََل احلَح
َتطَ  َوارَيُّوَن يَا َعيَسى ابحَن َمرحمَيَ َهلح َيسح َنا َماَئَدًة َمنح السهَماَء قَاَل اتـهُقوا اّلِلَه َإنح ُكنُتمح ُمؤحَمَننَي احلَح يُع رَبَُّك َأنح يـُنَـز ََل َعَليـح

َها َمنح ال112) َها َوَتطحَمَئنه قـُُلوبـَُنا َونـَعحَلَم َأنح َقدح َصَدقـحتَـَنا َوَنُكوَن َعَليـح ( 113شهاَهَديَن )( قَاُلوا نُرَيُد َأنح نَأحُكَل َمنـح
َنا َماَئَدًة َمنح السهَماَء َتُكوُن لََنا َعيداً أَلوهلََنا  َوآَخرَنَا َوآيًَة َمنحَك َوارحزُقـحَنا قَاَل َعيَسى ابحُن َمرحمَيَ اللهُهمه رَبـهَنا أَنزَلح َعَليـح

ُ َإّن َ ُمنَـز هَُلَا َعَليحُكمح َفَمنح َيكح 114َوأَنحَت َخُْي الرهازََقنَي ) بُُه َأَحداً ( قَاَل اّلِله بُُه َعَذاباً ال أَُعذَ  ُفرح بـَعحُد َمنحُكمح فََإّن َ أَُعذَ 
َ َمنح ُدوَن اّلِلهَ 115َمنح الحَعاَلَمنَي ) ُذوّن َوأُمَ ي َإهَلنيح ُ يَا َعيَسى ابحَن َمرحمَيَ أَأَنَت قـُلحَت لَلنهاَس اَّتَه قَاَل  ( َوَإذح قَاَل اّلِله

َتُه تـَعحَلُم َما ِف نـَفحَسي َوال أَعحَلُم َما ِف ُسبحَحاَنَك َما َيُكوُن َل   َأنح أَُقوَل َما لَيحَس َل َِبَقٍ  َإنح ُكنُت قـُلحُتُه فـََقدح َعَلمح
َ َرِبَ  َورَبه 116نـَفحَسَك َإنهَك أَنحَت َعالهُم الحغُُيوَب ) ُكمح وَُكنُت َعَليحَهمح ( َما قـُلحُت هَلُمح َإاله َما أََمرحَتَّن بََه َأنح اعحُبُدوا اّلِله

ٍء َشَهيٌد ) ( َإنح 117َشَهيداً َما ُدمحُت َفيَهمح فـََلمها تـََوفـهيحَتَّن ُكنَت أَنحَت الرهَقيَب َعَليحَهمح َوأَنحَت َعَلى ُكلَ  َشيح
َكيُم  بـحُهمح فََإنـهُهمح َعَباُدَك َوَإنح تـَغحَفرح هَلُمح فََإنهَك أَنحَت الحَعزَيُز احلَح ُ َهَذا يـَوحُم يَنَفُع الصهاَدَقنَي 118)تـَُعذَ  ( قَاَل اّلِله

ُ َعنـحُهمح َوَرُضوا َعنحهُ  قـُُهمح هَلُمح َجنهاٌت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها اأَلِنَاُر َخاَلَديَن َفيَها أََبداً َرَضَي اّلِله  َذَلَك الحَفوحُز الحَعَظيُم َصدح
ٍء َقَديٌر )َواأَلرحَض وَ  ( ّلَِلَه ُملحُك السهَمَواتَ 119)  (121َما َفيَهنه َوُهَو َعَلى ُكلَ  َشيح
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 سورة األنعام -6
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُد ّلَِلَه الهَذي َخَلَق السهَمَواتَ  مح ( ُهَو الهَذي 1َواأَلرحَض َوَجَعَل الظُُّلَماَت َوالنُّوَر ُُثه الهَذيَن َكَفُروا َبَرّبَ َمح يـَعحَدُلوَن ) احلَح
ُ ِف السهَمَواتَ 2مح َمنح َطنٍي ُُثه َقَضى َأَجالً َوَأَجٌل ُمَسمًّى َعنحَدُه ُُثه أَنـحُتمح ََتحتَـُروَن )َخَلَقكُ  َوِف اأَلرحَض  ( َوُهَو اّلِله

َسُبوَن ) رَُكمح َويـَعحَلُم َما َتكح َها ُمعحَرَضنَي )( َوَما تَأحتَيَهمح َمنح آيٍَة َمنح آيَاَت َرّبَ َمح إَ 3يـَعحَلُم َسرهُكمح َوَجهح ( 4اله َكانُوا َعنـح
زَُئون ) تَـهح قَ  َلمها َجاَءُهمح َفَسوحَف يَأحتَيَهمح أَنـحَباُء َما َكانُوا بََه َيسح َنا َمنح قـَبحَلَهمح 5فـََقدح َكذهبُوا بَاحلَح َلكح ( َأملَح يـََروحا َكمح َأهح

رَاراً َوَجَعلحَنا األَنـحَهاَر َِتحرَي َمنح حَتحَتَهمح َمنح قـَرحٍن َمكهنهاُهمح ِف اأَلرحَض َما ملَح َُّنَكَ نح لَ  ُكمح َوأَرحَسلحَنا السهَماَء َعَليحَهمح َمدح
َناُهمح َبُذنُوَّبَمح َوأَنَشأحنَا َمنح بـَعحَدَهمح قـَرحناً آَخرَيَن ) َلكح مح ( َوَلوح نـَزهلحَنا َعَليحَك َكَتاباً ِف َقرحطَاٍس فـََلَمُسوُه بَأَيحَديهَ 6فََأهح

ٌر ُمَبنٌي ) ُر ُُثه ال 7َلَقاَل الهَذيَن َكَفُروا َإنح َهَذا َإاله َسحح ( َوقَاُلوا َلوحال أُنزََل َعَليحَه َمَلٌك َوَلوح أَنَزلحَنا َمَلكاً َلُقَضَي اأَلمح
َنا َعَليحَهمح َما يَـ 8يُنَظُروَن ) زََئ َبُرُسٍل َمنح قـَبحَلَك 9لحَبُسوَن )( َوَلوح َجَعلحَناُه َمَلكاً جَلََعلحَناُه َرُجاًل َولََلَبسح تـُهح ( َوَلَقدح اسح

زَئُون ) تَـهح ( ُقلح َسْيُوا ِف اأَلرحَض ُُثه انظُُروا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة 11َفَحاَق بَالهَذيَن َسَخُروا َمنـحُهمح َما َكانُوا بََه َيسح
َبنَي ) َمَعنهُكمح َإََل يـَوحَم الحَقَياَمَة َواألَ  ( ُقلح َلَمنح َما ِف السهَمَواتَ 11الحُمَكذَ  ََة لََيجح َسَه الرهمحح رحَض ُقلح ّلَِلَه َكَتَب َعَلى نـَفح

( َوَلُه َما َسَكَن ِف اللهيحَل َوالنـهَهاَر َوُهَو السهَميُع الحَعَليُم 12ال رَيحَب َفيَه الهَذيَن َخَسُروا أَنُفَسُهمح فـَُهمح ال يـُؤحَمُنوَن )
ُذ َولَي اً فَاَطَر السهَمَواتَ ( ُقلح أَ 13) َر اّلِلَه َأَّتَه َواأَلرحَض َوُهَو ُيطحَعُم َوال يُطحَعُم ُقلح َإّن َ أَُمرحُت َأنح َأُكوَن َأوهَل َمنح  َغيـح

رََكنَي ) َلَم َوال َتُكوَننه َمنح الحُمشح ( َمنح ُيصحَرفح 15) ( ُقلح َإّن َ َأَخاُف َإنح َعَصيحُت َرِبَ  َعَذاَب يـَوحٍم َعَظيمٍ 14َأسح
َك 16َعنحُه يـَوحَمَئٍذ فـََقدح َرمَحَُه َوَذَلَك الحَفوحُز الحُمَبنُي ) ُ َبُضرٍ  َفال َكاَشَف َلُه َإاله ُهَو َوَإنح ََيحَسسح َك اّلِله ( َوَإنح ََيحَسسح

ٍء َقَديٌر ) ََبُْي )( َوُهَو الحَقاَهُر فـَوحَق َعَباَدَه وَ 17َِبَْيحٍ فـَُهَو َعَلى ُكلَ  َشيح َكيُم اْلح بَـُر 18ُهَو احلَح ٍء َأكح ( ُقلح َأيُّ َشيح
َنُكمح َوأُوَحَي َإَله َهَذا الحُقرحآُن ألُنَذرَُكمح بََه َوَمنح بـََلَغ أَئَنه  ُ َشَهيٌد بـَيحَّن َوبـَيـح َهُدوَن َأنه َمَع اّلِلَه َشَهاَدًة ُقلح اّلِله ُكمح لََتشح

َهدُ  َرى ُقلح ال َأشح رَُكوَن ) آهَلًَة ُأخح َا ُهَو َإَلٌه َواَحٌد َوإَنهَّن بَرَيٌء ِمها ُتشح َناُهمح الحَكَتاَب يـَعحرَُفونَُه  19ُقلح َإَّنه ( الهَذيَن آتـَيـح
ّلِلَه َكَذباً أَوح  ( َوَمنح َأظحَلُم ِمهنح افـحتَـَرى َعَلى ا21َكَما يـَعحرَُفوَن أَبـحَناَءُهمح الهَذيَن َخَسُروا أَنُفَسُهمح فـَُهمح ال يـُؤحَمُنوَن )

َلُح الظهاَلُموَن ) رَُكوا أَيحَن ُشرََكاؤُُكمح الهَذيَن  21َكذهَب بَآيَاتََه َإنهُه ال يـُفح يعاً ُُثه نـَُقوُل لَلهَذيَن َأشح ( َويـَوحَم ََنحُشُرُهمح َجََ
َنتُـُهمح َإاله َأنح قَاُلوا َواّلِلهَ 22ُكنُتمح تـَزحُعُموَن ) رََكنَي )( ُُثه ملَح َتُكنح َفتـح ( انظُرح َكيحَف َكَذبُوا َعَلى 23 رَب ََنا َما ُكنها ُمشح

تَـُروَن ) َقُهوُه 24أَنُفَسَهمح َوَضله َعنـحُهمح َما َكانُوا يـَفح َتَمُع َإلَيحَك َوَجَعلحَنا َعَلى قـُُلوَّبَمح َأَكنهًة َأنح يـَفح ( َوَمنـحُهمح َمنح َيسح
َروحا ُكله آيٍَة ال يـُؤحَمُنوا َّبَا َحَّته َإَذا َجاُءوَك َُيَاَدُلوَنَك يـَُقوُل الهَذيَن َكَفُروا َإنح َهَذا َإاله َوِف آَذاَِنَمح َوقحراً َوَإنح يَـ 
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ُعُروَن )25َأَساَطُْي اأَلوهَلنَي ) َلُكوَن َإاله أَنُفَسُهمح َوَما َيشح َهوحَن َعنحُه َويـَنحَأوحَن َعنحُه َوَإنح يـُهح َوَلوح تـََرى َإذح ( 26( َوُهمح يـَنـح
َب بَآيَاَت رَب ََنا َوَنُكوَن َمنح الحُمؤحَمَننَي ) ( َبلح َبَدا هَلُمح َما َكانُوا 27ُوَقُفوا َعَلى النهاَر فـََقاُلوا يَا لَيحتَـَنا نـَُردُّ َوال نَُكذَ 

نـحَيا َوَما ََنحُن 28َذبُوَن )ُُيحُفوَن َمنح قـَبحُل َوَلوح ُردُّوا َلَعاُدوا َلَما نـُُهوا َعنحُه َوَإنـهُهمح َلَكا ( َوقَاُلوا َإنح َهَي َإاله َحَياتـَُنا الدُّ
ُعوَثنَي ) قَ  قَاُلوا بـََلى َورَب ََنا قَاَل َفُذوقُوا الحَعذَ 29ِبَبـح اَب ِبَا ُكنُتمح ( َوَلوح تـََرى َإذح ُوَقُفوا َعَلى َرّبَ َمح قَاَل أَلَيحَس َهَذا بَاحلَح
ُفُروَن ) َرتـََنا َعَلى َما فَـ  ( َقدح 31َتكح رهطحَنا َخَسَر الهَذيَن َكذهبُوا بََلَقاَء اّلِلَه َحَّته َإَذا َجاَءتـحُهمح السهاَعُة بـَغحَتًة قَاُلوا يَا َحسح

نـحَيا َإاله 31َفيَها َوُهمح َُيحَمُلوَن أَوحزَاَرُهمح َعَلى ظُُهورََهمح َأال َساَء َما يَزَُروَن ) ََياُة الدُّ  َلَعٌب َوهَلحٌو َولَلدهاُر ( َوَما احلح
ٌر لَلهَذيَن يـَتـهُقوَن أََفال تـَعحَقُلوَن ) بُوَنَك َوَلَكنه 32اآلَخَرُة َخيـح زُُنَك الهَذي يـَُقوُلوَن فََإنـهُهمح ال يَُكذَ  ( َقدح نـَعحَلُم َإنهُه لََيحح

َبتح 33الظهاَلَمنَي بَآيَاَت اّلِلَه ََيحَحُدوَن ) بُوا َوأُوُذوا َحَّته أَتَاُهمح ( َوَلَقدح ُكذَ  ُرُسٌل َمنح قـَبحَلَك َفَصبَـُروا َعَلى َما ُكذَ 
َل َلَكَلَماَت اّلِلَه َوَلَقدح َجاَءَك َمنح نـََبَإ الحُمرحَسَلنَي ) ( َوَإنح َكاَن َكبُـَر َعَليحَك َإعحَراُضُهمح فََإنح 34َنصحرُنَا َوال ُمَبدَ 

َتطَعحَت َأنح تـَبحَتَغَي نـََفق َُدى َفال اسح ُ جلَََمَعُهمح َعَلى اهلح اً ِف اأَلرحَض أَوح ُسلهماً ِف السهَماَء فـََتأحتَيَـُهمح بَآيٍَة َوَلوح َشاَء اّلِله
َاَهَلنَي ) ُ ُُثه َإلَيحَه يـُرحَجعُ 35َتُكوَننه َمنح اجلح َعثـُُهمح اّلِله َمُعوَن َوالحَموحَتى يـَبـح َتَجيُب الهَذيَن َيسح َا َيسح ( َوقَاُلوا 36وَن )( َإَّنه

ثـََرُهمح ال يَـ  َ قَاَدٌر َعَلى َأنح يـُنَـز ََل آيًَة َوَلَكنه َأكح ( َوَما َمنح َدابهٍة َِف 37عحَلُموَن )َلوحال نـُز ََل َعَليحَه آيٌَة َمنح رَب ََه ُقلح َإنه اّلِله
ثَاُلُكمح  ٍء ُُثه َإََل َرّبَ َمح ُُيحَشُروَن )اأَلرحَض َوال طَائٍَر َيَطُْي َِبََناَحيحَه َإاله أَُمٌم أَمح ( 38َما فـَرهطحَنا ِف الحَكَتاَب َمنح َشيح

َللحُه َوَمنح َيَشأح ََيحَعلحُه َعلَ  ُ ُيضح ٌم ِف الظُُّلَماَت َمنح َيَشأح اّلِله َتَقيٍم )َوالهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاتََنا ُصمٌّ َوُبكح ( 39ى َصرَاٍط ُمسح
ُعوَن َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي )ُقلح أَرَأَيـحَتُكمح إَ  َر اّلِلَه َتدح ُعوَن 41نح أَتَاُكمح َعَذاُب اّلِلَه أَوح أَتـَتحُكمح السهاَعُة َأَغيـح ( َبلح َإيهاُه َتدح

رَُكوَن ) ُعوَن َإلَيحَه َإنح َشاَء َوتَنَسوحَن َما ُتشح َشُف َما َتدح نَاُهمح ( َولََقدح أَرحَسلحَنا َإََل أَُمٍم َمنح قـَبح 41فـََيكح َلَك فََأَخذح
( فـََلوحال َإذح َجاَءُهمح بَأحُسَنا َتَضرهُعوا َوَلَكنح َقَستح قـُُلوبـُُهمح َوزَيهَن هَلُمح 42بَالحَبأحَساَء َوالضهرهاَء َلَعلهُهمح يـََتَضرهُعوَن )

ُروا بََه فـََتحح 43الشهيحطَاُن َما َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) ٍء َحَّته َإَذا َفرَُحوا ِبَا ( فـََلمها َنُسوا َما ذُكَ  َنا َعَليحَهمح أَبـحَواَب ُكلَ  َشيح
نَاُهمح بـَغحَتًة فََإَذا ُهمح ُمبحَلُسوَن ) ُد ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمنَي )44أُوتُوا َأَخذح مح ( 45( فـَُقَطَع َداَبُر الحَقوحَم الهَذيَن ظََلُموا َواحلَح

ُر اّلِلَه يَأحتَيُكمح بََه انظُرح َكيحَف ُنَصرَ ُف  ُقلح أَرَأَيـحُتمح َإنح َأَخَذ اّلِلهُ  ََسحَعُكمح َوأَبحَصارَُكمح َوَخَتَم َعَلى قـُُلوَبُكمح َمنح َإَلٌه َغيـح
َدُفوَن ) َلُك َإاله ا46اآليَاَت ُُثه ُهمح َيصح َرًة َهلح يـُهح لحَقوحُم الظهاَلُموَن ( ُقلح أَرَأَيـحَتُكمح َإنح أَتَاُكمح َعَذاُب اّلِلَه بـَغحَتًة أَوح َجهح

َلَح َفال َخوحٌف َعَليحَهمح َوال ُهمح َُيح 47) ( 48َزنُوَن )( َوَما نـُرحَسُل الحُمرحَسَلنَي َإاله ُمَبشَ رَيَن َوُمنَذرَيَن َفَمنح آَمَن َوَأصح
ال أَقُوُل َلُكمح َعنَدي َخَزاَئُن اّلِلَه َوال أَعحَلُم  ( ُقلح 49َوالهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاتََنا ََيَسُُّهمح الحَعَذاُب ِبَا َكانُوا يـَفحُسُقوَن )

َتَوي اأَلعحَمى َوالحَبَصْيُ  ( 51 أََفال تـَتَـَفكهُروَن )الحَغيحَب َوال أَُقوُل َلُكمح َإّن َ َمَلٌك َإنح أَتهَبُع َإاله َما يُوَحى َإلَيـهُقلح َهلح َيسح
( َوال َتطحُردح 51َشُروا َإََل َرّبَ َمح لَيحَس هَلُمح َمنح ُدونََه َوَلٌّ َوال َشَفيٌع َلَعلهُهمح يـَتـهُقوَن )َوأَنَذرح بََه الهَذيَن َُيَاُفوَن َأنح ُُيح 
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ٍء َوَما مَ  َهُه َما َعَليحَك َمنح َحَساَّبَمح َمنح َشيح ُعوَن رَبـهُهمح بَالحَغَداَة َوالحَعَشيَ  يُرَيُدوَن َوجح َليحَهمح نح َحَساَبَك عَ الهَذيَن َيدح
ٍء فـََتطحُرَدُهمح فـََتُكوَن َمنح الظهاَلَمنَي ) ُ َعَليحَهمح 52َمنح َشيح ( وََكَذَلَك فـَتَـنها بـَعحَضُهمح بَبَـعحٍض لَيَـُقوُلوا أََهُؤالَء َمنه اّلِله

ُ بََأعحَلَم بَالشهاَكرَيَن ) وَن بَآيَاتََنا فـَُقلح َسالٌم َعَليحُكمح َكَتَب رَبُُّكمح ( َوَإَذا َجاَءَك الهَذيَن يـُؤحَمنُ 53َمنح بـَيحَنَنا أَلَيحَس اّلِله
َلَح فَأَنهُه َغفُ  ََة أَنهُه َمنح َعَمَل َمنحُكمح ُسوءاً َِبََهالٍَة ُُثه تَاَب َمنح بـَعحَدَه َوَأصح َسَه الرهمحح ( وََكَذَلَك 54وٌر َرَحيٌم )َعَلى نـَفح

َتَبنَي َسَبيُل ا رََمنَي )نـَُفصَ ُل اآليَاَت َولََتسح ُعوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه ُقلح ال أَتهَبُع 55لحُمجح ( ُقلح َإّن َ ُِنَيُت َأنح أَعحُبَد الهَذيَن َتدح
َتَديَن ) َواءَُكمح َقدح َضَللحُت َإذاً َوَما أَنَا َمنح الحُمهح بـحُتمح بََه َما َعنَدي َما 56َأهح ( ُقلح َإّن َ َعَلى بـَيَ َنٍة َمنح َرِبَ  وََكذه

ُر الحَفاَصَلنَي )تَ  قه َوُهَو َخيـح ُم َإاله ّلَِلَه يـَُقصُّ احلَح كح تَـعحَجُلوَن بََه َإنح احلُح تَـعحَجُلوَن بََه 57سح ( ُقلح َلوح َأنه َعنَدي َما َتسح
ُ أَعحَلُم بَالظهاَلَمنَي ) َنُكمح َواّلِله ُر بـَيحَّن َوبـَيـح ال يـَعحَلُمَها َإاله ُهَو َويـَعحَلُم َما ِف  ( َوَعنحَدُه َمَفاَتُح الحَغيحبَ 58َلُقَضَي اأَلمح

ُقُط َمنح َوَرَقٍة َإاله يـَعحَلُمَها َوال َحبهٍة ِف ظُُلَماَت اأَلرحَض َوال َرطحٍب َوال يَا َر َوَما َتسح َبٍس َإاله ِف َكَتاٍب الحبَـرَ  َوالحَبحح
َعُثُكمح َفيَه لَيُـقحَضى َأَجٌل ُمَسمًّى ُُثه َإلَيحَه ( َوُهَو الهَذي يـَتَـَوفهاُكمح بَاللهيحَل َويَـ 59ُمَبنٍي ) ُتمح بَالنـهَهاَر ُُثه يـَبـح عحَلُم َما َجَرحح

( َوُهَو الحَقاَهُر فـَوحَق َعَباَدَه َويـُرحَسُل َعَليحُكمح َحَفظًَة َحَّته َإَذا َجاَء 61َمرحَجُعُكمح ُُثه يـَُنبَ ُئُكمح ِبَا ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن )
رَُع 61ُكمح الحَموحُت تـََوفـهتحُه ُرُسلَُنا َوُهمح ال يـَُفر َُطوَن )َأَحدَ  ُم َوُهَو َأسح كح قَ  َأال َلُه احلُح ( ُُثه ُردُّوا َإََل اّلِلَه َموحالُهمح احلَح

َاَسَبنَي ) ُعونَُه َتَضرُّعاً َوُخفح 62احلح َر َتدح يُكمح َمنح ظُُلَماَت الحبَـرَ  َوالحَبحح َيًة لََئنح َأََنانَا َمنح َهَذَه لََنُكوَننه ( ُقلح َمنح يـَُنجَ 
رَُكوَن )63َمنح الشهاَكرَيَن ) َها َوَمنح ُكلَ  َكرحٍب ُُثه أَنـحُتمح ُتشح يُكمح َمنـح ُ يـَُنجَ  ( ُقلح ُهَو الحَقاَدُر َعَلى َأنح 64( ُقلح اّلِله

َعَث َعَليحُكمح َعَذاباً َمنح فـَوحَقُكمح أَوح َمنح حَتحَت أَرحجُ  َلُكمح أَوح يـَلحَبَسُكمح َشَيعاً َويَُذيَق بـَعحَضُكمح بَأحَس بـَعحٍض انظُرح  يـَبـح
َقُهوَن ) ُت َعَليحُكمح َبوََكيٍل )65َكيحَف ُنَصرَ ُف اآليَاَت لََعلهُهمح يـَفح قُّ ُقلح َلسح ( َلُكلَ  66( وََكذهَب بََه قـَوحُمَك َوُهَو احلَح

تَـَقرٌّ َوَسوحَف تـَعحَلُمونَ  ( َوَإَذا رَأَيحَت الهَذيَن َُيُوُضوَن ِف آيَاتََنا فََأعحَرضح َعنـحُهمح َحَّته َُيُوُضوا َِف َحَديٍث 67) نـََبٍإ ُمسح
َرى َمَع الحَقوحَم الظهاَلَمنَي ) ُعدح بـَعحَد الذ َكح ََه َوَإمها يُنَسيَـنهَك الشهيحطَاُن َفال تـَقح ( َوَما َعَلى الهَذيَن يـَتـهُقوَن َمنح 68َغْيح

َرى َلَعلهُهمح يـَتـهُقوَن )حَ  ٍء َوَلَكنح ذَكح نـحَيا 69َساَّبَمح َمنح َشيح ََياُة الدُّ ( َوَذَر الهَذيَن اَّتهَُذوا َدينَـُهمح َلَعباً َوهَلحواً َوَغرهتـحُهمح احلح
َها َوذَكَ رح بََه َأنح تـُبحَسَل نـَفحٌس ِبَا َكَسَبتح لَيحَس هَلَا َمنح ُدوَن اّلِلَه َوَلٌّ َوال  ٍل ال يـُؤحَخذح َمنـح َشَفيٌع َوَإنح تـَعحَدلح ُكله َعدح

ُفُروَن ) يٍم َوَعَذاٌب أَلَيٌم ِبَا َكانُوا َيكح لََئَك الهَذيَن أُبحَسُلوا ِبَا َكَسُبوا هَلُمح َشَراٌب َمنح محََ ُعو َمنح ُدوَن 71أُوح ( ُقلح أََندح
َراَن َلُه  اّلِلَه َما ال يَنَفُعَنا َوال َيُضرُّنَا َونـَُردُّ  َوتحُه الشهَياَطنُي ِف اأَلرحَض َحيـح تَـهح ُ َكالهَذي اسح َعَلى أَعحَقابََنا بـَعحَد َإذح َهَدانَا اّلِله

َلَم لََربَ  الحَعاَلمَ  َُدى َوأَُمرحنَا لَُنسح َُدى ائحَتَنا ُقلح َإنه ُهَدى اّلِلَه ُهَو اهلح ُعونَُه َإََل اهلح َحاٌب َيدح نح أََقيُموا ( َوأَ 71نَي )َأصح
قَ  َويـَوحَم يـَُقوُل ُكنح  ( َوُهَو الهَذي َخَلَق السهَمَواتَ 72الصهالَة َواتـهُقوُه َوُهَو الهَذي َإلَيحَه حُتحَشُروَن ) َواأَلرحَض بَاحلَح

قُّ َوَلُه الحُملحُك يـَوحَم يُنَفُخ ِف الصُّوَر َعامَلُ الحَغيحَب َوالشهَها ََبُْي )فـََيُكوُن قـَوحلُُه احلَح َكيُم اْلح ( َوَإذح قَاَل 73َدَة َوُهَو احلَح
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َناماً آهَلًَة َإّن َ أَرَاَك َوقـَوحَمَك ِف َضالٍل ُمَبنٍي ) ( وََكَذَلَك نُرَي َإبـحرَاَهيَم َمَلُكوَت 74َإبـحَراَهيُم ألَبَيَه آَزَر أَتـَتهَخُذ َأصح
( فـََلمها َجنه َعَليحَه اللهيحُل رََأى َكوحَكباً قَاَل َهَذا َرِبَ  فـََلمها أََفَل قَاَل ال 75)َواأَلرحَض َولََيُكوَن َمنح الحُموَقَننَي  السهَمَواتَ 

َدّن َرِبَ  أَلُكوَننه َمنح الح 76ُأَحبُّ اآلَفَلنَي ) َقوحَم ( فـََلمها رََأى الحَقَمَر بَازَغاً قَاَل َهَذا َرِبَ  فـََلمها أََفَل قَاَل لََئنح ملَح يـَهح
بَـُر فـََلمها أَفـََلتح قَاَل يَا قـَوحَم َإّن َ بَرَيٌء ِمه 77ضهالَ نَي )ال َس بَازََغًة قَاَل َهَذا َرِبَ  َهَذا َأكح رَُكوَن ( فـََلمها رََأى الشهمح ا ُتشح
َهي لَلهَذي َفَطَر السهَمَواتَ 78) ُت َوجح ( َوَحاجهُه قـَوحُمُه 79رََكنَي )َواأَلرحَض َحَنيفاً َوَما أَنَا َمنح الحُمشح  ( َإّن َ َوجههح

رَُكوَن بََه َإاله َأنح َيَشاَء َرِبَ  َشيحئاً َوَسَع  ٍء َعلحماً قَاَل َأحُتَاجُّوّن ِف اّلِلَه َوَقدح َهَداّن َوال َأَخاُف َما ُتشح َرِبَ  ُكله َشيح
ُتمح َوال َّتََ 81أََفال تـََتذَكهُروَن ) رَكح ُتمح بَاّلِلَه َما ( وََكيحَف َأَخاُف َما َأشح رَكح ُتمح بَاّلِلَه َوال ََّتَاُفوَن أَنهُكمح َأشح رَكح اُفوَن أَنهُكمح َأشح

َن َإنح ُكنُتمح تـَعحَلُموَن ) َ َأَحقُّ بَاألَمح  ( الهَذيَن آَمُنوا وملَح يـَلحَبُسوا َإَيَانـَُهمح 81ملَح يـُنَـز َلح بََه َعَليحُكمح ُسلحطَاناً فََأيُّ الحَفرَيَقنيح
َتُدوَن ) ُن َوُهمح ُمهح لََئَك هَلُمح اأَلمح َناَها َإبـحَراَهيَم َعَلى قـَوحَمَه نـَرحَفُع َدَرَجاٍت َمنح َنَشاُء 82َبظُلحٍم أُوح تُـَنا آتـَيـح ( َوتَلحَك ُحجه

َحَق َويـَعحُقوَب ُكالًّ َهَديـحَنا َونُوحاً َهدَ 83َإنه رَبهَك َحَكيٌم َعَليٌم ) َنا َلُه َإسح يـحَنا َمنح قـَبحُل َوَمنح ُذر َيهَتَه َداُووَد ( َوَوَهبـح
َسَننَي ) ( َوزََكرَيها َوَُيحََي َوَعيَسى َوَإلحَياَس ُكلٌّ 84َوُسَليحَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن وََكَذَلَك ََنحزَي الحُمحح

َاَعيَل َوالحَيَسَع َويُوُنَس َولُ 85َمنح الصهاحَلَنَي ) ( َوَمنح آبَائََهمح َوُذر َيهاَِتَمح 86وطاً وَُكالًّ َفضهلحَنا َعَلى الحَعاَلَمنَي )( َوَإَسح
َتَقيٍم ) َناُهمح َوَهَديـحَناُهمح َإََل َصَراٍط ُمسح َتبَـيـح َواَِنَمح َواجح َدي بََه َمنح َيَشاُء َمنح َعَباَدَه َوَلوح 87َوَإخح ( َذَلَك ُهَدى اّلِلَه يـَهح

رَُكوا حَلََبطَ  ُفرح َّبَا َهُؤالَء 88َعنـحُهمح َما َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) َأشح َم َوالنُّبـُوهَة فََإنح َيكح كح َناُهمح الحَكَتاَب َواحلُح لََئَك الهَذيَن آتـَيـح ( أُوح
ُ فََبُهَداُهمح 89فـََقدح وَكهلحَنا َّبَا قـَوحماً لَيحُسوا َّبَا َبَكاَفرَيَن ) لََئَك الهَذيَن َهَدى اّلِله راً ( أُوح أَُلُكمح َعَليحَه َأجح اقـحَتَدَه ُقلح ال َأسح

َرى لَلحَعاَلَمنَي ) ٍء ُقلح َمنح 91َإنح ُهَو َإاله ذَكح ُ َعَلى َبَشٍر َمنح َشيح رََه َإذح قَاُلوا َما أَنَزَل اّلِله َ َحقه َقدح ( َوَما َقَدُروا اّلِله
ُتمح َما ملَح أَنَزَل الحَكَتاَب الهَذي َجاَء بََه ُموَسى نُوراً َوُهدً  ى لَلنهاَس َِتحَعُلونَُه قـََراَطيَس تـُبحُدونـََها َوَُّتحُفوَن َكَثْياً َوُعلَ مح

ُ ُُثه َذرحُهمح ِف َخوحَضَهمح يـَلحَعُبوَن ) ُق الهَذي 91تـَعحَلُموا أَنـحُتمح َوال آبَاؤُُكمح ُقلح اّلِله ( َوَهَذا َكَتاٌب أَنَزلحَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدَ 
َ يَ  ( 92مح ُُيَاَفظُوَن )َديحَه َولَتُنَذَر أُمه الحُقَرى َوَمنح َحوحهَلَا َوالهَذيَن يـُؤحَمُنوَن بَاآلَخَرَة يـُؤحَمُنوَن بََه َوُهمح َعَلى َصالِتََ بـَنيح

ءٌ  ُ  َوَمنح َأظحَلُم ِمهنح افـحتَـَرى َعَلى اّلِلَه َكَذباً أَوح قَاَل أُوَحَي َإَله وملَح يُوَح إَلَيحَه َشيح َوَمنح قَاَل َسأُنزَُل َمثحَل َما أَنَزَل اّلِله
رَُجوا أَنُفَسُكمح الحيَـوحمَ   ُِتحَزوحَن َعَذاَب َوَلوح تـََرى َإذح الظهاَلُموَن َِف َغَمَراَت الحَموحَت َوالحَمالَئَكُة بَاَسُطوا أَيحَديَهمح َأخح

َر احلحَ  ُوَن ِبَا ُكنُتمح تـَُقوُلوَن َعَلى اّلِلَه َغيـح ربُوَن )اهلح َتكح ( َوَلَقدح َجئحُتُمونَا فـَُراَدى َكَما 93قَ  وَُكنُتمح َعنح آيَاتََه َتسح
ُتمح َما َخوهلحَناُكمح َورَاَء ظُُهورَُكمح َوَما نـََرى َمَعُكمح ُشَفَعاءَُكمح الهَذينَ  َناُكمح َأوهَل َمرهٍة َوتـَرَكح ُتمح أَنـهُهمح َفيُكمح ُشرََكاُء َخَلقح  َزَعمح

َنُكمح َوَضله َعنُكمح َما ُكنُتمح تـَزحُعُموَن )لَ  يه َمنح الحَميَ َت 94َقدح تـََقطهَع بـَيـح بَ  َوالنـهَوى ُُيحرَُج احلَح ( َإنه اّلِلَه فَاَلُق احلَح
ُ فَأَنها تـُؤحَفُكوَن ) يَ  َذَلُكمح اّلِله َباَح َوَجَعَل ا95َوُُمحرَُج الحَميَ َت َمنح احلَح َس َوالحَقَمَر ( فَاَلُق اإَلصح للهيحَل َسَكناً َوالشهمح
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َديُر الحَعزَيَز الحَعَليَم ) َباناً َذَلَك تـَقح َر َقدح 96ُحسح َتُدوا َّبَا ِف ظُُلَماَت الحبَـرَ  َوالحَبحح ( َوُهَو الهَذي َجَعَل َلُكمح النُُّجوَم لَتَـهح
تَـوحدٌَع َقدح َفصهلحَنا اآليَاَت ( َوُهَو الهَذي 97َفصهلحَنا اآليَاَت لََقوحٍم يـَعحَلُموَن ) تَـَقرٌّ َوُمسح ٍس َواَحَدٍة َفُمسح أَنَشَأُكمح َمنح نـَفح

َقُهوَن ) َنا َمنحهُ 98لََقوحٍم يـَفح َرجح ٍء فََأخح َنا بََه نـََباَت ُكلَ  َشيح َرجح َنا بََه فََأخح َرجح  ( َوُهَو الهَذي أَنَزَل َمنح السهَماَء َماًء فََأخح
َواٌن َدانََيٌة َوَجنهاٍت َمنح َأعحَناٍب َوالزهيـحُتوَن َوالرُّ َخَضراً َُنحرَُج  َل َمنح طَلحَعَها َقنـح َتَبهاً َمنحُه َحب اً ُمتَـرَاَكباً َوَمنح النهخح مهاَن ُمشح

ََر َويـَنحَعَه َإنه َِف َذَلُكمح آليَاٍت لََقوحٍم يـُؤح  َر ُمَتَشابٍَه انظُُروا َإََل ََثَرََه َإَذا أَثح نه 99َمُنوَن )َوَغيـح ( َوَجَعُلوا ّلَِلَه ُشرََكاَء اجلَح
َواأَلرحَض َأَنه  ( َبَديُع السهَمَواتَ 111َوَخَلَقُهمح َوَخَرُقوا َلُه بََننَي َوبـََناٍت بََغْيحَ َعلحٍم ُسبحَحانَُه َوتـََعاََل َعمها َيَصُفوَن )

ٍء َعَليٌم )  َيُكوُن َلُه َوَلٌد وملَح َتُكنح َلُه َصاَحَبٌة َوَخَلقَ  ٍء َوُهَو َبُكلَ  َشيح ُ رَبُُّكمح ال َإَلَه َإاله 111ُكله َشيح ( َذَلُكمح اّلِله
ٍء وََكيٌل ) ٍء فَاعحُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلَ  َشيح رَُك األَبحَصاَر َوُهَو 112ُهَو َخاَلُق ُكلَ  َشيح رَُكُه األَبحَصاُر َوُهَو يُدح ( ال ُتدح

ََبْيُ  َها َوَما أَنَا َعَليحُكمح 113) اللهَطيُف اْلح َسَه َوَمنح َعَمَي فـََعَليـح ( َقدح َجاءَُكمح َبَصائَُر َمنح رَبَ ُكمح َفَمنح أَبحَصَر فََلنَـفح
َت َولَنُبَـيَ َنُه لََقوحٍم يـَعحَلُموَن )114َِبََفيٍظ ) َإلَيحَك  ( اتهَبعح َما أُوَحيَ 115( وََكَذَلَك ُنَصرَ ُف اآليَاَت َولَيَـُقولُوا َدَرسح

رََكنَي ) رَُكوا َوَما َجَعلحَناَك َعَليحَهمح َحَفيظاً َوَما 116َمنح رَبَ َك ال َإَلَه َإاله ُهَو َوأَعحَرضح َعنح الحُمشح ُ َما َأشح ( َوَلوح َشاَء اّلِله
ُعوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه فـََيسُ 117أَنحَت َعَليحَهمح َبوََكيٍل ) واً بََغْيحَ َعلحٍم َكَذَلَك زَيـهنها َلُكلَ  ( َوال َتُسبُّوا الهَذيَن َيدح بُّوا اّلِلَه َعدح

َاَِنَمح لََئنح َجاَءتـحُهمح 118أُمهٍة َعَمَلُهمح ُُثه َإََل َرّبَ َمح َمرحَجُعُهمح فـَيُـَنبَ ئُـُهمح ِبَا َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) َد أَيح ( َوأَقحَسُموا بَاّلِلَه َجهح
َعرُُكمح أَنـهَها َإَذا َجاَءتح ال يـُؤحَمُنوَن ) آيٌَة لَيُـؤحَمُننه َّبَا َا اآليَاُت َعنحَد اّلِلَه َوَما ُيشح ( َونـَُقلَ ُب أَفحَئَدتـَُهمح 119ُقلح َإَّنه

لحَنا إَلَيحَهمح الحَمالَئَكَة ( َوَلوح أَنـهَنا نـَزه 111َوأَبحَصاَرُهمح َكَما ملَح يـُؤحَمُنوا بََه َأوهَل َمرهٍة َوَنَذرُُهمح ِف طُغحَياَِنَمح يـَعحَمُهوَن )
ُ َولَ  ٍء قـُُبالً َما َكانُوا لَيُـؤحَمُنوا َإاله َأنح َيَشاَء اّلِله ثـََرُهمح ََيحَهُلوَن وََكلهَمُهمح الحَموحَتى َوَحَشرحنَا َعَليحَهمح ُكله َشيح َكنه َأكح

ُرَف الحَقوحَل ُغُروراً ( وََكَذَلَك َجَعلحَنا َلُكلَ  َنَبٍ  َعُدو اً َشَياَطنَي اإلَ 111) نَ  يُوَحي بـَعحُضُهمح َإََل بـَعحٍض ُزخح نَس َواجلَح
تَـُروَن ) ( َولََتصحَغى َإلَيحَه أَفحَئَدُة الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَاآلَخَرَة َولَيَـرحَضوحُه 112َوَلوح َشاَء رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذرحُهمح َوَما يـَفح

ََتَُفوا َما ُهمح مُ  ََتَُفوَن )َولَيَـقح َر اّلِلَه أَبـحَتَغي َحَكماً َوُهَو الهَذي أَنَزَل َإلَيحُكمح الحَكَتاَب ُمَفصهالً َوالهَذيَن 113قح ( أَفـََغيـح
ََتَيَن ) قَ  َفال َتُكوَننه َمنح الحُممح َناُهمح الحَكَتاَب يـَعحَلُموَن أَنهُه ُمنَـزهٌل َمنح رَبَ َك بَاحلَح قاً ( َوََتهتح كَ 114آتـَيـح َلَمُة رَبَ َك َصدح

َل َلَكَلَماتََه َوُهَو السهَميُع الحَعَليُم ) الً ال ُمَبدَ  ثـََر َمنح ِف اأَلرحَض ُيَضلُّوَك َعنح َسَبيَل اّلِلَه َإنح 115َوَعدح ( َوَإنح ُتَطعح َأكح
َتَديَن  ( َإنه رَبهَك ُهوَ 116يـَتهَبُعوَن َإاله الظهنه َوَإنح ُهمح َإاله َُيحُرُصوَن ) أَعحَلُم َمنح َيَضلُّ َعنح َسَبيَلَه َوُهَو أَعحَلُم بَالحُمهح

ُم اّلِلَه َعَليحَه َإنح ُكنُتمح بَآيَاتََه ُمؤحَمَننَي )117) ُم اّلِلَه 118( َفُكُلوا ِمها ذَُكَر اسح ( َوَما َلُكمح َأاله تَأحُكُلوا ِمها ذَُكَر اسح
َوائََهمح بََغْيحَ َعلحٍم َإنه َعَليحَه َوَقدح َفصهَل َلُكمح  رَبهَك ُهَو َما َحرهَم َعَليحُكمح َإاله َما اضحطُرَرحُُتح َإلَيحَه َوَإنه َكَثْياً لَُيَضلُّوَن بََأهح

َزوحنَ 119َأعحَلُم بَالحُمعحَتَديَن ) َ َسُيجح َسُبوَن اإَلُثح ََتَُفوَن  ( َوَذُروا ظَاَهَر اإَلُثَح َوبَاَطَنُه َإنه الهَذيَن َيكح ِبَا َكانُوا يـَقح
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ٌق َوَإنه الشهَياَطنَي لَُيوُحوَن َإََل َأوحلَ 121) ُم اّلِلَه َعَليحَه َوإَنهُه َلَفسح َيائََهمح لَُيَجاَدُلوُكمح َوَإنح ( َوال تَأحُكُلوا ِمها ملَح يُذحَكرح اسح
رَُكوَن ) َناُه َوَجَعلحَنا َلُه نُوراً ََيحَشي بََه ِف النهاَس َكَمنح َمثـَُلُه ِف ( َأَوَمنح َكاَن مَ 121َأطَعحُتُموُهمح إَنهُكمح َلُمشح يَـيـح يحتاً فََأحح

َها َكَذَلَك زُيَ َن لَلحَكاَفرَيَن َما َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) ( وََكَذَلَك َجَعلحَنا َِف ُكلَ  قـَرحيٍَة َأَكاَبَر 122الظُُّلَماَت لَيحَس َِبَارٍَج َمنـح
ُعُروَن )ُُمحرََميَها  ُكُروا َفيَها َوَما ََيحُكُروَن َإاله بَأَنُفَسَهمح َوَما َيشح ( َوَإَذا َجاَءتـحُهمح آيٌَة قَاُلوا َلنح نـُؤحَمَن َحَّته 123لََيمح

َرُموا  ُ أَعحَلُم َحيحُث ََيحَعُل رََسالََتُه َسُيَصيُب الهَذيَن َأجح َصَغاٌر َعنحَد اّلِلَه َوَعَذاٌب نـُؤحَتى َمثحَل َما أُوِتَ ُرُسُل اّلِلَه اّلِله
رَُه 124َشَديٌد ِبَا َكانُوا ََيحُكُروَن ) رَُه َلإَلسحالَم َوَمنح يُرَدح َأنح ُيَضلهُه ََيحَعلح َصدح رَحح َصدح ُ َأنح َيهَديَُه َيشح ( َفَمنح يُرَدح اّلِله

َا َيصهعهُد ِف السهَماَء َكَذَلَك ََيحعَ  َس َعَلى الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن )َضيَ قاً َحَرجاً َكَأَّنه ُ الر َجح ( َوَهَذا َصَراُط 125ُل اّلِله
َتَقيماً َقدح َفصهلحَنا اآليَاَت لََقوحٍم َيذهكهُروَن ) ( هَلُمح َداُر السهالَم َعنحَد َرّبَ َمح َوُهَو َولَيـُُّهمح ِبَا َكانُوا يـَعحَمُلوَن 126رَبَ َك ُمسح

تَ ( َويـَوحَم َُيحُشرُ 127) َتمح لََياُؤُهمح َمنح اإَلنَس رَبـهَنا اسح ثـَرحُُتح َمنح اإَلنَس َوقَاَل َأوح َتكح نَ  َقدح اسح يعاً يَا َمعحَشَر اجلَح َع ُهمح َجََ
ُ َإنه رَبهَك َحَكيٌم  بـَعحُضَنا بَبَـعحٍض َوبـََلغحَنا َأَجَلَنا الهَذي َأجهلحَت لََنا قَاَل النهاُر َمثـحَواُكمح َخاَلَديَن َفيَها َإاله َما َشاءَ  اّلِله

َسُبوَن )128َعَليٌم ) نَ  َواإَلنَس َأملَح 129( وََكَذَلَك نـَُولَ  بـَعحَض الظهاَلَمنَي بـَعحضاً ِبَا َكانُوا َيكح ( يَا َمعحَشَر اجلَح
ََياُة  يَأحَتُكمح ُرُسٌل َمنحُكمح يـَُقصُّوَن َعَليحُكمح آيَاِت َويُنَذُروَنُكمح لََقاَء يـَوحَمُكمح  نَا َعَلى أَنُفَسَنا َوَغرهتـحُهمح احلح َهَذا قَاُلوا َشَهدح

نـحَيا َوَشَهُدوا َعَلى أَنُفَسَهمح أَنـهُهمح َكانُوا َكاَفرَيَن ) ُلَها 131الدُّ َلَك الحُقَرى َبظُلحٍم َوَأهح ( َذَلَك َأنح ملَح َيُكنح رَبَُّك ُمهح
ََة َإنح 132َعَمُلوا َوَما رَبَُّك بََغاَفٍل َعمها يـَعحَمُلوَن ) ( َوَلُكلٍ  َدَرَجاٌت ِمها131َغاَفُلوَن ) ( َورَبَُّك الحَغَّنُّ ُذو الرهمحح

َلفح َمنح بـَعحدَُكمح َما َيَشاُء َكَما أَنَشَأُكمح َمنح ُذر َيهَة قـَوحٍم آَخرَيَن ) َتخح َهبحُكمح َوَيسح ( َإنه َما تُوَعُدوَن 133َيَشأح يُذح
( ُقلح يَا قـَوحَم اعحَمُلوا َعَلى َمَكانََتُكمح َإّن َ َعاَمٌل َفَسوحَف تـَعحَلُموَن َمنح َتُكوُن َلُه 134ُتمح ِبُعحَجزَيَن )آلٍت َوَما أَنـح 

َلُح الظهاَلُموَن ) اَر َإنهُه ال يـُفح رحَث َواألَنـحَعاَم َنَصيباً فَـ 135َعاَقَبُة الده َقاُلوا َهَذا ّلَِلَه ( َوَجَعُلوا ّلَِلَه ِمها َذرَأَ َمنح احلَح
ََل ُشرََكاَئَهمح َساَء َما َبَزعحَمَهمح َوَهَذا َلُشرََكائََنا َفَما َكاَن َلُشرََكاَئَهمح َفال َيَصُل َإََل اّلِلَه َوَما َكاَن ّلَِلَه فـَُهَو َيَصُل إَ 

رََكنَي قـَتحَل أَوحال136َُيحُكُموَن ) َدَهمح ُشرََكاُؤُهمح لَيُـرحُدوُهمح َولَيَـلحَبُسوا َعَليحَهمح َدينَـُهمح ( وََكَذَلَك زَيهَن َلَكَثٍْي َمنح الحُمشح
تَـُروَن ) ُ َما فـََعُلوُه َفَذرحُهمح َوَما يـَفح ٌر ال َيطحَعُمَها َإاله َمنح َنَشاُء 137َوَلوح َشاَء اّلِله ( َوقَاُلوا َهَذَه أَنـحَعاٌم َوَحرحٌث َحجح

تَـُروَن َبَزعحَمَهمح َوأَنـحَعاٌم ُحر ََمتح ظُ  زَيَهمح ِبَا َكانُوا يـَفح َها افحَتَاًء َعَليحَه َسَيجح َم اّلِلَه َعَليـح ُهوُرَها َوأَنـحَعاٌم ال َيذحُكُروَن اسح
َفيَه ُشرََكاُء ُهمح ( َوقَاُلوا َما ِف بُطُوَن َهَذَه األَنـحَعاَم َخاَلَصٌة َلذُُكورَنَا َوحُمَرهٌم َعَلى أَزحَواَجَنا َوَإنح َيُكنح َميحَتًة فَـ 138)

َفُهمح َإنهُه َحَكيٌم َعَليٌم ) زَيَهمح َوصح ( َقدح َخَسَر الهَذيَن قـَتَـُلوا َأوحالَدُهمح َسَفهاً بََغْيحَ َعلحٍم َوَحرهُموا َما َرَزقـَُهمح 139َسَيجح
َتَديَن ) ُ افحَتَاًء َعَلى اّلِلَه َقدح َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمهح َر َمعحُروَشاٍت ( َوُهَو الهذَ 141اّلِله ي أَنحَشأَ َجنهاٍت َمعحُروَشاٍت َوَغيـح

َر ُمَتَشابٍَه ُكُلوا َمنح ََثَرَ  َل َوالزهرحَع ُُمحَتَلفاً ُأُكُلُه َوالزهيـحُتوَن َوالرُّمهاَن ُمَتَشاَّباً َوَغيـح ََر َوآتُوا َحقهُه يـَوحَم َحَصاَدَه َوالنهخح َه َإَذا أَثح
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رَُفوا َإنههُ  رََفنَي ) َوال ُتسح ُ َوال تـَتهَبُعوا ُخُطَواَت 141ال ُيَُبُّ الحُمسح ( َوَمنح األَنـحَعاَم مَحُوَلًة َوفـَرحشاً ُكُلوا ِمها َرَزَقُكمح اّلِله
َ 142الشهيحطَاَن َإنهُه َلُكمح َعُدوٌّ ُمَبنٌي ) َ َوَمنح الحَمعحَز اثـحنَـنيح ُقلح أَالذهَكَريحَن َحرهَم أَمح ( ََثَانََيَة أَزحَواٍج َمنح الضهأحَن اثـحنَـنيح

َ نـَبَ ُئوّن بََعلحٍم َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي ) َتَمَلتح َعَليحَه أَرحَحاُم األُنثـَيَـنيح َ أَمها اشح َ َوَمنح الحبَـَقَر 143األُنـحثـَيَـنيح ( َوَمنح اإَلَبَل اثـحنَـنيح
َ أَمه  َ ُقلح أَالذهَكَريحَن َحرهَم أَمح األُنثـَيَـنيح ُ َّبََذا َفَمنح اثـحنَـنيح َ أَمح ُكنُتمح ُشَهَداَء َإذح َوصهاُكمح اّلِله َتَمَلتح َعَليحَه أَرحَحاُم األُنثـَيَـنيح ا اشح

َدي الحَقوحَم الظهالَ  َأَجُد  ( ُقلح ال144َمنَي )َأظحَلُم ِمهنح افـحتَـَرى َعَلى اّلِلَه َكَذباً لَُيَضله النهاَس بََغْيحَ َعلحٍم َإنه اّلِلَه ال يـَهح
ُفوحاً َأوح حلَحَم خَ  ٌس أَوح ِف َما أُوَحَي َإَله حُمَرهماً َعَلى طَاَعٍم َيطحَعُمُه َإاله َأنح َيُكوَن َميحَتًة َأوح َدماً َمسح نزَيٍر فََإنهُه رَجح

َر بَاٍغ َوال َعاٍد فََإنه رَبهَك  قاً أَُهله لََغْيحَ اّلِلَه بََه َفَمنح اضحطُره َغيـح َنا  145َغُفوٌر َرَحيٌم )َفسح ( َوَعَلى الهَذيَن َهاُدوا َحرهمح
وَ  َنا َعَليحَهمح ُشُحوَمُهَما َإاله َما مَحََلتح ظُُهوُرُُهَا أَوح احلَح تَـَلَط بََعظحٍم ُكله َذي ظُُفٍر َوَمنح الحبَـَقَر َوالحَغَنَم َحرهمح ايَا أَوح َما اخح

ٍَة َواَسَعٍة َوال يـَُردُّ بَأحُسُه َعنح الحَقوحَم 146نها َلَصاَدُقوَن )َذَلَك َجَزيـحَناُهمح بَبَـغحَيَهمح َوإَ  ( فََإنح َكذهبُوَك فـَُقلح رَبُُّكمح ُذو َرمحح
رََمنَي ) ٍء َكَذَلكَ 147الحُمجح َنا َمنح َشيح َنا َوال آبَاُؤنَا َوال َحرهمح رَكح ُ َما َأشح رَُكوا َلوح َشاَء اّلِله َكذهَب   ( َسيَـُقوُل الهَذيَن َأشح

رَُجوُه لََنا َإنح تـَتهَبُعوَن َإاله   الظهنه َوَإنح أَنـحُتمح َإاله الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َحَّته َذاُقوا بَأحَسَنا ُقلح َهلح َعنحدَُكمح َمنح َعلحٍم فـَُتخح
جهُة الحَبالََغُة فـََلوح َشاَء هَلََداُكمح َأَجحَ 148ََّتحُرُصوَن ) َهُدوَن 149َعنَي )( ُقلح فََللهَه احلُح ( ُقلح َهُلمه ُشَهَداءَُكمح الهَذيَن َيشح

َواَء الهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاتََنا وَ  َهدح َمَعُهمح َوال تـَتهَبعح أَهح الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَاآلَخَرَة َأنه اّلِلَه َحرهَم َهَذا فََإنح َشَهُدوا َفال َتشح
َساناً َوال 151) َوُهمح َبَرّبَ َمح يـَعحَدُلونَ  رَُكوا بََه َشيحئاً َوبَالحَواَلَديحَن َإحح ( ُقلح تـََعاَلوحا أَتحُل َما َحرهَم رَبُُّكمح َعَليحُكمح َأاله ُتشح

َها َوَما  َربُوا الحَفَواَحَش َما َظَهَر َمنـح تُـُلوا أَوحالدَُكمح َمنح َإمحالٍق ََنحُن نـَرحزُُقُكمح َوإَيهاُهمح َوال تـَقح َس بَ تـَقح تُـُلوا النـهفح َطَن َوال تـَقح
قَ  َذَلُكمح َوصهاُكمح بََه َلَعلهُكمح تـَعحَقُلوَن ) ُ َإاله بَاحلَح َسُن 151الهَت َحرهَم اّلِله َربُوا َماَل الحَيَتيَم َإاله بَالهَت َهَي َأحح ( َوال تـَقح

ُه َوَأوحُفوا الحَكيحَل َوالحَميَزاَن بَ  ُلَغ َأُشده َعَها َوَإَذا قـُلحُتمح فَاعحَدلُوا َوَلوح َكاَن َذا قـُرحََب َحَّته يـَبـح َط ال ُنَكلَ ُف نـَفحساً َإاله ُوسح الحَقسح
َد اّلِلَه َأوحُفوا َذَلُكمح َوصهاُكمح بََه َلَعلهُكمح َتذَكهُروَن ) َتَقيماً فَاتهَبُعوُه َوال تـَتهَبُعوا السُّ 152َوبََعهح ُبَل ( َوَأنه َهَذا َصَراَطي ُمسح

َنا ُموَسى الحَكَتاَب ََتَاماً َعَلى الهَذي 153فـَتَـَفرهَق َبُكمح َعنح َسَبيَلَه َذَلُكمح َوصهاُكمح بََه َلَعلهُكمح تـَتـهُقوَن ) ( ُُثه آتـَيـح
ًَة َلَعلهُهمح بََلَقاَء َرّبَ َمح يـُؤحَمُنوَن ) ٍء َوُهًدى َوَرمحح َصياًل َلُكلَ  َشيح َسَن َوتـَفح َوَهَذا َكَتاٌب أَنَزلحَناُه ُمَباَرٌك فَاتهَبُعوُه  (154َأحح

َ َمنح قـَبحَلَنا َوَإنح ُكنها َعنح َدرَاَسَتَهمح 155َواتـهُقوا َلَعلهُكمح تـُرحمَحُوَن ) َا أُنزََل الحَكَتاُب َعَلى طَائََفتَـنيح ( َأنح تـَُقولُوا َإَّنه
َدى َمنـحُهمح فـََقدح َجاءَُكمح بـَيَ َنٌة َمنح رَبَ ُكمح َوُهًدى ( أَوح تـَُقوُلوا َلوح أَنها أُنزَ 156َلَغاَفَلنَي ) َنا الحَكَتاُب َلُكنها أَهح َل َعَليـح

َدُفوَن َعنح آيَاتََنا سُ  زَي الهَذيَن َيصح َها َسَنجح ٌَة َفَمنح َأظحَلُم ِمهنح َكذهَب بَآيَاَت اّلِلَه َوَصَدَف َعنـح وَء الحَعَذاَب ِبَا  َوَرمحح
َدُفوَن )َكانُوا  ِت ( َهلح يَنظُُروَن َإاله َأنح تَأحتَيَـُهمح الحَمالَئَكُة َأوح يَأحِتَ رَبَُّك َأوح يَأحِتَ بـَعحُض آيَاَت رَبَ َك يـَوحَم يَأح 157َيصح

اً ُقلح انَتَظُروا َإنها بـَعحُض آيَاَت رَبَ َك ال يَنَفُع نـَفحساً َإَيَانـَُها ملَح َتُكنح آَمَنتح َمنح قـَبحُل أَوح َكَسَبتح ِف َإَيَاِنََ  ا َخْيح
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ُرُهمح َإََل اّلِلَه ُُثه يُـ 158ُمنَتَظُروَن ) َا أَمح ٍء َإَّنه ُهمح ِف َشيح َت َمنـح َنبَ ئُـُهمح ِبَا  ( َإنه الهَذيَن فـَرهُقوا َدينَـُهمح وََكانُوا َشَيعاً َلسح
َعُلوَن ) َسَنَة فـََلُه عَ 159َكانُوا يـَفح ثَاهَلَا َوَمنح َجاَء بَالسهيَ َئَة َفال َُيحَزى َإاله َمثـحَلَها َوُهمح ال ( َمنح َجاَء بَاحلَح ُر أَمح شح

َتَقيٍم َديناً َقَيماً َملهَة إَبـحَراَهيَم َحَنيفاً َوَما َكاَن َمنح الحمُ 161ُيظحَلُموَن ) رََكنَي ( ُقلح إَنهَّن َهَداّن َرِبَ  َإََل َصرَاٍط ُمسح شح
( ال َشرَيَك َلُه َوَبَذَلَك أَُمرحُت َوأَنَا أَوهُل 162الِت َوُنُسَكي َوحَمحَياي َوَِمَاِت ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمنَي )( ُقلح َإنه صَ 161)

َلَمنَي ) َها َوال163الحُمسح َسُب ُكلُّ نـَفحٍس َإاله َعَليـح ٍء َوال َتكح َر اّلِلَه أَبحَغي رَب اً َوُهَو َربُّ ُكلَ  َشيح َتزَُر َوازَرٌَة  ( ُقلح أََغيـح
َرى ُُثه َإََل رَبَ ُكمح َمرحَجُعُكمح فـَيُـَنبَ ُئُكمح ِبَا ُكنُتمح َفيَه ََّتحَتَلُفوَن ) ( َوُهَو الهَذي َجَعَلُكمح َخالَئَف اأَلرحَض 164َوزحَر ُأخح
ُلوَُكمح ِف َما آتَاُكمح َإنه رَبهكَ   (165َسرَيُع الحَعَقاَب َوَإنهُه َلَغُفوٌر َرَحيٌم ) َوَرَفَع بـَعحَضُكمح فـَوحَق بـَعحٍض َدَرَجاٍت لََيبـح

 سورة األعراف -7
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َرى لَلحُمؤحَمَننَي )1املص ) رََك َحرٌَج َمنحُه لَتُنَذَر بََه َوذَكح ( اتهَبُعوا َما أُنحزََل 2( َكَتاٌب أُنزََل إَلَيحَك َفال َيُكنح ِف َصدح
لََياَء قََليالً َما َتذَكهُروَن )َإلَيحُكمح َمنح رَب َ  َناَها َفَجاَءَها بَأحُسَنا بـََياتاً 3ُكمح َوال تـَتهَبُعوا َمنح ُدونََه َأوح َلكح ( وََكمح َمنح قـَرحيٍَة َأهح

أََلنه الهَذيَن أُرحَسَل 5َمنَي )( َفَما َكاَن َدعحَواُهمح َإذح َجاَءُهمح بَأحُسَنا َإاله َأنح قَاُلوا َإنها ُكنها ظَالَ 4َأوح ُهمح قَائَُلوَن ) ( فـََلَنسح
أََلنه الحُمرحَسَلنَي ) قُّ َفَمنح ثـَُقَلتح 7( فـََلنَـُقصهنه َعَليحَهمح بََعلحٍم َوَما ُكنها َغائََبنَي )6َإلَيحَهمح َولََنسح ( َوالحَوزحُن يـَوحَمَئٍذ احلَح

َلُحوَن ) لََئَك ُهمح الحُمفح لََئَك الهَذيَن َخَسُروا أَنُفَسُهمح ِبَا َكانُوا بَآيَاتََنا َيظحَلُموَن ( َومَ 8َمَوازَيُنُه فَُأوح نح َخفهتح َمَوازَيُنُه فَُأوح
ُكُروَن )9) َناُكمح ُُثه َصوهرحنَاُكمح 11( َوَلَقدح َمكهنهاُكمح َِف اأَلرحَض َوَجَعلحَنا َلُكمح َفيَها َمَعاَيَش قََليالً َما َتشح  ( َوَلَقدح َخَلقح

ُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا َإاله إَبحَليَس ملَح َيُكنح َمنح السهاَجَديَن ) ُجَد 11ُُثه قـُلحَنا لَلحَمالَئَكَة اسح ( قَاَل َما َمنَـَعَك َأاله َتسح
َتُه َمنح َطنٍي ) َتَّن َمنح نَاٍر َوَخَلقح ٌر َمنحُه َخَلقح َبطح 12َإذح أََمرحُتَك قَاَل أَنَا َخيـح َها َفَما َيُكوُن َلَك َأنح تـََتَكبـهَر ( قَاَل فَاهح َمنـح

رُجح َإنهَك َمنح الصهاَغرَيَن ) َعُثوَن )13َفيَها فَاخح ( قَاَل 15( قَاَل َإنهَك َمنح الحُمنَظرَيَن )14( قَاَل أَنَظرحّن َإََل يـَوحَم يـُبـح
َتَقيَم ) َاَِنَمح ( 16فََبَما َأغحَويـحَتَّن ألَقـحُعَدنه هَلُمح َصَراَطَك الحُمسح َ أَيحَديَهمح َوَمنح َخلحَفَهمح َوَعنح أَيح ُُثه آلتَيَـنـهُهمح َمنح بـَنيح

ثـََرُهمح َشاَكرَيَن ) ُحوراً َلَمنح تََبَعَك َمنـحُهمح أَلمحأَلنه 17َوَعنح ََشَائََلَهمح َوال ِتََُد َأكح ُءوماً َمدح َها َمذح رُجح َمنـح ( قَاَل اخح
ََعنيَ  َربَا َهَذَه الشهَجَرَة 18) َجَهنهَم َمنحُكمح َأَجح َنهَة َفُكال َمنح َحيحُث َشئحُتَما َوال تـَقح ُكنح أَنحَت َوَزوحُجَك اجلح ( َويَا آَدُم اسح

ُهَما َمنح َسوحآَِتََما َوقَاَل َما 19فـََتُكونَا َمنح الظهاَلَمنَي ) َوَس هَلَُما الشهيحطَاُن لَيُبحَدَي هَلَُما َما ُوورََي َعنـح نـََهاُكَما ( فـََوسح
َاَلَديَن ) َ أَوح َتُكونَا َمنح اْلح ( َوقَاََسَُهَما َإّن َ َلُكَما َلَمنح 21رَبُُّكَما َعنح َهَذَه الشهَجَرَة َإاله َأنح َتُكونَا َمَلَكنيح
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َنهَة ( َفَدالهُُهَا بَُغُروٍر فـََلمها َذاقَا الشهَجرََة َبَدتح هَلَُما َسوحآتـُُهَما َوطَ 21النهاَصَحنَي ) َفَقا َُيحَصَفاَن َعَليحَهَما َمنح َوَرَق اجلح
( قَاال رَبـهَنا 22َبنٌي )َونَاَداُُهَا رَبُـُّهَما َأملَح أَنـحَهُكَما َعنح تَلحُكَما الشهَجَرَة َوأَُقلح َلُكَما َإنه الشهيحطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ مُ 

َنا أَنُفَسَنا َوَإنح ملَح تـَغحَفرح لََنا َوتَـ  َاَسرَيَن )ظََلمح َبطُوا بـَعحُضُكمح لَبَـعحٍض َعُدوٌّ َوَلُكمح 23رحمَححَنا لََنُكوَننه َمنح اْلح ( قَاَل اهح
تَـَقرٌّ َوَمَتاٌع َإََل َحنٍي ) َها َُّتحَرُجوَن )24ِف اأَلرحَض ُمسح ( يَا َبَّن آَدَم َقدح 25( قَاَل َفيَها حَتحيَـوحَن َوَفيَها ََتُوُتوَن َوَمنـح

ٌر َذَلَك َمنح آيَاَت اّلِلَه َلَعلهُهمح َيذه أَنَزلحَنا عَ  ( 26كهُروَن )َليحُكمح لََباساً يـَُوارَي َسوحآَتُكمح َورَيشاً َولََباُس التـهقحَوى َذَلَك َخيـح
ُهَما لَبَ  َنهَة يَنزَُع َعنـح رََج أَبـََويحُكمح َمنح اجلح َتنَـنهُكمح الشهيحطَاُن َكَما َأخح اَسُهَما َلُْيَيـَُهَما َسوحآَِتََما َإنهُه يـََراُكمح يَا َبَّن آَدَم ال يـَفح

لََياَء لَلهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن ) نـَُهمح َإنها َجَعلحَنا الشهَياَطنَي َأوح ( َوَإَذا فـََعُلوا فَاَحَشًة قَاُلوا 27ُهَو َوقََبيُلُه َمنح َحيحُث ال تـََروح
ُ أََمَرنَ  َها آبَاَءنَا َواّلِله نَا َعَليـح َشاَء أَتـَُقوُلوَن َعَلى اّلِلَه َما ال تـَعحَلُموَن )َوَجدح ( ُقلح أََمَر 28ا َّبَا ُقلح َإنه اّلِلَه ال يَأحُمُر بَالحَفحح

يَن َكَما َبَدَأُكمح تـَُعودُ  َجٍد َوادحُعوُه ُُمحَلَصنَي َلُه الدَ  َط َوأََقيُموا ُوُجوَهُكمح َعنحَد ُكلَ  َمسح يقاً ( َفرَ 29وَن )َرِبَ  بَالحَقسح
لََياَء َمنح ُدوَن اّلِلَه َوَُيحَسُبونَ  َتُدوَن ) َهَدى َوَفرَيقاً َحقه َعَليحَهمح الضهالَلُة َإنـهُهمح اَّتهَُذوا الشهَياَطنَي َأوح ( يَا 31أَنـهُهمح ُمهح

رَُفوا َإنه  رَبُوا َوال ُتسح َجٍد وَُكُلوا َواشح رََفنَي )َبَّن آَدَم ُخُذوا زَيَنَتُكمح َعنحَد ُكلَ  َمسح ( ُقلح َمنح َحرهَم زَيَنَة 31ُه ال ُيَُبُّ الحُمسح
نـحَيا خَ  ََياَة الدُّ رََج لََعَباَدَه َوالطهيَ َباَت َمنح الر َزحَق ُقلح َهَي لَلهَذيَن آَمُنوا ِف احلح اَلَصًة يـَوحَم الحَقَياَمَة َكَذَلَك اّلِلَه الهَت َأخح

قَ  32ُموَن )نـَُفصَ ُل اآليَاَت لََقوحٍم يـَعحلَ  َ َوالحبَـغحَي بََغْيحَ احلَح َها َوَما َبَطَن َواإَلُثح َا َحرهَم َرِبَ  الحَفَواَحَش َما َظَهَر َمنـح ( ُقلح َإَّنه
رَُكوا بَاّلِلَه َما ملَح يـُنَـز َلح بََه ُسلحطَاناً َوَأنح تـَُقوُلوا َعَلى اّلِلَه َما رَُكوا بَاّلِلَه َوَأنح ُتشح ( َوَلُكلَ  أُمهٍة 33تـَعحَلُموَن )ال  َوَأنح ُتشح

َدُموَن ) تَـقح َتأحَخُروَن َساَعًة َوال َيسح ( يَا َبَّن آَدَم َإمها يَأحتَيَـنهُكمح ُرُسٌل َمنحُكمح يـَُقصُّوَن 34َأَجٌل فََإَذا َجاَء َأَجُلُهمح ال َيسح
َلَح َفال َخوحٌف َعَليحَهمح وَ  َها 35ال ُهمح َُيحَزنُوَن )َعَليحُكمح آيَاِت َفَمنح اتـهَقى َوَأصح بَـُروا َعنـح َتكح ( َوالهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاتََنا َواسح

َحاُب النهاَر ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن ) لََئَك َأصح لََئَك 36أُوح ( َفَمنح َأظحَلُم ِمهنح افـحتَـَرى َعَلى اّلِلَه َكَذباً أَوح َكذهَب بَآيَاتََه أُوح
ُعوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه قَ يـََناهُلُمح َنَصيبُـُهمح مَ  اُلوا نح الحَكَتاَب َحَّته َإَذا َجاَءتـحُهمح ُرُسلَُنا يـَتَـَوفـهوحنـَُهمح قَاُلوا أَيحَن َما ُكنُتمح َتدح

نَ  ( قَاَل ادحُخُلوا َِف أَُمٍم َقدح َخَلتح َمنح قَـ 37َضلُّوا َعنها َوَشَهُدوا َعَلى أَنـحُفَسَهمح أَنـهُهمح َكانُوا َكاَفرَيَن ) بحَلُكمح َمنح اجلَح
َراهُ  يعاً قَاَلتح ُأخح تَـَها َحَّته َإَذا ادهارَُكوا َفيَها َجََ مح أُلوالُهمح رَبـهَنا َهُؤالَء َواإَلنَس ِف النهاَر ُكلهَما َدَخَلتح أُمهٌة َلَعَنتح ُأخح

َراُهمح َفَما  38َوَلَكنح ال تـَعحَلُموَن )َأَضلُّونَا َفآَِتَمح َعَذاباً َضعحفاً َمنح النهاَر قَاَل َلُكلٍ  َضعحٌف  ( َوقَاَلتح أُوالُهمح أُلخح
َسُبوَن ) َنا َمنح َفضحٍل َفُذوُقوا الحَعَذاَب ِبَا ُكنُتمح َتكح َها ال 39َكاَن َلُكمح َعَليـح بَـُروا َعنـح َتكح ( َإنه الهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاتََنا َواسح

رََمنَي ) تـَُفتهُح هَلُمح أَبـحَواُب السهَماءَ  ََياَط وََكَذَلَك ََنحزَي الحُمجح َمُل َِف َسمَ  اْلح َنهَة َحَّته يََلَج اجلَح ُخُلوَن اجلح ( 41َوال َيدح
( َوالهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت ال 41هَلُمح َمنح َجَهنهَم َمَهاٌد َوَمنح فـَوحَقَهمح َغَواٍش وََكَذَلَك ََنحزَي الظهاَلَمنَي )

َنهَة ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن ) لََئَك َأصحَحاُب اجلح َعَها أُوح ( َونـََزعحَنا َما ِف ُصُدورََهمح َمنح َغلٍ  َِتحرَي 42ُنَكلَ ُف نـَفحساً َإاله ُوسح
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َتَدَي َلوح  ُد ّلَِلَه الهَذي َهَدانَا هَلََذا َوَما ُكنها لَنَـهح مح ُ َلَقدح َجاَءتح ُرُسُل رَب ََنا َمنح حَتحَتَهمح األَنـحَهاُر َوقَاُلوا احلَح ال َأنح َهَدانَا اّلِله
َنهُة أُورَثـحُتُموَها ِبَا ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن ) قَ  َونُوُدوا َأنح تَلحُكمح اجلح َحاَب النهاَر َأنح َقدح 43بَاحلَح َنهَة َأصح ( َونَاَدى َأصحَحاُب اجلح

نَا َما َوَعَدنَا رَبُـَّنا َحق اً فـََهلح  نَـُهمح َأنح َلعحَنُة اّلِلَه َعَلى َوَجدح ُُتح َما َوَعَد رَبُُّكمح َحق اً قَاُلوا نـََعمح فََأذهَن ُمَؤذَ ٌن بـَيـح َوَجدح
ُغونـََها َعَوجاً َوُهمح بَاآلَخَرَة َكاَفُروَن )44الظهاَلَمنَي ) نَـُهَما َحَجاٌب 45( الهَذيَن َيُصدُّوَن َعنح َسَبيَل اّلِلَه َويـَبـح ( َوبـَيـح

ُخلُ وَ  َنهَة َأنح َسالٌم َعَليحُكمح ملَح َيدح وَها َوُهمح َيطحَمُعوَن َعَلى اأَلعحَراَف رََجاٌل يـَعحرَُفوَن ُكالًّ َبَسيَماُهمح َونَاَدوحا َأصحَحاَب اجلح
( َونَاَدى 47وحَم الظهاَلَمنَي )( َوَإَذا ُصرََفتح أَبحَصاُرُهمح تَلحَقاَء َأصحَحاَب النهاَر قَاُلوا رَبـهَنا ال َِتحَعلحَنا َمَع الحقَ 46)

ربَُ  َتكح َحاُب اأَلعحَراَف رََجاالً يـَعحرَُفونـَُهمح َبَسيَماُهمح قَالُوا َما أَغحََن َعنحُكمح ََجحُعُكمح َوَما ُكنُتمح َتسح ( أََهُؤالَء 48وَن )َأصح
َنهةَ  ٍَة ادحُخُلوا اجلح ُ َبَرمحح ُتمح ال يـََناهُلُمح اّلِله ( َونَاَدى َأصحَحاُب النهاَر 49ال َخوحٌف َعَليحُكمح َوال أَنـحُتمح حَتحَزنُوَن ) الهَذيَن أَقحَسمح

ُ قَاُلوا َإنه اّلِلَه َحرهَمُهَما َنا َمنح الحَماَء أَوح ِمها َرَزَقُكمح اّلِله َنهَة َأنح أََفيُضوا َعَليـح ( الهَذيَن 51َعَلى الحَكاَفرَيَن ) َأصحَحاَب اجلح
نـحَيا فَالحيَـوحَم نَنَساُهمح َكَما َنُسوا لََقاَء يـَوحَمَهمح َهَذا وَ اَّتهَُذوا دَ  ََياُة الدُّ َما َكانُوا بَآيَاتََنا ينَـُهمح هَلحواً َوَلَعباً َوَغرهتـحُهمح احلح

ًَة لََقوحٍم يـُؤحَمنُ 51ََيحَحُدوَن ) َناُهمح َبَكَتاٍب َفصهلحَناُه َعَلى َعلحٍم ُهًدى َوَرمحح ( َهلح يَنظُُروَن َإاله 52وَن )( َوَلَقدح َجئـح
قَ  فـََهلح لَ  َفُعوا لََنا تَأحَويَلُه يـَوحَم يَأحِت تَأحَويُلُه يـَُقوُل الهَذيَن َنُسوُه َمنح قـَبحُل َقدح َجاَءتح ُرُسُل رَب ََنا بَاحلَح َنا َمنح ُشَفَعاَء فـََيشح

َر الهَذي ُكنها نـَعحَمُل َقدح  تَـُروَن ) َأوح نـَُردُّ فـَنَـعحَمَل َغيـح ُ 53َخَسُروا أَنُفَسُهمح َوَضله َعنـحُهمح َما َكانُوا يـَفح ( َإنه رَبهُكمح اّلِله
َس  الهَذي َخَلَق السهَمَواتَ  تَـَوى َعَلى الحَعرحَش يـُغحَشي اللهيحَل النـهَهاَر َيطحلُُبُه َحَثيثاً َوالشهمح َواأَلرحَض ِف َستهَة أَيهاٍم ُُثه اسح

ُ َربُّ الحَعاَلَمنَي )َوالحَقَمَر  ُر تـََباَرَك اّلِله َلحُق َواأَلمح َيًة 54َوالنُُّجوَم ُمَسخهرَاٍت بََأمحرََه َأال َلُه اْلح ( ادحُعوا رَبهُكمح َتَضرُّعاً َوُخفح
َسُدوا ِف اأَلرحَض بـَعحَد َإصحالَحَها َوادحُعوُه َخوحفاً 55َإنهُه ال ُيَُبُّ الحُمعحَتَديَن ) ََة اّلِلَه َقرَيٌب  ( َوال تـُفح َوَطَمعاً َإنه َرمحح

َسَننَي ) َناُه لَبَـ 56َمنح الحُمحح ََتَه َحَّته َإَذا أَقـَلهتح َسَحاباً ثََقاالً ُسقح َ َيَديح َرمحح راً بـَنيح َلٍد ( َوُهَو الهَذي يـُرحَسُل الر َيَاَح ُبشح
َنا بََه َمنح كُ  َرجح ( َوالحبَـَلُد الطهيَ ُب 57لَ  الثهَمرَاَت َكَذَلَك َُنحرَُج الحَموحَتى لََعلهُكمح َتذَكهُروَن )َميَ ٍت فَأَنَزلحَنا بََه الحَماَء فََأخح

ُكرُ  ( َلَقدح أَرحَسلحَنا 58وَن )َُيحرُُج نـََباتُُه بََإذحَن رَب ََه َوالهَذي َخُبَث ال َُيحرُُج َإاله َنَكداً َكَذَلَك ُنَصرَ ُف اآليَاَت لََقوحٍم َيشح
( قَاَل 59ٍم َعَظيٍم )اً َإََل قـَوحَمَه فـََقاَل يَا قـَوحَم اعحُبُدوا اّلِلَه َما َلُكمح َمنح َإَلٍه َغيـحرُُه َإّن َ َأَخاُف َعَليحُكمح َعَذاَب يـَوح نُوح

 َرُسوٌل َمنح َربَ  الحَعاَلَمنَي ( قَاَل يَا قـَوحَم لَيحَس ِب َضاللٌَة َوَلَكّنَ  61الحَمأل َمنح قـَوحَمَه َإنها لَنَـَراَك ِف َضالٍل ُمَبنٍي )
ٌر َمنح 62( أُبـَلَ ُغُكمح رََساالَت َرِبَ  َوأَنَصُح َلُكمح َوَأعحَلُم َمنح اّلِلَه َما ال تـَعحَلُموَن )61) ( َأَوَعَجبحُتمح َأنح َجاءَُكمح ذَكح

َناُه َوالهَذيَن َمَعُه ِف الحُفلحَك َوأَغحَرقـحَنا 63مَحُوَن )رَبَ ُكمح َعَلى َرُجٍل َمنحُكمح لَيُنَذرَُكمح َولََتتـهُقوا َوَلَعلهُكمح تـُرح  ( َفَكذهبُوُه فََأََنيـح
( َوَإََل َعاٍد َأَخاُهمح ُهوداً قَاَل يَا قـَوحَم اعحُبُدوا اّلِلَه َما َلُكمح َمنح َإَلٍه 64الهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاتََنا إَنـهُهمح َكانُوا قـَوحماً َعَمنَي )

( 66( قَاَل الحَمأل الهَذيَن َكَفُروا َمنح قـَوحَمَه َإنها لَنَـَراَك ِف َسَفاَهٍة َوَإنها لََنظُنَُّك َمنح الحَكاَذَبنَي )65أََفال تـَتـهُقوَن ) َغيـحرُهُ 
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َرِبَ  َوأَنَا َلُكمح نَاَصٌح أََمنٌي  ( أُبـَلَ ُغُكمح رََساالتَ 67قَاَل يَا قـَوحَم لَيحَس ِب َسَفاَهٌة َوَلَكّنَ  َرُسوٌل َمنح َربَ  الحَعاَلَمنَي )
ٌر َمنح رَبَ ُكمح َعَلى َرُجٍل َمنحُكمح لَيُنَذرَُكمح َواذحُكُروا َإذح َجَعَلُكمح ُخَلَفا68) َء َمنح بـَعحَد قـَوحَم ( َأَوَعَجبحُتمح َأنح َجاءَُكمح ذَكح

طًَة فَاذحُكُروا آالَء اّلِلهَ  َلحَق َبسح َلُحوَن ) نُوٍح َوزَادَُكمح ِف اْلح َدُه َوَنَذَر َما  69َلَعلهُكمح تـُفح َ َوحح ( قَالُوا َأَجئحتَـَنا لَنَـعحُبَد اّلِله
ٌس َوَغَضٌب 71َكاَن يـَعحُبُد آبَاُؤنَا فَأحتََنا ِبَا تََعُدنَا َإنح ُكنَت َمنح الصهاَدَقنَي ) ( قَاَل َقدح َوَقَع َعَليحُكمح َمنح رَبَ ُكمح رَجح

ُ َّبَا َمنح ُسلحطَاٍن فَانَتَظُروا َإّن َ َمَعُكمح َمنح َأُِتَاَدُلوَنَّن ِف  َاٍء ََسهيحُتُموَها أَنـحُتمح َوآبَاؤُُكمح َما نـَزهَل اّلِله ( 71الحُمنَتَظرَيَن ) َأَسح
بُوا بَآيَاتََنا َوَما ٍَة َمنها َوَقطَعحَنا َداَبَر الهَذيَن َكذه َناُه َوالهَذيَن َمَعُه َبَرمحح ( َوَإََل ََثُوَد َأَخاُهمح 72َكانُوا ُمؤحَمَننَي )  فََأََنيـح

َ َما َلُكمح َمنح َإَلٍه َغيـحرُُه َقدح َجاَءتحُكمح بـَيَ َنٌة َمنح رَبَ ُكمح َهَذَه  نَاَقُة اّلِلَه َلُكمح آيًَة َفَذُروَها َصاحَلاً قَاَل يَا قـَوحَم اعحُبُدوا اّلِله
( َواذحُكُروا َإذح َجَعَلُكمح ُخَلَفاَء َمنح بـَعحَد َعاٍد 73وَها َبُسوٍء فـََيأحُخذَُكمح َعَذاٌب أَلَيٌم )تَأحُكلح ِف أَرحَض اّلِلَه َوال ََتَسُّ 

ََباَل بـُُيوتاً فَاذحُكُروا آالَء اّلِلَه  َض َوال تـَعحثـَوحا َِف اأَلرح َوبـَوهَأُكمح ِف اأَلرحَض تـَتهَخُذوَن َمنح ُسُهوهَلَا ُقُصوراً َوتـَنحَحُتوَن اجلح
َسَديَن ) ُهمح أَتـَعحَلُموَن َأنه َصاحلَ 74ُمفح َعُفوا َلَمنح آَمَن َمنـح ُتضح بَـُروا َمنح قـَوحَمَه لَلهَذيَن اسح َتكح اً ( قَاَل الحَمأل الهَذيَن اسح

بَـُروا َإنه 75ُمرحَسٌل َمنح رَب ََه قَاُلوا إَنها ِبَا أُرحَسَل بََه ُمؤحَمُنوَن ) َتكح ( 76ا بَالهَذي آَمنُتمح بََه َكاَفُروَن )( قَاَل الهَذيَن اسح
َر َرّبَ َمح َوقَاُلوا يَا َصاَلُح ائحَتَنا ِبَا تََعُدنَا َإنح ُكنَت َمنح الحُمرحسَ  َفُة 77َلنَي )فـََعَقُروا النهاَقَة َوَعتَـوحا َعنح أَمح ( فََأَخَذتـحُهمح الرهجح

َبُحوا َِف َدارََهمح َجاَثَنَي ) ُت َلُكمح َوَلَكنح ال ( فـَتَـوَ 78فََأصح َله َعنـحُهمح َوقَاَل يَا قـَوحَم َلَقدح أَبـحَلغحُتُكمح رََساَلَة َرِبَ  َوَنَصحح
( 81( َوُلوطاً َإذح قَاَل لََقوحَمَه أَتَأحتُوَن الحَفاَحَشَة َما َسبَـَقُكمح َّبَا َمنح َأَحٍد َمنح الحَعاَلَمنَي )79حتَُبُّوَن النهاَصَحنَي )

رَُفوَن )َإنهُكمح لَ  َوًة َمنح ُدوَن النَ َساَء َبلح أَنـحُتمح قـَوحٌم ُمسح ( َوَما َكاَن َجَواَب قـَوحَمَه َإاله َأنح قَاُلوا 81َتأحُتوَن الر ََجاَل َشهح
رَُجوُهمح َمنح قـَرحيََتُكمح َإنـهُهمح أُنَاٌس يـََتَطههُروَن ) َرأَتَُه كَ 82َأخح َلُه َإاله امح َناُه َوَأهح َطرحنَا 83اَنتح َمنح الحَغاَبرَيَن )( فََأََنيـح ( َوأَمح

رََمنَي ) َيَن َأَخاُهمح ُشَعيحباً قَاَل يَا قـَوحَم اعحُبُدوا اّلِلَه َما َلُكمح 84َعَليحَهمح َمَطراً فَانظُرح َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الحُمجح ( َوَإََل َمدح
َياَءُهمح َوال تـُفحَسُدوا ِف َمنح َإَلٍه َغيـحرُُه َقدح َجاَءتحُكمح بـَيَ َنٌة َمنح رَب َ  ُكمح فََأوحُفوا الحَكيحَل َوالحَميَزاَن َوال تـَبحَخُسوا النهاَس َأشح

ٌر َلُكمح َإنح ُكنُتمح ُمؤحَمَننَي ) ُعُدوا َبُكلَ  َصَراٍط تُوَعُدوَن َوَتُصدُّوَن َعنح 85اأَلرحَض بـَعحَد َإصحالَحَها َذَلُكمح َخيـح ( َوال تـَقح
َسَديَن َمنح آَمَن بََه َوتـَبـحُغونـََها َعَوجاً َواذحُكُروا َإذح ُكنُتمح قََلياًل َفَكثـهرَُكمح َوانظُُروا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الحمُ  َسَبيَل اّلِلهَ  فح

ُر ( َوَإنح َكاَن طَائََفٌة َمنحُكمح آَمُنوا بَالهَذي أُرحَسلحُت بََه َوطَائََفٌة ملَح يـُؤحَمُنوا فَاصحربُوا َحَّته 86) نَـَنا َوُهَو َخيـح ُ بـَيـح َُيحُكَم اّلِله
َاَكَمنَي ) رََجنهَك يَا ُشَعيحُب َوالهَذيَن آَمُنوا َمَعَك َمنح قـَرحيََتنَ 87احلح بَـُروا َمنح قـَوحَمَه لَُنخح َتكح ا َأوح ( قَاَل الحَمأل الهَذيَن اسح

ُ ( 88لَتَـُعوُدنه ِف َملهَتَنا قَاَل َأَوَلوح ُكنها َكارََهنَي ) نَا ِف َملهَتُكمح بـَعحَد َإذح ََنهانَا اّلِله َقدح افـحتَـَريـحَنا َعَلى اّلِلَه َكَذباً َإنح ُعدح
ٍء َعلحماً َعلَ  ُ رَبُـَّنا َوَسَع رَبُـَّنا ُكله َشيح َها َوَما َيُكوُن لََنا َأنح نـَُعوَد َفيَها َإاله َأنح َيَشاَء اّلِله افـحَتحح  ى اّلِلَه تـَوَكهلحَنا رَبـهَناَمنـح

ُر الحَفاحَتَنَي ) قَ  َوأَنحَت َخيـح َ قـَوحَمَنا بَاحلَح نَـَنا َوبـَنيح ( َوقَاَل الحَمأل الهَذيَن َكَفُروا َمنح قـَوحَمَه لََئنح اتـهبَـعحُتمح ُشَعيحباً َإنهُكمح 89بـَيـح
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َبُحوا ِف َدارََهمح َجاَثََ 91َإذاً َْلَاَسُروَن ) َفُة فََأصح ( الهَذيَن َكذهبُوا ُشَعيحباً َكَأنح ملَح يـَغحنَـوحا َفيَها 91نَي )( فََأَخَذتـحُهمح الرهجح
َاَسرَيَن ) ُت 92الهَذيَن َكذهبُوا ُشَعيحباً َكانُوا ُهمح اْلح ( فـَتَـَوَله َعنـحُهمح َوقَاَل يَا قـَوحَم لََقدح أَبـحَلغحُتُكمح رََساالَت َرِبَ  َوَنَصحح

َلَها بَالحَبأحَساَء َوالضهرهاَء 93اَفرَيَن )َلُكمح َفَكيحَف آَسى َعَلى قـَوحٍم كَ  نَا َأهح ( َوَما أَرحَسلحَنا َِف قـَرحيٍَة َمنح َنَبٍ  َإاله َأَخذح
َسَنَة َحَّته َعَفوا َوقَاُلوا َقدح َمسه آبَاَءنَا الضهرهاُء َوا94َلَعلهُهمح َيضهرهُعوَن ) لحَنا َمَكاَن السهيَ َئَة احلَح لسهرهاُء ( ُُثه َبده

ُعُروَن ) نَاُهمح بـَغحَتًة َوُهمح ال َيشح َنا َعَليحَهمح بـَرََكاٍت َمنح السهَماَء 95فََأَخذح َل الحُقَرى آَمُنوا َواتـهَقوحا لََفَتحح ( َوَلوح َأنه أَهح
َنا َعَليحَهمح بـَرََكاٍت َمنح السهَماَء َواأَلرحَض َوَلَكنح َكذهبُوا فََأخَ  َسُبوَن )َواأَلرحَض َلَفَتحح نَاُهمح ِبَا َكانُوا َيكح ( أَفََأَمَن 96ذح

ُل الحُقَرى َأنح يَأحتَيَـُهمح بَأحُسَنا بـََياتاً َوُهمح نَاَئُموَن ) ُل الحُقَرى َأنح يَأحتَيَـُهمح بَأحُسَنا ُضًحى َوُهمح يـَلحَعُبوَن 97َأهح ( َأَوأََمَن َأهح
َر اّلِلَه َفال يَأحَمُن 98) َاَسُروَن )( أَفََأَمُنوا َمكح َر اّلِلَه َإاله الحَقوحُم اْلح َد لَلهَذيَن يَرَثُوَن اأَلرحَض َمنح بـَعحَد 99َمكح ( َأوملَح يـَهح

َمُعوَن ) َناُهمح َبُذنُوَّبَمح َوَنطحَبُع َعَلى قـُُلوَّبَمح فـَُهمح ال َيسح َلَها َأنح َلوح َنَشاُء َأَصبـح ( تَلحَك الحُقَرى نـَُقصُّ َعَليحَك 111َأهح
ُ َعَلى قـُُلوَب نح أَنـحَباَئَها َوَلَقدح َجاَءتـحُهمح ُرُسُلُهمح بَالحبَـيَ َناَت َفَما َكانُوا لَيُـؤحَمُنوا ِبَا َكذهبُوا َمنح قـَبحُل َكَذلَ مَ  َك َيطحَبُع اّلِله

ثـََرُهمح َلفَ 111الحَكاَفرَيَن ) نَا َأكح ٍد َوَإنح َوَجدح َثرََهمح َمنح َعهح نَا أَلكح ( ُُثه بـََعثـحَنا َمنح بـَعحَدَهمح 112اَسَقنَي )( َوَما َوَجدح
َسَديَن ) ( َوقَاَل ُموَسى يَا َفرحَعوحُن 113ُموَسى بَآيَاتََنا َإََل َفرحَعوحَن َوَمَلَئَه َفظََلُموا َّبَا فَانظُرح َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الحُمفح

قه َقدح َجئحُتُكمح بَبَـيَ َنٍة َمنح رَبَ ُكمح ( َحَقيٌق َعَلى أَ 114َإّن َ َرُسوٌل َمنح َربَ  الحَعاَلَمنَي ) نح ال أَُقوَل َعَلى اّلِلَه َإاله احلَح
َرائَيَل ) ( فَأَلحَقى 116( قَاَل َإنح ُكنَت َجئحَت بَآيٍَة فَأحَت َّبَا َإنح ُكنَت َمنح الصهاَدَقنَي )115فََأرحَسلح َمَعي َبَّن َإسح
( قَاَل الحَمأل َمنح قـَوحَم َفرحَعوحَن 118( َونـَزََع َيَدُه فََإَذا َهَي بـَيحَضاُء لَلنهاَظرَيَن )117 )َعَصاُه فََإَذا َهَي ثـُعحَباٌن ُمَبنيٌ 

( قَاُلوا أَرحَجَه َوَأَخاُه َوأَرحَسلح 111( يُرَيُد َأنح ُُيحرََجُكمح َمنح أَرحَضُكمح َفَماَذا تَأحُمُروَن )119َإنه َهَذا َلَساَحٌر َعَليٌم )
راً َإنح  112( يَأحتُوَك َبُكلَ  َساَحٍر َعَليٍم )111َمَداَئَن َحاَشرَيَن )ِف الح  ( َوَجاَء السهَحَرُة َفرحَعوحَن قَالُوا َإنه لََنا أَلجح

َي َوَإمها َأنح َنُكوَن ( قَاُلوا يَا ُموَسى َإمها َأنح تـُلحقَ 114( قَاَل نـََعمح َوَإنهُكمح َلَمنح الحُمَقرهَبنَي )113ُكنها ََنحُن الحَغالََبنَي )
ٍر َعَظيٍم )115ََنحُن الحُملحَقنَي ) تَـرحَهُبوُهمح َوَجاُءوا َبَسحح ( 116( قَاَل أَلحُقوا فـََلمها أَلحَقوحا َسَحُروا أَعحنُيَ النهاَس َواسح

َنا َإََل ُموَسى َأنح أَلحَق َعَصاَك فََإَذا َهَي تـَلحَقُف َما يَأحَفُكوَن ) قُّ َوَبَطَل َما َكانُوا يـَعحَمُلوَن ( 117َوأَوحَحيـح فـََوَقَع احلَح
( قَاُلوا آَمنها َبَربَ  الحَعاَلَمنَي 121( َوأُلحَقَي السهَحَرُة َساَجَديَن )119( فـَُغَلُبوا ُهَناَلَك َوانَقَلُبوا َصاَغرَيَن )118)
ٌر َمَكرحَُتُوُه ِف ( قَاَل َفرحَعوحُن آَمنُتمح بََه قـَبح 122( َربَ  ُموَسى َوَهاُروَن )121) َل َأنح آَذَن َلُكمح َإنه َهَذا َلَمكح

َلَها َفَسوحَف تـَعحَلُموَن ) َها أَهح رَُجوا َمنـح ( ألَقطَ َعنه أَيحَدَيُكمح َوأَرحُجَلُكمح َمنح َخالٍف ُُثه ألَصلَ بَـنهُكمح 123الحَمَديَنَة لَُتخح
ََعنَي ) ( َوَما تَنَقُم َمنها َإاله َأنح آَمنها بَآيَاَت رَب ََنا َلمها َجاَءتـحَنا رَبـهَنا أَفحرَغح 125ُمنَقَلُبوَن )( قَاُلوا َإنها َإََل رَب ََنا 124َأَجح

َلَمنَي ) اً َوتـََوفـهَنا ُمسح َنا َصربح َسُدوا َِف اأَلرحَض 126َعَليـح ( َوقَاَل الحَمأل َمنح قـَوحَم َفرحَعوحَن أََتَذُر ُموَسى َوقـَوحَمُه لَيُـفح
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َي َنَساَءُهمح َوَإنها فـَوحقـَُهمح قَاَهُروَن )وَ  َتحح ( قَاَل ُموَسى لََقوحَمَه 127َيَذَرَك َوآهَلََتَك قَاَل َسنُـَقتَ ُل أَبـحَناَءُهمح َوَنسح
َتَعيُنوا بَاّلِلَه َواصحربُوا َإنه اأَلرحَض ّلَِلَه يُورَثـَُها َمنح َيَشاُء َمنح َعَباَدَه َوالحَعاَقَبُة لَلح  ( قَاُلوا أُوَذيَنا َمنح قـَبحَل 128ُمتهَقنَي )اسح

َلَفُكمح َِف اأَلرحَض  َتخح َلَك َعُدوهُكمح َوَيسح فـََينظَُر َكيحَف تـَعحَمُلوَن َأنح تَأحتَيَـَنا َوَمنح بـَعحَد َما َجئحتَـَنا قَاَل َعَسى رَبُُّكمح َأنح يـُهح
نَا آَل َفرحَعوحَن بَالسَ َننَي وَ 129) َسَنُة 131نـَقحٍص َمنح الثهَمرَاَت َلَعلهُهمح َيذهكهُروَن )( َوَلَقدح َأَخذح ( فََإَذا َجاَءتـحُهمح احلَح

َا طَائَُرُهمح َعنحَد اّلِلهَ  ثـََرُهمح ال يـَعحَلُموَن  قَاُلوا لََنا َهَذَه َوَإنح ُتَصبـحُهمح َسيَ َئٌة َيطهيـهُروا ِبُوَسى َوَمنح َمَعُه َأال َإَّنه َوَلَكنه َأكح
َحَرنَا َّبَا َفَما ََنحُن َلَك ِبُؤحَمَننَي )131) َما تَأحتََنا بََه َمنح آيٍَة لََتسح ( فََأرحَسلحَنا َعَليحَهمح الطُّوفَاَن 132( َوقَاُلوا َمهح

بَـُروا وََكانُوا قـَوحماً ُُمحرََمنيَ  َتكح َراَد َوالحُقمهَل َوالضهَفادََع َوالدهَم آيَاٍت ُمَفصهالٍت فَاسح ( َوَلمها َوَقَع َعَليحَهمح 133) َواجلَح
َز لَنُـؤحَمَننه َلَك وَ  ُز قَاُلوا يَا ُموَسى ادحُع لََنا رَبهَك ِبَا َعَهَد َعنحَدَك لََئنح َكَشفحَت َعنها الر َجح لَنُـرحَسَلنه َمَعَك َبَّن الر َجح

َرائَيَل ) َز َإََل َأَجلٍ 134َإسح ُهمح الر َجح َنا َعنـح ُهمح 135ُهمح بَالَُغوُه َإَذا ُهمح يَنُكُثوَن ) ( فـََلمها َكَشفح َنا َمنـح ( فَانتَـَقمح
َها َغاَفَلنَي ) بُوا بَآيَاتََنا وََكانُوا َعنـح َتضحَعُفوَن 136فََأغحَرقـحَناُهمح َِف الحَيمَ  بَأَنـهُهمح َكذه ( َوأَوحرَثـحَنا الحَقوحَم الهَذيَن َكانُوا ُيسح

َرائَيَل ِبَا َصبَـُروا َوَدمهرحنَا َما  َمَشارََق اأَلرحَض َوَمَغارَبَـ  ََن َعَلى َبَّن َإسح سح َنا َفيَها َوََتهتح َكَلَمُة رَبَ َك احلُح َكاَن َها الهَت بَارَكح
َنُع َفرحَعوحُن َوقـَوحُمُه َوَما َكانُوا يـَعحرَُشوَن ) َر فَأَتـَوحا َعَلى قَـ 137َيصح َرائَيَل الحَبحح وحٍم يـَعحُكُفوَن َعَلى ( َوَجاَوزحنَا بََبَّن َإسح

َعل لََنا َإهَلاً َكَما هَلُمح آهَلٌَة قَاَل َإنهُكمح قـَوحٌم َِتحَهُلوَن ) َناٍم هَلُمح قَاُلوا يَا ُموَسى اجح ( َإنه َهُؤالَء ُمَتبـهٌر َما ُهمح 138َأصح
َر اّلِلَه أَبحَغيُكمح 139َفيَه َوبَاَطٌل َما َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) ( َوَإذح 141َإهَلاً َوُهَو َفضهَلُكمح َعَلى الحَعاَلَمنَي ) ( قَاَل َأَغيـح

ُيوَن َنَساءَُكمح َوَِف  َتحح َناُكمح َمنح آَل َفرحَعوحَن َيُسوُموَنُكمح ُسوَء الحَعَذاَب يـَُقتَ ُلوَن أَبـحَناءَُكمح َوَيسح  َذَلُكمح َبالٌء َمنح َأََنيـح
نَا ُموَسى ثَ 141رَبَ ُكمح َعَظيٌم ) َلًة َوقَاَل ُموَسى ( َوَواَعدح ٍر فـََتمه َميَقاُت رَب ََه أَرحبََعنَي لَيـح َناَها بََعشح َمح َلًة َوأَتح الَثنَي لَيـح

َسَديَن ) َلحح َوال تـَتهَبعح َسَبيَل الحُمفح َّن َِف قـَوحَمي َوَأصح ُلفح ( َوَلمها َجاَء ُموَسى َلَميَقاتََنا وََكلهَمُه 142أَلَخيَه َهاُروَن اخح
تَـَقره َمَكانَُه َفَسوحفَ رَبُُّه  ََبَل فََإنح اسح تـََراّن فـََلمها َِتَلهى  قَاَل َربَ  أََرّن أَنظُرح إَلَيحَك قَاَل َلنح تـََراّن َوَلَكنح انظُرح َإََل اجلح

( قَاَل 143يحَك َوأَنَا َأوهُل الحُمؤحَمَننَي )رَبُُّه لَلحَجَبَل َجَعَلُه دَك اً َوَخره ُموَسى َصَعقاً فـََلمها أَفَاَق قَاَل ُسبحَحاَنَك تـُبحُت إَلَ 
َنا َلُه 144يَا ُموَسى َإّن َ اصحطََفيحُتَك َعَلى النهاَس َبرََساالِت َوَبَكالَمي َفُخذح َما آتـَيحُتَك وَُكنح َمنح الشهاَكرَيَن ) ( وََكَتبـح

ٍء َموحَعظًَة َوتـَفحَصيالً َلُكل َ  َسَنَها َسأُرَيُكمح َداَر  ِف األَلحَواَح َمنح ُكلَ  َشيح َها بَُقوهٍة َوأحُمرح قـَوحَمَك يَأحُخُذوا بََأحح ٍء َفُخذح َشيح
قَ  َوَإنح يـََروحا ُكله آيٍَة ال يـُؤحَمُنوا ّبََ 145الحَفاَسَقنَي ) ا ( َسَأصحَرُف َعنح آيَاِت الهَذيَن يـََتَكبـهُروَن ِف اأَلرحَض بََغْيحَ احلَح

َد ال يـَتهَخُذوُه َسَبياًل َوَإنح يـََروحا َسَبيَل الَغيَ  يـَتهَخُذوُه َسبَياًل َذَلَك بَأَنـهُهمح َكذهبُوا بَآيَ َوَإنح يـََروحا َسَبي اتََنا وََكانُوا َل الرُّشح
َها َغاَفَلنَي ) َن َإاله َما َكانُوا يـَعحَمُلوَن ( َوالهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاتََنا َولََقاَء اآلَخَرَة َحَبَطتح أَعحَماهُلُمح َهلح َُيحَزوح 146َعنـح

اًل َجَسداً َلُه ُخَواٌر َأملَح يـََروحا أَنهُه ال ُيَكلَ ُمُهمح 147) َديَهمح ( َواَّتهََذ قـَوحُم ُموَسى َمنح بـَعحَدَه َمنح ُحَليَ َهمح َعجح  َوال يـَهح
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يَهمح َورَأَوحا أَنـهُهمح َقدح َضلُّوا قَاُلوا لََئنح ملَح يـَرحمَححَنا رَبُـَّنا َويـَغحَفرح ( َوَلمها ُسَقَط ِف أَيحدَ 148َسَبيالً اَّتهَُذوُه وََكانُوا ظَاَلَمنَي )
َاَسرَيَن ) ُتُموّن َمنح بـَعحَدي 149لََنا لََنُكوَننه َمنح اْلح َباَن َأَسفاً قَاَل بَئحَسَما َخَلفح ( َوَلمها َرَجَع ُموَسى َإََل قـَوحَمَه َغضح

َر  َعُفوّن َأَعَجلحُتمح أَمح َتضح تُـُلوَنَّن رَبَ ُكمح َوأَلحَقى األَلحَواَح َوَأَخَذ َبَرأحَس َأَخيَه ََيُرُُّه َإلَيحَه قَاَل ابحَن أُمه َإنه الحَقوحَم اسح  وََكاُدوا يـَقح
َمتح ِب اأَلعحَداَء َوال َِتحَعلحَّن َمَع الحَقوحَم الظهاَلَمنَي ) ََتَك ( قَاَل َربَ  اغحَفرح َل 151َفال ُتشح  َوأَلَخي َوأَدحَخلحَنا ِف َرمحح

نـحَيا وََكَذَلَك 151َوأَنحَت أَرحَحُم الرهامَحَنَي ) ََياَة الدُّ َل َسيَـَناهُلُمح َغَضٌب َمنح َرّبَ َمح َوَذلهٌة ِف احلح ( َإنه الهَذيَن اَّتهَُذوا الحَعجح
ََتَيَن ) َئاَت ُُثه تَابُوا َمنح بـَعحَدَها َوآَمُنوا َإنه رَبهَك َمنح بـَعحَدَها َلَغُفوٌر َرَحيٌم ( َوالهَذيَن َعَمُلوا السهي َ 152ََنحزَي الحُمفح

ٌَة لَلهَذيَن ُهمح لََرّبَ َمح يـَرح 153) َخَتَها ُهًدى َوَرمحح َهُبوَن ( َوَلمها َسَكَت َعنح ُموَسى الحَغَضُب َأَخَذ األَلحَواَح َوِف ُنسح
َتاَر ُموَسى قَـ 154) تَـُهمح َمنح ( َواخح َلكح َفُة قَاَل َربَ  َلوح َشئحَت أَهح وحَمُه َسبحَعنَي َرُجاًل َلَميَقاتََنا فـََلمها َأَخَذتـحُهمح الرهجح

َنُتَك ُتَضلُّ َّبَا َمنح َتَشاُء َوتـَهح  َلُكَنا ِبَا فـََعَل السَُّفَهاُء َمنها َإنح َهَي َإاله َفتـح اُء أَنحَت َولَيـَُّنا َدي َمنح َتشَ قـَبحُل َوَإيهاَي أَتـُهح
ُر الحَغاَفرَيَن ) نَا َإلَيحَك قَاَل 155فَاغحَفرح لََنا َوارحمَححَنا َوأَنحَت َخيـح نـحَيا َحَسَنًة َوِف اآلَخَرَة َإنها ُهدح ُتبح لََنا ِف َهَذَه الدُّ ( َواكح

ٍء َفَسَأكح  تُبـَُها لَلهَذيَن يـَتـهُقوَن َويـُؤحُتوَن الزهَكاَة َوالهَذيَن ُهمح بَآيَاتََنا َعَذاِب ُأَصيُب بََه َمنح َأَشاُء َوَرمححََت َوَسَعتح ُكله َشيح
ُتوباً َعنحَدُهمح ِف التـهوحرَاَة َواإَلَنَ 156يـُؤحَمُنوَن ) يَل يَأحُمُرُهمح ( الهَذيَن يـَتهَبُعوَن الرهُسوَل النهَبه األُمَ يه الهَذي َيََُدونَُه َمكح

َرُهمح  بَالحَمعحُروفَ  ََباَئَث َوَيَضُع َعنـحُهمح َإصح َهاُهمح َعنح الحُمنَكَر َوُيَُلُّ هَلُمح الطهيَ َباَت َوُُيَر َُم َعَليحَهمح اْلح َواأَلغحالَل الهَت   َويـَنـح
َلُحوَن )َكاَنتح َعَليحَهمح فَالهَذيَن آَمُنوا بََه َوَعزهُروُه َوَنَصُروُه َواتـهبَـُعوا النُّوَر الهَذي أُنزََل مَ  لََئَك ُهمح الحُمفح ( ُقلح 157َعُه أُوح

يعاً الهَذي َلُه ُملحُك السهَمَواتَ  َواأَلرحَض ال َإَلَه َإاله ُهَو ُُيحَي َوَُيَيُت َفآَمُنوا  يَا أَيُـَّها النهاُس َإّن َ َرُسوُل اّلِلَه إَلَيحُكمح َجََ
َتُدوَن )بَاّلِلَه َوَرُسولََه النهَبَ  األُمَ يَ  الهذَ  ( َوَمنح قـَوحَم ُموَسى أُمهٌة 158ي يـُؤحَمُن بَاّلِلَه وََكَلَماتََه َواتهَبُعوُه َلَعلهُكمح تـَهح
قَ  َوبََه يـَعحَدُلوَن ) ُدوَن بَاحلَح َقاُه قَـ 159يـَهح َتسح َنا َإََل ُموَسى َإذح اسح َباطاً أَُِماً َوأَوحَحيـح َرَة َأسح وحُمُه ( َوَقطهعحَناُهمح اثـحَنَتح َعشح

َربـَُهمح َوظَله  َرَة َعيحناً َقدح َعَلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمشح َجَر فَانـحَبَجَستح َمنحُه اثـحَنَتا َعشح لحَنا َعَليحَهمح الحَغَماَم َأنح اضحَرب بََعَصاَك احلَح
( 161ُمونَا َوَلَكنح َكانُوا أَنُفَسُهمح َيظحَلُموَن )َوأَنَزلحَنا َعَليحَهمح الحَمنه َوالسهلحَوى ُكُلوا َمنح طَيَ َباَت َما َرَزقـحَناُكمح َوَما ظَلَ 

َها َحيحُث َشئحُتمح َوُقوُلوا َحطهٌة َوادحُخُلوا الحَباَب ُسجه  ُكُنوا َهَذَه الحَقرحيََة وَُكُلوا َمنـح داً نـَغحَفرح َلُكمح َوَإذح َقيَل هَلُمح اسح
َسَننَي ) زاً  ( فـََبدهلَ 161َخَطيَئاَتُكمح َسَنزَيُد الحُمحح الهَذيَن ظََلُموا َمنـحُهمح قـَوحالً َغيـحَر الهَذي َقيَل هَلُمح فََأرحَسلحَنا َعَليحَهمح رَجح
َر َإذح يـَعحُدوَن َِف السهبحَت َإذح 162َمنح السهَماَء ِبَا َكانُوا َيظحَلُموَن ) ُمح َعنح الحَقرحيََة الهَت َكاَنتح َحاَضَرَة الحَبحح َأهلح ( َواسح

ُسقُ تَأحتَيهَ  ُلوُهمح ِبَا َكانُوا يـَفح َبُتوَن ال تَأحتَيَهمح َكَذَلَك نـَبـح ( َوَإذح 163وَن )مح َحيَتانـُُهمح يـَوحَم َسبحَتَهمح ُشرهعاً َويـَوحَم ال َيسح
بـُُهمح َعَذاباً َشَديداً قَاُلوا  َلُكُهمح َأوح ُمَعذَ  ُ ُمهح ُهمح مَلَ تََعظُوَن قـَوحماً اّلِله َمعحَذرًَة َإََل رَبَ ُكمح َوَلَعلهُهمح يـَتـهُقوَن قَاَلتح أُمهٌة َمنـح

نَا الهَذيَن ظََلُموا بََعَذاٍب 164) َنا الهَذيَن يـَنـحَهوحَن َعنح السُّوَء َوَأَخذح ُروا بََه َأَنحَيـح بََئيٍس ِبَا َكانُوا ( فـََلمها َنُسوا َما ذُكَ 
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ُسُقوَن ) َعَثنه 166نحُه قـُلحَنا هَلُمح ُكونُوا َقَرَدًة َخاَسَئنَي )( فـََلمها َعتَـوحا َعنح َما نـُُهوا عَ 165يـَفح ( َوَإذح تََأذهَن رَبَُّك لََيبـح
( 167َرَحيٌم ) َعَليحَهمح َإََل يـَوحَم الحَقَياَمَة َمنح َيُسوُمُهمح ُسوَء الحَعَذاَب َإنه رَبهَك َلَسرَيُع الحَعَقاَب َوَإنهُه َلَغُفورٌ 

َسَناَت َوالسهيَ َئاَت َلَعلهُهمح يـَرح َوَقطهعحَناُهمح ِف األَ  ُهمح الصهاحَلُوَن َوَمنـحُهمح ُدوَن َذَلَك َوبـََلوحنَاُهمح بَاحلَح َجُعوَن رحَض أَُِماً َمنـح
َويـَُقوُلوَن ( َفَخَلَف َمنح بـَعحَدَهمح َخلحٌف َورَثُوا الحَكَتاَب يَأحُخُذوَن َعَرَض َهَذا اأَلدحََن َويـَُقوُلوَن َسيُـغحَفُر لََنا 168)

قه َسيُـغحَفُر لََنا َوَإنح يَأحَِتَمح َعَرٌض َمثـحُلُه يَأحُخُذوُه َأملَح يـُؤحَخذح َعَليحَهمح َميثَاُق الحَكَتاَب َأنح ال يـَُقولُ  وا َعَلى اّلِلَه َإاله احلَح
ٌر لَلهَذيَن يـَتـهُقوَن أََفال تـَعحَقلُ  ( َوالهَذيَن َُيَسَ ُكوَن بَالحَكَتاَب َوأَقَاُموا 169وَن )َوَدَرُسوا َما َفيَه َوالدهاُر اآلَخَرُة َخيـح

َلَحنَي ) َر الحُمصح ََبَل فـَوحقـَُهمح َكأَنهُه ظُلهٌة َوظَنُّوا أَنهُه َواَقٌع َّبَمح ُخُذوا َما 171الصهالَة َإنها ال ُنَضيُع َأجح َنا اجلح ( َوَإذح نـَتَـقح
َناُكمح بَُقوهٍة َواذحُكُروا َما  ( َوَإذح َأَخَذ رَبَُّك َمنح َبَّن آَدَم َمنح ظُُهورََهمح ُذر َيـهتَـُهمح 171َفيَه َلَعلهُكمح تـَتـهُقوَن )آتـَيـح

نَا َأنح تـَُقوُلوا يـَوحَم الحَقَياَمَة َإنها ُكنه  ُت َبَربَ ُكمح قَاُلوا بـََلى َشَهدح َهَدُهمح َعَلى أَنُفَسَهمح أََلسح ا َعنح َهَذا َغاَفَلنَي َوَأشح
َلُكَنا ِبَا فـََعَل الح 172) َرَك آبَاُؤنَا َمنح قـَبحُل وَُكنها ُذر َيهًة َمنح بـَعحَدَهمح أَفـَتُـهح َا َأشح ( 173ُمبحَطُلوَن )( َأوح تـَُقوُلوا َإَّنه

َناُه آيَ 174وََكَذَلَك نـَُفصَ ُل اآليَاَت َوَلَعلهُهمح يـَرحَجُعوَن ) َها فَأَتـحبَـَعُه ( َواتحُل َعَليحَهمح نـََبأَ الهَذي آتـَيـح اتََنا فَانَسَلَخ َمنـح
َلَد َإََل اأَلرحَض َواتـهَبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثَل 175الشهيحطَاُن َفَكاَن َمنح الحَغاَويَن ) َنا َلَرفـَعحَناُه َّبَا َوَلَكنهُه َأخح ( َوَلوح َشئـح

ُه يـَلحهَ  ثح َذَلَك َمَثُل الحَقوحَم الهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاتََنا فَاقحُصصح الحَقَصَص َلَعلهُهمح الحَكلحَب َإنح حَتحَملح َعَليحَه يـَلحَهثح أَوح تـَتـحرُكح
ُ فـَُهَو 177( َساَء َمَثاًل الحَقوحُم الهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاتََنا َوأَنُفَسُهمح َكانُوا َيظحَلُموَن )176يـَتَـَفكهُروَن ) َد اّلِله ( َمنح يـَهح

َتَدي َوَمنح  َاَسُروَن )الحُمهح نَ  َواإَلنَس هَلُمح قـُُلوٌب ال 178ُيضحَللح فَُأوحلََئَك ُهمح اْلح ( َوَلَقدح َذرَأحنَا جلَََهنهَم َكَثْياً َمنح اجلَح
َمُعوَن ّبََ  َقُهوَن َّبَا َوهَلُمح أَعحنُيٌ ال يـُبحَصُروَن َّبَا َوهَلُمح آَذاٌن ال َيسح َقُهوَن َّبَا هَلُمح قـُُلوٌب ال يـَفح لََئَك َكاألَنـحَعاَم َبلح يـَفح ا أُوح

لََئَك ُهمح الحَغاَفُلوَن ) َائََه 179ُهمح َأَضلُّ أُوح ََن فَادحُعوُه َّبَا َوَذُروا الهَذيَن يـُلحَحُدوَن َِف َأَسح سح َاُء احلُح ( َوّلَِلَه اأَلَسح
َزوحَن َما َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) دُ 181َسُيجح َنا أُمهٌة يـَهح قَ  َوبََه يـَعحَدُلوَن )( َوِمهنح َخَلقح بُوا بَآيَاتََنا 181وَن بَاحلَح ( َوالهَذيَن َكذه

رَُجُهمح َمنح َحيحُث ال يـَعحَلُموَن ) َتدح ( َأوملَح يـَتَـَفكهُروا َما َبَصاَحَبَهمح 183( َوأُمحَلي هَلُمح َإنه َكيحَدي َمَتنٌي )182َسَنسح
ٍء َوَأنح  ( َأوملَح يَنظُُروا َِف َمَلُكوَت السهَمَواتَ 184) َمنح َجنهٍة َإنح ُهَو َإاله َنَذيٌر ُمَبنيٌ  ُ َمنح َشيح َواأَلرحَض َوَما َخَلَق اّلِله

ُ َفال َهاَدَي َلُه َوَيَذرُُهمح 185َعَسى َأنح َيُكوَن َقدح اقـحتَـَرَب َأَجُلُهمح فََبَأيَ  َحَديٍث بـَعحَدُه يـُؤحَمُنوَن ) َللح اّلِله ( َمنح ُيضح
َا َعلحُمَها َعنحَد َرِبَ  ال َُيَلَ يَها َلَوقحَتَها َإاله 186َياَِنَمح يـَعحَمُهوَن )ِف طُغح  أَُلوَنَك َعنح السهاَعَة أَيهاَن ُمرحَساَها ُقلح َإَّنه ( َيسح

أَُلوَنَك َكأَنهَك َحَفيٌّ عَ  ُهَو ثـَُقَلتح َِف السهَمَواتَ  َا َعلحُمَها َعنحَد اّلِلَه َواأَلرحَض ال تَأحتَيُكمح َإاله بـَغحَتًة َيسح َها ُقلح َإَّنه نـح
ثـََر النهاَس ال يـَعحَلُموَن ) ُ َوَلوح ُكنُت َأعحَلُم 187َوَلَكنه َأكح عاً َوال َضر اً َإاله َما َشاَء اّلِله َلُك لَنَـفحَسي نـَفح ( ُقلح ال أَمح

ْيحَ َوَما َمسهَّن السُّوُء َإنح  ثـَرحُت َمنح اْلَح َتكح ( ُهَو الهَذي َخَلَقُكمح 188أَنَا َإاله َنَذيٌر َوَبَشٌْي لََقوحٍم يـُؤحَمُنوَن ) الحَغيحَب السح
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ُكَن َإلَيـحَها فـََلمها تـََغشهاَها مَحََلتح مَححاًل َخَفيفاً َفَمرهتح  َها َزوحَجَها لََيسح ٍس َواَحَدٍة َوَجَعَل َمنـح  بََه فـََلمها أَثـحَقَلتح َمنح نـَفح
( فـََلمها آتَاُُهَا َصاحَلاً َجَعاَل َلُه ُشرََكاء َفيَما 189ُهَما لََئنح آتـَيحتَـَنا َصاحَلاً لََنُكوَننه َمنح الشهاَكرَيَن )َدَعَوا اّلِلَه رَبـه 

رَُكوَن ) ُ َعمها ُيشح رَُكوَن َما اَل َُيحُلُق َشيحئاً َوُهمح ُُيحَلُقوَن )191آتَاُُهَا فـَتَـَعاََل اّلِله َتَطيُعوَن هَلُمح ( َواَل َيسح 191( أَيُشح
ًرا َواَل أَنُفَسُهمح يَنُصُروَن ) َُدى اَل يـَتهَبُعوُكمح َسَواء َعَليحُكمح أََدَعوحَُتُوُهمح أَمح أَنُتمح 192َنصح ُعوُهمح َإََل اهلح ( َوَإن َتدح

ثَاُلُكمح فَادحُعوهُ 193َصاَمُتوَن ) ُعوَن َمن ُدوَن اّلِلَه َعَباٌد أَمح َتَجيُبواح َلُكمح َإن ُكنُتمح َصاَدَقنَي ( َإنه الهَذيَن َتدح مح فـَلحَيسح
َمُعوَن َّبَا ُقلح ( َأهَلُمح أَرحُجٌل ََيحُشوَن َّبَا أَمح هَلُمح أَيحٍد يـَبحَطُشوَن َّبَا أَمح هَلُمح أَعحنُيٌ يـُبحَصُروَن َّبَا أَمح هَلُمح آ194) َذاٌن َيسح

ُ الهَذي نـَزهَل الحَكَتاَب َوُهَو يـَتَـَوَله الصهاحَلَنَي )195َظُروَن )ادحُعوا ُشرََكاءَُكمح ُُثه َكيُدوّن َفال تُن ( 196( َإنه َولَيَ ي اّلِله
َتَطيُعوَن َنصحرَُكمح َوال أَنُفَسُهمح يَنُصُروَن ) ُعوَن َمنح ُدونََه ال َيسح َُدى ال 197َوالهَذيَن َتدح ُعوُهمح َإََل اهلح ( َوَإنح َتدح

َمُعوا َوتـَرَاهُ  َاَهَلنَي 198مح يَنظُُروَن إَلَيحَك َوُهمح ال يـُبحَصُروَن )َيسح َو َوأحُمرح بَالحُعرحَف َوَأعحَرضح َعنح اجلح ( ُخذح الحَعفح
يٌع َعَليٌم )199) َتَعذح بَاّلِلَه َإنهُه َسََ سهُهمح ( َإنه الهَذيَن اتـهَقوحا َإَذا مَ 211( َوَإمها يَنَزَغنهَك َمنح الشهيحطَاَن نـَزحٌغ فَاسح

َوانـُُهمح ََيُدُّونـَُهمح ِف الَغيَ  ُُثه ال يـُقحَصُروَن )211طَاَئٌف َمنح الشهيحطَاَن َتذَكهُروا فََإَذا ُهمح ُمبحَصُروَن ) ( 212( َوَإخح
َا أَتهَبُع َما يُوَحى َإَله َمنح  َتبَـيحتَـَها ُقلح َإَّنه ٌَة  َوَإَذا ملَح تَأحَِتَمح بَآيٍَة قَاُلوا َلوحال اجح َرِبَ  َهَذا َبَصائَُر َمنح رَبَ ُكمح َوُهًدى َوَرمحح

َتَمُعوا َلُه َوأَنَصُتوا َلَعلهُكمح تـُرحمَحُوَن )213لََقوحٍم يـُؤحَمُنوَن ) ( َواذحُكرح رَبهَك ِف نـَفحَسَك 214( َوَإَذا قُرََئ الحُقرحآُن فَاسح
َر َمنح الحَقوحلَ  هح ( َإنه الهَذيَن َعنحَد رَبَ َك ال 215بَالحُغُدوَ  َواآلَصاَل َوال َتُكنح َمنح الحَغاَفَلنَي ) َتَضرُّعاً َوَخيَفًة َوُدوَن اجلَح

ُجُدوَن ) ربُوَن َعنح َعَباَدتََه َوُيَسبَ ُحونَُه َوَلُه َيسح َتكح  (216َيسح

 سورة األنفال -8
 بسم هللا الرمحن الرحيم

أَُلوَنَك َعنح األَنـحَفاَل ُقلح األَنـحَفا َ َوَرُسولَُه َإنح ُكنُتمح َيسح َلُحوا َذاَت بـَيحَنُكمح َوَأَطيُعوا اّلِله َ َوَأصح ُل ّلَِلَه َوالرهُسوَل فَاتـهُقوا اّلِله
ُ َوَجَلتح قـُُلوبـُُهمح َوَإَذا تَُلَيتح َعَليحَهمح آياتُُه زَاَدتـحُهمح 1ُمؤحَمَننَي ) َا الحُمؤحَمُنوَن الهَذيَن َإَذا ذَُكَر اّلِله َإَيَانَاً َوَعَلى َرّبَ َمح  ( َإَّنه

لََئَك ُهمح الحُمؤحَمُنوَن َحق اً هَلُمح َدَرَجاٌت َعنحَد 3( الهَذيَن يَُقيُموَن الصهالَة َوِمها َرَزقـحَناُهمح يُنَفُقوَن )2يـَتَـوَكهُلوَن ) ( أُوح
َرَجَك رَبَُّك َمنح بَـ 4َرّبَ َمح َوَمغحَفَرٌة َورَزحٌق َكرمٌَي ) قَ  َوَإنه َفرَيقاً َمنح الحُمؤحَمَننَي َلَكارَُهوَن )( َكَما َأخح ( 5يحَتَك بَاحلَح

َا ُيَساُقوَن َإََل الحَموحَت َوُهمح يَنظُُروَن ) َ َكَأَّنه قَ  بـَعحَد َما تـَبَـنيه َ 6َُيَاَدُلوَنَك ِف احلَح َدى الطهائََفتَـنيح ُ َإحح ( َوَإذح يََعدُُكمح اّلِله
َطَع َداَبَر الح أَنـهَها َلُكمح َوتـََودُّ  قه َبَكَلَماتََه َويـَقح ُ َأنح ُيَُقه احلَح َكاَفرَيَن وَن َأنه َغيـحَر َذاَت الشهوحَكَة َتُكوُن َلُكمح َويُرَيُد اّلِله
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رَُموَن )7) قه َويـُبحَطَل الحَباَطَل َوَلوح َكرََه الحُمجح َتجَ 8( لَُيَحقه احلَح َتَغيُثوَن رَبهُكمح فَاسح اَب َلُكمح َأّن َ ُِمَدُُّكمح بَأَلحٍف ( َإذح َتسح
ُر َإاله َمنح َعنحَد اّلِلَه َإنه اّلِلهَ 9َمنح الحَمالَئَكَة ُمرحَدَفنَي ) َرى َولََتطحَمَئنه بََه قـُُلوُبُكمح َوَما النهصح ُ َإاله ُبشح  ( َوَما َجَعَلُه اّلِله

َهَب َعنُكمح ( َإذح يـَُغشَ يُكمح النـَُّعاَس أَمَ 11َعزَيٌز َحَكيٌم ) َنًة َمنحُه َويـُنَـز َُل َعَليحُكمح َمنح السهَماَء َماًء لَُيَطهَ رَُكمح بََه َويُذح
َز الشهيحطَاَن َولَيَـرحَبَط َعَلى قـُُلوَبُكمح َويـُثَبَ َت بََه األَقحَداَم ) ( َإذح يُوَحي رَبَُّك َإََل الحَمالَئَكَة َأّن َ َمَعُكمح فـَثَبَ ُتوا 11رَجح

( َذَلَك 12اٍن )يَن آَمُنوا َسأُلحَقي ِف قـُُلوَب الهَذيَن َكَفُروا الرُّعحَب فَاضحرَبُوا فـَوحَق اأَلعحَناَق َواضحرَبُوا َمنـحُهمح ُكله بـَنَ الهذَ 
َ َشَديُد الحَعَقاَب ) َ َوَرُسوَلُه فََإنه اّلِله َ َوَرُسوَلُه َوَمنح ُيَشاَققح اّلِله ( َذَلُكمح َفُذوُقوُه َوَأنه لَلحَكاَفرَيَن 13بَأَنـهُهمح َشاقُّوا اّلِله

فاً َفال تـَُولُّوُهمح اأَلدحبَاَر )14َعَذاَب النهاَر ) ( َوَمنح يـَُوهل ََمح 15( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإَذا َلَقيُتمح الهَذيَن َكَفُروا َزحح
( 16يَ زاً َإََل َفَئٍة فـََقدح بَاَء بََغَضٍب َمنح اّلِلَه َوَمأحَواُه َجَهنهُم َوبَئحَس الحَمَصُْي )يـَوحَمَئٍذ ُدبـَُرُه َإاله ُمَتَحر َفاً لََقَتاٍل َأوح ُمَتحَ 

َ َرَمى َولَيُبحَلَي الحُمؤحمَ  َ قـَتَـَلُهمح َوَما َرَميحَت َإذح َرَميحَت َوَلَكنه اّلِله تُـُلوُهمح َوَلَكنه اّلِله َ َننَي َمنحُه َبالًء َحَسناً فـََلمح تـَقح َإنه اّلِله
يٌع َعَليٌم ) َ ُموَهُن َكيحَد الحَكاَفرَيَن )17َسََ َتُحوا فـََقدح َجاءَُكمح الحَفتحُح َوَإنح تَنتَـُهوا فـَُهَو 18( َذَلُكمح َوَأنه اّلِله تَـفح ( َإنح َتسح

ٌر َلُكمح َوَإنح تـَُعوُدوا نـَُعدح َوَلنح تـُغحَّنَ َعنُكمح َفَئُتُكمح َشيحئاً َوَلوح َكثُـ  ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن 19َرتح َوَأنه اّلِلَه َمَع الحُمؤحَمَننَي )َخيـح
َمُعوَن ) َ َوَرُسوَلُه َوال تـََولهوحا َعنحُه َوأَنـحُتمح َتسح َمُعوَن 21آَمُنوا َأَطيُعوا اّلِله ( َوال َتُكونُوا َكالهَذيَن قَاُلوا َسََعحَنا َوُهمح ال َيسح

ُم الهَذيَن ال يـَعحَقُلوَن )( َإنه َشره الدهَوابَ  عَ 21) ََعُهمح َوَلوح 22نحَد اّلِلَه الصُّمُّ الحُبكح اً أَلَسح ُ َفيَهمح َخْيح ( َوَلوح َعَلَم اّلِله
ََعُهمح لَتَـَولهوا َوُهمح ُمعحَرُضوَن ) َتَجيُبوا ّلَِلَه َولَلرهُسوَل َإَذا َدَعاُكمح َلمَ 23َأَسح ا ُُيحَييُكمح َواعحَلُموا ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا اسح

َ الحَمرحَء َوقـَلحَبَه َوأَنهُه إَلَيحَه حُتحَشُروَن ) َنًة ال ُتَصيََبه الهَذيَن ظََلُموا َمنحُكمح َخاصهًة 24َأنه اّلِلَه َُيُوُل بـَنيح ( َواتـهُقوا َفتـح
َعُفوَن َِف اأَلرحَض ََّتَاُفوَن َأنح يـََتَخطهَفُكمح ( َواذحُكُروا َإذح أَنـحتُ 25َواعحَلُموا َأنه اّلِلَه َشَديُد الحَعَقاَب ) َتضح مح قََليٌل ُمسح

ُكُروَن ) َ 26النهاُس فَآَواُكمح َوأَيهدَُكمح بََنصحرََه َوَرَزَقُكمح َمنح الطهيَ َباَت َلَعلهُكمح َتشح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال ََّتُونُوا اّلِله
ٌر َعَظيٌم 27أََمانَاَتُكمح َوأَنـحُتمح تـَعحَلُموَن )َوالرهُسوَل َوََّتُونُوا  َنٌة َوَأنه اّلِلَه َعنحَدُه َأجح َواُلُكمح َوأَوحالدُُكمح َفتـح َا أَمح ( َواعحَلُموا أَّنه

ُ ُذو الحَفضحَل ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإنح تـَتـهُقوا اّلِلَه ََيحَعلح َلُكمح فـُرحقَاناً َوُيَكفَ رح َعنُكمح َسيَ َئا28) َتُكمح َويـَغحَفرح َلُكمح َواّلِله
ُ وَ 29الحَعَظيَم ) تُـُلوَك َأوح ُُيحرَُجوَك َوََيحُكُروَن َوََيحُكُر اّلِله ُر ( َوَإذح ََيحُكُر َبَك الهَذيَن َكَفُروا لَيُثحَبُتوَك َأوح يـَقح ُ َخيـح اّلِله

ا قَاُلوا َقدح َسََعحَنا َلوح َنَشاُء َلُقلحَنا َمثحَل َهَذا َإنح َهَذا َإاله َأَساَطُْي اأَلوهَلنَي ( َوَإَذا تـُتـحَلى َعَليحَهمح آيَاتـُنَ 31الحَماَكرَيَن )
َنا َحَجارًَة َمنح السهَماَء أَوح ائحَتنَ 31) َطرح َعَليـح قه َمنح َعنحَدَك فََأمح ا بََعَذاٍب أَلَيٍم ( قَاُلوا اللهُهمه َإنح َكاَن َهَذا ُهَو احلَح
تَـغحَفُروَن ) (32) بـَُهمح َوُهمح َيسح ُ ُمَعذَ  بـَُهمح َوأَنحَت َفيَهمح َوَما َكاَن اّلِله ُ لَيُـَعذَ  بـَُهمح 33َوَما َكاَن اّلِله ( َوَما هَلُمح َأاله يـَُعذَ 

لََياُؤُه َإاله  لََياَءُه َإنح أَوح َرَاَم َوَما َكانُوا أَوح َجَد احلح ُ َوُهمح َيُصدُّوَن َعنح الحَمسح ثـََرُهمح ال يـَعحَلُموَن  اّلِله الحُمتـهُقوَن َوَلَكنه َأكح
ُفُروَن )34) َديًَة َفُذوُقوا الحَعَذاَب ِبَا ُكنُتمح َتكح ( َإنه الهَذيَن  35( َوَما َكاَن َصالتـُُهمح َعنحَد الحبَـيحَت َإاله ُمَكاًء َوَتصح
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َواهَلُمح لََيُصدُّوا َعنح َسَبيَل ا َرًة ُُثه يـُغحَلُبوَن َوالهَذيَن َكَفُروا َإََل َكَفُروا يـُنحَفُقوَن أَمح ّلِلَه َفَسيُنَفُقونـََها ُُثه َتُكوُن َعَليحَهمح َحسح
َعَلهُ 36َجَهنهَم ُُيحَشُروَن ) يعاً فـََيجح ََبيَث بـَعحَضُه َعَلى بـَعحٍض فـَيـَرحُكَمُه َجََ ََبيَث َمنح الطهيَ َب َوََيحَعَل اْلح ُ اْلح  ( لََيَميَز اّلِله

َاَسُروَن )ِف  لََئَك ُهمح اْلح ( ُقلح لَلهَذيَن َكَفُروا َإنح يَنتَـُهوا يـُغحَفرح هَلُمح َما َقدح َسَلَف َوَإنح يـَُعوُدوا فـََقدح 37 َجَهنهَم أُوح
يُن ُكلُُّه ّلَِلَه فَ 38َمَضتح ُسنهُة اأَلوهَلنَي ) َنٌة َوَيُكوَن الدَ  َ ِبَا يـَعحَمُلوَن ( َوقَاتَُلوُهمح َحَّته ال َتُكوَن َفتـح َإنح انتَـَهوحا فََإنه اّلِله

ٍء 41( َوَإنح تـََولهوحا فَاعحَلُموا َأنه اّلِلَه َموحالُكمح نَعحَم الحَموحََل َونَعحَم النهَصُْي )39َبَصٌْي ) ُتمح َمنح َشيح َا َغَنمح ( َواعحَلُموا أَّنه
رحََب َوالحَيَتاَمى َوالحَمَساَكنَي َوابحَن السهَبيَل َإنح ُكنُتمح آَمنحُتمح بَاّلِلَه َوَما أَنَزلحَنا َعَلى فََأنه ّلَِلَه ُُخَُسُه َولَلرهُسوَل َوَلَذي الحقُ 

ٍء َقَديٌر ) ُ َعَلى ُكلَ  َشيح َعاَن َواّلِله مح نـحَيا َوُهمح 41َعبحَدنَا يـَوحَم الحُفرحقَاَن يـَوحَم الحتَـَقى اجلَح َوَة الدُّ َوَة  ( َإذح أَنـحُتمح بَالحُعدح بَالحُعدح
ُ أَمح  ُتمح َِف الحَميَعاَد َوَلَكنح لَيَـقحَضَي اّلِله تَـَلفح َفَل َمنحُكمح َوَلوح تـََواَعدُتُّح الخح ُب َأسح َلَك الحُقصحَوى َوالرهكح ُعواًل لَيَـهح راً َكاَن َمفح

ُ َِف َمَناَمَك قََليالً َوَلوح 42َميٌع َعَليٌم )َمنح َهَلَك َعنح بـَيَ َنٍة َوَُيحَيا َمنح َحيه َعنح بـَيَ َنٍة َوَإنه اّلِلَه َلسَ  ( َإذح يُرَيَكُهمح اّلِله
َر َوَلَكنه اّلِلَه َسلهَم َإنهُه َعَليٌم َبَذاَت الصُُّدورَ  ( َوَإذح يُرَيُكُموُهمح َإذح 43) أَرَاَكُهمح َكَثْياً َلَفَشلحُتمح َولَتَـَناَزعحُتمح َِف اأَلمح

ُعوالً الحتَـَقيحُتمح َِف َأعحيُ  ُ أَمحراً َكاَن َمفح َوَإََل اّلِلَه تـُرحَجُع  َنُكمح قََليالً َويـَُقلَ ُلُكمح ِف أَعحيَُنَهمح َويـَُقلَ ُلُكمح ِف َأعحيَُنَهمح لَيَـقحَضَي اّلِله
َ َكثَ 44األُُموُر ) َلُحوَن )( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإَذا َلَقيُتمح َفَئًة فَاثـحبُُتوا َواذحُكُروا اّلِله َ 45ْياً َلَعلهُكمح تـُفح ( َوَأَطيُعوا اّلِله

َهَب رَُُيُكمح َواصحربُوا َإنه اّلِلَه َمَع الصهاَبرَيَن ) َشُلوا َوَتذح ( َوال َتُكونُوا َكالهَذيَن َخَرُجوا َمنح 46َوَرُسوَلُه َوال تـََناَزُعوا فـَتَـفح
ُ ِبَا يـَعحَمُلوَن حمَُيٌط )َديَارََهمح َبَطراً َورَئَاَء النهاَس َوَيُصدُّ  ( َوَإذح زَيهَن هَلُمح الشهيحطَاُن َأعحَماهَلُمح 47وَن َعنح َسَبيَل اّلِلَه َواّلِله

 بَرَيٌء َه َوقَاَل َإّن َ َوقَاَل ال َغاَلَب َلُكمح الحيَـوحَم َمنح النهاَس َوَإّن َ َجاٌر َلُكمح فـََلمها تـََراَءتح الحَفَئَتاَن َنَكَص َعَلى َعَقبَـيح 
ُ َشَديُد الحَعَقاَب ) َ َواّلِله ( َإذح يـَُقوُل الحُمَناَفُقوَن َوالهَذيَن ِف قـُُلوَّبَمح 48َمنحُكمح َإّن َ أََرى َما ال تـََروحَن َإّن َ َأَخاُف اّلِله
َ َعزَيٌز َحَكي ( َوَلوح تـََرى َإذح يـَتَـَوَّفه الهَذيَن َكَفُروا 49ٌم )َمَرٌض َغره َهُؤالَء َدينُـُهمح َوَمنح يـَتَـوَكهلح َعَلى اّلِلَه فََإنه اّلِله

رَيَق ) َ لَيحَس 51الحَمالَئَكُة َيضحرَبُوَن ُوُجوَهُهمح َوأَدحبَاَرُهمح َوُذوُقوا َعَذاَب احلَح ( َذَلَك ِبَا َقدهَمتح أَيحَديُكمح َوَأنه اّلِله
ُ َبُذنُوَّبَمح َإنه اّلِلَه َقَويٌّ ( َكَدأحَب آَل َفرحَعوحَن وَ 51َبَظالهٍم لَلحَعَبيَد ) الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َكَفُروا بَآيَاَت اّلِلَه فََأَخَذُهمح اّلِله

ُوا َما بَأَنُفَسَهمح َوَأنه 52َشَديُد الحَعَقاَب ) اً نَعحَمًة أَنـحَعَمَها َعَلى قـَوحٍم َحَّته يـَُغْيَ  َ َسََيٌع ( َذَلَك بََأنه اّلِلَه ملَح َيُك ُمَغْيَ  اّلِله
َناُهمح َبُذنُوَّبَمح َوأَغحَرقـح 53َعَليٌم ) َلكح بُوا بَآيَاَت َرّبَ َمح فََأهح َنا آَل َفرحَعوحَن ( َكَدأحَب آَل َفرحَعوحَن َوالهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َكذه

َت َمنـحُهمح ُُثه 55ُروا فـَُهمح ال يـُؤحَمُنوَن )( َإنه َشره الدهَوابَ  َعنحَد اّلِلَه الهَذيَن َكفَ 54وَُكلٌّ َكانُوا ظَاَلَمنَي ) ( الهَذيَن َعاَهدح
َدُهمح ِف ُكلَ  َمرهٍة َوُهمح ال يـَتـهُقوَن ) رحَب َفَشر َدح َّبَمح َمنح َخلحَفُهمح َلَعلهُهمح 56يَنُقُضوَن َعهح ( فََإمها تـَثـحَقَفنـهُهمح َِف احلَح

َائََننَي )( َوَإمها ََّتَاَفنه 57َيذهكهُروَن ) ( َوال َُيحَسََبه 58َمنح قـَوحٍم َخَيانًَة فَانحَبذح إَلَيحَهمح َعَلى َسَواٍء َإنه اّلِلَه ال ُيَُبُّ اْلح
َيحَل تـُرحهَ 59الهَذيَن َكَفُروا َسبَـُقوا َإنـهُهمح ال يـُعحَجُزوَن ) َتطَعحُتمح َمنح قـُوهٍة َوَمنح رَبَاَط اْلح ُبوَن بََه َعُدوه ( َوأََعدُّوا هَلُمح َما اسح
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ٍء َِف َسَبي ُ يـَعحَلُمُهمح َوَما تُنَفُقوا َمنح َشيح َل اّلِلَه يـَُوفه َإلَيحُكمح َوأَنـحُتمح اّلِلَه َوَعُدوهُكمح َوآَخرَيَن َمنح ُدوَِنَمح ال تـَعحَلُمونـَُهمح اّلِله
َنحح هَلَا َوتـَوَكه 61ال ُتظحَلُموَن ) ( َوَإنح يُرَيُدوا َأنح 61لح َعَلى اّلِلَه َإنهُه ُهَو السهَميُع الحَعَليُم )( َوَإنح َجَنُحوا لَلسهلحَم فَاجح

ُ ُهَو الهَذي أَيهَدَك بََنصحرََه َوبَالحُمؤحَمَننَي ) َبَك اّلِله َ قـُُلوَّبَمح َلوح أَنَفقحَت َما ِف اأَلرحَض 62َُيحَدُعوَك فََإنه َحسح ( َوأَلهَف بـَنيح
يعاً َما أَلهفح  نَـُهمح َإنهُه َعزَيٌز َحَكيٌم )َجََ َ قـُُلوَّبَمح َوَلَكنه اّلِلَه أَلهَف بـَيـح ُ َوَمنح 63َت بـَنيح ُبَك اّلِله ( يَا أَيُـَّها النهَبُّ َحسح

ُروَن َصاَبُروَن يـَغحَلُبوا  ( يَا أَيُـَّها النهَبُّ َحرَ ضح الحُمؤحَمَننَي َعَلى الحَقَتاَل َإنح َيُكنح َمنحُكمح 64اتـهبَـَعَك َمنح الحُمؤحَمَننَي ) َعشح
َقُهوَن ) َ َوَإنح َيُكنح َمنحُكمح َمائٌَة يـَغحَلُبوا أَلحفاً َمنح الهَذيَن َكَفُروا بَأَنـهُهمح قـَوحٌم ال يـَفح ُ َعنُكمح 65َمائـَتَـنيح ( اآلَن َخفهَف اّلِله

َ بََإذحَن اّلِلَه َوَعَلَم َأنه َفيُكمح َضعحفاً فََإنح َيُكنح َمنحُكمح َمائٌَة َصابَ  َ َوَإنح َيُكنح َمنحُكمح أَلحٌف يـَغحَلُبوا أَلحَفنيح َرٌة يـَغحَلُبوا َمائـَتَـنيح
ُ َمَع الصهاَبرَيَن ) ُ 66َواّلِله نـحَيا َواّلِله َرى َحَّته يـُثحَخَن ِف اأَلرحَض تُرَيُدوَن َعَرَض الدُّ ( َما َكاَن لََنَبٍ  َأنح َيُكوَن لَُه َأسح

ُ َعزَيٌز َحَكيٌم )يُرَيُد اآل ُُتح َعَذاٌب َعَظيٌم )67َخَرَة َواّلِله ( َفُكُلوا 68( َلوحال َكَتاٌب َمنح اّلِلَه َسَبَق َلَمسهُكمح َفيَما َأَخذح
َ َغُفوٌر َرَحيٌم ) َ َإنه اّلِله ُتمح َحالالً طَيَ باً َواتـهُقوا اّلِله َرى َإنح  ( يَا أَيُـَّها النهَبُّ ُقلح َلَمنح 69ِمها َغَنمح َِف أَيحَديُكمح َمنح اأَلسح

ُ َغُفوٌر َرَحيمٌ  اً ِمها ُأَخَذ َمنحُكمح َويـَغحَفرح َلُكمح َواّلِله اً يـُؤحَتُكمح َخْيح ُ ِف قـُُلوَبُكمح َخْيح ( َوَإنح يُرَيُدوا َخَيانـََتَك 71 )يـَعحَلمح اّلِله
َكَن َمنـحُهمح وَ  ُ َعَليٌم َحَكيٌم )فـََقدح َخانُوا اّلِلَه َمنح قـَبحُل فََأمح َواهلََمح 71اّلِله ( َإنه الهَذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بََأمح

لََياُء بـَعحٍض َوالهَذيَن آَمُنوا وَ  لََئَك بـَعحُضُهمح أَوح ملَح يـَُهاَجُروا َما َلُكمح َمنح َوأَنُفَسَهمح َِف َسَبيَل اّلِلَه َوالهَذيَن آَووا َوَنَصُروا أُوح
نَ َوال ُر َإاله َعَلى قـَوحٍم بـَيـح يَن فـََعَليحُكمح النهصح َتنَصُروُكمح ِف الدَ  ٍء َحَّته يـَُهاَجُروا َوَإنح اسح نَـُهمح َميثَاٌق يََتَهمح َمنح َشيح ُكمح َوبـَيـح

ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصٌْي ) لََياُء بـَعحٍض َإاله تـَفحعَ 72َواّلِله َنٌة ِف اأَلرحَض َوَفَساٌد َكَبٌْي ( َوالهَذيَن َكَفُروا بـَعحُضُهمح أَوح ُلوُه َتُكنح َفتـح
لََئَك ُهمح الحُمؤحَمُنونَ 73) َحق اً هَلُمح َمغحَفَرٌة  ( َوالهَذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َِف َسَبيَل اّلِلَه َوالهَذيَن آَووا َوَنَصُروا أُوح

لََئَك َمنحُكمح َوأُوحُلوا اأَلرحَحاَم بـَعحُضُهمح أَوحََل ( َوالهَذيَن آَمُنوا َمنح بَـ 74َورَزحٌق َكَرمٌي ) عحُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكمح فَُأوح
ٍء َعَليٌم )  (75بَبَـعحٍض َِف َكَتاَب اّلِلَه َإنه اّلِلَه َبُكلَ  َشيح
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رََكنَي )بـََراَءٌة َمنح اّلِلَه َوَرُسولََه َإََل الهَذيَن َعاَهدُتُّح مَ  ُهٍر َواعحَلُموا أَنهُكمح َغيـحُر 1نح الحُمشح ( َفَسيُحوا ِف اأَلرحَض أَرحبـََعَة َأشح
َ ُُمحزَي الحَكاَفرَيَن ) َ بَرَيٌء َمنح 2ُمعحَجزَي اّلِلَه َوَأنه اّلِله رَبَ َأنه اّلِله جَ  اأَلكح  ( َوأََذاٌن َمنح اّلِلَه َوَرُسولََه َإََل النهاَس يـَوحَم احلَح

ُر ُمعحَجزَي ا ٌر َلُكمح َوَإنح تـََولهيحُتمح فَاعحَلُموا أَنهُكمح َغيـح رََكنَي َوَرُسولُُه فََإنح تـُبحُتمح فـَُهَو َخيـح ّلِلَه َوَبشَ رح الهَذيَن َكَفُروا الحُمشح
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رََكنَي ُُثه ملَح يَنُقُصوُكمح 3بََعَذاٍب أَلَيٍم ) َشيحئاً وملَح ُيظَاَهُروا َعَليحُكمح َأَحداً فََأَتُّوا إَلَيحَهمح  ( َإاله الهَذيَن َعاَهدُتُّح َمنح الحُمشح
َدُهمح َإََل ُمدهَِتَمح َإنه اّلِلَه ُيَُبُّ الحُمتهَقنَي ) َُتُوُهمح 4َعهح رََكنَي َحيحُث َوَجدح ُُرُم فَاقـحتُـُلوا الحُمشح ُهُر احلح ( فََإَذا انَسَلَخ اأَلشح

ُصُروُهمح وَ  َ َوُخُذوُهمح َواحح َغُفوٌر اقـحُعُدوا هَلُمح ُكله َمرحَصٍد فََإنح تَابُوا َوأَقَاُموا الصهالَة َوآتـَوحا الزهَكاَة َفَخلُّوا َسَبيَلُهمح َإنه اّلِله
َمَع َكالَم اّلِلَه ُُثه أَبحَلغحُه َمأح 5َرَحيٌم ) َتَجاَرَك فََأَجرحُه َحَّته َيسح رََكنَي اسح َمَنُه َذَلَك بَأَنـهُهمح قـَوحٌم ال ( َوَإنح َأَحٌد َمنح الحُمشح

َجَد احلحَ 6يـَعحَلُموَن ) ُُتح َعنحَد الحَمسح ٌد َعنحَد اّلِلَه َوَعنحَد َرُسولََه َإاله الهَذيَن َعاَهدح رََكنَي َعهح َراَم َفَما ( َكيحَف َيُكوُن لَلحُمشح
َ ُيَُبُّ الح  َتَقيُموا هَلُمح َإنه اّلِله تَـَقاُموا َلُكمح فَاسح ( َكيحَف َوَإنح َيظحَهُروا َعَليحُكمح ال يـَرحقـُُبوا َفيُكمح َإالًّ َوال َذمهًة 7ُمتهَقنَي )اسح

ثـَُرُهمح فَاَسُقوَن ) تَـَروحا بَآيَاَت اّلِلَه ََثَناً قََليالً َفَصدُّوا َعنح َسَبيَلَه َإنـهُهمح 8يـُرحُضوَنُكمح بَأَفـحَواَهَهمح َوتَأحََب قـُُلوبـُُهمح َوَأكح ( اشح
لََئَك ُهمح الحُمعحَتُدوَن )9اَء َما َكانُوا يـَعحَمُلوَن )سَ  ( فََإنح تَابُوا َوأَقَاُموا 11( ال يـَرحقـُُبوَن ِف ُمؤحَمٍن َإالًّ َوال َذمهًة َوأُوح

يَن َونـَُفصَ ُل اآليَاَت لََقوحٍم يـَعحَلُموَن ) َواُنُكمح ِف الدَ  َانـَُهمح َمنح بـَعحَد ( َوإَ 11الصهالَة َوآتـَوحا الزهَكاَة فََإخح نح َنَكثُوا أَيح
َاَن هَلُمح َلَعلهُهمح يَنتَـُهوَن ) َر َإنـهُهمح ال أَيح َدَهمح َوطََعُنوا ِف َديَنُكمح فـََقاتَُلوا أََئمهَة الحُكفح ( َأال تـَُقاتَُلوَن قـَوحماً َنَكثُوا 12َعهح

َراَج الرهُسوَل َوُهمح َبدَ  َانـَُهمح َوَُهُّوا بََإخح ُ َأَحقُّ َأنح ََّتحَشوحُه َإنح ُكنُتمح ُمؤحَمَننَي )أَيح ( 13ُءوُكمح أَوهَل َمرهٍة َأََّتحَشوحنـَُهمح فَاّلِله
َف ُصُدوَر قـَوحٍم ُمؤحَمَننَي ) ُ بَأَيحَديُكمح َوُُيحزََهمح َويـَنحُصرحُكمح َعَليحَهمح َوَيشح بـحُهمح اّلِله َهبح َغيحَظ 14قَاتَُلوُهمح يـَُعذَ  ( َويُذح

ُ َعَليٌم َحَكيٌم )قـُلُ  ُ َعَلى َمنح َيَشاُء َواّلِله ُ الهَذيَن َجاَهُدوا 15وَّبَمح َويـَُتوُب اّلِله ( أَمح َحَسبحُتمح َأنح تـُتـحرَُكوا َوَلمها يـَعحَلمح اّلِله
رََكنَي 16َخَبٌْي ِبَا تـَعحَمُلوَن ) َمنحُكمح وملَح يـَتهَخُذوا َمنح ُدوَن اّلِلَه َوال َرُسولََه َوال الحُمؤحَمَننَي َولَيَجًة َواّلِلهُ  ( َما َكاَن لَلحُمشح

لََئَك َحَبَطتح أَعحَماهُلُمح َوَِف النهاَر هُ  َر أُوح ( 17مح َخاَلُدوَن )َأنح يـَعحُمُروا َمَساَجَد اّلِلَه َشاَهَديَن َعَلى أَنُفَسَهمح بَالحُكفح
َا يـَعحُمُر َمَساَجَد اّلِلَه َمنح آَمَن بَاّلِلهَ  لََئَك َأنح َإَّنه َ فـََعَسى أُوح  َوالحيَـوحَم اآلَخَر َوأَقَاَم الصهالَة َوآَتى الزهَكاَة وملَح َُيحَش َإاله اّلِله

َتَديَن ) َراَم َكَمنح آَمَن بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآل18َيُكونُوا َمنح الحُمهح َجَد احلَح َاجَ  َوَعَمارََة الحَمسح َخَر َوَجاَهَد ( َأَجَعلحُتمح َسَقايََة احلح
َدي الحَقوحَم الظهاَلَمنَي ) ُ ال يـَهح تَـُووَن َعنحَد اّلِلَه َواّلِله ( الهَذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َِف 19ِف َسَبيَل اّلِلَه ال َيسح

َواهلََمح َوأَنُفَسَهمح أَعحَظُم َدَرَجًة َعنحَد اّلِلَه َوأُوحلََئَك ُهمح  ٍَة َمنحُه 21الحَفائَُزوَن ) َسَبيَل اّلِلَه بَأَمح ُرُهمح رَبُـُّهمح َبَرمحح ( يـَُبشَ 
َواٍن َوَجنهاٍت هَلُمح َفيَها نََعيٌم ُمَقيٌم ) ٌر َعَظيٌم )21َوَرضح َ َعنحَدُه َأجح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن 22( َخاَلَديَن َفيَها أََبداً َإنه اّلِله

َوا َر َعَلى اإَلَيَاَن َوَمنح يـَتَـَوهلهُمح َمنحُكمح فَُأوحلََئَك ُهمح آَمُنوا ال تـَتهَخُذوا آبَاءَُكمح َوَإخح َتَحبُّوا الحُكفح لََياَء َإنح اسح َنُكمح أَوح
َواٌل اقـحتَـَرفـحُتُموَها وَ 23الظهاَلُموَن ) َوانُُكمح َوأَزحَواُجُكمح َوَعَشْيَُتُكمح َوأَمح ارٌَة َِتَ ( ُقلح َإنح َكاَن آبَاؤُُكمح َوأَبـحَناؤُُكمح َوَإخح

ُ بََأمحرََه ََّتحَشوحَن َكَساَدَها َوَمَساَكُن تـَرحَضوحنـََها َأَحبه إَلَيحُكمح َمنح اّلِلَه َوَرُسولََه َوَجَهاٍد ِف َسَبيَلَه فـَتَـَربه  ُصوا َحَّته يَأحِتَ اّلِله
َدي الحَقوحَم الحَفاَسَقنَي ) ُ ال يـَهح ُ َِف َموَ 24َواّلِله ٍ َإذح أَعحَجَبتحُكمح َكثـحَرُتُكمح فـََلمح ( َلَقدح َنَصرَُكمح اّلِله اَطَن َكَثْيٍَة َويـَوحَم ُحنَـنيح

َبرَيَن ) ُ َسَكيَنَتُه َعَلى َرُسولََه 25تـُغحَن َعنحُكمح َشيحئاً َوَضاَقتح َعَليحُكمح اأَلرحُض ِبَا َرُحَبتح ُُثه َولهيحُتمح ُمدح ( ُُثه أَنَزَل اّلِله
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ُ َمنح بـَعحَد 26نَزَل ُجُنوداً ملَح تـََروحَها َوَعذهَب الهَذيَن َكَفُروا َوَذَلَك َجَزاُء الحَكاَفرَيَن )َوَعَلى الحُمؤحَمَننَي َوأَ  ( ُُثه يـَُتوُب اّلِله
ُ َغُفوٌر َرَحيٌم ) رَُكوَن ََنٌَس َفال يـَقح 27َذَلَك َعَلى َمنح َيَشاُء َواّلِله َا الحُمشح َجَد ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإَّنه َربُوا الحَمسح

َلَه َإنح َشاَء َإنه اّلِلهَ  ُ َمنح َفضح َلًة َفَسوحَف يـُغحَنيُكمح اّلِله ُتمح َعيـح َراَم بـَعحَد َعاَمَهمح َهَذا َوَإنح َخفح ( 28 َعَليٌم َحَكيٌم )احلَح
قَ  َمنح الهَذيَن قَاتَُلوا الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَاّلِلَه َوال بَالحيَـوحَم اآلَخَر َوال ُُيَر َُموَن  ُ َوَرُسولُُه َوال َيَديُنوَن َديَن احلَح َما َحرهَم اّلِله
َزحيََة َعنح َيٍد َوُهمح َصاَغُروَن ) ( َوقَاَلتح الحيَـُهوُد ُعَزيـحٌر ابحُن اّلِلَه َوقَاَلتح النهَصاَرى 29أُوتُوا الحَكَتاَب َحَّته يـُعحطُوا اجلح

ُ َأَنه يـُؤحَفُكوَن )الحَمَسيُح ابحُن اّلِلَه َذَلَك  ( 31قـَوحهُلُمح بَأَفـحَواَهَهمح ُيَضاَهُئوَن قـَوحَل الهَذيَن َكَفُروا َمنح قـَبحُل قَاتـََلُهمح اّلِله
َبانـَُهمح أَرحبَاباً َمنح ُدوَن اّلِلَه َوالحَمَسيَح ابحَن َمرحمَيَ َوَما أَُمُروا َإاله لَيَـ  َباَرُهمح َورُهح َإهَلاً َواَحداً ال َإَلَه َإاله ُهَو عحُبُدوا اَّتهَُذوا َأحح

رَُكوَن ) ُ َإاله َأنح يَُتمه نُورَُه َوَلوح َكرََه الحَكا31ُسبحَحانَُه َعمها يُشح َفُروَن ( يُرَيُدوَن َأنح يُطحَفُئوا نُوَر اّلِلَه بَأَفـحَواَهَهمح َويَأحََب اّلِله
َُدى وَ 32) رَُكوَن )( ُهَو الهَذي أَرحَسَل َرُسوَلُه بَاهلح يَن ُكلَ َه َوَلوح َكرََه الحُمشح قَ  لَُيظحَهَرُه َعَلى الدَ  ( يَا أَيُـَّها 33َديَن احلَح

َواَل النهاَس بَالحَباَطَل َوَيُصدُّوَن عَ  َباَن لََيأحُكُلوَن أَمح َباَر َوالرُّهح نح َسَبيَل اّلِلَه َوالهَذيَن الهَذيَن آَمُنوا َإنه َكَثْياً َمنح اأَلحح
َنُزوَن الذهَهَب َوالحَفضهَة َوال يُنَفُقونـََها ِف َسَبيَل اّلِلَه فـََبشَ رحُهمح بََعَذاٍب أَلَيٍم )يَ  ( يـَوحَم ُُيحَمى َعَليـحَها ِف نَاَر َجَهنهَم 34كح

َوى َّبَا َجَباُهُهمح َوُجُنوبـُُهمح َوظُُهوُرُهمح َهَذا َما َكنَـزحُُتح ألَنُفَسُكمح َفُذوقُوا مَ  َنُزوَن )فـَُتكح ( َإنه َعدهَة 35ا ُكنُتمح َتكح
راً ِف َكَتاَب اّلِلَه يـَوحَم َخَلَق السهَمَواتَ  يُن الحَقيَ ُم  الشُُّهوَر َعنحَد اّلِلَه اثـحَنا َعَشَر َشهح َها أَرحبـََعٌة ُحُرٌم َذَلَك الدَ  َواأَلرحَض َمنـح

رََكنَي َكافهًة َكَما يـَُقاتَُلوَنُكمح َكافهًة َواعحَلُموا َأنه اّلِلَه َمَع الحُمتهَقنَي )َفال َتظحَلُموا َفيَهنه أَنـحُفَسُكمح َوقَاتَُلوا الحمُ  َا 36شح ( َإَّنه
َر ُيَضلُّ بََه الهَذيَن َكَفُروا ُيَُلُّونَُه َعاماً ُيَُلُّونَُه َعاماً َوُُيَر َُمونَُه عَ  ُ اماً لَيُـَواَطُئوا عَ النهَسيُء زَيَاَدٌة َِف الحُكفح َة َما َحرهَم اّلِله ده

َدي الحَقوحَم الحَكاَفرَيَن ) ُ ال يـَهح ُ زُيَ َن هَلُمح ُسوُء أَعحَماهلََمح َواّلِله ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َما َلُكمح َإَذا 37فـَُيَحلُّوا َما َحرهَم اّلِله
نـحَيا ِف َقيَل َلُكمح انَفُروا َِف َسَبيَل اّلِلَه اثهاقـَلحُتمح َإََل األَ  ََياَة الدُّ نـحَيا َمنح اآلَخَرَة َفَما َمَتاُع احلح ََياَة الدُّ رحَض أََرَضيُتمح بَاحلح

ُ َعَلى  38اآلَخَرَة َإاله قََليٌل ) َتبحَدلح قـَوحماً َغيـحرَُكمح َوال َتُضرُّوُه َشيحئاً َواّلِله بحُكمح َعَذاباً أَلَيماً َوَيسح  ُكل َ ( َإاله تَنَفُروا يـَُعذَ 
ٍء َقَديٌر ) َ َإذح ُُهَا ِف الحَغاَر َإذح 39َشيح َرَجُه الهَذيَن َكَفُروا ثَاّنَ اثـحنَـنيح ُ َإذح َأخح يـَُقوُل  ( َإاله تَنُصُروُه فـََقدح َنَصَرُه اّلِله

ُ َسَكيَنَتُه َعَليحَه َوأَيهَدُه َِبُنُ  َ َمَعَنا فَأَنَزَل اّلِله َلى َلَصاَحَبَه ال حَتحَزنح َإنه اّلِله وٍد ملَح تـََروحَها َوَجَعَل َكَلَمَة الهَذيَن َكَفُروا السُّفح
ُ َعزَيٌز َحَكيٌم ) َواَلُكمح َوأَنُفَسُكمح ِف َسَبيَل اّلِلَه 41وََكَلَمُة اّلِلَه َهَي الحُعلحَيا َواّلِله ( انَفُروا َخَفافاً َوثََقااًل َوَجاَهُدوا بََأمح

ٌر َلُكمح َإنح ُكنتُ  ( َلوح َكاَن َعَرضاً َقرَيباً َوَسَفراً قَاَصداً التـهبَـُعوَك َوَلَكنح بـَُعَدتح َعَليحَهمح 41مح تـَعحَلُموَن )َذَلُكمح َخيـح
ُ يـَعحَلُم َإنـههُ  َلُكوَن أَنُفَسُهمح َواّلِله َنا َمَعُكمح يـُهح َتطَعحَنا َْلََرجح َلُفوَن بَاّلِلَه َلوح اسح ُ  (42مح َلَكاَذبُوَن )الشُّقهُة َوَسَيحح َعَفا اّلِله

َ َلَك الهَذيَن َصَدُقوا َوتـَعحَلَم الحَكاَذَبنَي ) َتأحَذُنَك الهَذيَن يـُؤحَمُنوَن بَاّلِلَه 43َعنحَك مَلَ أََذنَت هَلُمح َحَّته يـََتبَـنيه ( ال َيسح
ُ َعَليٌم بَالحمُ  َواهلََمح َوأَنُفَسَهمح َواّلِله َتأحَذُنَك الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَاّلِلَه 44تهَقنَي )َوالحيَـوحَم اآلَخَر َأنح َُيَاَهُدوا بََأمح َا َيسح ( َإَّنه
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ُ 45َوالحيَـوحَم اآلَخَر َوارحتَاَبتح قـُُلوبـُُهمح فـَُهمح ِف رَيحَبَهمح يـَتَـَردهُدوَن ) ًة َوَلَكنح َكرََه اّلِله ُُروَج أَلَعدُّوا َلُه ُعده ( َوَلوح أَرَاُدوا اْلح
( َلوح َخَرُجوا َفيُكمح َما زَاُدوُكمح َإاله َخَباالً َوأَلوحَضُعوا َخالَلُكمح 46بهَطُهمح َوَقيَل اقـحُعُدوا َمَع الحَقاَعَديَن )انحَبَعاثـَُهمح فـَثَ 

ُ َعَليٌم بَالظهاَلَمنَي ) َنَة َوَفيُكمح ََسهاُعوَن هَلُمح َواّلِله ُغوَنُكمح الحَفتـح َنَة مَ 47يـَبـح نح قـَبحُل َوقـَلهُبوا َلَك األُُموَر ( َلَقدح ابـحتَـَغوحا الحَفتـح
ُر اّلِلَه َوُهمح َكارَُهوَن ) قُّ َوَظَهَر أَمح َنَة َسَقُطوا 48َحَّته َجاَء احلَح َتّنَ  َأال َِف الحَفتـح ُهمح َمنح يـَُقوُل ائحَذنح َل َوال تـَفح ( َوَمنـح

َرنَا َمنح ( َإنح ُتَصبحَك َحسَ 49َوَإنه َجَهنهَم َلُمَحيطٌَة بَالحَكاَفرَيَن ) نَا أَمح َنٌة َتُسؤحُهمح َوَإنح ُتَصبحَك ُمَصيَبٌة يـَُقولُوا َقدح َأَخذح
ُ لََنا ُهَو َموحالنَا َوَعَلى اّلِلَه فـَلحَيتَـوَكهلح الحُمؤحَمُنوَن 51قـَبحُل َويـَتَـَولهوا َوُهمح َفرَُحوَن ) ( ُقلح َلنح ُيَصيبَـَنا َإاله َما َكَتَب اّلِله

ُ بََعَذاٍب َمنح َعنحدَ ( ُقلح َهلح 51) َ َوََنحُن نـَتَـَربهُص َبُكمح َأنح ُيَصيَبُكمح اّلِله نَـيَـنيح سح َدى احلُح َه أَوح تـَََتبهُصوَن بََنا َإاله َإحح
َإنهُكمح ُكنُتمح قـَوحماً فَاَسَقنَي  ( ُقلح أَنَفُقوا َطوحعاً أَوح َكرحهاً َلنح يـُتَـَقبهَل َمنحُكمح 52بَأَيحَديَنا فـَتَـَربهُصوا َإنها َمَعُكمح ُمتَـَربَ ُصوَن )

ُهمح نـََفَقاتـُُهمح َإاله أَنـهُهمح َكَفُروا بَاّلِلَه َوَبَرُسولََه َوال يَأحتُوَن الصه 53) َبَل َمنـح الَة َإاله َوُهمح ُكَساََل َوال ( َوَما َمنَـَعُهمح َأنح تـُقح
نـحَيا  ( َفال تـُعحَجبحكَ 54يُنَفُقوَن َإاله َوُهمح َكارَُهوَن ) ََياَة الدُّ بـَُهمح َّبَا َِف احلح ُ لَيُـَعذَ  َا يُرَيُد اّلِله َواهُلُمح َوال أَوحالُدُهمح َإَّنه أَمح

َرُقوَن )55َوتـَزحَهَق أَنُفُسُهمح َوُهمح َكاَفُروَن ) َلوح ( 56( َوَُيحَلُفوَن بَاّلِلَه َإنـهُهمح َلَمنحُكمح َوَما ُهمح َمنحُكمح َوَلَكنـهُهمح قـَوحٌم يـَفح
( َوَمنـحُهمح َمنح يـَلحَمُزَك َِف الصهَدقَاَت فََإنح 57َيََُدوَن َملحَجأً َأوح َمَغارَاٍت َأوح ُمدهَخاًل َلَولهوحا إَلَيحَه َوُهمح ََيحَمُحوَن )

َخُطوَن ) َها َإَذا ُهمح َيسح َها َرُضوا َوَإنح ملَح يـُعحَطوحا َمنـح ُ َوَرُسولُُه َوقَاُلوا  ( َوَلوح أَنـهُهمح َرُضوا58أُعحطُوا َمنـح َما آتَاُهمح اّلِله
َلَه َوَرُسولُُه إَنها َإََل اّلِلَه رَاَغُبوَن ) ُ َمنح َفضح ُ َسيُـؤحتَيَنا اّلِله بُـَنا اّلِله َا الصهَدقَاُت لَلحُفَقَراَء َوالحَمَساَكنَي 59َحسح ( َإَّنه

َها َوالحُمَؤلهَفَة قـُُلوبـُُهمح َوِف  ُ َعَليٌم َوالحَعاَمَلنَي َعَليـح  الر َقَاَب َوالحَغارََمنَي َوِف َسَبيَل اّلِلَه َواَبحَن السهَبيَل َفرَيَضًة َمنح اّلِلَه َواّلِله
َمَننَي لَلحُمؤح ( َوَمنـحُهمح الهَذيَن يـُؤحُذوَن النهَبه َويـَُقوُلوَن ُهَو أُُذٌن ُقلح أُُذُن َخْيحٍ َلُكمح يـُؤحَمُن بَاّلِلَه َويـُؤحَمُن 61َحَكيٌم )

ٌَة لَلهَذيَن آَمُنوا َمنحُكمح َوالهَذيَن يـُؤحُذوَن َرُسوَل اّلِلَه هَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم ) ُ 61َوَرمحح ( َُيحَلُفوَن بَاّلِلَه َلُكمح لَيُـرحُضوُكمح َواّلِله
َ َوَرُسوَلُه فََأنه َلُه نَاَر َجَهنهَم َخاَلداً  ( َأملَح يـَعحَلُموا أَنههُ 62َوَرُسولُُه َأَحقُّ َأنح يـُرحُضوُه َإنح َكانُوا ُمؤحَمَننَي ) َمنح ُُيَاَددح اّلِله

َزحُي الحَعَظيُم ) زَئُوا َإنه 63َفيَها َذَلَك اْلح تَـهح ( َُيحَذُر الحُمَناَفُقوَن َأنح تـُنَـزهَل َعَليحَهمح ُسورٌَة تـَُنبَ ئـُُهمح ِبَا ِف قـُُلوَّبَمح ُقلح اسح
َا ُكنها ََنُوُض َونـَلحَعُب ُقلح أَبَاّلِلَه َوآيَاتََه َوَرُسولََه ُكنُتمح 64حَتحَذُروَن )اّلِلَه ُُمحرٌَج َما  ( َولََئنح َسأَلحتَـُهمح لَيَـُقوُلنه َإَّنه
زَُئوَن ) تَـهح ائََفًة بَأَنـهُهمح َكانُوا ( ال تـَعحَتَذُروا َقدح َكَفرحُُتح بـَعحَد َإَيَاَنُكمح َإنح نـَعحُف َعنح طَائََفٍة َمنحُكمح نـَُعذَ بح طَ 65َتسح

َهوحَن َعنح الحَمعحُروَف َويـَقحَبضُ 66ُُمحرََمنَي ) وَن ( الحُمَناَفُقوَن َوالحُمَناَفَقاُت بـَعحُضُهمح َمنح بـَعحٍض يَأحُمُروَن بَالحُمنحَكَر َويـَنـح
ُ الحُمَناَفَقنَي َوالحُمَناَفَقاَت َوالحُكفهاَر نَاَر 67أَيحَديـَُهمح َنُسوا اّلِلَه فـََنَسيَـُهمح َإنه الحُمَناَفَقنَي ُهمح الحَفاَسُقوَن ) ( َوَعَد اّلِله

ُ َوهَلُمح َعَذاٌب ُمَقيٌم ) بُـُهمح َوَلَعنَـُهمح اّلِله ( َكالهَذيَن َمنح قـَبحَلُكمح َكانُوا َأَشده َمنحُكمح 68َجَهنهَم َخاَلَديَن َفيَها َهَي َحسح
َواالً َوأَوح  ثـََر أَمح َتَع الهَذيَن َمنح قـَبحَلُكمح َِبَالَقَهمح قـُوهًة َوَأكح َتمح تَـعحُتمح َِبَالَقُكمح َكَما اسح َتمح تَـُعوا َِبَالَقَهمح فَاسح َتمح الداً فَاسح
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َاَسُروَن ) لََئَك ُهمح اْلح نـحَيا َواآلَخَرَة َوأُوح لََئَك َحَبَطتح أَعحَماهُلُمح ِف الدُّ ُتمح َكالهَذي َخاُضوا أُوح يَأحَِتَمح نـََبأُ  ( َأملَح 69َوُخضح
َيَن َوالحُمؤحتََفَكاَت أَتـَتـح  َحاَب َمدح ُهمح ُرُسُلُهمح بَالبَـيَ َناَت َفَما  الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح قـَوحَم نُوٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوقـَوحَم َإبـحرَاَهيَم َوَأصح

ُ لََيظحَلَمُهمح َوَلَكنح َكانُوا أَنُفَسُهمح َيظحَلُموَن ) لََياُء بـَعحٍض يَأحُمُروَن  (71َكاَن اّلِله َوالحُمؤحَمُنوَن َوالحُمؤحَمَناُت بـَعحُضُهمح أَوح
َ َوَرُسوَلُه أُ  َهوحَن َعنح الحُمنَكَر َويَُقيُموَن الصهالَة َويـُؤحُتوَن الزهَكاَة َوُيَطيُعوَن اّلِله ُ َإنه بَالحَمعحُروَف َويـَنـح وحلََئَك َسيَـرحمَحُُهمح اّلِله

َ َعزَيٌز  ُ الحُمؤحَمَننَي َوالحُمؤحَمَناَت َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها َوَمَساَكَن 71َحَكيٌم )اّلِله ( َوَعَد اّلِله
بَـُر َذَلَك ُهَو الحَفوحُز الحَعَظيُم ) َواٌن َمنح اّلِلَه َأكح ٍن َورَضح  َجاَهدح الحُكفهاَر ( يَا أَيُـَّها النهَبُّ 72طَيَ َبًة ِف َجنهاَت َعدح

َر 73َوالحُمَناَفَقنَي َواغحُلظح َعَليحَهمح َوَمأحَواُهمح َجَهنهُم َوبَئحَس الحَمَصُْي ) ( َُيحَلُفوَن بَاّلِلَه َما قَاُلوا َوَلَقدح قَاُلوا َكَلَمَة الحُكفح
اً وََكَفُروا بـَعحَد َإسحالَمَهمح َوَُهُّوا ِبَا ملَح يـََناُلوا َوَما نـََقمُ  َلَه فََإنح يـَُتوبُوا َيُكنح َخْيح ُ َوَرُسولُُه َمنح َفضح وا َإاله َأنح َأغحَناُهمح اّلِله

نـحَيا َواآلَخَرَة َوَما هَلُمح َِف اأَلرحَض َمنح  ُ َعَذاباً أَلَيماً َِف الدُّ بـحُهمح اّلِله ( َوَمنـحُهمح 74َوَلٍ  َوال َنَصٍْي )هَلُمح َوَإنح يـَتَـَولهوحا يـَُعذَ 
َلَه لََنصهدهَقنه َولََنُكوَننه َمنح الصهاحَلَنَي )مَ  َلَه ِبََُلوا بََه َوتـََولهوا 75نح َعاَهَد اّلِلَه لََئنح آتَانَا َمنح َفضح ( فـََلمها آتَاُهمح َمنح َفضح

َذبُوَن ( فََأعحَقبَـُهمح نََفاقاً ِف قـُُلوَّبَمح َإََل يـَوحَم يـَلحَقوحنَُه ِبََ 76َوُهمح ُمعحَرُضوَن ) َلُفوا اّلِلَه َما َوَعُدوُه َوِبَا َكانُوا َيكح ا َأخح
َ يـَعحَلُم َسرهُهمح َوََنحَواُهمح َوَأنه اّلِلَه َعالهُم الحغُُيوَب )77) ( الهَذيَن يـَلحَمُزوَن الحُمطهوَ َعنَي َمنح 78( َأملَح يـَعحَلُموا َأنه اّلِله

ُ َمنـحُهمح َوهَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم الحُمؤحَمَننَي ِف الصهَدقَاَت َواله  َخُروَن َمنـحُهمح َسَخَر اّلِله َدُهمح فـََيسح َذيَن ال َيََُدوَن َإاله ُجهح
ُ هَلُمح ذَ 79) تَـغحَفرح هَلُمح َسبحَعنَي َمرهًة فـََلنح يـَغحَفَر اّلِله تَـغحَفرح هَلُمح َإنح َتسح تَـغحَفرح هَلُمح أَوح ال َتسح َفُروا بَاّلِلَه َلَك بَأَنـهُهمح كَ ( اسح

َدي الحَقوحَم الحَفاَسَقنَي ) ُ ال يـَهح َعَدَهمح َخالَف َرُسوَل اّلِلَه وََكرَُهوا َأنح َُيَاَهُدوا 81َوَرُسولََه َواّلِله ( َفرََح الحُمَخلهُفوَن ِبَقح
رَ  قُ  َواهلََمح َوأَنُفَسَهمح َِف َسَبيَل اّلِلَه َوقَاُلوا ال تَنَفُروا َِف احلَح َقُهوَن )بََأمح ( 81لح نَاُر َجَهنهَم َأَشدُّ َحر اً َلوح َكانُوا يـَفح
َسُبوَن ) َتأحَذنُوَك 82فـَلحَيضحَحُكوا قََليالً َولحَيبحُكوا َكَثْياً َجزَاًء ِبَا َكانُوا َيكح ُهمح فَاسح ُ َإََل طَائََفٍة َمنـح ( فََإنح َرَجَعَك اّلِله

َالََفنَي لَلحُخُروَج فـَُقلح َلنح ََّتحُرُجوا َمَعي  أََبداً َوَلنح تـَُقاتَُلوا َمَعي َعُدو اً َإنهُكمح َرَضيُتمح بَالحُقُعوَد َأوهَل َمرهٍة فَاقـحُعُدوا َمَع اْلح
ََه إَنـهُهمح َكَفُروا بَاّلِلَه َوَرُسولََه َوَماتُ 83) ُهمح فَاَسُقوَن وا وَ ( َوال ُتَصلَ  َعَلى َأَحٍد َمنـحُهمح َماَت أََبداً َوال تـَُقمح َعَلى قـَربح
نـحَيا َوتـَزحَهَق أَ 84) بـَُهمح َّبَا ِف الدُّ ُ َأنح يـَُعذَ  َا يُرَيُد اّلِله َواهُلُمح َوَأوحالُدُهمح َإَّنه نُفُسُهمح َوُهمح َكاَفُروَن ( َوال تـُعحَجبحَك أَمح
ُهمح َوقَاُلوا َذرحنَا َنُكنح َمَع ( َوَإَذا أُنزََلتح ُسورٌَة َأنح آَمُنوا بَاّلِلَه َوَجاَهُدوا َمَع َرُسولََه اسح 85) َتأحَذَنَك أُوحُلوا الطهوحَل َمنـح

َقُهوَن )86الحَقاَعَديَن ) ََواَلَف َوطَُبَع َعَلى قـُُلوَّبَمح فـَُهمح ال يـَفح ( َلَكنح الرهُسوُل 87( َرُضوا بََأنح َيُكونُوا َمَع اْلح
َواهلََمح وَ  َلُحوَن )َوالهَذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بََأمح لََئَك ُهمح الحُمفح َراُت َوأُوح َيـح ُ هَلُمح 88أَنُفَسَهمح َوأُوحلََئَك هَلُمح اْلح ( أََعده اّلِله

ُروَن َمنح اأَلعحَراَب لَيُـؤحَذَن 89َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها َذَلَك الحَفوحُز الحَعَظيُم ) ( َوَجاَء الحُمَعذَ 
َ َوَرُسوَلُه َسُيَصيُب الهَذيَن َكَفُروا َمنـحُهمح َعَذاٌب أَلَيٌم )هلَُ  ( لَيحَس َعَلى الضَُّعَفاَء َوال 91مح َوقـََعَد الهَذيَن َكَذبُوا اّلِله
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َسَننَي َمنح َسَبيٍل َعَلى الحَمرحَضى َوال َعَلى الهَذيَن ال َيََُدوَن َما يُنَفُقوَن َحرٌَج َإَذا َنَصُحوا ّلَِلَه َوَرُسولََه َما عَ  َلى الحُمحح
ُ َغُفوٌر َرَحيٌم ) ُلُكمح َعَليحَه تـََولهوا َوَأعحيـُنُـُهمح 91َواّلِله َمَلُهمح قـُلحَت ال َأَجُد َما َأمحَح ( َوال َعَلى الهَذيَن َإَذا َما أَتـَوحَك لََتحح

َع َحَزناً َأاله َيََُدوا َما يُنَفُقوَن ) َتأحَذنُوَنَك َوُهمح َأغحَنَياُء َرُضوا بََأنح ( إَ 92تََفيُض َمنح الدهمح َا السهَبيُل َعَلى الهَذيَن َيسح َّنه
ُ َعَلى قـُُلوَّبَمح فـَُهمح ال يـَعحَلُموَن ) ََواَلَف َوطََبَع اّلِله ( يـَعحَتَذُروَن َإلَيحُكمح َإَذا َرَجعحُتمح َإلَيحَهمح ُقلح ال 93َيُكونُوا َمَع اْلح

ُ َعَمَلُكمح َوَرُسولُُه ُُثه تـَُردُّوَن َإََل َعاملََ تـَعحَتَذُروا َلنح نُـ  َبارَُكمح َوَسيَـَرى اّلِله ُ َمنح َأخح  الحَغيحَب ؤحَمَن َلُكمح َقدح نـَبهأَنَا اّلِله
َلُفوَن بَاّلِلَه َلُكمح َإَذا انَقَلبحُتمح َإلَيح 94َوالشهَهاَدَة فـَيُـَنبَ ُئُكمح ِبَا ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن ) َهمح لَتُـعحَرُضوا َعنـحُهمح فََأعحَرُضوا ( َسَيحح

َسُبوَن ) ٌس َوَمأحَواُهمح َجَهنهُم َجَزاًء ِبَا َكانُوا َيكح ( َُيحَلُفوَن َلُكمح لَتَـرحَضوحا َعنـحُهمح فََإنح تـَرحَضوحا َعنـحُهمح 95َعنـحُهمح َإنـهُهمح رَجح
َ ال يـَرحَضى َعنح الحَقوحَم الحَفاَسَقنَي ) ُ  (96فََإنه اّلِله َدُر َأاله يـَعحَلُموا ُحُدوَد َما أَنَزَل اّلِله راً َونََفاقاً َوَأجح اأَلعحَراُب َأَشدُّ ُكفح

ُ َعَليٌم َحَكيٌم ) َوائََر َعَليحَهمح 97َعَلى َرُسولََه َواّلِله ( َوَمنح اأَلعحرَاَب َمنح يـَتهَخُذ َما يُنَفُق َمغحَرماً َويـَتَـَربهُص َبُكمح الده
ُ َسََيٌع َعَليٌم )َدائََرُة ا ( َوَمنح اأَلعحَراَب َمنح يـُؤحَمُن بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخَر َويـَتهَخُذ َما يُنَفُق قـُرُبَاٍت َعنحَد اّلِلَه 98لسهوحَء َواّلِله

ََتَه َإنه اّلِلهَ  ُ ِف َرمحح َخُلُهمح اّلِله ( َوالسهابَُقوَن اأَلوهُلوَن َمنح 99َغُفوٌر َرَحيٌم ) َوَصَلَواَت الرهُسوَل َأال إَنـهَها قـُرحبٌَة هَلُمح َسُيدح
ُ َعنـحُهمح َوَرُضوا َعنحُه َوأََعده هَلُمح جَ  َساٍن َرَضَي اّلِله نهاٍت َِتحرَي حَتحتَـَها الحُمَهاَجرَيَن َواألَنَصاَر َوالهَذيَن اتـهبَـُعوُهمح بََإحح

َل الحَمَديَنَة 111وحُز الحَعَظيُم )األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها أََبداً َذَلَك الحفَ  ( َوِمهنح َحوحَلُكمح َمنح اأَلعحَراَب ُمَناَفُقوَن َوَمنح أَهح
َ ُُثه يـَُردُّوَن َإََل َعَذاٍب َعظَ  بـُُهمح َمرهتـَنيح ( َوآَخُروَن 111يٍم )َمَرُدوا َعَلى النَ َفاَق ال تـَعحَلُمُهمح ََنحُن نـَعحَلُمُهمح َسنُـَعذَ 

َ َغُفوٌر َرَحياعحتَـَرفُ  ُ َأنح يـَُتوَب َعَليحَهمح َإنه اّلِله ( ُخذح 112ٌم )وا َبُذنُوَّبَمح َخَلطُوا َعَماًل َصاحَلاً َوآَخَر َسيَ ئاً َعَسى اّلِله
يَهمح َّبَا َوَصلَ  َعَليحَهمح َإنه َصالَتَك َسَكٌن هَلُمح َواّلِلهُ  ُرُهمح َوتـُزَكَ  َواهلََمح َصَدَقًة ُتَطهَ  يٌع َعَليٌم )َمنح أَمح ( َأملَح 113 َسََ
َ ُهَو التـهوهاُب ال َبُل التـهوحبََة َعنح َعَباَدَه َويَأحُخُذ الصهَدقَاَت َوَأنه اّلِله ( َوُقلح اعحَمُلوا 114رهَحيُم )يـَعحَلُموا َأنه اّلِلَه ُهَو يـَقح

ُ َعَمَلُكمح َوَرُسولُُه َوالحُمؤحَمُنوَن َوَستُـرَ  ( 115دُّوَن َإََل َعاملََ الحَغيحَب َوالشهَهاَدَة فـَيُـَنبَ ُئُكمح ِبَا ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن )َفَسيَـَرى اّلِله
ُ َعَليٌم َحَكيٌم ) بـُُهمح َوَإمها يـَُتوُب َعَليحَهمح َواّلِله َر اّلِلَه َإمها يـَُعذَ  َجداً 116َوآَخُروَن ُمرحَجوحَن أَلمح ( َوالهَذيَن اَّتهَُذوا َمسح

َلُفنه َإنح أَ َضَراراً َو  َ َوَرُسوَلُه َمنح قـَبحُل َولََيحح َ الحُمؤحَمَننَي َوَإرحَصاداً َلَمنح َحاَرَب اّلِله رَيقاً بـَنيح راً َوتـَفح ُ ُكفح ََن َواّلِله سح َردحنَا َإاله احلُح
َهُد إَنـهُهمح َلَكاَذبُوَن ) َجٌد ُأسَ َس َعَلى التـهقح 117َيشح َوى َمنح َأوهَل يـَوحٍم َأَحقُّ َأنح تـَُقوَم َفيَه ( ال تـَُقمح َفيَه أََبداً َلَمسح

ُ ُيَُبُّ الحُمطههَ رَيَن ) َواٍن 118َفيَه رََجاٌل ُيَُبُّوَن َأنح يـََتَطههُروا َواّلِله َيانَُه َعَلى تـَقحَوى َمنح اّلِلَه َوَرضح ( أََفَمنح َأسهَس بـُنـح
َيانَُه َعَلى َشَفا جُ  ٌر أَمح َمنح َأسهَس بـُنـح َدي الحَقوحَم الظهاَلَمنَي َخيـح ُ ال يـَهح ُرٍف َهاٍر فَانـحَهاَر بََه َِف نَاَر َجَهنهَم َواّلِله

ُ َعَليٌم َحَكيمٌ 119) َيانـُُهمح الهَذي بـَنَـوحا رَيَبًة ِف قـُُلوَّبَمح َإاله َأنح تـََقطهَع قـُُلوبـُُهمح َواّلِله َ 111 )( ال يـََزاُل بـُنـح ( َإنه اّلِله
تَـَرى َمنح  تَـلُ  اشح تُـُلوَن َويـُقح َنهَة يـَُقاتَُلوَن ِف َسَبيَل اّلِلَه فـَيَـقح َواهَلُمح بََأنه هَلُمح اجلح وَن َوعحداً َعَليحَه َحق اً الحُمؤحَمَننَي أَنُفَسُهمح َوأَمح
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َتبحَشُروا بَبَـ  َدَه َمنح اّلِلَه فَاسح يحَعُكمح الهَذي بَايـَعحُتمح بََه َوَذَلَك ُهَو الحَفوحُز ِف التـهوحرَاَة َواإَلََنيَل َوالحُقرحآَن َوَمنح أَوحََّف بََعهح
َاَمُدوَن السهاَئُحوَن الرهاَكُعوَن السهاَجُدوَن اآلَمُروَن بَالحَمعحُروَف َوالنهاُهونَ 111الحَعَظيُم ) َعنح  ( التهائَُبوَن الحَعاَبُدوَن احلح

َاَفظُوَن حَلُُدوَد اّلِلَه َوَبش َ  رََكنَي َوَلوح  112رح الحُمؤحَمَننَي )الحُمنَكَر َواحلح تَـغحَفُروا لَلحُمشح ( َما َكاَن لَلنهَبَ  َوالهَذيَن آَمُنوا َأنح َيسح
َحيَم ) َ هَلُمح أَنـهُهمح َأصحَحاُب اجلَح َتغحَفاُر َإبـحَراَهيَم ألَبَيَه َإاله 113َكانُوا أُوحَل قـُرحََب َمنح بـَعحَد َما تـَبَـنيه َعنح  ( َوَما َكاَن اسح

َ َلُه أَنهُه َعُدوٌّ ّلَِلَه تـَبَـرهأَ َمنحُه َإنه َإبـحَراَهيَم أَلوهاٌه حَ  ُ لَُيَضله 114َليٌم )َموحَعَدٍة َوَعَدَها َإيهاُه فـََلمها تـَبَـنيه ( َوَما َكاَن اّلِله
َ هَلُمح َما يـَتـهُقوَن َإنه اّلِلهَ  ٍء َعَليٌم ) قـَوحماً بـَعحَد َإذح َهَداُهمح َحَّته يـُبَـنيَ  َ َلُه ُملحُك السهَمَواتَ 115َبُكلَ  َشيح  ( َإنه اّلِله

ُ َعَلى النهَبَ  َوالحُمَهاَجرَيَن 116َواأَلرحَض ُُيحَي َوَُيَيُت َوَما َلُكمح َمنح ُدوَن اّلِلَه َمنح َوَلٍ  َوال َنَصٍْي ) ( لََقدح تَاَب اّلِله
ُهمح ُُثه تَاَب َعَليحَهمح إَنهُه َّبَمح َرُءوٌف  َواألَنَصاَر الهَذيَن اتـهبَـُعوُه ِف  َرَة َمنح بـَعحَد َما َكاَد يَزَيُغ قـُُلوُب َفرَيٍق َمنـح َساَعَة الحُعسح

ُفُسُهمح ( َوَعَلى الثهالثََة الهَذيَن ُخلَ ُفوا َحَّته َإَذا َضاَقتح َعَليحَهمح اأَلرحُض ِبَا َرُحَبتح َوَضاَقتح َعَليحَهمح أَن117َرَحيٌم )
َ ُهَو التـهوهاُب الره  ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن 118َحيُم )َوظَنُّوا َأنح ال َملحَجَأ َمنح اّلِلَه َإاله إَلَيحَه ُُثه تَاَب َعَليحَهمح لََيُتوبُوا َإنه اّلِله

َل الحَمدَ 119آَمُنوا اتـهُقوا اّلِلَه وَُكونُوا َمَع الصهاَدَقنَي ) يَنَة َوَمنح َحوحهَلُمح َمَن اأَلعحَراَب َأنح يـََتَخلهُفوا َعنح ( َما َكاَن أَلهح
َسَه َذَلَك بَأَنـهُهمح ال ُيَصيبُـُهمح َظَمأٌ َوال َنَصٌب َوال َُمحَمصَ  ٌة ِف َسَبيَل اّلِلَه َوال َرُسوَل اّلِلَه َوال يـَرحَغُبوا بَأَنُفَسَهمح َعنح نـَفح

َر َيطَُئوَن َموحَطئاً يََغيُظ الحُكفها َ ال ُيَضيُع َأجح َر َوال يـََناُلوَن َمنح َعُدوٍ  نـَيحاًل َإاله ُكَتَب هَلُمح بََه َعَمٌل َصاَلٌح َإنه اّلِله
َسَننَي ) ُ أَ 121الحُمحح زَيـَُهمح اّلِله َسَن َما  ( َوال يُنَفُقوَن نـََفَقًة َصَغْيًَة َوال َكَبْيًَة َوال يـَقحطَُعوَن َواَدياً َإاله ُكَتَب هَلُمح لََيجح حح

ُهمح طَائََفٌة لََيتَـَفقهُهوا ِف 121َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) يَن ( َوَما َكاَن الحُمؤحَمُنوَن لََينَفُروا َكافهًة فـََلوحال نـََفَر َمنح ُكلَ  َفرحَقٍة َمنـح الدَ 
يُـَّها الهَذيَن آَمُنوا قَاتَُلوا الهَذيَن يـَُلوَنُكمح َمنح الحُكفهاَر ( يَا أَ 122َولَيُنَذُروا قـَوحَمُهمح َإَذا َرَجُعوا َإلَيحَهمح َلَعلهُهمح َُيحَذُروَن )

( َوَإَذا َما أُنزََلتح ُسورٌَة َفَمنـحُهمح َمنح يـَُقوُل أَيُُّكمح زَاَدتحُه 123َولحَيَجُدوا َفيُكمح َغلحظًَة َواعحَلُموا َأنه اّلِلَه َمَع الحُمتهَقنَي )
َتبحَشُروَن )َهَذَه َإَيَاناً فََأمها ا ساً 124لهَذيَن آَمُنوا فـََزاَدتـحُهمح َإَيَاناً َوُهمح َيسح ( َوأَمها الهَذيَن ِف قـُُلوَّبَمح َمَرٌض فـَزَاَدتـحُهمح رَجح

َسَهمح َوَماتُوا َوُهمح َكاَفُروَن ) تَـُنوَن َِف ُكلَ  َعاٍم َمرهًة َأوح َمره 125َإََل رَجح َ ُُثه ال يـَُتوبُوَن َوال ( أََوال يـََروحَن أَنـهُهمح يـُفح تـَنيح
ُ 126ُهمح َيذهكهُروَن ) ( َوَإَذا َما أُنزََلتح ُسورٌَة َنَظَر بـَعحُضُهمح َإََل بـَعحٍض َهلح يـَرَاُكمح َمنح َأَحٍد ُُثه انَصَرُفوا َصَرَف اّلِله

َقُهوَن ) نح أَنُفَسُكمح َعزَيٌز َعَليحَه َما َعَنتُّمح َحرَيٌص َعَليحُكمح ( َلَقدح َجاءَُكمح َرُسوٌل مَ 127قـُُلوبـَُهمح بَأَنـهُهمح قـَوحٌم ال يـَفح
ُ ال َإَلَه َإاله ُهَو َعَليحَه تـَوَكهلحُت َوُهَو َربُّ الحَعرحَش الحَعَظيَم 128بَالحُمؤحَمَننَي َرُءوٌف َرَحيٌم ) َب اّلِله ( فََإنح تـََولهوحا فـَُقلح َحسح

(129) 
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 ن الرحيمبسم هللا الرمح

َكيَم ) ُهمح َأنح أَنحَذرح النهاَس َوَبشَ رح الهَذيَن 1الر تَلحَك آيَاُت الحَكَتاَب احلَح َنا َإََل َرُجٍل َمنـح ( َأَكاَن لَلنهاَس َعَجباً َأنح أَوحَحيـح
ٍق َعنحَد َرّبَ َمح قَاَل الحَكاَفُروَن َإنه َهَذا َلَساَحٌر  ُ الهَذي َخَلَق 2ُمَبنٌي )آَمُنوا َأنه هَلُمح َقَدَم َصدح ( َإنه رَبهُكمح اّلِله

َر َما َمنح َشَفيٍع َإاله َمنح بـَعحَد َإذحنَهَ  السهَمَواتَ  تَـَوى َعَلى الحَعرحَش يَُدبَ ُر اأَلمح ُ َواأَلرحَض ِف َستهَة أَيهاٍم ُُثه اسح  َذَلُكمح اّلِله
زََي الهَذيَن آَمُنوا ( 3رَبُُّكمح فَاعحُبُدوُه أََفال َتذَكهُروَن ) َلحَق ُُثه يَُعيُدُه لََيجح يعاً َوعحَد اّلِلَه َحق اً َإنهُه يـَبحَدأُ اْلح َإلَيحَه َمرحَجُعُكمح َجََ

ُفرُ  يٍم َوَعَذاٌب أَلَيٌم ِبَا َكانُوا َيكح َط َوالهَذيَن َكَفُروا هَلُمح َشرَاٌب َمنح محََ ( ُهَو الهَذي 4وَن )َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت بَالحَقسح
َساَب َما َخَلَق اّلِلهُ  َننَي َواحلَح َس َضَياًء َوالحَقَمَر نُوراً َوَقدهرَُه َمَنازََل لَتَـعحَلُموا َعَدَد السَ  قَ  َجَعَل الشهمح  َذَلَك َإاله بَاحلَح

َتالَف اللهيحَل َوالنـهَهارَ 5يـَُفصَ ُل اآليَاَت لََقوحٍم يـَعحَلُموَن ) ُ ِف السهَمَواتَ  ( َإنه َِف اخح َواأَلرحَض آليَاٍت  َوَما َخَلَق اّلِله
نـحَيا َواطحَمأَنُّوا َّبَا َوالهَذيَن ُهمح َعنح آيَاتَنَ 6لََقوحٍم يـَتـهُقوَن ) ََياَة الدُّ ا َغاَفُلوَن ( َإنه الهَذيَن ال يـَرحُجوَن لََقاَءنَا َوَرُضوا بَاحلح

لََئَك َمأحَواُهمح النهاُر ِبََ 7) َسُبوَن )( أُوح َديَهمح رَبُـُّهمح بََإَيَاَِنَمح 8ا َكانُوا َيكح ( َإنه الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت يـَهح
ُر ( َدعحَواُهمح َفيَها ُسبحَحاَنَك اللهُهمه َوحتََيهتُـُهمح َفيَها َسالٌم َوآخَ 9َِتحرَي َمنح حَتحَتَهمح األَنـحَهاُر ِف َجنهاَت النهَعيَم )

ُد ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمنَي ) مح ْيحَ َلُقَضَي َإلَيحَهمح َأَجُلُهمح 11َدعحَواُهمح َأنح احلَح َتعحَجاهَلُمح بَاْلَح ُ لَلنهاَس الشهره اسح ُل اّلِله ( َوَلوح يـَُعجَ 
اإَلنحَساَن الضُّرُّ َدَعانَا جَلَنحَبَه أَوح قَاَعداً َأوح  ( َوَإَذا َمسه 11فـََنَذُر الهَذيَن ال يـَرحُجوَن لََقاَءنَا ِف طُغحَياَِنَمح يـَعحَمُهوَن )

رََفنَي مَ  ُعَنا َإََل ُضرٍ  َمسهُه َكَذَلَك زُيَ َن لَلحُمسح َنا َعنحُه ُضرهُه َمره َكَأنح ملَح َيدح ( 12ا َكانُوا يـَعحَمُلوَن )قَاَئماً فـََلمها َكَشفح
َنا الحُقُروَن َمنح قـَبح  َلكح َلُكمح َلمها ظََلُموا َوَجاَءتـحُهمح ُرُسُلُهمح بَالحبَـيَ َناَت َوَما َكانُوا لَيُـؤحَمُنوا َكَذَلَك ََنحزَي الحَقوحَم َوَلَقدح أَهح

رََمنَي ) مح ( َوَإَذا تـُتـحَلى َعَليحهَ 14( ُُثه َجَعلحَناُكمح َخالَئَف ِف اأَلرحَض َمنح بـَعحَدَهمح لَنَـنحظَُر َكيحَف تـَعحَمُلوَن )13الحُمجح
لحُه ُقلح َما َيُكوُن َل  َلُه َمنح تَلحَقاَء  آيَاتـَُنا بـَيَ َناٍت قَاَل الهَذيَن ال يـَرحُجوَن لََقاَءنَا ائحَت بَُقرحآٍن َغْيحَ َهَذا أَوح َبدَ  َأنح أَُبدَ 

ُ َما تـََلوحتُُه 15وحٍم َعَظيٍم )نـَفحَسي َإنح أَتهَبُع َإاله َما يُوَحى َإَله َإّن َ َأَخاُف َإنح َعَصيحُت َرِبَ  َعَذاَب يَـ  ( ُقلح َلوح َشاَء اّلِله
( َفَمنح َأظحَلُم ِمهنح افـحتَـَرى َعَلى اّلِلَه َكَذباً 16َعَليحُكمح َوال أَدحرَاُكمح بََه فـََقدح لََبثحُت َفيُكمح ُعُمراً َمنح قـَبحَلَه أََفال تـَعحَقُلوَن )

لَ  رَُموَن )َأوح َكذهَب بَآيَاتََه َإنهُه ال يـُفح َفُعُهمح َويـَُقوُلوَن 17ُح الحُمجح ( َويـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َما ال َيُضرُُّهمح َوال يـَنـح
رَُكوَن َوال ِف اأَلرحَض ُسبحَحانَُه َوتـََعاََل َعمها يُ  َهُؤالَء ُشَفَعاُؤنَا َعنحَد اّلِلَه ُقلح أَتـَُنبَ ُئوَن اّلِلَه ِبَا ال يـَعحَلُم ِف السهَمَواتَ  شح

نَـُهمح َفي18) تَـَلُفوا َوَلوحال َكَلَمٌة َسبَـَقتح َمنح رَبَ َك َلُقَضَي بـَيـح َما َفيَه َُيحَتَلُفوَن ( َوَما َكاَن النهاُس َإاله أُمهًة َواَحَدًة فَاخح
َا الحَغيحُب ّلَِلهَ 19) ( َوَإَذا 21فَانـحَتَظُروا َإّن َ َمَعُكمح َمنح الحُمنحَتَظرَيَن ) ( َويـَُقوُلوَن َلوحال أُنحزََل َعَليحَه آيٌَة َمنح رَب ََه فـَُقلح َإَّنه



72 
 

راً  رَُع َمكح ُ َأسح ٌر ِف آيَاتََنا ُقلح اّلِله ًَة َمنح بـَعحَد َضرهاَء َمسهتـحُهمح َإَذا هَلُمح َمكح تُُبوَن َما ََتحُكُروَن أََذقـحَنا النهاَس َرمحح َإنه ُرُسَلَنا َيكح
َر َحَّته َإَذا ُكنحُتمح ِف الحُفلحَك َوَجَريحَن َّبَمح َبرَيٍح طَيَ َبٍة َوَفرَُحوا َّبَا( ُهَو الهَذي يُ 21) َجاَءتـحَها  َسْيَ ُُكمح ِف الحبَـرَ  َوالحَبحح

يَن لََئنح َأَنحَيحتَـَنا َمنح رَيٌح َعاَصٌف َوَجاَءُهمح الحَموحُج َمنح ُكلَ  َمَكاٍن َوظَنُّوا أَنـهُهمح ُأَحيَط َّبَمح َدَعوحا اّلِلَه ُُمحَلَصنَي لَ  ُه الدَ 
َا بـَغحُيُكمح 22َهَذَه لََنُكوَننه َمنح الشهاَكرَيَن ) قَ  يَا أَيُـَّها النهاُس َإَّنه ( فـََلمها َأَنحَاُهمح َإَذا ُهمح يـَبـحُغوَن ِف اأَلرحَض بََغْيحَ احلَح

نـحَيا ُُثه إَلَ  ََياَة الدُّ َنا َمرحَجُعُكمح فـَنُـَنبَ ُئُكمح ِبَا ُكنحُتمح تـَعحَمُلوَن )َعَلى أَنـحُفَسُكمح َمَتاَع احلح نـحَيا َكَماٍء 23يـح ََياَة الدُّ َا َمَثُل احلح ( َإَّنه
تَـَلَط بََه نـََباُت اأَلرحَض ِمها يَأحُكُل النهاُس َواألَنـحَعاُم َحَّته َإَذا َأَخَذتح  رُفَـ أَنـحَزلحَناُه َمنح السهَماَء فَاخح َها َوازهيـهَنتح اأَلرحُض ُزخح

رُنَا لَيحاًل أَوح نـََهاراً َفَجَعلحَناَها َحَصيداً َكَأنح ملَح  َها أَتَاَها أَمح ُلَها أَنـهُهمح قَاَدُروَن َعَليـح تـَغحَن بَاأَلمحَس َكَذَلَك  َوَظنه أَهح
ُعو َإََل َداَر السهال24نـَُفصَ ُل اآليَاَت لََقوحٍم يـَتَـَفكهُروَن ) ُ َيدح َتَقيٍم )( َواّلِله َدي َمنح َيَشاُء َإََل َصَراٍط ُمسح ( 25َم َويـَهح

َنهَة هُ  ََن َوزَيَاَدٌة َوال يـَرحَهُق ُوُجوَهُهمح قـَتَـٌر َوال َذلهٌة أُوحلََئَك َأصحَحاُب اجلح سح َسُنوا احلُح ( 26مح َفيَها َخاَلُدوَن )لَلهَذيَن َأحح
َا أُغحَشَيتح ُوُجوُهُهمح َقطَعاً َوالهَذيَن َكَسُبوا السهيَ َئاَت َجَزاُء َسي َ  َئٍة ِبَثحَلَها َوتـَرحَهُقُهمح َذلهٌة َما هَلُمح َمنح اّلِلَه َمنح َعاَصٍم َكَأَّنه

َحاُب النهاَر ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن ) لََئَك َأصح يعاً ُُثه نـَُقوُل لَلهَذينَ 27َمنح اللهيحَل ُمظحَلماً أُوح رَُكوا  ( َويـَوحَم ََنحُشُرُهمح َجََ َأشح
نَـُهمح َوقَاَل ُشرََكاُؤُهمح َما ُكنحُتمح َإيهانَا تـَعحُبُدوَن ) نَـَنا 28َمَكاَنُكمح أَنـحُتمح َوُشرََكاؤُُكمح فـََزيـهلحَنا بـَيـح ( َفَكَفى بَاّلِلَه َشَهيداً بـَيـح

َنُكمح َإنح ُكنها َعنح َعَباَدَتُكمح َلَغاَفَلنَي ) ُلو ُكلُّ 29َوبـَيـح قَ   ( ُهَناَلَك تـَبـح َلَفتح َوُردُّوا َإََل اّلِلَه َموحالُهمح احلَح نـَفحٍس َما َأسح
تَـُروَن ) َع َواألَبحَصاَر َوَمنح 31َوَضله َعنـحُهمح َما َكانُوا يـَفح ( ُقلح َمنح يـَرحزُُقُكمح َمنح السهَماَء َواأَلرحَض أَمهنح ََيحَلُك السهمح

يه َمنح الحَميَ َت َوُُيحرَجُ  ُ فـَُقلح أََفال تـَتـهُقوَن ) ُُيحرَُج احلَح َر َفَسيَـُقوُلوَن اّلِله يَ  َوَمنح يَُدبَ ُر اأَلمح ( َفَذَلُكمح 31الحَميَ َت َمنح احلَح
َرُفوَن ) قَ  َإاله الضهالُل فَأَنها ُتصح قُّ َفَماَذا بـَعحَد احلَح ُ رَبُُّكمح احلَح َذيَن َفَسُقوا ( َكَذَلَك َحقهتح َكَلَمُة رَبَ َك َعَلى اله 32اّلِله

َلحَق ُُثه يَُعيُدُه فَأَنه 33أَنـهُهمح ال يـُؤحَمُنوَن ) ُ يـَبحَدأُ اْلح َلحَق ُُثه يَُعيُدُه ُقلح اّلِله ا ( ُقلح َهلح َمنح ُشرََكاَئُكمح َمنح يـَبحَدأُ اْلح
قَ  ُقلح اّلِلهُ 34تـُؤحَفُكوَن ) َدي َإََل احلَح قَ  َأَحقُّ  ( ُقلح َهلح َمنح ُشرََكاَئُكمح َمنح يـَهح َدي َإََل احلَح َدي لَلحَحقَ  أََفَمنح يـَهح يـَهح

َدى َفَما َلُكمح َكيحَف حَتحُكُموَن ) ثـَُرُهمح َإاله ظَن اً َإنه الظهنه ال 35َأنح يـُتهَبَع أَمهنح ال يََهدَ ي َإاله َأنح يـُهح ( َوَما يـَتهَبُع َأكح
قَ  َشيحئاً َإنه اّلِلهَ  َعُلوَن ) يـُغحَّن َمنح احلَح َديَق 36َعَليٌم ِبَا يـَفح تَـَرى َمنح ُدوَن اّلِلَه َوَلَكنح َتصح ( َوَما َكاَن َهَذا الحُقرحآُن َأنح يـُفح

َصيَل الحَكَتاَب ال رَيحَب َفيَه َمنح َربَ  الحَعاَلَمنَي ) َ َيَديحَه َوتـَفح َمثحَلَه  ( أَمح يـَُقوُلوَن افـحتَـَراُه ُقلح فَأحتُوا َبُسورَةٍ 37الهَذي بـَنيح
َتطَعحُتمح َمنح ُدوَن اّلِلَه َإنح ُكنحُتمح َصاَدَقنَي ) ( َبلح َكذهبُوا ِبَا ملَح ُيَُيطُوا بََعلحَمَه َوَلمها يَأحَِتَمح تَأحَويُلُه  38َوادحُعوا َمنح اسح

ُهمح َمنح يـُؤحَمُن بََه َوَمنـحُهمح َمنح ال 39) َكَذَلَك َكذهَب الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح فَانحظُرح َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الظهاَلَمنيَ  ( َوَمنـح
َسَديَن ) ( َوَإنح َكذهبُوَك فـَُقلح َل َعَمَلي َوَلُكمح َعَمُلُكمح أَنـحُتمح بَرَيُئوَن ِمها َأعحَمُل َوأَنَا 41يـُؤحَمُن بََه َورَبَُّك أَعحَلُم بَالحُمفح

ُهمح مَ 41بَرَيٌء ِمها تـَعحَمُلوَن ) َمُع الصُّمه َوَلوح َكانُوا ال يـَعحَقُلوَن )( َوَمنـح َتَمُعوَن َإلَيحَك أَفَأَنحَت ُتسح ُهمح 42نح َيسح ( َوَمنـح
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َي َوَلوح َكانُوا ال يـُبحَصُروَن ) َدي الحُعمح َ ال َيظحَلُم النهاَس َشيحئاً َوَلَكنه النهاَس 43َمنح يـَنحظُُر َإلَيحَك أَفَأَنحَت تـَهح ( َإنه اّلِله
نَـُهمح َقدح َخَسَر الهَذينَ 44َسُهمح َيظحَلُموَن )أَنـحفُ    ( َويـَوحَم َُيحُشُرُهمح َكَأنح ملَح يـَلحَبثُوا َإاله َساَعًة َمنح النـهَهاَر يـَتَـَعاَرُفوَن بـَيـح

َتَديَن ) بُوا بََلَقاَء اّلِلَه َوَما َكانُوا ُمهح ُ ( َوَإمها نُرَيـَنهَك بـَعحَض الهَذي نََعُدُهمح أَ 45َكذه َنا َمرحَجُعُهمح ُُثه اّلِله وح نـَتَـَوفـهيَـنهَك فََإلَيـح
َعُلوَن ) َط َوُهمح ال يُظحَلُموَن 46َشَهيٌد َعَلى َما يـَفح نَـُهمح بَالحَقسح ( َوَلُكلَ  أُمهٍة َرُسوٌل فََإَذا َجاَء َرُسوهُلُمح ُقَضَي بـَيـح

ُ 48َدَقنَي )( َويـَُقوُلوَن َمََّت َهَذا الحَوعحُد َإنح ُكنحُتمح َصا47) عاً َإاله َما َشاَء اّلِله َلُك لَنَـفحَسي َضر اً َوال نـَفح ( ُقلح ال أَمح
َدُموَن ) تَـقح َتأحَخُروَن َساَعًة َوال َيسح ( ُقلح أَرَأَيـحُتمح َإنح أَتَاُكمح َعَذابُُه بـََياتاً َأوح 49َلُكلَ  أُمهٍة َأَجٌل َإَذا َجاَء َأَجُلُهمح َفال َيسح

رَُموَن )نـََهاراً َماذَ  تَـعحَجُل َمنحُه الحُمجح تَـعحَجُلوَن )51ا َيسح ( ُُثه 51( َأُُثه َإَذا َما َوَقَع آَمنحُتمح بََه أَاآلَن َوَقدح ُكنحُتمح بََه َتسح
َسُبوَن ) ُلحَد َهلح ُِتحَزوحَن َإاله ِبَا ُكنحُتمح َتكح تَـنح 52َقيَل لَلهَذيَن ظََلُموا ُذوقُوا َعَذاَب اْلح َبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقلح َإي ( َوَيسح

( َوَلوح َأنه َلُكلَ  نـَفحٍس ظََلَمتح َما َِف اأَلرحَض الفـحَتَدتح بََه َوَأَسرُّوا النهَداَمَة 53َوَرِبَ  َإنهُه حلََقٌّ َوَما أَنـحُتمح ِبُعحَجزَيَن )
َط َوُهمح ال يُ  نَـُهمح بَالحَقسح َواأَلرحَض َأال َإنه  ( َأال َإنه ّلَِلَه َما ِف السهَمَواتَ 54ظحَلُموَن )َلمها رَأَوحا الحَعَذاَب َوُقَضَي بـَيـح

ثـََرُهمح ال يـَعحَلُموَن ) ( يَا أَيُـَّها النهاُس َقدح 56( ُهَو ُُيحَي َوَُيَيُت َوَإلَيحَه تـُرحَجُعوَن )55َوعحَد اّلِلَه َحقٌّ َوَلَكنه َأكح
ٌَة لَلحُمؤحَمَننَي )َجاَءتحُكمح َموحَعظٌَة َمنح رَبَ ُكمح  ََتَه 57َوَشَفاٌء َلَما ِف الصُُّدوَر َوُهًدى َوَرمحح ( ُقلح بََفضحَل اّلِلَه َوبََرمحح

َرُحوا ُهَو َخيـحٌر ِمها ََيحَمُعوَن ) ُ َلُكمح َمنح رَزحٍق َفَجَعلحُتمح َمنحُه َحرَاماً 58فََبَذَلَك فـَلحيَـفح َوَحالالً  ( ُقلح أَرَأَيـحُتمح َما أَنـحَزَل اّلِله
تَـُروَن ) ُ أََذَن َلُكمح أَمح َعَلى اّلِلَه تـَفح تَـُروَن َعَلى اّلِلَه الحَكَذَب يـَوحَم الحَقَياَمَة َإنه اّلِلَه َلُذو 59ُقلح أَاّلِله ( َوَما َظنُّ الهَذيَن يـَفح

ُكُروَن ) ثـََرُهمح ال َيشح ٍل َعَلى النهاَس َوَلَكنه َأكح ُلوا َمنحُه َمنح قـُرحآٍن َوال تـَعحَمُلوَن  ( َوَما َتُكوُن ِف 61َفضح َشأحٍن َوَما تـَتـح
رحَض َوال ِف السهَماَء َمنح َعَمٍل َإاله ُكنها َعَليحُكمح ُشُهوداً َإذح تَُفيُضوَن َفيَه َوَما يـَعحُزُب َعنح رَبَ َك َمنح َمثـحَقاَل َذرهٍة ِف األَ 

بَـَر َإاله  َغَر َمنح َذَلَك َوال َأكح لََياَء اّلِلَه ال َخوحٌف َعَليحَهمح َوال ُهمح َُيحَزنُوَن 61َِف َكَتاٍب ُمَبنٍي ) َوال َأصح ( َأال َإنه أَوح
نـحَيا َوِف اآلَخَرَة ال تـَبحَديَل َلَكَلَماَت اّلِلَه َذَلَك 63( الهَذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـهُقوَن )62) ََياَة الدُّ َرى ِف احلح ( هَلُمح الحُبشح

يعاً ُهَو السهَميُع الحَعَليُم )64الحَفوحُز الحَعَظيُم )ُهَو  ( َأال َإنه ّلَِلَه َمنح ِف 65( َوال َُيحزُنحَك قـَوحهُلُمح َإنه الحَعزهَة ّلَِلَه َجََ
ُعوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه ُشرََكاَء َإنح يـَتهبَ  السهَمَواتَ  ُعوَن َإاله الظهنه َوَإنح ُهمح َإاله َوَمنح ِف اأَلرحَض َوَما يـَتهَبُع الهَذيَن َيدح
َمُعونَ 66َُيحُرُصوَن ) ُكُنوا َفيَه َوالنـهَهاَر ُمبحَصراً َإنه ِف َذَلَك آليَاٍت لََقوحٍم َيسح  ( ُهَو الهَذي َجَعَل َلُكمح اللهيحَل لََتسح

ُ َوَلداً ُسبحَحانَُه ُهَو الحَغَّنُّ َلُه مَ 67) َوَما ِف اأَلرحَض َإنح َعنحدَُكمح َمنح ُسلحطَاٍن َّبََذا  ا ِف السهَمَواتَ ( قَاُلوا اَّتهََذ اّلِله
َلُحوَن )68أَتـَُقوُلوَن َعَلى اّلِلَه َما ال تـَعحَلُموَن ) تَـُروَن َعَلى اّلِلَه الحَكَذَب ال يـُفح ( َمَتاٌع ِف 69( ُقلح َإنه الهَذيَن يـَفح

َنا َمرحَجُعُهمح  نـحَيا ُُثه َإلَيـح ُفُروَن ) الدُّ ( َواتحُل َعَليحَهمح نـََبَأ نُوٍح َإذح قَاَل لََقوحَمَه 71ُُثه نَُذيُقُهمح الحَعَذاَب الشهَديَد ِبَا َكانُوا َيكح
َر  ُعوا أَمح َوُشرََكاءَُكمح ُُثه ال َيُكنح  ُكمح يَا قـَوحَم َإنح َكاَن َكبُـَر َعَليحُكمح َمَقاَمي َوَتذحَكَْيي بَآيَاَت اّلِلَه فـََعَلى اّلِلَه تـَوَكهلحُت فََأَجَح
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رَي َإاله َعَلى اّلِلَه 71أَمحرُُكمح َعَليحُكمح ُغمهًة ُُثه اقحُضوا َإَله َوال تـُنحَظُروَن ) ٍر َإنح َأجح ( فََإنح تـََولهيحُتمح َفَما َسأَلحُتُكمح َمنح َأجح
َلَمنَي ) َناُه َوَمنح َمَعُه ِف الحُفلحَك َوَجَعلحَناُهمح َخالَئَف َوَأغحَرقـحَنا الهَذيَن  ( َفَكذهبُوُه 72َوأَُمرحُت َأنح َأُكوَن َمنح الحُمسح يـح فـََنجه

بُوا بَآيَاتََنا فَانحظُرح َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الحُمنحَذرَيَن ) ( ُُثه بـََعثـحَنا َمنح بـَعحَدَه ُرُساًل َإََل قـَوحَمَهمح َفَجاُءوُهمح بَالحبَـيَ َناَت 73َكذه
( ُُثه بـََعثـحَنا َمنح بـَعحَدَهمح ُموَسى 74َكانُوا لَيُـؤحَمُنوا ِبَا َكذهبُوا بََه َمنح قـَبحُل َكَذَلَك َنطحَبُع َعَلى قـُُلوَب الحُمعحَتَديَن )  َفَما

بَـُروا وََكانُوا قـَوحماً ُُمحرََمنَي ) َتكح قُّ َمنح َعنحَدنَا قَاُلوا َإنه  ( فـََلمها75َوَهاُروَن َإََل َفرحَعوحَن َوَمَلَئَه بَآيَاتََنا فَاسح َجاَءُهمح احلَح
ٌر ُمَبنٌي ) َلُح السهاَحُروَن )76َهَذا َلَسحح ٌر َهَذا َوال يـُفح ( قَاُلوا 77( قَاَل ُموَسى أَتـَُقوُلوَن لَلحَحقَ  َلمها َجاءَُكمح َأَسحح

نَا َعَليحَه آبَاَءنَا َوَتُكونَ  َيَاُء ِف اأَلرحَض َوَما ََنحُن َلُكَما ِبُؤحَمَننَي ) َأَجئحتَـَنا لَتَـلحَفتَـَنا َعمها َوَجدح ( َوقَاَل 78َلُكَما الحَكربح
( فـََلمها 81( فـََلمها َجاَء السهَحَرُة قَاَل هَلُمح ُموَسى أَلحُقوا َما أَنـحُتمح ُملحُقوَن )79َفرحَعوحُن ائـحُتوّن َبُكلَ  َساَحٍر َعَليٍم )

َسَديَن )أَلحَقوحا قَاَل ُموَسى َما  َلُح َعَمَل الحُمفح ُر َإنه اّلِلَه َسيُبحَطُلُه َإنه اّلِلَه ال ُيصح قه 81َجئحُتمح بََه السَ حح ُ احلَح ( َوُيَُقُّ اّلِله
رَُموَن ) وحَن َوَمَلَئَهمح َأنح ( َفَما آَمَن َلُموَسى َإاله ُذر َيهٌة َمنح قـَوحَمَه َعَلى َخوحٍف َمنح َفرحعَ 82َبَكَلَماتََه َوَلوح َكرََه الحُمجح

رََفنَي ) َتنَـُهمح َوَإنه َفرحَعوحَن َلَعاٍل ِف اأَلرحَض َوَإنهُه َلَمنح الحُمسح ( َوقَاَل ُموَسى يَا قـَوحَم َإنح ُكنحُتمح آَمنحُتمح بَاّلِلَه فـََعَليحَه 83يـَفح
َلَمنَي ) َنًة لَلحَقوحَم الظهاَلَمنَي )( فـََقاُلوا َعَلى اّلِلَه تـَوَكه 84تـَوَكهُلوا َإنح ُكنحُتمح ُمسح ََتَك 85لحَنا رَبـهَنا ال َِتحَعلحَنا َفتـح ( َوََنَ َنا َبَرمحح

َلًة 86َمنح الحَقوحَم الحَكاَفرَيَن ) َعُلوا بـُُيوَتُكمح َقبـح َر بـُُيوتاً َواجح َنا َإََل ُموَسى َوَأَخيَه َأنح تـَبَـوهأَا لََقوحَمُكَما ِبَصح ( َوأَوحَحيـح
نـحَيا 87وا الصهالَة َوَبشَ رح الحُمؤحَمَننَي )َوأََقيمُ  ََياَة الدُّ ( َوقَاَل ُموَسى رَبـهَنا َإنهَك آتـَيحَت َفرحَعوحَن َوَمأَلُه زَيَنًة َوأَمحَواالً ِف احلح

ُددح َعَلى قـُُلوَّبَمح َفال َواهلََمح َواشح يـُؤحَمُنوا َحَّته يـََروحا الحَعَذاَب األَلَيَم  رَبـهَنا لَُيَضلُّوا َعنح َسَبيَلَك رَبـهَنا اطحَمسح َعَلى أَمح
َتَقيَما َوال تـَتهَبَعاَن َسَبيَل الهَذيَن ال يـَعحَلُموَن )88) َرائَيَل 89( قَاَل َقدح ُأَجيَبتح َدعحَوُتُكَما فَاسح ( َوَجاَوزحنَا بََبَّن َإسح

واً  َر فَأَتـحبَـَعُهمح َفرحَعوحُن َوُجُنوُدُه بـَغحياً َوَعدح َحَّته َإَذا أَدحرََكُه الحَغَرُق قَاَل آَمنحُت أَنهُه ال َإَلَه َإاله الهَذي آَمَنتح بََه بـَُنو  الحَبحح
َلَمنَي ) َرائَيَل َوأَنَا َمنح الحُمسح َسَديَن )91َإسح يَك بََبَدَنَك 91( أَاآلَن َوَقدح َعَصيحَت قـَبحُل وَُكنحَت َمنح الحُمفح ( فَالحيَـوحَم نـَُنجَ 

ٍق 92َلَمنح َخلحَفَك آيًَة َوَإنه َكَثْياً َمنح النهاَس َعنح آيَاتََنا َلَغاَفُلوَن ) لََتُكونَ  رَائَيَل ُمبَـوهأَ َصدح ( َوَلَقدح بـَوهأحنَا َبَّن َإسح
نَـُهمح  تَـَلُفوا َحَّته َجاَءُهمح الحَعلحُم َإنه رَبهَك يـَقحَضي بـَيـح يـَوحَم الحَقَياَمَة َفيَما َكانُوا َفيَه َوَرَزقـحَناُهمح َمنح الطهيَ َباَت َفَما اخح

َرُءوَن الحَكَتاَب َمنح قـَبحَلَك لََقدح َجاَءكَ 93َُيحَتَلُفوَن ) َألح الهَذيَن يـَقح قُّ  ( فََإنح ُكنحَت ِف َشكٍ  ِمها أَنـحَزلحَنا َإلَيحَك فَاسح احلَح
ََتَيَن ) ُمح

َاَسرَيَن )( َوال َتُكو 94َمنح رَبَ َك َفال َتُكوَننه َمنح امل ( 95َننه َمنح الهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاَت اّلِلَه فـََتُكوَن َمنح اْلح
( 97( َوَلوح َجاَءتـحُهمح ُكلُّ آيٍَة َحَّته يـََروحا الحَعَذاَب األَلَيَم )96َإنه الهَذيَن َحقهتح َعَليحَهمح َكَلَمُة رَبَ َك ال يـُؤحَمُنوَن )

نـحيَ فـََلوحال َكاَنتح قـَرحيٌَة آَمنَ  ََياَة الدُّ َزحَي ِف احلح َنا َعنـحُهمح َعَذاَب اْلح ا تح فـَنَـَفَعَها َإَيَانـَُها َإاله قـَوحَم يُوُنَس َلمها آَمُنوا َكَشفح
رَُه النهاَس 98َوَمتـهعحَناُهمح َإََل َحنٍي ) يعاً أَفَأَنحَت ُتكح َحَّته َيُكونُوا ( َوَلوح َشاَء رَبَُّك آلَمَن َمنح ِف اأَلرحَض ُكلُُّهمح َجََ
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َس َعَلى الهَذيَن ال يـَعحَقُلوَن )99ُمؤحَمَننَي ) ٍس َأنح تـُؤحَمَن َإاله بََإذحَن اّلِلَه َوََيحَعُل الر َجح ( ُقلح انحظُُروا 111( َوَما َكاَن لَنَـفح
( فـََهلح يـَنحَتَظُروَن َإاله َمثحَل أَيهاَم 111ُنوَن )َواأَلرحَض َوَما تـُغحَّن اآليَاُت َوالنُُّذُر َعنح قـَوحٍم ال يـُؤحمَ  َماَذا ِف السهَمَواتَ 

( ُُثه نـَُنجَ ي ُرُسَلَنا َوالهَذيَن آَمُنوا َكَذَلَك 112الهَذيَن َخَلوحا َمنح قـَبحَلَهمح ُقلح فَانـحَتَظُروا َإّن َ َمَعُكمح َمنح الحُمنحَتَظرَيَن )
َنا نـُنحَج الحُمؤحَمَننَي ) يَا أَيُـَّها النهاُس َإنح ُكنحُتمح َِف َشكٍ  َمنح َديَّن َفال أَعحُبُد الهَذيَن تـَعحُبُدوَن َمنح  ( ُقلح 113َحق اً َعَليـح

َ الهَذي يـَتَـَوفهاُكمح َوأَُمرحُت َأنح َأُكوَن َمنح الحُمؤحَمَننَي ) يَن َحَنيفاً 114ُدوَن اّلِلَه َوَلَكنح َأعحُبُد اّلِله َهَك لَلدَ  ( َوَأنح أََقمح َوجح
رََكنَي ) َفُعَك َوال َيُضرَُّك فََإنح فـََعلحَت فََإنهَك َإذاً َمنح 115َوال َتُكوَننه َمنح الحُمشح ( َوال َتدحُع َمنح ُدوَن اّلِلَه َما ال يـَنـح

ُ َبُضرٍ  َفال َكاَشَف َلُه َإاله ُهَو َوَإنح يُرَدحَك َِبَْيحٍ َفال116الظهاَلَمنَي ) َك اّلِله َلَه ُيَصيُب بََه َمنح  ( َوَإنح ََيحَسسح رَاده لََفضح
َا 117َيَشاُء َمنح َعَباَدَه َوُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم ) َتَدى فََإَّنه قُّ َمنح رَبَ ُكمح َفَمنح اهح ( ُقلح يَا أَيُـَّها النهاُس َقدح َجاءَُكمح احلَح

َها َوَما َا َيَضلُّ َعَليـح َسَه َوَمنح َضله فََإَّنه َتَدي لَنَـفح ( َواتهَبعح َما يُوَحى إَلَيحَك َواصحربح َحَّته 118أَنَا َعَليحُكمح َبوََكيٍل ) يـَهح
َاَكَمنَي ) ُر احلح ُ َوُهَو َخيـح  (119َُيحُكَم اّلِله

 سورة هود -11
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َكَمتح آيَاتُُه ُُثه ُفصَ َلتح َمنح َلُدنح َحَكيٍم َخَبٍْي ) َ إَنهَّن َلُكمح َمنحُه َنَذيٌر َوَبَشٌْي ( َأاله 1الر َكَتاٌب ُأحح تـَعحُبُدوا َإاله اّلِله
تَـغحَفُروا رَبهُكمح ُُثه ُتوبُوا َإلَيحَه َُيَتَ عحُكمح َمَتاعاً َحَسناً َإََل َأَجٍل ُمَسمًّى َويـُؤحَت ُكله ذَ 2) َلُه َوَإنح ( َوَأنح اسح ٍل َفضح ي َفضح

ٍء َقَديٌر )3مح َعَذاَب يـَوحٍم َكَبٍْي )تـََولهوحا فََإّن َ َأَخاُف َعَليحكُ  ( َأال َإنـهُهمح 4( َإََل اّلِلَه َمرحَجُعُكمح َوُهَو َعَلى ُكلَ  َشيح
تَـغحُشوَن ثََيابـَُهمح يـَعحَلُم َما ُيَسرُّوَن َوَما يـُعحَلُنوَن إَ  ُفوا َمنحُه َأال َحنَي َيسح َتخح  نهُه َعَليٌم َبَذاتَ يـَثـحُنوَن ُصُدوَرُهمح لََيسح

تَـوحَدَعَها ُكلٌّ َِف َكَتا5الصُُّدوَر ) تَـَقرهَها َوُمسح ( 6ٍب ُمَبنٍي )( َوَما َمنح َدابهٍة ِف اأَلرحَض َإاله َعَلى اّلِلَه رَزحقـَُها َويـَعحَلُم ُمسح
َسُن َعَماًل َولََئنح َواأَلرحَض َِف َستهَة أَيهاٍم وََكاَن َعرحُشُه َعَلى الحَماَء لَيَ  َوُهَو الهَذي َخَلَق السهَمَواتَ  ُلوَُكمح أَيُُّكمح َأحح بـح

ُعوثُوَن َمنح بـَعحَد الحَموحَت لَيَـُقوَلنه الهَذيَن َكَفُروا لَيَـُقوَلنه الهَذيَن َكَفُروا َإنح َهذَ  ٌر ُمَبنٌي )قـُلحَت َإنهُكمح َمبـح ( 7ا َإاله َسحح
ُروفاً َعنـحُهمح َوَحاَق َّبَمح َما  َولََئنح َأخهرحنَا َعنـحُهمح الحَعَذاَب َإََل أُمهٍة مَ  عحُدوَدٍة لَيَـُقوُلنه َما َُيحَبُسُه َأال يـَوحَم يَأحتَيَهمح لَيحَس َمصح

زَئُون ) تَـهح ًَة ُُثه نـََزعحَناَها َمنحُه َإنهُه لََيُئوٌس َكُفوٌر )8َكانُوا بََه َيسح قـحَناُه نـَعحَماَء ( َولََئنح أَذَ 9( َولََئنح أََذقـحَنا اإَلنَساَن َمنها َرمحح
لََئَك 11بـَعحَد َضرهاَء َمسهتحُه لَيَـُقوَلنه َذَهَب السهيَ َئاُت َعّنَ  َإنهُه َلَفرٌَح َفُخوٌر ) ( َإاله الهَذيَن َصبَـُروا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت أُوح

ٌر َكَبٌْي ) ُرَك َأنح يـَُقوُلوا َلوحال أُنزََل َعَليحَه  ( فـََلَعلهَك تَارٌَك بـَعحَض َما يُوَحى إَ 11هَلُمح َمغحَفَرٌة َوَأجح لَيحَك َوَضاَئٌق بََه َصدح
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ٍء وََكيٌل ) ُ َعَلى ُكلَ  َشيح َا أَنحَت َنَذيٌر َواّلِله َر ُسَوٍر 12َكنٌز َأوح َجاَء َمَعُه َمَلٌك َإَّنه ( أَمح يـَُقوُلوَن افـحتَـَراُه ُقلح فَأحتُوا بََعشح
تَـَريَاٍت َوادحُعو  َتطَعحُتمح َمنح ُدوَن اّلِلَه َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي )َمثحَلَه ُمفح َا أُنزََل 13ا َمنح اسح َتَجيُبوا َلُكمح فَاعحَلُموا أَّنه ( فََإملهح َيسح

َلُموَن ) نـحَيا َوزَينَ 14بََعلحَم اّلِلَه َوَأنح ال َإَلَه َإاله ُهَو فـََهلح أَنـحُتمح ُمسح ََياَة الدُّ تَـَها نـَُوفَ  إَلَيحَهمح أَعحَماهَلُمح ( َمنح َكاَن يُرَيُد احلح
لََئَك الهَذيَن لَيحَس هَلُمح ِف اآلَخَرَة َإاله النهاُر َوَحَبَط َما َصنَـُعوا َفيَها َوبَاَطٌل َما  15َفيَها َوُهمح َفيَها ال يـُبحَخُسوَن ) ( أُوح

ًَة  ( أََفَمنح َكاَن َعَلى بـَيَ َنٍة َمنح رَب َهَ 16َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) ُلوُه َشاَهٌد َمنحُه َوَمنح قـَبحَلَه َكَتاُب ُموَسى َإَماماً َوَرمحح َويـَتـح
َزاَب فَالنهاُر َموحَعُدُه َفال َتُكنح َِف َمرحيٍَة َمنحُه َإنه  ُفرح بََه َمنح اأَلحح لََئَك يـُؤحَمُنوَن بََه َوَمنح َيكح قُّ َمنح رَبَ َك َوَلَكنه أُوح ُه احلَح

ثـََر النهاسَ  َهاُد 17ال يـُؤحَمُنوَن ) َأكح لََئَك يـُعحَرُضوَن َعَلى َرّبَ َمح َويـَُقوُل اأَلشح ( َوَمنح َأظحَلُم ِمهنح افـحتَـَرى َعَلى اّلِلَه َكَذباً أُوح
ُغونـََها َعَوجاً ( الهَذيَن َيُصدُّوَن َعنح سَ 18َهُؤالَء الهَذيَن َكَذبُوا َعَلى َرّبَ َمح َأال َلعحَنُة اّلِلَه َعَلى الظهاَلَمنَي ) َبيَل اّلِلَه َويـَبـح

لََياَء 19َوُهمح بَاآلَخَرَة ُهمح َكاَفُروَن ) لََئَك ملَح َيُكونُوا ُمعحَجزَيَن ِف اأَلرحَض َوَما َكاَن هَلُمح َمنح ُدوَن اّلِلَه َمنح َأوح ( أُوح
َع َوَما كَ  َتَطيُعوَن السهمح لََئَك الهَذيَن َخَسُروا أَنُفَسُهمح 21انُوا يـُبحَصُروَن )ُيَضاَعُف هَلُمح الحَعَذاُب َما َكانُوا َيسح ( أُوح

تَـُروَن ) َسُروَن )21َوَضله َعنـحُهمح َما َكانُوا يـَفح ( َإنه الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا 22( ال َجَرَم أَنـهُهمح ِف اآلَخَرَة ُهمح اأَلخح
َبُتوا َإََل َرّبَ َمح أُوحلََئكَ  َنهَة ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن ) الصهاحَلَاَت َوَأخح َ َكاأَلعحَمى َواأَلَصمَ  23َأصحَحاُب اجلح ( َمَثُل الحَفرَيَقنيح

َتوَيَاَن َمَثالً أََفال َتذَكهُروَن ) ( َوَلَقدح أَرحَسلحَنا نُوحاً َإََل قـَوحَمَه َإّن َ َلُكمح َنَذيٌر ُمَبنٌي 24َوالحَبَصَْي َوالسهَميَع َهلح َيسح
( فـََقاَل الحَمأل الهَذيَن َكَفُروا َمنح قـَوحَمَه َما 26ال تـَعحُبُدوا َإاله اّلِلَه َإّن َ َأَخاُف َعَليحُكمح َعَذاَب يـَوحٍم أَلَيٍم ) ( َأنح 25)

َنا َمنح َفضحٍل َبلح نـََراَك َإاله َبَشراً َمثـحَلَنا َوَما نـََراَك اتـهبَـَعَك َإاله الهَذيَن ُهمح أَرَاَذلَُنا بَاَدي الرهأحَي َوَما نَـ  َرى َلُكمح َعَليـح
ًَة َمنح َعنحَدَه فـَُعمَ َيتح َعَليحُكمح 27َنظُنُُّكمح َكاَذَبنَي )  ( قَاَل يَا قـَوحَم أَرَأَيـحُتمح َإنح ُكنُت َعَلى بـَيَ َنٍة َمنح َرِبَ  َوآتَاّن َرمحح

رَي َإاله َعَلى اّلِلَه َوَما أَنَا َبطَارََد الهَذيَن ( َويَا قـَوحَم 28أَنـُلحزَُمُكُموَها َوأَنـحُتمح هَلَا َكارَُهوَن ) أَُلُكمح َعَليحَه َمااًل َإنح َأجح ال َأسح
وَن ( َويَا قـَوحَم َمنح يَنُصُرّن َمنح اّلِلَه َإنح َطَردحتـُُهمح أََفال َتذَكهرُ 29آَمُنوا إَنـهُهمح ُمالُقو َرّبَ َمح َوَلَكّنَ  أَرَاُكمح قـَوحماً َِتحَهُلوَن )

َدرَي َأعحيُـُنُكمح َلنح ( َوال أَُقوُل َلُكمح َعنَدي َخَزاَئُن اّلِلَه َوال َأعحَلُم الحَغيحَب َوال أَُقوُل َإّن َ َمَلٌك َوال أَُقوُل لَلهَذيَن تـَزح 31)
ُ أَعحَلُم ِبَا َِف أَنُفَسَهمح َإّن َ َإذاً َلَمنح الظهاَلَمنيَ  اً اّلِله ُ َخْيح تَيَـُهمح اّلِله ثـَرحَت 31 )يـُؤح ( قَاُلوا يَا نُوُح َقدح َجاَدلحتَـَنا فََأكح

ُ َإنح َشاَء َوَما أَنـحُتمح ِبُعحَجزَيَن )32َجَدالََنا فَأحتََنا ِبَا تََعُدنَا َإنح ُكنَت َمنح الصهاَدَقنَي ) َا يَأحتَيُكمح بََه اّلِله ( 33( قَاَل َإَّنه
ُ يُرَيُد َأنح يـُغحوََيُكمح ُهَو رَبُُّكمح َوَإلَيحَه تـُرحَجُعوَن ) َوال يَنَفُعُكمح ُنصحَحي َإنح أََردحُت َأنح  ( أَمح 34أَنَصَح َلُكمح َإنح َكاَن اّلِله

َراَمي َوأَنَا بَرَيٌء ِمها ُِتحرَُموَن ) َمَن َمنح ( َوأُوَحَي َإََل نُوٍح أَنهُه َلنح يـُؤح 35يـَُقوُلوَن افـحتَـَراُه ُقلح َإنح افـحتَـرَيـحُتُه فـََعَليه َإجح
َعُلوَن ) َيَنا َوال َُّتَاَطبحَّن ِف الهَذيَن 36قـَوحَمَك َإاله َمنح َقدح آَمَن َفال تـَبحَتَئسح ِبَا َكانُوا يـَفح َنعح الحُفلحَك بََأعحيَُنَنا َوَوحح ( َواصح

َنُع الحُفلحَك وَُكلهَما َمره َعَليحَه َمأَلٌ 37ظََلُموا إَنـهُهمح ُمغحَرُقوَن ) َخُروا َمنها فََإنها  ( َوَيصح َمنح قـَوحَمَه َسَخُروا َمنحُه قَاَل َإنح َتسح
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َخُروَن ) َخُر َمنحُكمح َكَما َتسح ( 39( َفَسوحَف تـَعحَلُموَن َمنح يَأحتَيَه َعَذاٌب ُُيحزَيَه َوُيََلُّ َعَليحَه َعَذاٌب ُمَقيٌم )38َنسح
رُنَا َوفَاَر التـهنُّوُر قـُلح  َلَك َإاله َمنح َسَبَق َعَليحَه الحَقوحُل َوَمنح آَمَن َحَّته َإَذا َجاَء أَمح َ َوَأهح َ اثـحنَـنيح لح َفيَها َمنح ُكلٍ  َزوحَجنيح َنا امحَح

َم اّلِلَه َُمحرَاَها َوُمرحَساَها َإنه َرِبَ  َلَغُفوٌر َرَحيٌم )41َوَما آَمَن َمَعُه َإاله قََليٌل ) َهَي ( وَ 41( َوقَاَل ارحَكُبوا َفيَها بََاسح
ََباَل َونَاَدى نُوٌح ابـحَنُه وََكاَن ِف َمعحزٍَل يَا بـَُّنه ارحَكبح َمَعَنا َوال َتُكنح مَ  ( 42َع الحَكاَفرَيَن )َِتحرَي َّبَمح ِف َموحٍج َكاجلح

َر اّلِلَه َإاله  نَـُهَما الحَموحُج  قَاَل َسآَوي َإََل َجَبٍل يـَعحَصُمَّن َمنح الحَماَء قَاَل ال َعاَصَم الحيَـوحَم َمنح أَمح َمنح َرَحَم َوَحاَل بـَيـح
تَـَوتح َعَلى 43َفَكاَن َمنح الحُمغحَرَقنَي ) ُر َواسح ( َوَقيَل يَا أَرحُض ابـحَلَعي َماَءَك َويَاََسَاُء أَقحَلَعي َوَغيَض الحَماُء َوُقَضَي اأَلمح

وَديَ  َوَقيَل بـُعحداً لَلحَقوحَم الظهاَلَمنَي ) قُّ َوأَنحَت  ( َونَاَدى44اجلُح َلي َوَإنه َوعحَدَك احلَح نُوٌح رَبهُه فـََقاَل َربَ  َإنه ابحَّن َمنح أَهح
َاَكَمنَي ) َكُم احلح أَلحَّن َما لَيحَس َلَك بََه َعلحٌم 45َأحح ُر َصاَلٍح َفال َتسح َلَك َإنهُه َعَمٌل َغيـح ( قَاَل يَا نُوُح َإنهُه لَيحَس َمنح َأهح

َاَهَلنَي )َإّن َ أََعُظَك أَ  أََلَك َما لَيحَس َل بََه َعلحٌم َوَإاله تـَغحَفرح َل 46نح َتُكوَن َمنح اجلح ( قَاَل َربَ  َإّن َ أَُعوُذ َبَك َأنح َأسح
َاَسرَيَن ) َبطح َبَسالٍم َمنها َوبـَرََكاٍت َعَليحَك َوَعَلى أَُمٍم ِمه 47َوتـَرحمَححَّن َأُكنح َمنح اْلح نح َمَعَك َوأَُمٌم ( َقيَل يَا نُوُح اهح

( تَلحَك َمنح أَنـحَباَء الحَغيحَب نُوَحيَها إَلَيحَك َما ُكنَت تـَعحَلُمَها أَنحَت َوال 48َسُنَمتَ ُعُهمح ُُثه ََيَسُُّهمح َمنها َعَذاٌب أَلَيٌم )
َأَخاُهمح ُهوداً قَاَل يَا قـَوحَم اعحُبُدوا اّلِلَه َما َلُكمح  ( َوَإََل َعادٍ 49قـَوحُمَك َمنح قـَبحَل َهَذا فَاصحربح َإنه الحعاَقَبَة لَلحُمتهَقنَي )

تَـُروَن ) رَي َإاله َعَلى الهَذي َفطََرّن أََفال 51َمنح َإَلٍه َغيـحرُُه َإنح أَنـحُتمح َإاله ُمفح راً َإنح َأجح أَُلُكمح َعَليحَه َأجح ( يَا قـَوحَم ال َأسح
تَـغحفَ 51تـَعحَقُلوَن ) رَاراً َويَزَدحُكمح قـُوهًة َإََل قـُوهَتُكمح َوال ( َويَا قـَوحَم اسح ُروا رَبهُكمح ُُثه ُتوبُوا إَلَيحَه يـُرحَسلح السهَماَء َعَليحُكمح َمدح

( 53ُن َلَك ِبُؤحَمَننَي )( قَالُوا يَا ُهوُد َما َجئحتَـَنا بَبَـيَ َنٍة َوَما ََنحُن بََتارََكي آهَلََتَنا َعنح قـَوحَلَك َوَما ََنح 52تـَتَـَولهوحا ُُمحرََمنَي )
َهُدوا َأّن َ بَرَيٌء ِمها ُتشح  َ َواشح َهُد اّلِله ( َمنح ُدونََه 54رَُكوَن )َإنح نـَُقوُل َإاله اعحتَـَراَك بـَعحُض آهَلََتَنا َبُسوٍء قَاَل َإّن َ ُأشح

يعاً ُُثه ال تـُنحَظُروَن )  َرِبَ  َورَبَ ُكمح َما َمنح َدابهٍة َإاله ُهَو آَخٌذ بََناَصَيَتَها َإنه ( َإّن َ تـَوَكهلحُت َعَلى اّلِلهَ 55َفَكيُدوّن َجََ
َتَقيٍم ) َلُف َرِبَ  قـَوحماً َغيـحرَُكمح َوال 56َرِبَ  َعَلى َصرَاٍط ُمسح َتخح ( فََإنح تـََولهوحا فـََقدح أَبـحَلغحُتُكمح َما أُرحَسلحُت بََه َإلَيحُكمح َوَيسح

ٍء َحَفيٌظ )َتُضرُّونَُه َشيحئاً  ٍَة َمنها 57َإنه َرِبَ  َعَلى ُكلَ  َشيح َنا ُهوداً َوالهَذيَن آَمُنوا َمَعُه بََرمحح ( َوَلمها َجاَء أَمحرُنَا ََنهيـح
َناُهمح َمنح َعَذاٍب َغَليٍظ ) ُكلَ  َجبهاٍر َعَنيٍد   ( َوتَلحَك َعاٌد َجَحُدوا بَآيَاَت َرّبَ َمح َوَعَصوحا ُرُسَلُه َواتـهبَـُعوا أَمحرَ 58َوََنهيـح

نـحَيا َلعحَنًة َويـَوحَم الحَقَياَمَة َأال َإنه َعاداً َكَفُروا رَبـهُهمح َأال بـُعحداً لََعادٍ 59) ( َوَإََل 61قـَوحَم ُهوٍد ) ( َوأُتحَبُعوا َِف َهَذَه الدُّ
تَـعحَمرَُكمح َفيَها  ََثُوَد َأَخاُهمح َصاحَلاً قَاَل يَا قـَوحَم اعحُبُدوا اّلِلَه َما َلُكمح َمنح  َإَلٍه َغيـحرُُه ُهَو أَنَشَأُكمح َمنح اأَلرحَض َواسح

تَـغحَفُروُه ُُثه تُوبُوا إَلَيحَه َإنه َرِبَ  َقرَيٌب ُمَُيٌب ) َهانَا َأنح 61فَاسح ( قَاُلوا يَا َصاَلُح َقدح ُكنَت َفيَنا َمرحُجو اً قـَبحَل َهَذا أَتـَنـح
ُعونَا إَلَيحَه ُمرَيٍب )نـَعحُبَد َما يـَعحُبُد آبَاؤُ  ( قَاَل يَا قـَوحَم أَرَأَيـحُتمح َإنح ُكنُت َعَلى بـَيَ َنٍة َمنح 62نَا َوَإنـهَنا َلَفي َشكٍ  ِمها َتدح

َر ََّتحَسٍْي ) ًَة َفَمنح يَنُصُرّن َمنح اّلِلَه َإنح َعَصيحُتُه َفَما َتزَيُدوَنَّن َغيـح قـَوحَم َهَذَه نَاَقُة اّلِلَه  ( َويَا63َرِبَ  َوآتَاّن َمنحُه َرمحح
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( فـََعَقُروَها فـََقاَل ََتَتـهُعوا َِف 64َلُكمح آيًَة َفَذُروَها تَأحُكلح ِف أَرحَض اّلِلَه َوال ََتَسُّوَها َبُسوٍء فـََيأحُخذَُكمح َعَذاٌب َقرَيٌب )
ُذوٍب ) ُر َمكح ٍَة َمنها َوَمنح ( فـََلمها جَ 65َدارَُكمح َثالثََة أَيهاٍم َذَلَك َوعحٌد َغيـح َنا َصاحَلاً َوالهَذيَن آَمُنوا َمَعُه َبَرمحح اَء أَمحرُنَا ََنهيـح

َبُحوا َِف َديَارََهمح َجاَثَنَي )66َخزحَي يـَوحَمَئٍذ َإنه رَبهَك ُهَو الحَقَويُّ الحَعزَيُز ) (  67( َوَأَخَذ الهَذيَن ظََلُموا الصهيحَحُة فََأصح
َرى قَاُلوا 68َفيَها َأال َإنه ََثُوَد َكَفُروا رَبـهُهمح َأال بـُعحداً لََثُموَد ) َكَأنح ملَح يـَغحنَـوحا ( َوَلَقدح َجاَءتح ُرُسلَُنا َإبـحَراَهيَم بَالحُبشح

ٍل َحَنيٍذ ) مح َوأَوحَجَس َمنـحُهمح ( فـََلمها رََأى أَيحَديـَُهمح ال َتَصُل إَلَيحَه َنَكَرهُ 69َسالماً قَاَل َسالٌم َفَما لََبَث َأنح َجاَء بََعجح
َحَق َوَمنح َورَاَء 71َخيَفًة قَاُلوا ال ََّتَفح َإنها أُرحَسلحَنا َإََل قـَوحَم ُلوٍط ) َرأَتُُه قَاَئَمٌة َفَضَحَكتح فـََبشهرحنَاَها بََإسح ( َوامح

َحَق يـَعحُقوَب ) ٌء َعَجيٌب ) ( قَاَلتح يَا َويـحَلَتا أَأََلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهَذا بـَعحَلي71َإسح ( قَاُلوا 72َشيحخاً َإنه َهَذا َلَشيح
يٌد ُمََيٌد ) َل الحبَـيحَت َإنهُه محََ َُة اّلِلَه َوبـَرََكاتُُه َعَليحُكمح أَهح َر اّلِلَه َرمحح ( فـََلمها َذَهَب َعنح إَبـحَراَهيَم الرهوحُع 73أَتـَعحَجَبنَي َمنح أَمح

َرى َُيَاَدلَُنا ِف  ( يَا َإبـحرَاَهيُم َأعحَرضح َعنح َهَذا َإنهُه 75( َإنه إَبـحَراَهيَم حَلََليٌم أَوهاٌه ُمَنيٌب )74قـَوحَم ُلوٍط ) َوَجاَءتحُه الحُبشح
ُر َمرحُدوٍد ) ُر رَبَ َك َوَإنـهُهمح آتَيَهمح َعَذاٌب َغيـح رحعاً ( َوَلمها َجاَءتح ُرُسلَُنا ُلوطاً َسيَء َّبَمح َوَضاَق َّبَمح ذَ 76َقدح َجاَء أَمح

َرُعوَن َإلَيحَه َوَمنح قـَبحُل َكانُوا يـَعحَمُلوَن السهيَ َئاَت قَاَل يَا قـَوحَم َهُؤالَء 77َوقَاَل َهَذا يـَوحٌم َعَصيٌب ) ( َوَجاَءُه قـَوحُمُه يـُهح
َ َوال َُّتحُزوّن ِف َضيحَفي أَلَيحَس َمنحُكمح َرُجلٌ  َت َما لََنا 78َرَشيٌد ) بـََناِت ُهنه َأطحَهُر َلُكمح فَاتـهُقوا اّلِله ( قَالُوا َلَقدح َعَلمح

ٍن َشَديٍد )79ِف بـََناَتَك َمنح َحقٍ  َوَإنهَك لَتَـعحَلُم َما نُرَيُد ) ( قَاُلوا يَا 81( قَاَل َلوح َأنه َل َبُكمح قـُوهًة أَوح آَوي َإََل رُكح
َر بَ  َرأََتَك َإنهُه ُلوُط إَنها ُرُسُل رَبَ َك َلنح َيَصُلوا إَلَيحَك فََأسح َلَك بََقطحٍع َمنح اللهيحَل َوال يـَلحَتَفتح َمنحُكمح َأَحٌد َإاله امح َأهح

( فـََلمها َجاَء أَمحرُنَا َجَعلحَنا َعالَيَـَها َساَفَلَها 81ُمَصيبُـَها َما َأَصابـَُهمح َإنه َموحَعَدُهمح الصُّبحُح أَلَيحَس الصُّبحُح بََقرَيٍب )
َطرحنَا عَ  يٍل َمنحُضوٍد )َوأَمح َها َحَجارًَة َمنح َسجَ  ( َوَإََل 83( ُمَسوهَمًة َعنحَد رَبَ َك َوَما َهَي َمنح الظهاَلَمنَي بََبَعيٍد )82َليـح

َياَل وَ  َيَن َأَخاُهمح ُشَعيحباً قَاَل يَا قـَوحَم اعحُبُدوا اّلِلَه َما َلُكمح َمنح َإَلٍه َغيـحرُُه َوال تَنُقُصوا الحَمكح َميزَاَن َإّن َ أَرَاُكمح َِبَْيحٍ الح َمدح
َط َوال تـَبحَخُسوا النهاَس 84َوَإّن َ َأَخاُف َعَليحُكمح َعَذاَب يـَوحٍم حمَُيٍط ) َياَل َوالحَميَزاَن بَالحَقسح ( َويَا قـَوحَم َأوحُفوا الحَمكح

َسَديَن ) َياَءُهمح َوال تـَعحثـَوحا ِف اأَلرحَض ُمفح ٌر َلُكمح َإنح ُكنُتمح ُمؤحَمَننَي َوَما أَنَا َعَليحُكمح َِبََفيٍظ ( بََقيهُة اّلِلَه خَ 85َأشح يـح
َوالََنا َما َنشَ 86) َعَل ِف أَمح ُرَك َما يـَعحُبُد آبَاُؤنَا أَوح َأنح نـَفح اُء إَنهَك ألَنحَت ( قَاُلوا يَا ُشَعيحُب َأَصالُتَك تَأحُمُرَك َأنح نـَتـح

ََليُم الرهَشيُد ) قـَوحَم أَرَأَيـحُتمح َإنح ُكنُت َعَلى بـَيَ َنٍة َمنح َرِبَ  َوَرَزَقَّن َمنحُه رَزحقاً َحَسناً َوَما أُرَيُد َأنح ( قَاَل يَا 87احلح
َتطَعحُت َوَما تـَوحَفيَقي َإاله بَاّلِلَه عَ  َوَإلَيحَه أُنَيُب  َليحَه تـَوَكهلحتُ ُأَخالََفُكمح َإََل َما أَنـحَهاُكمح َعنحُه َإنح أُرَيُد َإاله اإَلصحالَح َما اسح

َلٍح َوَما قـَوحُم ( َويَا قـَوحَم ال ََيحرََمنهُكمح َشَقاَقي َأنح ُيَصيَبُكمح َمثحُل َما َأَصاَب قـَوحَم نُوٍح أَوح قـَوحَم ُهوٍد أَوح قـَوحَم َصا88)
تَـغحَفُروا رَبهُكمح ُُثه ُتوبُوا َإلَيحَه َإنه َرِبَ  89ُلوٍط َمنحُكمح بََبَعيٍد ) َقُه َكَثْياً 91 َرَحيٌم َوُدوٌد )( َواسح ( قَاُلوا يَا ُشَعيحُب َما نـَفح

َنا بََعزَيٍز ) ُطَك َلَرََجحَناَك َوَما أَنحَت َعَليـح َطي َأَعزُّ 91ِمها تـَُقوُل َوَإنها لَنَـَراَك َفيَنا َضَعيفاً َوَلوحال َرهح ( قَاَل يَا قـَوحَم أََرهح
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رَي اً َإنه َرِبَ  ِبَا تـَعحَمُلوَن حمَُيٌط )َعَليحُكمح َمنح اّلِلَه َواَّتهَذح  ( َويَا قـَوحَم اعحَمُلوا َعَلى َمَكانََتُكمح َإّن َ 92َُتُوُه َورَاءَُكمح َظهح
َجاَء أَمحرُنَا  ( َوَلمها93َعاَمٌل َسوحَف تـَعحَلُموَن َمنح يَأحتَيَه َعَذاٌب ُُيحزَيَه َوَمنح ُهَو َكاَذٌب َوارحتََقُبوا َإّن َ َمَعُكمح َرَقيٌب )

َبُحوا ِف  ٍَة َمنها َوَأَخَذتح الهَذيَن ظََلُموا الصهيحَحُة فََأصح َنا ُشَعيحباً َوالهَذيَن آَمُنوا َمَعُه َبَرمحح ( َكَأنح 94َديَارََهمح َجاَثَنَي )ََنهيـح
َيَن َكَما بََعَدتح ََثُوُد ) ( َإََل 96دح أَرحَسلحَنا ُموَسى بَآيَاتََنا َوُسلحطَاٍن ُمَبنٍي )( َوَلقَ 95ملَح يـَغحنَـوحا َفيَها َأال بـُعحداً َلَمدح

ُر َفرحَعوحَن َبَرَشيٍد ) َر َفرحَعوحَن َوَما أَمح ُدُم قـَوحَمُه يـَوحَم الحَقَياَمَة فََأوحَرَدُهمح النهاَر َوبَئحَس 97َفرحَعوحَن َوَمَلَئَه فَاتـهبَـُعوا أَمح ( يـَقح
( َذَلَك َمنح أَنـحَباَء الحُقَرى نـَُقصُُّه 99َوأُتحَبُعوا ِف َهَذَه َلعحَنًة َويـَوحَم الحَقَياَمَة بَئحَس الر َفحُد الحَمرحُفوُد ) (98الحوَرحُد الحَموحُروُد )

َها قَاَئٌم َوَحَصيٌد ) َناُهمح َوَلَكنح ظََلُموا أَنُفَسُهمح َفَما َأغحَنتح َعنـحُهمح آهَلَتـُهُ 111َعَليحَك َمنـح مح َفَما َأغحَنتح ( َوَما ظََلمح
َر تـَتح  ُر رَبَ َك َوَما زَاُدوُهمح َغيـح ٍء َلمها َجاَء أَمح ُعوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َمنح َشيح ( وََكَذَلَك 111َبيٍب )َعنـحُهمح آهَلَتُـُهمح الهَت َيدح

َذُه أَلَيٌم َشَديٌد ) ُذ رَبَ َك َإَذا َأَخَذ الحُقَرى َوَهَي ظَاَلَمٌة َإنه َأخح ( َإنه ِف َذَلَك آليًَة َلَمنح َخاَف َعَذاَب 112َأخح
ُهوٌد ) رُُه َإاله أَلَجٍل َمعحُدوٍد )113اآلَخَرَة َذَلَك يـَوحٌم َُمحُموٌع َلُه النهاُس َوَذَلَك يـَوحٌم َمشح ( يـَوحَم يَأحَت 114( َوَما نـَُؤخَ 

( فََأمها الهَذيَن َشُقوا فََفي النهاَر هَلُمح َفيَها َزَفٌْي َوَشَهيٌق 115) ال َتَكلهُم نـَفحٌس َإاله بََإذحنََه َفَمنـحُهمح َشَقيٌّ َوَسَعيدٌ 
( َوأَمها 117( َخاَلَديَن َفيَها َما َداَمتح السهَمَواُت َواأَلرحُض َإاله َما َشاَء رَبَُّك َإنه رَبهَك فـَعهاٌل َلَما يُرَيُد )116)

َنهَة َخا َر َُمحُذوٍذ الهَذيَن ُسَعُدوا َفَفي اجلح َلَديَن َفيَها َما َداَمتح السهَمَواُت َواأَلرحُض َإاله َما َشاَء رَبَُّك َعطَاًء َغيـح
َوفُّوُهمح َنَصيبَـُهمح ( َفال َتُكنح ِف َمرحيٍَة ِمها يـَعحُبُد َهُؤالَء َما يـَعحُبُدوَن َإاله َكَما يـَعحُبُد آبَاُؤُهمح َمنح قـَبحُل َوإَنها َلمُ 118)
َر َمنُقوٍص )غَ  نَـُهمح 119يـح ُتَلَف َفيَه َوَلوحال َكَلَمٌة َسبَـَقتح َمنح رَبَ َك َلُقَضَي بـَيـح َنا ُموَسى الحَكَتاَب فَاخح ( َولََقدح آتـَيـح

( 111يـَعحَمُلوَن َخَبٌْي )( َوَإنه ُكالًّ َلمها لَيُـَوفَ يَـنـهُهمح رَبَُّك أَعحَماهَلُمح َإنهُه ِبَا 111َوَإنـهُهمح َلَفي َشكٍ  َمنحُه ُمرَيٍب )
َتَقمح َكَما أَُمرحَت َوَمنح تَاَب َمَعَك َوال َتطحَغوحا َإنهُه ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصٌْي ) ( َوال تـَرحَكُنوا َإََل الهَذيَن ظََلُموا 112فَاسح

لََياَء ُُثه ال تُنَصرُ  ( َوأََقمح الصهالَة َطَرَِف النـهَهاَر َوزَُلفاً َمنح 113وَن )فـََتَمسهُكمح النهاُر َوَما َلُكمح َمنح ُدوَن اّلِلَه َمنح أَوح
َرى لَلذهاَكرَيَن ) َ السهيَ َئاَت َذَلَك ذَكح َهَبح َسَناَت يُذح َسَننَي 114اللهيحَل َإنه احلَح َر الحُمحح ( َواصحربح فََإنه اّلِلَه ال ُيَضيُع َأجح

ُهمح ( فـََلوحال َكاَن َمنح الحُقُروَن َمنح قَـ 115) َنا َمنـح َهوحَن َعنح الحَفَساَد َِف اأَلرحَض َإاله قََليالً ِمهنح َأَنحَيـح بحَلُكمح أُوحلُوا بََقيهٍة يـَنـح
ُلَها مُ 116َواتـهَبَع الهَذيَن ظََلُموا َما أُتحرَُفوا َفيَه وََكانُوا ُُمحرََمنَي ) َلَك الحُقَرى َبظُلحٍم َوأَهح َلُحوَن ( َوَما َكاَن رَبَُّك لَيُـهح صح

( َإاله َمنح َرَحَم رَبَُّك َوَلَذَلَك َخَلَقُهمح 118( َوَلوح َشاَء رَبَُّك جَلََعَل النهاَس أُمهًة َواَحَدًة َوال يـََزاُلوَن ُُمحَتَلَفنَي )117)
ََعنَي ) َنهَة َوالنهاَس َأَجح الًّ نـَُقصُّ َعَليحَك َمنح أَنـحَباَء الرُُّسَل َما نـُثَبَ ُت ( وَكُ 119َوََتهتح َكَلَمُة رَبَ َك ألَمحأَلنه َجَهنهَم َمنح اجلح

َرى لَلحُمؤحَمَننَي ) قُّ َوَموحَعظٌَة َوذَكح ( َوُقلح لَلهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن اعحَمُلوا َعَلى 121بََه فـَُؤاَدَك َوَجاَءَك ِف َهَذَه احلَح
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ُر   ( َوّلَِلَه َغيحُب السهَمَواتَ 122ا ُمنَتَظُروَن )( َوانَتَظُروا َإنه 121َمَكانََتُكمح َإنها َعاَمُلوَن ) َواأَلرحَض َوَإلَيحَه يـُرحَجُع اأَلمح
ُه َوتـَوَكهلح َعَليحَه َوَما رَبَُّك بََغاَفٍل َعمها تـَعحَمُلوَن )  (123ُكلُُّه فَاعحُبدح

 سورة يوسف -12
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

َسَن 2( َإنها أَنَزلحَناُه قـُرحآناً َعَربَي اً َلَعلهُكمح تـَعحَقُلوَن )1الحُمَبنَي )الر تَلحَك آيَاُت الحَكَتاَب  ( ََنحُن نـَُقصُّ َعَليحَك َأحح
َنا إَلَيحَك َهَذا الحُقرحآَن َوَإنح ُكنَت َمنح قـَبحَلَه َلَمنح الحَغاَفَلنَي ) َبَت َإّن َ ( َإذح قَاَل يُوُسُف ألَبَيَه يَا أَ 3الحَقَصَص ِبَا أَوحَحيـح

َس َوالحَقَمَر رَأَيـحتُـُهمح َل َساَجَديَن ) َوَتَك 4رَأَيحُت َأَحَد َعَشَر َكوحَكباً َوالشهمح يَاَك َعَلى َإخح ( قَاَل يَا بـَُّنه ال تـَقحُصصح ُرؤح
رَبَُّك َويـَُعلَ ُمَك َمنح تَأحَويَل اأَلَحاَديَث  ( وََكَذَلَك ََيحَتَبيكَ 5فـََيَكيُدوا َلَك َكيحداً َإنه الشهيحطَاَن َلإَلنَساَن َعُدوٌّ ُمَبنٌي )

َحَق َإنه   رَبهَك َعَليٌم َحَكيٌم َويَُتمُّ نَعحَمَتُه َعَليحَك َوَعَلى آَل يـَعحُقوَب َكَما أَََتهَها َعَلى أَبـََويحَك َمنح قـَبحُل َإبـحرَاَهيَم َوَإسح
َوتََه آيَاٌت لَلسه 6) َبٌة 7ائََلنَي )( َلَقدح َكاَن ِف يُوُسَف َوَإخح ( َإذح قَاُلوا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ َإََل أَبَيَنا َمنها َوََنحُن ُعصح

ُه أَبَيُكمح َوَتُكونُوا َمنح بـَعحَدَه قـَوحماً 8َإنه أَبَانَا َلَفي َضالٍل ُمَبنٍي ) ( اقـحتُـُلوا يُوُسَف َأوح اطحَرُحوُه أَرحضاً َُيحُل َلُكمح َوجح
بَ  يـَلحَتَقطحُه بـَعحُض السهيهارََة َإنح ُكنتُ 9َصاحَلَنَي ) تُـُلوا يُوُسَف َوأَلحُقوُه َِف َغَيابََة اجلُح ُهمح ال تـَقح مح فَاَعَلنَي ( قَاَل قَاَئٌل َمنـح

داً يـَرحَتعح َويـَلحَعبح َوَإنها َلُه ( أَرحَسلحُه َمَعَنا غَ 11( قَاُلوا يَا أَبَانَا َما َلَك ال تَأحَمنها َعَلى يُوُسَف َوَإنها َلُه لََناَصُحوَن )11)
ئحُب َوأَنـحُتمح َعنحُه َغاَفُلوَن )12حَلَاَفُظوَن ) َهُبوا بََه َوَأَخاُف َأنح يَأحُكَلُه الذَ  زُُنَّن َأنح َتذح ( قَاُلوا لََئنح 13( قَاَل َإّن َ لََيحح

َبٌة َإنها َإذاً َْلَاَسُروَن ) ئحُب َوََنحُن ُعصح َنا إَلَيحَه  (14َأَكَلُه الذَ  بَ  َوَأوحَحيـح َُعوا أَنح ََيحَعُلوُه ِف َغَيابََة اجلُح فـََلمها َذَهُبوا بََه َوَأَجح
ُعُروَن ) َتَبقُ 16( َوَجاُءوا أَبَاُهمح َعَشاًء يـَبحُكوَن )15لَتُـَنبَ ئَـنـهُهمح بََأمحرََهمح َهَذا َوُهمح ال َيشح َنا َنسح  ( قَاُلوا يَا أَبَانَا َإنها َذَهبـح

ئحُب َوَما أَنحَت ِبُؤحَمٍن لََنا َوَلوح ُكنها َصاَدَقنَي ) َنا يُوُسَف َعنحَد َمَتاَعَنا فََأَكَلُه الذَ  ( َوَجاُءوا َعَلى َقَميَصَه َبَدٍم  17َوتـَرَكح
تَـَعاُن َعَلى  ُ الحُمسح يٌل َواّلِله ( َوَجاَءتح َسيهارٌَة 18َما َتَصُفوَن )َكَذٍب قَاَل َبلح َسوهَلتح َلُكمح أَنُفُسُكمح أَمحراً َفَصبـحٌر َجََ

ُ َعَليٌم ِبَا يـَعح  َرى َهَذا ُغالٌم َوَأَسرُّوُه َبَضاَعًة َواّلِله ( َوَشَروحُه بََثَمٍن 19َمُلوَن )فََأرحَسُلوا َوارََدُهمح فََأدحََل َدلحَوُه قَاَل يَا ُبشح
رََمي َمثـحَواُه َعَسى 21َديَن )َِبحٍس َدرَاَهَم َمعحُدوَدٍة وََكانُوا َفيَه َمنح الزهاهَ  َرأَتََه َأكح تَـَراُه َمنح َمصحَر المح ( َوقَاَل الهَذي اشح

ُ َغاَلٌب َعَلى َأنح يَنَفَعَنا َأوح نـَتهَخَذُه َوَلداً وََكَذَلَك َمكهنها لَُيوُسَف ِف اأَلرحَض َولَنُـَعلَ َمُه َمنح تَأحَويَل اأَلَحادَ  يَث َواّلِله
ثـََر النهاَس ال يـَعحَلُموَن )أَمحرََه َولَ  َسَننَي 21َكنه َأكح ماً َوَعلحماً وََكَذَلَك ََنحزَي الحُمحح َناُه ُحكح ُه آتـَيـح ( َوَلمها بـََلَغ َأُشده

َسَه َوَغلهَقتح األَبـحَواَب َوقَاَلتح َهيحَت َلَك قَاَل َمَعاَذ اّلِلهَ 22) َسَن ( َورَاَوَدتحُه الهَت ُهَو ِف بـَيحَتَها َعنح نـَفح  َإنهُه َرِبَ  َأحح
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َلُح الظهاَلُموَن ) ( َوَلَقدح َُههتح بََه َوَهمه َّبَا َلوحال َأنح رََأى بـُرحَهاَن رَب ََه َكَذَلَك لََنصحَرَف َعنحُه السُّوَء 23َمثـحَواَي َإنهُه ال يـُفح
َلَصنَي ) َشاَء َإنهُه َمنح َعَباَدنَا الحُمخح َتبَـقَ 24َوالحَفحح ا الحَباَب َوَقدهتح َقَميَصُه َمنح ُدبٍُر َوأَلحَفَيا َسيَ َدَها َلَدى الحَباَب ( َواسح

َجَن َأوح َعَذاٌب أَلَيٌم ) َلَك ُسوءاً َإاله َأنح ُيسح ( قَاَل َهَي رَاَوَدتحَّن َعنح نـَفحَسي َوَشَهَد 25قَاَلتح َما َجَزاُء َمنح أَرَاَد بََأهح
َلَها َإنح َكا ( َوَإنح َكاَن َقَميُصُه ُقده َمنح ُدبٍُر 26َن َقَميُصُه ُقده َمنح قـُُبٍل َفَصَدَقتح َوُهَو َمنح الحَكاَذَبنَي )َشاَهٌد َمنح أَهح

( 28)( فـََلمها رََأى َقَميَصُه ُقده َمنح ُدبٍُر قَاَل َإنهُه َمنح َكيحدَُكنه َإنه َكيحدَُكنه َعَظيٌم 27َفَكَذَبتح َوُهَو َمنح الصهاَدَقنَي )
َاَطَئنَي ) تَـغحَفرَي َلَذنحَبَك َإنهَك ُكنَت َمنح اْلح َرأَُة الحَعزَيَز 29يُوُسُف َأعحَرضح َعنح َهَذا َواسح َوٌة َِف الحَمَديَنَة امح ( َوقَاَل َنسح

َسَه َقدح َشَغَفَها ُحب اً َإنها لَنَـَراَها ِف َضالٍل ُمَبنٍي ) رََهنه أَرحَسَلتح َإلَيحَهنه ( فـََلمه 31تـَُراَوُد فـََتاَها َعنح نـَفح ا َسَََعتح ِبَكح
رُجح َعَليحَهنه فـََلمها رَأَيـحَنُه  يناً َوقَاَلتح اخح بَـرحنَُه َوَقطهعحَن أَيحَديـَُهنه َوَأعحَتَدتح هَلُنه ُمتهَكأً َوآَتتح ُكله َواَحَدٍة َمنـحُهنه َسكَ  َأكح

تـُنهَّن َفيَه َوَلَقدح رَاَودتُُّه َعنح 31َهَذا َإاله َمَلٌك َكرمٌَي ) َوقـُلحَن َحاَش ّلَِلَه َما َهَذا َبَشراً َإنح  ( قَاَلتح َفَذَلُكنه الهَذي ُلمح
َجَننه َولََيُكوَن َمَن الصهاَغرَيَن ) َعلح َما آُمرُُه لَُيسح تَـعحَصَم َولََئنح ملَح يـَفح َسَه فَاسح ُن َأَحبُّ َإَله ِمه 32نـَفح ا ( قَاَل َربَ  السَ جح
َاَهَلنَي ) ُعوَنَّن إَلَيحَه َوَإاله َتصحَرفح َعّنَ  َكيحَدُهنه َأصحُب َإلَيحَهنه َوَأُكنح َمنح اجلح َتَجاَب َلُه رَبُُّه َفَصَرَف َعنحُه  33َيدح ( فَاسح

ُجنُـنهُه َحَّته َحنٍي )( ُُثه َبَدا هَلُمح َمنح بـَعحَد َما رََأوحا اآل34َكيحَدُهنه َإنهُه ُهَو السهَميُع الحَعَليُم ) ( َوَدَخَل 35يَاَت لََيسح
ُل فـَوحقَ  َن فـَتَـَياَن قَاَل َأَحُدُُهَا َإّن َ أَرَاّن أَعحَصُر َُخحراً َوقَاَل اآلَخُر َإّن َ أَرَاّن َأمحَح ُر  َمَعُه السَ جح رَأحَسي ُخبحزاً تَأحُكُل الطهيـح

َنا بََتأحَويَلَه َإنها نـََراكَ  َسَننَي ) َمنحُه نـَبَ ئـح ( قَاَل ال يَأحتَيُكَما طََعاٌم تـُرحزَقَانََه َإاله نـَبهأحُتُكَما بََتأحَويَلَه قـَبحَل َأنح 36َمنح الحُمحح
ُت َملهَة قـَوحٍم ال يـُؤحَمُنوَن بَاّلِلَه َوُهمح بَاآلَخَرَة هُ  ( َواتـهبَـعحُت َملهَة 37) مح َكاَفُرونَ يَأحتََيُكَما َذَلُكَما ِمها َعلهَمَّن َرِبَ  َإّن َ تـَرَكح

َل اّلِلَه عَ  ٍء َذَلَك َمنح َفضح رََك بَاّلِلَه َمنح َشيح َحَق َويـَعحُقوَب َما َكاَن لََنا َأنح ُنشح َنا َوَعَلى النهاَس آبَاَئي َإبـحَراَهيَم َوَإسح َليـح
ُكُروَن ) ثـََر النهاَس ال َيشح َن أَأَرح 38َوَلَكنه َأكح ُ الحَواَحُد الحَقههاُر )( يَا َصاَحبََ السَ جح ٌر أَمح اّلِله ( 39بَاٌب ُمتَـَفر َُقوَن َخيـح

ُ َّبَا َمنح ُسلحطَاٍن  َاًء ََسهيحُتُموَها أَنـحُتمح َوآبَاؤُُكمح َما أَنَزَل اّلِله ُم َإاله ّلَِلَه أََمَر َأاله َما تـَعحُبُدوَن َمنح ُدونََه َإاله َأَسح كح َإنح احلُح
ثـََر النهاَس ال يـَعحَلُموَن )تـَعحُبُدوا َإاله  يُن الحَقيَ ُم َوَلَكنه َأكح َقي 41إَيهاُه َذَلَك الدَ  َن أَمها َأَحدُُكَما فـََيسح ( يَا َصاَحبََ السَ جح

تَ  تَـفح ُر الهَذي َفيَه َتسح ُر َمنح رَأحَسَه ُقَضَي اأَلمح َلُب فـََتأحُكُل الطهيـح ( َوقَاَل لَلهَذي َظنه 41َياَن )رَبهُه َُخحراً َوأَمها اآلَخُر فـَُيصح
َن َبضحَع َسَننيَ  َر رَب ََه فـََلَبَث ِف السَ جح ُهَما اذحُكرحّن َعنحَد رَبَ َك فَأَنَساُه الشهيحطَاُن ذَكح ( َوقَاَل الحَمَلُك 42 )أَنهُه نَاٍج َمنـح

ٍر َوُأَخَر يَاَبَساٍت يَا أَيُـَّها الحَمأل أَفـحُتوّن ِف َإّن َ أََرى َسبحَع بـََقَراٍت ََسَاٍن يَأحُكُلُهنه َسبحٌع َعَجاٌف َوَسبح  َع ُسنحُبالٍت ُخضح
يَا تـَعحبُـُروَن ) الَم بََعاَلَمنَي )43ُرؤحيَاي َإنح ُكنُتمح لَلرُّؤح الٍم َوَما ََنحُن بََتأحَويَل اأَلحح َغاُث َأحح ( َوقَاَل الهَذي 44( قَاُلوا َأضح

ُهَما َوَادهَكَر بَـ  يُق أَفحَتَنا ِف َسبحَع بـََقَراٍت ََسَاٍن 45عحَد أُمهٍة أَنَا أُنـَبَ ُئُكمح بََتأحَويَلَه فََأرحَسُلوَن )ََنَا َمنـح ( يُوُسُف أَيُـَّها الصَ دَ 
ٍر َوُأَخَر يَاَبَساٍت َلَعلَ ي أَرحَجُع َإََل النهاَس َلَعلهُهمح يَـ  ( قَاَل 46عحَلُموَن )يَأحُكُلُهنه َسبحٌع َعَجاٌف َوَسبحَع ُسنحُبالٍت ُخضح
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ُُتح َفَذُروُه َِف ُسنحُبَلَه َإاله قََلياًل ِمها تَأحُكُلوَن ) ( ُُثه يَأحِت َمنح بـَعحَد َذَلَك َسبحٌع 47تـَزحَرُعوَن َسبحَع َسَننَي َدأَباً َفَما َحَصدح
ُتمح هَلُنه َإاله قََليالً ِمها حُتحَصُنونَ  ( ُُثه يَأحِت َمنح بـَعحَد َذَلَك َعاٌم َفيَه يـَُغاُث النهاُس َوَفيَه 48) َشَداٌد يَأحُكلحَن َما َقدهمح

َوَة 49يـَعحَصُروَن ) أَلحُه َما بَاُل النَ سح الالهِت ( َوقَاَل الحَمَلُك ائـحُتوّن بََه فـََلمها َجاَءُه الرهُسوُل قَاَل ارحَجعح َإََل رَبَ َك فَاسح
َسَه قـُلحَن َحاَش ّلَِلَه َما 51َرِبَ  َبَكيحَدَهنه َعَليٌم )َقطهعحَن أَيحَديـَُهنه َإنه  ( قَاَل َما َخطحُبُكنه َإذح رَاَودتُّنه يُوُسَف َعنح نـَفح

َسَه َوَإنهُه  قُّ أَنَا رَاَودتُُّه َعنح نـَفح َرأَُة الحَعزَيَز اآلَن َحصحَحَص احلَح َنا َعَليحَه َمنح ُسوٍء قَاَلتح امح ( 51اَدَقنَي )َلَمنح الصه َعَلمح
َائََننَي ) َدي َكيحَد اْلح َ ال يـَهح ( َوَما أُبـَر َُئ نـَفحَسي َإنه النـهفحَس أَلمهارٌَة 52َذَلَك لَيَـعحَلَم َأّن َ ملَح َأُخنحُه بَالحَغيحَب َوَأنه اّلِله

ُه لَنَـفحَسي فـََلمها َكلهَمُه قَاَل ( َوقَاَل الحَملَ 53بَالسُّوَء َإاله َما َرَحَم َرِبَ  َإنه َرِبَ  َغُفوٌر َرَحيٌم ) َلصح َتخح ُك ائـحُتوّن بََه َأسح
َعلحَّن َعَلى َخَزاَئَن اأَلرحَض َإّن َ َحَفيٌظ َعَليٌم )54َإنهَك الحيَـوحَم َلَديـحَنا َمَكنٌي أََمنٌي ) ( وََكَذَلَك َمكهنها 55( قَاَل اجح

َها َحيح  َسَننَي )لَُيوُسَف ِف اأَلرحَض يـََتبَـوهأُ َمنـح َر الحُمحح ََتَنا َمنح َنَشاُء َوال ُنَضيُع َأجح ُر 56ُث َيَشاُء ُنَصيُب َبَرمحح ( َوأَلجح
ٌر لَلهَذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـهُقوَن ) َوُة يُوُسَف َفَدَخُلوا َعَليحَه فـََعَرفـَُهمح َوُهمح َلُه ُمنَكُروَن )57اآلَخَرَة َخيـح ( 58( َوَجاَء َإخح

ُر الحُمنَوَلمها َجهه  ( فََإنح 59زََلنَي )َزُهمح َِبََهازََهمح قَاَل ائـحُتوّن بََأٍخ َلُكمح َمنح أَبَيُكمح َأال تـََروحَن َأّن َ أُوِف الحَكيحَل َوأَنَا َخيـح
َربُوَن ) َيانََه 61نها َلَفاَعُلوَن )( قَاُلواح َسنُـرَاَوُد َعنحُه أَبَاُه َوإَ 61ملَح تَأحتُوّن بََه َفال َكيحَل َلُكمح َعنَدي َوال تـَقح ( َوقَاَل لََفتـح

َلَهمح َلَعلهُهمح يـَرحَجُعونَ  َعُلواح َبَضاَعتَـُهمح ِف رََحاهلََمح َلَعلهُهمح يـَعحرَُفونـََها َإَذا انَقَلُبواح َإََل أَهح ( فـََلمها َرَجُعوا َإََل أَبَيَهمح 62 )اجح
َتلح َوَإنها َلُه حَلَاَفُظوَن ) قَاُلواح يَا أَبَانَا ُمَنَع َمنها الحَكيحلُ  ( قَاَل َهلح آَمُنُكمح َعَليحَه َإاله َكَما 63فََأرحَسلح َمَعَنا َأَخانَا َنكح

ٌر َحاَفظًا َوُهَو أَرحَحُم الرهامَحَنَي ) ُ َخيـح تَـُهمح ( َوَلمها فـََتُحوا َمَتاَعُهمح َوَجُدوا َبَضاعَ 64أََمنُتُكمح َعَلى َأَخيَه َمن قـَبحُل فَاّلِله
َلَنا َوََنحَفُظ َأخَ  َنا َوَّنََُْي َأهح انَا َونـَزحَداُد َكيحَل بََعٍْي َذَلَك َكيحٌل ُردهتح َإلَيحَهمح قَالُوا يَا أَبَانَا َما نـَبحَغي َهَذَه َبَضاَعتُـَنا رُدهتح َإلَيـح

اّلِلَه لََتأحُتوَنَّن بََه َإاله َأنح ُُيَاَط َبُكمح فـََلمها آتـَوحُه َموحثََقُهمح ( قَاَل َلنح أُرحَسَلُه َمَعُكمح َحَّته تـُؤحتُوّن َموحثَقاً َمنح 65َيَسٌْي )
ُ َعَلى َما نـَُقوُل وََكيٌل ) ُخُلوا َمنح بَاٍب َواَحٍد َوادحُخُلوا َمنح أَبـحَواٍب ُمتَـَفر ََقٍة َوَما أُغحَّن 66قَاَل اّلِله ( َوقَاَل يَا َبَّن ال َتدح

ُلوَن ) َعنُكمح َمنح اّلِلهَ  ُم َإاله ّلَِلَه َعَليحَه تـَوَكهلحُت َوَعَليحَه فـَلحَيتَـوَكهلح الحُمتَـوَكَ  كح ٍء َإنح احلُح ( َوَلمها َدَخُلوا َمنح َحيحُث 67َمنح َشيح
َس يـَعحُقوَب َقضَ  ٍء َإاله َحاَجًة ِف نـَفح اَها َوإَنهُه َلُذو َعلحٍم َلَما أََمَرُهمح أَبُوُهمح َما َكاَن يـُغحَّن َعنـحُهمح َمنح اّلِلَه َمنح َشيح

ثـََر النهاَس ال يـَعحَلُموَن ) َناُه َوَلَكنه َأكح ( َوَلمها َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف آَوى َإلَيحَه َأَخاُه قَاَل َإّن َ أَنَا َأُخوَك َفال 68َعلهمح
َل َأَخيَه ُُثه أَذهَن ُمَؤذَ ٌن أَيـهتُـَها الحَعُْي ( فـََلمها َجههَزُهمح َِبََهازَهَ 69تـَبحَتَئسح ِبَا َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) َقايََة ِف َرحح مح َجَعَل السَ 

َقُدوَن )71َإنهُكمح َلَسارَُقوَن ) َقُد ُصَواَع الحَمَلَك َوَلَمنح َجاَء بََه مَححُل 71( قَاُلوا َوأَقـحبَـُلوا َعَليحَهمح َماَذا تـَفح ( قَاُلوا نـَفح
َسَد ِف اأَلرحَض َوَما ُكنها َسارََقنَي )72يٌم )بََعٍْي َوأَنَا بََه َزعَ  َنا لَنُـفح ُتمح َما َجئـح ( قَاُلوا َفَما 73( قَاُلوا تَاّلِلَه َلَقدح َعَلمح

َلَه فـَُهَو َجزَاُؤُه َكَذَلَك ََنحزَي الظهاَلَمنَي )74َجَزاُؤُه َإنح ُكنُتمح َكاَذَبنَي ) ( فـََبَدأَ 75( قَاُلوا َجزَاُؤُه َمنح ُوَجَد َِف َرحح
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نَا لَُيوُسَف َما َكاَن لََيأح  َرَجَها َمنح َوَعاَء َأَخيَه َكَذَلَك َكدح َتخح َعَيَتَهمح قـَبحَل َوَعاَء َأَخيَه ُُثه اسح ُخَذ َأَخاُه ِف َديَن بََأوح
ُ نـَرحَفُع َدَرَجاٍت َمنح َنَشاُء َوفـَوحَق ُكلَ  َذي َعلحمٍ  رَقح فـََقدح َسَرَق 76َعَليٌم ) الحَمَلَك َإاله َأنح َيَشاَء اّلِله ( قَاُلوا َإنح َيسح

ُ أَعحلَ  َسَه وملَح يـُبحَدَها هَلُمح قَاَل أَنـحُتمح َشرٌّ َمَكاناً َواّلِله ( قَاُلوا 77ُم ِبَا َتَصُفوَن )َأٌخ َلُه َمنح قـَبحُل فََأَسرهَها يُوُسُف َِف نـَفح
َسَننَي )  يَا أَيُـَّها الحَعزَيُز َإنه َلُه أَباً َشيحخاً  ( قَاَل َمَعاَذ اّلِلَه َأنح نَأحُخَذ 78َكَبْياً َفُخذح َأَحَدنَا َمَكانَُه َإنها نـََراَك َمنح الحُمحح

نَا َمَتاَعَنا َعنحَدُه َإنها َإذاً َلظَاَلُموَن ) تَـيحَئُسوا َمنحُه َخَلُصوا َنََي اً قَاَل َكَبْيُُهمح َأملَح 79َإاله َمنح َوَجدح  تـَعحَلُموا َأنه ( فـََلمها اسح
 يَأحَذَن َل َأِب أَوح أَبَاُكمح َقدح َأَخَذ َعَليحُكمح َموحثَقاً َمنح اّلِلَه َوَمنح قـَبحُل َما فـَرهطُتمح ِف يُوُسَف فـََلنح أَبـحرََح اأَلرحَض َحَّته 

َاَكَمنَي ) ُر احلح ُ َل َوُهَو َخيـح نَا َإاله ِبَا ( ارحَجُعوا َإََل أَبَيُكمح فـَقُ 81َُيحُكَم اّلِله وُلوا يَا أَبَانَا َإنه ابـحَنَك َسَرَق َوَما َشَهدح
َنا َوَما ُكنها لَلحَغيحَب حاَفَظنَي ) َألح الحَقرحيََة الهَت ُكنها َفيَها َوالحَعَْي الهَت أَقـحبَـلحَنا َفيَها َوَإنها َلَصاَدُقوَن )81َعَلمح ( 82( َواسح

َكيُم )قَاَل َبلح َسوهَلتح َلُكمح  يعاً َإنهُه ُهَو الحَعَليُم احلَح ُ َأنح يَأحتََيَّن َّبَمح َجََ يٌل َعَسى اّلِله ( 83أَنُفُسُكمح أَمحراً َفَصبـحٌر َجََ
ُزحَن فـَُهَو َكَظيٌم ) َناُه َمَن احلح َتأُ َتذحُكُر ( قَالُوا تَاّلِلَه تَـ 84َوتـََوَله َعنـحُهمح َوقَاَل يَا َأَسَفى َعَلى يُوُسَف َوابـحَيضهتح َعيـح فح

َاَلَكنَي ) ُكو بـَثَ ي َوُحزحّن َإََل اّلِلَه َوَأعحَلُم َمنح اّلِلَه َما 85يُوُسَف َحَّته َتُكوَن َحَرضاً َأوح َتُكوَن َمنح اهلح َا َأشح ( قَاَل َإَّنه
وا َمنح َروحَح اّلِلَه َإنهُه ال يـَيحَئُس َمنح َروحَح اّلِلَه ( يَا َبَّن اذحَهُبوا فـََتَحسهُسوا َمنح يُوُسَف َوَأَخيَه َوال تـَيحَئسُ 86ال تـَعحَلُموَن )

َنا بََبَضاَعٍة ُمزحَجاٍة فَ 87َإاله الحَقوحُم الَكاَفُروَن ) لََنا الضُّرُّ َوَجئـح َأوحَف ( فـََلمها َدَخُلوا َعَليحَه قَاُلوا يَا أَيُـَّها الحَعزَيُز َمسهَنا َوَأهح
َقنَي )لََنا الحَكيحَل َوَتَصدهقح  َنا َإنه اّلِلَه ََيحزَي الحُمَتَصدَ  ُتمح َما فـََعلحُتمح بَُيوُسَف َوَأَخيَه َإذح أَنـحُتمح 88َعَليـح ( قَاَل َهلح َعَلمح

َنا َإنهُه َمنح يـَته 89َجاَهُلوَن ) ُ َعَليـح َق َوَيصحربح فََإنه ( قَالُوا أَئَنهَك ألَنحَت يُوُسُف قَاَل أَنَا يُوُسُف َوهَذا َأَخي َقدح َمنه اّلِله
َسَننَي ) َر الحُمحح َنا َوَإنح ُكنها َْلَاَطَئنَي )91اّلِلَه ال ُيَضيُع َأجح ُ َعَليـح ( قَاَل ال تـَثحرَيَب 91( قَاُلوا تَاّلِلَه لََقدح آثـََرَك اّلِله

ُ َلُكمح َوُهَو أَرحَحُم الرهامَحَنَي ) َه َأِب يَأحَت َبَصْياً ( اذحَهبُ 92َعَليحُكمح الحيَـوحَم يـَغحَفُر اّلِله وا بََقَميَصي َهَذا فَأَلحُقوُه َعَلى َوجح
ََعنَي ) َلُكمح َأَجح ( 94( َوَلمها َفَصَلتح الحَعُْي قَاَل أَبُوُهمح َإّن َ أَلَجُد رَيَح يُوُسَف َلوحال َأنح تـَُفنَ ُدوَن )93َوأحتُوّن بََأهح

َهَه فَارحَتده َبَصْياً قَاَل َأملَح أَُقلح 95َدمَي )قَاُلوا تَاّلِلَه إَنهَك َلَفي َضالَلَك الحقَ  ( فـََلمها َأنح َجاَء الحَبَشُْي أَلحَقاُه َعَلى َوجح
تَـغحَفرح لََنا ُذنُوبـََنا َإنها ُكنها َخاَطَئنَي )96َلُكمح َإّن َ َأعحَلُم َمنح اّلِلَه َما ال تـَعحَلُموَن ) وحَف ( قَاَل سَ 97( قَاُلوا يَا أَبَانَا اسح

تَـغحَفُر َلُكمح َرِبَ  َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم ) َر َإنح 98َأسح ( فـََلمها َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف آَوى َإلَيحَه أَبـََويحَه َوقَاَل ادحُخُلوا َمصح
ُ آَمَننَي ) ا أََبَت َهَذا تَأحَويُل ُرؤحيَاي َمنح قـَبحُل َقدح ( َوَرَفَع أَبـََويحَه َعَلى الحَعرحَش َوَخرُّوا َلُه ُسجهداً َوقَاَل يَ 99َشاَء اّلِله

َو َمنح بـَعحَد َأنح نَـ  َن َوَجاَء َبُكمح َمنح الحَبدح َرَجَّن َمنح السَ جح َسَن ِب َإذح َأخح زََغ الشهيحطَاُن بـَيحَّن َجَعَلَها َرِبَ  َحق اً َوَقدح َأحح
َوِت َإنه َرِبَ  َلَطيٌف َلَما َيَشاءُ  َ َإخح َكيُم ) َوبـَنيح َتَّن َمنح 111إَنهُه ُهَو الحَعَليُم احلَح ( َربَ  َقدح آتـَيحَتَّن َمنح الحُملحَك َوَعلهمح

َّن بَالصهاحَلَنَي  تَأحَويَل اأَلَحاَديَث فَاَطَر السهَمَواتَ  َقح َلماً َوَأحلح نـحَيا َواآلَخَرَة تـََوفهَّن ُمسح َواأَلرحَض أَنحَت َوَلَ  ِف الدُّ
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َرُهمح َوُهمح ََيحُكُروَن )( َذلَ 111) َُعوا أَمح ثـَُر 112َك َمنح أَنـحَباَء الحَغيحَب نُوَحيَه َإلَيحَك َوَما ُكنَت َلَديحَهمح َإذح َأَجح ( َوَما َأكح
ٌر لَلحَعاَلمَ 113النهاَس َوَلوح َحَرصحَت ِبُؤحَمَننَي ) ٍر َإنح ُهَو َإاله ذَكح َأهُلُمح َعَليحَه َمنح َأجح ( وََكأَيَ نح َمنح 114نَي )( َوَما َتسح

َها ُمعحَرُضوَن ) آيٍَة ِف السهَمَواتَ  َها َوُهمح َعنـح رَُكوَن 115َواأَلرحَض ََيُرُّوَن َعَليـح ثـَُرُهمح بَاّلِلَه َإاله َوُهمح ُمشح ( َوَما يـُؤحَمُن َأكح
ُعُروَن )( أَفََأَمُنوا َأنح تَأحتَيَـُهمح َغاَشَيٌة َمنح َعَذاَب اّلِلَه َأوح تَأح 116) ( ُقلح َهَذَه 117تَيَـُهمح السهاَعُة بـَغحَتًة َوُهمح ال َيشح

رََكنَي ) ( َوَما أَرحَسلحَنا َمنح 118َسَبيَلي أَدحُعو َإََل اّلِلَه َعَلى َبَصْيٍَة أَنَا َوَمنح اتـهبَـَعَّن َوُسبحَحاَن اّلِلَه َوَما أَنَا َمنح الحُمشح
َل الحُقَرى أَفـََلمح َيَسْيُوا ِف اأَلرحَض فـَيَـنحظُُروا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح قـَبحَلَك َإاله رََجااًل نُوَحي إَ  لَيحَهمح َمنح َأهح

ٌر لَلهَذيَن اتـهَقوحا أََفال تـَعحَقُلوَن ) تَـيحَئَس الرُُّسُل َوظَنُّوا أَنـهُهمح َقدح 119َوَلَداُر اآلَخَرَة َخيـح ُكَذبُوا َجاَءُهمح   ( َحَّته َإَذا اسح
رََمنَي ) َرٌة ألُوحَل األَلحَباَب 111َنصحرُنَا فـَُنجَ َي َمنح َنَشاُء َوال يـَُردُّ بَأحُسَنا َعنح الحَقوحَم الحُمجح ( َلَقدح َكاَن ِف َقَصَصَهمح َعبـح

َ َيَديحَه َوتـَفحَصيَل كُ  َديَق الهَذي بـَنيح تَـَرى َوَلَكنح َتصح ًَة لََقوحٍم يـُؤحَمُنوَن )َما َكاَن َحَديثاً يـُفح ٍء َوُهًدى َوَرمحح  (111لَ  َشيح

 سورة الرعد -13
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ثـََر النهاَس ال يـُؤحَمُنوَن ) قُّ َوَلَكنه َأكح ُ الهَذي َرَفَع 1املر تَلحَك آيَاُت الحَكَتاَب َوالهَذي أُنزََل َإلَيحَك َمنح رَبَ َك احلَح ( اّلِله
َس َوالحَقَمَر ُكلٌّ ََيحرَي أَلَجٍل ُمَسمًّى يُدَ  السهَمَواتَ  تَـَوى َعَلى الحَعرحَش َوَسخهَر الشهمح نـََها ُُثه اسح بَ ُر بََغْيحَ َعَمٍد تـََروح

َر يـَُفصَ ُل اآليَاَت َلَعلهُكمح بََلَقاَء رَبَ ُكمح ُتوَقُنوَن ) َواَسَي َوأَنـحَهاراً َوَمنح  ( َوُهَو الهَذي َمده اأَلرحَض َوَجَعَل َفيَها رَ 2اأَلمح
َ يـُغحَشي اللهيحَل النـهَهاَر َإنه ِف َذَلَك آليَاٍت لََقوحٍم يـَتَـَفكه  َ اثـحنَـنيح ( َوِف اأَلرحَض 3ُروَن )ُكلَ  الثهَمَراَت َجَعَل َفيَها َزوحَجنيح

َوانٌ  َقى ِبَاٍء َواَحٍد َونـَُفضَ ُل بـَعحَضَها َعَلى  َقَطٌع ُمَتَجاَورَاٌت َوَجنهاٌت َمنح َأعحَناٍب َوَزرحٌع َوَنََيٌل َصنـح َواٍن ُيسح ُر َصنـح َوَغيـح
( َوَإنح تـَعحَجبح فـََعَجٌب قـَوحهُلُمح أََئَذا ُكنها تـَُراباً أَئَنها َلَفي َخلحٍق 4بـَعحٍض ِف اأُلُكَل َإنه ِف َذَلَك آليَاٍت لََقوحٍم يـَعحَقُلوَن )

لََئَك الهَذيَن َكفَ  لََئَك َأصحَحاُب النهاَر ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن )َجَديٍد أُوح لََئَك اأَلغحالُل ِف أَعحَناَقَهمح َوأُوح ( 5ُروا َبَرّبَ َمح َوأُوح
َسَنَة َوَقدح َخَلتح َمنح قـَبحَلَهمح الحَمُثالُت َوَإنه رَبهَك َلُذو َمغحَفرَ  تَـعحَجُلوَنَك بَالسهيَ َئَة قـَبحَل احلَح َعَلى ظُلحَمَهمح  ٍة لَلنهاسَ َوَيسح

َا أَنحَت ُمنَذٌر َوَلُكلَ  قـَوحٍم َهاٍد 6َوَإنه رَبهَك َلَشَديُد الحَعَقاَب ) ( َويـَُقوُل الهَذيَن َكَفُروا َلوحال أُنزََل َعَليحَه آيٌَة َمنح رَب ََه َإَّنه
ُ يـَعحَلُم َما حَتحَمُل ُكلُّ أُنَثى َوَما تََغيُض اأَلرحَحاُم َومَ 7) َداٍر )( اّلِله ٍء َعنحَدُه ِبَقح ( َعامَلُ الحَغيحَب 8ا تـَزحَداُد وَُكلُّ َشيح

ٍف بَاللهيحَل َوَساَرٌب 9َوالشهَهاَدَة الحَكَبُْي الحُمتَـَعاَل ) َتخح ( َسَواٌء َمنحُكمح َمنح َأَسره الحَقوحَل َوَمنح َجَهَر بََه َوَمنح ُهَو ُمسح
َر اّلِلَه َإنه اّلِلَه ال يـَُغْيَ ُ َما بََقوحٍم َحَّته يـَُغْي َُ ( َلُه ُمَعقَ َباٌت مَ 11بَالنـهَهاَر ) َ َيَديحَه َوَمنح َخلحَفَه َُيحَفُظونَُه َمنح أَمح وا نح بـَنيح
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ُ بََقوحٍم ُسوءاً َفال َمَرده َلُه َوَما هَلُمح َمنح ُدونََه َمنح َواٍل ) ي يُرَيُكمح الحبَـرحَق َخوحفاً ( ُهَو الهذَ 11َما بَأَنُفَسَهمح َوَإَذا أَرَاَد اّلِله
َدَه َوالحَمالَئَكُة َمنح َخيَفَتَه َويـُرحَسُل الصهَواَعَق فـَُيَصيُب 12َوَطَمعاً َويـُنحَشُئ السهَحاَب الثَ َقاَل ) ( َوُيَسبَ ُح الرهعحُد َِبَمح

ُعوَن َمنح ُدونََه ال 13َّبَا َمنح َيَشاُء َوُهمح َُيَاَدُلوَن ِف اّلِلَه َوُهَو َشَديُد الحَمَحاَل ) قَ  َوالهَذيَن َيدح ( َلُه َدعحَوُة احلَح
ُلَغ فَاُه َوَما ُهَو بََبالََغَه َوَما ُدَعاءُ  ٍء َإاله َكَباَسَط َكفهيحَه َإََل الحَماَء لََيبـح َتَجيُبوَن هَلُمح َبَشيح  الحَكاَفرَيَن َإاله ِف َضالٍل َيسح

ُجُد َمنح ِف 14) ( ُقلح َمنح َربُّ 15َواأَلرحَض َطوحعاً وََكرحهاً َوَظالهُلُمح بَالحُغُدوَ  َواآلَصاَل ) السهَمَواتَ ( َوّلَِلَه َيسح
عاً َوال َضر اً ُقلح هَ  السهَمَواتَ  لََياَء ال ََيحَلُكوَن ألَنُفَسَهمح نـَفح ُُتح َمنح ُدونََه َأوح ُ ُقلح أَفَاَّتهَذح َتَوي َواأَلرحَض ُقلح اّلِله لح َيسح

َتَوي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر أَمح َجَعُلوا ّلَِلَه ُشرََكاَء َخَلُقوا َكَخلحَقَه فـََتَشابَهَ األَ  َلحُق َعَليحَهمح ُقلح عحَمى َوالحَبَصُْي أَمح َهلح َتسح  اْلح
ٍء َوُهَو الحَواَحُد الحَقههاُر ) ُ َخاَلُق ُكلَ  َشيح َتَمَل السهيحُل  ( أَنَزَل َمنح السهَماَء َماًء َفَساَلتح 16اّلِله َديٌَة بََقَدرََها فَاحح َأوح

قه َوالحَباَطَل فََأمها الزهَبُد  زََبداً رَابَياً َوِمها يُوَقُدوَن َعَليحَه ِف النهاَر ابحَتَغاَء َحلحَيٍة أَوح َمَتاٍع زََبٌد َمثـحُلُه َكَذَلَك َيضحَربُ  ُ احلَح اّلِله
َهُب ُجَفاًء َوأَمها َما يَن ثَاَل )فـََيذح ُ اأَلمح ُكُث َِف اأَلرحَض َكَذَلَك َيضحَرُب اّلِله َتَجابُوا 17َفُع النهاَس فـََيمح ( لَلهَذيَن اسح

يعاً َوَمثـحَلُه َمَعُه الفـح  َتَجيُبوا َلُه َلوح َأنه هَلُمح َما ِف اأَلرحَض َجََ ََن َوالهَذيَن ملَح َيسح سح لََئَك هلَُ لََرّبَ َمح احلُح مح ُسوُء َتَدوحا بََه أُوح
َساَب َوَمأحَواُهمح َجَهنهُم َوبَئحَس الحَمَهاُد ) َا 18احلَح قُّ َكَمنح ُهَو َأعحَمى َإَّنه َا أُنزََل َإلَيحَك َمنح رَبَ َك احلَح ( أََفَمنح يـَعحَلُم أَّنه

ُلوا األَلحَباَب ) َد اّلِلَه َوال يَنُقُضوَن 19يـََتذَكهُر أُوح ُ بََه 21الحَميثَاَق )( الهَذيَن يُوُفوَن بََعهح ( َوالهَذيَن َيَصُلوَن َما أََمَر اّلِله
َساَب ) َه َرّبَ َمح َوأَقَاُموا الصهالَة َوأَنَفُقوا 21َأنح يُوَصَل َوَُيحَشوحَن رَبـهُهمح َوَُيَاُفوَن ُسوَء احلَح ( َوالهَذيَن َصبَـُروا ابحَتَغاَء َوجح

اَر ) ِمها َرَزقـحَناُهمح َسر اً َوَعالنََيةً  ََب الده لََئَك هَلُمح ُعقح َسَنَة السهيَ َئَة أُوح َرُءوَن بَاحلَح ُخُلونـََها َوَمنح 22َوَيدح ٍن َيدح ( َجنهاُت َعدح
ُخُلوَن َعَليحَهمح َمنح ُكلَ  بَاٍب ) ِبَا َصبَـرحُُتح  ( َسالٌم َعَليحُكمح 23َصَلَح َمنح آبَاَئَهمح َوأَزحَواَجَهمح َوُذر َيهاَِتَمح َوالحَمالَئَكُة َيدح

اَر ) ُ بََه َأنح يُوَصَل 24فََنعحَم ُعقحََب الده َد اّلِلَه َمنح بـَعحَد َميثَاَقَه َويـَقحطَُعوَن َما أََمَر اّلِله ( َوالهَذيَن يَنُقُضوَن َعهح
َسُدوَن ِف اأَلرحَض أُوحلََئَك هَلُُم اللهعحَنُة َوهَلُمح ُسوُء الدهاَر ) ُ يَـ 25َويـُفح َدُر َوَفرَُحوا ( اّلِله بحُسُط الر َزحَق َلَمنح َيَشاُء َويـَقح

نـحَيا ِف اآلَخَرَة َإاله َمَتاٌع ) ََياُة الدُّ نـحَيا َوَما احلح ََياَة الدُّ ( َويـَُقوُل الهَذيَن َكَفُروا َلوحال أُنزََل َعَليحَه آيٌَة َمنح رَب ََه ُقلح َإنه 26بَاحلح
َ ُيَضلُّ َمنح َيَشاُء َويَـ  َدي َإلَيحَه َمنح أَنَاَب )اّلِله َر اّلِلَه َتطحَمَئنُّ 27هح َر اّلِلَه َأال َبذَكح ( الهَذيَن آَمُنوا َوَتطحَمَئنُّ قـُُلوبـُُهمح َبذَكح

ُن َمآٍب )28الحُقُلوُب ) َقدح  ( َكَذَلَك أَرحَسلحَناَك ِف أُمهةٍ 29( الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت طُوََب هَلُمح َوُحسح
ُفُروَن بَالرهمححََن ُقلح ُهَو رَ  َنا إَلَيحَك َوُهمح َيكح ُلَو َعَليحَهمح الهَذي أَوحَحيـح ِبَ  ال َإَلَه َإاله ُهَو َعَليحَه َخَلتح َمنح قـَبحَلَها أَُمٌم لََتتـح

ََباُل أَوح 31تـَوَكهلحُت َوَإلَيحَه َمَتاَب ) ُر ( َوَلوح َأنه قـُرحآناً ُسْيَ َتح بََه اجلح ُقطَ َعتح بََه اأَلرحُض َأوح ُكلَ َم بََه الحَموحَتى َبلح ّلَِلَه اأَلمح
يعاً َوال يـََزاُل الهَذيَن َكَفرُ  ُ هَلََدى النهاَس َجََ يعاً أَفـََلمح يـَيحَئسح الهَذيَن آَمُنوا َأنح َلوح َيَشاُء اّلِله وا ُتَصيبُـُهمح ِبَا َصنَـُعوا َجََ

زََئ َبُرُسٍل َمنح 31رَيباً َمنح َدارََهمح َحَّته يَأحِتَ َوعحُد اّلِلَه َإنه اّلِلَه ال ُُيحَلُف الحَميَعاَد )قَارََعٌة َأوح حَتُلُّ قَ  تـُهح ( َوَلَقدح اسح
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تـُُهمح َفَكيحَف َكاَن َعَقاَب ) َليحُت لَلهَذيَن َكَفُروا ُُثه َأَخذح فحٍس ِبَا َكَسَبتح ( أََفَمنح ُهَو قَاَئٌم َعَلى ُكلَ  نَـ 32قـَبحَلَك فََأمح
ُرُهمح  َوَجَعُلوا ّلَِلَه ُشرََكاَء ُقلح ََسُّوُهمح أَمح تـَُنبَ ُئونَُه ِبَا ال يـَعحَلُم ِف اأَلرحَض أَمح َبظَاَهٍر َمنح الحَقوحلَ  َبلح زُيَ َن لَلهَذيَن َكَفُروا َمكح

ُ َفَما َلُه َمنح  َللح اّلِله نـحَيا َوَلَعَذاُب اآلَخَرَة َأَشقُّ 33َهاٍد )َوُصدُّوا َعنح السهَبيَل َوَمنح ُيضح ََياَة الدُّ ( هَلُمح َعَذاٌب ِف احلح
َنهَة الهَت ُوَعَد الحُمتـهُقوَن َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر ُأُكُلَها َداَئٌم َوَظلَُّها تَلحَك 34َوَما هَلُمح َمنح اّلِلَه َمنح َواٍق ) ( َمَثُل اجلح

ََب الهذَ  ََب الحَكاَفرَيَن النهاُر )ُعقح َزاَب 35يَن اتـهَقوا َوُعقح َرُحوَن ِبَا أُنزََل َإلَيحَك َوَمنح اأَلحح َناُهمح الحَكَتاَب يـَفح ( َوالهَذيَن آتـَيـح
رََك بََه َإلَيحَه أَدحُعو َوَإلَيحَه مَ  َ َوال ُأشح َا أَُمرحُت َأنح َأعحُبَد اّلِله ماً 36آَب )َمنح يُنَكُر بـَعحَضُه ُقلح َإَّنه ( وََكَذَلَك أَنَزلحَناُه ُحكح

َواَءُهمح بـَعحَدَما َجاَءَك َمنح الحَعلحَم َما َلَك َمنح اّلِلَه َمنح َوَلٍ  َوال َواٍق ) ( َوَلَقدح أَرحَسلحَنا ُرُسالً 37َعَربَي اً َولََئنح اتـهبَـعحَت أَهح
( ََيحُحوا 38َوَما َكاَن لََرُسوٍل َأنح يَأحِتَ بَآيٍَة َإاله بََإذحَن اّلِلَه َلُكلَ  َأَجٍل َكَتاٌب ) َمنح قـَبحَلَك َوَجَعلحَنا هَلُمح أَزحَواجاً َوُذر َيهةً 

ُ َما َيَشاُء َويـُثحَبُت َوَعنحَدُه أُمُّ الحَكَتاَب ) َا َعلَ 39اّلِله يحَك ( َوَإنح َما نُرَيـَنهَك بـَعحَض الهَذي نََعُدُهمح أَوح نـَتَـَوفـهيَـنهَك فََإَّنه
َساُب ) َنا احلَح َمَه َوُهَو 41الحَبالُغ َوَعَليـح ُ َُيحُكُم ال ُمَعقَ َب حَلُكح ُقُصَها َمنح َأطحَراَفَها َواّلِله ( َأوملَح يـََروحا أَنها نَأحِت اأَلرحَض نـَنـح

َساَب ) يعاً 41َسرَيُع احلَح ُر َجََ َسُب ُكلُّ نـَفحٍس َوَسيَـعحَلُم  ( َوَقدح َمَكَر الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح فََللهَه الحَمكح يـَعحَلُم َما َتكح
ََب الدهاَر ) َنُكمح َوَمنح َعنحَدُه 42الحُكفهاُر َلَمنح ُعقح َت ُمرحَساًل ُقلح َكَفى بَاّلِلَه َشَهيداً بـَيحَّن َوبـَيـح ( َويـَُقوُل الهَذيَن َكَفُروا َلسح

 (43َعلحُم الحَكَتاَب )

 سورة إبراهيم -14
 ن الرحيمبسم هللا الرمح

رََج النهاَس َمنح الظُُّلَماَت َإََل النُّوَر بََإذحَن َرّبَ َمح َإََل َصَراَط الحعَ  َميَد )الر َكَتاٌب أَنَزلحَناُه َإلَيحَك لَُتخح ( اّلِلَه الهَذي 1زَيَز احلَح
نـحَيا َعَلى 2َديٍد )َوَما ِف اأَلرحَض َوَويحٌل لَلحَكاَفرَيَن َمنح َعَذاٍب شَ  َلُه َما ِف السهَمَواتَ  ََياَة الدُّ َتَحبُّوَن احلح ( الهَذيَن َيسح

ُغونـََها َعَوجاً أُوحلََئَك َِف َضالٍل بََعيٍد ) ( َوَما أَرحَسلحَنا َمنح َرُسوٍل َإاله بََلَساَن 3اآلَخَرَة َوَيُصدُّوَن َعنح َسَبيَل اّلِلَه َويـَبـح
َ هَلُمح فـَُيَضلُّ اّلِلهُ  َكيُم ) قـَوحَمَه لَيُبَـنيَ  َدي َمنح َيَشاُء َوُهَو الحَعزَيُز احلَح ( َوَلَقدح أَرحَسلحَنا ُموَسى بَآيَاتََنا َأنح 4َمنح َيَشاُء َويـَهح

رَجح قـَوحَمَك َمنح الظُُّلَماَت َإََل النُّوَر َوذَكَ رحُهمح بَأَيهاَم اّلِلَه َإنه َِف َذَلَك آليَاٍت َلُكلَ  َصبهارٍ  َإذح قَاَل ( وَ 5َشُكوٍر ) َأخح
يَُذِبَ ُوَن أَبـحَناءَُكمح ُموَسى لََقوحَمَه اذحُكُروا نَعحَمَة اّلِلَه َعَليحُكمح َإذح َأََناُكمح َمنح آَل َفرحَعوحَن َيُسوُموَنُكمح ُسوَء الحَعَذاَب وَ 

ُيوَن َنَساءَُكمح َوِف َذَلُكمح َبالٌء َمنح رَبَ ُكمح َعَظيٌم ) َتحح رَبُُّكمح لََئنح َشَكرحُُتح أَلزَيَدنهُكمح َولََئنح َكَفرحُُتح  ( َوَإذح تََأذهنَ 6َوَيسح
يٌد )7َإنه َعَذاِب َلَشَديٌد ) يعاً فََإنه اّلِلَه لََغَّنٌّ محََ ُفُروا أَنـحُتمح َوَمنح ِف اأَلرحَض َجََ ( َأملَح يَأحَتُكمح 8( َوقَاَل ُموَسى َإنح َتكح
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ُ َجاَءتـحُهمح ُرُسُلُهمح بَالحبَـيَ َناَت نـََبأُ الهَذيَن َمنح قـَبحَلُكمح قـَوح  َم نُوٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوالهَذيَن َمنح بـَعحَدَهمح ال يـَعحَلُمُهمح َإاله اّلِله
عُ  ( قَاَلتح 9ا َإلَيحَه ُمرَيٍب )ونـَنَ فـََردُّوا أَيحَديـَُهمح ِف أَفـحَواَهَهمح َوقَاُلوا َإنها َكَفرحنَا ِبَا أُرحَسلحُتمح بََه َوَإنها َلَفي َشكٍ  ِمها َتدح

ُعوُكمح لَيَـغحَفَر َلُكمح َمنح ُذنُوَبُكمح َويـَُؤخَ رَُكمح َإََل َأَجٍل ُمَسمًّى قَاُلوا  ُرُسُلُهمح َأِف اّلِلَه َشكٌّ فَاَطَر السهَمَواتَ  َواأَلرحَض يَدح
( قَاَلتح هَلُمح ُرُسُلُهمح 11مها َكاَن يـَعحُبُد آبَاُؤنَا فَأحُتونَا َبُسلحطَاٍن ُمَبنٍي )َإنح أَنـحُتمح َإاله َبَشٌر َمثـحلَُنا تُرَيُدوَن َأنح َتُصدُّونَا عَ 

 َيُكمح َبُسلحطَاٍن َإاله بََإذحَن اّلِلهَ َإنح ََنحُن َإاله َبَشٌر َمثـحُلُكمح َوَلَكنه اّلِلَه ََيُنُّ َعَلى َمنح َيَشاُء َمنح َعَباَدَه َوَما َكاَن لََنا َأنح نَأحتَ 
( َوَما لََنا َأاله نـَتَـوَكهَل َعَلى اّلِلَه َوَقدح َهَدانَا ُسبُـَلَنا َولََنصحربَنه َعَلى َما آَذيـحُتُمونَا 11َوَعَلى اّلِلَه فـَلحَيتَـوَكهلح الحُمؤحَمُنوَن )

ُلوَن ) رََجنهُكمح َمنح أَرحَضَنا َأوح لَتَـُعوُدنه ِف َملهَتَنا ( َوقَاَل الهَذيَن َكَفُروا لَُرسُ 12َوَعَلى اّلِلَه فـَلحَيتَـوَكهلح الحُمتَـوَكَ  َلَهمح لَُنخح
َلَكنه الظهاَلَمنَي ) َكنَـنهُكمح اأَلرحَض َمنح بـَعحَدَهمح َذَلَك َلَمنح َخاَف َمَقاَمي َوَخاَف 13فََأوحَحى َإلَيحَهمح رَبُـُّهمح لَنُـهح ( َولَُنسح

َتُحوا َوَخاَب  14َوَعيَد ) تَـفح َقى َمنح َماٍء َصَديٍد )15ُكلُّ َجبهاٍر َعَنيٍد )( َواسح ( يـََتَجرهُعُه 16( َمنح َورَائََه َجَهنهُم َوُيسح
( َمَثُل الهَذيَن َكَفُروا 17َوال َيَكاُد ُيَسيُغُه َويَأحتَيَه الحَموحُت َمنح ُكلَ  َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَيَ ٍت َوَمنح َورَائََه َعَذاٌب َغَليٌظ )

ٍء َذَلَك هُ َبَرّب ََ  َدُروَن ِمها َكَسُبوا َعَلى َشيح َتدهتح بََه الر َيُح َِف يـَوحٍم َعاَصٍف ال يـَقح َو الضهالُل مح َأعحَماهُلُمح َكَرَماٍد اشح
َ َخَلَق السهَمَواتَ 18الحَبَعيُد ) َهبحُكمح َويَأح  ( َأملَح تـََرى َأنه اّلِله قَ  َإنح َيَشأح يُذح ( َوَما 19َت َِبَلحٍق َجَديٍد )َواأَلرحَض بَاحلَح

بَـُروا َإنها ُكنها َلُكمح تـََبعاً فـََهلح أَنـحُتمح ُمغح 21َذَلَك َعَلى اّلِلَه بََعزَيٍز ) َتكح يعاً فـََقاَل الضَُّعَفاُء لَلهَذيَن اسح ُنوَن ( َوبـََرُزوا ّلَِلَه َجََ
ٍء قَاُلوا َلوح َهَدانَ  َنا َأَجزَعحَنا أَمح َصبَـرحنَا َما لََنا َمنح حمََيٍص َعنها َمنح َعَذاَب اّلِلَه َمنح َشيح ُ هَلََديـحَناُكمح َسَواٌء َعَليـح ا اّلِله

ُتُكمح َوَما  21) َلفح ُتُكمح فََأخح قَ  َوَوَعدح ُر َإنه اّلِلَه َوَعدَُكمح َوعحَد احلَح َكاَن َل َعَليحُكمح َمنح ( َوقَاَل الشهيحطَاُن َلمها ُقَضَي اأَلمح
َتَجبحُتمح َل َفال تـَُلوُموّن َوُلوُموا أَنـحُفَسُكمح َما أَنَا ِبُصحرََخُكمح َوَما أَنـحُتمح  ُسلحطَانٍ  ِبُصحرََخيه َإّن َ  َإاله َأنح َدَعوحُتُكمح فَاسح

ُتُموّن َمنح قـَبحُل َإنه الظهاَلَمنَي هَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم ) رَكح يَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت ( َوأُدحَخَل الهذَ 22َكَفرحُت ِبَا َأشح
ُ 23َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها بََإذحَن َرّبَ َمح حتََيهتُـُهمح َفيَها َسالٌم ) ( َأملَح تـََرى َكيحَف َضَرَب اّلِله

ُلَها ثَاَبٌت َوفَـ  َا َوَيضحَرُب 24رحُعَها ِف السهَماَء )َمَثاًل َكَلَمًة طَيَ َبًة َكَشَجَرٍة طَيَ َبٍة َأصح ( تـُؤحِت ُأُكَلَها ُكله َحنٍي بََإذحَن َرّبَ 
ثَاَل لَلنهاَس َلَعلهُهمح يـََتذَكهُروَن ) ُ اأَلمح تُثهتح َمنح فـَوحَق اأَلرحَض َما هَلَا َمنح 25اّلِله ( َوَمَثُل َكَلَمٍة َخَبيثٍَة َكَشَجَرٍة َخَبيثٍَة اجح

ُ الظه 26قـََراٍر ) نـحَيا َوِف اآلَخَرَة َوُيَضلُّ اّلِله ََياَة الدُّ ُ الهَذيَن آَمُنوا بَالحَقوحَل الثهاَبَت ِف احلح ُ ( يـُثَبَ ُت اّلِله َعُل اّلِله اَلَمنَي َويـَفح
راً َوَأَحلُّوا قـَوحَمهُ 27َما َيَشاُء ) َلوحنـََها َوبَئحَس 28مح َداَر الحبَـَواَر )( َأملَح تـََرى َإََل الهَذيَن َبدهُلوا نَعحَمَة اّلِلَه ُكفح ( َجَهنهَم َيصح

( ُقلح لََعَباَدي الهَذيَن 31( َوَجَعُلوا ّلَِلَه أَنَداداً لَُيَضلُّوا َعنح َسَبيَلَه ُقلح ََتَتـهُعوا فََإنه َمَصْيَُكمح َإََل النهاَر )29الحَقَراُر )
ُ 31ا َرَزقـحَناُهمح َسر اً َوَعالنََيًة َمنح قـَبحَل َأنح يَأحِتَ يـَوحٌم ال بـَيحٌع َفيَه َوال َخالٌل )آَمُنوا يَُقيُموا الصهالَة َويُنَفُقوا ِمه  ( اّلِله

رََج بََه َمنح الثهَمرَاَت رَزحقاً َلُكمح َوَسخهَر َلُكمح الحُفلح  الهَذي َخَلَق السهَمَواتَ  َك َواأَلرحَض َوأَنَزَل َمنح السهَماَء َماًء فََأخح
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َر بََأمحرََه َوَسخهَر َلُكمح اأَلِنَاَر ) رََي َِف الحَبحح َ َوَسخهَر َلُكمح اللهيحَل 32لََتجح َس َوالحَقَمَر َدائَبَـنيح ( َوَسخهَر َلُكمح الشهمح
( 34َإنه اإَلنَساَن َلظَُلوٌم َكفهاٌر )( َوآتَاُكمح َمنح ُكلَ  َما َسأَلحُتُموُه َوَإنح تـَُعدُّوا نَعحَمَة اّلِلَه ال حُتحُصوَها 33َوالنـهَهاَر )

َناَم ) نُبحَّن َوَبَّنه َأنح نـَعحُبَد اأَلصح َعلح َهَذا الحبَـَلَد آَمناً َواجح َللحَن َكَثْياً َمنح 35َوَإذح قَاَل َإبـحَراَهيُم َربَ  اجح ( َربَ  َإنـهُهنه َأضح
َكنُت َمنح ُذر َيهَت َبَواٍد َغْيحَ َذي 36 فََإنهَك َغُفوٌر َرَحيٌم )النهاَس َفَمنح تََبَعَّن فََإنهُه َمّنَ  َوَمنح َعَصاّن  ( رَبـهَنا َإّن َ َأسح

َوي َإلَيحَهمح َوارح  َعلح أَفحَئَدًة َمنح النهاَس تـَهح ُهمح زُقـحُهمح َمنح الثهَمرَاَت َلَعله َزرحٍع َعنحَد بـَيحَتَك الحُمَحرهَم رَبـهَنا لَُيَقيُموا الصهالَة فَاجح
ُكُروَن ) ٍء ِف اأَلرحَض َوال ِف السهَما37َيشح َء ( رَبـهَنا إَنهَك تـَعحَلُم َما َُنحَفي َوَما نـُعحَلُن َوَما َُيحَفى َعَلى اّلِلَه َمنح َشيح

َحَق َإنه َرِبَ  َلَسَميُع الدُّ 38) َاَعيَل َوَإسح ُد ّلَِلَه الهَذي َوَهَب َل َعَلى الحَكرَبَ َإَسح مح َعلحَّن ُمَقيَم 39َعاَء )( احلَح ( َربَ  اجح
َساُب )41الصهالَة َوَمنح ُذر َيهَت رَبـهَنا َوتـََقبهلح ُدَعاَء ) ( َوال 41( رَبـهَنا اغحَفرح َل َوَلَواَلَديه َولَلحُمؤحَمَننَي يـَوحَم يـَُقوُم احلَح

َ َغاَفالً َعمها يـَعحَمُل الظهاَلُموَن َإَّنهَ  َخُص َفيَه األَبحَصاُر )حَتحَسََبه اّلِله ُرُهمح لَيَـوحٍم َتشح َنَعي 42ا يـَُؤخَ  َطَعنَي ُمقح ( ُمهح
( َوأَنَذرح النهاَس يـَوحَم يَأحتَيَهمح الحَعَذاُب فـَيَـُقوُل الهَذيَن ظََلُموا 43ُرُءوَسَهمح ال يـَرحَتدُّ إَلَيحَهمح طَرحفـُُهمح َوأَفحَئَدتـُُهمح َهَواٌء )

ُتمح َمنح قـَبحُل َما َلُكمح َمنح َزَوالٍ رَبـهَنا َأخَ رحنَا إَ  ( 44 )ََل َأَجٍل َقرَيٍب َنَُبح َدعحَوَتَك َونـَتهَبعح الرُُّسَل َأوملَح َتُكونُوا أَقحَسمح
َ َلُكمح َكيحَف فـََعلحَنا َّبَمح َوَضَربـحَنا َلُكمح األَ  ثَاَل )َوَسَكنُتمح ِف َمَساَكَن الهَذيَن ظََلُموا أَنُفَسُهمح َوتـَبَـنيه ( َوَقدح َمَكُروا 45مح

ََباُل ) ُرُهمح لَتَـُزوَل َمنحُه اجلح ُرُهمح َوَإنح َكاَن َمكح َرُهمح َوَعنحَد اّلِلَه َمكح َ 46َمكح ( َفال حَتحَسََبه اّلِلَه ُُمحَلَف َوعحَدَه ُرُسَلُه َإنه اّلِله
َر اأَلرح 47َعزَيٌز ُذو انَتَقاٍم ) ( َوتـََرى 48َض َوالسهَمَواُت َوبـََرُزوا ّلَِلَه الحَواَحَد الحَقههاَر )( يـَوحَم تـَُبدهُل اأَلرحُض َغيـح

َفاَد ) رََمنَي يـَوحَمَئٍذ ُمَقرهَننَي ِف اأَلصح ُ ُكله 51( َسَرابَيُلُهمح َمنح َقَطَراٍن َوتـَغحَشى ُوُجوَهُهمح النهاُر )49الحُمجح زََي اّلِله ( لََيجح
ٍس َما َكَسَبتح َإنه اّلِلهَ  َساَب )نـَفح َا ُهَو َإَلٌه َواَحٌد َولََيذهكهَر 51 َسرَيُع احلَح ( َهَذا َبالٌغ لَلنهاَس َولَيُنَذُروا بََه َولَيَـعحَلُموا أَّنه

ُلوا األَلحَباَب )  (52أُوح

 سورة احلجر -15
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َلَمنَي ) ( ُرَِبَا يـََودُّ 1الر تَلحَك آيَاُت الحَكَتاَب َوقـُرحآٍن ُمَبنٍي ) ( َذرحُهمح يَأحُكُلوا َويـََتَمتـهُعوا 2الهَذيَن َكَفُروا َلوح َكانُوا ُمسح
َنا َمنح قـَرحيٍَة َإاله َوهَلَا َكَتاٌب َمعحُلوٌم )3َويـُلحَهَهمح اأَلَمُل َفَسوحَف يـَعحَلُموَن ) َلكح َبُق َمنح أُمهٍة َأَجَلَها 4( َوَما أَهح ( َما َتسح

َتأحَخرُ  ُنوٌن )5وَن )َوَما َيسح ُر َإنهَك َلَمجح ( َلوح َما تَأحتَيَنا بَالحَمالَئَكَة َإنح ُكنحَت 6( َوقَاُلوا يَا أَيُـَّها الهَذي نـُز ََل َعَليحَه الذ َكح
قَ  َوَما َكانُوا َإذاً ُمنحَظرَيَن )7َمنح الصهاَدَقنَي ) َر َوَإنها َلُه حَلَاَفُظوَن  ( َإنها ََنحنُ 8( َما نـُنَـز َُل الحَمالَئَكَة َإاله بَاحلَح نـَزهلحَنا الذ َكح
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زَُئوَن )11( َوَلَقدح أَرحَسلحَنا َمنح قـَبحَلَك ِف َشَيَع اأَلوهَلنَي )9) تَـهح (  11( َوَما يَأحتَيَهمح َمنح َرُسوٍل َإاله َكانُوا بََه َيسح
رََمنَي ) ُلُكُه ِف قـُُلوَب الحُمجح َنا َعَليحَهمح بَاباً 13بََه َوَقدح َخَلتح ُسنهُة اأَلوهَلنَي ) ( ال يـُؤحَمُنونَ 12َكَذَلَك َنسح ( َوَلوح فـََتحح

ُحوُروَن )14َمنح السهَماَء َفظَلُّوا َفيَه يـَعحُرُجوَن ) َا ُسكَ َرتح أَبحَصارُنَا َبلح ََنحُن قـَوحٌم َمسح ( َولََقدح َجَعلحَنا 15( َلَقاُلوا َإَّنه
َع 17( َوَحَفظحَناَها َمنح ُكلَ  َشيحطَاٍن َرَجيٍم )16يـهنهاَها لَلنهاَظرَيَن )ِف السهَماَء بـُُروجاً َوزَ  تَـَرَق السهمح ( َإاله َمنح اسح

ٍء َموحُزوٍن )18فَأَتـحبَـَعُه َشَهاٌب ُمَبنٌي ) َنا َفيَها َمنح ُكلَ  َشيح َنا َفيَها َرَواَسَي َوأَنـحَبتـح ( 19( َواأَلرحَض َمَددحنَاَها َوأَلحَقيـح
ُتمح َلُه َبَرازََقنَي )وَ  ٍء َإاله َعنحَدنَا َخزَائَُنُه َوَما نـُنَـز َلُُه َإاله بََقَدٍر 21َجَعلحَنا َلُكمح َفيَها َمَعاَيَش َوَمنح َلسح ( َوَإنح َمنح َشيح

َناكُ 21َمعحُلوٍم ) َقيـح ُن 22ُموُه َوَما أَنـحُتمح َلُه َِبَازََننَي )( َوأَرحَسلحَنا الر َيَاَح َلَواَقَح فَأَنـحَزلحَنا َمنح السهَماَء َماًء فََأسح ( َوَإنها لََنحح
َتأحَخرَيَن )23َُنحَي َوَُّنَيُت َوََنحُن الحَوارَثُوَن ) َنا الحُمسح َدَمنَي َمنحُكمح َوَلَقدح َعَلمح تَـقح َنا الحُمسح ( َوَإنه رَبهَك 24( َوَلَقدح َعَلمح

ُنوٍن )25)ُهَو َُيحُشُرُهمح َإنهُه َحَكيٌم َعَليٌم  َنا اإَلنحَساَن َمنح َصلحَصاٍل َمنح مَحٍَإ َمسح َناُه 26( َوَلَقدح َخَلقح َانه َخَلقح ( َواجلح
ُنوٍن )27َمنح قـَبحُل َمنح نَاَر السهُموَم ) ( 28( َوَإذح قَاَل رَبَُّك لَلحَمالَئَكَة َإّن َ َخاَلٌق َبَشراً َمنح َصلحَصاٍل َمنح مَحٍَإ َمسح

ُت َفيَه َمنح ُروَحي فـََقُعوا َلُه َساَجَديَن )فََإَذا َسوهيـح  َُعوَن )29ُتُه َونـََفخح ( َإاله 31( َفَسَجَد الحَمالَئَكُة ُكلُُّهمح َأَجح
ُكنح ( قَاَل ملَح أَ 32( قَاَل يَا َإبحَليُس َما َلَك َأاله َتُكوَن َمَع السهاَجَديَن )31َإبحَليَس َأََب َأنح َيُكوَن َمَع السهاَجَديَن )

ُنوٍن ) َتُه َمنح َصلحَصاٍل َمنح مَحٍَإ َمسح ُجَد لََبَشٍر َخَلقح َها فََإنهَك َرَجيٌم )33أَلسح رُجح َمنـح ( َوَإنه َعَليحَك 34( قَاَل فَاخح
يَن ) َعُثوَن )35اللهعحَنَة َإََل يـَوحَم الدَ  ( َإََل يـَوحَم 37الحُمنحَظرَيَن ) ( قَاَل فََإنهَك َمنح 36( قَاَل َربَ  فَأَنحَظرحّن َإََل يـَوحَم يـُبـح

ََعنَي )38الحَوقحَت الحَمعحُلوَم ) ُهمح 39( قَاَل َربَ  ِبَا َأغحَويـحَتَّن ألزَي ََننه هَلُمح َِف اأَلرحَض َوألغحوَيـَنـهُهمح َأَجح ( َإاله َعَباَدَك َمنـح
َلَصنَي ) َتَقيٌم )41الحُمخح َعَباَدي لَيحَس َلَك َعَليحَهمح ُسلحطَاٌن َإاله َمنح اتـهبَـَعَك  ( َإنه 41( قَاَل َهَذا َصَراٌط َعَليه ُمسح
ََعنَي )42َمنح الحَغاَويَن ) َعُة أَبـحَواٍب َلُكلَ  بَاٍب َمنـحُهمح ُجزحٌء َمقحُسوٌم )43( َوَإنه َجَهنهَم َلَموحَعُدُهمح َأَجح ( 44( هَلَا َسبـح

َواناً َعَلى 46( ادحُخُلوَها َبَسالٍم آَمَننَي )45َإنه الحُمتهَقنَي ِف َجنهاٍت َوُعُيوٍن ) ( َونـََزعحَنا َما ِف ُصُدورََهمح َمنح َغلٍ  َإخح
َرَجنَي )47ُسُرٍر ُمتَـَقابََلنَي ) َها ِبُخح ( نـَبَ ئح َعَباَدي َأّن َ أَنَا الحَغُفوُر الرهَحيُم 48( ال ََيَسُُّهمح َفيَها َنَصٌب َوَما ُهمح َمنـح

( َإذح َدَخُلوا َعَليحَه فـََقاُلوا َسالماً 51( َونـَبَ ئـحُهمح َعنح َضيحَف َإبـحرَاَهيَم )51َعَذاِب ُهَو الحَعَذاُب األَلَيُم )( َوَأنه 49)
ُرَك بَُغالٍم َعَليٍم )52قَاَل َإنها َمنحُكمح َوَجُلوَن ) َمسهَّن الحَكبَـُر  ( قَاَل أََبشهرحَُتُوّن َعَلى َأنح 53( قَاُلوا ال تـَوحَجلح َإنها نـَُبشَ 

قَ  َفال َتُكنح َمنح الحَقاَنَطنَي )54فََبَم تـَُبشَ ُروَن ) ََة رَب ََه َإاله 55( قَالُوا َبشهرحنَاَك بَاحلَح َنُط َمنح َرمحح ( قَاَل َوَمنح يـَقح
( َإاله آَل ُلوٍط َإنها 58لحَنا َإََل قـَوحٍم ُُمحرََمنَي )( قَاُلوا َإنها أُرحسَ 57( قَاَل َفَما َخطحُبُكمح أَيُـَّها الحُمرحَسُلوَن )56الضهالُّوَن )

ََعنَي ) َرأَتَُه َقدهرحنَا َإنـهَها َلَمنح الحَغاَبرَيَن )59َلُمَنجُّوُهمح َأَجح ( قَاَل 61( فـََلمها َجاَء آَل ُلوٍط الحُمرحَسُلوَن )61( َإاله امح
َناَك ِبَا َكانُوا َفيَه ََيحتَـُروَن )( قَاُلوا َبلح جَ 62َإنهُكمح قـَوحٌم ُمنحَكُروَن ) قَ  َوَإنها َلَصاَدُقوَن )63ئـح َناَك بَاحلَح ( 64( َوأَتـَيـح



90 
 

َلَك بََقطحٍع َمنح اللهيحَل َواتهَبعح أَدحبَاَرُهمح َوال يـَلحَتَفتح َمنحُكمح َأَحٌد َوامحُضوا َحيحُث تـُؤحَمرُ  َر بََأهح َنا َإلَيحَه 65وَن )فََأسح ( َوَقَضيـح
َبَحنَي )ذَ  َر َأنه َداَبَر َهُؤالَء َمقحُطوٌع ُمصح َتبحَشُروَن )66َلَك اأَلمح ُل الحَمَديَنَة َيسح ( قَاَل َإنه َهُؤالَء 67( َوَجاَء أَهح

َ َوال َُّتحُزوَن )68َضيحَفي َفال تـَفحَضُحوَن ) َل َهُؤالَء ( قَا71( قَاُلوا أَوملَح نـَنـحَهَك َعنح الحَعاَلَمنَي )69( َواتـهُقوا اّلِله
َرَِتَمح يـَعحَمُهوَن )71بـََناِت َإنح ُكنحُتمح فَاَعَلنَي ) ُرَك َإنـهُهمح َلَفي َسكح رََقنَي )72( َلَعمح ( 73( فََأَخَذتـحُهمح الصهيحَحُة ُمشح

يٍل ) َطرحنَا َعَليحَهمح َحَجارًَة َمنح َسجَ  ( َوَإنـهَها 75آليَاٍت لَلحُمتَـَوَسَ َنَي ) ( َإنه ِف َذَلكَ 74َفَجَعلحَنا َعالَيَـَها َساَفَلَها َوأَمح
َنا 78( َوَإنح َكاَن َأصحَحاُب األَيحَكَة َلظَاَلَمنَي )77( َإنه ِف َذَلَك آليًَة لَلحُمؤحَمَننَي )76لََبَسَبيٍل ُمَقيٍم ) ( فَانـحتَـَقمح

ُهمح َوإَنـهُهَما لََبَإَماٍم ُمَبنٍي ) َر الحُمرحَسَلنَي )( َوَلَقدح َكذهَب َأصحَحاُب ا79َمنـح جح َناُهمح آيَاتََنا َفَكانُوا َعنـحَها 81حلَح ( َوآتـَيـح
ََباَل بـُُيوتاً آَمَننَي )81ُمعحَرَضنَي ) َبَحنَي )82( وََكانُوا يـَنحَحُتوَن َمنح اجلح ( َفَما أَغحََن 83( فََأَخَذتـحُهمح الصهيحَحُة ُمصح

َسُبوَن ) َنا السهَمَواتَ ( َوَما َخلَ 84َعنـحُهمح َما َكانُوا َيكح قَ  َوَإنه السهاَعَة آلتََيٌة فَاصحَفحح  قح نَـُهَما َإاله بَاحلَح َواأَلرحَض َوَما بـَيـح
َميَل ) َح اجلَح الهُق الحَعَليُم )85الصهفح َناَك َسبحعاً َمنح الحَمثَاّن َوالحُقرحآَن الحَعَظيَم )86( َإنه رَبهَك ُهَو اْلَح ( 87( َولََقدح آتـَيـح

َفضح َجَناَحَك لَلحُمؤحَمَننيَ ال َتَُ  نَـيحَك َإََل َما َمتـهعحَنا بََه أَزحَواجاً َمنـحُهمح َوال حَتحَزنح َعَليحَهمح َواخح ( َوُقلح َإّن َ أَنَا 88 )دهنه َعيـح
َتَسَمنَي )89النهَذيُر الحُمَبنُي ) أَلَنـهُهمح 91َضنَي )( الهَذيَن َجَعُلوا الحُقرحآَن عَ 91( َكَما أَنـحَزلحَنا َعَلى الحُمقح ( فـََورَبَ َك لََنسح

ََعنَي ) رََكنَي )93( َعمها َكانُوا يـَعحَمُلوَن )92َأَجح َناَك 94( فَاصحدَعح ِبَا تـُؤحَمُر َوَأعحَرضح َعنح الحُمشح ( َإنها َكَفيـح
زََئنَي ) تَـهح ُرَك ِبَا 96َلُموَن )( الهَذيَن ََيحَعُلوَن َمَع اّلِلَه َإهَلاً آَخَر َفَسوحَف يـَعح 95الحُمسح ( َوَلَقدح نـَعحَلُم أَنهَك َيَضيُق َصدح

َد رَبَ َك وَُكنح َمنح السهاَجَديَن )97يـَُقوُلوَن )  (99( َواعحُبدح رَبهَك َحَّته يَأحتََيَك الحَيَقنُي )98( َفَسبَ حح َِبَمح

 سورة النحل -16
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُر اّلِلَه َفال َتسح  رَُكوَن )أََتى أَمح ( يـُنَـز َُل الحَمالَئَكَة بَالرُّوَح َمنح أَمحرََه َعَلى َمنح َيَشاُء 1تَـعحَجُلوُه ُسبحَحانَُه َوتـََعاََل َعمها ُيشح
قَ  تـََعاََل عَ  ( َخَلَق السهَمَواتَ 2َمنح َعَباَدَه َأنح أَنَذُروا أَنهُه ال َإَلَه َإاله أَنَا فَاتـهُقوَن ) رَُكوَن )َواأَلرحَض بَاحلَح ( 3مها يُشح

َها تَأحُكُلوَن 4َخَلَق اإَلنَساَن َمنح ُنطحَفٍة فََإَذا ُهَو َخَصيٌم ُمَبنٌي ) ٌء َوَمَناَفُع َوَمنـح ( َواألَنـحَعاَم َخَلَقَها َلُكمح َفيَها َدفح
َرُحوَن )5) مح َإََل بـََلٍد ملَح َتُكونُوا بَالََغيَه َإاله َبَشقَ  ( َوحَتحَمُل أَثـحَقاَلكُ 6( َوَلُكمح َفيَها ََجَاٌل َحنَي تُرَُُيوَن َوَحنَي َتسح

َمَْي لَتَـرحَكُبوَها َوزَيَنًة َوَُيحُلُق َما ال تـَعحَلُموَن )7األَنُفَس َإنه رَبهُكمح َلَرُءوٌف َرَحيٌم ) َيحَل َوالحَبَغاَل َواحلَح ( َوَعَلى 8( َواْلح
َها َجائٌَر وَ  ُد السهَبيَل َوَمنـح ََعنَي )اّلِلَه َقصح ( ُهَو الهَذي أَنَزَل َمنح السهَماَء َماًء َلُكمح َمنحُه َشَراٌب 9َلوح َشاَء هَلََداُكمح َأَجح



91 
 

َك ( يـُنحَبُت َلُكمح بََه الزهرحَع َوالزهيـحُتوَن َوالنهَخيَل َواأَلعحَناَب َوَمنح ُكلَ  الثهَمَراَت َإنه ِف َذلَ 11َوَمنحُه َشَجٌر َفيَه ُتَسيُموَن )
َس َوالحَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخهَراٌت بََأمحرََه َإنه ِف َذَلَك 11آليًَة لََقوحٍم يـَتَـَفكهُروَن ) ( َوَسخهَر َلُكمح اللهيحَل َوالنـهَهاَر َوالشهمح
( َوُهَو 13 َذَلَك آليًَة لََقوحٍم َيذهكهُروَن )( َوَما َذرَأَ َلُكمح ِف اأَلرحَض ُُمحَتَلفاً أَلحَوانُُه َإنه ِف 12آليَاٍت لََقوحٍم يـَعحَقُلوَن )

رَُجوا َمنحُه َحلحَيًة تـَلحَبُسونـََها َوتـََرى الحُفلح  َتخح َر لََتأحُكُلوا َمنحُه حلَحماً َطرَي اً َوَتسح َك َمَواَخَر َفيَه َولََتبحتَـُغوا َمنح الهَذي َسخهَر الحَبحح
ُكُروَن ) َلَه َوَلَعلهُكمح َتشح َتُدوَن )( 14َفضح ( 15َوأَلحَقى ِف اأَلرحَض َرَواَسَي َأنح ََتَيَد َبُكمح َوأَنـحَهاراً َوُسُبالً لهَعلهُكمح تـَهح

َتُدوَن ) َم ُهمح يـَهح ( َوَإنح تـَُعدُّوا نَعحَمَة اّلِلَه ال 17( أََفَمنح َُيحُلُق َكَمنح ال َُيحُلُق أََفال َتذَكهُروَن )16َوَعالَماٍت َوبَالنهجح
ُ يـَعحَلُم َما ُتَسرُّوَن َوَما تـُعحَلُنوَن )18ُصوَها َإنه اّلِلَه َلَغُفوٌر َرَحيٌم )حُتح  ُعوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه ال 19( َواّلِله ( َوالهَذيَن َيدح

َعثُوَن 21َُيحُلُقوَن َشيحئاً َوُهمح ُُيحَلُقوَن ) ُعُروَن أَيهاَن يـُبـح َياٍء َوَما َيشح ُر َأحح َواٌت َغيـح ( َإهَلُُكمح َإَلٌه َواَحٌد فَالهَذيَن 21)( أَمح
ربُوَن ) َتكح َ يـَعحَلُم َما ُيَسرُّوَن َوَما يـُعحَلُنوَن َإنهُه ال 22ال يـُؤحَمُنوَن بَاآلَخَرَة قـُُلوبـُُهمح ُمنَكَرٌة َوُهمح ُمسح ( ال َجَرَم َأنه اّلِله

ربَيَن ) َتكح َمُلوا أَوحزَاَرُهمح َكاَمَلًة يـَوحَم 24أَنَزَل رَبُُّكمح قَاُلوا َأَساَطُْي اأَلوهَلنَي ) ( َوَإَذا َقيَل هَلُمح َماَذا23ُيَُبُّ الحُمسح ( لََيحح
ُ 25الحَقَياَمَة َوَمنح َأوحزَاَر الهَذيَن ُيَضلُّونـَُهمح بََغْيحَ َعلحٍم َأال َساَء َما يَزَُروَن ) ( َقدح َمَكَر الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح فَأََتى اّلِله

ُعُروَن بُـ  َيانـَُهمح َمَن الحَقَواَعَد َفَخره َعَليحَهمح السهقحُف َمنح فـَوحَقَهمح َوأَتَاُهمح الحَعَذاُب َمنح َحيحُث ال َيشح ( ُُثه يـَوحَم 26)نـح
َزحَي الحيَـوحَم َوالسُّوَء الحَقَياَمَة ُُيحزَيَهمح َويـَُقوُل أَيحَن ُشرََكاَئي الهَذيَن ُكنحُتمح ُتَشاقُّوَن َفيَهمح قَاَل الهَذيَن أُوتُ  وا الحَعلحَم َإنه اْلح

 ( الهَذيَن تـَتَـَوفهاُهمح الحَمالَئَكُة ظَاَلَمي أَنُفَسَهمح فَأَلحَقوحا السهَلَم َما ُكنها نـَعحَمُل َمنح ُسوٍء بـََلى َإنه 27َعَلى الحَكاَفرَيَن )
َ َعَليٌم ِبَا ُكنحُتمح تـَعحَمُلوَن ) َيَن )( فَادحخُ 28اّلِله ( َوَقيَل 29ُلوا أَبـحَواَب َجَهنهَم َخاَلَديَن َفيَها فـََلَبئحَس َمثـحَوى الحُمَتَكربَ 

نـحَيا َحَسَنٌة َوَلَدارُ  َسُنوا َِف َهَذَه الدُّ اً لَلهَذيَن َأحح ٌر َولََنعحَم َداُر  لَلهَذيَن اتـهَقوحا َماَذا أَنـحَزَل رَبُُّكمح قَاُلوا َخْيح اآلَخَرَة َخيـح
ُ الح 31ُمتهَقنَي )الح  ُخُلونـََها َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر هَلُمح َفيَها َما َيَشاُءوَن َكَذَلَك ََيحزَي اّلِله ٍن َيدح ُمتهَقنَي ( َجنهاُت َعدح
َنهَة ِبََ 31) ( َهلح يَنظُُروَن 32ا ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن )( الهَذيَن تـَتَـَوفهاُهمح الحَمالَئَكُة طَيَ َبنَي يـَُقوُلوَن َسالٌم َعَليحُكمح ادحُخُلوا اجلح

ُر رَبَ َك َكَذَلَك فـََعَل الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َوَما ظََلَمُهمح  ُ َوَلَكنح َكانُوا أَنـحُفَسُهمح َإاله َأنح تَأحتَيَـُهمح الحَمالَئَكُة أَوح يَأحِتَ أَمح  اّلِله
زَُئون ) ( فََأَصابـَُهمح َسيَ َئاُت َما33َيظحَلُموَن ) تَـهح رَُكوا َلوح 34َعَمُلوا َوَحاَق َّبَمح َما َكانُوا بََه َيسح ( َوقَاَل الهَذيَن َأشح

ٍء َكَذَلَك  َنا َمنح ُدونََه َمنح َشيح ٍء ََنحُن َوال آبَاُؤنَا َوال َحرهمح نَا َمنح ُدونََه َمنح َشيح ُ َما َعَبدح فـََعَل الهَذيَن َمنح َشاَء اّلِله
َتَنُبوا 35َهلح َعَلى الرُُّسَل َإاله الحَبالُغ الحُمَبنُي )قـَبحَلَهمح فَـ  َ َواجح ( َوَلَقدح بـََعثـحَنا َِف ُكلَ  أُمهٍة َرُسواًل َأنح اُعحُبُدوا اّلِله

ُ َوَمنـحُهمح َمنح َحقهتح َعَليحَه الضهالَلُة َفَسْيُوا َِف اأَلرحَض فَانحظُرُ  ُهمح َمنح َهَدى اّلِله وا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الطهاُغوَت َفَمنـح
َبنَي ) َدي َمنح ُيَضلُّ َوَما هَلُمح َمنح نَاَصرَيَن )36الحُمَكذَ  َ ال يـَهح ( َوأَقحَسُموا 37( َإنح حَتحَرصح َعَلى ُهَداُهمح فََإنه اّلِله

ُ َمنح ََيُوُت بـََلى َوعحداً َعَليحَه َحق   َاَِنَمح ال يـَبـحَعُث اّلِله َد أَيح ثـََر النهاَس ال يـَعحَلُموَن )بَاّلِلَه َجهح َ هَلُمح 38اً َوَلَكنه َأكح ( لَيُبَـنيَ 
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ٍء َإَذا أََردحنَاُه َأنح نـَُقوَل َلُه ُكنح 39الهَذي َُيحَتَلُفوَن َفيَه َولَيَـعحَلَم الهَذيَن َكَفُروا أَنـهُهمح َكانُوا َكاَذَبنَي ) لَُنا َلَشيح َا قـَوح ( َإَّنه
بَـُر لَ ( َوالهذَ 41فـََيُكوُن ) ُر اآلَخَرَة َأكح نـحَيا َحَسَنًة َوأَلجح وح  يَن َهاَجُروا َِف اّلِلَه َمنح بـَعحَد َما ظَُلُموا لَنُبَـو َئـَنـهُهمح َِف الدُّ

نُوَحي َإلَيحَهمح  ( َوَما أَرحَسلحَنا َمنح قـَبحَلَك َإاله رََجاالً 42( الهَذيَن َصبَـُروا َوَعَلى َرّبَ َمح يـَتَـوَكهُلوَن )41َكانُوا يـَعحَلُموَن )
َر َإنح ُكنحُتمح ال تـَعحَلُموَن ) َل الذ َكح أَُلوا أَهح َ لَلنهاَس َما نـُز ََل َإلَيحَهمح 43فَاسح َر لَتُبَـنيَ  ( بَالحبَـيَ َناَت َوالزُّبَُر َوأَنَزلحَنا َإلَيحَك الذ َكح

ُ َّبَمح اأَلرحَض َأوح يَأحتَيَـُهمح الحَعَذاُب َمنح ( أَفََأَمَن الهَذيَن َمَكُروا السه 44َوَلَعلهُهمح يـَتَـَفكهُروَن ) يَ َئاَت َأنح َُيحَسَف اّلِله
ُعُروَن ) ( َأوح يَأحُخَذُهمح َعَلى ََّتَوٍُّف فََإنه رَبهُكمح 46( َأوح يَأحُخَذُهمح ِف تـََقلَُّبَهمح َفَما ُهمح ِبُعحَجزَيَن )45َحيحُث ال َيشح

ٍء يـَتَـَفيهأُ َظاللُُه َعنح الحَيَمنَي َوالشهَماَئَل ُسجهداً ّلَِلَه َوُهمح ( َأوملَح 47َلَرُءوٌف َرَحيٌم ) ُ َمنح َشيح  يـََروحا َإََل َما َخَلَق اّلِله
ُجُد َما ِف السهَمَواتَ 48َداَخُروَن ) ربُوَن ) ( َوّلَِلَه َيسح َتكح ( 49َوَما ِف اأَلرحَض َمنح َدابهٍة َوالحَمالَئَكُة َوُهمح ال َيسح

َعُلوَن َما يـُؤحَمُروَن ) َا ُهَو َإَلٌه َواَحٌد فََإيهاَي 51َُيَاُفوَن رَبـهُهمح َمنح فـَوحَقَهمح َويـَفح َ َإَّنه َ اثـحنَـنيح ُ ال تـَتهَخُذوا َإهَلنيح ( َوقَاَل اّلِله
يُن َواَصباً أَفـَغَ  ( َوَلُه َما ِف السهَمَواتَ 51فَارحَهُبوَن ) َر اّلِلَه تـَتـهُقوَن )َواأَلرحَض َولَُه الدَ  ( َوَما َبُكمح َمنح نَعحَمٍة 52يـح

رَُكوَن 53َفَمنح اّلِلَه ُُثه َإَذا َمسهُكمح الضُّرُّ فََإلَيحَه َِتحَأُروَن ) ( ُُثه َإَذا َكَشَف الضُّره َعنحُكمح َإَذا َفرَيٌق َمنحُكمح َبَرّبَ َمح ُيشح
َناُهمح فـََتمَ 54) ُفُروا ِبَا آتـَيـح ( َوََيحَعُلوَن َلَما ال يـَعحَلُموَن َنَصيباً ِمها َرَزقـحَناُهمح تَاّلِلَه 55تـهُعوا َفَسوحَف تـَعحَلُموَن )( لََيكح

تَـُروَن ) أَُلنه َعمها ُكنحُتمح تـَفح تَـُهوَن )56لَُتسح َر َأَحُدهُ 57( َوََيحَعُلوَن ّلَِلَه الحبَـَناَت ُسبحَحانَُه َوهَلُمح َما َيشح مح ( َوَإَذا ُبشَ 
َود اً َوُهَو َكَظيٌم ) ُهُه ُمسح َر بََه أََُيحَسُكُه َعَلى ُهوٍن أَمح 58بَاألُنَثى َظله َوجح ( يـَتَـَواَرى َمنح الحَقوحَم َمنح ُسوَء َما ُبشَ 
َوّلَِلَه الحَمَثُل اأَلعحَلى َوُهَو ( لَلهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَاآلَخَرَة َمَثُل السهوحَء 59َيُدسُُّه َِف التـَُّراَب َأال َساَء َما َُيحُكُموَن )

َكيُم ) ُرُهمح َإََل َأَجٍل ُمَسمًّ 61الحَعزَيُز احلَح َها َمنح َدابهٍة َوَلَكنح يـَُؤخَ  ُ النهاَس َبظُلحَمَهمح َما تـََرَك َعَليـح ى ( َوَلوح يـَُؤاَخُذ اّلِله
تَـقح  َتأحَخُروَن َساَعًة َوال َيسح َرُهوَن َوَتَصُف أَلحَسَنتـُُهمح الحَكَذَب 61َدُموَن )فََإَذا َجاَء َأَجُلُهمح ال َيسح ( َوََيحَعُلوَن ّلَِلَه َما َيكح

َرُطوَن ) ََن ال َجَرَم َأنه هَلُمح النهاَر َوأَنـهُهمح ُمفح سح ( تَاّلِلَه َلَقدح أَرحَسلحَنا َإََل أَُمٍم َمنح قـَبحَلَك فـَزَيهَن هَلُمح 62َأنه هَلُمح احلُح
َ هَلُمح الهَذي 63أَعحَماهَلُمح فـَُهَو َولَيـُُّهمح الحيَـوحَم َوهَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم )الشهيحطَاُن  ( َوَما أَنَزلحَنا َعَليحَك الحَكَتاَب َإاله لَتُبَـنيَ 

ًَة لََقوحٍم يـُؤحَمُنوَن ) تَـَلُفوا َفيَه َوُهًدى َوَرمحح َيا64اخح ُ أَنَزَل َمنح السهَماَء َماًء فََأحح بََه اأَلرحَض بـَعحَد َموحَِتَا َإنه ِف  ( َواّلِله
َمُعوَن ) َ فـَرحٍث َوَدٍم لََبناً 65َذَلَك آليًَة لََقوحٍم َيسح َقيُكمح ِمها َِف ُبُطونََه َمنح بـَنيح َرًة ُنسح ( َوَإنه َلُكمح ِف األَنـحَعاَم َلَعبـح
َواأَلعحَناَب تـَتهَخُذوَن َمنحُه َسَكراً َورَزحقاً َحَسناً َإنه ِف َذَلَك آليًَة  ( َوَمنح ََثََراَت النهَخيلَ 66َخاَلصاً َسائَغاً لَلشهارََبنَي )

ََباَل بـُُيوتاً َوَمنح الشهَجَر َوِمها يـَعحرَُشوَن )67لََقوحٍم يـَعحَقُلوَن ) َذي َمنح اجلح َل َأنح اَّتَه ( ُُثه  68( َوأَوحَحى رَبَُّك َإََل النهحح
ُلَكي ُسُبَل رَبَ َك ُذُلالً َُيحرُُج َمنح ُبُطوَِنَا َشرَاٌب ُُمحَتَلٌف أَلحَوانُُه َفيَه َشَفاٌء لَلنهاَس َإنه ُكَلي َمنح ُكلَ  الثه   ِف َمَراَت فَاسح

ُ َخَلَقُكمح ُُثه يـَتَـَوفهاُكمح َوَمنحُكمح َمنح يـَُردُّ َإََل أَرحَذَل 69َذَلَك آليًَة لََقوحٍم يـَتَـَفكهُروَن ) الحُعُمَر َلَكيح ال يـَعحَلَم بـَعحَد ( َواّلِله
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ُ َفضهَل بـَعحَضُكمح َعَلى بـَعحٍض ِف الر َزحَق َفَما الهَذيَن ُفضَ ُلوا َبَرادَ ي رَزحَقَهمح 71َعلحٍم َشيحئاً َإنه اّلِلَه َعَليٌم َقَديٌر ) ( َواّلِله
َانـُُهمح فـَُهمح َفيَه َسَواٌء أَفََبَنعحَمةَ  ُ َجَعَل َلُكمح َمنح أَنُفَسُكمح أَزحَواجاً َوَجَعَل 71اّلِلَه ََيحَحُدوَن ) َعَلى َما َمَلَكتح أَيح ( َواّلِله

ُفُروَن )َلُكمح َمنح أَزحَواَجُكمح بََننَي َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكمح َمنح الطهيَ َباَت أَفََبالحَباَطَل يـُؤحَمُنوَن َوبََنعحَمَة اّلِلهَ  ( 72 ُهمح َيكح
َتَطيُعوَن ) ُدوَن اّلِلَه َما ال ََيحَلُك هَلُمح رَزحقاً َمنح السهَمَواتَ َويـَعحُبُدوَن َمنح  ( َفال َتضحرَبُوا ّلَِلَه 73َواأَلرحَض َشيحئاً َوال َيسح

َ يـَعحَلُم َوأَنـحُتمح ال تـَعحَلُموَن ) ثَاَل َإنه اّلِله َدُر َعَلى74اأَلمح ُ َمَثالً َعبحداً َِمحُلوكاً ال يـَقح ٍء َوَمنح َرَزقـحَناُه َمنها  ( َضَرَب اّلِله َشيح
ثـَُرُهمح ال يـَعحَلُموَن ) ُد ّلَِلَه َبلح َأكح مح تَـُووَن احلَح راً َهلح َيسح ُ َمَثالً 75رَزحقاً َحَسناً فـَُهَو يُنَفُق َمنحُه َسر اً َوَجهح ( َوَضَرَب اّلِله

ٍء َوُهَو َكلٌّ  َدُر َعَلى َشيح َ َأَحُدُُهَا أَبحَكُم ال يـَقح َتَوي ُهَو َوَمنح  َرُجَلنيح َعَلى َموحالُه أَيـحَنَما يـَُوجَ هُّ ال يَأحَت َِبَْيحٍ َهلح َيسح
َتَقيٍم ) َل َوُهَو َعَلى َصَراٍط ُمسح َح الحَبَصَر  ( َوّلَِلَه َغيحُب السهَمَواتَ 76يَأحُمُر بَالحَعدح ُر السهاَعَة َإاله َكَلمح َواأَلرحَض َوَما أَمح

ٍء َقَديٌر ) َأوح ُهَو أَقـحَرُب َإنه  َ َعَلى ُكلَ  َشيح َرَجُكمح َمنح ُبُطوَن أُمهَهاَتُكمح ال تـَعحَلُموَن َشيحئاً َوَجَعَل 77اّلِله ُ َأخح ( َواّلِله
ُكُروَن ) َع َواألَبحَصاَر َواألَفحَئَدَة َلَعلهُكمح َتشح سهَماَء َما ( َأملَح يـََروحا َإََل الطهْيحَ ُمَسخهَراٍت ِف َجوَ  ال78َلُكمح السهمح

ُ َإنه َِف َذَلَك آليَاٍت لََقوحٍم يـُؤحَمُنوَن ) ُ َجَعَل َلُكمح َمنح بـُُيوَتُكمح َسَكناً َوَجَعَل َلُكمح َمنح 79َُيحَسُكُهنه َإاله اّلِله ( َواّلِله
َتَخفُّونـََها يـَوحَم ظَعحَنُكمح َويـَوحَم َإقَاَمَتُكمح َوَمنح  َعارََها أَثَاثاً َوَمَتاعاً َإََل  ُجُلوَد األَنـحَعاَم بـُُيوتاً َتسح َواَفَها َوأَوحبَارََها َوَأشح َأصح

َناناً َوَجَعَل َلُكمح َسرَابَيَل تََقيكُ 81َحنٍي ) ََباَل َأكح ُ َجَعَل َلُكمح ِمها َخَلَق َظالالً َوَجَعَل َلُكمح َمنح اجلح ره ( َواّلِله مح احلَح
َلُموَن )َوَسَرابَيَل تََقيُكمح بَأحَسُكمح َكَذلَ  َا َعَليحَك الحَبالُغ الحُمَبنُي 81َك يَُتمُّ نَعحَمَتُه َعَليحُكمح َلَعلهُكمح ُتسح ( فََإنح تـََولهوحا فََإَّنه

ثـَُرُهمح الحَكاَفُروَن )82) ُُثه ال يـُؤحَذُن ( َويـَوحَم نـَبـحَعُث َمنح ُكلَ  أُمهٍة َشَهيداً 83( يـَعحرَُفوَن نَعحَمَة اّلِلَه ُُثه يُنَكُرونـََها َوَأكح
تَـعحَتُبوَن ) ( 85( َوَإَذا رََأى الهَذيَن ظََلُموا الحَعَذاَب َفال ُُيَفهُف َعنـحُهمح َوال ُهمح يُنظَُروَن )84لَلهَذيَن َكَفُروا َوال ُهمح ُيسح

رَُكوا ُشرََكاَءُهمح قَالُوا رَبـهَنا َهُؤالء ُشرََكاُؤنَا الهذَ  ُعو َمنح ُدوَنَك فَأَلحَقوحا َإلَيحَهمح الحَقوحَل َإنهُكمح َوَإَذا رََأى الهَذيَن َأشح يَن ُكنها َندح
تَـُروَن )86َلَكاَذبُوَن ) ( الهَذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعنح 87( َوأَلحَقوحا َإََل اّلِلَه يـَوحَمَئٍذ السهَلَم َوَضله َعنـحُهمح َما َكانُوا يـَفح

( َويـَوحَم نـَبـحَعُث َِف ُكلَ  أُمهٍة َشَهيداً َعَليحَهمح َمنح 88فـَوحَق الَعَذاَب ِبَا َكانُوا يـُفحَسُدوَن ) َسَبيَل اّلِلَه زَدحنَاُهمح َعَذاباً 
ٍء َوُهًدى َوَرمححَ  َياناً َلُكلَ  َشيح َنا َبَك َشَهيداً َعَلى َهُؤالء َونـَزهلحَنا َعَليحَك الحَكَتاَب تَبـح َرى أَنُفَسَهمح َوَجئـح ًة َوُبشح

َشاَء َوالحُمنَكَر َوالحبَـ 89َلَمنَي )لَلحُمسح  َساَن َوَإيَتاَء َذي الحُقرحََب َويـَنـحَهى َعنح الحَفحح َل َواإَلحح َ يَأحُمُر بَالحَعدح غحَي ( َإنه اّلِله
َاَن بَـ 91يََعُظُكمح َلَعلهُكمح َتذَكهُروَن ) ُُتح َوال تَنُقُضوا اأَلَيح َد اّلِلَه َإَذا َعاَهدح َ ( َوَأوحفُوا بََعهح عحَد تـَوحَكيَدَها َوَقدح َجَعلحُتمح اّلِله

َعُلوَن ) َ يـَعحَلُم َما تـَفح ( َوال َتُكونُوا َكالهَت نـََقَضتح َغزحهَلَا َمنح بـَعحَد قـُوهٍة أَنَكاثاً تـَتهَخُذوَن 91َعَليحُكمح َكَفيالً َإنه اّلِله
َنُكمح أَنح َتُكوَن أُمهٌة َهَي أَ  َاَنُكمح َدَخاًل بـَيـح ُ بََه َولَيُبَـيَ َننه َلُكمح يـَوحَم الحَقَياَمَة َما ُكنحُتمح َفيَه أَيح ُلوُكمح اّلِله َا يـَبـح رحََب َمنح أُمهٍة َإَّنه

أَُلنه 92ََّتحَتَلُفوَن ) َدي َمنح َيَشاُء َولَُتسح ُ جَلََعَلُكمح أُمهًة َواَحَدًة َوَلَكنح ُيَضلُّ َمنح َيَشاُء َويـَهح َعمها ُكنُتمح  ( َوَلوح َشاَء اّلِله
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َنُكمح فـََتزَله َقَدٌم بـَعحَد ثـُُبوَِتَا َوَتُذوُقوا السُّوَء ِبَا َصَددحُُتح 93تـَعحَمُلوَن ) َاَنُكمح َدَخالً بـَيـح َعنح َسَبيَل اّلِلَه ( َوال تـَتهَخُذوا أَيح
َد اّلِلَه ََثَناً قََليالً 94َوَلُكمح َعَذاٌب َعَظيٌم ) تَـُروا بََعهح ٌر َلُكمح َإنح ُكنُتمح تـَعحَلُموَن ) ( َوال َتشح َا َعنحَد اّلِلَه ُهَو َخيـح ( 95َإَّنه

َسَن َما َكانُوا يـَعحمَ  َرُهمح بََأحح زََينه الهَذيَن َصبَـُروا َأجح ( َمنح َعَمَل 96ُلوَن )َما َعنحدَُكمح يَنَفُد َوَما َعنحَد اّلِلَه بَاٍق َولََنجح
َسَن َما َكانُوا يـَعحَمُلوَن )َصاحَلاً َمنح ذََكٍر َأوح أُنَثى وَ  َرُهمح بََأحح زَيـَنـهُهمح َأجح َييَـنهُه َحَياًة طَيَ َبًة َولََنجح ( 97ُهَو ُمؤحَمٌن فـََلُنحح

َتَعذح بَاّلِلَه َمنح الشهيحطَاَن الرهَجيَم ) وا َوَعَلى َرّبَ َمح ( َإنهُه لَيحَس َلُه ُسلحطَاٌن َعَلى الهَذيَن آَمنُ 98فََإَذا قـََرأحَت الحُقرحآَن فَاسح
رَُكوَن )99يـَتَـوَكهُلوَن ) َا ُسلحطَانُُه َعَلى الهَذيَن يـَتَـَولهوحنَُه َوالهَذيَن ُهمح بََه ُمشح ُ 111( َإَّنه لحَنا آيًَة َمَكاَن آيٍَة َواّلِله ( َوَإَذا َبده

ثـَُرهُ  ََتٍ َبلح َأكح َا أَنحَت ُمفح قَ  لَيُثَبَ َت 111مح ال يـَعحَلُموَن )َأعحَلُم ِبَا يـُنَـز َُل قَاُلوا َإَّنه ( ُقلح نـَزهَلُه ُروُح الحُقُدَس َمنح رَبَ َك بَاحلَح
َلَمنَي ) َرى لَلحُمسح َا يـَُعلَ ُمُه َبَشٌر َلَساُن الهَذي يـُلحَحُدوَن 112الهَذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبشح ( َوَلَقدح نـَعحَلُم أَنـهُهمح يـَُقوُلوَن َإَّنه

ُ َوهَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم 113عحَجَميٌّ َوَهَذا َلَساٌن َعَرِبٌّ ُمَبنٌي )َإلَيحَه أَ  َديَهمح اّلِله ( َإنه الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَآيَاَت اّلِلَه ال يـَهح
لََئَك ُهمح الحَكاَذبُوَن )114) ََتَي الحَكَذَب الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَآيَاَت اّلِلَه َوأُوح َا يـَفح ( َمنح َكَفَر بَاّلِلَه َمنح بـَعحَد 115( َإَّنه

راً فـََعَليحَهمح َغضَ  َر َصدح رََه َوقـَلحُبُه ُمطحَمَئنٌّ بَاإَلَيَاَن َوَلَكنح َمنح َشرََح بَالحُكفح ٌب َمنح اّلِلَه َوهَلُمح َعَذاٌب َإَيَانََه َإاله َمنح ُأكح
ََياَة ا116َعَظيٌم ) َتَحبُّوا احلح َدي الحَقوحَم الحَكاَفرَيَن )( َذَلَك بَأَنـهُهمح اسح نـحَيا َعَلى اآلَخَرَة َوَأنه اّلِلَه ال يـَهح ( 117لدُّ

لََئَك ُهمح الحَغاَفُلوَن ) ُ َعَلى قـُُلوَّبَمح َوََسحَعَهمح َوأَبحَصارََهمح َوأُوح لََئَك الهَذيَن طََبَع اّلِله ( ال َجَرَم أَنـهُهمح ِف اآلَخَرَة 118أُوح
َاَسُرونَ  ( ُُثه َإنه رَبهَك لَلهَذيَن َهاَجُروا َمنح بـَعحَد َما فَُتُنوا ُُثه َجاَهُدوا َوَصبَـُروا َإنه رَبهَك َمنح بـَعحَدَها 119) ُهمح اْلح
َسَها َوتـَُوَّفه ُكلُّ نـَفحٍس َما َعَمَلتح َوُهمح ال يُظح 111َلَغُفوٌر َرَحيٌم ) َلُموَن ( يـَوحَم تَأحِت ُكلُّ نـَفحٍس ُِتَاَدُل َعنح نـَفح

ُ َمَثاًل قـَرحيًَة َكاَنتح آَمَنًة ُمطحَمَئنهًة يَأحتَيَها رَزحقـَُها َرَغداً َمنح ُكلَ  َمَكاٍن َفَكَفَرتح 111) بَأَنـحُعَم اّلِلَه ( َوَضَرَب اّلِله
نَـُعوَن ) َوحَف ِبَا َكانُوا َيصح ُوَع َواْلح ُ لََباَس اجلح َرُسوٌل َمنـحُهمح َفَكذهبُوُه فََأَخَذُهمح  ( َوَلَقدح َجاَءُهمح 112فََأَذاقـََها اّلِله

ُكُروا نَعحَمَة اّلِلَه َإنح ُكنحُتمح َإيهاُه تـَعحُبُدوَن 113الحَعَذاُب َوُهمح ظَاَلُموَن ) ُ َحالالً طَيَ باً َواشح ( َفُكُلوا ِمها َرَزَقُكمح اّلِله
َا َحرهَم َعَليحُكمح الحَميحَتَة َوالدهَم َوحلَح 114) َ ( َإَّنه َر بَاٍغ َوال َعاٍد فََإنه اّلِله َنحزَيَر َوَما أَُهله لََغْيحَ اّلِلَه بََه َفَمنح اضحطُره َغيـح َم اْلح

تَـُروا َعَلى اّلِلَه الحَكَذَب 115َغُفوٌر َرَحيٌم ) ( َوال تـَُقوُلوا َلَما َتَصُف أَلحَسَنُتُكمح الحَكَذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحَراٌم لَتَـفح
َلُحوَن ) َإنه  تَـُروَن َعَلى اّلِلَه الحَكَذَب ال يـُفح ( َوَعَلى الهَذيَن 117( َمَتاٌع قََليٌل َوهَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم )116الهَذيَن يـَفح

َناُهمح َوَلَكنح َكانُوا أَنُفَسُهمح َيظحَلُموَن ) َنا َعَليحَك َمنح قـَبحُل َوَما ظََلمح َنا َما َقَصصح  َإنه رَبهَك ( ُُثه 118َهاُدوا َحرهمح
َلُحوا َإنه رَبهَك َمنح بـَعحَدَها َلَغُفورٌ  ( َإنه 119َرَحيٌم ) لَلهَذيَن َعَمُلوا السُّوَء َِبََهالٍَة ُُثه تَابُوا َمنح بـَعحَد َذَلَك َوَأصح

رََكنَي ) َتَباُه َوَهَداُه َإََل َصَراٍط  (121َإبـحَراَهيَم َكاَن أُمهًة قَانَتاً ّلَِلَه َحَنيفاً وملَح َيُكنح َمَن الحُمشح َشاَكراً ألَنـحُعَمَه اجح
َتَقيٍم ) نـحَيا َحَسَنًة َوَإنهُه َِف اآلَخَرَة َلَمنح الصهاحَلَنَي )121ُمسح َناُه ِف الدُّ َنا َإلَيحَك َأنح اتهَبعح َملهَة 122( َوآتـَيـح ( ُُثه أَوحَحيـح
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رََكنَي )َإبـحَراَهيَم َحَنيفاً َوَما َكاَن َمنح الحمُ  ُكُم 123شح تَـَلُفوا َفيَه َوَإنه رَبهَك لََيحح َا ُجَعَل السهبحُت َعَلى الهَذيَن اخح ( َإَّنه
نَـُهمح يـَوحَم الحَقَياَمَة َفيَما َكانُوا َفيَه َُيحَتَلُفوَن ) َسَنَة َوَجاَدهلحُ 124بـَيـح َمَة َوالحَموحَعظََة احلَح كح مح ( ادحُع َإََل َسَبيَل رَبَ َك بَاحلَح

َتَديَن ) َسُن َإنه رَبهَك ُهَو َأعحَلُم ِبَنح َضله َعنح َسَبيَلَه َوُهَو أَعحَلُم بَالحُمهح ( َوَإنح َعاقـَبحُتمح فـََعاَقُبوا 125بَالهَت َهَي َأحح
ٌر لَلصهاَبرَيَن ) ُرَك َإاله بَاّلِلَه َوال حَتحَزنح َعَليحَهمح َوال َتُك ( َواصحربح َوَما صَ 126ِبَثحَل َما ُعوَقبحُتمح بََه َولََئنح َصبَـرحُُتح هَلَُو َخيـح بـح

َ َمَع الهَذيَن اتـهَقوحا َوالهَذيَن ُهمح حُمحَسُنوَن )127ِف َضيحٍق ِمها ََيحُكُروَن )  (128( َإنه اّلِله

 سورة اإلسراء -17
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َرى بََعبحَدَه لَيحاًل  َلُه لَُنرَيَُه َمنح آيَاتََنا ُسبحَحاَن الهَذي َأسح َنا َحوح َجَد األَقحَصى الهَذي بَارَكح ََراَم َإََل الحَمسح َجَد احلح َمنح الحَمسح
َرائَيَل َأاله تـَتهَخُذوا َمنح ُدوّن وََكيالً 1َإنهه ُهَو السهَميُع الحَبَصُْي ) َنا ُموَسى الحَكَتاَب َوَجَعلحَناُه ُهًدى لََبَّن َإسح  ( َوآتـَيـح

رائَيَل ِف الحَكَتاَب لَتُـفحَسُدنه ِف 3( ُذر َيهَة َمنح مَحَلحَنا َمَع نُوٍح َإنهُه َكاَن َعبحداً َشُكوراً )2) َنا َإََل َبَّن إسح ( َوَقَضيـح
َ َولَتَـعحُلنه ُعُلو اً َكَبْياً ) َعَباداً لََنا أُوَل بَأحٍس َشَديٍد َفَجاُسوا ( فََإَذا َجاَء َوعحُد أُوالُُهَا بـََعثـحَنا َعَليحُكمح 4اأَلرحَض َمرهتـَنيح
ُعواًل ) يَاَر وََكاَن َوعحداً َمفح ثـََر 5َخالَل الدَ  َواٍل َوبََننَي َوَجَعلحَناُكمح َأكح َددحنَاُكمح بَأَمح ( ُُثه َرَددحنَا َلُكمح الحَكرهَة َعَليحَهمح َوأَمح

َسنُتمح ألَنُفسَ 6نََفْياً ) َسنُتمح َأحح ُخُلوا ( َإنح َأحح ُكمح َوَإنح َأَسأحُُتح فـََلَها فََإَذا َجاَء َوعحُد اآلَخَرَة لََيُسوُءوا ُوُجوَهُكمح َولََيدح
ُوا َما َعَلوحا تـَتحَبْياً ) َجَد َكَما َدَخُلوُه أَوهَل َمرهٍة َولَيَُتربَ  نَا َوَجَعلحنَ 7الحَمسح ُُتح ُعدح ا ( َعَسى رَبُُّكمح َأنح يـَرحمَحَُكمح َوَإنح ُعدح

ُر الحُمؤحَمَننَي الهَذيَن يـَعحَمُلوَن الصهاحَلَاَت 8َجَهنهَم لَلحَكاَفرَيَن َحَصْياً ) َدي لَلهَت َهَي أَقـحَوُم َويـَُبشَ  ( َإنه َهَذا الحُقرحآَن يـَهح
راً َكَبْياً ) نَا هَلُمح عَ 9َأنه هَلُمح َأجح ( َوَيدحُع اإَلنَساُن بَالشهرَ  11َذاباً أَلَيماً )( َوَأنه الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَاآلَخَرَة َأعحَتدح

ْيحَ وََكاَن اإَلنَساُن َعُجوالً ) َ َفَمَحوحنَا آيََة اللهيحَل َوَجَعلحَنا آيََة النـهَهاَر 11ُدَعاَءُه بَاْلَح ( َوَجَعلحَنا اللهيحَل َوالنـهَهاَر آيـَتَـنيح
ٍء َفصهلحَناُه تـَفحَصيالً ) ُمبحَصَرًة لََتبحتَـُغوا َفضحاًل َمنح رَبَ ُكمح  َساَب وَُكله َشيح َننَي َواحلَح ( وَُكله َإنَساٍن 12َولَتَـعحَلُموا َعَدَد السَ 

َناُه طَائََرُه ِف ُعُنَقَه َوَُنحرَُج َلُه يـَوحَم الحَقَياَمَة َكَتاباً يـَلحَقاُه َمنُشوراً ) َم َعَليحَك ( اقـحَرأح َكَتاَبَك َكَفى بَنَـفحَسَك الحيَـوح 13أَلحَزمح
رَ 14َحَسيباً ) َا َيَضلُّ َعَليـحَها َوال تَزَُر َوازَرٌَة َوزحَر ُأخح َسَه َوَمنح َضله فََإَّنه َتَدي لَنَـفح َا يـَهح َتَدى فََإَّنه ى َوَما ُكنها ( َمنح اهح

َعَث َرُسواًل ) َبنَي َحَّته نـَبـح َلَك قـَرحيًَة أََمرحنَ 15ُمَعذَ  َها الحَقوحُل ( َوَإَذا أََردحنَا َأنح نـُهح َرَفيَها فـََفَسُقوا َفيَها َفَحقه َعَليـح ا ُمتـح
َمْياً ) َنا َمنح الحُقُروَن َمنح بـَعحَد نُوٍح وََكَفى َبَربَ َك َبُذنُوَب َعَباَدَه َخَبْياً َبَصْياً )16َفَدمهرحنَاَها َتدح َلكح ( َمنح  17( وََكمح َأهح

ُحوراً )َكاَن يُرَيُد الحَعاَجَلَة َعجهلحَنا َلُه  ُموماً َمدح ( َوَمنح 18َفيَها َما َنَشاُء َلَمنح نُرَيُد ُُثه َجَعلحَنا َلُه َجَهنهَم َيصحالَها َمذح
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ُكوراً ) ( ُكالًّ َّنَُدُّ َهُؤالء َوَهُؤالَء َمنح 19أَرَاَد اآلَخَرَة َوَسَعى هَلَا َسعحيَـَها َوُهَو ُمؤحَمٌن فَُأوحلََئَك َكاَن َسعحيُـُهمح َمشح
بَـُر َدَرَجاٍت 21اَء رَبَ َك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَ َك حَمحظُوراً )َعطَ  ( انظُرح َكيحَف َفضهلحَنا بـَعحَضُهمح َعَلى بـَعحٍض َوَلآلَخَرُة َأكح

بَـُر تـَفحَضيالً ) ُموماً َُمحُذواًل )21َوَأكح ُعَد َمذح َأاله تـَعحُبُدوا َإاله إَيهاُه  ( َوَقَضى رَبُّكَ 22( ال َِتحَعلح َمَع اّلِلَه َإهَلاً آَخَر فـَتَـقح
ُلَغنه َعنحَدَك الحَكبَـَر َأَحُدُُهَا َأوح َكالُُهَا َفال تـَُقلح هَلَُما ُأفٍ  َوال َساناً َإمها يـَبـح َهرحُُهَا َوُقلح هَلَُما قـَوحالً   َوبَالحَواَلَديحَن َإحح تـَنـح

َفضح هَلَُما َجَناَح الذُّلَ  َمنح الره 23َكرَياً ) ََة َوُقلح رهبَ  ارحمَححُهَما َكَما رَبـهَياّن َصَغْياً )( َواخح ( رَبُُّكمح َأعحَلُم ِبَا 24محح
َكنَي َوابحَن السهَبيَل 25ِف نـُُفوَسُكمح َإنح َتُكونُوا َصاحَلَنَي فََإنهُه َكاَن َلأَلوهاَبنَي َغُفوراً ) ( َوآَت َذا الحُقرحََب َحقهُه َوالحَمسح

رح  َواَن الشهَياَطنَي وََكاَن الشهيحطَاُن لََرب ََه َكُفوراً )26تـَبحَذيراً ) َوال تـَُبذَ  رَيَن َكانُوا َإخح ( َوَإمها تـُعحَرَضنه 27( َإنه الحُمَبذَ 
ٍَة َمنح رَبَ َك تـَرحُجوَها فـَُقلح هَلُمح قـَوحالً َميحُسوراً ) َلًة َإََل ُعُنَقَك َوال تـَبحُسطحَها  ( َوال َِتحَعلح َيَدَك َمغحُلو 28َعنـحُهمح ابحَتَغاَء َرمحح

ُعَد َمُلوماً حَمحُسوراً ) َط فـَتَـقح َدُر َإنهُه َكاَن بََعَباَدَه َخَبْياً َبَصْياً 29ُكله الحَبسح ( َإنه رَبهَك يـَبحُسُط الر َزحَق َلَمنح َيَشاُء َويـَقح
َيَة َإمحالٍق ََنحُن نـَرحزُ 31) تُـُلوا أَوحالدَُكمح َخشح َلُهمح َكاَن َخطحئاً َكَبْياً )( َوال تـَقح َربُوا الز َََن 31قـُُهمح َوَإيهاُكمح َإنه قـَتـح ( َوال تـَقح

قَ  َوَمنح قَُتَل َمظحُلوماً فـََقدح َجَعلحَنا 32َإنهُه َكاَن فَاَحَشًة َوَساَء َسَبياًل ) ُ َإاله بَاحلَح َس الهَت َحرهَم اّلِله تُـُلوا النـهفح ( َوال تـَقح
َرفح ِف الحَقتحَل َإنهُه َكاَن َمنُصوراً )َلَولَي َ  ُلَغ 33َه ُسلحطَاناً َفال ُيسح َسُن َحَّته يـَبـح ( َوال تـَقحرَبُوا َماَل الحَيَتيَم َإاله بَالهَت َهَي َأحح

ُئوالً ) َد َكاَن َمسح َد َإنه الحَعهح ُه َوَأوحُفوا بَالحَعهح ٌر  ( َوَأوحفُوا الحَكيحَل َإَذا َكلحُتمح 34َأُشده َتَقيَم َذَلَك َخيـح طَاَس الحُمسح َوزَنُوا بَالحَقسح
َسُن تَأحَوياًل ) ُئوالً 35َوَأحح لََئَك َكاَن َعنحُه َمسح َع َوالحَبَصَر َوالحُفَؤاَد ُكلُّ أُوح ( َوال تـَقحُف َما لَيحَس َلَك بََه َعلحٌم َإنه السهمح

ََباَل ُطواًل )( َوال ََتحَش ِف اأَلرحَض َمَرحاً َإنهَك َلنح ََّتح 36) ُلَغ اجلح ( ُكلُّ َذَلَك َكاَن َسيَ ُئُه َعنحَد 37رََق اأَلرحَض َوَلنح تـَبـح
ُروهاً ) َمَة َوال َِتحَعلح َمَع اّلِلَه َإهَلاً آَخَر فـَتُـلحَقى َِف َجَهنهَم مَ 38رَبَ َك َمكح كح ُلوماً ( َذَلَك ِمها أَوحَحى َإلَيحَك رَبَُّك َمنح احلَح

ُحوراً  َفاُكمح رَبُُّكمح بَالحَبَننَي َواَّتهََذ َمنح الحَمالَئَكَة َإنَاثاً َإنهُكمح لَتَـُقوُلوَن قـَوحالً َعَظيماً )39) َمدح ( َوَلَقدح 41( أَفََأصح
َما يـَُقوُلوَن َإذاً البـحتَـَغوحا َإََل ( ُقلح َلوح َكاَن َمَعُه آهَلٌَة كَ 41َصرهفـحَنا ِف َهَذا الحُقرحآَن لََيذهكهُروا َوَما يَزَيُدُهمح َإاله نـُُفوراً )

( ُتَسبَ ُح َلُه السهَمَواُت السهبحُع َواأَلرحُض 43( ُسبحَحانَُه َوتـََعاََل َعمها يـَُقوُلوَن ُعُلو اً َكَبْياً )42َذي الحَعرحَش َسَبياًل )
َدَه َوَلَكنح ال  ٍء َإاله ُيَسبَ ُح َِبَمح َبيَحُهمح إَنهُه َكاَن َحَليماً َغُفوراً )َوَمنح َفيَهنه َوَإنح َمنح َشيح َقُهوَن َتسح ( َوَإَذا 44تـَفح

ُتوراً ) َ الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَاآلَخَرَة َحَجاباً َمسح َنَك َوبـَنيح ( َوَجَعلحَنا َعَلى قـُُلوَّبَمح َأَكنهًة َأنح 45قـََرأحَت الحُقرحآَن َجَعلحَنا بـَيـح
َقُهوُه َوِف آَذاَِنَمح وَ  َدُه َولهوحا َعَلى أَدحبَارََهمح نـُُفوراً )يـَفح ( ََنحُن َأعحَلُم ِبَا 46قحراً َوَإَذا ذََكرحَت رَبهَك َِف الحُقرحآَن َوحح

َتَمُعوَن َإلَيحَك َوَإذح ُهمح ََنحَوى َإذح يـَُقوُل الظهاَلُموَن َإنح تـَتهَبُعوَن َإاله َرُجالً  َتَمُعوَن بََه َإذح َيسح ُحور َيسح ( انظُرح  47اً ) َمسح
َتَطيُعوَن َسَبياًل ) ثَاَل َفَضلُّوا َفال َيسح ُعوثُوَن َخلحقاً 48َكيحَف َضَربُوا َلَك اأَلمح ( َوقَاُلوا أََئَذا ُكنها َعظَاماً َورُفَاتاً أَئَنها َلَمبـح

بُـُر ِف 51( ُقلح ُكونُوا َحَجارًَة َأوح َحَديداً )49َجَديداً )  ُصُدورَُكمح َفَسيَـُقوُلوَن َمنح يَُعيُدنَا ُقلح ( َأوح َخلحقاً ِمها َيكح
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( يـَوحَم 51باً )الهَذي َفطَرَُكمح أَوهَل َمرهٍة َفَسيُـنحَغُضوَن إَلَيحَك ُرُءوَسُهمح َويـَُقوُلوَن َمََّت ُهَو ُقلح َعَسى َأنح َيُكوَن َقرَي
َدَه َوَتظُنُّوَن َإنح لََبثحتُ  َتَجيُبوَن َِبَمح ُعوُكمح فـََتسح َسُن َإنه الشهيحطَاَن 52مح َإاله قََلياًل )َيدح ( َوُقلح لََعَباَدي يـَُقوُلوا الهَت َهَي َأحح

نَـُهمح َإنه الشهيحطَاَن َكاَن َلإَلنَساَن َعُدو اً ُمَبيناً ) ( رَبُُّكمح أَعحَلُم َبُكمح َإنح َيَشأح يـَرحمَححُكمح أَوح َإنح َيَشأح 53يَنزَُغ بـَيـح
بحُكمح وَ  َواأَلرحَض َوَلَقدح َفضهلحَنا بـَعحَض النهَبيَ نَي  ( َورَبَُّك َأعحَلُم ِبَنح ِف السهَمَواتَ 54َما أَرحَسلحَناَك َعَليحَهمح وََكياًل )يـَُعذَ 

َنا َداُووَد زَبُوراً ) ُتمح َمنح ُدونََه َفال ََيحَلُكوَن َكشحفَ 55َعَلى بـَعحٍض َوآتـَيـح الضُّرَ  َعنُكمح َوال  ( ُقلح ادحُعوا الهَذيَن َزَعمح
ََتُه َوَُيَافُ 56حَتحوَياًل ) ُعوَن يـَبحتَـُغوَن َإََل َرّبَ َمح الحَوَسيَلَة أَيُـُّهمح أَقـحَرُب َويـَرحُجوَن َرمحح لََئَك الهَذيَن َيدح وَن َعَذابَُه َإنه ( أُوح

بُوَها َعَذاباً َشَديداً َكاَن ( َوَإنح َمنح قـَرحيٍَة َإاله ََنحُن مُ 57َعَذاَب رَبَ َك َكاَن حَمحُذوراً ) َلُكوَها قـَبحَل يـَوحَم الحَقَياَمَة َأوح ُمَعذَ  هح
َنا ََثُوَد النهاَقَة 58َذَلَك ِف الحَكَتاَب َمسحطُوراً ) ( َوَما َمنَـَعَنا َأنح نـُرحَسَل بَاآليَاَت َإاله َأنح َكذهَب َّبَا اأَلوهُلوَن َوآتـَيـح

يَا 59ا َوَما نـُرحَسُل بَاآليَاَت َإاله ََّتحوَيفاً )ُمبحَصَرًة َفظََلُموا ّبََ  ( َوَإذح قـُلحَنا َلَك َإنه رَبهَك َأَحاَط بَالنهاَس َوَما َجَعلحَنا الرُّؤح
َنًة لَلنهاَس َوالشهَجَرَة الحَملحُعونََة َِف الحُقرحآَن َوَُنَوَ فـُُهمح َفَما يَزَيُدُهمح إَ  ( َوَإذح قـُلحَنا 61اله طُغحَياناً َكَبْياً )الهَت أَرَيـحَناَك َإاله َفتـح
ُجُد َلَمنح َخَلقحَت َطيناً ) ُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا َإاله َإبحَليَس قَاَل أََأسح ( قَاَل أَرَأَيـحَتَك َهَذا الهَذي  61لَلحَمالَئَكَة اسح

َتنَ  ُهمح فََإنه 62َكنه ُذر َيـهَتُه َإاله قََلياًل )َكرهمحَت َعَليه لََئنح َأخهرحَتَّن َإََل يـَوحَم الحَقَياَمَة أَلحح ( قَاَل اذحَهبح َفَمنح تََبَعَك َمنـح
َلبح َعَليحَهمح َِبَيحَلَك َوَرَجَلَك 63َجَهنهَم َجزَاؤُُكمح َجَزاًء َموحفُوراً ) ُهمح َبَصوحَتَك َوَأجح َتطَعحَت َمنـح زَزح َمنح اسح تَـفح ( َواسح

َوا ُهمح ِف اأَلمح ُهمح َوَما يََعُدُهمح الشهيحطَاُن َإاله ُغُروراً )َوَشارَكح ( َإنه َعَباَدي لَيحَس َلَك َعَليحَهمح 64َل َواأَلوالَد َوَعدح
َلَه َإنهُه َكاَن بَ 65ُسلحطَاٌن وََكَفى َبَربَ َك وََكياًل ) َر لََتبحتَـُغوا َمنح َفضح ُكمح ( رَبُُّكمح الهَذي يـُزحَجي َلُكمح الحُفلحَك ِف الحَبحح

تُ 66َرَحيماً ) ُعوَن َإاله َإيهاُه فـََلمها ََنهاُكمح َإََل الحبَـرَ  َأعحَرضح َر َضله َمنح َتدح مح وََكاَن ( َوَإَذا َمسهُكمح الضُّرُّ ِف الحَبحح
َحاَصباً ُُثه ال ِتََُدوا َلُكمح وََكيالً  ( أَفَأََمنُتمح َأنح َُيحَسَف َبُكمح َجاَنَب الحبَـرَ  أَوح يـُرحَسَل َعَليحُكمح 67اإَلنحَساُن َكُفوراً )

َرى فـَيُـرحَسَل َعَليحُكمح قَاَصفاً َمنح الر َيَح فـَيُـغحرََقُكمح ِبَا َكفَ 68) رحُُتح ُُثه ال ِتََُدوا َلُكمح ( أَمح أََمنُتمح َأنح يَُعيدَُكمح َفيَه تَارًَة ُأخح
َنا بََه تََبيعاً ) َنا بَ 69َعَليـح َر َوَرَزقـحَناُهمح َمنح الطهيَ َباَت َوَفضهلحَناُهمح َعَلى َكَثٍْي ( َولََقدح َكرهمح َّن آَدَم َومَحَلحَناُهمح َِف الحبَـرَ  َوالحَبحح

َنا تـَفحَضيالً ) َرُءوَن  71ِمهنح َخَلقح لََئَك يـَقح ُعو ُكله أُنَاٍس بََإَماَمَهمح َفَمنح أُوِتَ َكَتابَُه بََيَميَنَه فَُأوح َكَتابـَُهمح َوال ( يـَوحَم َندح
َتُنوَنَك 72( َوَمنح َكاَن ِف َهَذَه أَعحَمى فـَُهَو ِف اآلَخَرَة أَعحَمى َوَأَضلُّ َسَبيالً )71ُيظحَلُموَن فََتياًل ) ( َوَإنح َكاُدوا لَيَـفح

َرُه َوَإذاً الَّتهَُذوَك َخَلياًل ) َنا َغيـح ََتَي َعَليـح َنا إَلَيحَك لَتَـفح َت تـَرحَكُن َإلَيحَهمح 73َعنح الهَذي أَوحَحيـح َناَك َلَقدح َكدح ( َوَلوحال َأنح ثـَبهتـح
َنا َنَصْياً )74َشيحئاً قََلياًل ) ََياَة َوَضعحَف الحَمَماَت ُُثه ال ِتََُد َلَك َعَليـح ( َوَإنح َكاُدوا 75( َإذاً أَلَذقـحَناَك َضعحَف احلح

رَُجوَك َمنـحهَ  َتَفزُّوَنَك َمنح اأَلرحَض لَُيخح َلَك َمنح 76ا َوَإذاً ال يـَلحَبُثوَن َخالَفَك َإاله قََليالً )لََيسح ( ُسنهَة َمنح َقدح أَرحَسلحَنا قـَبـح
َر 77ُرُسَلَنا َوال ِتََُد َلُسنهَتَنا حَتحوَياًل ) َر َإنه قـُرحآَن الحَفجح َس َإََل َغَسَق اللهيحَل َوقـُرحآَن الحَفجح ( أََقمح الصهالَة َلُدُلوَك الشهمح



98 
 

ُهوداً )كَ  َعَثَك رَبَُّك َمَقاماً حَمحُموداً )78اَن َمشح ( َوُقلح َربَ  79( َوَمنح اللهيحَل فـَتَـَهجهدح بََه نَاَفَلًة َلَك َعَسى َأنح يـَبـح
َعلح َل َمنح َلُدنحَك ُسلحطَاناً َنَصْياً ) ٍق َواجح َّن ُُمحرََج َصدح رَجح ٍق َوَأخح َخَل َصدح قُّ َوَزَهَق ( َوُقلح جَ 81أَدحَخلحَّن ُمدح اَء احلَح

ٌَة لَلحُمؤحَمَننَي َوال يَزَيُد الظهاَلَمنَي َإاله 81الحَباَطُل َإنه الحَباَطَل َكاَن َزُهوقاً ) ( َونـُنَـز َُل َمنح الحُقرحآَن َما ُهَو َشَفاٌء َوَرمحح
َنا َعَلى اإَلنَساَن َأعحَرَض َونََأى َِبَانََبهَ 82َخَساراً ) ( ُقلح ُكلٌّ يـَعحَمُل 83َوَإَذا َمسهُه الشهرُّ َكاَن يـَُئوساً ) ( َوَإَذا أَنـحَعمح

َدى َسَبيالً ) َر َرِبَ  َوَما أُوتَيُتمح 84َعَلى َشاَكَلَتَه فـََربُُّكمح أَعحَلُم ِبَنح ُهَو أَهح أَُلوَنَك َعنح الرُّوَح ُقلح الرُّوُح َمنح أَمح ( َوَيسح
َنا وََكياًل )( وَ 85َمنح الحَعلحَم َإاله قََلياًل ) َنا إَلَيحَك ُُثه ال ِتََُد َلَك بََه َعَليـح َهََبه بَالهَذي َأوحَحيـح َنا لََنذح ( َإاله 86لََئنح َشئـح

َلُه َكاَن َعَليحَك َكَبْياً ) ًَة َمنح رَبَ َك َإنه َفضح نُّ َعَلى َأنح يَأحتُوا ِبَثحَل 87َرمحح َتَمَعتح اإَلنُس َواجلَح َهَذا الحُقرحآَن ( ُقلح لََئنح اجح
ثـَُر 88ال يَأحتُوَن ِبَثحَلَه َوَلوح َكاَن بـَعحُضُهمح لَبَـعحٍض َظَهْياً ) ( َوَلَقدح َصرهفـحَنا لَلنهاَس ِف َهَذا الحُقرحآَن َمنح ُكلَ  َمَثٍل فََأََب َأكح

ُجَر لََنا مَ 89النهاَس َإاله ُكُفوراً ) ( أَوح َتُكوَن َلَك َجنهٌة َمنح 91نح اأَلرحَض يـَنحُبوعاً )( َوقَاُلوا َلنح نـُؤحَمَن َلَك َحَّته تـَفح
َر اأَلِنَاَر َخالهَلَا تـَفحَجْياً ) َنا َكَسفاً أَوح تَأحِتَ بَاّلِلَه 91َنََيٍل َوَعَنٍب فـَتُـَفجَ  َت َعَليـح َقَط السهَماَء َكَما َزَعمح ( َأوح ُتسح

َنا  ( أَوح َيُكوَن َلَك 92َوالحَمالَئَكَة قََبياًل ) ُرٍف َأوح تـَرحَقى َِف السهَماَء َوَلنح نـُؤحَمَن لَرَُقيَ َك َحَّته تـُنَـز ََل َعَليـح بـَيحٌت َمنح ُزخح
َرُؤه ُقلح ُسبحَحاَن َرِبَ  َهلح ُكنُت َإاله َبَشراً َرُسواًل ) َُدى َإاله 93َكَتاباً نـَقح ( َوَما َمَنَع النهاَس َأنح يـُؤحَمُنوا َإذح َجاَءُهمح اهلح

ُ َبَشراً َرُسواًل )أَ  ( ُقلح َلوح َكاَن ِف اأَلرحَض َمالَئَكٌة ََيحُشوَن ُمطحَمَئنَ نَي لَنَـزهلحَنا َعَليحَهمح َمنح السهَماَء 94نح قَاُلوا أَبـََعَث اّلِله
َنُكمح َإنهُه َكاَن بََعَباَدَه خَ 95َمَلكاً َرُسواًل ) ُ فـَُهَو 96َبْياً َبَصْياً )( ُقلح َكَفى بَاّلِلَه َشَهيداً بـَيحَّن َوبـَيـح َد اّلِله ( َوَمنح يـَهح

لََياَء َمنح ُدونََه َوََنحُشُرُهمح يـَوحَم الحَقَياَمَة َعَلى َوُجوَههَ  َتَدي َوَمنح ُيضحَللح فـََلنح ِتَََد هَلُمح َأوح ماً َوُصم اً الحُمهح ياً َوبُكح مح ُعمح
( َذَلَك َجَزاُؤُهمح بَأَنـهُهمح َكَفُروا بَآيَاتََنا َوقَاُلوا أََئَذا ُكنها َعظَاماً َورُفَاتاً 97َعْياً )َمأحَواُهمح َجَهنهُم ُكلهَما َخَبتح زَدحنَاُهمح سَ 

ُعوثُوَن َخلحقاً َجَديداً ) ثـحَلُهمح َواأَلرحَض قَاَدٌر َعَلى َأنح َُيحُلَق مَ  ( َأوملَح يـََروحا َأنه اّلِلَه الهَذي َخَلَق السهَمَواتَ 98أَئَنها َلَمبـح
ََة َرِبَ  َإذاً 99َوَجَعَل هَلُمح َأَجاًل ال رَيحَب َفيَه فََأََب الظهاَلُموَن َإاله ُكُفوراً ) ( ُقلح َلوح أَنُتمح ََتحَلُكوَن َخَزاَئَن َرمحح

َيَة اإَلنَفاَق وََكاَن اإَلنحَساُن قـَُتوراً ) ُتمح َخشح َع آ111أَلمحَسكح َنا ُموَسى َتسح ألح َبَّن ( َوَلَقدح آتـَيـح يَاٍت بـَيَ َناٍت فَاسح
ُحوراً ) َرائَيَل َإذح َجاَءُهمح فـََقاَل َلُه َفرحَعوحُن َإّن َ أَلظُنَُّك يَا ُموَسى َمسح َت َما أَنَزَل َهُؤالء َإاله 111َإسح ( قَاَل َلَقدح َعَلمح

َتَفزهُهمح َمنح اأَلرحَض فََأغحَرقـحَناُه 112ثحُبوراً )َواأَلرحَض َبَصائََر َوَإّن َ أَلظُنَُّك يَا َفرحَعوحُن مَ  َربُّ السهَمَواتَ  ( فََأرَاَد َأنح َيسح
يعاً ) َنا َبُكمح َلَفيفاً 113َوَمنح َمَعُه َجََ ُكُنوا اأَلرحَض فََإَذا َجاَء َوعحُد اآلَخَرَة َجئـح رَائَيَل اسح ( َوقـُلحَنا َمنح بـَعحَدَه لََبَّن َإسح

قَ  أَنَزلحَناُه 114) قَ  نـََزَل َوَما أَرحَسلحَناَك َإاله ُمَبشَ راً َوَنَذيراً )( َوبَاحلَح َرأَُه َعَلى النهاَس 115َوبَاحلَح ( َوقـُرحآناً فـََرقـحَناُه لَتَـقح
ٍث َونـَزهلحَناُه تَنزَيالً ) َلى َعَليحَهمح ( ُقلح آَمُنوا بََه أَوح ال تـُؤحَمُنوا َإنه الهَذيَن أُوتُوا الحَعلحَم َمنح قـَبحَلَه إَ 116َعَلى ُمكح َذا يـُتـح

ُعواًل )117ُيََرُّوَن َلأَلذحقَاَن ُسجهداً ) ( َوُيََرُّوَن َلأَلذحقَاَن 118( َويـَُقوُلوَن ُسبحَحاَن رَب ََنا َإنح َكاَن َوعحُد رَب ََنا َلَمفح
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ََن َوال َِتحَهرح ( ُقلح ادحُعوا اّلِلَه أَوح ادحُعوا الرهمححََن أَي  119يـَبحُكوَن َويَزَيُدُهمح ُخُشوعاً ) سح َاُء احلُح ُعوا فـََلُه اأَلَسح اً َما َتدح
َ َذَلَك َسَبياًل ) ُد ّلَِلَه الهَذي ملَح يـَتهَخذح َوَلداً وملَح َيُكنح َلُه 111َبَصالَتَك َوال َُّتَاَفتح َّبَا َوابـحَتَغ بـَنيح مح ( َوُقلح احلَح

َبْياً )َشرَيٌك ِف الحُملحَك وملَح َيُكنح َلُه َوَلٌّ مَ   (111نح الذُّلَ  وََكربَ حُه َتكح

 سورة الكهف -18
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُد ّلَِلَه الهَذي أَنَزَل َعَلى َعبحَدَه الحَكَتاَب وملَح ََيحَعلح َلُه َعَوَجا ) مح ( قـَيَ ماً لَيُنَذَر بَأحساً َشَديداً َمنح َلُدنحُه َويـَُبشَ َر 1احلَح
راً َحَسناً )الحُمؤحَمَننَي الهذَ  ُ 3( َماَكَثنَي َفيَه أََبداً )2يَن يـَعحَمُلوَن الصهاحَلَاَت َأنه هَلُمح َأجح ( َويُنَذَر الهَذيَن قَاُلوا اَّتهََذ اّلِله

( فـََلَعلهَك 5َإاله َكَذباً )( َما هَلُمح بََه َمنح َعلحٍم َوال آلبَائََهمح َكبُـَرتح َكَلَمًة ََّتحرُُج َمنح أَفـحَواَهَهمح َإنح يـَُقوُلوَن 4َوَلداً )
َديَث َأَسفاً ) ُلَوُهمح 6بَاَخٌع نـَفحَسَك َعَلى آثَارََهمح َإنح ملَح يـُؤحَمُنوا َّبََذا احلَح ( َإنها َجَعلحَنا َما َعَلى اأَلرحَض زَيَنًة هَلَا لََنبـح

َسُن َعَمالً ) َها َصَعيداً 7أَيُـُّهمح َأحح َف َوالرهَقيَم  8ُجُرزاً ) ( َوَإنها جَلَاَعُلوَن َما َعَليـح َحاَب الحَكهح ( أَمح َحَسبحَت َأنه َأصح
ًَة َوَهيَ ئح لََنا َمنح أَمحرَنَا َرشَ 9َكانُوا َمنح آيَاتََنا َعَجباً ) َف فـََقاُلوا رَبـهَنا آتََنا َمنح َلُدنحَك َرمحح َيُة َإََل الحَكهح داً ( َإذح َأَوى الحَفتـح

َف َسَننَي َعَدداً )( َفَضَربـحَنا َعَلى آَذا11) َصى َلَما لََبثُوا أََمداً 11َِنَمح َِف الحَكهح َ َأحح َزحبـَنيح ( ُُثه بـََعثـحَناُهمح لَنَـعحَلَم َأيُّ احلح
َيٌة آَمُنوا َبَرّبَ َمح َوزَدحنَاُهمح ُهًدى )12) قَ  َإنـهُهمح َفتـح قـُُلوَّبَمح َإذح  ( َورََبطحَنا َعَلى13( ََنحُن نـَُقصُّ َعَليحَك نـََبَأُهمح بَاحلَح

ُعَو َمنح ُدونََه َإهَلاً َلَقدح قـُلحَنا َإذاً َشَططاً ) قَاُموا فـََقاُلوا رَبُـَّنا َربُّ السهَمَواتَ  ( َهُؤالَء قـَوحُمَنا اَّتهَُذوا 14َواأَلرحَض َلنح َندح
ٍ َفَمنح َأظحلَ  ( َوَإذح اعحتَـزَلحُتُموُهمح َوَما 15ُم ِمهنح افـحتَـَرى َعَلى اّلِلَه َكَذباً )َمنح ُدونََه آهَلًَة َلوحال يَأحُتوَن َعَليحَهمح َبُسلحطَاٍن بـَنيَ 

ََتَه َويـَُهيَ ئح َلُكمح َمنح أَمحرَكُ  َف يَنُشرح َلُكمح رَبُُّكمح َمنح َرمحح ( َوتـََرى 16مح َمرَفقاً )يـَعحُبُدوَن َإاله اّلِلَه فَأحُووا َإََل الحَكهح
َس َإَذا طََلَعتح تَـ  َوٍة َمنحُه الشهمح َرُضُهمح َذاَت الشَ َماَل َوُهمح ِف َفجح َفَهمح َذاَت الحَيَمنَي َوَإَذا َغَرَبتح تـَقح تَـزَاَوُر َعنح َكهح

َللح فـََلنح ِتَََد َلُه َولَي اً ُمرحَشداً ) َتَدي َوَمنح ُيضح ُ فـَُهَو الحُمهح َد اّلِله أَيـحَقاظاً  ( َوحَتحَسبـُُهمح 17َذَلَك َمنح آيَاَت اّلِلَه َمنح يـَهح
َماَل وََكلحبُـُهمح بَاَسٌط َذرَاَعيحَه بَالحَوَصيَد َلوح اطهَلعح  َت َعَليحَهمح َلَولهيحَت َمنـحُهمح َوُهمح رُُقوٌد َونـَُقلَ بـُُهمح َذاَت الحَيَمنَي َوَذاَت الشَ 

ُهمح َكمح لََبثحُتمح قَاُلوا لََبثـحَنا يـَوحماً َأوح ( وََكَذَلَك بـََعثـحَناُهمح لََيَتَساَءلُ 18َفَراراً َوَلُمَلئحَت َمنـحُهمح ُرعحباً ) نَـُهمح قَاَل قَاَئٌل َمنـح وا بـَيـح
 نظُرح أَيُـَّها أَزحَكى طََعاماً فـَلحَيأحَتُكمح بـَعحَض يـَوحٍم قَاُلوا رَبُُّكمح أَعحَلُم ِبَا لََبثحُتمح فَابـحَعثُوا َأَحدَُكمح َبَورََقُكمح َهَذَه َإََل الحَمَديَنَة فـَلحيَ 

َعَرنه َبُكمح َأَحداً ) ( َإنـهُهمح َإنح َيظحَهُروا َعَليحُكمح يـَرحَُجُوُكمح أَوح يَُعيُدوُكمح َِف َملهَتَهمح َوَلنح 19َبرَزحٍق َمنحُه َولحَيتَـَلطهفح َوال ُيشح
َلُحوا َإذاً أََبداً )  َحقٌّ َوَأنه السهاَعَة ال رَيحَب َفيَها َإذح يـَتَـَناَزُعوَن ( وََكَذَلَك أَعحثـَرحنَا َعَليحَهمح لَيَـعحَلُموا َأنه َوعحَد اّلِلهَ 21تـُفح
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رَ  َياناً رَبُـُّهمح أَعحَلُم َّبَمح قَاَل الهَذيَن َغَلُبوا َعَلى أَمح َرُهمح فـََقاُلوا ابـحُنوا َعَليحَهمح بـُنـح نَـُهمح أَمح َجداً بـَيـح َهمح لََنتهَخَذنه َعَليحَهمح َمسح
َعٌة َوثَاَمنُـُهمح ( َسيَـُقوُلوَن َثالثَ 21) اً بَالحَغيحَب َويـَُقوُلوَن َسبـح   ٌة رَابَُعُهمح َكلحبُـُهمح َويـَُقوُلوَن َُخحَسٌة َساَدُسُهمح َكلحبُـُهمح َرَجح

ُهمح َأَحداً ال تَ َكلحبُـُهمح ُقلح َرِبَ  أَعحَلُم بََعدهَِتَمح َما يـَعحَلُمُهمح َإاله قََليٌل َفال َُتَاَر َفيَهمح َإاله َمَراًء ظَاَهراً وَ  تَـفحَت َفيَهمح َمنـح سح
ٍء َإّن َ فَاَعٌل َذَلَك َغداً )22) ُ َواذحُكرح رَبهَك َإَذا َنَسيَت َوُقلح َعَسى َأنح 23( َوال تـَُقوَلنه َلَشيح ( َإاله َأنح َيَشاَء اّلِله

َدَيَّن َرِبَ  ألَقـحَرَب َمنح َهَذا َرَشداً ) َفَهمح ثَ 24يـَهح عاً )( َولََبثُوا ِف َكهح ُ 25الَث َمائٍَة َسَننَي َوازحَداُدوا َتسح ( ُقلح اّلِله
َمَه َأَحداً  َأعحَلُم ِبَا لََبثُوا َلُه َغيحُب السهَمَواتَ  رَُك ِف ُحكح عح َما هَلُمح َمنح ُدونََه َمنح َوَلٍ  َوال ُيشح َواأَلرحَض أَبحَصرح بََه َوَأَسَح

َل َلَكَلَماتََه َوَلنح ِتَََد َمنح ُدونََه ُملحَتَحداً )  ( َواتحُل َما أُوَحَي َإلَيحَك َمنح 26) ( َواصحربح نـَفحَسَك 27َكَتاَب رَبَ َك ال ُمَبدَ 
َناَك َعنـحُهمح تُرَيُد زَينَ  َهُه َوال تـَعحُد َعيـح ُعوَن رَبـهُهمح بَالحَغَداَة َوالحَعَشيَ  يُرَيُدوَن َوجح نـحَياَمَع الهَذيَن َيدح ََياَة الدُّ َوال ُتَطعح  َة احلح

رَنَا َواتـهَبَع َهَواُه وََكاَن أَمحرُُه فـُُرطاً ) قُّ َمنح رَبَ ُكمح َفَمنح َشاَء فـَلحيـُؤحَمنح َوَمنح َشاَء 28َمنح َأغحَفلحَنا قـَلحَبُه َعنح ذَكح ( َوُقلح احلَح
نَا لَلظهاَلَمنَي نَاراً َأَحاَط َّبَمح ُسَراَدقـَُها وَ  ُفرح َإنها َأعحَتدح َوي الحُوُجوَه بَئحَس فـَلحَيكح َل َيشح َتَغيثُوا يـَُغاثُوا ِبَاٍء َكالحُمهح َإنح َيسح

َسَن َعَماًل )29الشهَراُب َوَساَءتح ُمرحتـََفقاً ) َر َمنح َأحح ( 31( َإنه الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َإنها ال ُنَضيُع َأجح
ٍن َِتحرَي لََئَك هَلُمح َجنهاُت َعدح َمنح حَتحَتَهمح األَنـحَهاُر ُُيَلهوحَن َفيَها َمنح َأَساَوَر َمنح َذَهٍب َويـَلحَبُسوَن ثََياباً ُخضحراً َمنح  أُوح

َتبـحَرٍق ُمتهَكَئنَي َفيَها َعَلى اأَلرَاَئَك نَعحَم الثـهَواُب َوَحُسَنتح ُمرحتـََفقاً ) َ 31ُسنُدٍس َوَإسح ( َواضحَربح هَلُمح َمَثالً َرُجَلنيح
نَـُهَما َزرحعاً )جَ  ٍل َوَجَعلحَنا بـَيـح َناُُهَا بََنخح َ َمنح َأعحَناٍب َوَحَففح َ آَتتح أُُكَلَها وملَح 32َعلحَنا أَلَحَدَُهَا َجنهتَـنيح َنهتَـنيح ( َكلحَتا اجلح

ثـَُر َمنحَك َمااًل َوَأَعزُّ ( وََكاَن َلُه ََثٌَر فـََقاَل َلَصاَحبَ 33َتظحَلمح َمنحُه َشيحئاً َوَفجهرحنَا َخالهَلَُما نـََهراً ) َه َوُهَو ُُيَاَورُُه أَنَا َأكح
َسَه قَاَل َما َأُظنُّ َأنح تََبيَد َهَذَه أََبداً )34نـََفراً ) ( َوَما َأُظنُّ السهاَعَة قَاَئَمًة َولََئنح 35( َوَدَخَل َجنهَتُه َوُهَو ظَامَلٌ لَنَـفح

اً مَ  َها ُمنَقَلباً )ُرَددحُت َإََل َرِبَ  أَلَجَدنه َخْيح ( قَاَل َلُه َصاَحُبُه َوُهَو ُُيَاَورُُه َأَكَفرحَت بَالهَذي َخَلَقَك َمنح تـَُراٍب 36نـح
رَُك َبَرِبَ  َأَحداً )37ُُثه َمنح ُنطحَفٍة ُُثه َسوهاَك َرُجاًل ) ُ َرِبَ  َوال ُأشح َت ( َوَلوحال َإذح َدَخلحَت َجنهَتَك قـُلح 38( َلَكنها ُهَو اّلِله

ُ ال قـُوهَة َإاله بَاّلِلَه َإنح تـَُرّن أَنَا أََقله َمنحَك َمااًل َوَوَلداً ) اً َمنح َجنهَتَك 39َما َشاَء اّلِله ( فـََعَسى َرِبَ  َأنح يـُؤحتََيَّن َخْيح
َبَح َصَعيداً زََلقاً ) َباناً َمنح السهَماَء فـَُتصح َها ُحسح َبَح مَ 41َويـُرحَسَل َعَليـح َتَطيَع لَُه طََلباً ( َأوح ُيصح اُؤَها َغوحراً فـََلنح َتسح

َبَح يـَُقلَ ُب َكفهيحَه َعَلى َما أَنَفَق َفيَها َوَهَي َخاَويٌَة َعَلى ُعُروَشَها َويـَُقوُل يَ 41) رَكح ( َوُأَحيَط بََثَمرََه فََأصح ا لَيحَتَّن ملَح ُأشح
قَ  ُهَو 43ونَُه َمنح ُدوَن اّلِلَه َوَما َكاَن ُمنَتَصراً )( وملَح َتُكنح َلُه َفَئٌة يَنُصرُ 42َبَرِبَ  َأَحداً ) ( ُهَناَلَك الحَواليَُة ّلَِلَه احلَح

باً ) ٌر ُعقح ٌر ثـََواباً َوَخيـح تَـَلَط بََه نـََباُت اأَلرحَض 44َخيـح نـحَيا َكَماٍء أَنَزلحَناُه َمنح السهَماَء فَاخح ََياَة الدُّ ( َواضحَربح هَلُمح َمَثَل احلح
َتَدراً )فَأَ  ٍء ُمقح ُ َعَلى ُكلَ  َشيح ُروُه الر َيَاُح وََكاَن اّلِله َبَح َهَشيماً َتذح نـحَيا َوالحَباَقَياُت 45صح ََياَة الدُّ ( الحَماُل َوالحبَـُنوَن زَيَنُة احلح

ٌر أََماًل ) ٌر َعنحَد رَبَ َك ثـََواباً َوَخيـح ََباَل وَ 46الصهاحَلَاُت َخيـح تـََرى اأَلرحَض بَارَزًَة َوَحَشرحنَاُهمح فـََلمح نـَُغاَدرح ( َويـَوحَم ُنَسْيَ ُ اجلح
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ُهمح َأَحداً ) ُتمح أَلهنح ََنحَعَل لَ 47َمنـح َناُكمح َأوهَل َمرهٍة َبلح َزَعمح ُكمح ( َوُعرَُضوا َعَلى رَبَ َك َصف اً َلَقدح َجئحُتُمونَا َكَما َخَلقح
َفَقنَي ِمها َفيَه َويـَُقوُلوَن يَا َويـحَلتَـَنا َماَل َهَذا الحَكَتاَب ال يـَُغاَدُر ( َوُوَضَع الحَكَتاُب فـَتَـَرى الحمُ 48َموحَعداً ) رََمنَي ُمشح جح

َصاَها َوَوَجُدوا َما َعَمُلوا َحاَضراً َوال َيظحَلُم رَبَُّك َأَحداً ) ُجُدوا 49َصَغْيًَة َوال َكَبْيًَة َإاله َأحح ( َوَإذح قـُلحَنا لَلحَمالَئَكَة اسح
لََياءَ آلدَ  َر رَب ََه أَفـََتتهَخُذونَُه َوُذر َيـهَتُه َأوح نَ  فـََفَسَق َعنح أَمح َمنح ُدوّن َوُهمح َلُكمح َعُدوٌّ  َم َفَسَجُدوا َإاله َإبحَليَس َكاَن َمنح اجلَح

تـُُهمح َخلحَق السهَمَواتَ 51بَئحَس لَلظهاَلَمنَي َبَداًل ) َهدح أَنُفَسَهمح َوَما ُكنُت ُمتهَخَذ  َواأَلرحَض َوال َخلحقَ  ( َما َأشح
نَـُهمح 51الحُمَضلَ نَي َعُضداً ) َتَجيُبوا هَلُمح َوَجَعلحَنا بـَيـح ُتمح َفَدَعوحُهمح فـََلمح َيسح ( َويـَوحَم يـَُقوُل نَاُدوا ُشرََكاَئي الهَذيَن َزَعمح

رَُموَن النهاَر َفظَنُّوا أَنـهُهمح ُمَواقَ 52َموحبَقاً ) َها َمصحرَفاً )( َورََأى الحُمجح ( َوَلَقدح َصرهفـحَنا ِف َهَذا 53ُعوَها وملَح َيََُدوا َعنـح
ٍء َجَداًل ) ثـََر َشيح َُدى 54الحُقرحآَن لَلنهاَس َمنح ُكلَ  َمَثٍل وََكاَن اإَلنَساُن َأكح ( َوَما َمَنَع النهاَس َأنح يـُؤحَمُنوا َإذح َجاَءُهمح اهلح

تَـغحَفُروا رَبـهُهمح َإاله  ( َوَما نـُرحَسُل الحُمرحَسَلنَي َإاله ُمَبشَ رَيَن 55 َأنح تَأحتَيَـُهمح ُسنهُة اأَلوهَلنَي أَوح يَأحتَيَـُهمح الحَعَذاُب قـُُباًل )َوَيسح
قه َواَّتهَُذوا آيَاِت َوَما أُنحَذُروا َحُضوا بََه احلَح ( َوَمنح َأظحَلُم ِمهنح 56ُهُزواً ) َوُمنَذرَيَن َوَُيَاَدُل الهَذيَن َكَفُروا بَالحَباَطَل لَُيدح

َها َوَنَسَي َما َقدهَمتح َيَداُه َإنها َجَعلحَنا َعَلى قـُُلوَّبَمح َأَكنهًة َأنح  َر بَآيَاَت رَب ََه فََأعحَرَض َعنـح َقُهوُه َوَِف آَذاَِنَمح َوقحراً ذُكَ  يـَفح
َتُدوا َإذاً  َُدى فـََلنح يـَهح ُعُهمح َإََل اهلح ََة َلوح يـَُؤاَخُذُهمح ِبَا َكَسُبوا لََعجهَل هَلُمح 57أََبداً ) َوَإنح َتدح ( َورَبَُّك الحَغُفوُر ُذو الرهمحح

َلَكَهمح 58الحَعَذاَب َبلح هَلُمح َموحَعٌد َلنح َيََُدوا َمنح ُدونََه َموحَئالً ) َناُهمح َلمها ظََلُموا َوَجَعلحَنا َلَمهح َلكح ( َوتَلحَك الحُقَرى َأهح
َريحَن أَوح أَمحَضَي ُحُقباً )59َعداً )َموح  ( فـََلمها بـََلَغا َُمحَمَع 61( َوَإذح قَاَل ُموَسى لََفَتاُه ال أَبـحرَُح َحَّته أَبـحُلَغ َُمحَمَع الحَبحح

َر َسَرباً ) ُه آتََنا َغَداَءنَا َلَقدح َلَقيَنا َمنح َسَفرَنَا ( فـََلمها َجاَوزَا قَاَل لََفَتا61بـَيحَنَهَما َنَسَيا ُحوتـَُهَما فَاَّتهََذ َسَبيَلُه ِف الحَبحح
وَت َوَما أَنحَساّن َإاله الشهيحطَاُن َأنح أَذحكُ 62َهَذا َنَصباً ) رََة فََإّن َ َنَسيُت احلُح َرُه َواَّتهََذ ( قَاَل أَرَأَيحَت َإذح َأَويـحَنا َإََل الصهخح

َر َعَجباً ) ( فـََوَجَدا َعبحداً َمنح َعَباَدنَا 64َلَك َما ُكنها نـَبحَغ فَارحَتدها َعَلى آثَارََُهَا َقَصصاً )( قَاَل ذَ 63َسَبيَلُه َِف الحَبحح
َناُه َمنح َلُدنها َعلحماً ) ًَة َمنح َعنحَدنَا َوَعلهمح َناُه َرمحح َت 65آتـَيـح ( قَاَل َلُه ُموَسى َهلح أَتهَبُعَك َعَلى َأنح تـَُعلَ َمَّن ِمها ُعلَ مح

اً )66داً )ُرشح  َتَطيَع َمَعي َصربح اً )67( قَاَل َإنهَك َلنح َتسح ( قَاَل 68( وََكيحَف َتصحربُ َعَلى َما ملَح حتَُطح بََه ُخربح
ُ َصاَبراً َوال أَعحَصي َلَك أَمحراً ) ٍء َحَّته 69َسَتَجُدّن َإنح َشاَء اّلِله أَلحَّن َعنح َشيح َدَث ( قَاَل فََإنح اتـهبَـعحَتَّن َفال َتسح  ُأحح

راً ) َلَها َلَقدح َجئحَت َشيحئاً 71َلَك َمنحُه ذَكح َإمحراً ( فَانطََلَقا َحَّته َإَذا رََكَبا َِف السهَفيَنَة َخَرقـََها قَاَل َأَخَرقـحتَـَها لَتُـغحرََق أَهح
اً )71) َتَطيَع َمَعي َصربح راً ( قَاَل ال تـَُؤاَخذحّن 72( قَاَل َأملَح أَُقلح إَنهَك َلنح َتسح  ِبَا َنَسيُت َوال تـُرحَهقحَّن َمنح أَمحرَي ُعسح
راً )( فَانطََلَقا َحَّته َإَذا لََقَيا ُغالماً فـََقتَـَلُه قَاَل أَقـَتَـلحَت نـَفحساً زََكيهًة بََغْيحَ نـَفحٍس َلَقدح َجئحَت َشيحئاً 73) ( قَاَل 74 ُنكح

َتَطيَع َمَعي َصربح  ٍء بـَعحَدَها َفال ُتَصاَحبحَّن َقدح بـََلغحَت َمنح 75اً )َأملَح أَُقلح َلَك َإنهَك َلنح َتسح ( قَاَل َإنح َسأَلحُتَك َعنح َشيح
راً ) َلَها فَأَبـَوحا َأنح ُيَضيَ ُفوُُهَا فـََوَجَدا َفيَها َجدَ 76َلُدّن َ ُعذح َتطحَعَما أَهح َل قـَرحيٍَة اسح اراً يُرَيُد ( فَانطََلَقا َحَّته َإَذا أَتـََيا أَهح
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راً )َأنح يَ  َت َعَليحَه َأجح ( قَاَل َهَذا َفَراُق بـَيحَّن َوبـَيحَنَك َسأُنـَبَ ُئَك بََتأحَويَل َما ملَح 77نَقضه فَأَقَاَمُه قَاَل َلوح َشئحَت الَّتهَذح
اً ) َتَطعح َعَليحَه َصربح َر فََأَردح 78َتسح ُت َأنح َأَعيبَـَها وََكاَن َورَاَءُهمح ( أَمها السهَفيَنُة َفَكاَنتح َلَمَساَكنَي يـَعحَمُلوَن ِف الحَبحح

باً ) راً )79َمَلٌك يَأحُخُذ ُكله َسَفيَنٍة َغصح َ َفَخَشيَنا َأنح يـُرحَهَقُهَما طُغحَياناً وَُكفح ( 81( َوأَمها الحُغالُم َفَكاَن أَبـََواُه ُمؤحَمنَـنيح
اً َمنحُه زََكاًة وَ  اً )فََأَردحنَا َأنح يـُبحَدهَلَُما رَبُـُّهَما َخْيح َ ِف الحَمَديَنَة وََكاَن 81أَقـحَرَب ُرمحح َ يََتيَمنيح َداُر َفَكاَن لَُغالَمنيح ( َوأَمها اجلَح

رََجا َكنَزُُهَا رَ  َتخح ُلَغا َأُشدهُُهَا َوَيسح ًَة َمنح رَبَ َك َوَما فـَعَ حَتحَتُه َكنٌز هَلَُما وََكاَن أَبُوُُهَا َصاحَلاً فََأرَاَد رَبَُّك َأنح يـَبـح لحُتُه َعنح محح
اً ) َتَطعح َعَليحَه َصربح راً 82أَمحرَي َذَلَك تَأحَويُل َما ملَح َتسح َ ُقلح َسأَتـحُلو َعَليحُكمح َمنحُه ذَكح أَُلوَنَك َعنح َذي الحَقرحنـَنيح ( َوَيسح

ٍء َسَبباً )83) َناُه َمنح ُكلَ  َشيح ( َحَّته َإَذا بـََلَغ َمغحَرَب 85َبباً )( فَأَتـحَبَع سَ 84( َإنها َمكهنها َلُه َِف اأَلرحَض َوآتـَيـح
َ َإمها َأنح تـَُعذ َ  َئٍة َوَوَجَد َعنحَدَها قـَوحماً قـُلحَنا يَا َذا الحَقرحنـَنيح ٍ محََ َس َوَجَدَها تـَغحُرُب ِف َعنيح َب َوَإمها َأنح تـَتهَخَذ َفيَهمح الشهمح

ناً ) بُ 86ُحسح راً )( قَاَل أَمها َمنح ظََلَم َفَسوحَف نـَُعذَ  بُُه َعَذاباً ُنكح ( َوأَمها َمنح آَمَن َوَعَمَل 87ُه ُُثه يـَُردُّ َإََل رَب ََه فـَيُـَعذَ 
راً ) ََن َوَسنَـُقوُل َلُه َمنح أَمحرَنَا ُيسح سح َس 89( ُُثه أَتـحَبَع َسَبباً )88َصاحَلاً فـََلُه َجَزاًء احلُح ( َحَّته َإَذا بـََلَغ َمطحَلَع الشهمح

اً )َوَجَدَها تَ  اً )91طحُلُع َعَلى قـَوحٍم ملَح ََنحَعلح هَلُمح َمنح ُدوَِنَا َسَتح ( ُُثه أَتـحَبَع 91( َكَذَلَك َوَقدح َأَحطحَنا ِبَا َلَديحَه ُخربح
َقُهوَن قـَوحالً )92َسَبباً ) َ السهدهيحَن َوَجَد َمنح ُدوَِنََما قـَوحماً ال َيَكاُدوَن يـَفح ( قَاُلوا يَا َذا 93( َحَّته َإَذا بـََلَغ بـَنيح

نَـَنا َسُدوَن ِف اأَلرحَض فـََهلح ََنحَعُل َلَك َخرحجاً َعَلى َأنح َِتحَعَل بـَيـح َ َإنه يَأحُجوَج َوَمأحُجوَج ُمفح اً  الحَقرحنـَنيح نَـُهمح َسد  َوبـَيـح
َنُكمح 94) َعلح بـَيـح ٌر فََأَعيُنوّن بَُقوهٍة َأجح نَـُهمح َردحماً )( قَاَل َما َمكهَنَّن َفيَه َرِبَ  َخيـح َديَد َحَّته َإَذا 95َوبـَيـح ( آُتوّن زُبـََر احلَح

َ قَاَل انُفُخوا َحَّته َإَذا َجَعَلُه نَاراً قَاَل آتُوّن أُفحرَغح َعَليحَه َقطحراً ) َ الصهَدفـَنيح َتطَاُعوا َأنح 96َساَوى بـَنيح ( َفَما اسح
باً ) َتطَاُعوا لَُه نـَقح ٌَة َمنح َرِبَ  فََإَذا َجاَء َوعحُد َرِبَ  َجَعَلُه دَكهاَء وََكاَن َوعحُد َرِبَ  ( قَ 97َيظحَهُروُه َوَما اسح اَل َهَذا َرمحح

َنا بـَعحَضُهمح يـَوحَمَئٍذ ََيُوُج َِف بـَعحٍض َونَُفَخ ِف الصُّوَر َفَجَمعحَناُهمح ََجحعاً )98َحق اً ) َنا َجَهنهَم 99( َوتـَرَكح ( َوَعَرضح
َتَطيُعوَن ََسحعاً )111َفرَيَن َعرحضاً )يـَوحَمَئٍذ لَلحَكا رَي وََكانُوا ال َيسح ( 111( الهَذيَن َكاَنتح أَعحيـُنُـُهمح ِف َغطَاٍء َعنح ذَكح

نَا َجَهنهَم لَلحَكاَفرَيَن نُـ  لََياَء َإنها أَعحَتدح ( ُقلح َهلح 112ُزاًل )أََفَحَسَب الهَذيَن َكَفُروا أَنح يـَتهَخُذوا َعَباَدي َمنح ُدوّن َأوح
َسرَيَن َأعحَمااًل ) نـحَيا َوُهمح َُيحَسُبوَن أَنـهُهمح ُُيحَسُنوَن ُصنحعاً 113نـَُنبَ ُئُكمح بَاأَلخح ََياَة الدُّ ( الهَذيَن َضله َسعحيُـُهمح ِف احلح

( َذَلَك 115نَُقيُم هَلُمح يـَوحَم الحَقَياَمَة َوزحناً ) ( أُولََئَك الهَذيَن َكَفُروا بَآيَاَت َرّبَ َمح َولََقائََه َفَحَبَطتح أَعحَماهُلُمح َفال114)
( َإنه الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َكاَنتح هَلُمح 116َجَزاُؤُهمح َجَهنهُم ِبَا َكَفُروا َواَّتهَُذوا آيَاِت َوُرُسَلي ُهُزواً )

َس نـُُزاًل ) َها َحَواًل )( َخاَلَديَن َفيهَ 117َجنهاُت الحَفرحَدوح ُر َمَداداً َلَكَلَماَت 118ا ال يـَبـحُغوَن َعنـح ( ُقلح َلوح َكاَن الحَبحح
َنا ِبَثحَلَه َمَدداً ) ُر قـَبحَل َأنح تَنَفَد َكَلَماُت َرِبَ  َوَلوح َجئـح َا 119َرِبَ  لََنَفَد الحَبحح َا أَنَا َبَشٌر َمثـحُلُكمح يُوَحى َإَله أَّنه ( ُقلح َإَّنه

رَكح بََعَباَدَة رَب ََه َأَحدَإهَلُكُ   (111اً )مح َإَلٌه َواَحٌد َفَمنح َكاَن يـَرحُجوا لََقاَء رَب ََه فـَلحيَـعحَملح َعَماًل َصاحَلاً َوال ُيشح
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 سورة مرمي -19
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ََة رَبَ َك َعبحَدُه زََكرَيها )1كهيعص ) ُر َرمحح ( قَاَل َربَ  َإّن َ َوَهَن الحَعظحُم َمّنَ  3َخَفي اً ) ( َإذح نَاَدى رَبهُه َنَداءً 2( ذَكح
تَـَعَل الرهأحُس َشيحباً وملَح َأُكنح َبُدَعاَئَك َربَ  َشَقي اً ) َرَأِت َعاَقراً فـََهبح 4َواشح ( َوَإّن َ َخفحُت الحَمَواَلَ َمنح َورَاَئي وََكاَنتح امح

َعلحُه َربَ  َرَضي اً )( يَرَُثَّن وَ 5َل َمنح َلُدنحَك َولَي اً ) ُُه َُيحََي 6يََرُث َمنح آَل يـَعحُقوَب َواجح ُرَك بَُغالٍم اَسح ( يَا زََكرَيها َإنها نـَُبشَ 
ي اً ) َرَأِت َعاَقراً َوَقدح بـََلغحُت َمنح الحَكرَبَ 7ملَح ََنحَعلح َلُه َمنح قـَبحُل َسََ ( 8 َعَتي اً )( قَاَل َربَ  َأَنه َيُكوُن َل ُغالٌم وََكاَنتح امح

ُتَك َمنح قـَبحُل وملَح َتُك َشيحئاً ) ٌ َوَقدح َخَلقح َعل َل آيًَة قَاَل آيـَُتَك 9قَاَل َكَذَلَك قَاَل رَبَُّك ُهَو َعَليه َهنيَ  ( قَاَل َربَ  اجح
رَ 11َأاله ُتَكلَ َم النهاَس َثالَث لََياٍل َسوَي اً ) َرًة َوَعَشي اً ( َفَخرََج َعَلى قـَوحَمَه َمنح الحَمحح اَب فََأوحَحى َإلَيحَهمح َأنح َسبَ ُحوا بُكح

َم َصَبي اً )11) كح َناُه احلُح ( َوبـَر اً 13( َوَحَنانَاً َمنح َلُدنها َوزََكاًة وََكاَن تََقي اً )12( يَا َُيحََي ُخذح الحَكَتاَب بَُقوهٍة َوآتـَيـح
( َواذحُكرح ِف 15( َوَسالٌم َعَليحَه يـَوحَم ُوَلَد َويـَوحَم ََيُوُت َويـَوحَم يـُبـحَعُث َحي اً )14َبَواَلَديحَه وملَح َيُكنح َجبهاراً َعَصي اً )

َلَها َمَكاناً َشرحَقي اً ) َها ُروَحَنا فـََتَمثهَل 16الحَكَتاَب َمرحمَيَ َإذح انَتَبَذتح َمنح َأهح ( فَاَّتهََذتح َمنح ُدوَِنَمح َحَجاباً فََأرحَسلحَنا َإلَيـح
َا أَنَا َرُسوُل رَبَ َك أَلَهَب َلَك 18( قَاَلتح َإّن َ أَُعوُذ بَالرهمححََن َمنحَك َإنح ُكنَت تََقي اً )17ا َبَشراً َسوَي اً )هلََ  ( قَاَل َإَّنه

َّن َبَشٌر وملَح َأُكنح بََغي اً )19ُغالماً زََكي اً ) اَل َكَذَلَك قَاَل رَبَُّك ُهَو ( قَ 21( قَاَلتح َأَنه َيُكوُن َل ُغالٌم وملَح ََيحَسسح
َضي اً ) ًَة َمنها وََكاَن أَمحراً َمقح َعَلُه آيًَة لَلنهاَس َوَرمحح ٌ َولََنجح ( 22( َفَحَمَلتحُه فَانَتَبَذتح بََه َمَكاناً َقَصي اً )21َعَليه َهنيَ 

َلَة قَاَلتح يَا لَيحَتَّن مَ  ياً َمنحَسي اً )فََأَجاَءَها الحَمَخاُض َإََل َجذحَع النهخح ( فـََناَداَها َمنح حَتحَتَها 23تُّ قـَبحَل َهَذا وَُكنُت َنسح
َلَة ُتَساَقطح َعَليحَك ُرطَباً َجَني اً )24َأاله حَتحَزّن َقدح َجَعَل رَبَُّك حَتحَتَك َسرَي اً ) ( َفُكَلي 25( َوُهز َي َإلَيحَك َِبَذحَع النهخح

َرِب َوقـَر َي َعيحناً فَإَ  ( 26مها تـََريحَن َمنح الحَبَشَر َأَحداً فـَُقوَل َإّن َ َنَذرحُت لَلرهمححََن َصوحماً فـََلنح ُأَكلَ َم الحيَـوحَم َإنَسي اً )َواشح
َت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوَك 27فَأََتتح بََه قـَوحَمَها حَتحَمُلُه قَاُلوا يَا َمرحمَيُ َلَقدح َجئحَت َشيحئاً َفرَي اً ) َرأَ َسوحٍء َوَما  ( يَا ُأخح امح

َد َصَبي اً )28َكاَنتح أُمَُّك بََغي اً ) ( قَاَل َإّن َ َعبحُد اّلِلَه آتَاّن 29( فََأَشاَرتح َإلَيحَه قَاُلوا َكيحَف ُنَكلَ ُم َمنح َكاَن ِف الحَمهح
( َوبـَر اً 31َصاّن بَالصهالَة َوالزهَكاَة َما ُدمحُت َحي اً )َوَأوح  ( َوَجَعَلَّن ُمَبارَكاً أَيحَن َما ُكنُت 31الحَكَتاَب َوَجَعَلَّن نََبي اً )

ُت َويـَوحَم أَُموُت َويـَوحَم أُبـحَعُث َحي اً )32َبَواَلَدِت وملَح ََيحَعلحَّن َجبهاراً َشَقي اً ) ( َذَلَك 33( َوالسهالُم َعَليه يـَوحَم ُوَلدح
قَ  الهَذي  َا 34َفيَه ََيحتَـُروَن )َعيَسى ابحُن َمرحمَيَ قـَوحَل احلَح ( َما َكاَن ّلَِلَه َأنح يـَتهَخَذ َمنح َوَلٍد ُسبحَحانَُه َإَذا َقَضى أَمحراً فََإَّنه

َتَقيٌم )35يـَُقوُل َلُه ُكنح فـََيُكوُن ) َزاُب َمنح 36( َوَإنه اّلِلَه َرِبَ  َورَبُُّكمح فَاعحُبُدوُه َهَذا َصَراٌط ُمسح تَـَلَف اأَلحح ( فَاخح
َهَد يـَوحٍم َعَظيٍم )بـَيح  عح َّبَمح َوأَبحَصرح يـَوحَم يَأحتُونـََنا َلَكنح الظهاَلُموَن الحيَـوحَم ِف 37َنَهمح فـََويحٌل لَلهَذيَن َكَفُروا َمنح َمشح ( َأَسَح
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َلٍة َوُهمح ال 38َضالٍل ُمَبنٍي ) ُر َوُهمح ِف َغفح َرَة َإذح ُقَضَي اأَلمح سح ( إَنها ََنحُن نََرُث 39يـُؤحَمُنوَن )( َوأَنَذرحُهمح يـَوحَم احلَح
َنا يـُرحَجُعوَن ) َها َوَإلَيـح يقاً نََبي اً )41اأَلرحَض َوَمنح َعَليـح ( َإذح قَاَل ألَبَيَه 41( َواذحُكرح ِف الحَكَتاَب َإبـحرَاَهيَم َإنهُه َكاَن َصدَ 

َمُع َوال يـُبحَصُر َوال يـُغحَّن  ( يَا أََبَت َإّن َ َقدح َجاَءّن َمنح الحَعلحَم َما ملَح 42َعنحَك َشيحئاً ) يَا أََبَت مَلَ تـَعحُبُد َما ال َيسح
َدَك َصرَاطاً َسوَي اً ) ( يَا 44( يَا أََبَت ال تـَعحُبدح الشهيحطَاَن َإنه الشهيحطَاَن َكاَن لَلرهمححََن َعَصي اً )43يَأحَتَك فَاتهَبعحَّن أَهح

( قَاَل أَرَاَغٌب أَنحَت َعنح آهَلََت يَا 45َك َعَذاٌب َمنح الرهمححََن فـََتُكوَن لَلشهيحطَاَن َولَي اً )أََبَت َإّن َ َأَخاُف َأنح ََيَسه 
ُجرحّن َمَلي اً ) تَـغحَفُر َلَك َرِبَ  َإنهُه َكاَن ِب َحَفي  46َإبحراَهيُم لََئنح ملَح تَنَتَه أَلرحَُجَنهَك َواهح اً ( قَاَل َسالٌم َعَليحَك َسَأسح

ُعوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َوأَدحُعو َرِبَ  َعَسى َأاله َأُكوَن َبُدَعاَء َرِبَ  َشَقي اً )47) ( فـََلمها اعحتَـَزهَلُمح 48( َوأَعحَتزَُلُكمح َوَما َتدح
َحَق َويـَعحُقوَب وَُكالًّ َجَعلحَنا نََبي اً ) َنا َلُه َإسح ََتَنا َوَجَعلحَنا هَلُمح 49َوَما يـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َوَهبـح َنا هَلُمح َمنح َرمحح ( َوَوَهبـح

ٍق َعَلي اً ) ( َونَاَديـحَناُه َمنح َجاَنَب 51( َواذحُكرح ِف الحَكَتاَب ُموَسى َإنهُه َكاَن ُُمحَلصاً وََكاَن َرُسواًل نََبي اً )51َلَساَن َصدح
ََن َوقـَرهبـحَناُه َنََي اً ) ََتَنا َأَخاُه َهاُروَن نََبي اً )( َوَوهَ 52الطُّوَر اأَلَيح َنا َلُه َمنح َرمحح َاَعيَل َإنهُه  53بـح ( َواذحُكرح َِف الحَكَتاَب َإَسح

َلُه بَالصهالَة َوالزهَكاَة وََكاَن َعنحَد رَب ََه َمرحَضي اً )54َكاَن َصاَدَق الحَوعحَد وََكاَن َرُسواًل نََبي اً ) رح ( َواذحكُ 55( وََكاَن يَأحُمُر َأهح
يقاً نََبي اً ) ُ َعَليحَهمح َمنح 57( َوَرفـَعحَناُه َمَكاناً َعَلي اً )56ِف الحَكَتاَب َإدحرَيَس إَنهُه َكاَن َصدَ  لََئَك الهَذيَن أَنـحَعَم اّلِله ( أُوح

َنا َإَذا تـُتـحَلى َعَليحَهمح النهَبيَ نَي َمنح ُذر َيهَة آَدَم َوِمهنح مَحَلحَنا َمَع نُوٍح َوَمنح ُذر َيهَة َإبـحَراَهيَم  َتبَـيـح رَائَيَل َوِمهنح َهَديـحَنا َواجح َوَإسح
( َفَخَلَف َمنح بـَعحَدَهمح َخلحٌف َأَضاُعوا الصهالَة َواتـهبَـُعوا الشهَهَواَت َفَسوحَف 58آيَاُت الرهمححََن َخرُّوا ُسجهداً َوُبَكي اً )

َنهَة َوال يُظحَلُموَن َشيحئاً )( َإاله َمنح تَاَب وَ 59يـَلحَقوحَن َغي اً ) ُخُلوَن اجلح لََئَك َيدح ( َجنهاَت 61آَمَن َوَعَمَل َصاحَلاً فَُأوح
ٍن الهَت َوَعَد الرهمححَُن َعَباَدُه بَالحَغيحَب َإنهُه َكاَن َوعحُدُه َمأحتَي اً ) َمُعوَن َفيَها لَغحواً َإاله َسالماً َوهَلُمح رَزحقـُهُ 61َعدح مح ( ال َيسح

َرًة َوَعَشي اً ) َنهُة الهَت نُوَرُث َمنح َعَباَدنَا َمنح َكاَن تََقي اً )62َفيَها ُبكح َر رَبَ َك َلُه َما 63( تَلحَك اجلح ( َوَما نـَتَـنَـزهُل َإاله بََأمح
َ َذَلَك َوَما َكاَن رَبَُّك َنَسي اً ) َ أَيحَديَنا َوَما َخلحَفَنا َوَما بـَنيح ُه  السهَمَواتَ ( َربُّ 64بـَنيح نَـُهَما فَاعحُبدح َواأَلرحَض َوَما بـَيـح

ي اً ) رَُج َحي اً )65َواصحَطربح لََعَباَدتََه َهلح تـَعحَلُم َلُه َسََ ( أََوال َيذحُكُر 66( َويـَُقوُل اإَلنَساُن أََئَذا َما َمتُّ َلَسوحَف ُأخح
َناُه َمنح قـَبحُل وملَح َيُكنح شَ  َضَرنـهُهمح َحوحَل َجَهنهَم 67يحئاً )اإَلنَساُن أَنها َخَلقح ُشَرنـهُهمح َوالشهَياَطنَي ُُثه لَُنحح ( فـََورَبَ َك لََنحح

ُن أَعحَلُم بَالهَذيَن ُهمح أَوحََل َّبَا 69( ُُثه لََننزََعنه َمنح ُكلَ  َشيَعٍة أَيُـُّهمح َأَشدُّ َعَلى الرهمححََن َعَتي اً )68َجَثي اً ) ( ُُثه لََنحح
َضي اً )71َلي اً )صَ  ( ُُثه نـَُنجَ ي الهَذيَن اتـهَقوحا َوَنَذُر الظهاَلَمنَي 71( َوَإنح َمنحُكمح َإاله َوارَُدَها َكاَن َعَلى رَبَ َك َحتحماً َمقح

َسُن ( َوَإَذا تـُتـحَلى َعَليحَهمح آيَاتـَُنا بـَيَ َناٍت قَاَل الهَذيَن َكَفُروا لَلهَذيَن آمَ 72َفيَها َجَثي اً ) ٌر َمَقاماً َوَأحح َ َخيـح ُنوا َأيُّ الحَفرَيَقنيح
َسُن أَثَاثاً َورَئحياً )73َنَدي اً ) َلُهمح َمنح قـَرحٍن ُهمح َأحح َنا قـَبـح َلكح ُددح َلُه 74( وََكمح َأهح ( ُقلح َمنح َكاَن ِف الضهالَلَة فـَلحَيمح

ا الحَعَذاَب َوَإمها السهاَعَة َفَسيَـعحَلُموَن َمنح ُهَو َشرٌّ َمَكاناً َوَأضحَعُف ُجنداً الرهمححَُن َمد اً َحَّته َإَذا رَأَوحا َما يُوَعُدوَن َإمه 
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ٌر َمَرد اً 75) ٌر َعنحَد رَبَ َك ثـََواباً َوَخيـح َتَدوحا ُهًدى َوالحَباَقَياُت الصهاحَلَاُت َخيـح ُ الهَذيَن اهح ( أَفـََرأَيحَت 76) ( َويَزَيُد اّلِله
داً )77بَآيَاتََنا َوقَاَل ألوتـَنَيه َماالً َوَوَلداً )الهَذي َكَفَر  ُتُب 78( أَاطهَلَع الحَغيحَب أَمح اَّتهََذ َعنحَد الرهمححََن َعهح ( َكاله َسَنكح

نح ُدوَن اّلِلَه آهَلًَة لََيُكونُوا ( َواَّتهَُذوا مَ 81( َونَرَثُُه َما يـَُقوُل َويَأحتَيَنا فـَرحداً )79َما يـَُقوُل َوََّنُدُّ َلُه َمنح الحَعَذاَب َمد اً )
ُفُروَن بََعَباَدَِتَمح َوَيُكونُوَن َعَليحَهمح َضد اً )81هَلُمح َعز اً ) ( َأملَح تـََرى أَنها أَرحَسلحَنا الشهَياَطنَي َعَلى 82( َكاله َسَيكح

َا نَـ 83الحَكاَفرَيَن تـَُؤزُُّهمح أَز اً ) اً )( َفال تـَعحَجلح َعَليحَهمح َإَّنه ( يـَوحَم ََنحُشُر الحُمتهَقنَي َإََل الرهمححََن َوفحداً 84ُعدُّ هَلُمح َعد 
رََمنَي َإََل َجَهنهَم َورحداً )85) داً )86( َوَنُسوُق الحُمجح ( 87( ال ََيحَلُكوَن الشهَفاَعَة َإاله َمنح اَّتهََذ َعنحَد الرهمححََن َعهح

( َتَكاُد السهَمَواُت يـَتَـَفطهرحَن َمنحُه َوتَنَشقُّ اأَلرحُض َوَّتََرُّ 89( َلَقدح َجئحُتمح َشيحئاً َإد اً )88داً )َوقَاُلوا اَّتهََذ الرهمححَُن َولَ 
اً ) ََباُل َهد  ( َإنح ُكلُّ َمنح ِف 92( َوَما يـَنحَبَغي لَلرهمححََن َأنح يـَتهَخَذ َوَلداً )91( َأنح َدَعوحا لَلرهمححََن َوَلداً )91اجلح

َصاُهمح َوَعدهُهمح َعد اً )93َواأَلرحَض َإاله آِت الرهمححََن َعبحداً ) السهَمَواتَ  ( وَُكلُُّهمح آتَيَه يـَوحَم الحَقَياَمَة فـَرحداً 94( لََقدح َأحح
َعُل هَلُمح الرهمححَُن ُود اً )95) َر بََه ( فََإَّنهَ 96( َإنه الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َسَيجح ا َيسهرحنَاُه بََلَساَنَك لَتَُبشَ 

اً ) زاً 97الحُمتهَقنَي َوتُنَذَر بََه قـَوحماً ُلد  َمُع هَلُمح رَكح ُهمح َمنح َأَحٍد أَوح َتسح َلُهمح َمنح قـَرحٍن َهلح حتَُسُّ َمنـح َنا قـَبـح َلكح ( وََكمح أَهح
(98) 

 سورة طـه -21
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َقى )( َما أَنـحزَ 1طه )  ( تَنزَياًل ِمهنح َخَلَق اأَلرحَض َوالسهَمَواتَ 3( َإاله َتذحَكَرًة َلَمنح َُيحَشى )2لحَنا َعَليحَك الحُقرحآَن لََتشح
تَـَوى )4الحُعال ) نَـُهَما َوَما حَتحَت ا ( َلُه َما ِف السهَمَواتَ 5( الرهمححَُن َعَلى الحَعرحَش اسح لثـهَرى َوَما ِف اأَلرحَض َوَما بـَيـح

َفى )6) ََن )7( َوَإنح َِتحَهرح بَالحَقوحَل فََإنهُه يـَعحَلُم السَ ره َوَأخح سح َاُء احلُح ُ ال َإَلَه َإاله ُهَو َلُه اأَلَسح ( َوَهلح أَتَاَك 8( اّلِله
ُت نَاراً َلَعلَ ي آ9َحَديُث ُموَسى ) ُكُثوا َإّن َ آَنسح َلَه امح َها بََقَبٍس َأوح َأَجُد َعَلى ( َإذح رََأى نَاراً فـََقاَل أَلهح تَيُكمح َمنـح

َلعح نـَعحَليحَك َإنهَك بَالحَواَدي الحُمَقدهَس ُطًوى 11( فـََلمها أَتَاَها نُوَدي يَا ُموَسى )11النهاَر ُهًدى ) ( َإّن َ أَنَا رَبَُّك فَاخح
َتَمعح َلَما يُوَحى )12) تَـرحُتَك فَاسح رَي )( إَنهَّن أَنَا ا13( َوأَنَا اخح ّن َوأََقمح الصهالَة َلذَكح ُ ال َإَلَه َإاله أَنَا فَاعحُبدح ( 14ّلِله

َعى ) َزى ُكلُّ نـَفحٍس ِبَا َتسح َفيَها لَُتجح َها َمنح ال يـُؤحَمُن َّبَا َواتـهَبَع 15َإنه السهاَعَة آتََيٌة َأَكاُد ُأخح ( َفال َيُصدهنهَك َعنـح
َها َوأَُهشُّ َّبَا َعَلى َغَنَمي 17َك بََيَميَنَك يَا ُموَسى )( َوَما تَلح 16َهَواُه فـَتَـرحَدى ) ( قَاَل َهَي َعَصاَي أَتـَوَكهأُ َعَليـح

َرى ) َعى )19( قَاَل أَلحَقَها يَا ُموَسى )18َوَلَ َفيَها َمآَرُب ُأخح َها َوال 21( فَأَلحَقاَها فََإَذا َهَي َحيهٌة َتسح ( قَاَل ُخذح
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َرى )21ْيَتـََها اأُلوََل )ََّتَفح َسُنَعيُدَها سَ  ُممح َيَدَك َإََل َجَناَحَك ََّتحرُجح بـَيحَضاَء َمنح َغْيحَ ُسوٍء آيًَة ُأخح ( 22( َواضح
رَي )24( اذحَهبح َإََل َفرحَعوحَن َإنهُه طََغى )23لَُنرََيَك َمنح آيَاتََنا الحُكبـحَرى ) رَحح َل َصدح ( َوَيسَ رح َل 25( قَاَل َربَ  اشح

َدًة َمنح َلَساّن )26ي )أَمحرَ  ُللح ُعقح َقُهوا قـَوحَل )27( َواحح َلي )28( يـَفح َعلح َل َوزَيراً َمنح أَهح ( َهاُروَن 29( َواجح
ُددح بََه أَزحرَي )31َأَخي ) ُه ِف أَمحرَي )31( اشح رَكح ( 34( َوَنذحُكَرَك َكَثْياً )33( َكيح ُنَسبَ َحَك َكَثْياً )32( َوَأشح
َرى )36( قَاَل َقدح أُوتَيَت ُسؤحَلَك يَا ُموَسى )35َت بََنا َبَصْياً )َإنهَك ُكنح  ( َإذح 37( َولََقدح َمنَـنها َعَليحَك َمرهًة ُأخح

َنا َإََل أُمَ َك َما يُوَحى ) ُه َعُدوٌّ َل ( َأنح اقحَذَفيَه ِف التهابُوَت فَاقحَذَفيَه ِف الحَيمَ  فـَلحيُـلحَقَه الحَيمُّ بَالسهاَحَل 38َأوحَحيـح يَأحُخذح
َنَع َعَلى َعيحَّن ) ُتَك فـَتَـُقوُل َهلح أَُدلُُّكمح َعَلى َمنح 39َوَعُدوٌّ َلُه َوأَلحَقيحُت َعَليحَك حَمَبهًة َمّنَ  َولَُتصح ( َإذح ََتحَشي ُأخح

نُـَها َوال حَتحَزَن َوقـَتَـلحَت  ُفُلُه فـََرَجعحَناَك َإََل أُمَ َك َكيح تـََقره َعيـح َناَك َمنح الحَغمَ  َوفـَتَـنهاَك فـُُتوناً فـََلَبثحَت َسَننَي َيكح يـح نـَفحساً فـََنجه
َيَن ُُثه َجئحَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى ) َل َمدح ( اذحَهبح أَنحَت َوَأُخوَك بَآيَاِت َوال 41( َواصحطَنَـعحُتَك لَنَـفحَسي )41ِف أَهح

رَي ) ( قَاال 44( فـَُقوال َلُه قـَوحالً لَيَ ناً لََعلهُه يـََتذَكهُر أَوح َُيحَشى )43وحَن َإنهُه طََغى )( اذحَهَبا َإََل َفرحعَ 42تََنَيا َِف ذَكح
َنا أَوح َأنح َيطحَغى ) ُرَط َعَليـح ( فَأحتََياُه فـَُقوال 46( قَاَل ال ََّتَافَا َإنهَّن َمَعُكَما َأَسحَُع َوأََرى )45رَبـهَنا َإنـهَنا ََنَاُف َأنح يـَفح

َناَك بَآيٍَة َمنح رَبَ َك َوالسهالُم عَ َإنه  بـحُهمح َقدح َجئـح َرائَيَل َوال تـَُعذَ  َُدى ا َرُسوال رَبَ َك فََأرحَسلح َمَعَنا َبَّن َإسح َلى َمنح اتـهَبَع اهلح
َنا َأنه الحَعَذاَب َعَلى َمنح َكذهَب َوتـََوَله )47) ( قَاَل رَبُـَّنا 49بُُّكَما يَا ُموَسى )( قَاَل َفَمنح رَ 48( َإنها َقدح أُوَحَي إَلَيـح

ٍء َخلحَقُه ُُثه َهَدى ) ( قَاَل َعلحُمَها َعنحَد َرِبَ  َِف  51( قَاَل َفَما بَاُل الحُقُروَن اأُلوََل )51الهَذي أَعحَطى ُكله َشيح
داً وَ 52َكَتاٍب ال َيَضلُّ َرِبَ  َوال يَنَسى ) َسَلَك َلُكمح َفيَها ُسُبالً َوأَنَزَل َمنح ( الهَذي َجَعَل َلُكمح اأَلرحَض َمهح

َنا بََه أَزحَواجاً َمنح نـََباٍت َشَّته ) َرجح ( ُكُلوا َوارحَعوحا أَنـحَعاَمُكمح َإنه ِف َذَلَك آليَاٍت أُلوحَل النـَُّهى 53السهَماَء َماًء فََأخح
َها َُنحرَجُ 54) َناُكمح َوَفيَها نَُعيدُُكمح َوَمنـح َها َخَلقح َرى )( َمنـح ( َولََقدح أَرَيـحَناُه آيَاتََنا ُكلهَها َفَكذهَب َوَأََب 55ُكمح تَارًَة ُأخح
رََك يَا ُموَسى )56) رََجَنا َمنح أَرحَضَنا َبَسحح نَـَنا َوبـَيـحَنَك 57( قَاَل َأَجئحتَـَنا لَُتخح َعلح بـَيـح ٍر َمثحَلَه فَاجح ( فـََلَنأحتَيَـنهَك َبَسحح

( 59( قَاَل َموحَعدُُكمح يـَوحُم الز َيَنَة َوَأنح ُُيحَشَر النهاُس ُضًحى )58ُن َوال أَنحَت َمَكاناً ُسًوى )َموحَعداً ال َُنحَلُفُه ََنح 
َحَتُكمح بََعذَ 61فـَتَـَوَله َفرحَعوحُن َفَجَمَع َكيحَدُه ُُثه أََتى ) تَـُروا َعَلى اّلِلَه َكَذباً فـَُيسح اٍب ( قَاَل هَلُمح ُموَسى َويـحَلُكمح ال تـَفح

َوى )61َوَقدح َخاَب َمنح افـحتَـَرى ) نَـُهمح َوَأَسرُّوا النهجح َرُهمح بـَيـح ( قَاُلوا َإنح َهَذاَن َلَساَحرَاَن يُرَيَداَن َأنح 62( فـَتَـَناَزُعوا أَمح
َهَبا َبَطرَيَقَتُكمح الحُمثـحَلى ) رََُهَا َوَيذح ُعوا َكيحدَ 63ُُيحرََجاُكمح َمنح أَرحَضُكمح َبَسحح ُكمح ُُثه ائـحُتوا َصف اً َوَقدح أَفـحَلَح الحيَـوحَم ( فََأَجَح

تَـعحَلى ) ( قَاَل َبلح أَلحُقوا فََإَذا َحَباهُلُمح 65( قَالُوا يَا ُموَسى َإمها َأنح تـُلحَقَي َوَإمها َأنح َنُكوَن أَوهَل َمنح أَلحَقى )64َمنح اسح
رََهمح أَنـه  َعى )َوَعَصيـُُّهمح ُُيَيهُل إَلَيحَه َمنح َسحح َسَه َخيَفًة ُموَسى )66َها َتسح ( قـُلحَنا ال ََّتَفح َإنهَك 67( فََأوحَجَس َِف نـَفح

َلُح السهاَحُر َحيحُث أََتى 68أَنحَت اأَلعحَلى ) َا َصنَـُعوا َكيحُد َساَحٍر َوال يـُفح ( َوأَلحَق َما ِف ََيَيَنَك تـَلحَقفح َما َصنَـُعوا َإَّنه
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( قَاَل آَمنحُتمح َلُه قـَبحَل َأنح آَذَن َلُكمح َإنهُه 71ُسجهداً قَاُلوا آَمنها َبَربَ  َهاُروَن َوُموَسى ) ( فَأُلحَقَي السهَحَرةُ 69)
َر َفألَقطَ َعنه أَيحَدَيُكمح َوأَرحُجَلُكمح َمنح َخالٍف َوألَصلَ بَـنهُكمح ِف ُجذُ  َل َولَتَـ َلَكَبْيُُكمح الهَذي َعلهَمُكمح السَ حح عحَلُمنه وَع النهخح

( قَاُلوا َلنح نـُؤحثََرَك َعَلى َما َجاَءنَا َمنح الحبَـيَ َناَت َوالهَذي َفَطَرنَا فَاقحَض َما أَنحَت قَاٍض 71أَيُـَّنا َأَشدُّ َعَذاباً َوأَبـحَقى )
نـحَيا ) ََياَة الدُّ َا تـَقحَضي َهَذَه احلح تَـَنا َعَليحَه ( َإنها آَمنها َبَرب َ 72فَاقحَض َما أَنحَت قَاٍض َإَّنه َرهح َنا لَيَـغحَفَر لََنا َخطَايَانَا َوَما َأكح

ٌر َوأَبـحَقى ) ُ َخيـح َر َواّلِله ( َوَمنح 74( َإنهُه َمنح يَأحَت رَبهُه ُُمحرَماً فََإنه َلُه َجَهنهَم ال ََيُوُت َفيَها َوال َُيحَيا )73َمنح السَ حح
لََئَك هَلُمح الدهَرَجاُت الحُعال )يَأحتََه ُمؤحَمناً َقدح َعَمَل الصهاحَلَا ٍن َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر 75َت فَُأوح ( َجنهاُت َعدح

َر بََعَباَدي فَاضحَربح هَلُمح طَرَيقاً ِف 76َخاَلَديَن َفيَها َوَذَلَك َجزَاُء َمنح تـَزَكهى ) َنا َإََل ُموَسى َأنح َأسح ( َوَلَقدح َأوحَحيـح
َر يـََبس ( 78( فَأَتـحبَـَعُهمح َفرحَعوحُن َِبُُنوَدَه فـََغَشيَـُهمح َمنح الحَيمَ  َما َغَشيَـُهمح )77اً ال ََّتَاُف َدرَكاً َوال ََّتحَشى )الحَبحح

نَاُكمح َجاَنبَ 79َوَأَضله َفرحَعوحُن قـَوحَمُه َوَما َهَدى ) َناُكمح َمنح َعُدو َُكمح َوَواَعدح َرائَيَل َقدح َأََنيـح ََن  ( يَا َبَّن َإسح الطُّوَر اأَلَيح
( ُكُلوا َمنح طَيَ َباَت َما َرَزقـحَناُكمح َوال َتطحَغوحا َفيَه فـََيَحله َعَليحُكمح َغَضَب َوَمنح 81َونـَزهلحَنا َعَليحُكمح الحَمنه َوالسهلحَوى )
َتَدى )( َوَإّن َ َلَغفهاٌر َلَمنح تَاَب َوآَمَن وَ 81َُيحَللح َعَليحَه َغَضَب فـََقدح َهَوى ) ( َوَما َأعحَجَلَك 82َعَمَل َصاحَلاً ُُثه اهح

( قَاَل فََإنها َقدح فـَتَـنها 84( قَاَل ُهمح أُوالَء َعَلى أَثَرَي َوَعَجلحُت َإلَيحَك َربَ  لَتَـرحَضى )83َعنح قـَوحَمَك يَا ُموَسى )
َباَن َأَسفاً قَاَل يَا قـَوحَم َأملَح يََعدحُكمح رَبُُّكمح ( فـََرَجَع ُموسَ 85قـَوحَمَك َمنح بـَعحَدَك َوَأَضلهُهمح السهاَمرَيُّ ) ى َإََل قـَوحَمَه َغضح

ُتمح مَ  َلفح ُد أَمح أََردحُُتح َأنح ُيََله َعَليحُكمح َغَضٌب َمنح رَبَ ُكمح فََأخح ( قَاُلوا َما 86وحَعَدي )َوعحداً َحَسناً أََفطَاَل َعَليحُكمح الحَعهح
َنا َموحَعَدَك ِبََ  َلفح رََج هَلُمح 87لحَكَنا َوَلَكنها مُحَ لحَنا َأوحزَاراً َمنح زَيَنَة الحَقوحَم فـََقَذفـحَناَها َفَكَذَلَك أَلحَقى السهاَمرَيُّ )َأخح ( فََأخح

اًل َجَسداً َلُه ُخَواٌر فـََقاُلوا َهَذا َإهَلُُكمح َوإََلُه ُموَسى فـََنَسَي ) إَلَيحَهمح قـَوحالً َوال ََيحَلُك ( أََفال يـََروحَن َأاله يـَرحَجُع 88َعجح
عاً ) َا فَُتنُتمح بََه َوَإنه رَبهُكمح الرهمححَُن فَاتهَبُعوّن 89هَلُمح َضر اً َوال نـَفح َوَأَطيُعوا ( َوَلَقدح قَاَل هَلُمح َهاُروُن َمنح قـَبحُل يَا قـَوحَم َإَّنه

َنا ُموَسى )( قَاُلوا َلنح نـَبـحرََح َعَليحَه َعاَكَفنَي حَ 91أَمحرَي ) ( قَاَل يَا َهاُروُن َما َمنَـَعَك َإذح رَأَيـحتَـُهمح 91َّته يـَرحَجَع َإلَيـح
َيَت َوال َبَرأحَسي َإّن َ َخَشيُت َأنح تـَُقوَل 93( َأاله تـَتهَبَعَّن أَفـََعَصيحَت أَمحرَي )92َضلُّوا ) نَـُؤمه ال تَأحُخذح بََلحح ( قَاَل يـَبـح

َ َبَّن إَ  َرائَيَل وملَح تـَرحُقبح قـَوحَل )فـَرهقحَت بـَنيح ( قَاَل َبُصرحُت ِبَا ملَح يـَبحُصُروا بََه 95( قَاَل َفَما َخطحُبَك يَا َساَمرَيُّ )94سح
تـَُها وََكَذَلَك َسوهَلتح َل نـَفحَسي ) َياَة َأنح ( قَاَل فَاذحَهبح فََإنه َلَك ِف احلحَ 96فـََقَبضحُت قـَبحَضًة َمنح أَثََر الرهُسوَل فـََنَبذح

قـَنهُه ُُثه لََننَسَفنهُه ِف تـَُقوَل ال َمَساَس َوَإنه َلَك َموحَعداً َلنح َُّتحَلَفُه َوانظُرح َإََل َإهلَََك الهَذي ظََللحَت َعَليحَه َعاَكفاً لَُنَحر َ 
فاً ) ُ الهَذي ال َإَلَه َإاله ُهَو َوَسعَ 97الحَيمَ  َنسح َا َإهَلُُكمح اّلِله ٍء َعلحماً )  ( َإَّنه ( َكَذَلَك نـَُقصُّ َعَليحَك َمنح 98ُكله َشيح

راً ) َناَك َمنح َلُدنها ذَكح ( 111( َمنح َأعحَرَض َعنحُه فََإنهُه َُيحَمُل يـَوحَم الحَقَياَمَة َوزحراً )99أَنـحَباَء َما َقدح َسَبَق َوَقدح آتـَيـح
رََمنَي يـَوحَمَئٍذ ُزرحقاً )111اًل )َخاَلَديَن َفيَه َوَساَء هَلُمح يـَوحَم الحَقَياَمَة مَحح  َفُخ َِف الصُّوَر َوََنحُشُر الحُمجح ( 112( يـَوحَم يـُنـح
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راً ) نَـُهمح َإنح لََبثحُتمح َإاله َعشح ثـَُلُهمح َطرَيَقًة َإنح لََبثحُتمح َإاله يـَوحماً 113يـََتَخافـَُتوَن بـَيـح ( ََنحُن َأعحَلُم ِبَا يـَُقوُلوَن َإذح يـَُقوُل أَمح
فاً )114) ََباَل فـَُقلح يَنَسُفَها َرِبَ  َنسح أَُلوَنَك َعنح اجلح َصفاً )115( َوَيسح ( ال تـََرى َفيَها 116( فـََيَذُرَها قَاعاً َصفح

تاً ) َمُع إَ 117َعَوجاً َوال أَمح َواُت لَلرهمححََن َفال َتسح اله َُهحساً ( يـَوحَمَئٍذ يـَتهَبُعوَن الدهاَعي ال َعَوَج َلُه َوَخَشَعتح اأَلصح
َ أَيحَديَهمح َوَما 119( يـَوحَمَئٍذ ال تَنَفُع الشهَفاَعُة َإاله َمنح أََذَن َلُه الرهمححَُن َوَرَضَي َلُه قـَوحاًل )118) ( يـَعحَلُم َما بـَنيح

( َوَمنح 111َمنح مَحََل ظُلحماً ) ( َوَعَنتح الحُوُجوُه لَلحَحيَ  الحَقيُّوَم َوَقدح َخابَ 111َخلحَفُهمح َوال ُيَُيُطوَن بََه َعلحماً )
( وََكَذَلَك أَنَزلحَناُه قـُرحآناً َعَربَي اً َوَصرهفـحَنا َفيَه 112يـَعحَملح َمنح الصهاحَلَاَت َوُهَو ُمؤحَمٌن َفال َُيَاُف ظُلحماً َوال َهضحماً )

راً ) قُّ َوال تـَعحَجلح بَالحُقرحآَن َمنح قـَبحَل َأنح ( فَـ 113َمنح الحَوَعيَد َلَعلهُهمح يـَتـهُقوَن َأوح ُُيحَدُث هَلُمح ذَكح ُ الحَمَلُك احلَح تَـَعاََل اّلِله
ُيُه َوُقلح َربَ  زَدحّن َعلحماً ) نَا َإََل آَدَم َمنح قـَبحُل فـََنَسَي وملَح َنََدح َلُه َعزحماً 114يـُقحَضى َإلَيحَك َوحح ( َوَلَقدح َعَهدح

ُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا َإاله إَبحَليَس َأََب ) ( َوَإذح قـُلحَنا لَلحَمالَئَكةَ 115) ( فـَُقلحَنا يَا آَدُم َإنه َهَذا َعُدوٌّ َلَك 116اسح
َقى ) َنهَة فـََتشح ( َوأَنهَك ال َتظحَمأُ 118( َإنه َلَك َأاله َِتُوَع َفيَها َوال تـَعحَرى )117َولََزوحَجَك َفال ُُيحرََجنهُكَما َمنح اجلح

ُلحَد َوُملحٍك ال يـَبـحَلى 119َتضحَحى )َفيَها َوال  َوَس إَلَيحَه الشهيحطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهلح أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرَة اْلح ( فـََوسح
َنهَة َوَعَصى آَدُم رَبه 121) َها فـََبَدتح هَلَُما َسوحآتـُُهَما َوطََفَقا َُيحَصَفاَن َعَليحَهَما َمنح َوَرَق اجلح َغَوى ُه فَـ ( فََأَكال َمنـح
َتَباُه رَبُُّه فـََتاَب َعَليحَه َوَهَدى )121) يعاً بـَعحُضُكمح لَبَـعحٍض َعُدوٌّ فََإمها يَأحتَيَـنهُكمح 122( ُُثه اجح َها َجََ َبطَا َمنـح ( قَاَل اهح

َقى ) رَي فَإَ 123َمّنَ  ُهًدى َفَمنح اتـهَبَع ُهَداَي َفال َيَضلُّ َوال َيشح نه َلُه َمَعيَشًة َضنكاً ( َوَمنح َأعحَرَض َعنح ذَكح
( قَاَل َكَذَلَك أَتـَتحَك 125( قَاَل َربَ  مَلَ َحَشرحَتَّن أَعحَمى َوَقدح ُكنُت َبَصْياً )124َوََنحُشرُُه يـَوحَم الحَقَياَمَة َأعحَمى )

َرَف وملَح 126آيَاتـَُنا فـََنَسيتَـَها وََكَذَلَك الحيَـوحَم تُنَسى )  يـُؤحَمنح بَآيَاَت رَب ََه َوَلَعَذاُب اآلَخَرَة ( وََكَذَلَك ََنحزَي َمنح َأسح
َلُهمح َمنح الحُقُروَن ََيحُشوَن ِف َمَساَكَنَهمح َإنه َِف َذَلَك آليَاٍت 127َأَشدُّ َوأَبـحَقى ) َنا قـَبـح َلكح َد هَلُمح َكمح َأهح ( أَفـََلمح يـَهح
( فَاصحربح َعَلى َما يـَُقوُلوَن 129َك َلَكاَن لََزاماً َوَأَجٌل ُمَسمًّى )( َوَلوحال َكَلَمٌة َسبَـَقتح َمنح رَب َ 128أُلوحَل النـَُّهى )

َس َوقـَبحَل ُغُروَّبَا َوَمنح آنَاَء اللهيحَل َفَسبَ حح َوَأطحَراَف النـههَ  َد رَبَ َك قـَبحَل طُُلوَع الشهمح اَر َلَعلهَك تـَرحَضى َوَسبَ حح َِبَمح
نَـيحَك إَ 131) ٌر َوأَبـح ( َوال ََتُدهنه َعيـح َتنَـُهمح َفيَه َورَزحُق رَبَ َك َخيـح نَيا لَنَـفح ََياَة الدُّ َرَة احلح ُهمح َزهح َقى ََل َما َمتـهعحَنا بََه أَزحَواجاً َمنـح
أَُلَك رَزحقاً ََنحُن نـَرحزُُقَك َوالحَعاَقَبُة لَلتـهقحَوى )131) َها ال َنسح َلَك بَالصهالَة َواصحَطربح َعَليـح ( َوقَاُلوا َلوحال 132( َوأحُمرح أَهح

َناُهمح بََعَذاٍب َمنح قـَبحَلَه َلَقاُلوا رَبـهَنا 133يَأحتَيَنا بَآيٍَة َمنح رَب ََه َأوملَح تَأحَِتَمح بـَيَ َنُة َما َِف الصُُّحَف اأُلوََل ) َلكح ( َوَلوح أَنها أَهح
َنا َرُسوالً فـََنتهَبَع آيَاَتَك َمنح قـَبح  ( ُقلح ُكلٌّ ُمتَـَربَ ٌص فـَتَـرَبهُصوا َفَستَـعحَلُموَن 134َل َأنح َنَذله َوََنحَزى )َلوحال أَرحَسلحَت إَلَيـح
َتَدى ) َحاُب الصَ رَاَط السهَويَ  َوَمنح اهح  (135َمنح َأصح
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 سورة األنبياء -21
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َلٍة ُمعحَرُضوَن ) َتَمُعوُه َوُهمح ( 1اقـحتَـَرَب لَلنهاَس َحَسابـُُهمح َوُهمح ِف َغفح ٍر َمنح َرّبَ َمح حُمحَدٍث َإاله اسح َما يَأحتَيَهمح َمنح ذَكح
َر 2يـَلحَعُبوَن ) َوى الهَذيَن ظََلُموا َهلح َهَذا َإاله َبَشٌر َمثـحُلُكمح أَفـََتأحُتوَن السَ حح َوأَنـحُتمح ( الَهَيًة قـُُلوبـُُهمح َوَأَسرُّوا النهجح

الٍم َبلح 4 يـَعحَلُم الحَقوحَل َِف السهَماَء َواأَلرحَض َوُهَو السهَميُع الحَعَليُم )( قَاَل َرِبَ  3تـُبحَصُروَن ) َغاُث َأحح ( َبلح قَالُوا َأضح
َناَها أَفَـ 5افـحتَـَراُه َبلح ُهَو َشاَعٌر فـَلحَيأحتََنا بَآيٍَة َكَما أُرحَسَل اأَلوهُلوَن ) َلكح َلُهمح َمنح قـَرحيٍَة َأهح ( 6ُهمح يـُؤحَمُنوَن )( َما آَمَنتح قـَبـح

َر َإنح ُكنُتمح ال تـَعحَلُموَن ) َل الذ َكح أَُلوا أَهح َلَك َإاله رََجااًل نُوَحي َإلَيحَهمح فَاسح ( َوَما َجَعلحَناُهمح َجَسداً ال 7َوَما أَرحَسلحَنا قـَبـح
رََفنَي )( ُُثه َصَدقـحَناُهمح الحَوعحَد 8يَأحُكُلوَن الطهَعاَم َوَما َكانُوا َخاَلَديَن ) َنا الحُمسح َلكح َناُهمح َوَمنح َنَشاُء َوَأهح ( َلَقدح 9فََأََنيـح

رُُكمح أََفال تـَعحَقُلوَن ) َنا َمنح قـَرحيٍَة َكاَنتح ظَاَلَمًة َوأَنَشأحنَا بـَعحَدَها قـَوحماً 11أَنَزلحَنا َإلَيحُكمح َكَتاباً َفيَه ذَكح ( وََكمح َقَصمح
َها يـَرحُكُضوَن ) ( فـََلمها َأَحسُّوا11آَخرَيَن ) ( ال تـَرحُكُضوا َوارحَجُعوا َإََل َما أُتحرَفـحُتمح َفيَه 12بَأحَسَنا َإَذا ُهمح َمنـح

أَُلوَن ) ( َفَما زَاَلتح تَلحَك َدعحَواُهمح َحَّته َجَعلحَناُهمح 14( قَاُلوا يَا َويـحَلَنا إَنها ُكنها ظَاَلَمنَي )13َوَمَساَكَنُكمح َلَعلهُكمح ُتسح
نَـُهَما الَعَبنَي )15يداً َخاَمَديَن )َحصَ  َنا السهَماَء َواأَلرحَض َوَما بـَيـح ( َلوح أََردحنَا َأنح نـَتهَخَذ هَلحواً 16( َوَما َخَلقح

نَاُه َمنح َلُدنها َإنح ُكنها فَاَعَلنَي ) َمُغُه فََإَذا ُهَو 17الَّتهَذح قَ  َعَلى الحَباَطَل فـََيدح زَاَهٌق َوَلُكمح الحَويحُل ِمها ( َبلح نـَقحَذُف بَاحلَح
َسُروَن ) ( َوَلُه َمنح ِف السهَمَواتَ 18َتَصُفوَن ) َتحح ربُوَن َعنح َعَباَدتََه َوال َيسح َتكح ( 19َواأَلرحَض َوَمنح َعنحَدُه ال َيسح

تُـُروَن ) ( َلوح َكاَن َفيَهَما آهَلٌَة َإاله 21رحَض ُهمح يُنَشُروَن )( أَمح اَّتهَُذوا آهَلًَة َمنح األَ 21ُيَسبَ ُحوَن اللهيحَل َوالنـهَهاَر ال يـَفح
ُ َلَفَسَدتَا َفُسبحَحاَن اّلِلَه َربَ  الحَعرحَش َعمها َيَصُفوَن ) أَُلوَن )22اّلِله َعُل َوُهمح ُيسح َأُل َعمها يـَفح ( أَمح اَّتهَُذوا 23( ال ُيسح

قه فـَُهمح ُمعحَرُضوَن َمنح ُدونََه آهَلًَة ُقلح َهاتُوا بـُرحَهاَنُكمح هَ  ثـَُرُهمح ال يـَعحَلُموَن احلَح ُر َمنح قـَبحَلي َبلح َأكح ُر َمنح َمَعي َوذَكح َذا ذَكح
ُن ( َوقَالُوا اَّتهََذ الرهمححَ 25( َوَما أَرحَسلحَنا َمنح قـَبحَلَك َمنح َرُسوٍل َإاله نُوَحي َإلَيحَه أَنهُه ال َإَلَه َإاله أَنَا فَاعحُبُدوَن )24)

َرُموَن ) َبُقونَُه بَالحَقوحَل َوُهمح بََأمحرََه يـَعحَمُلوَن )26َوَلداً ُسبحَحانَُه َبلح َعَباٌد ُمكح َ أَيحَديَهمح َوَما 27( ال َيسح ( يـَعحَلُم َما بـَنيح
َفُقوَن ) َيَتَه ُمشح َفُعوَن َإاله َلَمنح ارحَتَضى َوُهمح َمنح َخشح لح َمنـحُهمح َإّن َ َإَلٌه َمنح ُدونََه ( َوَمنح يـَقُ 28َخلحَفُهمح َوال َيشح

َواأَلرحَض َكانـََتا رَتحقاً  ( َأوملَح يـََرى الهَذيَن َكَفُروا َأنه السهَمَواتَ 29َفَذَلَك ََنحزَيَه َجَهنهَم َكَذَلَك ََنحزَي الظهاَلَمنَي )
ٍء َحيٍ  أََفال يُـ  َناُُهَا َوَجَعلحَنا َمنح الحَماَء ُكله َشيح ( َوَجَعلحَنا ِف اأَلرحَض َرَواَسَي َأنح ََتَيَد َّبَمح َوَجَعلحَنا 31ؤحَمُنوَن )فـََفتَـقح

َتُدوَن ) ( َوُهَو 32( َوَجَعلحَنا السهَماَء َسقحفاً حَمحُفوظاً َوُهمح َعنح آيَاَِتَا ُمعحَرُضوَن )31َفيَها َفَجاجاً ُسُبالً َلَعلهُهمح يـَهح
َبُحوَن )الهَذي َخَلَق اللهيحَل َوالنـه  َس َوالحَقَمَر ُكلٌّ َِف فـََلٍك َيسح ُلحَد 33َهاَر َوالشهمح ( َوَما َجَعلحَنا لََبَشٍر َمنح قـَبحَلَك اْلح
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َاَلُدوَن ) َنا تـُرحَجُعو 34أَفََإيحنح َمته فـَُهمح اْلح َنًة َوإَلَيـح ْيحَ َفتـح ُلوُكمح بَالشهرَ  َواْلَح ٍس َذائََقُة الحَموحَت َونـَبـح ( َوَإَذا 35َن )( ُكلُّ نـَفح
َر الرهمححََن  ( ُخَلَق 36ُهمح َكاَفُروَن )َرآَك الهَذيَن َكَفُروا َإنح يـَتهَخُذوَنَك َإاله ُهُزواً أََهَذا الهَذي َيذحُكُر آهَلََتُكمح َوُهمح َبذَكح

تَـعحَجُلوَن ) ( َلوح 38َهَذا الحَوعحُد َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي ) ( َويـَُقوُلوَن َمََّت 37اإَلنَساُن َمنح َعَجٍل َسأُرَيُكمح آيَاِت َفال َتسح
( َبلح تَأحتَيَهمح بـَغحَتًة 39يـَعحَلُم الهَذيَن َكَفُروا َحنَي ال َيُكفُّوَن َعنح ُوُجوَهَهمح النهاَر َوال َعنح ظُُهورََهمح َوال ُهمح يـُنحَصُروَن )

َتَطيُعوَن َردهَها َوال ُهمح يُ  َهتـُُهمح َفال َيسح زََئ َبُرُسٍل َمنح قـَبحَلَك َفَحاَق بَالهَذيَن َسَخُروا 41نَظُروَن )فـََتبـح تـُهح ( َوَلَقدح اسح
زَئُون ) تَـهح ُهمح َما َكانُوا بََه َيسح َر َرّبَ َمح ُمعحَرُضوَن 41َمنـح َلؤُُكمح بَاللهيحَل َوالنـهَهاَر َمنح الرهمححََن َبلح ُهمح َعنح ذَكح ( ُقلح َمنح َيكح

َر أَنُفَسَهمح َوال ُهمح َمنها ُيصحَحُبوَن )( أَمح هلَُ 42) َتَطيُعوَن َنصح ( َبلح َمتـهعحَنا َهُؤالَء 43مح آهَلٌَة ََتحنَـُعُهمح َمنح ُدونََنا ال َيسح
َا 44مح الحَغالَُبوَن )َوآبَاَءُهمح َحَّته طَاَل َعَليحَهمح الحُعُمُر أََفال يـََروحَن أَنها نَأحِت اأَلرحَض نَنُقُصَها َمنح َأطحَراَفَها أَفـَهُ  ( ُقلح َإَّنه

َعاَء َإَذا َما يُنَذُروَن ) َمُع الصُّمُّ الدُّ َي َوال َيسح َحٌة َمنح َعَذاَب رَبَ َك لَيَـُقوُلنه يَا 45أُنَذرُُكمح بَالحَوحح ( َولََئنح َمسهتـحُهمح نـَفح
َط لَيَـوحَم الحَقَياَمَة َفال ُتظحَلُم نـَفحٌس َشيحئاً َوَإنح َكاَن َمثـحَقاَل َحبهٍة ( َوَنَضُع الحَمَوازَيَن الحقَ 46َويـحَلَنا َإنها ُكنها ظَاَلَمنَي ) سح

َنا َّبَا وََكَفى بََنا َحاَسَبنَي ) راً لَلحُمتهَقنَي )47َمنح َخرحَدٍل أَتـَيـح َنا ُموَسى َوَهاُروَن الحُفرحقَاَن َوَضَياًء َوذَكح ( 48( َولََقدح آتـَيـح
َفُقوَن ) الهَذيَن َُيحَشوحنَ  ٌر ُمَباَرٌك أَنَزلحَناُه أَفَأَنـحُتمح َلُه ُمنَكُروَن 49رَبـهُهمح بَالحَغيحَب َوُهمح َمنح السهاَعَة ُمشح ( َوَهَذا ذَكح

َدُه َمنح قـَبحُل وَُكنها بََه َعاَلَمنَي )51) َنا َإبـحرَاَهيَم ُرشح َه التهَماثَيُل الهَت أَنـحُتمح ( َإذح قَاَل ألَبَيَه َوقـَوحَمَه َما َهذَ 51( َوَلَقدح آتـَيـح
نَا آبَاَءنَا هَلَا َعاَبَديَن )52هَلَا َعاَكُفوَن ) ( 54( قَاَل َلَقدح ُكنُتمح أَنـحُتمح َوآبَاؤُُكمح ِف َضالٍل ُمَبنٍي )53( قَاُلوا َوَجدح

قَ  أَمح أَنحَت َمنح الالهَعَبنَي ) َواأَلرحَض الهَذي َفَطَرُهنه َوأَنَا َعَلى  مح َربُّ السهَمَواتَ ( قَاَل َبل رَبُّكُ 55قَاُلوا َأَجئحتَـَنا بَاحلَح
َبرَيَن )56َذَلُكمح َمنح الشهاَهَديَن ) َناَمُكمح بـَعحَد َأنح تـَُولُّوا ُمدح ( َفَجَعَلُهمح ُجَذاذاً َإاله َكَبْياً 57( َوتَاّلِلَه أَلَكيَدنه َأصح

( قَاُلوا َسََعحَنا فـًََّت يَذحُكُرُهمح 59( قَاُلوا َمنح فـََعَل َهَذا بَآهَلََتَنا َإنهُه َلَمنح الظهاَلَمنَي )58)هَلُمح َلَعلهُهمح إَلَيحَه يـَرحَجُعوَن 
َهُدوَن )61يـَُقاُل َلُه َإبـحَراَهيُم ) هَلََتَنا يَا ( قَاُلوا أَأَنحَت فـََعلحَت َهَذا بَآ61( قَاُلوا فَأحتُوا بََه َعَلى أَعحنُيَ النهاَس َلَعلهُهمح َيشح

أَُلوُهمح َإنح َكانُوا يَنَطُقوَن )62َإبـحَراَهيُم ) ( فـََرَجُعوا َإََل أَنُفَسَهمح فـََقاُلوا َإنهُكمح 63( قَاَل َبلح فـََعَلُه َكَبْيُُهمح َهَذا فَاسح
َت َما َهُؤالَء يَن64أَنـحُتمح الظهاَلُموَن ) ( قَاَل أَفـَتَـعحُبُدوَن َمنح ُدوَن 65َطُقوَن )( ُُثه ُنَكُسوا َعَلى ُرُءوَسَهمح لََقدح َعَلمح

( قَاُلوا َحر َُقوُه 67( ُأفٍ  َلُكمح َوَلَما تـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه أََفال تـَعحَقُلوَن )66اّلِلَه َما ال يَنَفُعُكمح َشيحئاً َوال َيُضرُُّكمح )
( َوأَرَاُدوا بََه َكيحداً 69ا يَا نَاُر ُكوّن بـَرحداً َوَسالماً َعَلى َإبـحَراَهيَم )( قـُلحنَ 68َوانُصُروا آهَلََتُكمح َإنح ُكنُتمح فَاَعَلنَي )

َسرَيَن ) َنا َفيَها لَلحَعاَلَمنَي )71َفَجَعلحَناُهمح اأَلخح َناُه َوُلوطاً َإََل اأَلرحَض الهَت بَارَكح َحَق 71( َوََنهيـح َنا َلُه َإسح ( َوَوَهبـح
َيـحرَاَت َوَإقَاَمَة 72ُكالًّ َجَعلحَنا َصاحَلَنَي )َويـَعحُقوَب نَاَفَلًة َو  َنا َإلَيحَهمح َفعحَل اْلح رَنَا َوأَوحَحيـح ُدوَن بََأمح ( َوَجَعلحَناُهمح أََئمهًة يـَهح

َناُه مَ 73الصهالَة َوَإيَتاَء الزهَكاَة وََكانُوا لََنا َعاَبَديَن ) ماً َوَعلحماً َوََنهيـح َناُه ُحكح نح الحَقرحيََة الهَت َكاَنتح تـَعحَمُل ( َولُوطاً آتـَيـح
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ََباَئَث َإنـهُهمح َكانُوا قـَوحَم َسوحٍء فَاَسَقنَي ) ََتَنا َإنهُه َمنح الصهاحَلَنَي )74اْلح ( َونُوحاً َإذح نَاَدى َمنح 75( َوأَدحَخلحَناُه ِف َرمحح
َلُه َمنح الحَكرح  َناُه َوأَهح يـح َنا َلُه فـََنجه َتَجبـح ( َوَنَصرحنَاُه َمنح الحَقوحَم الهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاتََنا إَنـهُهمح َكانُوا 76َب الحَعَظيَم )قـَبحُل فَاسح

ََعنَي ) رحَث َإذح نـََفَشتح َفيَه َغَنُم الحَقوحَم وَُكنها 77قـَوحَم َسوحٍء فََأغحَرقـحَناُهمح َأَجح ( َوَداُووَد َوُسَليحَماَن َإذح َُيحُكَماَن ِف احلَح
َن 78َمَهمح َشاَهَديَن )حَلُكح  ََباَل ُيَسبَ حح ماً َوَعلحماً َوَسخهرحنَا َمَع َداُووَد اجلح َنا ُحكح َناَها ُسَليحَماَن وَُكالًّ آتـَيـح ( فـََفههمح

َر وَُكنها فَاَعَلنَي ) َصَنُكمح َمنح بَأحَسُكمح فـََهلح أَنـحتُ 79َوالطهيـح َعَة لَُبوٍس َلُكمح لَُتحح َناُه َصنـح ( 81مح َشاَكُروَن )( َوَعلهمح
ٍء َعاَلمَ  َنا َفيَها وَُكنها َبُكلَ  َشيح ( َوَمنح الشهَياَطنَي 81نَي )َوَلُسَليحَماَن الر َيَح َعاَصَفًة َِتحرَي بََأمحرََه َإََل اأَلرحَض الهَت بَارَكح

( َوأَيُّوَب َإذح نَاَدى رَبهُه َأّن َ َمسهَّن الضُّرُّ 82 )َمنح يـَُغوُصوَن َلُه َويـَعحَمُلوَن َعَماًل ُدوَن َذَلَك وَُكنها هَلُمح َحاَفَظنيَ 
ًَة َمنح َعنحَدنَا 83َوأَنحَت أَرحَحُم الرهامَحَنَي ) َلُه َوَمثـحَلُهمح َمَعُهمح َرمحح َناُه أَهح َنا َما بََه َمنح ُضرٍ  َوآتـَيـح َنا َلُه َفَكَشفح َتَجبـح ( فَاسح

َرى لَلحَعاَبَديَن ) َل ُكلٌّ َمنح الصهاَبرَيَن )( َوَإَسحَ 84َوذَكح ََتَنا َإنـهُهمح َمنح 85اَعيَل َوَإدحرَيَس َوَذا الحَكفح ( َوأَدحَخلحَناُهمح ِف َرمحح
َدَر َعَليحَه فـََناَدى ِف الظُُّلَماَت َأنح ال إَلََه َإاله 86الصهاحَلَنَي ) أَنحَت  ( َوَذا النُّوَن َإذح َذَهَب ُمَغاَضباً َفَظنه َأنح َلنح نـَقح

َناُه َمنح الحَغمَ  وََكَذَلَك نـُنحَجي الحُمؤحَمَننَي )87ُسبحَحاَنَك َإّن َ ُكنُت َمنح الظهاَلَمنَي ) َنا َلُه َوََنهيـح َتَجبـح ( َوزََكرَيها 88( فَاسح
ُر الحَوارََثنَي ) َنا 89َإذح نَاَدى رَبهُه َربَ  ال َتَذرحّن فـَرحداً َوأَنحَت َخيـح َتَجبـح َنا لَُه َزوحَجُه َإنـهُهمح ( فَاسح َلحح َنا َلُه َُيحََي َوَأصح َلُه َوَوَهبـح

ُعونـََنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوا لََنا َخاَشَعنَي ) َيـحرَاَت َوَيدح َنا َفيَها 91َكانُوا ُيَسارَُعوَن ِف اْلح َصَنتح فـَرحَجَها فـَنَـَفخح ( َوالهَت َأحح
( 92( َإنه َهَذَه أُمهُتُكمح أُمهًة َواَحَدًة َوأَنَا رَبُُّكمح فَاعحُبُدوَن )91َها آيًَة لَلحَعاَلَمنَي )َمنح ُروَحَنا َوَجَعلحَناَها َوابـحنَـ 

َنا رَاَجُعوَن ) نَـُهمح ُكلٌّ َإلَيـح َرُهمح بـَيـح َراَن َلَسعحَيَه وَ 93َوتـََقطهُعوا أَمح َإنها َلُه  ( َفَمنح يـَعحَملح َمنح الصهاحَلَاَت َوُهَو ُمؤحَمٌن َفال ُكفح
َناَها أَنـهُهمح ال يـَرحَجُعوَن )94َكاتَُبوَن ) َلكح ( َحَّته َإَذا فَُتَحتح يَأحُجوُج َوَمأحُجوُج َوُهمح َمنح 95( َوَحَراٌم َعَلى قـَرحيٍَة َأهح

قُّ فََإَذا َهَي َشاَخَصٌة أَبحَصاُر الهَذينَ 96ُكلَ  َحَدٍب يَنَسُلوَن ) َلٍة   ( َواقـحتَـَرَب الحَوعحُد احلَح َكَفُروا يَا َويـحَلَنا َقدح ُكنها ِف َغفح
( َلوح َكاَن 98( َإنهُكمح َوَما تـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َحَصُب َجَهنهَم أَنـحُتمح هَلَا َوارَُدوَن )97َمنح َهَذا َبلح ُكنها ظَاَلَمنَي )

َمُعوَن )99َهُؤالَء آهَلًَة َما َوَرُدوَها وَُكلٌّ َفيَها َخاَلُدوَن ) ( َإنه الهَذيَن 111( هَلُمح َفيَها َزَفٌْي َوُهمح َفيَها ال َيسح
َعُدوَن ) َها ُمبـح لََئَك َعنـح ََن أُوح سح تَـَهتح أَنُفُسُهمح 111َسبَـَقتح هَلُمح َمنها احلُح َمُعوَن َحَسيَسَها َوُهمح ِف َما اشح ( ال َيسح

بَـُر َوتـَتَـَلقهاُهمح الحَمالَئَكُة َهَذا يـَوحُمُكمح الهَذي ُكنُتمح تُوَعُدوَن )( ال َُيحزُنـُُهمح الحَفزَُع األَ 112َخاَلُدوَن ) ( يـَوحَم 113كح
َنا َإنها ُكنها فَا ( َوَلَقدح  114َعَلنَي )َنطحَوي السهَماَء َكَطيَ  السَ َجلَ  لَلحُكُتَب َكَما َبَدأحنَا أَوهَل َخلحٍق نَُعيُدُه َوعحداً َعَليـح

َنا َِف  َر َأنه اأَلرحَض يَرَثـَُها َعَباَدي الصهاحَلُوَن ) َكَتبـح ( َإنه َِف َهَذا لََبالغاً لََقوحٍم َعاَبَديَن 115الزهبُوَر َمنح بـَعحَد الذ َكح
ًَة لَلحَعاَلَمنَي )116) َا َإهَلُُكمح َإَلٌه َوا117( َوَما أَرحَسلحَناَك َإاله َرمحح َا يُوَحى َإَله أَّنه َلُموَن ( ُقلح َإَّنه َحٌد فـََهلح أَنـحُتمح ُمسح
َر َمنح 119( فََإنح تـََولهوحا فـَُقلح آَذنـحُتُكمح َعَلى َسَواٍء َوَإنح أَدحرَي أََقرَيٌب أَمح بََعيٌد َما ُتوَعُدوَن )118) هح ( َإنهُه يـَعحَلُم اجلَح



112 
 

ُتُموَن ) َنةٌ 111الحَقوحَل َويـَعحَلُم َما َتكح ُكمح 111َلُكمح َوَمَتاٌع َإََل َحنٍي ) ( َوَإنح أَدحرَي َلَعلهُه َفتـح قَ   ( قَاَل َربَ  احح بَاحلَح
تَـَعاُن َعَلى َما َتَصُفوَن )  (112َورَبُـَّنا الرهمححَُن الحُمسح

 سورة احلـج -22
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ءٌ َعَظيٌم ) َهُل ُكلُّ ُمرحَضَعٍة َعمها أَرحَضَعتح َوَتَضُع  1يَا أَيُـَّها النهاُس اتـهُقوا رَبهُكمح َإنه زَلحَزَلَة السهاَعَة َشيح نـََها َتذح ( يـَوحَم تـََروح
( َوَمنح النهاَس َمنح 2ُكلُّ َذاَت مَححٍل مَححَلَها َوتـََرى النهاَس ُسَكاَرى َوَما ُهمح َبُسَكاَرى َوَلَكنه َعَذاَب اّلِلَه َشَديٌد )

َديَه َإََل َعَذاَب 3َبُع ُكله َشيحطَاٍن َمرَيٍد )َُيَاَدُل ِف اّلِلَه بََغْيحَ َعلحٍم َويـَته  ( ُكَتَب َعَليحَه أَنهُه َمنح تـََوالهُه فَأَنهُه ُيَضلُُّه َويـَهح
َناُكمح َمنح تـَُراٍب ُُثه َمنح ُنطحَفٍة ُُثه 4السهَعَْي ) َمنح َعَلَقٍة ُُثه  ( يَا أَيُـَّها النهاُس َإنح ُكنحُتمح َِف رَيحٍب َمنح الحبَـعحَث فََإنها َخَلقح

َ َلُكمح َونَُقرُّ ِف اأَلرحَحاَم َما َنَشاُء َإََل َأَجٍل ُمَسمًّى َغٍة ُُمَلهَقٍة َوَغْيحَ ُُمَلهَقٍة لَنُبَـنيَ  ُلُغوا  َمنح ُمضح اًل ُُثه لََتبـح ُُثه َُنحرَُجُكمح َطفح
َإََل أَرحَذَل الحُعُمَر َلَكيحال يـَعحَلَم َمنح بـَعحَد َعلحٍم َشيحئاً َوتـََرى اأَلرحَض َهاَمَدًة  َأُشدهُكمح َوَمنحُكمح َمنح يـُتَـَوَّفه َوَمنحُكمح َمنح يـَُردُّ 

تَـزهتح َورََبتح َوأَنـحَبَتتح َمنح ُكلَ  َزوحٍج َّبَيٍج ) َها الحَماَء اهح قُّ َوأَنهُه ُُيحَي الح 5فََإَذا أَنَزلحَنا َعَليـح َموحَتى ( َذَلَك بََأنه اّلِلَه ُهَو احلَح
ٍء َقَديٌر ) َ يـَبـحَعُث َمنح ِف الحُقُبوَر )6َوأَنهُه َعَلى ُكلَ  َشيح ( َوَمنح النهاَس 7( َوَأنه السهاَعَة آتََيٌة ال رَيحَب َفيَها َوَأنه اّلِله

نـحَيا َخزحٌي ( ثَاّنَ َعطحَفَه لَ 8َمنح َُيَاَدُل ِف اّلِلَه بََغْيحَ َعلحٍم َوال ُهًدى َوال َكَتاٍب ُمَنٍْي ) ُيَضله َعنح َسَبيَل اّلِلَه َلُه ِف الدُّ
رَيَق ) َ لَيحَس َبَظالهٍم لَلحَعَبيَد )9َونَُذيُقُه يـَوحَم الحَقَياَمَة َعَذاَب احلَح ( َوَمنح النهاَس 11( َذَلَك ِبَا َقدهَمتح َيَداَك َوَأنه اّلِله
َ َعَلى َحرحٍف فََإنح َأَصا نـحَيا َواآلَخَرَة َمنح يـَعحُبُد اّلِله َهَه َخَسَر الدُّ َنٌة انَقَلَب َعَلى َوجح ٌر اطحَمَأنه بََه َوَإنح َأَصابـَتحُه َفتـح بَُه َخيـح

َراُن الحُمَبنُي ) َفُعُه َذَلَك ُهَو الضهالُل الحَبَعيُد )11َذَلَك ُهَو اْلحُسح ُعوا َمنح ُدوَن اّلِلَه َما ال َيُضرُُّه َوَما ال يـَنـح ( 12( َيدح
َعَه لََبئحَس الحَموحََل َولََبئحَس الحَعَشُْي )يَ  ُعوا َلَمنح َضرُُّه أَقـحَرُب َمنح نـَفح َخُل الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا 13دح َ يُدح ( َإنه اّلِله

َعُل َما يُرَيُد ) َ يـَفح ُ َِف ( َمنح َكاَن َيظُ 14الصهاحَلَاَت َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َإنه اّلِله نُّ َأنح َلنح يَنُصرَُه اّلِله
َهََبه َكيحُدُه َما يَغَ  ُددح َبَسَبٍب َإََل السهَماَء ُُثه لَيَـقحَطعح فـَلحَينظُرح َهلح يُذح نـحَيا َواآلَخَرَة فـَلحَيمح ( وََكَذَلَك أَنَزلحَناُه 15يُظ )الدُّ

َدي َمنح يُرَيُد ) نه الهَذيَن آَمُنوا َوالهَذيَن َهاُدوا َوالصهابََئنَي َوالنهَصاَرى َوالحَمُجوَس ( إَ 16آيَاٍت بـَيَ َناٍت َوَأنه اّلِلَه يـَهح
ٍء َشَهيٌد ) نَـُهمح يـَوحَم الحَقَياَمَة َإنه اّلِلَه َعَلى ُكلَ  َشيح َصُل بـَيـح رَُكوا َإنه اّلِلَه يـَفح ُجُد َلُه 17َوالهَذيَن َأشح ( َأملَح تـََرى َأنه اّلِلَه َيسح

ََباُل َوالشهَجُر َوالدهَوابُّ وََكَثٌْي َمنح النهاَس وََكثَ   السهَمَواتَ َمنح ِف  ُس َوالحَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجلح ٌْي َوَمنح َِف اأَلرحَض َوالشهمح
َعُل َما َيَشاُء ) رٍَم َإنه اّلِلَه يـَفح ُ َفَما َلُه َمنح ُمكح َتَصُموا َِف 18َحقه َعَليحَه الحَعَذاُب َوَمنح يَُهنح اّلِله َماَن اخح ( َهَذاَن َخصح
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َميُم ) َهُر بََه َما ِف ُبُطوَِنَمح 19َرّبَ َمح فَالهَذيَن َكَفُروا ُقطَ َعتح هَلُمح ثََياٌب َمنح نَاٍر ُيَصبُّ َمنح فـَوحَق ُرُءوَسَهمح احلَح ( ُيصح
ُُلوُد ) َها َمنح َغمٍ  أَُعيُدوا َفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب ( ُكلهَما أَرَادُ 21( َوهَلُمح َمَقاَمُع َمنح َحَديٍد )21َواجلح وا َأنح َُيحُرُجوا َمنـح
رَيَق ) َخُل الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر ُُيَلهوحَن فَ 22احلَح َ يُدح يَها َمنح ( َإنه اّلِله

َميَد 23َولََباُسُهمح َفيَها َحرَيٌر ) َأَساَوَر َمنح َذَهٍب َوُلؤحلُؤاً  ( َوُهُدوا َإََل الطهيَ َب َمنح الحَقوحَل َوُهُدوا َإََل َصرَاَط احلَح
َراَم الهَذي َجَعلحَناُه لَلنهاَس َسَواًء ا24) َجَد احلَح لحَعاَكُف َفيَه ( َإنه الهَذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعنح َسَبيَل اّلِلَه َوالحَمسح
َاٍد َبظُلحٍم نَُذقحُه َمنح َعَذاٍب أَلَيٍم )وَ  رَكح 25الحَباَدي َوَمنح يُرَدح َفيَه بََإحلح ( َوَإذح بـَوهأحنَا إَلبـحَراَهيَم َمَكاَن الحبَـيحَت َأنح ال ُتشح

جَ  يَأحُتوَك رََجاالً َوَعَلى ُكلَ  ( َوأَذَ نح ِف 26ِب َشيحئاً َوَطهَ رح بـَيحَت لَلطهائََفنَي َوالحَقاَئَمنَي َوالرُّكهَع السُُّجوَد )  النهاَس بَاحلَح
َم اّلِلَه ِف أَيهاٍم َمعحُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقـَُهمح 27َضاَمٍر يَأحَتنَي َمنح ُكلَ  َفجٍ  َعَميٍق ) َهُدوا َمَناَفَع هَلُمح َوَيذحُكُروا اسح ( لََيشح
َها َوَأطح  ( ُُثه لَيَـقحُضوا تـََفثـَُهمح َولحُيوُفوا نُُذوَرُهمح َولحَيطهوهُفوا بَالحبَـيحَت 28َعُموا الحَباَئَس الحَفَقَْي )َمنح َّبَيَمَة األَنـحَعاَم َفُكُلوا َمنـح

ٌر َلُه َعنحَد رَب ََه َوُأَحلهتح َلُكمح األَنـحَعاُم َإاله َما يـُتـحلَ 29الحَعَتيَق ) ى َعَليحُكمح ( َذَلَك َوَمنح يـَُعظَ مح ُحُرَماَت اّلِلَه فـَُهَو َخيـح
َتَنُبوا قـَوحَل الزُّوَر ) َس َمنح اأَلوحثَاَن َواجح َتَنُبوا الر َجح َا َخره 31فَاجح رَكح بَاّلِلَه َفَكَأَّنه رََكنَي بََه َوَمنح ُيشح َر ُمشح ( ُحنَـَفاَء ّلَِلَه َغيـح

َوي بََه الر َيُح َِف َمَكاٍن سَ  ُر َأوح تـَهح طَُفُه الطهيـح ( َذَلَك َوَمنح يـَُعظَ مح َشَعائََر اّلِلَه فََإنـهَها َمنح 31َحيٍق )َمنح السهَماَء فـََتخح
( َوَلُكلَ  أُمهٍة َجَعلحَنا 33( َلُكمح َفيَها َمَناَفُع َإََل َأَجٍل ُمَسمًّى ُُثه حمََلَُّها َإََل الحبَـيحَت الحَعَتيَق )32تـَقحَوى الحُقُلوَب )

َم اّلِلَه َعلَ  َبَتنَي )َمنحَسكاً لََيذحُكُروا اسح َلُموا َوَبشَ رح الحُمخح ( 34ى َما َرَزقـَُهمح َمنح َّبَيَمَة األَنـحَعاَم فََإهَلُُكمح َإَلٌه َواَحٌد فـََلُه َأسح
ُ َوَجَلتح قـُُلوبـُُهمح َوالصهاَبرَيَن َعَلى َما َأَصابـَُهمح َوالحُمَقيَم الصهالَة َوِمها َرزَ  ( 35يـُنحَفُقوَن ) قـحَناُهمح الهَذيَن َإَذا ذَُكَر اّلِله
َها َصَوافه فَإَ  َم اّلِلَه َعَليـح َن َجَعلحَناَها َلُكمح َمنح َشَعائََر اّلِلَه َلُكمح َفيَها َخيـحٌر فَاذحُكُروا اسح َذا َوَجَبتح ُجُنوبـَُها َفُكُلوا َوالحُبدح

َها َوَأطحَعُموا الحَقاَنَع َوالحُمعحتَـره َكَذَلَك َسخهرحنَاَها َلُكمح َلعَ  ُكُروَن )َمنـح َ حُلُوُمَها َوال َدَماُؤَها 36لهُكمح َتشح ( َلنح يـََناَل اّلِله
َ َعَلى َما َهَداُكمح َوَبشَ رح الحُمحح  ُوا اّلِله َ 37َسَننَي )َوَلَكنح يـََنالُُه التـهقحَوى َمنحُكمح َكَذَلَك َسخهَرَها َلُكمح لَُتَكربَ  ( َإنه اّلِله

( أَُذَن لَلهَذيَن يـَُقاتـَُلوَن بَأَنـهُهمح ظَُلُموا َوَإنه اّلِلَه َعَلى 38وا َإنه اّلِلَه ال ُيَُبُّ ُكله َخوهاٍن َكُفوٍر )يَُداَفُع َعنح الهَذيَن آَمنُ 
ُ َوَلوحال39َنصحرََهمح َلَقَديٌر ) رَُجوا َمنح َديَارََهمح بََغْيحَ َحقٍ  َإاله َأنح يـَُقوُلوا رَبُـَّنا اّلِله َدفحُع اّلِلَه النهاَس بـَعحَضُهمح  ( الهَذيَن ُأخح

ُم اّلِلَه َكَثْياً َولََينُصَرنه اّلِلهُ  َمنح يَنُصرُُه َإنه اّلِلَه لََقَويٌّ  بَبَـعحٍض هَلُدَ َمتح َصَواَمُع َوبََيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساَجُد يُذحَكُر َفيَها اسح
أَقَاُموا الصهالَة َوآتـَوحا الزهَكاَة َوأََمُروا بَالحَمعحُروَف َونـََهوحا َعنح الحُمنحَكَر َوّلَِلَه ( الهَذيَن َإنح َمكهنهاُهمح ِف اأَلرحَض 41َعزَيٌز )

َلُهمح قـَوحُم نُوٍح َوَعاٌد َوََثُوُد )41َعاَقَبُة األُُموَر ) بُوَك فـََقدح َكذهَبتح قـَبـح ( َوقـَوحُم َإبـحرَاَهيَم َوقـَوحُم ُلوٍط 42( َوَإنح ُيَكذَ 
تـُُهمح َفَكيحَف َكاَن َنَكَْي )( وَ 43) َليحُت لَلحَكاَفرَيَن ُُثه َأَخذح َب ُموَسى فََأمح َيَن وَُكذَ  َحاُب َمدح ( َفَكأَيَ نح َمنح قـَرحيٍَة 44َأصح

ٍر َمَشيٍد ) َناَها َوَهَي ظَاَلَمٌة َفَهَي َخاَويٌَة َعَلى ُعُروَشَها َوبَئحٍر ُمَعطهَلٍة َوَقصح َلكح َسْيُوا ِف اأَلرحَض ( أَفـََلمح يَ 45َأهح
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َمُعوَن َّبَا فََإنـهَها ال تـَعحَمى األَبحَصاُر َوَلَكنح تـَعحَمى ا لحُقُلوُب الهَت َِف فـََتُكوَن هَلُمح قـُُلوٌب يـَعحَقُلوَن َّبَا َأوح آَذاٌن َيسح
ُ َوعحَدُه َوَإنه 46الصُُّدوَر ) تَـعحَجُلوَنَك بَالحَعَذاَب َوَلنح ُُيحَلَف اّلِله يـَوحماً َعنحَد رَبَ َك َكأَلحَف َسَنٍة ِمها تـَُعدُّوَن  ( َوَيسح

تـَُها َوَإَله الحَمَصُْي )47) َليحُت هَلَا َوَهَي ظَاَلَمٌة ُُثه َأَخذح َا أَنَا َلُكمح 48( وََكأَيَ نح َمنح قـَرحيٍَة أَمح ( ُقلح يَا أَيُـَّها النهاُس َإَّنه
( َوالهَذيَن َسَعوحا ِف آيَاتََنا ُمَعاَجزَيَن 51وا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت هَلُمح َمغحَفَرٌة َورَزحٌق َكَرمٌي )( فَالهَذيَن آَمنُ 49َنَذيٌر ُمَبنٌي )

َحيَم ) لََئَك َأصحَحاُب اجلَح َنيهَتَه  ( َوَما أَرحَسلحَنا َمنح قـَبحَلَك َمنح َرُسوٍل َوال َنَبٍ  َإاله َإَذا ََتَنه أَلحَقى الشهيحطَاُن ِف 51أُوح أُمح
ُ َعَليٌم َحَكيٌم ) ُ آيَاتََه َواّلِله ُ َما يـُلحَقي الشهيحطَاُن ُُثه ُُيحَكُم اّلِله َنًة 52فـَيَـنحَسُخ اّلِله َعَل َما يـُلحَقي الشهيحطَاُن َفتـح ( لََيجح

( َولَيَـعحَلَم الهَذيَن أُوتُوا الحَعلحَم أَنهُه 53َشَقاٍق بََعيٍد )لَلهَذيَن ِف قـُُلوَّبَمح َمَرٌض َوالحَقاَسَيَة قـُُلوبـُُهمح َوَإنه الظهاَلَمنَي َلَفي 
َ هَلَاَد الهَذيَن آَمُنوا َإََل َصَراٍط مُ  َبَت َلُه قـُُلوبـُُهمح َوَإنه اّلِله قُّ َمنح رَبَ َك فـَيُـؤحَمُنوا بََه فـَُتخح َتَقيٍم )احلَح ( َوال يـََزاُل 54سح

( الحُملحُك يـَوحَمَئٍذ ّلَِلَه َُيحُكُم 55َمنحُه َحَّته تَأحتَيَـُهمح السهاَعُة بـَغحَتًة َأوح يَأحتَيَـُهمح َعَذاُب يـَوحٍم َعَقيٍم )الهَذيَن َكَفُروا َِف َمرحيٍَة 
نَـُهمح فَالهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َِف َجنهاَت النهَعيَم ) َنا فَُأوحلََئَك هَلُمح َعَذاٌب ( َوالهَذيَن َكَفُروا وََكذهبُوا بَآيَاتَ 56بـَيـح

ُ رَزحقاً َحَسناً َوَإنه اّلِلهَ 57ُمَهنٌي ) ُر الرهازََقنَي ( َوالهَذيَن َهاَجُروا َِف َسَبيَل اّلِلَه ُُثه قَُتُلوا أَوح َماتُوا لَيَـرحزُقـَنـهُهمح اّلِله  هَلَُو َخيـح
َخاًل يـَرحَضوحنَُه َوَإنه 58) َخَلنـهُهمح ُمدح ( َذَلَك َوَمنح َعاَقَب ِبَثحَل َما ُعوَقَب بََه ُُثه بَُغَي 59اّلِلَه َلَعَليٌم َحَليٌم )( لَُيدح

َ َلَعُفوٌّ َغُفوٌر ) ُ َإنه اّلِله َ يُوَلُج اللهيحَل ِف النـهَهاَر َويُوَلُج النـهَهاَر َِف اللهيحَل َوأَ 61َعَليحَه لََينُصَرنهُه اّلِله َ ( َذَلَك بََأنه اّلِله نه اّلِله
يٌع َبَصٌْي ) َ ُهَو الحَعَليُّ الح 61َسََ ُعوَن َمنح ُدونََه ُهَو الحَباَطُل َوَأنه اّلِله قُّ َوَأنه َما َيدح َ ُهَو احلَح ( 62َكَبُْي )( َذَلَك بََأنه اّلِله

َبُح اأَلرحُض ُُمحَضرهةً  َ َلَطيٌف َخَبٌْي ) َأملَح تـََرى َأنه اّلِلَه أَنَزَل َمنح السهَماَء َماًء فـَُتصح  ( َلُه َما ِف السهَمَواتَ 63َإنه اّلِله
َميُد ) َ هَلَُو الحَغَّنُّ احلَح ( َأملَح تـََرى َأنه اّلِلَه َسخهَر َلُكمح َما َِف اأَلرحَض َوالحُفلحَك َِتحرَي ِف 64َوَما ِف اأَلرحَض َوَإنه اّلِله

َر بََأمحرََه َوَُيحَسُك السهَماءَ  َ بَالنهاَس َلَرُءوٌف َرَحيٌم ) الحَبحح ( َوُهَو الهَذي 65َأنح تـََقَع َعَلى اأَلرحَض َإاله بََإذحنََه َإنه اّلِله
َياُكمح ُُثه َُيَيُتُكمح ُُثه ُُيحَييُكمح َإنه اإَلنَساَن َلَكُفوٌر ) َك َِف ( َلُكلَ  أُمهٍة َجَعلحَنا َمنَسكاً ُهمح نَاَسُكوُه َفال يـَُنازَُعنه 66َأحح

َتَقيٍم ) َر َوادحُع َإََل رَبَ َك َإنهَك َلَعَلى ُهًدى ُمسح ُ أَعحَلُم ِبَا تـَعحَمُلوَن )67اأَلمح ُ َُيحُكُم 68( َوَإنح َجاَدُلوَك فـَُقلح اّلِله ( اّلِله
َنُكمح يـَوحَم الحَقَياَمَة َفيَما ُكنحُتمح َفيَه ََّتحَتَلُفوَن ) َ يـَعحَلُم َما ِف السهَماَء َواأَلرحَض َإنه َذَلَك َِف  ( َأملَح تـَعحَلمح َأنه ا69بـَيـح ّلِله

( َويـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َما ملَح يـُنَـز َلح بََه ُسلحطَاناً َوَما لَيحَس هَلُمح بََه َعلحٌم َوَما 71َكَتاٍب َإنه َذَلَك َعَلى اّلِلَه َيَسٌْي )
ا تـُتـحَلى َعَليحَهمح آيَاتـَُنا بـَيَ َناٍت تـَعحَرُف ِف ُوُجوَه الهَذيَن َكَفُروا الحُمنحَكَر َيَكاُدوَن ( َوَإذَ 71لَلظهاَلَمنَي َمنح َنَصٍْي )

 ُ ُلوَن َعَليحَهمح آيَاتََنا ُقلح أَفَأُنـَبَ ُئُكمح َبَشرٍ  َمنح َذَلُكمح النهاُر َوَعَدَها اّلِله ُطوَن بَالهَذيَن يـَتـح الحَمَصُْي  الهَذيَن َكَفُروا َوبَئحسَ َيسح
ُعوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َلنح َُيحُلُقوا ُذبَاباً 72) َتَمُعوا َلُه َإنه الهَذيَن َتدح َتَمُعوا َلُه ( يَا أَيُـَّها النهاُس ُضَرَب َمَثٌل فَاسح  َوَلوح اجح

َتنَقُذوُه َمنحُه َضُعَف الطهاَلُب َوالحمَ  بَاُب َشيحئاً ال َيسح لُبـحُهمح الذُّ َ 73طحُلوُب )َوَإنح َيسح رََه َإنه اّلِله َ َحقه َقدح ( َما َقَدُروا اّلِله
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ُ َيصحطََفي َمنح الحَمالَئَكَة ُرُساًل َوَمنح النهاَس َإنه اّلِلَه َسََيٌع َبَصٌْي )74َلَقَويٌّ َعزَيٌز ) َ أَيحَديَهمح 75( اّلِله ( يـَعحَلُم َما بـَنيح
َيـحَر 76األُُموُر )َوَما َخلحَفُهمح َوَإََل اّلِلَه تـُرحَجُع  ُجُدوا َواعحُبُدوا رَبهُكمح َوافـحَعُلوا اْلح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ارحَكُعوا َواسح

َلُحوَن ) يَن َمنح َحرٍَج َملهَة 77َلَعلهُكمح تـُفح َتَباُكمح َوَما َجَعَل َعَليحُكمح ِف الدَ  ( َوَجاَهُدوا ِف اّلِلَه َحقه َجَهاَدَه ُهَو اجح
َلمنَي َمنح قـَبحُل َوَِف َهَذا لََيُكوَن الرهُسوُل َشَهيداً َعَليحُكمح َوَتُكو  نُوا ُشَهَداَء َعَلى أَبَيُكمح َإبـحرَاَهيَم ُهَو ََسهاُكمح الحُمسح

 (78َونَعحَم النهَصُْي )النهاَس فَأََقيُموا الصهالَة َوآتُوا الزهَكاَة َواعحَتَصُموا بَاّلِلَه ُهَو َموحالُكمح فََنعحَم الحَموحََل 

 سورة املؤمنون -23
 بسم هللا الرمحن الرحيم

( َوالهَذيَن ُهمح 3( َوالهَذيَن ُهمح َعنح اللهغحَو ُمعحَرُضوَن )2( الهَذيَن ُهمح ِف َصالَِتَمح َخاَشُعوَن )1َقدح أَفـحَلَح الحُمؤحَمُنوَن )
َانـُُهمح فََإنـهُهمح َغيـحُر 5ُروَجَهمح َحاَفظُوَن )( َوالهَذيَن ُهمح لَفُ 4لَلزهَكاَة فَاَعُلوَن ) ( َإاله َعَلى أَزحَواَجَهمح أوح َما َمَلَكتح أَيح

لََئَك ُهمح الحَعاُدوَن )6َمُلوَمنَي ) َدَهمح رَاُعوَن )7( َفَمنح ابـحتَـَغى َورَاَء َذَلَك فَُأوح ( 8( َوالهَذيَن ُهمح أَلَمانَاَِتَمح َوَعهح
َس ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن 11( أُوحلََئَك ُهمح الحَوارَثُوَن )9مح َعَلى َصَلَواَِتَمح ُُيَاَفُظوَن )َوالهَذيَن هُ  ( الهَذيَن يَرَثُوَن الحَفرحَدوح

َنا اإَلنَساَن َمنح ُسالَلٍة َمنح َطنٍي )11) َنا ( ُُثه خَ 13( ُُثه َجَعلحَناُه نُطحَفًة َِف قـََراٍر َمَكنٍي )12( َوَلَقدح َخَلقح َلقح
َغَة َعظَاماً َفَكَسوحنَا الحَعظَاَم حلَحماً ُُثه أَ  َنا الحُمضح َغًة َفَخَلقح َنا الحَعَلَقَة ُمضح نَشأحنَاُه َخلحقاً آَخَر فـََتَباَرَك النُّطحَفَة َعَلَقًة َفَخَلقح

َالََقنَي ) َسُن اْلح ُ َأحح َعُثوَن )( 15( ُُثه َإنهُكمح بـَعحَد َذَلَك َلَميَ ُتوَن )14اّلِله َنا 16ُُثه َإنهُكمح يـَوحَم الحَقَياَمَة تـُبـح ( َوَلَقدح َخَلقح
َلحَق َغاَفَلنَي ) َكنهاُه ِف اأَلرحَض َوَإنها 17فـَوحَقُكمح َسبحَع َطرَاَئَق َوَما ُكنها َعنح اْلح ( َوأَنَزلحَنا َمنح السهَماَء َماًء بََقَدٍر فََأسح

َها تَأحُكُلوَن 18) َعَلى َذَهاٍب بََه َلَقاَدُرونَ  ( فَأَنَشأحنَا َلُكمح بََه َجنهاٍت َمنح َنََيٍل َوأَعحَناٍب َلُكمح َفيَها فـََواَكُه َكَثْيٌَة َوَمنـح
َن َوَصبحٍغ َلآلَكَلنَي )19) َناَء تـَنحُبُت بَالدُّهح َرًة 21( َوَشَجَرًة ََّتحرُُج َمنح ُطوَر َسيـح ُنسَقيُكمح ( َوَإنه َلُكمح َِف األَنـحَعاَم لََعبـح

َها تَأحُكُلوَن ) َها َوَعَلى الحُفلحَك حُتحَمُلوَن )21ِمها َِف ُبُطوَِنَا َوَلُكمح َفيَها َمَناَفُع َكَثْيٌَة َوَمنـح ( َوَلَقدح أَرحَسلحَنا 22( َوَعَليـح
( فـََقاَل الحَمأل الهَذيَن َكَفُروا َمنح 23َفال تـَتـهُقوَن )نُوحاً َإََل قـَوحَمَه فـََقاَل يَا قـَوحَم اعحُبُدوا اّلِلَه َما َلُكمح َمنح َإَلٍه َغيـحرُُه أَ 

ُ ألَنَزَل َمالَئَكًة َما  َسََعحَنا َّبََذا ِف آبَائََنا قـَوحَمَه َما َهَذا َإاله َبَشٌر َمثـحُلُكمح يُرَيُد َأنح يـَتَـَفضهَل َعَليحُكمح َوَلوح َشاَء اّلِله
( 26( قَاَل َربَ  انُصرحّن ِبَا َكذهبُوَن )25ُجٌل بََه َجنهٌة فـَتَـرَبهُصوا بََه َحَّته َحنٍي )( َإنح ُهَو َإاله رَ 24اأَلوهَلنَي )

ُلكح  رُنَا َوفَاَر التـهنُّوُر فَاسح َيَنا فََإَذا َجاَء أَمح َنعح الحُفلحَك بََأعحيَُنَنا َوَوحح َنا َإلَيحَه َأنح اصح َ اثـح  فََأوحَحيـح َ َفيَها َمنح ُكلٍ  َزوحَجنيح نَـنيح
َلَك َإاله َمنح َسَبَق َعَليحَه الحَقوحُل َمنـحُهمح َوال َُّتَاَطبحَّن ِف الهَذيَن ظََلُموا َإنـهُهمح ُمغحَرُقوَن ) تَـَويحَت أَنحَت 27َوَأهح ( فََإَذا اسح
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ُد ّلَِلَه الهَذي ََنهانَا َمنح الحَقوحَم الظهالَ  مح َزاًل ُمَبارَكاً 28َمنَي )َوَمنح َمَعَك َعَلى الحُفلحَك فـَُقلح احلَح ( َوُقلح َربَ  أَنزَلحَّن ُمنـح
ُر الحُمنزََلنَي ) ( ُُثه أَنَشأحنَا َمنح بـَعحَدَهمح قـَرحناً آَخرَيَن 31( َإنه َِف َذَلَك آليَاٍت َوَإنح ُكنها َلُمبحَتَلنَي )29َوأَنحَت َخيـح

ُهمح َأنح اعحُبدُ 31) َ َما َلُكمح َمنح َإَلٍه َغيـحرُُه أََفال تـَتـهُقوَن )( فََأرحَسلحَنا َفيَهمح َرُسواًل َمنـح ( َوقَاَل الحَمأل َمنح قـَوحَمَه 32وا اّلِله
نـحَيا َما َهَذا َإاله َبَشٌر َمثـحلُ  ََياَة الدُّ نحُه ُكمح يَأحُكُل ِمها تَأحُكُلوَن مَ الهَذيَن َكَفُروا وََكذهبُوا بََلَقاَء اآلَخَرَة َوأَتـحَرفـحَناُهمح َِف احلح

َربُوَن ) َرُب ِمها َتشح ( أَيََعدُُكمح أَنهُكمح َإَذا َمتُّمح وَُكنُتمح 34( َولََئنح َأطَعحُتمح َبَشراً َمثـحَلُكمح َإنهُكمح َإذاً َْلَاَسُروَن )33َوَيشح
َهاَت َلَما تُوَعُدوَن )35تـَُراباً َوَعظَاماً أَنهُكمح ُُمحَرُجوَن ) َهاَت َهيـح نـحَيا ََّنُوُت َوََنحَيا ( َإنح هَ 36( َهيـح َي َإاله َحَياتـَُنا الدُّ

ُعوَثنَي ) ( قَاَل َربَ  انُصرحّن ِبَا  38( َإنح ُهَو َإاله َرُجٌل افـحتَـَرى َعَلى اّلِلَه َكَذباً َوَما ََنحُن َلُه ِبُؤحَمَننَي )37َوَما ََنحُن ِبَبـح
بُوَن ) َبُحنه نَ 39َكذه قَ  َفَجَعلحَناُهمح ُغثَاًء فـَبُـعحداً لَلحَقوحَم 41اَدَمنَي )( قَاَل َعمها قََليٍل لَُيصح ( فََأَخَذتـحُهمح الصهيحَحُة بَاحلَح

َتأحَخُروَن )42( ُُثه أَنَشأحنَا َمنح بـَعحَدَهمح قـُُروناً آَخرَيَن )41الظهاَلَمنَي ) َبُق َمنح أُمهٍة َأَجَلَها َوَما َيسح ( ُُثه 43( َما َتسح
عحداً لََقوحٍم ال ُسَلَنا تـَتـحَرى ُكله َما َجاَء أُمهًة َرُسوهُلَا َكذهبُوُه فَأَتـحبَـعحَنا بـَعحَضُهمح بـَعحضاً َوَجَعلحَناُهمح َأَحاَديَث فـَبُـ أَرحَسلحَنا رُ 

بَـُروا وََكانُوا ( َإََل َفرحَعوح 45( ُُثه أَرحَسلحَنا ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن بَآيَاتََنا َوُسلحطَاٍن ُمَبنٍي )44يـُؤحَمُنوَن ) َتكح َن َوَمَلَئَه فَاسح
َلَكنَي 47( فـََقاُلوا أَنـُؤحَمُن لََبَشَريحَن َمثحَلَنا َوقـَوحُمُهَما لََنا َعاَبُدوَن )46قـَوحماً َعاَلنَي ) بُوُُهَا َفَكانُوا َمنح الحُمهح ( َفَكذه

َتُدوَن )48) َنا ُموَسى الحَكَتاَب َلَعلهُهمح يـَهح ( َوَجَعلحَنا ابحَن َمرحمَيَ َوأُمهُه آيًَة َوآَويـحَناُُهَا َإََل رَبـحَوٍة َذاَت 49( َوَلَقدح آتـَيـح
( َوَإنه َهَذَه 51( يَا أَيُـَّها الرُُّسُل ُكُلوا َمنح الطهيَ َباَت َواعحَمُلوا َصاحَلاً َإّن َ ِبَا تـَعحَمُلوَن َعَليٌم )51قـََراٍر َوَمَعنٍي )

نَـُهمح زُبُراً ُكلُّ َحزحٍب ِبَا َلَديحَهمح َفرَُحوَن )52َوأَنَا رَبُُّكمح فَاتـهُقوَن ) أُمهُتُكمح أُمهًة َواَحَدةً  َرُهمح بـَيـح ( 53( فـَتَـَقطهُعوا أَمح
َرَِتَمح َحَّته َحنٍي ) َا َّنَُدُُّهمح بََه َمنح َماٍل َوبََننَي )54َفَذرحُهمح ِف َغمح َراَت َبل ( ُنَسارَُع هَلُمح ِف 55( َأَُيحَسُبوَن أَّنه َيـح  اْلح

ُعُروَن ) َفُقوَن )56ال َيشح َيَة َرّبَ َمح ُمشح ( 58( َوالهَذيَن ُهمح بَآيَاَت َرّبَ َمح يـُؤحَمُنوَن )57( َإنه الهَذيَن ُهمح َمنح َخشح
رَُكوَن ) لََئَك 61ٌة أَنـهُهمح َإََل َرّبَ َمح رَاَجُعوَن )( َوالهَذيَن يـُؤحتُوَن َما آَتوا َوقـُُلوبـُُهمح َوَجلَ 59َوالهَذيَن ُهمح َبَرّبَ َمح ال يُشح ( أُوح

َراَت َوُهمح هَلَا َسابَُقوَن ) َيـح قَ  َوُهمح ال 61ُيَسارَُعوَن َِف اْلح َعَها َوَلَديـحَنا َكَتاٌب يَنَطُق بَاحلَح ( َوال ُنَكلَ ُف نـَفحساً َإاله ُوسح
َرٍة َمنح 62ُيظحَلُموَن ) ( َحَّته َإَذا 63َهَذا َوهَلُمح أَعحَماٌل َمنح ُدوَن َذَلَك ُهمح هَلَا َعاَمُلوَن )( َبلح قـُُلوبـُُهمح ِف َغمح

َرَفيَهمح بَالحَعَذاَب َإَذا ُهمح ََيحَأُروَن ) نَا ُمتـح ( َقدح َكاَنتح آيَاِت 65( ال َِتحَأُروا الحيَـوحَم َإنهُكمح َمنها ال تُنَصُروَن )64َأَخذح
َلى َعَليحُكمح َفُكنُتمح  ُجُروَن )66َعَلى َأعحَقاَبُكمح تَنَكُصوَن ) تـُتـح ربَيَن بََه َساَمراً تـَهح َتكح ( أَفـََلمح َيدهبـهُروا الحَقوحَل أَمح 67( ُمسح

َه َجنهٌة َبلح ( أَمح يـَُقوُلوَن بَ 69( أَمح ملَح يـَعحرَُفوا َرُسوهَلُمح فـَُهمح َلُه ُمنَكُروَن )68َجاَءُهمح َما ملَح يَأحَت آبَاَءُهمح اأَلوهَلنَي )
ثـَُرُهمح لَلحَحقَ  َكارَُهوَن ) قَ  َوَأكح َواَءُهمح َلَفَسَدتح السهَمَواُت َواأَلرحُض َوَمنح َفيَهنه 71َجاَءُهمح بَاحلَح قُّ أَهح ( َوَلوح اتـهَبَع احلَح

رََهمح ُمعحَرُضوَن ) رََهمح فـَُهمح َعنح ذَكح َناُهمح َبذَكح َأهُلُمح 71َبلح أَتـَيـح ُر الرهازََقنَي  ( أَمح َتسح ٌر َوُهَو َخيـح َخرحجاً َفَخَراُج رَبَ َك َخيـح
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َتَقيٍم )72) ُعوُهمح َإََل َصَراٍط ُمسح ( 74( َوَإنه الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَاآلَخَرَة َعنح الصَ رَاَط لََناَكُبوَن )73( َوَإنهَك لََتدح
َنا َما َّبَمح َمنح ُضر ٍ  َتَكانُوا 75لََلجُّوا ِف طُغحَياَِنَمح يـَعحَمُهوَن ) َوَلوح َرمَححَناُهمح وََكَشفح نَاُهمح بَالحَعَذاَب َفَما اسح ( َوَلَقدح َأَخذح

َنا َعَليحَهمح بَاباً َذا َعَذاٍب َشَديٍد َإَذا ُهمح َفيَه ُمبحَلُسوَن )76لََرّبَ َمح َوَما يـََتَضرهُعوَن ) ( َوُهَو الهَذي 77( َحَّته َإَذا فـََتحح
ُكُروَن ) أَنَشأَ  َع َواألَبحَصاَر َواألَفحَئَدَة قََلياًل َما َتشح ( َوُهَو الهَذي َذرََأُكمح ِف اأَلرحَض َوَإلَيحَه حُتحَشُروَن 78َلُكمح السهمح

َتالُف اللهيحَل َوالنـهَهاَر أََفال تـَعحَقُلوَن )79) َل َما قَاَل اأَلوهُلوَن ( َبلح قَاُلوا َمثح 81( َوُهَو الهَذي ُُيحَي َوَُيَيُت َوَلُه اخح
ُعوثُوَن )81) َنا وَُكنها تـَُراباً َوَعظَاماً أَئَنها َلَمبـح نَا ََنحُن َوآبَاُؤنَا َهَذا َمنح قـَبحُل َإنح َهَذا َإاله 82( قَاُلوا أََئَذا َمتـح ( لََقدح ُوَعدح

( َسيَـُقوُلوَن ّلَِلَه ُقلح أََفال َتذَكهُروَن 84نُتمح تـَعحَلُموَن )( ُقلح َلَمنح اأَلرحُض َوَمنح َفيَها َإنح كُ 83َأَساَطُْي اأَلوهَلنَي )
( ُقلح َمنح 87( َسيَـُقوُلوَن ّلَِلَه ُقلح أََفال تـَتـهُقوَن )86السهبحَع َوَربُّ الحَعرحَش الحَعَظيَم ) ( ُقلح َمنح َربُّ السهَمَواتَ 85)

ٍء َوُهَو َيَُُْي وَ  َحُروَن )88ال َُيَاُر َعَليحَه َإنح ُكنُتمح تـَعحَلُموَن )بََيَدَه َمَلُكوُت ُكلَ  َشيح ( 89( َسيَـُقوُلوَن ّلَِلَه ُقلح فَأَنها ُتسح
قَ  َوَإنـهُهمح َلَكاَذبُوَن ) َناُهمح بَاحلَح ُ َمنح َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه َمنح َإَلٍه َإذاً َلَذَهَب ُكلُّ َإَلٍه ِبََ 91َبلح أَتـَيـح ا َخَلَق ( َما اَّتهََذ اّلِله

رَُكوَن )91َوَلَعال بـَعحُضُهمح َعَلى بـَعحٍض ُسبحَحاَن اّلِلَه َعمها َيَصُفوَن ) ( 92( َعاملََ الحَغيحَب َوالشهَهاَدَة فـَتَـَعاََل َعمها ُيشح
َوَإنها َعَلى َأنح نُرََيَك َما نََعُدُهمح  (94( َربَ  َفال َِتحَعلحَّن ِف الحَقوحَم الظهاَلَمنَي )93ُقلح َربَ  َإمها تُرَيـَّنَ  َما يُوَعُدوَن )

َسُن السهيَ َئَة ََنحُن َأعحَلُم ِبَا َيَصُفوَن )95َلَقاَدُروَن ) ( َوُقلح َربَ  أَُعوُذ َبَك َمنح َُهََزاَت 96( ادحَفعح بَالهَت َهَي َأحح
( 99َذا َجاَء َأَحَدُهمح الحَموحُت قَاَل َربَ  ارحَجُعوَن )( َحَّته إَ 98( َوَأُعوُذ َبَك َربَ  َأنح َُيحُضُروَن )97الشهَياَطنَي )

ُت َكاله َإنـهَها َكَلَمٌة ُهَو قَائَُلَها َوَمنح َورَائََهمح بـَرحزٌَخ َإََل يـَوحَم  َعُثوَن )َلَعلَ ي َأعحَمُل َصاحَلاً َفيَما تـَرَكح ( فََإَذا نَُفَخ 111يـُبـح
نَـُهمح  َلُحوَن 111يـَوحَمَئٍذ َوال يـََتَساَءُلوَن )ِف الصُّوَر َفال أَنَساَب بـَيـح ( َفَمنح ثـَُقَلتح َمَوازَيُنُه فَُأوحلََئَك ُهمح الحُمفح

لََئَك الهَذيَن َخَسُروا أَنُفَسُهمح ِف َجَهنهَم َخاَلُدوَن )112) ( تـَلحَفُح ُوُجوَهُهمح النهاُر 113( َوَمنح َخفهتح َمَوازَيُنُه فَُأوح
بُوَن )114وَن )َوُهمح َفيَها َكاحلَُ  َلى َعَليحُكمح َفُكنُتمح َّبَا ُتَكذَ  َنا 115( َأملَح َتُكنح آيَاِت تـُتـح ( قَاُلوا رَبـهَنا َغَلَبتح َعَليـح

َوتـَُنا وَُكنها قـَوحماً َضالَ نَي ) نَا فََإنها ظَاَلُموَن )116َشقح َها فََإنح ُعدح َنا َمنـح رَجح َسُئوا 117( رَبـهَنا َأخح َفيَها َوال ( قَاَل اخح
ُر الرهامَحَنَي 118ُتَكلَ ُموَن ) ( 119)( َإنهُه َكاَن َفرَيٌق َمنح َعَباَدي يـَُقوُلوَن رَبـهَنا آَمنها فَاغحَفرح لََنا َوارحمَححَنا َوأَنحَت َخيـح

رَي وَُكنُتمح َمنـحُهمح َتضحَحُكوَن ) رَي اً َحَّته أَنَسوحُكمح ذَكح َُتُوُهمح َسخح ّن َ َجَزيـحتُـُهمح الحيَـوحَم ِبَا َصبَـُروا أَنـهُهمح ُهمح ( إَ 111فَاَّتهَذح
َألح الحَعادَ يَن 112( قَاَل َكمح لََبثحُتمح ِف اأَلرحَض َعَدَد َسَننَي )111الحَفائَُزوَن ) ( قَاُلوا لََبثـحَنا يـَوحماً َأوح بـَعحَض يـَوحٍم فَاسح

َنا ال 114ُكمح ُكنُتمح تـَعحَلُموَن )( قَاَل َإنح لََبثحُتمح َإاله قََليالً َلوح أَنه 113) َناُكمح َعَبثاً َوأَنهُكمح َإلَيـح َا َخَلقح ( أََفَحَسبحُتمح أَّنه
قُّ ال إََلَه َإاله ُهَو َربُّ الحَعرحَش الحَكرمََي )115تـُرحَجُعوَن ) ُ الحَمَلُك احلَح ( َوَمنح َيدحُع َمَع اّلِلَه َإهَلاً آَخَر 116( فـَتَـَعاََل اّلِله
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َلُح الحَكاَفُروَن )ال َا َحَسابُُه َعنحَد رَب ََه َإنهُه ال يـُفح ُر الرهامَحَنَي 117 بـُرحَهاَن َلُه بََه فََإَّنه ( َوُقلح َربَ  اغحَفرح َوارحَحمح َوأَنحَت َخيـح
(118) 

 سورة النــور -24
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َناَها َوأَنَزلحَنا  ُهَما 1َفيَها آيَاٍت بـَيَ َناٍت َلَعلهُكمح َتذَكهُروَن )ُسورٌَة أَنَزلحَناَها َوفـََرضح َلُدوا ُكله َواَحٍد َمنـح ( الزهانََيُة َوالزهاّن فَاجح
َهدح َعذَ َمائََة َجلحَدٍة َوال تَأحُخذحُكمح َّبََما رَأحَفٌة ِف َديَن اّلِلَه َإنح ُكنُتمح تـُؤحَمُنوَن بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخَر  ابـَُهَما طَائََفٌة َمنح َولحَيشح

رٌَك َوُحر ََم َذلَ 2الحُمؤحَمَننَي ) رََكًة َوالزهانََيُة ال يَنَكُحَها َإاله زَاٍن َأوح ُمشح َك َعَلى ( الزهاّن ال يَنَكُح إاله زَانََيًة أَوح ُمشح
َصَناَت ُُثه ملَح يَأحتُوا بَأَ 3الحُمؤحَمَننَي ) بَـُلوا هَلُمح ( َوالهَذيَن يـَرحُموَن الحُمحح َلُدوُهمح ََثَاَننَي َجلحَدًة َوال تـَقح رحبـََعَة ُشَهَداَء فَاجح

لََئَك ُهمح الحَفاَسُقوَن ) َلُحوا فََإنه اّلِلَه َغُفوٌر َرَحيٌم )4َشَهاَدًة أََبداً َوأُوح ( 5( َإاله الهَذيَن تَابُوا َمنح بـَعحَد َذَلَك َوَأصح
مح وملَح َيُكنح هَلُمح ُشَهَداُء َإاله أَنُفُسُهمح َفَشَهاَدُة َأَحَدَهمح أَرحَبُع َشَهاَداٍت بَاّلِلَه َإنهُه َلَمنح َوالهَذيَن يـَرحُموَن أَزحَواَجهُ 

َاَمَسُة َأنه َلعحَنَة اّلِلَه َعَليحَه َإنح َكاَن َمنح الحَكاَذَبنَي )6الصهاَدَقنَي ) َها الحَعَذاَب َأنح 7( َواْلح رَأُ َعنـح َهَد أَرحَبَع ( َوَيدح َتشح
َها َإنح َكاَن َمنح الصهاَدَقنَي )8َشَهاَداٍت بَاّلِلَه َإنهُه َلَمنح الحَكاَذَبنَي ) َاَمَسَة َأنه َغَضَب اّلِلَه َعَليـح ( َوَلوحال َفضحُل 9( َواْلح

َُتُه َوَأنه اّلِلَه تـَوهاٌب َحَكيٌم ) َبٌة َمنحُكمح ال حَتحَسُبوُه َشر اً َلُكمح َبلح ( َإنه الهَذيَن جَ 11اّلِلَه َعَليحُكمح َوَرمحح اُءوا بَاإَلفحَك ُعصح
َرُه َمنـحُهمح َلُه َعَذاٌب َعظَ  َتَسَب َمنح اإَلُثَح َوالهَذي تـََوَله َكبـح ُهمح َما اكح ٌر َلُكمح َلُكلَ  امحرٍَئ َمنـح ( َلوحال َإذح 11يٌم )ُهَو َخيـح

اً َوقَاُلوا َهَذا َإفحٌك ُمَبنٌي )َسََعحُتُموُه َظنه الحُمؤحَمُنوَن َوالح  ( َلوحال َجاُءوا َعَليحَه بََأرحبـََعَة ُشَهَداَء 12ُمؤحَمَناُت بَأَنُفَسَهمح َخْيح
َُتُه ِف 13فََإذح ملَح يَأحتُوا بَالشَُّهَداَء فَُأوحلََئَك َعنحَد اّلِلَه ُهمح الحَكاَذبُوَن ) نـحَيا َواآلَخَرَة  ( َوَلوحال َفضحُل اّلِلَه َعَليحُكمح َوَرمحح الدُّ

ُتمح َفيَه َعَذاٌب َعَظيٌم ) ( َإذح تـََلقهوحنَُه بَأَلحَسَنَتُكمح َوتـَُقوُلوَن بَأَفـحَواَهُكمح َما لَيحَس َلُكمح بََه َعلحٌم 14َلَمسهُكمح ِف َما أََفضح
ُتُموُه قـُلحُتمح َما َيُكوُن لََنا َأنح نـََتَكلهَم َّبََذا ُسبحَحاَنَك َهَذا ( َوَلوحال َإذح َسََعح 15َوحَتحَسُبونَُه َهيَ ناً َوُهَو َعنحَد اّلِلَه َعَظيٌم )

َتاٌن َعَظيٌم ) ُ َأنح تـَُعوُدوا َلَمثحَلَه أََبداً َإنح ُكنُتمح ُمؤحَمَننَي )16بـُهح ُ 17( يََعُظُكمح اّلِله ُ َلُكمح اآليَاَت َواّلِله ُ اّلِله ( َويـُبَـنيَ 
نـحَيا َواآلَخَرَة َواّلِلهُ  ( َإنه 18َعَليٌم َحَكيٌم )  الهَذيَن ُيَُبُّوَن َأنح َتَشيَع الحَفاَحَشُة ِف الهَذيَن آَمُنوا هَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم ِف الدُّ

َُتُه َوَأنه اّلِلَه َرُءوٌف َرَحيٌم )19يـَعحَلُم َوأَنـحُتمح ال تـَعحَلُموَن ) ُل اّلِلَه َعَليحُكمح َوَرمحح يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ( 21( َوَلوحال َفضح
َشاَء َوالحُمنحَكرَ  َوَلوحال َفضحُل اّلِلَه َعَليحُكمح  ال تـَتهَبُعوا ُخطَُواَت الشهيحطَاَن َوَمنح يـَتهَبعح ُخطَُواَت الشهيحطَاَن فََإنهُه يَأحُمُر بَالحَفحح

َُتُه َما زََكا َمنحُكمح َمنح َأَحٍد أََبداً َوَلَكنه اّلِلهَ  يٌع َعَليٌم )َوَرمحح ُ َسََ ( َوال يَأحَتَل أُوحُلوا الحَفضحَل 21 يـُزَكَ ي َمنح َيَشاُء َواّلِله
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َفُحوا َأال حتَُبُّوَن َأنح يـَغحَفرَ َمنحُكمح َوالسهَعَة َأنح يـُؤحتُوا أُوحَل الحُقرحََب َوالحَمَساَكنَي َوالحُمَهاَجرَيَن ِف َسَبيَل اّلِلَه َولحيَـعحُفوا َولح   َيصح
ُ َغُفوٌر َرَحيٌم ) ُ َلُكمح َواّلِله نـحَيا َواآلَخَرَة 22اّلِله َصَناَت الحَغاَفالَت الحُمؤحَمَناَت لَُعُنوا ِف الدُّ ( َإنه الهَذيَن يـَرحُموَن الحُمحح

َهُد َعَليحَهمح أَلحَسَنتُـُهمح َوأَيحَديَهمح َوأَرحُجُلُهمح ِبََ 23َوهَلُمح َعَذاٌب َعَظيٌم ) ( يـَوحَمَئٍذ 24ا َكانُوا يـَعحَمُلوَن )( يـَوحَم َتشح
قُّ الحُمَبنُي ) َ ُهَو احلَح قه َويـَعحَلُموَن َأنه اّلِله ُ َدينَـُهمح احلَح ََبيُثوَن لَلحَخَبيثَاَت 25يـَُوفَ يَهمح اّلِله ََبيثَاُت لَلحَخَبيَثنَي َواْلح ( اْلح

لََئَك ُمبَـرهُءوَن ِمها يـَُقوُلوَن هَلُمح َمغحَفَرٌة َورَزحٌق َكرمٌَي )َوالطهيَ َباُت لَلطهيَ َبنَي َوالطهيَ ُبوَن لَلطهيَ بَ  ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن 26اَت أُوح
ٌر َلُكمح  َلَها َذَلُكمح َخيـح َتأحَنُسوا َوُتَسلَ ُموا َعَلى َأهح ُخُلوا بـُُيوتاً َغيـحَر بـُُيوَتُكمح َحَّته َتسح ( 27َن )َلَعلهُكمح َتذَكهُرو آَمُنوا ال َتدح

ُخُلوَها َحَّته يـُؤحَذَن َلُكمح َوَإنح َقيَل َلُكمح ارحَجُعوا فَارحَجُعوا ُهَو أَ  ُ ِبَا فََإنح ملَح ِتََُدوا َفيَها َأَحداً َفال َتدح زحَكى َلُكمح َواّلِله
ُكونَةٍ 28تـَعحَمُلوَن َعَليٌم ) َر َمسح ُخُلوا بـُُيوتاً َغيـح ُ يـَعحَلُم َما تـُبحُدوَن  ( لَيحَس َعَليحُكمح ُجَناٌح َأنح َتدح َفيَها َمَتاٌع َلُكمح َواّلِله
ُتُموَن ) ا ( ُقلح لَلحُمؤحَمَننَي يـَُغضُّوا َمنح أَبحَصارََهمح َوَُيحَفظُوا فـُُروَجُهمح َذَلَك أَزحَكى هَلُمح َإنه اّلِلَه َخَبٌْي ِبََ 29َوَما َتكح

نَـُعوَن ) َها ( َوُقلح لَلحُمؤحَمَناَت يـَغحُضضحَن 31َيصح َمنح أَبحَصارََهنه َوَُيحَفظحَن فـُُروَجُهنه َوال يـُبحَديَن زَيَنتَـُهنه َإاله َما َظَهَر َمنـح
َئَهنه أَوح أَبـحَناَء اَء بـُُعولََتَهنه أَوح أَبـحَناَولحَيضحرَبحَن َِبُُمرََهنه َعَلى ُجُيوَّبَنه َوال يـُبحَديَن زَيَنتَـُهنه َإاله لَبُـُعولََتَهنه أَوح آبَائََهنه َأوح آبَ 
َواَِنَنه أَوح َبَّن َأَخَواَِتَنه َأوح َنَسائََهنه أَوح َما َمَلَكتح أَ  َواَِنَنه أَوح َبَّن َإخح َانـُُهنه أَوح التهابََعنَي َغْيحَ أُوحَل بـُُعولََتَهنه أَوح َإخح َيح

َل الهَذيَن ملَح َيظح  َهُروا َعَلى َعوحرَاَت النَ َساَء َوال َيضحرَبحَن بََأرحُجَلَهنه لَيُـعحَلَم َما ُُيحَفنَي َمنح اإَلرحبََة َمنح الر ََجاَل أَوح الطَ فح
َلُحوَن ) يعاً أَيُـَّها الحُمؤحَمُنوَن َلَعلهُكمح تـُفح ( َوأَنَكُحوا األَيَاَمى َمنحُكمح َوالصهاحَلَنَي َمنح 31زَيَنَتَهنه َوتُوبُوا َإََل اّلِلَه َجََ

ُ َواَسٌع َعَليٌم )َعَبادَكُ  َلَه َواّلِله ُ َمنح َفضح تَـعحَففح الهَذيَن ال َيََُدوَن 32مح َوَإَماَئُكمح َإنح َيُكونُوا فـَُقَراَء يـُغحَنَهمح اّلِله ( َولحَيسح
َا َلَه َوالهَذيَن يـَبحتَـُغوَن الحَكَتاَب ِمها َمَلَكتح أَيح ُ َمنح َفضح اً َنَكاحاً َحَّته يـُغحَنيَـُهمح اّلِله ُتمح َفيَهمح َخْيح نُُكمح َفَكاتَُبوُهمح َإنح َعَلمح

رَُهوا فـَتَـَياَتُكمح َعَلى الحَبَغاَء َإنح أََردحَن حَتَصُّناً لََتبح  نـحَيا َوآتُوُهمح َمنح َماَل اّلِلَه الهَذي آتَاُكمح َوال ُتكح ََياَة الدُّ تَـُغوا َعَرَض احلح
رَهُّنه فََإنه اّلِلَه َمنح  رَاَهَهنه َغُفوٌر َرَحيٌم )َوَمنح ُيكح ( َوَلَقدح أَنَزلحَنا إَلَيحُكمح آيَاٍت ُمبَـيَ َناٍت َوَمَثالً َمنح الهَذيَن 33بـَعحَد َإكح

ُ نُوُر السهَمَواتَ 34َخَلوحا َمنح قـَبحَلُكمح َوَموحَعظًَة لَلحُمتهَقنَي ) َباحٌ  ( اّلِله َكاٍة َفيَها َمصح َباُح  َواأَلرحَض َمَثُل نُورََه َكَمشح الحَمصح
بَيهٍة َيَكاُد زَيـحتـَُها ُيَضيءُ ِف ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَنـهَها َكوحَكٌب ُدر َيٌّ يُوَقُد َمنح َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيـحُتونٍَة ال َشرحَقيهٍة َوال َغرح 

ُ لَُنورََه َمنح َيشَ  َدي اّلِله ُه نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يـَهح ٍء َعَليٌم َوَلوح ملَح ََتحَسسح ُ َبُكلَ  َشيح ثَاَل لَلنهاَس َواّلِله ُ اأَلمح اُء َوَيضحَرُب اّلِله
ُُه ُيَسبَ ُح َلُه َفيَها بَالحُغُدوَ  َواآلَصاَل )35) ُ َأنح تـُرحَفَع َويُذحَكَر َفيَها اَسح ( رََجاٌل ال تـُلحَهيَهمح 36( ِف بـُُيوٍت أََذَن اّلِله

( 37َر اّلِلَه َوَإقَاَم الصهالَة َوَإيَتاَء الزهَكاَة َُيَاُفوَن يـَوحماً تـَتَـَقلهُب َفيَه الحُقُلوُب َواألَبحَصاُر )َِتَارٌَة َوال بـَيحٌع َعنح ذَكح 
ُ يـَرحُزُق َمنح َيَشاُء بََغْيحَ َحَساٍب ) َلَه َواّلِله َسَن َما َعَمُلوا َويَزَيَدُهمح َمنح َفضح ُ َأحح زَيـَُهمح اّلِله َن َكَفُروا ( َوالهَذي38لََيجح
َ َعنح  ُه َشيحئاً َوَوَجَد اّلِله آُن َماًء َحَّته َإَذا َجاَءُه ملَح َيََدح ُ َأعحَماهُلُمح َكَسرَاٍب بََقيَعٍة َُيحَسُبُه الظهمح َدُه فـََوفهاُه َحَسابَُه َواّلِله
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َساَب ) َقَه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بـَعحُضَها  ( أَوح َكظُُلَماٍت َِف َِبحٍر جلَُ يٍ  يـَغحَشاُه َموحٌج َمنح 39َسرَيُع احلَح َقَه َموحٌج َمنح فـَوح فـَوح
ُ َلُه نُوراً َفَما َلُه َمنح نُوٍر ) رََج َيَدُه ملَح َيَكدح يـَرَاَها َوَمنح ملَح ََيحَعلح اّلِله ( َأملَح تـََرى َأنه اّلِلَه ُيَسبَ ُح 41فـَوحَق بـَعحٍض َإَذا َأخح

َعُلوَن )َواأَلرح  َلُه َمنح ِف السهَمَواتَ  ُ َعَليٌم ِبَا يـَفح َبيَحُه َواّلِله ُر َصافهاٍت ُكلٌّ َقدح َعَلَم َصالتَُه َوَتسح ( َوّلَِلَه 41َض َوالطهيـح
َنُه ُُثه ََيح 42َواأَلرحَض َوَإََل اّلِلَه الحَمَصُْي ) ُملحُك السهَمَواتَ  َ يـُزحَجي َسَحاباً ُُثه يـَُؤلَ ُف بـَيـح َعُلُه رَُكاماً ( َأملَح تـََرى َأنه اّلِله

اُء َوَيصحرَفُُه َعنح َمنح فـَتَـَرى الحَودحَق َُيحرُُج َمنح َخاللََه َويـُنَـز َُل َمنح السهَماَء َمنح َجَباٍل َفيَها َمنح بـََرٍد فـَُيَصيُب بََه َمنح َيشَ 
َهُب بَاألَبحَصاَر ) ُ اللهيحلَ 43َيَشاُء َيَكاُد َسَنا بـَرحَقَه َيذح َرًة أُلوحَل األَبحَصاَر ) ( يـَُقلَ ُب اّلِله ( 44َوالنـهَهاَر َإنه ِف َذَلَك َلَعبـح

َ وَ  َلنيح ُ َخَلَق ُكله َدابهٍة َمنح َماٍء َفَمنـحُهمح َمنح ََيحَشي َعَلى َبطحَنَه َوَمنـحُهمح َمنح ََيحَشي َعَلى رَجح ُهمح َمنح ََيحَشي َعَلى َواّلِله َمنـح
ُ َما َيشَ  ٍء َقَديٌر )أَرحَبٍع َُيحُلُق اّلِله َدي َمنح َيَشاُء َإََل 45اُء َإنه اّلِلَه َعَلى ُكلَ  َشيح ُ يـَهح ( َلَقدح أَنَزلحَنا آيَاٍت ُمبَـيَ َناٍت َواّلِله

َتَقيٍم ) ُهمح َمنح بـَعحَد ذَ 46َصَراٍط ُمسح لََئَك ( َويـَُقوُلوَن آَمنها بَاّلِلَه َوبَالرهُسوَل َوَأطَعحَنا ُُثه يـَتَـَوَله َفرَيٌق َمنـح َلَك َوَما أُوح
نَـُهمح َإَذا َفرَيٌق َمنـحُهمح ُمعحَرُضوَن )47بَالحُمؤحَمَننَي ) ُكَم بـَيـح قُّ 48( َوَإَذا ُدُعوا َإََل اّلِلَه َوَرُسولََه لََيحح ( َوَإنح َيُكنح هَلُمح احلَح

َعَننَي ) لََئَك ُهمح  ( َأِف قـُُلوَّبَمح َمَرٌض أَمح ارحتَابُوا أَمح 49يَأحتُوا إَلَيحَه ُمذح ُ َعَليحَهمح َوَرُسولُُه َبلح أُوح َُيَاُفوَن َأنح ُيََيَف اّلِله
نَـُهمح َأنح يـَُقولُوا َسََعحَنا 51الظهاَلُموَن ) ُكَم بـَيـح َا َكاَن قـَوحَل الحُمؤحَمَننَي َإَذا ُدُعوا َإََل اّلِلَه َوَرُسولََه لََيحح َوَأطَعحَنا ( َإَّنه

لََئَك ُهمح الحُمفح  َ َوَرُسوَلُه َوَُيحَش اّلِلَه َويـَتهَقيَه فَُأوحلََئَك ُهمح الحَفائَُزوَن )51َلُحوَن )َوأُوح ( َوأَقحَسُموا 52( َوَمنح يَُطعح اّلِله
َ َخَبْيٌ  ُرُجنه ُقلح ال تـُقحَسُموا طَاَعٌة َمعحُروَفٌة َإنه اّلِله َاَِنَمح لََئنح أََمرحتـَُهمح لََيخح َد أَيح ( ُقلح َأَطيُعوا 53ا تـَعحَمُلوَن )ِبََ  بَاّلِلَه َجهح

َا َعَليحَه َما مُحَ َل َوَعَليحُكمح َما مُحَ لحُتمح َوَإنح ُتَطيُعوهُ  َ َوَأَطيُعوا الرهُسوَل فََإنح تـََولهوا فََإَّنه َتُدوا َوَما َعَلى الرهُسوَل َإاله اّلِله  تـَهح
ُ الهَذيَن آ54الحَبالُغ الحُمَبنُي ) َلَف ( َوَعَد اّلِله َتخح َلَفنـهُهم ِف اأَلرحَض َكَما اسح َتخح َمُنوا َمنحُكمح َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت لََيسح

لَنـهُهمح َمنح بـَعحَد َخوحَفهَ  َننه هَلُمح َدينَـُهمح الهَذي ارحَتَضى هَلُمح َولَيَُبدَ  رَُكو الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َولَُيَمكَ  ناً يـَعحُبُدوَنَّن ال ُيشح َن مح أَمح
( َوأََقيُموا الصهالَة َوآتُوا الزهَكاَة َوَأَطيُعوا الرهُسوَل َلَعلهُكمح 55ِب َشيحئاً َوَمنح َكَفَر بـَعحَد َذَلَك فَُأوحلََئَك ُهمح الحَفاَسُقوَن )

( يَا أَيُـَّها الهَذيَن 57لََبئحَس الحَمَصُْي )( ال حَتحَسََبه الهَذيَن َكَفُروا ُمعحَجزَيَن َِف اأَلرحَض َوَمأحَواُهمح النهاُر وَ 56تـُرحمَحُوَن )
ُُلَم َمنحُكمح َثالَث َمرهاٍت مَ  ُلُغوا احلح َاُنُكمح َوالهَذيَن ملَح يـَبـح َتأحَذنحُكمح الهَذيَن َمَلَكتح أَيح َر َوَحنَي آَمُنوا لََيسح نح قـَبحَل َصالَة الحَفجح

بـَعحَد َصالَة الحَعَشاَء َثالُث َعوحرَاٍت َلُكمح لَيحَس َعَليحُكمح َوال َعَليحَهمح ُجَناٌح بـَعحَدُهنه َتَضُعوَن ثََياَبُكمح َمنح الظهَهْيََة َوَمنح 
ُ َعَليٌم َحَكيٌم ) ُ َلُكمح اآليَاَت َواّلِله ُ اّلِله ( َوَإَذا بـََلَغ اأَلطحَفاُل 58َطوهاُفوَن َعَليحُكمح بـَعحُضُكمح َعَلى بـَعحٍض َكَذَلَك يـُبَـنيَ 

ُ َلُكمح آيَاتََه َواّلِلهُ َمنحكُ  ُ اّلِله َتأحَذَن الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َكَذَلَك يـُبَـنيَ  َتأحَذنُوا َكَما اسح ُُلَم فـَلحَيسح ( 59 َعَليٌم َحَكيٌم )مح احلح
َر ُمَتبَـر ََجاٍت َبزَيَنٍة َوَأنح  َوالحَقَواَعُد َمنح النَ َساَء الالهِت ال يـَرحُجوَن َنَكاحاً فـََليحَس َعَليحَهنه ُجَناٌح َأنح َيَضعحنَ  ثََيابـَُهنه َغيـح

يٌع َعَليٌم ) ُ َسََ ٌر هَلُنه َواّلِله َن َخيـح تَـعحَففح ( لَيحَس َعَلى اأَلعحَمى َحرٌَج َوال َعَلى اأَلعحرََج َحرٌَج َوال َعَلى الحَمرَيَض 61َيسح
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َواَنُكمح أَوح  َحرٌَج َوال َعَلى أَنُفَسُكمح َأنح تَأحُكُلوا َمنح بـُُيوَتُكمح  َأوح بـُُيوَت آبَاَئُكمح أَوح بـُُيوَت أُمهَهاَتُكمح أَوح بـُُيوَت َإخح
َواَلُكمح أَوح بـُُيوَت َخاالَتُكمح  ُتمح بـُُيوَت َأَخَواَتُكمح أَوح بـُُيوَت َأعحَماَمُكمح َأوح بـُُيوَت َعمهاَتُكمح َأوح بـُُيوَت َأخح  أَوح َما َمَلكح

َتاتاً فََإَذا َدَخلحُتمح بـُُيوتاً َفَسلَ ُموا َعَلى أَنُفسَ َمَفاحَتَُه َأوح َصَديقَ  يعاً َأوح َأشح ُكمح ُكمح لَيحَس َعَليحُكمح ُجَناٌح َأنح تَأحُكُلوا َجََ
ُ َلُكمح اآليَاَت َلَعلهُكمح تـَعحَقُلوَن ) ُ اّلِله َا الحُمؤحَمُنوَن الهَذيَن آَمُنوا ( إَ 61حتََيهًة َمنح َعنحَد اّلِلَه ُمَبارََكًة طَيَ َبًة َكَذَلَك يـُبَـنيَ  َّنه

َتأحَذنُوُه َإنه الهَذيَن َيسح  َهُبوا َحَّته َيسح ٍر َجاَمٍع ملَح يَذح لََئَك الهَذيَن بَاّلِلَه َوَرُسولََه َوَإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى أَمح َتأحَذنُوَنَك أُوح
َتأحَذنُوكَ  َ َغُفوٌر َرَحيٌم  يـُؤحَمُنوَن بَاّلِلَه َوَرُسولََه فََإَذا اسح َ َإنه اّلِله تَـغحَفرح هَلُمح اّلِله لَبَـعحَض َشأحَِنَمح فَأحَذنح َلَمنح َشئحَت َمنـحُهمح َواسح

ُ الهَذيَن يـََتَسلهُلوَن َمنح 62) َنُكمح َكُدَعاَء بـَعحَضُكمح بـَعحضاً َقدح يـَعحَلُم اّلِله َذرح ُكمح َلَواذاً ( ال َِتحَعُلوا ُدَعاَء الرهُسوَل بـَيـح فـَلحَيحح
َنٌة أَوح ُيَصيبَـُهمح َعَذاٌب أَلَيٌم ) َواأَلرحَض  ( َأال َإنه ّلَِلَه َما َِف السهَمَواتَ 63الهَذيَن ُُيَالَُفوَن َعنح أَمحرََه َأنح ُتَصيبَـُهمح َفتـح

ٍء َعَليٌم )َقدح يـَعحَلُم َما أَنـحُتمح َعَليحَه َويـَوحَم يـُرحَجُعوَن َإلَيحَه فـَيُـَنبَ ئـُُهمح ِبَا َعمَ  ُ َبُكلَ  َشيح  (64ُلوا َواّلِله
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َواأَلرحَض وملَح يـَتهَخذح  ( الهَذي َلُه ُملحُك السهَمَواتَ 1تـََباَرَك الهَذي نـَزهَل الحُفرحقَاَن َعَلى َعبحَدَه لََيُكوَن لَلحَعاَلَمنَي َنَذيراً )
َديراً )َوَلداً وملَح َيكُ  ٍء فـََقدهرَُه تـَقح ( َواَّتهَُذوا َمنح ُدونََه آهَلًَة ال َُيحُلُقوَن َشيحئاً 2نح َلُه َشرَيٌك ِف الحُملحَك َوَخَلَق ُكله َشيح

عاً َوال ََيحَلُكوَن َموحتاً َوال َحَياًة َوال ُنُشوراً  ( َوقَاَل الهَذيَن َكَفُروا 3) َوُهمح ُُيحَلُقوَن َوال ََيحَلُكوَن ألَنُفَسَهمح َضر اً َوال نـَفح
َتَتبَـَها 4َإنح َهَذا َإاله َإفحٌك افـحتَـَراُه َوأََعانَُه َعَليحَه قـَوحٌم آَخُروَن فـََقدح َجاُءوا ظُلحماً َوُزوراً ) ( َوقَاُلوا َأَساَطُْي اأَلوهَلنَي اكح

َرًة َوَأَصياًل ) ( 6َواأَلرحَض َإنهُه َكاَن َغُفوراً َرَحيماً ) ي يـَعحَلُم السَ ره ِف السهَمَواتَ ( ُقلح أَنَزَلُه الهذَ 5َفَهَي َُتحَلى َعَليحَه ُبكح
َواَق َلوحال أُنزََل َإلَيحَه َمَلٌك فـََيُكوَن َمَعهُ  ( َأوح يـُلحَقى 7 َنَذيراً )َوقَاُلوا َماَل َهَذا الرهُسوَل يَأحُكُل الطهَعاَم َوََيحَشي ِف اأَلسح

ُحوراً ) َإلَيحَه َكنٌز أَوح  َها َوقَاَل الظهاَلُموَن َإنح تـَتهَبُعوَن َإاله َرُجالً َمسح ( انظُرح َكيحَف َضَربُوا َلَك 8َتُكوُن َلُه َجنهٌة يَأحُكُل َمنـح
َتَطيُعوَن َسَبياًل ) ثَاَل َفَضلُّوا َفال َيسح اً َمنح َذَلَك جَ 9اأَلمح نهاٍت َِتحرَي َمنح ( تـََباَرَك الهَذي َإنح َشاَء َجَعَل َلَك َخْيح

نَا َلَمنح َكذهَب بَالسهاَعَة َسَعْياً )11حَتحَتَها األَنـحَهاُر َوََيحَعلح َلَك ُقُصوراً ) ( َإَذا رَأَتـحُهم 11( َبلح َكذهبُوا بَالسهاَعَة َوأَعحَتدح
( ال 13َها َمَكاناً َضيَ قاً ُمَقرهَننَي َدَعوحا ُهَناَلَك ثـُُبوراً )( َوَإَذا أُلحُقوا َمنـح 12َمنح َمَكاٍن بََعيٍد َسََُعوا هَلَا تـََغيُّظاً َوَزَفْياً )

ُعوا الحيَـوحَم ثـُُبوراً َواَحداً َوادحُعوا ثـُُبوراً َكَثْياً ) ُلحَد الهَت ُوَعَد الحُمتـهُقوَن َكاَنتح هَلُمح 14َتدح ٌر أَمح َجنهُة اْلح ( ُقلح أََذَلَك َخيـح
ُئواًل )( هلَُ 15َجَزاًء َوَمَصْياً ) ( َويـَوحَم َُيحُشُرُهمح َوَما 16مح َفيَها َما َيَشاُءوَن َخاَلَديَن َكاَن َعَلى رَبَ َك َوعحداً َمسح
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َللحُتمح َعَباَدي َهُؤالَء أَمح ُهمح َضلُّوا السهَبيَل ) ( قَاُلوا ُسبحَحاَنَك َما َكاَن 17يـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه فـَيَـُقوُل أَأَنـحُتمح َأضح
َر وََكانُ يَـ  لََياَء َوَلَكنح َمتـهعحتَـُهمح َوآبَاَءُهمح َحَّته َنُسوا الذ َكح ( فـََقدح  18وا قـَوحماً بُوراً )نحَبَغي لََنا َأنح نـَتهَخَذ َمنح ُدوَنَك َمنح َأوح

َتَطيُعوَن َصرحفاً َوال َنصحراً َوَمنح َيظحَلمح َمنحُكمح نُ  َلَك 19َذقحُه َعَذاباً َكَبْياً )َكذهبُوُكمح ِبَا تـَُقوُلوَن َفَما َتسح ( َوما أَرحَسلحَنا قـَبـح
َواَق َوَجَعلحَنا بـَعحَضُكمح لَبَـعحٍض َفتـح  َنًة أََتصحربُوَن وََكاَن رَبَُّك َمنح الحُمرحَسَلنَي َإاله إَنـهُهمح لََيأحُكُلوَن الطهَعاَم َوََيحُشوَن ِف اأَلسح

بَـُروا َِف أَنُفَسَهمح ( َوقَاَل الهَذيَن ال يـَرح 21َبَصْياً ) َتكح َنا الحَمالَئَكُة َأوح نـََرى رَبـهَنا َلَقدح اسح ُجوَن لََقاَءنَا َلوحال أُنزََل َعَليـح
راً حَمحُجوراً )21َوَعتَـوحا ُعتـُو اً َكَبْياً ) رََمنَي َويـَُقوُلوَن َحجح َرى يـَوحَمَئٍذ لَلحُمجح َنا ( َوَقدَ 22( يـَوحَم يـََروحَن الحَمالَئَكَة ال ُبشح مح

َسُن َمَقياًل )23َإََل َما َعَمُلوا َمنح َعَمٍل َفَجَعلحَناُه َهَباًء َمنحثُوراً ) تَـَقر اً َوَأحح ٌر ُمسح َنهَة يـَوحَمَئٍذ َخيـح ( 24( َأصحَحاُب اجلح
قُّ لَلرهمححََن وََكاَن يـَوحماً َعَلى الحَكاَفرَيَن ( الحُملحُك يـَوحَمَئٍذ 25َويـَوحَم َتَشقهُق السهَماُء بَالحَغَماَم َونـُز ََل الحَمالَئَكُة تَنزَياًل ) احلَح

ُت َمَع الرهُسوَل َسَبياًل )26َعَسْياً ) ( يَا َويـحَلَت لَيحَتَّن ملَح 27( َويـَوحَم يـََعضُّ الظهامَلُ َعَلى َيَديحَه يـَُقوُل يَا لَيحَتَّن اَّتهَذح
ذح ُفالناً َخَلياًل ) َر بـَعحَد َإذح َجاَءّن وََكاَن الشهيحطَاُن َلإَلنَساَن َخُذواًل ) ( َلَقدح َأَضلهَّن 28َأَّتَه ( َوقَاَل 29َعنح الذ َكح

ُجوراً ) رََمنَي وََكَفى 31الرهُسوُل يَا َربَ  َإنه قـَوحَمي اَّتهَُذوا َهَذا الحُقرحآَن َمهح ( وََكَذَلَك َجَعلحَنا َلُكلَ  َنَبٍ  َعُدو اً َمنح الحُمجح
لحَناُه ( َوقَاَل الهَذيَن َكَفُروا َلوحال نـُز ََل َعَليحَه الحُقرحآُن َُجحَلًة َواَحَدًة َكَذَلَك لَنُثَبَ َت بََه فـَُؤاَدَك َورَتـه 31اَدياً َوَنَصْياً )َبَربَ َك هَ 
َسَن تـَفحَسْياً )32تـَرحتَياًل ) قَ  َوَأحح َناَك بَاحلَح َذيَن ُُيحَشُروَن َعَلى ُوُجوَهَهمح َإََل ( اله 33( َوال يَأحتُوَنَك ِبََثٍل َإاله َجئـح

لََئَك َشرٌّ َمَكاناً َوَأَضلُّ َسَبياًل ) َنا ُموَسى الحَكَتاَب َوَجَعلحَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوزَيراً )34َجَهنهَم أُوح ( 35( َولََقدح آتـَيـح
َمْياً )فـَُقلحَنا اذحَهَبا َإََل الحَقوحَم الهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاتََنا  ( َوقـَوحَم نُوٍح َلمها َكذهبُوا الرُُّسَل َأغحَرقـحَناُهمح 36َفَدمهرحنَاُهمح َتدح

نَا لَلظهاَلَمنَي َعَذاباً أَلَيماً ) َ َذَلَك َكَثْياً 37َوَجَعلحَناُهمح لَلنهاَس آيًَة َوأَعحَتدح َحاَب الرهسَ  َوقـُُروناً بـَنيح ( َوَعاداً َوََثُوَد َوَأصح
ثَاَل وَُكالًّ تـَبـهرحنَا تـَتحَبْياً )( َو 38) ( َوَلَقدح أَتـَوحا َعَلى الحَقرحيََة الهَت أُمحَطَرتح َمَطَر السهوحَء أَفـََلمح 39ُكالًّ َضَربـحَنا َلُه األَمح

نـََها َبلح َكانُوا ال يـَرحُجوَن ُنُشوراً ) ُ َرُسوالً ( َوَإَذا رََأوحَك َإنح يـَتهَخُذوَنَك َإاله 41َيُكونُوا يـََروح ُهُزواً أََهَذا الهَذي بـََعَث اّلِله
َها َوَسوحَف يـَعحَلُموَن َحنَي يـََروحَن الحَعَذاَب َمنح 41) َأَضلُّ َسَبيالً  ( َإنح َكاَد لَُيَضلَُّنا َعنح آهَلََتَنا َلوحال َأنح َصبَـرحنَا َعَليـح
َمُعوَن َأوح يـَعحَقُلوَن 43وُن َعَليحَه وََكياًل )( أَرَأَيحَت َمنح اَّتهََذ َإهَلَُه َهَواُه أَفَأَنحَت َتكُ 42) ثـََرُهمح َيسح ( أَمح حَتحَسُب َأنه َأكح

( َأملَح تـََرى َإََل رَبَ َك َكيحَف َمده الظَ له َوَلوح َشاَء جَلََعَلُه َساَكناً ُُثه 44َإنح ُهمح َإاله َكاألَنـحَعاَم َبلح ُهمح َأَضلُّ َسَبياًل )
َنا قـَبحضاً َيَسْياً )45َس َعَليحَه َدلَياًل )َجَعلحَنا الشهمح  َناُه َإلَيـح ( َوُهَو الهَذي َجَعَل َلُكمح اللهيحَل لََباساً َوالنـهوحَم 46( ُُثه قـََبضح

ََتَه َوأَنَزلح 47ُسَباتاً َوَجَعَل النـهَهاَر ُنُشوراً ) َ َيَديح َرمحح راً بـَنيح َنا َمنح السهَماَء َماًء َطُهوراً ( َوُهَو الهَذي أَرحَسَل الر َيَاَح ُبشح
َنا أَنـحَعاماً َوأَنَاَسيه َكَثْياً )48) َقَيُه ِمها َخَلقح َيَي بََه بـَلحَدًة َميحتاً َوُنسح نَـُهمح لََيذهكهُروا فََأََب 49( لَُنحح ( َوَلَقدح َصرهفـحَناُه بـَيـح

ثـَُر النهاَس َإاله ُكُفوراً ) َنا لَبَـ 51َأكح ُهمح بََه َجَهاداً  51َعثـحَنا َِف ُكلَ  قـَرحيٍَة َنَذيراً )( َوَلوح َشئـح ( َفال ُتَطعح الحَكاَفرَيَن َوَجاَهدح
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راً حَمح 52َكَبْياً ) نَـُهَما بـَرحَزخاً َوَحجح ٌب فـَُراٌت َوَهَذا َملحٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بـَيـح َريحَن َهَذا َعذح ُجوراً ( َوُهَو الهَذي َمرََج الحَبحح
راً وََكاَن رَبَُّك َقَديراً )( َوُهَو اله 53) ( َويـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َما 54َذي َخَلَق َمنح الحَماَء َبَشراً َفَجَعَلُه َنَسباً َوَصهح

أَُلُكمح 56) ( َوَما أَرحَسلحَناَك َإاله ُمَبشَ راً َوَنَذيراً 55ال يَنَفُعُهمح َوال َيُضرُُّهمح وََكاَن الحَكاَفُر َعَلى رَب ََه َظَهْياً ) ( ُقلح َما َأسح
ٍر َإاله َمنح َشاَء َأنح يـَتهَخَذ َإََل رَب ََه َسَبياًل ) َدَه 57َعَليحَه َمنح َأجح يَ  الهَذي ال ََيُوُت َوَسبَ حح َِبَمح ( َوتـَوَكهلح َعَلى احلَح

تَـَوى َعَلى َوا ( الهَذي َخَلَق السهَمَواتَ 58وََكَفى بََه َبُذنُوَب َعَباَدَه َخَبْياً ) نَـُهَما ِف َستهَة أَيهاٍم ُُثه اسح أَلرحَض َوَما بـَيـح
َألح بََه َخَبْياً ) ُجُد َلَما تَأحُمرُنَا َوزَاَدُهمح 59الحَعرحَش الرهمححَُن فَاسح ُجُدوا لَلرهمححََن قَاُلوا َوَما الرهمححَُن أََنسح ( َوَإَذا َقيَل هَلُمح اسح

( َوُهَو الهَذي َجَعَل اللهيحَل 61َذي َجَعَل ِف السهَماَء بـُُروجاً َوَجَعَل َفيَها َسَراجاً َوَقَمراً ُمَنْياً )( تـََباَرَك اله 61نـُُفوراً )
وحناً َوَإَذا ( َوَعَباُد الرهمححََن الهَذيَن ََيحُشوَن َعَلى اأَلرحَض هَ 62َوالنـهَهاَر َخلحَفًة َلَمنح أَرَاَد َأنح َيذهكهَر َأوح أَرَاَد ُشُكوراً )

َاَهُلوَن قَاُلوا َسالماً ) ( َوالهَذيَن يـَُقوُلوَن رَبـهَنا اصحَرفح 64( َوالهَذيَن يََبيُتوَن لََرّبَ َمح ُسجهداً َوَقَياماً )63َخاطَبَـُهمح اجلح
تَـَقر اً وَ 65َعنها َعَذاَب َجَهنهَم َإنه َعَذابـََها َكاَن َغَراماً ) رَُفوا 66ُمَقاماً )( َإنـهَها َساَءتح ُمسح ( َوالهَذيَن َإَذا أَنَفُقوا ملَح ُيسح

َ َذَلَك قـََواماً ) تُـُروا وََكاَن بـَنيح ُ َإاله 67وملَح يـَقح تُـُلوَن النـهفحَس الهَت َحرهَم اّلِله ُعوَن َمَع اّلِلَه َإهَلاً آَخَر َوال يـَقح ( َوالهَذيَن ال َيدح
قَ  َوال يـَزحنُوَن َوَمنح يَـ  َعلح َذَلَك يـَلحَق أَثَاماً )بَاحلَح ( َإاله 69( ُيَضاَعفح َلُه الحَعَذاُب يـَوحَم الحَقَياَمَة َوَُيحُلدح َفيَه ُمَهاناً )68فح

ُ َغُفوراً  ُ َسيَ َئاَِتَمح َحَسَناٍت وََكاَن اّلِله ُل اّلِله لََئَك يـَُبدَ  ( َوَمنح 71َرَحيماً ) َمنح تَاَب َوآَمَن َوَعَمَل َعَماًل َصاحَلاً فَُأوح
َهُدوَن الزُّوَر َوَإَذا َمرُّوا بَاللهغحَو َمرُّوا َكَراماً )71تَاَب َوَعَمَل َصاحَلاً فََإنهُه يـَُتوُب َإََل اّلِلَه َمَتاباً ) ( 72( َوالهَذيَن ال َيشح

َيان َها ُصم اً َوُعمح ( َوالهَذيَن يـَُقوُلوَن رَبـهَنا َهبح لََنا َمنح أَزحَواَجَنا 73اً )َوالهَذيَن َإَذا ذُكَ ُروا بَآيَاَت َرّبَ َمح ملَح ُيََرُّوا َعَليـح
َعلحَنا لَلحُمتهَقنَي َإَماماً ) لََئَك َُيحَزوحَن الحُغرحَفَة ِبَا َصبَـُروا َويـَُلقهوحَن َفيَها حتََيهًة َوَسالماً 74َوُذر َيهاتََنا قـُرهَة َأعحنُيٍ َواجح ( أُوح

تَـَقر اً َوُمَقاماً )( َخاَلَديَن َفيهَ 75) ( ُقلح َما يـَعحَبأُ َبُكمح َرِبَ  َلوحال ُدَعاؤُُكمح فـََقدح َكذهبـحُتمح َفَسوحَف 76ا َحُسَنتح ُمسح
 (77َيُكوُن لََزاماً )

 سورة الشعراء -26
 بسم هللا الرمحن الرحيم

( َإنح َنَشأح نـُنَـز َلح َعَليحَهمح 3َأاله َيُكونُوا ُمؤحَمَننَي )( َلَعلهَك بَاَخٌع نـَفحَسَك 2( تَلحَك آيَاُت الحَكَتاَب الحُمَبنَي )1طسم )
ٍر َمنح الرهمححََن حُمحَدٍث َإاله َكانُوا َعنحُه 4َمنح السهَماَء آيًَة َفظَلهتح أَعحَناقـُُهمح هَلَا َخاَضَعنَي ) ( َوَما يَأحتَيَهمح َمنح ذَكح

زَُئون )( فـََقدح َكذهبُوا َفَسَيأحتَيهَ 5ُمعحَرَضنَي ) تَـهح َنا َفيَها َمنح  6مح أَنـحَباُء َما َكانُوا بََه َيسح ( َأوملَح يـََروحا َإََل اأَلرحَض َكمح أَنـحَبتـح
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ثـَُرُهمح ُمؤحَمَننَي )7ُكلَ  َزوحٍج َكرمٍَي ) نَاَدى  ( َوَإذح 9( َوَإنه رَبهَك هَلَُو الحَعزَيُز الرهَحيُم )8( َإنه ِف َذَلَك آليًَة َوَما َكاَن َأكح
بُوَن 11( قـَوحَم َفرحَعوحَن َأال يـَتـهُقوَن )11رَبَُّك ُموَسى َأنح ائحَت الحَقوحَم الظهاَلَمنَي ) ( قَاَل َربَ  َإّن َ َأَخاُف َأنح يَُكذَ 

رَي َوال يـَنحطََلُق َلَساّن فََأرحَسلح َإََل َهاُروَن )12) تـُُلوَن )( َوهَلُمح َعَليه َذنحٌب فََأخَ 13( َوَيَضيُق َصدح ( 14اُف َأنح يـَقح
َتَمُعوَن ) ( َأنح أَرحَسلح 16( فَأحتََيا َفرحَعوحَن فـَُقوال َإنها َرُسوُل َربَ  الحَعاَلَمنَي )15قَاَل َكاله فَاذحَهَبا بَآيَاتََنا إَنها َمَعُكمح ُمسح

َرائَيَل ) ( َوفـََعلحَت فـَعحَلَتَك الهَت 18ثحَت َفيَنا َمنح ُعُمرََك َسَننَي )( قَاَل َأملَح نـَُربَ َك َفيَنا َولَيداً َولَبَ 17َمَعَنا َبَّن َإسح
ُتُكمح فـََوَهَب 21( قَاَل فـََعلحتـَُها َإذاً َوأَنَا َمنح الضهالَ نَي )19فـََعلحَت َوأَنحَت َمنح الحَكاَفرَيَن ) ( فـََفَررحُت َمنحُكمح َلمها َخفح

ماً َوَجَعَلَّن َمنح الحُمرح  َرائَيَل )21َسَلنَي )َل َرِبَ  ُحكح َت َبَّن َإسح ( قَاَل َفرحَعوحُن 22( َوتَلحَك نَعحَمٌة ََتُنـَُّها َعَليه َأنح َعبهدح
نَـُهَما إنح ُكنُتمح ُموَقَننَي ) ( قَاَل َربُّ السهَمَواتَ 23َوَما َربُّ الحَعاَلَمنَي ) َلُه َأال 24َواأَلرحَض َوَما بـَيـح ( قَاَل َلَمنح َحوح

َتَمعُ  ُنوٌن )26( قَاَل رَبُُّكمح َوَربُّ آبَاَئُكمح اأَلوهَلنَي )25وَن )َتسح ( 27( قَاَل َإنه َرُسوَلُكمح الهَذي أُرحَسَل َإلَيحُكمح َلَمجح
نَـُهَما َإنح ُكنحُتمح تـَعحَقُلوَن ) رََق َوالحَمغحَرَب َوَما بـَيـح َت َإهَلَاً َغْيحَ 28قَاَل َربُّ الحَمشح َعَلنهَك َمنح ( قَاَل لََئنح اَّتهَذح ي أَلجح

ُجوَننَي ) ٍء ُمَبنٍي )29الحَمسح ( فَأَلحَقى 31( قَاَل فَأحَت بََه َإنح ُكنحَت َمنح الصهاَدَقنَي )31( قَاَل أََوَلوح َجئحُتَك َبَشيح
َلُه َإنه َهَذا َلَساَحٌر 33( َونـَزََع َيَدُه فََإَذا َهَي بـَيحَضاُء لَلنهاَظرَيَن )32َعَصاُه فََإَذا َهَي ثـُعحَباٌن ُمَبنٌي ) ( قَاَل لَلحَمإٍل َحوح

رََه َفَماَذا تَأحُمُروَن )34َعَليٌم ) ( قَاُلوا أَرحَجَه َوَأَخاُه َوابـحَعثح ِف الحَمَداَئَن 35( يُرَيُد َأنح ُُيحرََجُكمح َمنح أَرحَضُكمح َبَسحح
( َوَقيَل لَلنهاَس َهلح 38َع السهَحَرُة َلَميَقاَت يـَوحٍم َمعحُلوٍم )( َفُجمَ 37( يَأحتُوَك َبُكلَ  َسحهاٍر َعَليٍم )36َحاَشرَيَن )

( فـََلمها َجاَء السهَحَرُة قَالُوا لََفرحَعوحَن أََئنه لََنا 41( َلَعلهَنا نـَتهَبُع السهَحَرَة َإنح َكانُوا ُهمح الحَغالََبنَي )39أَنـحُتمح ُُمحَتَمُعوَن )
راً َإنح ُكنها ََنح  ( قَاَل هَلُمح ُموَسى أَلحُقوا َما أَنـحُتمح 42( قَاَل نـََعمح َوَإنهُكمح َإذاً َلَمنح الحُمَقرهَبنَي )41ُن الحَغالََبنَي )أَلجح

ُن الحَغالَُبوَن )43ُملحُقوَن ) َسى َعَصاُه فََإَذا ( فَأَلحَقى ُمو 44( فَأَلحَقوحا َحَباهَلُمح َوَعَصيـهُهمح َوقَالُوا بََعزهَة َفرحَعوحَن َإنها لََنحح
( َربَ  ُموَسى 47( قَالُوا آَمنها بََربَ  الحَعاَلَمنَي )46( فَأُلحَقَي السهَحَرُة َساَجَديَن )45َهَي تـَلحَقُف َما يَأحَفُكوَن )

َر فـََلَسوحَف تـَعحَلُموَن ألَقطَ َعنه ( قَاَل آَمنحُتمح َلُه قـَبحَل َأنح آَذَن َلُكمح إَنهُه َلَكَبْيُُكمح الهَذي َعلهَمُكمح ال48َوَهاُروَن ) سَ حح
ََعنَي ) َقَلُبوَن )49أَيحَدَيُكمح َوأَرحُجَلُكمح َمنح َخالٍف َوألَصلَ بَـنهُكمح َأَجح َر إَنها َإََل رَب ََنا ُمنـح ( َإنها َنطحَمُع 51( قَاُلوا ال َضيـح

َر بََعَباَدي َإنهُكمح ُمتهبَـُعوَن 51الحُمؤحَمَننَي )َأنح يـَغحَفَر لََنا رَبُـَّنا َخطَايَانَا َأنح ُكنها َأوهَل  َنا َإََل ُموَسى َأنح َأسح ( َوأَوحَحيـح
( 55( َوَإنـهُهمح لََنا َلَغاَئظُوَن )54( َإنه َهُؤالَء َلَشرحَذَمٌة قََليُلوَن )53( فََأرحَسَل َفرحَعوحُن َِف الحَمَداَئَن َحاَشرَيَن )52)

َناُهمح َمنح َجنهاٍت َوُعُيوٍن )56ُروَن )َوَإنها جلَََميٌع َحاذَ  َرجح ( َكَذَلَك َوأَوحرَثـحَناَها 58( وَُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكَرمٍي )57( فََأخح
رَائَيَل ) رََقنَي )59َبَّن َإسح رَُكوَن )61( فَأَتـحبَـُعوُهمح ُمشح َعاَن قَاَل َأصحَحاُب ُموَسى َإنها َلُمدح مح ( 61( فـََلمها تـََراَءى اجلَح

َديَن )قَ  َر فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ َفرحٍق  62اَل َكاله َإنه َمَعي َرِبَ  َسيَـهح َنا َإََل ُموَسى َأنح اضحَربح بََعَصاَك الحَبحح ( فََأوحَحيـح
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َنا َُثه اآلَخرَيَن )63َكالطهوحَد الحَعَظيَم ) ََعنَي )64( َوأَزحَلفح َنا ُموَسى َوَمنح َمَعُه َأَجح ُُثه َأغحَرقـحَنا اآلَخرَيَن ( 65( َوَأَنحَيـح
ثـَُرُهمح ُمؤحَمَننَي )66) ( َواتحُل َعَليحَهمح نـََبأَ 68( َوَإنه رَبهَك هَلَُو الحَعزَيُز الرهَحيُم )67( َإنه َِف َذَلَك آليًَة َوَما َكاَن َأكح

َناماً فـََنَظلُّ هَلَا َعاَكَفنَي )( قَاُلوا نَـ 71( َإذح قَاَل ألَبَيَه َوقـَوحَمَه َما تـَعحُبُدوَن )69َإبـحَراَهيَم ) ( قَاَل َهلح 71عحُبُد َأصح
ُعوَن ) َمُعوَنُكمح َإذح َتدح َفُعوَنُكمح أَوح َيُضرُّوَن )72َيسح َعُلوَن )73( َأوح يـَنـح نَا آبَاَءنَا َكَذَلَك يـَفح ( 74( قَاُلوا َبلح َوَجدح

( 77( فََإنـهُهمح َعُدوٌّ َل َإاله َربه الحَعاَلَمنَي )76َوآبَاؤُُكمح األَقحَدُموَن ) ( أَنـحُتمح 75قَاَل أَفـََرأَيـحُتمح َما ُكنحُتمح تـَعحُبُدوَن )
َديَن ) َقنَي )78الهَذي َخَلَقَّن فـَُهَو يـَهح َفنَي )79( َوالهَذي ُهَو ُيطحَعُمَّن َوَيسح ( َوالهَذي 81( َوَإَذا َمَرضحُت فـَُهَو َيشح

يَن )( وَ 81َُيَيُتَّن ُُثه ُُيحَينَي ) َقحَّن 82الهَذي َأطحَمُع َأنح يـَغحَفَر َل َخَطيَئَت يـَوحَم الدَ  ماً َوَأحلح ( َربَ  َهبح َل ُحكح
ٍق َِف اآلَخرَيَن )83بَالصهاحَلَنَي ) َعلح َل َلَساَن َصدح َعلحَّن َمنح َورَثََة َجنهَة النهَعيَم )84( َواجح ( َواغحَفرح أَلِب 85( َواجح

َعُثوَن )86َمنح الضهالَ نَي ) َإنهُه َكانَ  َفُع َماٌل َوال بـَُنوَن )87( َوال َُّتحَزّن يـَوحَم يـُبـح َ 88( يـَوحَم ال يـَنـح ( َإاله َمنح أََتى اّلِله
َنهُة لَلحُمتهَقنَي )89بََقلحٍب َسَليٍم ) َحيُم لَلحَغاَويَن )91( َوأُزحلََفتح اجلح يحَن َما ُكنحُتمح ( َوَقيَل هَلُمح أَ 91( َوبـُر ََزتح اجلَح

( َوُجُنوُد 94( َفُكبحَكُبوا َفيَها ُهمح َوالحَغاُووَن )93( َمنح ُدوَن اّلِلَه َهلح يـَنحُصُروَنُكمح أَوح يـَنحَتَصُروَن )92تـَعحُبُدوَن )
َُعوَن ) ( َإذح ُنَسو َيُكمح َبَربَ  97ُمَبنٍي )( تَاّلِلَه َإنح ُكنها َلَفي َضالٍل 96( قَاُلوا َوُهمح َفيَها َُيحَتَصُموَن )95َإبحَليَس َأَجح

رَُموَن )98الحَعاَلَمنَي ) يٍم )111( َفَما لََنا َمنح َشاَفَعنَي )99( َوَما َأَضلهَنا َإاله الحُمجح ( فـََلوح 111( َوال َصَديٍق محََ
ثـَُرُهمح ُمؤحَمَننَي )( َإنه ِف َذَلَك آليًَة َوَما  112َأنه لََنا َكرهًة فـََنُكوَن َمنح الحُمؤحَمَننَي ) ( َوَإنه رَبهَك هَلَُو 113َكاَن َأكح

( َإّن َ 116( َإذح قَاَل هَلُمح َأُخوُهمح نُوٌح َأال تـَتـهُقوَن )115( َكذهَبتح قـَوحُم نُوٍح الحُمرحَسَلنَي )114الحَعزَيُز الرهَحيُم )
َ َوَأَطيُعوَن 117َلُكمح َرُسوٌل أََمنٌي ) رَي َإاله َعَلى َربَ  118)( فَاتـهُقوا اّلِله ٍر َإنح َأجح أَُلُكمح َعَليحَه َمنح َأجح ( َوَما َأسح

َ َوَأَطيُعوَن )119الحَعاَلَمنَي ) ( قَاَل َوَما َعلحَمي ِبَا 111( قَاُلوا أَنـُؤحَمُن َلَك َواتـهبَـَعَك اأَلرحَذُلوَن )111( فَاتـهُقوا اّلِله
ُعُروَن )( َإنح َحَسابُـ 112َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) ( َإنح 114( َوَما أَنَا َبطَارََد الحُمؤحَمَننَي )113ُهمح َإاله َعَلى َرِبَ  َلوح َتشح

( قَاَل َربَ  َإنه قـَوحَمي َكذهبُوَن 116( قَاُلوا لََئنح ملَح تـَنحَتَه يَا نُوُح لََتُكوَننه َمنح الحَمرحُجوَمنَي )115أَنَا َإاله َنَذيٌر ُمَبنٌي )
نَـُهمح فـَتححاً َوََنَ َّن َوَمنح َمَعي َمنح الحُمؤحَمَننَي )( فَ 117) َناُه َوَمنح َمَعُه ِف الحُفلحَك 118افـحَتحح بـَيحَّن َوبـَيـح ( فََأََنيـح

ُحوَن ) ثـَُرُهمح ُمؤحَمَننَي )121( ُُثه أَغحَرقـحَنا بـَعحُد الحَباَقنَي )119الحَمشح ( َوَإنه 121( َإنه َِف َذَلَك آليًَة َوَما َكاَن َأكح
( 124( َإذح قَاَل هَلُمح َأُخوُهمح ُهوٌد َأال تـَتـهُقوَن )123( َكذهَبتح َعاٌد الحُمرحَسَلنَي )122رَبهَك هَلَُو الحَعزَيُز الرهَحيُم )
َ َوَأَطيُعوَن )125َإّن َ َلُكمح َرُسوٌل أََمنٌي ) أَُلُكمح َعَليحَه َمنح أَ 126( فَاتـهُقوا اّلِله رَي َإاله َعَلى َربَ  ( َوَما َأسح ٍر َإنح َأجح جح

ُنوَن َبُكلَ  رَيٍع آيًَة تـَعحَبُثوَن )127الحَعاَلَمنَي ) ( َوَإَذا 129( َوتـَتهَخُذوَن َمَصاَنَع َلَعلهُكمح ََّتحُلُدوَن )128( أَتـَبـح
ُتمح َجبهارَيَن ) ُتمح َبَطشح َ َوَأَطيُعوَن )131َبَطشح ( أََمدهُكمح 132وا الهَذي أََمدهُكمح ِبَا تـَعحَلُموَن )( َواتـهقُ 131( فَاتـهُقوا اّلِله
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َنا 135( َإّن َ َأَخاُف َعَليحُكمح َعَذاَب يـَوحٍم َعَظيٍم )134( َوَجنهاٍت َوُعُيوٍن )133بَأَنـحَعاٍم َوبََننَي ) ( قَالُوا َسَواٌء َعَليـح
( 138( َوَما ََنحُن ِبَُعذهَبنَي )137ا َإاله ُخُلُق اأَلوهَلنَي )( َإنح َهذَ 136َأَوَعظحَت أَمح ملَح َتُكنح َمنح الحَواَعَظنَي )

ثـَُرُهمح ُمؤحَمَننَي ) َناُهمح َإنه ِف َذَلَك آليًَة َوَما َكاَن َأكح َلكح بُوُه فََأهح (  141( َوَإنه رَبهَك هَلَُو الحَعزَيُز الرهَحيُم )139َفَكذه
( 143( َإّن َ َلُكمح َرُسوٌل أََمنٌي )142( َإذح قَاَل هَلُمح َأُخوُهمح َصاَلٌح َأال تـَتـهُقوَن )141َكذهَبتح ََثُوُد الحُمرحَسَلنَي )

َ َوَأَطيُعوَن ) رَي َإاله َعَلى َربَ  الحَعاَلَمنَي )144فَاتـهُقوا اّلِله ٍر َإنح َأجح أَُلُكمح َعَليحَه َمنح َأجح ( أَتـُتـحرَُكوَن ِف 145( َوَما َأسح
ََباَل 148( َوُزُروٍع َوََنحٍل طَلحُعَها َهَضيٌم )147( ِف َجنهاٍت َوُعُيوٍن )146آَمَننَي ) َما َهاُهَنا ( َوتـَنحَحُتوَن َمنح اجلح

َ َوَأَطيُعوَن )149بـُُيوتاً فَارََهنَي ) رََفنَي )151( فَاتـهُقوا اّلِله َر الحُمسح َسُدوَن َِف 151( َوال ُتَطيُعوا أَمح ( الهَذيَن يـُفح
َلُحوَن )اأَلرح  َا أَنحَت َمنح الحُمَسحهرَيَن )152َض َوال ُيصح ( َما أَنحَت َإاله َبَشٌر َمثـحلَُنا فَأحَت بَآيٍَة َإنح  153( قَاُلوا َإَّنه

ُسوٍء ( َوال ََتَسُّوَها بَ 155( قَاَل َهَذَه نَاَقٌة هَلَا َشرحٌب َوَلُكمح َشرحُب يـَوحٍم َمعحُلوٍم )154ُكنحَت َمنح الصهاَدَقنَي )
َبُحوا نَاَدَمنَي )156فـََيأحُخذَُكمح َعَذاُب يـَوحٍم َعَظيٍم ) ( فََأَخَذُهمح الحَعَذاُب َإنه ِف َذَلَك آليًَة 157( فـََعَقُروَها فََأصح

ثـَُرُهمح ُمؤحَمَننَي ) ( َإذح 161ٍط الحُمرحَسَلنَي )( َكذهَبتح قـَوحُم ُلو 159( َوَإنه رَبهَك هَلَُو الحَعزَيُز الرهَحيُم )158َوَما َكاَن َأكح
َ َوَأَطيُعوَن )162( َإّن َ َلُكمح َرُسوٌل أََمنٌي )161قَاَل هَلُمح َأُخوُهمح ُلوٌط َأال تـَتـهُقوَن ) ( َوَما 163( فَاتـهُقوا اّلِله

رَي َإاله َعَلى َربَ  الحَعاَلَمنَي ) ٍر َإنح َأجح أَُلُكمح َعَليحَه َمنح َأجح َراَن َمنح الحَعاَلَمنَي ) ( أَتَأحتُونَ 164َأسح ( 165الذُّكح
( قَاُلوا لََئنح ملَح تـَنحَتَه يَا ُلوُط لََتُكوَننه َمنح 166َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكمح رَبُُّكمح َمنح أَزحَواَجُكمح َبلح أَنـحُتمح قـَوحٌم َعاُدوَن )

َرَجنَي ) َلي ِمها يـَعحَمُلوَن )168)( قَاَل َإّن َ لََعَمَلُكمح َمنح الحَقاَلنَي 167الحُمخح َناُه 169( َربَ  ََنَ َّن َوَأهح يـح ( فـََنجه
ََعنَي ) َلُه َأَجح َطرحنَا َعَليحَهمح َمَطراً َفَساَء 172( ُُثه َدمهرحنَا اآلَخرَيَن )171( َإاله َعُجوزاً َِف الحَغاَبرَيَن )171َوَأهح ( َوأَمح

ثـَُرُهمح ُمؤحَمَننَي )( َإنه ِف َذلَ 173َمَطُر الحُمنَذرَيَن ) ( َوَإنه رَبهَك هَلَُو الحَعزَيُز الرهَحيُم 174َك آليًَة َوَما َكاَن َأكح
( َإّن َ َلُكمح َرُسوٌل 177( َإذح قَاَل هَلُمح ُشَعيحٌب َأال تـَتـهُقوَن )176( َكذهَب َأصحَحاُب األَيحَكَة الحُمرحَسَلنَي )175)

رَي َإاله َعَلى َربَ  الحَعاَلَمنَي 179َوَأَطيُعوَن ) ( فَاتـهُقوا اّلِلهَ 178أََمنٌي ) ٍر َإنح َأجح أَُلُكمح َعَليحَه َمنح َأجح ( َوَما َأسح
َسرَيَن )181) َتَقيَم )181( َأوحُفوا الحَكيحَل َوال َتُكونُوا َمنح الحُمخح طَاَس الحُمسح ( َوال تـَبحَخُسوا 182( َوزَنُوا بَالحَقسح

َياَءُهمح  َسَديَن ) النهاَس َأشح ََبلهَة اأَلوهَلنَي )183َوال تـَعحثـَوحا ِف اأَلرحَض ُمفح َا 184( َواتـهُقوا الهَذي َخَلَقُكمح َواجلح ( قَاُلوا َإَّنه
َقطح عَ 186( َوَما أَنحَت َإاله َبَشٌر َمثـحلَُنا َوَإنح َنظُنَُّك َلَمنح الحَكاَذَبنَي )185أَنحَت َمنح الحُمَسحهرَيَن ) َنا َكَسفاً ( فََأسح َليـح

( َفَكذهبُوُه فََأَخَذُهمح َعَذاُب يـَوحَم 188( قَاَل َرِبَ  َأعحَلُم ِبَا تـَعحَمُلوَن )187َمنح السهَماَء َإنح ُكنحَت َمنح الصهاَدَقنَي )
ثـَُرهُ 189الظُّلهَة َإنهُه َكاَن َعَذاَب يـَوحٍم َعَظيٍم ) ( َوَإنه رَبهَك هَلَُو 191مح ُمؤحَمَننَي )( َإنه َِف َذَلَك آليًَة َوَما َكاَن َأكح

( َعَلى قـَلحَبَك لََتُكوَن َمنح 193( نـََزَل بََه الرُّوُح األََمنُي )192( َوإَنهُه لَتَـنحزَيُل َربَ  الحَعاَلَمنَي )191الحَعزَيُز الرهَحيُم )
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( َأوملَح َيُكنح هَلُمح آيًَة َأنح يـَعحَلَمُه 196زُبَُر اأَلوهَلنَي ) ( َوإَنهُه َلَفي195( بََلَساٍن َعَرِبٍ  ُمَبنٍي )194الحُمنَذرَيَن )
َرائَيَل ) ( فـََقَرأَُه َعَليحَهمح َما َكانُوا بََه ُمؤحَمَننَي 198( َوَلوح نـَزهلحَناُه َعَلى بـَعحَض اأَلعحَجَمنَي )197ُعَلَماُء َبَّن َإسح

َناُه ِف قـُُلوَب الحُمجح 199) ( 211( ال يـُؤحَمُنوَن بََه َحَّته يـََروحا الحَعَذاَب األَلَيَم )211رََمنَي )( َكَذَلَك َسَلكح
ُعُروَن ) تَـعحَجُلوَن )213( فـَيَـُقولُوا َهلح ََنحُن ُمنَظُروَن )212فـََيأحتَيَـُهمح بـَغحَتًة َوُهمح ال َيشح ( 214( أَفََبَعَذابََنا َيسح

( َما َأغحََن َعنـحُهمح َما َكانُوا َُيَتـهُعوَن 216ُُثه َجاَءُهمح َما َكانُوا يُوَعُدوَن )( 215أَفـََرأَيحَت َإنح َمتـهعحَناُهمح َسَننَي )
َنا َمنح قـَرحيٍَة َإاله هَلَا ُمنَذُروَن )217) َلكح َرى َوَما ُكنها ظَاَلَمنَي )218( َوَما َأهح ( َوَما تـَنَـزهَلتح بََه 219( ذَكح

َتَطيُعوَن )( َوَما يـَنحَبَغي 211الشهَياَطنُي ) َع َلَمعحُزوُلوَن )211هَلُمح َوَما َيسح ( َفال َتدحُع َمَع 212( َإنـهُهمح َعنح السهمح
َفضح َجَناَحَك َلَمنح اتـهبَـَعَك 214( َوأَنَذرح َعَشْيََتَك األَقـحرََبنَي )213اّلِلَه َإهَلاً آَخَر فـََتُكوَن َمنح الحُمَعذهَبنَي ) ( َواخح

( 217( َوتـَوَكهلح َعَلى الحَعزَيَز الرهَحيَم )216( فََإنح َعَصوحَك فـَُقلح َإّن َ بَرَيٌء ِمها تـَعحَمُلوَن )215)َمنح الحُمؤحَمَننَي 
( َهلح أُنـَبَ ُئُكمح 221( َإنهُه ُهَو السهَميُع الحَعَليُم )219( َوتـََقلَُّبَك َِف السهاَجَديَن )218الهَذي يـََراَك َحنَي تـَُقوُم )

ثـَُرُهمح َكاَذبُوَن )222( تـَنَـزهُل َعَلى ُكلَ  أَفهاٍك أَثَيٍم )221نح تـَنَـزهُل الشهَياَطنُي )َعَلى مَ  َع َوَأكح ( 223( يـُلحُقوَن السهمح
َعُلوَن  ( َوأَنـهُهمح يـَُقوُلونَ 225( َأملَح تـََرى أَنـهُهمح ِف ُكلَ  َواٍد يََهيُموَن )224َوالشَُّعَراُء يـَتهَبُعُهمح الحَغاُووَن ) َما ال يـَفح

َ َكَثْياً َوانَتَصُروا َمنح بـَعحَد َما ظَُلُموا َوَسيَـعح 226) َلُم الهَذيَن ظََلُموا ( َإاله الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َوذََكُروا اّلِله
 (227َأيه ُمنَقَلٍب يَنَقَلُبوَن )

 سورة النمل -27
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َرى لَلحُمؤحَمَننَي )1آيَاُت الحُقرحآَن وََكَتاٍب ُمَبنٍي ) طس تَلحكَ  ( الهَذيَن يَُقيُموَن الصهالَة َويـُؤحُتوَن الزهَكاَة 2( ُهًدى َوُبشح
( أُوحلََئَك الهَذيَن 4ُهوَن )( َإنه الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَاآلَخَرَة زَيـهنها هَلُمح أَعحَماهَلُمح فـَُهمح يـَعحمَ 3َوُهمح بَاآلَخَرَة ُهمح يُوَقُنوَن )

َسُروَن ) ( َإذح قَاَل 6( َوَإنهَك لَتُـَلقهى الحُقرحآَن َمنح َلُدنح َحَكيٍم َعَليٍم )5هَلُمح ُسوُء الحَعَذاَب َوُهمح َِف اآلَخَرَة ُهمح اأَلخح
َها َِبَرَبٍ أَوح آتَيُكمح  ُت نَاراً َسآتَيُكمح َمنـح َلَه َإّن َ آَنسح ( فـََلمها َجاَءَها 7َبَشَهاٍب قـََبٍس لََعلهُكمح َتصحطَُلوَن )ُموَسى أَلهح

هَلَا َوُسبحَحاَن اّلِلَه َربَ  الحَعاَلَمنَي ) َكيُم 8نُوَدَي َأنح بُورََك َمنح َِف النهاَر َوَمنح َحوح ُ الحَعزَيُز احلَح ( يَا ُموَسى َإنهُه أَنَا اّلِله
َبراً وملَح يـَُعقَ بح يَا ُموَسى ال ََّتَفح َإّن َ ال َُيَاُف َلَديه ( َوأَلحَق َعَصاَك فـََلمها رَآَها تَـ 9) تَـزُّ َكأَنـهَها َجانٌّ َوَله ُمدح هح

ناً بـَعحَد ُسوٍء فََإّن َ َغُفوٌر َرَحيٌم )11الحُمرحَسُلوَن ) ( َوأَدحَخلح َيَدَك ِف َجيحَبَك ََّتحرُجح 11( َإاله َمنح ظََلَم ُُثه َبدهَل ُحسح
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َع آيَاٍت َإََل َفرحَعوحَن َوقـَوحَمَه َإنـهُهمح َكانُوا قـَوحماً فَاَسَقنَي )بـَيح  ( فـََلمها َجاَءتـحُهمح آيَاتـَُنا 12َضاَء َمنح َغْيحَ ُسوٍء ِف َتسح
ٌر ُمَبنٌي ) َها أَنـحُفُسُهمح ظُلحماً َوُعُلو اً 13ُمبحَصَرًة قَاُلوا َهَذا َسحح َقَنتـح تَـيـح فَانظُرح َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة ( َوَجَحُدوا َّبَا َواسح

َسَديَن ) ُد ّلَِلَه الهَذي َفضهَلَنا َعَلى َكَثٍْي َمنح َعَباَدَه 14الحُمفح مح َنا َداُووَد َوُسَليحَماَن َعلحماً َوقَاال احلَح الحُمؤحَمَننَي ( َوَلَقدح آتـَيـح
ُل ( َوَوَرَث ُسَليحَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا أَيُـَّها النهاُس عُ 15) ٍء َإنه َهَذا هَلَُو الحَفضح َنا َمنَطَق الطهْيحَ َوأُوتَيَنا َمنح ُكلَ  َشيح لَ مح

نَ  َواإَلنحَس َوالطهْيحَ فـَُهمح يُوَزُعوَن )16الحُمَبنُي ) ( َحَّته َإَذا أَتـَوحا َعَلى َواَدي 17( َوُحَشَر َلُسَليحَماَن ُجُنوُدُه َمنح اجلَح
َل قَاَلتح ََّنحَلةٌ  ُعُروَن ) النهمح ُل ادحُخُلوا َمَساَكَنُكمح ال َُيحَطَمنهُكمح ُسَليحَماُن َوُجُنوُدُه َوُهمح ال َيشح ( 18يَا أَيُـَّها النهمح

َت َعَليه َوَعَلى َوا ُكَر نَعحَمَتَك الهَت أَنـحَعمح هَلَا َوقَاَل َربَ  أَوحزَعحَّن َأنح َأشح َأعحَمَل  َلَديه َوَأنح فـََتَبسهَم َضاَحكاً َمنح قـَوح
ََتَك ِف َعَباَدَك الصهاحَلَنَي ) ُهَد أَمح َكاَن 19َصاحَلاً تـَرحَضاُه َوأَدحَخلحَّن بََرمحح ُدح َر فـََقاَل َما َل ال أََرى اهلح ( َوتـََفقهَد الطهيـح

بـَنهُه َعَذاباً َشَديداً أَوح أَلذحَِبَنهُه َأوح لََيأحتََيَّن 21َمنح الحَغائََبنَي ) ( َفَمَكَث َغيـحَر بََعيٍد فـََقاَل 21َبُسلحطَاٍن ُمَبنٍي )( ألَعذَ 
ٍء َوهَلَا 22َأَحطُت ِبَا ملَح حتَُطح بََه َوَجئحُتَك َمنح َسَبٍإ بََنَبٍإ يََقنٍي ) َرأًَة ََتحَلُكُهمح َوأُوتََيتح َمنح ُكلَ  َشيح ( َإّن َ َوَجدتُّ امح

تـَُها َوقـَوحَمَها يَ 23َعرحٌش َعَظيٌم ) َس َمنح ُدوَن اّلِلَه َوزَيهَن هَلُمح الشهيحطَاُن أَعحَماهَلُمح َفَصدهُهمح َعنح ( َوَجدح ُجُدوَن لَلشهمح سح
َتُدوَن ) َء َِف السهَمَواتَ 24السهَبيَل فـَُهمح ال يـَهح بح ُجُدوا ّلَِلَه الهَذي ُُيحرَُج اْلَح َواأَلرحَض َويـَعحَلُم َما َُّتحُفوَن َوَما  ( َأاله َيسح

ُ ال َإلََه َإاله ُهَو َربُّ الحَعرحَش الحَعَظيَم )25ُنوَن )تـُعحلَ  ( 27( قَاَل َسَننظُُر َأَصَدقحَت أَمح ُكنَت َمنح الحَكاَذَبنَي )26( اّلِله
أل َإّن َ أُلحَقَي َإَله  ( قَاَلتح يَا أَيُـّهَ 28اذحَهب َبَكَتاِب َهَذا فَأَلحَقَه َإلَيحَهمح ُُثه تـََوله َعنـحُهمح فَانظُرح َماَذا يـَرحَجُعوَن )

َ
ا امل

َم اّلِلَه الرهمححََن الرهَحيَم )29َكَتاٌب َكَرمٌي ) َلَمنَي )31( َإنهُه َمنح ُسَليحَماَن َوَإنهُه َبسح ( 31( َأاله تـَعحُلوا َعَليه َوأحتُوّن ُمسح
َأل أَفـحُتوّن ِف أَمحرَي َما ُكنُت قَاَطَعًة 

َهُدوَن )قَاَلتح يَا أَيُـَّها امل ( قَاُلوا ََنحُن أُوحُلوا قـُوهٍة َوأُوُلوا بَأحٍس 32أَمحراً َحَّته َتشح
ُر َإلَيحَك فَانظُرَي َماَذا تَأحُمرَيَن ) َلَها 33َشَديٍد َواأَلمح ( قَاَلتح َإنه الحُمُلوَك َإَذا َدَخُلوا قـَرحيًَة أَفحَسُدوَها َوَجَعُلوا أََعزهَة َأهح

َعُلوَن ) أََذلهًة وََكَذَلكَ  ( فـََلمها َجاَء ُسَليحَماَن قَاَل 35( َوَإّن َ ُمرحَسَلٌة َإلَيحَهمح َّبََديهٍة فـََناَظَرٌة َِبَ يـَرحَجُع الحُمرحَسُلوَن )34يـَفح
َرُحوَن ) ٌر ِمها آتَاُكمح َبلح أَنـحُتمح َّبََديهَتُكمح تـَفح ُ َخيـح ارحَجعح َإلَيحَهمح فـََلَنأحتَيَـنـهُهمح َِبُُنوٍد ال ( 36أَتَُدُّوَنَّن ِبَاٍل َفَما آتَاّن اّلِله

َها أََذلهًة َوُهمح َصاَغُروَن ) رََجنـهُهمح َمنـح َأل أَيُُّكمح يَأحتَيَّن بََعرحَشَها قـَبحَل َأنح يَأحتُوّن 37َقَبَل هَلُمح َّبَا َولَُنخح
( قَاَل يَا أَيُـَّها امل

َلَمنَي ) ( قَاَل 39نَ  أَنَا آتَيَك بََه قـَبحَل َأنح تـَُقوَم َمنح َمَقاَمَك َوَإّن َ َعَليحَه َلَقَويٌّ أََمنٌي )( قَاَل َعفحريٌت َمنح اجلحَ 38ُمسح
َتَقر اً  َفضحَل  َعنحَدُه قَاَل َهَذا َمنح  الهَذي َعنحَدُه َعلحٌم َمنح الحَكَتاَب أَنَا آتَيَك بََه قـَبحَل َأنح يـَرحَتده َإلَيحَك َطرحُفَك فـََلمها َرآُه ُمسح

َسَه َوَمنح َكَفَر فََإنه َرِبَ  َغَّنٌّ  ُكُر لَنَـفح َا َيشح ُفُر َوَمنح َشَكَر فََإَّنه ُكُر أَمح َأكح ُلَوّن أََأشح ُروا هَلَا 41 َكَرمٌي )َرِبَ  لََيبـح ( قَاَل َنكَ 
َتُدوَن ) َتَدي أَمح َتُكوُن َمنح الهَذيَن ال يـَهح ا َجاَءتح َقيَل َأَهَكَذا َعرحُشَك قَاَلتح َكأَنهُه ُهَو ( فـََلمه 41َعرحَشَها نَنظُرح أَتـَهح

َلَمنَي ) ( َوَصدهَها َما َكاَنتح تـَعحُبُد َمنح ُدوَن اّلِلَه َإنـهَها َكاَنتح َمنح قـَوحٍم َكاَفرَيَن 42َوأُوتَيَنا الحَعلحَم َمنح قـَبحَلَها وَُكنها ُمسح
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َها قَاَل َإنهُه َصرحٌح ُِمَرهٌد َمنح قـََوارَيَر قَاَلتح  ( َقيَل هَلَا ادحُخَلي الصهرحَح فـََلمها43) رَأَتحُه َحَسَبتحُه جلُهًة وََكَشَفتح َعنح َساقـَيـح
ُت َمَع ُسَليحَماَن ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمنَي ) َلمح ُت نـَفحَسي َوَأسح َأنح  ( َولََقدح أَرحَسلحَنا َإََل ََثُوَد َأَخاُهمح َصاحَلاً 44َربَ  َإّن َ ظََلمح

َ فََإَذا ُهمح َفرَيَقاَن َُيحَتَصُموَن ) َ 45اعحُبُدوا اّلِله تَـغحَفُروَن اّلِله َسَنَة َلوحال َتسح تَـعحَجُلوَن بَالسهيَ َئَة قـَبحَل احلَح ( قَاَل يَا قـَوحَم مَلَ َتسح
تَـُنوَن )( قَاُلوا اطهيـهرحنَا َبَك َوِبَنح َمَعَك قَاَل طَائَرُكُ 46َلَعلهُكمح تـُرحمَحُوَن ) ( وََكاَن ِف 47مح َعنحَد اّلِلَه َبلح أَنـحُتمح قـَوحٌم تـُفح

َلُحوَن ) َسُدوَن ِف اأَلرحَض َوال ُيصح ٍط يـُفح َعُة َرهح َلُه ُُثه لَنَـُقوَلنه َلَولَيَ َه 48الحَمَديَنَة َتسح ( قَاُلوا تـََقاََسُوا بَاّلِلَه لَنُبَـيَ تَـنهُه َوَأهح
َلكَ  نَا َمهح َلَه َوإَنها َلَصاَدُقوَن ) َما َشَهدح ُعُروَن )49أَهح راً َوُهمح ال َيشح راً َوَمَكرحنَا َمكح ( فَانظُرح َكيحَف  51( َوَمَكُروا َمكح

ََعنَي ) رََهمح أَنها َدمهرحنَاُهمح َوقـَوحَمُهمح َأَجح َلَك آليًَة لََقوحٍم ( فََتلحَك بـُُيوتـُُهمح َخاَويًَة ِبَا ظََلُموا َإنه ِف ذَ 51َكاَن َعاَقَبُة َمكح
َنا الهَذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـهُقوَن )52يـَعحَلُموَن ) ( َوُلوطاً َإذح قَاَل لََقوحَمَه أَتَأحُتوَن الحَفاَحَشَة َوأَنـحُتمح تـُبحَصُروَن 53( َوَأََنيـح

َوًة َمنح ُدوَن النَ َساَء َبلح أَنـحتُ 54) ( َفَما َكاَن َجَواَب قـَوحَمَه َإاله َأنح 55مح قـَوحٌم َِتحَهُلوَن )( أَئَنهُكمح لََتأحتُوَن الر ََجاَل َشهح
رَُجوا آَل ُلوٍط َمنح قـَرحيََتُكمح َإنـهُهمح أُنَاٌس يـََتَطههُروَن ) َرأَتَُه َقدهرحنَاَها َمنح الحَغاَبرَيَن 56قَاُلوا َأخح َلُه َإاله امح َناُه َوأَهح ( فََأََنيـح

َطرحنَا َعَليح 57) ُ 58َهمح َمَطراً َفَساَء َمَطُر الحُمنَذرَيَن )( َوأَمح ُد ّلَِلَه َوَسالٌم َعَلى َعَباَدَه الهَذيَن اصحطََفى أَاّلِله مح ( ُقلح احلَح
رَُكوَن ) ٌر أَمها ُيشح َنا بََه َحدَ  ( أَمهنح َخَلَق السهَمَواتَ 59َخيـح اَئَق َذاَت َواأَلرحَض َوأَنَزَل َلُكمح َمنح السهَماَء َماًء فَأَنـحَبتـح

َجٍة َما َكاَن َلُكمح َأنح تـُنحَبُتوا َشَجَرَها أَئََلٌه َمَع اّلِلَه َبلح ُهمح قـَوحٌم يـَعحَدُلوَن ) ( أَمهنح َجَعَل اأَلرحَض قـَرَاراً َوَجَعَل 61بـَهح
رَيحَن َحاَجزاً أَئََلٌه  َ الحَبحح ثـَُرُهمح ال يـَعحَلُموَن )َخالهَلَا أَنـحَهاراً َوَجَعَل هَلَا َرَواَسَي َوَجَعَل بـَنيح ( أَمهنح 61َمَع اّلِلَه َبلح َأكح

َشُف السُّوَء َوََيحَعُلُكمح ُخَلَفاَء اأَلرحَض أَئََلٌه َمَع اّلِلَه قََلياًل َما تَ  ( أَمهنح 62ذَكهُروَن )َيَُيُب الحُمضَطره َإَذا َدَعاُه َوَيكح
َر وَ  َديُكمح ِف ظُُلَماَت الحبَـرَ  َوالحَبحح رَُكوَن يـَهح ُ َعمها ُيشح ََتَه أَئََلٌه َمَع اّلِلَه تـََعاََل اّلِله َ َيَديح َرمحح راً بـَنيح َمنح يـُرحَسُل الر َيَاَح ُبشح

َلحَق ُُثه يَُعيُدُه َوَمنح يـَرحزُُقُكمح َمنح السهَماَء َواأَلرحَض أَئََلٌه َمَع اّلِلَه ُقلح َهاتُو 63) ُكمح َإنح ُكنُتمح ا بـُرحَهانَ ( أَمهنح يـَبحَدأُ اْلح
َعثُوَن ) ( ُقلح ال يـَعحَلُم َمنح ِف السهَمَواتَ 64َصاَدَقنَي ) ُعُروَن أَيهاَن يـُبـح ُ َوَما َيشح ( َبلح 65َواأَلرحَض الحَغيحَب َإاله اّلِله

َها َعَمنَي ) َها َبلح ُهمح َمنـح اَل الهَذيَن َكَفُروا أََئَذا ُكنها تـَُراباً ( َوقَ 66ادهاَرَك َعلحُمُهمح ِف اآلَخَرَة َبلح ُهمح ِف َشكٍ  َمنـح
َرُجوَن ) نَا َهَذا ََنحُن َوآبَاُؤنَا َمنح قـَبحُل َإنح َهَذا َإاله َأَساَطُْي اأَلوهَلنَي )67َوآبَاُؤنَا أَئَنها َلُمخح ( ُقلح 68( َلَقدح ُوَعدح

رَ  ( َوال حَتحَزنح َعَليحَهمح َوال َتُكنح ِف َضيحٍق ِمها ََيحُكُروَن 69َمنَي )َسْيُوا ِف اأَلرحَض فَانظُُروا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الحُمجح
( ُقلح َعَسى َأنح َيُكوَن َرَدَف َلُكمح بـَعحُض الهَذي 71( َويـَُقوُلوَن َمََّت َهَذا الحَوعحُد َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي )71)

تَـعحَجُلوَن ) ٍل َعَلى72َتسح ُكُروَن ) ( َوَإنه رَبهَك َلُذو َفضح ثـََرُهمح ال َيشح ( َوَإنه رَبهَك لَيَـعحَلُم َما 73النهاَس َوَلَكنه َأكح
( َإنه َهَذا الحُقرحآَن 75( َوَما َمنح َغائََبٍة ِف السهَماَء َواأَلرحَض َإاله ِف َكَتاٍب ُمَبنٍي )74ُتَكنُّ ُصُدوُرُهمح َوَما يـُعحَلُنوَن )

َرا ثـََر الهَذي ُهمح َفيَه َُيحَتَلُفوَن )يـَُقصُّ َعَلى َبَّن َإسح ٌَة لَلحُمؤحَمَننَي )76ئَيَل َأكح ( َإنه رَبهَك يـَقحَضي 77( َوَإنهُه هَلًُدى َوَرمحح
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َمَه َوُهَو الحَعزَيُز الحَعَليُم ) نَـُهمح َِبُكح قَ  الحُمَبنَي )78بـَيـح َمُع الحَموحَتى  ( َإنهَك ال79( فـَتَـوَكهلح َعَلى اّلِلَه َإنهَك َعَلى احلَح ُتسح
َبرَيَن ) َعاَء َإَذا َولهوحا ُمدح َمُع الصُّمه الدُّ َمُع َإاله َمنح يـُؤحَمُن 81َوال ُتسح َي َعنح َضاللََتَهمح َإنح ُتسح ( َوَما أَنحَت َّبَاَدي الحُعمح

َلُموَن ) َنا 81بَآيَاتََنا فـَُهمح ُمسح َرجح هَلُمح َدابهًة َمنح اأَلرحَض ُتَكلَ ُمُهمح َأنه النهاَس َكانُوا ( َوَإَذا َوَقَع الحَقوحُل َعَليحَهمح َأخح
ُب بَآيَاتََنا فـَُهمح يُوَزُعوَن )82بَآيَاتََنا ال يُوَقُنوَن ) ( َحَّته َإَذا َجاُءوا 83( َويـَوحَم ََنحُشُر َمنح ُكلَ  أُمهٍة فـَوحجاً ِمهنح يَُكذَ 

بـحُتمح بَآيَاِت وملَح حتَُ  ( َوَوَقَع الحَقوحُل َعَليحَهمح ِبَا ظََلُموا فـَُهمح ال 84يطُوا َّبَا َعلحماً أَمهاَذا ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن )قَاَل َأَكذه
ُكُنوا َفيَه َوالنـهَهاَر ُمبحَصراً َإنه ِف َذَلَك آليَاٍت لََقوحٍم يـُؤحمَ 85يَنَطُقوَن ) ( 86) ُنونَ ( َأملَح يـََروحا أَنها َجَعلحَنا اللهيحَل لََيسح

ُ وَُكلٌّ أَتـَوحُه َداَخرَيَن ) َويـَوحَم يُنَفُخ ِف الصُّوَر فـََفزََع َمنح ِف السهَمَواتَ  ( َوتـََرى 87َوَمنح ِف اأَلرحَض َإاله َمنح َشاَء اّلِله
ََباَل حَتحَسبُـَها َجاَمَدًة َوَهَي ََتُرُّ َمره السهَحاَب ُصنحَع اّلِلَه الهَذي أَتـحَقَن ُكله  َعُلوَن ) اجلح ٍء َإنهُه َخَبٌْي ِبَا تـَفح ( َمنح 88َشيح

َها َوُهمح َمنح فـَزٍَع يـَوحَمَئٍذ آَمُنوَن ) ٌر َمنـح َسَنَة فـََلُه َخيـح ( َوَمنح َجاَء بَالسهيَ َئَة َفُكبهتح ُوُجوُهُهمح ِف النهاَر َهلح 89َجاَء بَاحلَح
ٍء َوأَُمرحُت َأنح ( إَ 91ُِتحَزوحَن َإاله َما ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن ) َا أَُمرحُت َأنح أَعحُبَد َربه َهَذَه الحبَـلحَدَة الهَذي َحرهَمَها َوَلُه ُكلُّ َشيح َّنه

َلَمنَي ) َا أَنَا َمنح 91َأُكوَن َمنح الحُمسح َسَه َوَمنح َضله فـَُقلح َإَّنه َتَدي لَنَـفح َا يـَهح َتَدى فََإَّنه  ( َوَأنح أَتـحُلَو الحُقرحآَن َفَمنح اهح
ُد ّلَِلَه َسُْيَيُكمح آيَاتََه فـَتَـعحرَُفونـََها َوَما رَبَُّك بََغاَفٍل َعمها تـَعحَمُلوَن )92الحُمنَذرَيَن ) مح  (93( َوُقلح احلَح

 سورة القصص -28
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُلو َعَليحَك َمنح نـََبَإ ُموَسى وَ 2( تَلحَك آيَاُت الحَكَتاَب الحُمَبنَي )1طسم ) قَ  لََقوحٍم يـُؤحَمُنوَن )( نـَتـح ( َإنه 3َفرحَعوحَن بَاحلَح
َي  َتحح ُهمح يَُذبَ ُح أَبـحَناَءُهمح َوَيسح َتضحَعُف طَائََفًة َمنـح َلَها َشَيعاً َيسح َنَساَءُهمح َإنهُه َكاَن َفرحَعوحَن َعال ِف اأَلرحَض َوَجَعَل َأهح

َسَديَن ) َعُفوا َِف اأَلرحَض َوََنحَعَلُهمح أََئمهًة َوََنحَعَلُهمح الحَوارََثنَي ) ( َونُرَيُد َأنح ََّنُنه َعَلى4َمنح الحُمفح ُتضح ( 5الهَذيَن اسح
ُهمح َما َكانُوا َُيحَذُروَن ) َن هَلُمح ِف اأَلرحَض َونُرَي َفرحَعوحَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُُهَا َمنـح َنا َإََل أُمَ  ُموَسى َأنح 6َوَُّنَكَ  ( َوأَوحَحيـح

( فَالحتَـَقطَُه 7الحُمرحَسَلنَي ) يَه فََإَذا َخفحَت َعَليحَه فَأَلحَقيَه ِف الحَيمَ  َوال ََّتَاِف َوال حَتحَزّن َإنها رَادُّوُه َإلَيحَك َوَجاَعُلوُه َمنح أَرحَضعَ 
َرأَُة َفرحَعوحَن قـُرهُة 8نُوا َخاَطَئنَي )آُل َفرحَعوحَن لََيُكوَن هَلُمح َعُدو اً َوَحَزناً َإنه َفرحَعوحَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُُهَا َكا ( َوقَاَلتح امح

ُعُروَن ) تُـُلوُه َعَسى َأنح يَنَفَعَنا أَوح نـَتهَخَذُه َوَلداً َوُهمح ال َيشح ٍ َل َوَلَك ال تـَقح َبَح فـَُؤاُد أُمَ  ُموَسى فَارَغاً َإنح 9َعنيح ( َوَأصح
َتَه ُقصَ يَه فـََبُصَرتح بََه َعنح 11َعَلى قـَلحَبَها لََتُكوَن َمنح الحُمؤحَمَننَي )َكاَدتح لَتُبحَدي بََه َلوحال أَنح رََبطحَنا  ( َوقَاَلتح أُلخح

ُعُروَن ) ُفُلونَُه َلُكمح 11ُجُنٍب َوُهمح ال َيشح َل بـَيحٍت َيكح َنا َعَليحَه الحَمرَاَضَع َمنح قـَبحُل فـََقاَلتح َهلح أَُدلُُّكمح َعَلى َأهح ( َوَحرهمح
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ثـَرَ 12َلُه نَاَصُحوَن ) َوُهمح  نـَُها َوال حَتحَزَن َولَتَـعحَلَم َأنه َوعحَد اّلِلَه َحقٌّ َوَلَكنه َأكح نَاُه َإََل أُمَ َه َكيح تـََقره َعيـح ُهمح ال ( فـََرَددح
ماً َوَعلحماً وََكَذَلَك ََنحزَي ا13يـَعحَلُموَن ) َناُه ُحكح تَـَوى آتـَيـح ُه َواسح َسَننَي )( َوَلمها بـََلَغ َأُشده ( َوَدَخَل الحَمَديَنَة 14لحُمحح

َتَتالَن َهَذا َمنح َشيَعَتَه َوَهَذا َمنح َعُدو ََه فَاسح  َ يـَقح َلَها فـََوَجَد َفيَها َرُجَلنيح َلٍة َمنح أَهح تَـَغاثَُه الهَذي َمنح َعَلى َحنَي َغفح
َليحَه قَاَل َهَذا َمنح َعَمَل الشهيحطَاَن َإنهُه َعُدوٌّ ُمَضلٌّ ُمَبنٌي َشيَعَتَه َعَلى الهَذي َمنح َعُدو ََه فـَوََكَزُه ُموَسى فـََقَضى عَ 

ُت نـَفحَسي فَاغحَفرح َل فـََغَفَر َلُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم )15) َت َعَليه 16( قَاَل َربَ  َإّن َ ظََلمح ( قَاَل َربَ  ِبَا أَنـحَعمح
رَ  َتصحرَُخُه 17َمنَي )فـََلنح َأُكوَن َظَهْياً لَلحُمجح َتنَصَرُه بَاألَمحَس َيسح َبَح َِف الحَمَديَنَة َخائَفاً يـَتَـَرقهُب فََإَذا الهَذي اسح ( فََأصح

َأنح  ( فـََلمها َأنح أَرَاَد َأنح يـَبحَطَش بَالهَذي ُهَو َعُدوٌّ هَلَُما قَاَل يَا ُموَسى أَتُرَيدُ 18قَاَل َلُه ُموَسى َإنهَك َلَغَويٌّ ُمَبنٌي )
تُـَلَّن َكَما قـَتَـلحَت نـَفحساً بَاأَلمحَس َإنح تُرَيُد َإاله َأنح َتُكوَن َجبهاراً ِف اأَلرحَض َوَما تُرَيُد َأنح َتكُ  َلَحنَي تـَقح وَن َمنح الحُمصح

َعى قَاَل يَا ُموَسى َإنه الحَمأَل يَأحَتََُروَن 19) رُجح َإّن َ َلَك َمنح ( َوَجاَء َرُجٌل َمنح أَقحَصى الحَمَديَنَة َيسح تُـُلوَك فَاخح َبَك لَيَـقح
َها َخائَفاً يـَتَـَرقهُب قَاَل َربَ  ََنَ َّن َمنح الحَقوحَم الظهاَلَمنَي )21النهاَصَحنَي ) َيَن 21( َفَخرََج َمنـح ( َوَلمها تـََوجهَه تَلحَقاَء َمدح

َدَيَّن َسَواَء السهَبيَل ) ُقوَن َوَوَجَد ( 22قَاَل َعَسى َرِبَ  َأنح يـَهح َيَن َوَجَد َعَليحَه أُمهًة َمنح النهاَس َيسح َوَلمها َوَرَد َماَء َمدح
َدَر الر ََعاُء َوأَبُونَا َشيحخٌ  َقي َحَّته ُيصح َ َتُذوَداَن قَاَل َما َخطحُبُكَما قَالََتا ال َنسح َرأتـَنيح ( َفَسَقى 23َكَبٌْي )  َمنح ُدوَِنَمح امح

َياٍء 24 َإََل الظَ لَ  فـََقاَل َربَ  َإّن َ َلَما أَنَزلحَت َإَله َمنح َخْيحٍ َفَقٌْي )هَلَُما ُُثه تـََوَله  َتحح َداُُهَا ََتحَشي َعَلى اسح ( َفَجاَءتحُه َإحح
َر َما َسَقيحَت لََنا فـََلمها َجاَءُه َوَقصه َعَليحَه الحَقَصَص قَالَ  زََيَك َأجح ُعوَك لََيجح ال ََّتَفح ََنَوحَت َمنح  قَاَلتح َإنه َأِب َيدح

َتأحَجرحَت الحَقَويُّ اأَلَمنُي )25الحَقوحَم الظهاَلَمنَي ) َر َمنح اسح َتأحَجرحُه َإنه َخيـح َداُُهَا يَا أََبَت اسح ( قَاَل َإّن َ 26( قَاَلتح َإحح
َ َعَلى َأنح تَأحُجَرّن ََثَانَيَ  َدى ابـحَنَته َهاتـَنيح راً َفَمنح َعنحَدَك َوَما أُرَيُد َأنح أُرَيُد َأنح أُنَكَحَك َإحح َت َعشح َمح َة َحَجٍج فََإنح أَتح

ُ َمنح الصهاحَلَنَي ) َواَن 27َأُشقه َعَليحَك َسَتَجُدّن َإنح َشاَء اّلِله َ َقَضيحُت َفال ُعدح َا اأَلَجَلنيح َنَك أَيه ( قَاَل َذَلَك بـَيحَّن َوبـَيـح
ُ َعَلى َما نـَُقولُ  َلَه آَنَس َمنح َجاَنَب الطُّوَر نَاراً قَاَل 28وََكيٌل ) َعَليه َواّلِله ( فـََلمها َقَضى ُموَسى اأَلَجَل َوَساَر بََأهح

َوٍة َمنح النهاَر َلَعلهُكمح َتصحطَلُ  َها َِبَرَبٍ َأوح َجذح ُت نَاراً َلَعلَ ي آتَيُكمح َمنـح ُكثُوا َإّن َ آَنسح َلَه امح  ( فـََلمها أَتَاَها29وَن )أَلهح
َعَة الحُمَبارََكَة َمنح الشهَجَرَة َأنح يَا ُموَسى َإّن َ أَنَا اّلِلهُ  ََن ِف الحبُـقح ( 31َربُّ الحَعاَلَمنَي ) نُوَدي َمنح َشاَطَئ الحَواَدي اأَلَيح

َبراً وملَح يـَُعقَ بح يَا  تَـزُّ َكأَنـهَها َجانٌّ َوَله ُمدح ُموَسى أَقحَبلح َوال ََّتَفح إَنهَك َمنح اآلَمَننَي َوَأنح أَلحَق َعَصاَك فـََلمها َرآَها تـَهح
َب َفَذاَنَك بـُرح 31) ُلكح َيَدَك ِف َجيحَبَك ََّتحرُجح بـَيحَضاَء َمنح َغْيحَ ُسوٍء َواضحُممح َإلَيحَك َجَناَحَك َمنح الرههح َهانَاَن ( اسح

تُـُلوَن 32فَاَسَقنَي )َمنح رَبَ َك َإََل َفرحَعوحَن َوَمَلَئَه َإنـهُهمح َكانُوا قـَوحماً  ُهمح نـَفحساً فََأَخاُف َأنح يـَقح ( قَاَل َربَ  َإّن َ قـَتَـلحُت َمنـح
بُوَن )33) ُقَّن َإّن َ َأَخاُف َأنح يَُكذَ  ( قَاَل 34( َوَأَخي َهاُروُن ُهَو أَفحَصُح َمّنَ  َلَساناً فََأرحَسلحُه َمَعي رَدحءاً ُيَصدَ 

( 35َعُل َلُكَما ُسلحطَاناً َفال َيَصُلوَن َإلَيحُكَما بَآيَاتََنا أَنـحُتَما َوَمنح اتـهبَـَعُكَما الحَغالَُبوَن )َسَنُشدُّ َعُضَدَك بََأَخيَك َوََنح 
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تَـًرى َوَما َسََعحَنا َّبََذا ِف آبَائَ  ٌر ُمفح ( َوقَاَل 36) َنا اأَلوهَلنيَ فـََلمها َجاَءُهمح ُموَسى بَآيَاتََنا بـَيَ َناٍت قَاُلوا َما َهَذا َإاله َسحح
َلُح الظه  اَر َإنهُه ال يـُفح َُدى َمنح َعنحَدَه َوَمنح َتُكوُن َلُه َعاَقَبُة الده ( َوقَاَل 37اَلُموَن )ُموَسى َرِبَ  َأعحَلُم ِبَنح َجاَء بَاهلح

ُت َلُكمح َمنح إََلٍه َغْيحَي فََأوحَقدح َل يَا َها َعل َل َصرححاً َلَعلَ ي َفرحَعوحُن يَا أَيُـَّها الحَمأل َما َعَلمح َماُن َعَلى الطَ نَي فَاجح
قَ  َوظَنُّوا أَنـهُهمح 38َأطهَلُع َإََل َإَلَه ُموَسى َوَإّن َ أَلظُنُُّه َمنح الحَكاَذَبنَي ) بَـَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِف اأَلرحَض بََغْيحَ احلَح َتكح ( َواسح

َنا ال يـُرحَجُعوَن ) نَاُه َوُجنُ 39َإلَيـح نَاُهمح َِف الحَيمَ  فَانظُرح َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الظهاَلَمنَي )( فََأَخذح ( َوَجَعلحَناُهمح 41وَدُه فـََنَبذح
ُعوَن َإََل النهاَر َويـَوحَم الحَقَياَمَة ال يُنَصُروَن ) نـحَيا َلعحَنًة َويـَوحَم الحَقَياَمَة ُهمح مَ 41أََئمهًة َيدح نح ( َوأَتـحبَـعحَناُهمح َِف َهَذَه الدُّ

ُبوَحنَي ) ًَة 42الحَمقح َنا الحُقُروَن اأُلوََل َبَصائََر لَلنهاَس َوُهًدى َوَرمحح َلكح َنا ُموَسى الحَكَتاَب َمنح بـَعحَد َما َأهح ( َوَلَقدح آتـَيـح
َر َومَ 43َلَعلهُهمح يـََتذَكهُروَن ) َنا َإََل ُموَسى اأَلمح ( 44ا ُكنَت َمنح الشهاَهَديَن )( َوَما ُكنَت َِبَاَنَب الحَغرحِبَ  َإذح َقَضيـح

ُلوا َعَليحَهمح  َيَن تـَتـح َل َمدح آيَاتََنا َوَلَكنها ُكنها ُمرحَسَلنَي َوَلَكنها أَنَشأحنَا قـُُروناً فـََتطَاَوَل َعَليحَهمح الحُعُمُر َوَما ُكنَت ثَاَوياً َِف َأهح
ًَة َمنح رَبَ َك لَتُنَذَر قـَوحماً َما أَتَاُهمح َمنح َنَذيٍر َمنح قـَبحَلَك َلَعلهُهمح  ( َوَما ُكنَت َِبَاَنَب الطُّوَر َإذح نَاَديـحَنا َوَلَكنح 45) َرمحح

َنا َرُسواًل فَـ 46يـََتذَكهُروَن )  َنتهَبَع آيَاَتكَ ( َوَلوحال َأنح ُتَصيبَـُهمح ُمَصيَبٌة ِبَا َقدهَمتح أَيحَديَهمح فـَيَـُقوُلوا رَبـهَنا َلوحال أَرحَسلحَت إَلَيـح
ُفُروا ِبَا 47َوَنُكوَن َمنح الحُمؤحَمَننَي ) قُّ َمنح َعنحَدنَا قَاُلوا َلوحال أُوِتَ َمثحَل َما أُوِتَ ُموَسى َأوملَح َيكح ( فـََلمها َجاَءُهمح احلَح

َراَن َتظَاَهرَا َوقَاُلوا َإنها َبُكلٍ  َكاَفُروَن ) فَأحتُوا َبَكَتاٍب َمنح َعنحَد اّلِلَه ُهَو  ( ُقلح 48أُوِتَ ُموَسى َمنح قـَبحُل قَالُوا َسحح
ُهَما أَتهَبعحُه َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي ) َدى َمنـح َواَءُهمح َوَمنح َأَضلُّ ِمهنح 49َأهح َا يـَتهَبُعوَن أَهح َتَجيُبوا َلَك فَاعحَلمح أَّنه ( فََإنح ملَح َيسح

َدي الحَقوحَم الظهاَلَمنَي )اتـهَبَع َهَواُه بََغْيحَ ُهًدى َمنح اّلِلَه َإنه ا َ ال يـَهح ( َوَلَقدح َوصهلحَنا هَلُمح الحَقوحَل َلَعلهُهمح يـََتذَكهُروَن 51ّلِله
َناُهمح الحَكَتاَب َمنح قـَبحَلَه ُهمح بََه يـُؤحَمُنوَن )51) قُّ 52( الهَذيَن آتـَيـح َلى َعَليحَهمح قَاُلوا آَمنها بََه َإنهُه احلَح َمنح رَب ََنا ( َوَإَذا يـُتـح

َلَمنَي ) َسَنَة السهيَ َئَة َوِمها َرَزقـحَناُهمح 53َإنها ُكنها َمنح قـَبحَلَه ُمسح َرُءوَن بَاحلَح َ ِبَا َصبَـُروا َويَدح َرُهمح َمرهتـَنيح لََئَك يـُؤحتـَوحَن َأجح  ( أُوح
َاَهَلنَي ( َوَإَذا َسََُعوا اللهغحَو َأعحَرُضوا َعنحُه َوقَاُلوا لَ 54يُنَفُقوَن ) َنا أَعحَمالَُنا َوَلُكمح أَعحَماُلُكمح َسالٌم َعَليحُكمح ال نـَبحَتَغي اجلح

َتَديَن )55) َدي َمنح َيَشاُء َوُهَو أَعحَلُم بَالحُمهح َ يـَهح َببحَت َوَلَكنه اّلِله َدي َمنح َأحح ( َوقَاُلوا َإنح نـَتهَبعح 56( َإنهَك ال تـَهح
َُدى َمَعَك نـَُتَخطهفح مَ  ٍء رَزحقاً َمنح َلُدنها َوَلَكنه اهلح  نح أَرحَضَنا َأوملَح َُّنَكَ نح هَلُمح َحَرماً آَمناً َُيحََب َإلَيحَه ََثََراُت ُكلَ  َشيح

ثـََرُهمح ال يـَعحَلُموَن ) َكنح َمنح 57َأكح َنا َمنح قـَرحيٍَة َبَطَرتح َمَعيَشتَـَها فََتلحَك َمَساَكنُـُهمح ملَح ُتسح َلكح بـَعحَدَهمح َإاله  ( وََكمح أَهح
ُلوا َعَليحَهمح آيَاتََنا َوَما  58قََليالً وَُكنها ََنحُن الحَوارََثنَي ) َلَك الحُقَرى َحَّته يـَبـحَعَث َِف أُمَ َها َرُسوالً يـَتـح ( َوَما َكاَن رَبَُّك ُمهح

ُلَها ظَاَلُموَن ) َلَكي الحُقَرى َإاله َوأَهح نـحَيا َوزَيَنتُـَها َوَما َعنحَد اّلِلَه  ( َوَما أُوتَيُتمح َمنح 59ُكنها ُمهح ََياَة الدُّ ٍء َفَمَتاُع احلح َشيح
ٌر َوأَبـحَقى أََفال تـَعحَقُلوَن ) نـحَيا ُُثه ُهَو 61َخيـح ََياَة الدُّ نَاُه َوعحداً َحَسناً فـَُهَو الَقيَه َكَمنح َمتـهعحَناُه َمَتاَع احلح ( أََفَمنح َوَعدح

َضرَيَن )يـَوحَم الحَقَياَمَة َمنح الح  ( قَاَل الهَذيَن 62( َويـَوحَم يـَُناَديَهمح فـَيَـُقوُل أَيحَن ُشرََكاَئي الهَذيَن ُكنُتمح تـَزحُعُموَن )61ُمحح
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( َوَقيَل 63انَا يـَعحُبُدوَن )َكانُوا َإيه َحقه َعَليحَهمح الحَقوحُل رَبـهَنا َهُؤالَء الهَذيَن أَغحَويـحَنا أَغحَويـحَناُهمح َكَما َغَويـحَنا تـَبَـرهأحنَا َإلَيحَك َما  
َتُدوَن ) َتَجيُبوا هَلُمح َورَأَوحا الحَعَذاَب َلوح أَنـهُهمح َكانُوا يـَهح ( َويـَوحَم يـَُناَديَهمح فـَيَـُقوُل 64ادحُعوا ُشرََكاءَُكمح َفَدَعوحُهمح فـََلمح َيسح

( فََأمها َمنح تَاَب َوآَمَن 66ُء يـَوحَمَئٍذ فـَُهمح ال يـََتَساَءلُوَن )( فـََعَمَيتح َعَليحَهمح األَنـحَبا65َماَذا َأَجبحُتمح الحُمرحَسَلنَي )
َلَحنَي ) َيَـرَُة ُسبحَحاَن 67َوَعَمَل َصاحَلاً فـََعَسى َأنح َيُكوَن َمنح الحُمفح ( َورَبَُّك َُيحُلُق َما َيَشاُء َوَُيحَتاُر َما َكاَن هَلُمح اْلح

رَُكوَن  ُ ال َإَلَه َإاله ُهَو َلُه 69( َورَبَُّك يـَعحَلُم َما ُتَكنُّ ُصُدوُرُهمح َوَما يـُعحَلُنوَن )68)اّلِلَه َوتـََعاََل َعمها ُيشح ( َوُهَو اّلِله
ُم َوَإلَيحَه تـُرحَجُعوَن ) كح ُد ِف اأُلوََل َواآلَخَرَة َوَلُه احلُح مح ُ َعَليحُكمح اللهيحَل َسرح 71احلَح َمداً َإََل يـَوحَم ( ُقلح أَرَأَيـحُتمح َإنح َجَعَل اّلِله

َمُعوَن ) ُر اّلِلَه يَأحتَيُكمح َبَضَياٍء أََفال َتسح ُ َعَليحُكمح النـهَهاَر َسرحَمداً َإََل 71الحَقَياَمَة َمنح َإَلٌه َغيـح ( ُقلح أَرَأَيـحُتمح َإنح َجَعَل اّلِله
ُكنُ  ُر اّلِلَه يَأحتَيُكمح بََليحٍل َتسح ََتَه َجَعَل َلُكمح اللهيحَل َوالنـهَهاَر 72وَن َفيَه أََفال تـُبحَصُروَن )يـَوحَم الحَقَياَمَة َمنح َإَلٌه َغيـح ( َوَمنح َرمحح

ُكُروَن ) َلَه َوَلَعلهُكمح َتشح ُكُنوا َفيَه َولََتبحتَـُغوا َمنح َفضح ( َويـَوحَم يـَُناَديَهمح فـَيَـُقوُل أَيحَن ُشرََكاَئي الهَذيَن ُكنُتمح تـَزحُعُموَن 73لََتسح
قه ّلَِلَه َوَضله َعنـحُهمح َما  ( وَ 74) تَـُروَن )نـََزعحَنا َمنح ُكلَ  أُمهٍة َشَهيداً فـَُقلحَنا َهاتُوا بـُرحَهاَنُكمح فـََعَلُموا َأنه احلَح ( 75َكانُوا يـَفح

َناُه َمنح الحُكُنوَز َما َإنه َمَفاحَتَ  َبَة أُوَل الحُقوهَة َإذح قَاَل َإنه قَاُروَن َكاَن َمنح قـَوحَم ُموَسى فـَبَـَغى َعَليحَهمح َوآتـَيـح ُه لَتَـُنوُء بَالحُعصح
َ ال ُيَُبُّ الحَفرََحنَي ) نـحَيا 76َلُه قـَوحُمُه ال تـَفحرَحح َإنه اّلِله ُ الدهاَر اآلَخَرَة َوال تَنَس َنَصيَبَك َمنح الدُّ ( َوابـحَتَغ َفيَما آتَاَك اّلِله

ُ َإلَيحكَ  َسَن اّلِله َسنح َكَما َأحح َسَديَن ) َوَأحح َ ال ُيَُبُّ الحُمفح َا أُوتَيُتُه 77َوال تـَبحَغ الحَفَساَد ِف اأَلرحَض َإنه اّلِله ( قَاَل َإَّنه
َلَك َمنح قـَبحَلَه َمنح الُقُروَن َمنح ُهَو َأَشدُّ َمنحُه قـُوه  َ َقدح أَهح ثـَُر ََجحعاً وَ َعَلى َعلحٍم َعنَدي أَوملَح يـَعحَلمح َأنه اّلِله َأُل ًة َوَأكح ال ُيسح

رَُموَن ) نَيا يَا لَيحَت لََنا َمثحَل َما 78َعنح ُذنُوَّبَمح الحُمجح ََياَة الدُّ ( َفَخرََج َعَلى قـَوحَمَه ِف زَيَنَتَه قَاَل الهَذيَن يُرَيُدوَن احلح
ٌر َلَمنح آَمَن َوَعَمَل َصاحَلاً ( َوقَاَل الهَذيَن أُوتُوا الحَعلحَم َويـحلَ 79أُوِتَ قَاُروُن َإنهُه َلُذو َحظٍ  َعَظيٍم ) ُكمح ثـََواُب اّلِلَه َخيـح

َنا بََه َوَبَدارََه اأَلرحَض َفَما َكاَن َلُه َمنح َفَئٍة يَنُصُرونَُه َمنح ُدوَن اّلِلَه َوَما َكاَن 81َوال يـَُلقهاَها َإاله الصهابَُروَن ) ( َفَخَسفح
ُنحَتَصرَيَن )

َبَح الهذَ 81َمنح امل يَن ََتَنـهوحا َمَكانَُه بَاأَلمحَس يـَُقوُلوَن َويحَكَأنه اّلِلَه يـَبحُسُط الر َزحَق َلَمنح َيَشاُء َمنح َعَباَدَه ( َوَأصح
َلُح الحَكاَفُروَن ) َنا ْلَََسَف بََنا َويحَكأَنهُه ال يـُفح ُ َعَليـح َدُر َلوحال َأنح َمنه اّلِله َها لَلهَذيَن ال ( تَلحَك الدهاُر اآلَخَرُة ََنحَعلُ 82َويـَقح

َها َوَمنح َجاَء بَالسهيَ َئَة 83يُرَيُدوَن ُعُلو اً ِف اأَلرحَض َوال َفَساداً َوالحَعاَقَبُة لَلحُمتهَقنَي ) ٌر َمنـح َسَنَة فـََلُه َخيـح ( َمنح َجاَء بَاحلَح
( َإنه الهَذي فـََرَض َعَليحَك الحُقرحآَن َلَرادَُّك َإََل َمَعاٍد ُقلح 84َفال َُيحَزى الهَذيَن َعَمُلوا السهيَ َئاَت َإاله َما َكانُوا يـَعحَمُلوَن )
َُدى َوَمنح ُهَو َِف َضالٍل ُمَبنٍي ) ًَة 85َرِبَ  َأعحَلُم َمنح َجاَء بَاهلح ( َوَما ُكنَت تـَرحُجوا َأنح يـُلحَقى إَلَيحَك الحَكَتاُب َإاله َرمحح

( َوال َيُصدُّنهَك َعنح آيَاَت اّلِلَه بـَعحَد َإذح أُنزََلتح َإلَيحَك َوادحُع َإََل رَبَ َك َوال 86لحَكاَفرَيَن )َمنح رَبَ َك َفال َتُكوَننه َظَهْياً لَ 
رََكنَي ) َهُه لَُه احلحُ 87َتُكوَننه َمنح الحُمشح ٍء َهاَلٌك َإاله َوجح ُم َوإَلَيحَه ( َوال َتدحُع َمَع اّلِلَه َإهَلاً آَخَر ال َإَلَه َإاله ُهَو ُكلُّ َشيح كح

 (88تـُرحَجُعوَن )
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 سورة العنكبوت -29
 بسم هللا الرمحن الرحيم

تَـُنوَن )1امل ) ُ 2( َأَحَسَب النهاُس َأنح يـُتـحرَُكوا َأنح يـَُقولُوا آَمنها َوُهمح ال يـُفح ( َوَلَقدح فـَتَـنها الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح فـََليَـعحَلَمنه اّلِله
َبُقونَا َساَء َما َُيحُكُموَن )3لَيَـعحَلَمنه الحَكاَذَبنَي )الهَذيَن َصَدُقوا وَ  ( 4( أَمح َحَسَب الهَذيَن يـَعحَمُلوَن السهيَ َئاَت َأنح َيسح

َا َُيَاَهدُ 5َمنح َكاَن يـَرحُجو لََقاَء اّلِلَه فََإنه َأَجَل اّلِلَه آلٍت َوُهَو السهَميُع الحَعَليُم ) َ  ( َوَمنح َجاَهَد فََإَّنه َسَه َإنه اّلِله لَنَـفح
َسَن الهَذي كَ 6َلَغَّنٌّ َعنح الحَعاَلَمنَي ) زَيـَنـهُهمح َأحح انُوا ( َوالهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت لَُنَكفَ َرنه َعنـحُهمح َسيَ َئاَِتَمح َولََنجح

ناً َوَإنح 7يـَعحَمُلوَن ) َنا اإَلنحَساَن َبَواَلَديحَه ُحسح رََك ِب َما لَيحَس َلَك بََه َعلحٌم َفال ُتَطعحُهَما َإَله  ( َوَوصهيـح َجاَهَداَك لَُتشح
َخَلنـهُهمح ِف الصهاحَلَنَي )8َمرحَجُعُكمح فَأُنـَبَ ُئُكمح ِبَا ُكنحُتمح تـَعحَمُلوَن ) ( َوَمنح 9( َوالهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت لَُندح

ٌر َمنح رَبَ َك لَ النهاَس َمنح يـَُقوُل آ َنَة النهاَس َكَعَذاَب اّلِلَه َولََئنح َجاَء َنصح يَـُقوُلنه إَنها  َمنها بَاّلِلَه فََإَذا أُوَذَي ِف اّلِلَه َجَعَل َفتـح
ُ بََأعحَلَم ِبَا ِف ُصُدوَر الحَعاَلَمنَي ) ُ الهذَ 11ُكنها َمَعُكمح َأَولَيحَس اّلِله ( 11يَن آَمُنوا َولَيَـعحَلَمنه الحُمَناَفَقنَي )( َولَيَـعحَلَمنه اّلِله

َملح َخطَايَاُكمح َوَما ُهمح َِبَاَمَلنَي َمنح خَ  ٍء َإنـهُهمح َوقَاَل الهَذيَن َكَفُروا لَلهَذيَن آَمُنوا اتهَبُعوا َسَبيَلَنا َولحَنحح طَايَاُهمح َمنح َشيح
َمُلنه أَثـحَقاهَلُمح وَ 12َلَكاَذبُوَن ) تَـُروَن )( َولََيحح أَُلنه يـَوحَم الحَقَياَمَة َعمها َكانُوا يـَفح ( َوَلَقدح 13أَثـحَقااًل َمَع أَثـحَقاهلََمح َولَُيسح

نَ 14ُموَن )أَرحَسلحَنا نُوحاً َإََل قـَوحَمَه فـََلَبَث َفيَهمح أَلحَف َسَنٍة َإاله َُخحَسنَي َعاماً فََأَخَذُهمح الطُّوفَاُن َوُهمح ظَالَ  اُه ( فََأََنيـح
َحاَب السهَفيَنَة َوَجَعلحَناَها آيًَة لَلحَعاَلَمنَي ) ٌر َلُكمح َإنح 15َوَأصح َ َواتـهُقوُه َذَلُكمح َخيـح ( َوَإبـحَراَهيَم َإذح قَاَل لََقوحَمَه اعحُبُدوا اّلِله

َا تـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َأوحثَاناً َوََّتحُلُقوَن 16ُكنحُتمح تـَعحَلُموَن ) َإفحكاً َإنه الهَذيَن تـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه ال ََيحَلُكوَن ( َإَّنه
ُكُروا َلُه َإلَيحَه تـُرحَجُعوَن ) بُوا فـََقدح َكذهَب أَُمٌم َمنح 17َلُكمح رَزحقاً فَابـحتَـُغوا َعنحَد اّلِلَه الر َزحَق َواعحُبُدوُه َواشح ( َوَإنح ُتَكذَ 

َلحَق ُُثه يَُعيُدُه َإنه َذَلَك َعَلى اّلِلَه 18َإاله الحَبالُغ الحُمَبنُي ) قـَبحَلُكمح َوَما َعَلى الرهُسولَ  ُ اْلح ( َأوملَح يـََروحا َكيحَف يـُبحَدُئ اّلِله
َأَة اآلَخَرَة َإنه اّلِلهَ 19َيَسٌْي ) ُ يُنَشُئ النهشح َلحَق ُُثه اّلِله ٍء ( ُقلح َسْيُوا ِف اأَلرحَض فَانحظُُروا َكيحَف َبَدأَ اْلح  َعَلى ُكلَ  َشيح
َلُبوَن )21َقَديٌر ) ( َوَما أَنـحُتمح ِبُعحَجزَيَن ِف اأَلرحَض َوال ِف 21( يـَُعذَ ُب َمنح َيَشاُء َويـَرحَحُم َمنح َيَشاُء َوَإلَيحَه تـُقح

وا بَآيَاَت اّلِلَه َولََقائََه أُوحلََئَك يََئُسوا َمنح َرمححََت ( َوالهَذيَن َكَفرُ 22السهَماَء َوَما َلُكمح َمنح ُدوَن اّلِلَه َمنح َوَلٍ  َوال َنَصٍْي )
لََئَك هَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم ) ُ َمنح النهاَر َإنه ِف 23َوأُوح ( َفَما َكاَن َجَواَب قـَوحَمَه َإاله َأنح قَاُلوا اقـحتُـُلوُه أَوح َحر َُقوُه فََأََناُه اّلِله

نـحَيا ُُثه يـَوحَم 24ُنوَن )َذَلَك آليَاٍت لََقوحٍم يـُؤحمَ  ََياَة الدُّ ثَاناً َمَودهَة بـَيحَنُكمح ِف احلح ُُتح َمنح ُدوَن اّلِلَه َأوح َا اَّتهَذح ( َوقَاَل َإَّنه
ُفُر بـَعحُضُكمح بَبَـعحٍض َويـَلحَعُن بـَعحُضُكمح بـَعحض ُفُر بـَعحُضُكمح بَبَـعحٍض ُُثه يـَوحَم الحَقَياَمَة َيكح اً َوَمأحَواُكمح النهاُر َوَما الحَقَياَمَة َيكح

َكيُم )25َلُكمح َمنح نَاَصرَيَن ) َحَق 26( َفآَمَن َلُه ُلوٌط َوقَاَل َإّن َ ُمَهاَجٌر َإََل َرِبَ  إَنهُه ُهَو الحَعزَيُز احلَح َنا َلُه َإسح ( َوَوَهبـح
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نـحَيا َوَإنهُه ِف اآلَخَرَة َلَمنح الصهاحَلَنَي )َويـَعحُقوَب َوَجَعلحَنا ِف ُذر َيهَتَه النُّبـُوهَة َوالحَكَتاَب َوآتـَيـح  َرُه ِف الدُّ ( َوُلوطاً 27َناُه َأجح
( أَئَنهُكمح لََتأحُتوَن الر ََجاَل 28َإذح قَاَل لََقوحَمَه َإنهُكمح لََتأحتُوَن الحَفاَحَشَة َما َسبَـَقُكمح َّبَا َمنح َأَحٍد َمنح الحَعاَلَمنَي )

ُكنَت َمنح َبيَل َوتَأحتُوَن ِف نَاَديُكمح الحُمنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب قـَوحَمَه َإاله أَنح قَاُلوا ائحَتَنا بََعَذاَب اّلِلَه َإنح  َوتـَقحطَُعوَن السه 
َسَديَن )29الصهاَدَقنَي ) َرى قَاُلوا َإنها ( َوَلمها َجاَءتح ُرُسلَُنا َإبـحَراَهيَم بَ 31( قَاَل َربَ  انُصرحّن َعَلى الحَقوحَم الحُمفح الحُبشح

َلَها َكانُوا ظَاَلَمنَي ) َل َهَذَه الحَقرحيََة َإنه َأهح َلُكو أَهح يَـنهُه 31ُمهح ( قَاَل َإنه َفيَها ُلوطاً قَاُلوا ََنحُن أَعحَلُم ِبَنح َفيَها لَنُـَنجَ 
َرأَتَُه َكاَنتح َمنح الحَغاَبرَيَن ) َلُه َإاله امح نح َجاَءتح ُرُسلَُنا ُلوطاً َسيَء َّبَمح َوَضاَق َّبَمح َذرحعاً َوقَاُلوا ال ( َوَلمها أَ 32َوَأهح

َرأََتَك َكاَنتح َمنح الحَغاَبرَيَن ) َلَك َإاله امح زاً 33ََّتَفح َوال حَتحَزنح َإنها ُمَنجُّوَك َوأَهح َل َهَذَه الحَقرحيََة رَجح ( إَنها ُمنزَُلوَن َعَلى َأهح
َها آيًَة بـَيَ َنًة لََقوحٍم يـَعحَقُلوَن )34ا َكانُوا يـَفحُسُقوَن )َمنح السهَماَء ِبََ  َنا َمنـح َيَن َأَخاُهمح ُشَعيحباً 35( َوَلَقد تـَرَكح ( َوَإََل َمدح

َسَديَن ) َ َوارحُجوا الحيَـوحَم اآلَخَر َوال تـَعحثـَوحا َِف اأَلرحَض ُمفح َفُة ( َفَكذهبُوُه 36فـََقاَل يَا قـَوحَم اعحُبُدوا اّلِله فََأَخَذتـحُهمح الرهجح
َبُحوا َِف َدارََهمح َجاَثَنَي ) َ َلُكمح َمنح َمَساَكَنَهمح َوزَيهَن هَلُمح الشهيحطَاُن أَعحَماهَلُمح 37فََأصح ( َوَعاداً َوََثُوَد َوَقدح تـَبَـنيه

َتبحَصرَيَن ) َن َوَهاَماَن َوَلَقدح َجاَءُهمح ُموَسى بَالحبَـيَ َناَت ( َوقَاُروَن َوَفرحَعوح 38َفَصدهُهمح َعنح السهَبيَل وََكانُوا ُمسح
بَـُروا ِف اأَلرحَض َوَما َكانُوا َسابََقنَي ) َتكح ُهمح َمنح 39فَاسح نَا َبَذنحَبَه َفَمنـحُهمح َمنح أَرحَسلحَنا َعَليحَه َحاَصباً َوَمنـح ( َفُكالًّ َأَخذح

ُ  َأَخَذتحُه الصهيحَحُة َوَمنـحُهمح َمنح َأَخَذتحهُ  ُهمح َمنح َأغحَرقـحَنا َوَما َكاَن اّلِله َنا بََه اأَلرحَض َوَمنـح الصهيحَحُة َوَمنـحُهمح َمنح َخَسفح
لََياَء َكَمَثَل الحَعنَكُبوَت اَّتهََذتح 41لََيظحَلَمُهمح َوَلَكنح َكانُوا أَنـحُفَسُهمح َيظحَلُموَن ) ( َمَثُل الهَذيَن اَّتهَُذوا َمنح ُدوَن اّلِلَه َأوح

ٍء 41بـَيحتاً َوَإنه أَوحَهَن الحبُـُيوَت لَبَـيحُت الحَعنحَكُبوَت َلوح َكانُوا يـَعحَلُموَن ) ُعوَن َمنح ُدونََه َمنح َشيح ( َإنه اّلِلَه يـَعحَلُم َما َيدح
َكيُم ) رَبـَُها لَلنهاَس َوَما يـَعحَقُلَها َإاله الح 42َوُهَو الحَعزَيُز احلَح ثَاُل َنضح ُ السهَمَواتَ 43َعاَلُموَن )( َوتَلحَك اأَلمح  ( َخَلَق اّلِله

قَ  َإنه ِف َذَلَك آليًَة لَلحُمؤحَمَننَي ) ( اتحُل َما أُوَحَي إَلَيحَك َمنح الحَكَتاَب َوأََقمح الصهالَة َإنه الصهالَة 44َواأَلرحَض بَاحلَح
بَـرُ  ُر اّلِلَه َأكح َشاَء َوالحُمنحَكَر َوَلذَكح نَـُعوَن ) تـَنـحَهى َعنح الحَفحح ُ يـَعحَلُم َما َتصح َل الحَكَتاَب َإاله بَالهَت 45َواّلِله ( َوال ُِتَاَدُلوا َأهح

َنا َوأُنحزََل إَلَيحُكمح َوَإهلَُ  َسُن َإاله الهَذيَن ظََلُموا َمنـحُهمح َوُقوُلوا آَمنها بَالهَذي أُنحزََل َإلَيـح ُه َنا َوَإهَلُُكمح َواَحٌد َوََنحُن لَ َهَي َأحح
َلُموَن ) َناُهمح الحَكَتاَب يـُؤحَمُنوَن بََه َوَمنح َهُؤالء َمنح يـُؤحَمنُ 46ُمسح  بََه َوَما ( وََكَذَلَك أَنـحَزلحَنا َإلَيحَك الحَكَتاَب فَالهَذيَن آتـَيـح

ُلو َمنح قـَبحَلَه َمنح َكَتاٍب َوال 47ََيحَحُد بَآيَاتََنا َإاله الحَكاَفُروَن ) ََّتُطُُّه بََيَميَنَك َإذاً الرحتَاَب الحُمبحَطُلوَن ( َوَما ُكنحَت تـَتـح
( َوقَاُلوا َلوحال أُنحزََل 49( َبلح ُهَو آيَاٌت بـَيَ َناٌت ِف ُصُدوَر الهَذيَن أُوتُوا الحَعلحَم َوَما ََيحَحُد بَآيَاتََنا َإاله الظهاَلُموَن )48)

َا اآليَاتُ  َا أَنَا َنَذيٌر ُمَبنٌي ) َعَليحَه آيَاٌت َمنح رَب ََه ُقلح َإَّنه َفَهمح أَنها أَنـحَزلحَنا َعَليحَك الحَكَتاَب 51َعنحَد اّلِلَه َوَإَّنه ( َأوملَح َيكح
َرى لََقوحٍم يـُؤحَمُنوَن ) ًَة َوذَكح َلى َعَليحَهمح َإنه ِف َذَلَك َلَرمحح َنُكمح َشَهيداً يـَعحَلُم 51يـُتـح َما َِف ( ُقلح َكَفى بَاّلِلَه بـَيحَّن َوبـَيـح

َاَسُروَن ) السهَمَواتَ  لََئَك ُهمح اْلح تَـعحَجُلوَنَك بَالحَعَذاَب 52َواأَلرحَض َوالهَذيَن آَمُنوا بَالحَباَطَل وََكَفُروا بَاّلِلَه أُوح ( َوَيسح
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ُعُروَن ) تَـعحَجُلوَنَك بَالحَعَذاَب َوَإنه َجَهنهَم 53َوَلوحال َأَجٌل ُمَسمًّى جَلَاَءُهمح الحَعَذاُب َولََيأحتَيَـنـهُهمح بـَغحَتًة َوُهمح ال َيشح ( َيسح
( يـَوحَم يـَغحَشاُهمح الحَعَذاُب َمنح فـَوحَقَهمح َوَمنح حَتحَت أَرحُجَلَهمح َويـَُقوُل ُذوقُوا َما ُكنحُتمح تـَعحَمُلوَن 54َلُمَحيطٌَة بَالحَكاَفرَيَن )

َنا تـُرحَجُعوَن 56ٌة فََإيهاَي فَاعحُبُدوَن )( يَا َعَباَدي الهَذيَن آَمُنوا َإنه أَرحَضي َواَسعَ 55) ٍس َذائََقُة الحَموحَت ُُثه َإلَيـح ( ُكلُّ نـَفح
َنهَة ُغَرفاً َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر 57) ُر ( َوالهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت لَنُبَـو َئـَنـهُهمح َمنح اجلح َخاَلَديَن َفيَها نَعحَم َأجح
ُ يـَرحزُقـَُها َوَإيهاُكمح 59( الهَذيَن َصبَـُروا َوَعَلى َرّبَ َمح يـَتَـوَكهُلوَن )58َعاَمَلنَي )الح  ( وََكأَيَ ن َمنح َدابهٍة ال حَتحَمُل رَزحقـََها اّلِله

ُ فَأَنها َواأَلرحَض َوَسخهَر  ( َولََئنح َسأَلحتَـُهمح َمنح َخَلَق السهَمَواتَ 61َوُهَو السهَميُع الحَعَليُم ) َس َوالحَقَمَر لَيَـُقوُلنه اّلِله الشهمح
ٍء َعَليٌم )61يـُؤحَفُكوَن ) َدُر َلُه َإنه اّلِلَه َبُكلَ  َشيح ُ يـَبحُسُط الر َزحَق َلَمنح َيَشاُء َمنح َعَباَدَه َويـَقح ( َولََئنح َسأَلحتَـُهمح 62( اّلِله

َيا بََه  ثـَُرُهمح ال يـَعحَقُلوَن َمنح نـَزهَل َمنح السهَماَء َماًء فََأحح ُد ّلَِلَه َبلح َأكح مح ُ ُقلح احلَح اأَلرحَض َمنح بـَعحَد َموحَِتَا لَيَـُقوُلنه اّلِله
َيَـَواُن َلوح َكانُوا يـَعحلَ 63) اَر اآلَخَرَة هلَََي احلح نـحَيا َإاله هَلحٌو َوَلَعٌب َوَإنه الده ََياُة الدُّ رََكُبوا ( فََإَذا 64ُموَن )( َوَما َهَذَه احلح

رَُكوَن ) يَن فـََلمها ََنهاُهمح َإََل الحبَـرَ  َإَذا ُهمح يُشح َناُهمح 65ِف الحُفلحَك َدَعوحا اّلِلَه ُُمحَلَصنَي َلُه الدَ  ُفُروا ِبَا آتـَيـح ( لََيكح
َتَخطهُف النهاُس َمنح َحوحهلََمح أَفََبالحَباَطَل يـُؤحَمُنوَن ( َأوملَح يـََروحا أَنها َجَعلحَنا َحَرماً آَمناً َويُـ 66َولََيَتَمتـهُعوا َفَسوحَف يـَعحَلُموَن )

ُفُروَن ) قَ  َلمها َجاَءُه أَلَيحَس ِف َجَهنهَم 67َوبََنعحَمَة اّلِلَه َيكح ( َوَمنح َأظحَلُم ِمهنح افـحتَـَرى َعَلى اّلِلَه َكَذباً أَوح َكذهَب بَاحلَح
َسَننَي )( َوالهذَ 68َمثـحًوى لَلحَكاَفرَيَن ) َديـَنـهُهمح ُسبُـَلَنا َوَإنه اّلِلَه َلَمَع الحُمحح  (69يَن َجاَهُدوا َفيَنا لَنَـهح

 سورة الروم -31
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َع َسَننَي ّلَِلَه 3( ِف أَدحََن اأَلرحَض َوُهمح َمنح بـَعحَد َغَلَبَهمح َسيَـغحَلُبوَن )2( ُغَلَبتح الرُّوُم )1امل ) ُر َمنح ( ِف َبضح اأَلمح
َر اّلِلَه يَنُصُر َمنح َيَشاُء َوُهَو الحَعزَيُز الرهَحيُم )4قـَبحُل َوَمنح بـَعحُد َويـَوحَمَئٍذ يـَفحرَُح الحُمؤحَمُنوَن ) ( َوعحَد اّلِلَه ال 5( بََنصح

ثـََر النهاَس ال يـَعحَلُموَن ) ُ َوعحَدُه َوَلَكنه َأكح نـحَيا َوُهمح َعنح اآلَخَرَة ُهمح ( يـَعحَلُموَن ظَاَهر 6ُُيحَلُف اّلِله ََياَة الدُّ اً َمنح احلح
ُ السهَمَواتَ 7َغاَفُلوَن ) قَ  َوَأَجٍل ُمَسمًّى َوَإنه   ( َأوملَح يـَتَـَفكهُروا ِف أَنُفَسَهمح َما َخَلَق اّلِله نَـُهَما َإاله بَاحلَح َواأَلرحَض َوَما بـَيـح

( َأوملَح َيَسْيُوا ِف اأَلرحَض فـََينظُُروا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح  8مح َلَكاَفُروَن )َكَثْياً َمنح النهاَس بََلَقاَء َرّب ََ 
ثـََر ِمها َعَمُروَها َوَجاَءتـحُهمح ُرُسُلُهمح بَالحبَـ  ُ يَ َناَت َفَما كَ َكانُوا َأَشده َمنـحُهمح قـُوهًة َوأَثَاُروا اأَلرحَض َوَعَمُروَها َأكح اَن اّلِله

( ُُثه َكاَن َعاَقَبَة الهَذيَن َأَساُءوا السُّوَءى َأنح َكذهبُوا بَآيَاَت اّلِلَه وََكانُوا 9لََيظحَلَمُهمح َوَلَكنح َكانُوا أَنُفَسُهمح َيظحَلُموَن )
زَُئون ) تَـهح َلحَق ُُثه يَُعيُدُه ُُثه إَلَيحَه تـُرحجَ 11َّبَا َيسح ُ يـَبحَدأُ اْلح رَُموَن 11ُعوَن )( اّلِله ( َويـَوحَم تـَُقوُم السهاَعُة يـُبحَلُس الحُمجح
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( َويـَوحَم تـَُقوُم السهاَعُة يـَوحَمَئٍذ يـَتَـَفرهُقوَن 13( وملَح َيُكنح هَلُمح َمنح ُشرََكاَئَهمح ُشَفَعاُء وََكانُوا َبُشرََكاَئَهمح َكاَفرَيَن )12)
( َوأَمها الهَذيَن َكَفُروا وََكذهبُوا بَآيَاتََنا َولََقاَء 15الصهاحَلَاَت فـَُهمح ِف َروحَضٍة ُُيحبَـُروَن ) ( فََأمها الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا14)

َبُحوَن )16اآلَخَرَة فَُأوحلََئَك ِف الحَعَذاَب حُمحَضُروَن ) ُد ِف 17( َفُسبحَحاَن اّلِلَه َحنَي َُتحُسوَن َوَحنَي ُتصح مح ( َولَُه احلَح
يَ  َوُُيحَي اأَلرحَض 18َواأَلرحَض َوَعَشي اً َوَحنَي ُتظحَهُروَن ) َمَواتَ السه  يه َمنح الحَميَ َت َوُُيحرَُج الحَميَ َت َمنح احلَح ( ُُيحرَُج احلَح

( َوَمنح آيَاتََه 21َشٌر تَنَتَشُروَن )( َوَمنح آيَاتََه َأنح َخَلَقُكمح َمنح تـَُراٍب ُُثه َإَذا أَنـحُتمح بَ 19بـَعحَد َموحَِتَا وََكَذَلَك َُّتحَرُجوَن )
ًَة َإنه ِف َذلَ  َنُكمح َمَودهًة َوَرمحح َها َوَجَعَل بـَيـح ُكُنوا إَلَيـح َك آليَاٍت لََقوحٍم يـَتَـَفكهُروَن َأنح َخَلَق َلُكمح َمنح أَنُفَسُكمح أَزحَواجاً لََتسح

( 22َتالُف أَلحَسَنَتُكمح َوأَلحَواَنُكمح َإنه ِف َذَلَك آليَاٍت لَلحَعاَلَمنَي )َواأَلرحَض َواخح  ( َوَمنح آيَاتََه َخلحُق السهَمَواتَ 21)
َمعُ  َلَه َإنه ِف َذَلَك آليَاٍت لََقوحٍم َيسح ( َوَمنح آيَاتََه 23وَن )َوَمنح آيَاتََه َمَناُمُكمح بَاللهيحَل َوالنـهَهاَر َوابحَتَغاؤُُكمح َمنح َفضح

َي بََه اأَلرحَض بـَعحَد َموحَِتَا َإنه ِف َذَلَك آليَاٍت لََقوحٍم يَـ يُرَيُكمح الحبَـرحَق خَ  عحَقُلوَن وحفاً َوَطَمعاً َويـُنَـز َُل َمنح السهَماَء َماًء فـَُيحح
( َوَلُه 25نـحُتمح ََّتحُرُجوَن )( َوَمنح آيَاتََه َأنح تـَُقوَم السهَماُء َواأَلرحُض بََأمحرََه ُُثه َإَذا َدَعاُكمح َدعحَوًة َمنح اأَلرحَض َإَذا أَ 24)

َوُن َعَليحَه َوَلُه الحَمَثُل 26َواأَلرحَض ُكلٌّ َلُه قَانَُتوَن ) َمنح ِف السهَمَواتَ  َلحَق ُُثه يَُعيُدُه َوُهَو أَهح ( َوُهَو الهَذي يـَبحَدأُ اْلح
َكيُم ) اأَلعحَلى ِف السهَمَواتَ  َرَب َلُكمح َمَثالً َمنح أَنـحُفَسُكمح َهلح َلُكمح َمنح َما ( ضَ 27َواأَلرحَض َوُهَو الحَعزَيُز احلَح

َاُنُكمح َمنح ُشرََكاَء ِف َما َرَزقـحَناُكمح فَأَنـحُتمح َفيَه َسَواٌء ََّتَاُفونـَُهمح َكَخيَفَتُكمح أَنُفَسُكمح  َكَذَلَك نـَُفصَ ُل اآليَاَت   َمَلَكتح أَيح
ُ َوَما هَلُمح َمنح نَاَصرَيَن ( َبلح اتـهَبَع اله 28لََقوحٍم يـَعحَقُلوَن ) َدي َمنح َأَضله اّلِله َواَءُهمح بََغْيحَ َعلحٍم َفَمنح يـَهح َذيَن ظََلُموا أَهح

َها ال تـَبحَديَل َْلَلحَق اّلِلَه َذَلكَ 29) يَن َحَنيفاً َفطحَرَة اّلِلَه الهَت َفَطَر النهاَس َعَليـح َهَك لَلدَ  يُن الحقَ ( فَأََقمح َوجح يَ ُم َوَلَكنه  الدَ 
ثـََر النهاَس ال يـَعحَلُموَن ) رََكنَي )31َأكح ( َمنح الهَذيَن 31( ُمَنيَبنَي َإلَيحَه َواتـهُقوُه َوأََقيُموا الصهالَة َوال َتُكونُوا َمنح الحُمشح

سه النهاَس ُضرٌّ َدَعوحا رَبـهُهمح ُمَنيَبنَي َإلَيحَه ُُثه َإَذا ( َوَإَذا مَ 32فـَرهُقوا َدينَـُهمح وََكانُوا َشَيعاً ُكلُّ َحزحٍب ِبَا َلَديحَهمح َفرَُحوَن )
رَُكوَن ) ُهمح َبَرّبَ َمح يُشح ًَة َإَذا َفرَيٌق َمنـح َناُهمح فـََتَمتـهُعوا َفَسوحَف تـَعحَلُموَن )33أََذاقـَُهمح َمنحُه َرمحح ُفُروا ِبَا آتـَيـح ( أَمح 34( لََيكح

رَُكوَن )أَنَزلحَنا َعَليحَهمح ُسلحطَان ًَة َفرَُحوا َّبَا َوَإنح ُتَصبـحُهمح َسيَ َئٌة 35اً فـَُهَو يـََتَكلهُم ِبَا َكانُوا بََه يُشح ( َوَإَذا أََذقـحَنا النهاَس َرمحح
َنُطوَن ) َ يـَبحُسُط الر َزحَق َلَمنح َيَشاءُ 36ِبَا َقدهَمتح أَيحَديَهمح َإَذا ُهمح يـَقح َدُر َإنه ِف َذَلَك آليَاٍت  ( َأوملَح يـََروحا َأنه اّلِله َويـَقح

َه اّلِلَه َوأُوحلَئَ 37لََقوحٍم يـُؤحَمُنوَن ) ٌر لَلهَذيَن يُرَيُدوَن َوجح َكنَي َوابحَن السهَبيَل َذَلَك َخيـح َك ( فَآَت َذا الحُقرحََب َحقهُه َوالحَمسح
َلُحوَن ) َواَل النهاَس َفال يـَرحبُوا َعنحَد اّلِلَه َوَما آتـَيحُتمح َمنح زََكاٍة تُرَيُدوَن ( َوَما آتـَيحُتمح َمنح رَباً لَيَـرحبـَُوا ِف 38ُهمح الحُمفح  أَمح

َعُفوَن ) لََئَك ُهمح الحُمضح َه اّلِلَه فَُأوح ُ الهَذي َخَلَقُكمح ُُثه َرَزَقُكمح ُُثه َُيَيُتُكمح ُُثه ُُيحَييُكمح َهلح َمنح ُشرََكاَئُكمح 39َوجح ( اّلِله
رَُكوَن )َمنح يـَفح  ٍء ُسبحَحانَُه َوتـََعاََل َعمها يُشح َر ِبَا َكَسَبتح 41َعُل َمنح َذَلُكمح َمنح َشيح ( َظَهَر الحَفَساُد ِف الحبَـرَ  َوالحَبحح

ا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة ( ُقلح َسْيُوا ِف اأَلرحَض فَانظُُرو 41أَيحَدي النهاَس لَُيَذيَقُهمح بـَعحَض الهَذي َعَمُلوا َلَعلهُهمح يـَرحَجُعوَن )
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رََكنَي ) ثـَُرُهمح ُمشح يَن الحَقيَ َم َمنح قـَبحَل َأنح يَأحِتَ يـَوحٌم ال َمَرده َلُه َمنح اّلِلَه 42الهَذيَن َمنح قـَبحُل َكاَن َأكح َهَك لَلدَ  ( فَأََقمح َوجح
رُُه َوَمنح َعمَ 43يـَوحَمَئٍذ َيصهدهُعوَن ) زََي الهَذيَن آَمُنوا 44َل َصاحَلاً َفألَنُفَسَهمح ََيحَهُدوَن )( َمنح َكَفَر فـََعَليحَه ُكفح ( لََيجح

َلَه َإنهُه ال ُيَُبُّ الحَكاَفرَيَن ) َراٍت َولَُيَذيَقُكمح َمنح 45َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َمنح َفضح ( َوَمنح آيَاتََه َأنح يـُرحَسَل الر َيَاَح ُمَبشَ 
رََي الحُفلح  ََتَه َولََتجح ُكُروَن )َرمحح َلَه َوَلَعلهُكمح َتشح ( َولََقدح أَرحَسلحَنا َمنح قـَبحَلَك ُرُساًل َإََل 46ُك بَأَمحرََه َولََتبحتَـُغوا َمنح َفضح

ُر الحُمؤحَمَننيَ  َنا َنصح َرُموا وََكاَن َحق اً َعَليـح َنا َمنح الهَذيَن َأجح ُ الهَذي يـُرحَسُل ( 47 )قـَوحَمَهمح َفَجاُءوُهمح بَالحبَـيَ َناَت فَانتَـَقمح اّلِله
َخاللََه فََإَذا َأَصاَب بََه  الر َيَاَح فـَتَُثُْي َسَحاباً فـََيبحُسطُُه ِف السهَماَء َكيحَف َيَشاُء َوََيحَعُلُه َكَسفاً فـَتَـَرى الحَودحَق َُيحرُُج َمنح 

َتبحَشُروَن ) ( 49َمنح قـَبحَل َأنح يـُنَـزهَل َعَليحَهمح َمنح قـَبحَلَه َلُمبحَلَسنَي )( َوَإنح َكانُوا 48َمنح َيَشاُء َمنح َعَباَدَه َإَذا ُهمح َيسح
َيي الحَموحَتى َوُهَو َعَلى ََة اّلِلَه َكيحَف ُُيحَي اأَلرحَض بـَعحَد َموحَِتَا َإنه َذَلَك َلُمحح ٍء َقَديٌر   فَانظُرح َإََل آثَاَر َرمحح ُكلَ  َشيح

ُفُروَن )( َولََئنح أَرحَسلحَنا رُياً فـََرأَ 51) َفر اً َلظَلُّوا َمنح بـَعحَدَه َيكح َمُع الصُّمه 51وحُه ُمصح َمُع الحَموحَتى َوال ُتسح ( فََإنهَك ال ُتسح
َبرَيَن ) َمُع َإاله َمنح يـُؤحَمُن بَآيَاتََنا فَـ 52الدَُّعاَء َإَذا َولهوحا ُمدح َي َعنح َضاللََتَهمح َإنح ُتسح ُهمح ( َوَما أَنحَت َّبَاَدي الحُعمح

َلُموَن ) ُ الهَذي َخَلَقُكمح َمنح َضعحٍف ُُثه َجَعَل َمنح بـَعحَد َضعحٍف قـُوهًة ُُثه َجَعَل َمنح بـَعحَد قـُوهٍة َضعحفاً 53ُمسح ( اّلِله
رَمُ 54َوَشيحَبًة َُيحُلُق َما َيَشاُء َوُهَو الحَعَليُم الحَقَديُر ) َر َساَعٍة َكَذَلَك  ( َويـَوحَم تـَُقوُم السهاَعُة يـُقحَسُم الحُمجح وَن َما لََبثُوا َغيـح

 الحبَـعحَث ( َوقَاَل الهَذيَن أُوتُوا الحَعلحَم َواإَلَيَاَن َلَقدح لََبثحُتمح ِف َكَتاَب اّلِلَه َإََل يـَوحَم الحبَـعحَث فـََهَذا يـَوحمُ 55َكانُوا يـُؤحَفُكوَن )
تَـعحَتُبوَن )( فـَيَـوحَمَئٍذ 56َوَلَكنهُكمح ُكنُتمح ال تـَعحَلُموَن ) ( َوَلَقدح َضَربـحَنا 57ال يَنَفُع الهَذيَن ظََلُموا َمعحَذرَتـُُهمح َوال ُهمح ُيسح

( َكَذَلَك 58اله ُمبحَطُلوَن )لَلنهاَس ِف َهَذا الحُقرحآَن َمنح ُكلَ  َمَثٍل َولََئنح َجئحتَـُهمح بَآيٍَة لَيَـُقوَلنه الهَذيَن َكَفُروا َإنح أَنـحُتمح إَ 
ُ َعَلى قـُُلوَب الهَذيَن ال يـَعحَلُموَن )َيطحبَ  َتَخفهنهَك الهَذيَن ال يُوَقُنوَن )59ُع اّلِله  (61( فَاصحربح َإنه َوعحَد اّلِلَه َحقٌّ َوال َيسح

 سورة لقمان -31
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َكيَم )1امل ) ًَة 2( تَلحَك آيَاُت الحَكَتاَب احلَح َسَننَي )( ُهًدى َوَرمحح ( الهَذيَن يَُقيُموَن الصهالَة َويـُؤحُتوَن الزهَكاَة 3لَلحُمحح
َلُحوَن )4َوُهمح بَاآلَخَرَة ُهمح يُوَقُنوَن ) لََئَك ُهمح الحُمفح لََئَك َعَلى ُهًدى َمنح َرّبَ َمح َوأُوح ََتَي 5( أُوح ( َوَمنح النهاَس َمنح َيشح
َديَث لَُيَضله َعنح َسبَ  َلى َعَليحَه آيَاتـَُنا 6يَل اّلِلَه بََغْيحَ َعلحٍم َويـَتهَخَذَها ُهُزواً أُولََئَك هَلُمح َعَذاٌب ُمَهنٌي )هَلحَو احلَح ( َوَإَذا تـُتـح

َمعحَها َكَأنه ِف أُُذنـَيحَه َوقحراً فـََبشَ رحُه بََعَذاٍب أَلَيٍم ) رباً َكَأنح ملَح َيسح َتكح َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت  ( َإنه الهَذيَن آَمُنوا7َوَله ُمسح
َكيُم )8هَلُمح َجنهاُت النهَعيَم ) بََغْيحَ َعَمٍد تـََروحنـََها  ( َخَلَق السهَمَواتَ 9( َخاَلَديَن َفيَها َوعحَد اّلِلَه َحق اً َوُهَو الحَعزَيُز احلَح
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َنا َفيَها َمنح ُكلَ  َزوحٍج   َوأَلحَقى ِف اأَلرحَض َرَواَسَي َأنح ََتَيَد َبُكمح َوَبثه َفيَها َمنح ُكل َ  َدابهٍة َوأَنَزلحَنا َمنح السهَماَء َماًء فَأَنـحَبتـح
َنا 11( َهَذا َخلحُق اّلِلَه فََأُروّن َماَذا َخَلَق الهَذيَن َمنح ُدونََه َبلح الظهاَلُموَن ِف َضالٍل ُمَبنٍي )11َكَرمٍي ) ( َوَلَقدح آتـَيـح

َمَة َأنح اشح  كح َماَن احلَح يٌد )لُقح َ َغَّنٌّ محََ َسَه َوَمنح َكَفَر فََإنه اّلِله ُكُر لَنَـفح َا َيشح ُكرح فََإَّنه ( َوَإذح قَاَل 12ُكرح ّلَِلَه َوَمنح َيشح
رَكح بَاّلِلَه َإنه الشَ رحَك َلظُلحٌم َعَظيٌم ) َماُن البحَنَه َوُهَو يََعظُُه يَا بـَُّنه ال ُتشح َنا اإَلنَساَن 13لُقح َبَواَلَديحَه مَحََلتحُه أُمُُّه ( َوَوصهيـح

ُكرح َل َوَلَواَلَديحَك َإَله الحَمَصُْي ) َ َأنح اشح ٍن َوَفَصالُُه ِف َعاَمنيح ناً َعَلى َوهح رََك ِب 14َوهح ( َوَإنح َجاَهَداَك َعلى َأنح ُتشح
نـحَيا َمعح  ُهَما ِف الدُّ ُروفاً َواتهَبعح َسَبيَل َمنح أَنَاَب َإَله ُُثه َإَله َمرحَجُعُكمح َما لَيحَس َلَك بََه َعلحٌم َفال ُتَطعحُهَما َوَصاَحبـح

َرٍة َأوح ِف السهَمَواتَ 15فَأُنـَبَ ُئُكمح ِبَا ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن )  ( يَا بـَُّنه َإنـهَها َإنح َتُك َمثـحَقاَل َحبهٍة َمنح َخرحَدٍل فـََتُكنح ِف َصخح
ُ َإنه اّلِلَه َلَطيٌف َخَبٌْي )َأوح َِف اأَلرحَض يَأحَت ّبََ  ( يَا بـَُّنه أََقمح الصهالَة َوأحُمرح بَالحَمعحُروَف َوانحَه َعنح الحُمنَكَر 16ا اّلِله

حاً َإنه ( َوال ُتَصعَ رح َخدهَك لَلنهاَس َوال ََتحَش َِف اأَلرحَض َمرَ 17َواصحربح َعَلى َما َأَصاَبَك َإنه َذَلَك َمنح َعزحَم األُُموَر )
َواَت َلَصوحُت 18اّلِلَه ال ُيَُبُّ ُكله ُُمحَتاٍل َفُخوٍر ) َيَك َواغحُضضح َمنح َصوحَتَك َإنه أَنَكَر اأَلصح ( َواقحَصدح ِف َمشح

َمَْي ) َ َسخهَر َلُكمح َما ِف السهَمَواتَ 19احلَح َبَغ َعَليح  ( َأملَح تـََروحا َأنه اّلِله ُكمح نََعَمُه ظَاَهَرًة َوبَاَطَنًة َوَما ِف اأَلرحَض َوَأسح
ُ قَاُلوا 21َوَمنح النهاَس َمنح َُيَاَدُل َِف اّلِلَه بََغْيحَ َعلحٍم َوال ُهًدى َوال َكَتاٍب ُمَنٍْي ) ( َوَإَذا َقيَل هَلُمح اتهَبُعوا َما أَنَزَل اّلِله

نَا َعَليحَه آبَاَءنَا َأَوَلوح َكاَن  ُعوُهمح َإََل َعَذاَب السهَعَْي )َبلح نـَتهَبُع َما َوَجدح َهُه َإََل اّلِلَه 21الشهيحطَاُن َيدح َلمح َوجح ( َوَمنح ُيسح
َسَك بَالحُعرحَوَة الحُوثـحَقى َوَإََل اّلِلَه َعاَقَبُة األُُموَر ) َتمح َنا 22َوُهَو حُمحَسٌن فـََقَد اسح رُُه َإلَيـح ( َوَمنح َكَفَر َفال َُيحزُنحَك ُكفح

َ َعَليٌم َبَذاَت الصُُّدوَر ) َمرحَجُعُهمح  ( َُّنَتَ ُعُهمح قََلياًل ُُثه َنضحطَرُُّهمح َإََل َعَذاٍب َغَليٍظ 23فـَنُـَنبَ ئـُُهمح ِبَا َعَمُلوا َإنه اّلِله
ُد ّلَِلَه َبلح أَ  ( َولََئنح َسأَلحتَـُهمح َمنح َخَلَق السهَمَواتَ 24) مح ُ ُقلح احلَح ثـَُرُهمح ال يـَعحَلُموَن )َواأَلرحَض لَيَـُقوُلنه اّلِله ( ّلَِلَه 25كح

َميُد ) َما ِف السهَمَواتَ  َ ُهَو الحَغَّنُّ احلَح ُه َمنح 26َواأَلرحَض َإنه اّلِله ُر ََيُدُّ َا َِف اأَلرحَض َمنح َشَجَرٍة أَقحالٌم َوالحَبحح ( َوَلوح أَّنه
َعُة َأِبحٍُر َما نََفَدتح َكَلَماُت اّلِلَه إَ  َ َعزَيٌز َحَكيٌم )بـَعحَدَه َسبـح ( َما َخلحُقُكمح َوال بـَعحُثُكمح َإاله َكنَـفحٍس َواَحَدٍة 27نه اّلِله

يٌع َبَصٌْي ) َ َسََ َس َوالحَقمَ 28َإنه اّلِله َ يُوَلُج اللهيحَل َِف النـهَهاَر َويُوَلُج النـهَهاَر ِف اللهيحَل َوَسخهَر الشهمح َر  ( َأملَح تـََرى َأنه اّلِله
ُعوَن َمنح ُدونََه 29ََيحرَي َإََل َأَجٍل ُمَسمًّى َوَأنه اّلِلَه ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبٌْي ) ُكلٌّ  قُّ َوَأنه َما َيدح َ ُهَو احلَح ( َذَلَك بََأنه اّلِله

َ ُهَو الحَعَليُّ الحَكَبُْي ) َر بََنعحَمَة اّلِلَه َلُْيََيُكمح َمنح آيَاتََه َإنه ِف ( َأملَح تـََرى َأنه الحُفلحَك َِتحرَي ِف الحبَ 31الحَباَطُل َوَأنه اّلِله حح
يَن فـََلمها ََنهاُهمح َإََل 31َذَلَك آليَاٍت َلُكلَ  َصبهاٍر َشُكوٍر ) ( َوَإَذا َغَشيَـُهمح َموحٌج َكالظَُّلَل َدَعوحا اّلِلَه ُُمحَلَصنَي َلُه الدَ 

َتَصٌد َوَما ََيححَ  َشوحا يـَوحماً ال 32ُد بَآيَاتََنا َإاله ُكلُّ َختهاٍر َكُفوٍر )الحبَـرَ  َفَمنـحُهمح ُمقح ( يَا أَيُـَّها النهاُس اتـهُقوا رَبهُكمح َواخح
نـح  ََيحزَي َواَلٌد َعنح َوَلَدَه َوال َموحُلوٌد ُهَو َجاٍز َعنح َواَلَدَه َشيحئاً َإنه َوعحَد اّلِلَه َحقٌّ َفال تـَُغرهنهُكمح  ََياُة الدُّ َيا َوال يـَُغرهنهُكمح احلح
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ٌس َماَذا تَ 33بَاّلِلَه الحَغُروُر ) رَي نـَفح َ َعنحَدُه َعلحُم السهاَعَة َويـُنَـز َُل الحَغيحَث َويـَعحَلُم َما ِف اأَلرحَحاَم َوَما َتدح َسُب ( َإنه اّلِله كح
َ َعَليٌم خَ  رَي نـَفحٌس بََأيَ  أَرحٍض ََتُوُت َإنه اّلِله  (34َبٌْي )َغداً َوَما َتدح

 سورة السجدة -32
 بسم هللا الرمحن الرحيم

قُّ َمنح رَبَ َك لَتُنَذَر قـَوحماً 2( تَنزَيُل الحَكَتاَب ال رَيحَب َفيَه َمنح َربَ  الحَعاَلَمنَي )1امل ) ( أَمح يـَُقوُلوَن افـحتَـَراُه َبلح ُهَو احلَح
ُ الهَذي َخَلَق السهَمَواتَ 3َتُدوَن )َما أَتَاُهمح َمنح َنَذيٍر َمنح قـَبحَلَك َلَعلهُهمح يـَهح  نَـُهَما ِف َستهَة أَيهاٍم  ( اّلِله َواأَلرحَض َوَما بـَيـح

تَـَوى َعَلى الحَعرحَش َما َلُكمح َمنح ُدونََه َمن َوَلٍ  َوال َشَفيٍع أََفال تـََتذَكهُروَن ) َر َمنح السهَماَء َإََل 4ُُثه اسح ( يَُدبَ ُر اأَلمح
َدارُُه أَلحَف َسَنٍة ِمها تـَُعدُّوَن )اأَلرحَض ُُثه  ( َذَلَك َعامَلُ الحَغيحَب َوالشهَهاَدَة الحَعزَيُز الرهَحيُم 5 يـَعحرُُج َإلَيحَه ِف يـَوحٍم َكاَن َمقح

ٍء َخَلَقُه َوَبَدأَ َخلحَق اإَلنَساَن َمنح َطنٍي )6) َسَن ُكله َشيح َلهُ 7( الهَذي َأحح َمنح ُسالَلٍة َمنح َماٍء َمَهنٍي  ( ُُثه َجَعَل َنسح
ُكُروَن 8) َع َواألَبحَصاَر َواألَفحَئَدَة قََلياًل َما َتشح ( َوقَاُلوا أََئَذا 9)( ُُثه َسوهاُه َونـََفَخ َفيَه َمنح ُروَحَه َوَجَعَل َلُكمح السهمح

( ُقلح يـَتَـَوفهاُكمح َمَلُك الحَموحَت الهَذي وُكَ َل 11َرّبَ َمح َكاَفُروَن )َضَللحَنا ِف اأَلرحَض أَئَنها لََفي َخلحٍق َجَديٍد َبلح ُهمح بََلَقاَء 
رَُموَن نَاَكُسوا ُرُءوَسَهمح َعنحَد َرّبَ َمح رَبـهَنا أَبحَصرحنَا َوَسََعحَنا 11َبُكمح ُُثه َإََل رَبَ ُكمح تـُرحَجُعوَن ) ( َوَلوح تـََرى َإذح الحُمجح

َنا ُكله نـَفحٍس ُهَداَها َوَلَكنح َحقه الحَقوحُل َمّنَ  ألَمحأَلنه َجَهنهَم 12اً َإنها ُموَقُنوَن )فَارحَجعحَنا نـَعحَملح َصاحلَ  َنا آلتـَيـح ( َوَلوح َشئـح
ََعنَي ) َنهَة َوالنهاَس َأَجح ُلحَد ِبَا ُكنحُتمح ( َفُذوُقوا ِبَا َنَسيُتمح لََقاَء يـَوحَمُكمح َهَذا َإنها َنَسيَناُكمح َوُذوقُوا عَ 13َمنح اجلح َذاَب اْلح

َد َرّبَ َمح َوُهمح ال َيسح 14تـَعحَمُلوَن ) ُروا َّبَا َخرُّوا ُسجهداً َوَسبهُحوا َِبَمح َا يـُؤحَمُن بَآيَاتََنا الهَذيَن َإَذا ذُكَ  ربُوَن ( َإَّنه َتكح
ُعوَن رَبـهُهمح َخوحفاً 15) ( َفال تـَعحَلُم نـَفحٌس 16َوَطَمعاً َوِمها َرَزقـحَناُهمح يُنَفُقوَن ) ( تـََتَجاََّف ُجُنوبـُُهمح َعنح الحَمَضاَجَع َيدح

َفَي هَلُمح َمنح قـُرهَة أَعحنُيٍ َجَزاًء ِبَا َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) تَـُووَن )17َما ُأخح ( 18( أََفَمنح َكاَن ُمؤحَمناً َكَمنح َكاَن فَاَسقاً ال َيسح
( َوأَمها الهَذيَن َفَسُقوا 19الصهاحَلَاَت فـََلُهمح َجنهاُت الحَمأحَوى نـُُزاًل ِبَا َكانُوا يـَعحَمُلوَن )أَمها الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا 

َها أَُعيُدوا َفيَها َوَقيَل هَلُمح ُذوُقوا َعَذاَب النهاَر اله  بُوَن َذي ُكنحُتمح بََه تُ َفَمأحَواُهمح النهاُر ُكلهَما أَرَاُدوا َأنح َُيحُرُجوا َمنـح َكذَ 
رَبَ َلَعلهُهمح يـَرحَجُعوَن )21) َر بَآيَاَت 21( َولَُنَذيَقنـهُهمح َمنح الحَعَذاَب اأَلدحََن ُدوَن الحَعَذاَب اأَلكح ( َوَمنح َأظحَلُم ِمهنح ذُكَ 

رََمنَي ُمنَتَقُموَن ) َها َإنها َمنح الحُمجح َنا مُ 22رَب ََه ُُثه َأعحَرَض َعنـح وَسى الحَكَتاَب َفال َتُكنح َِف َمرحيٍَة َمنح لََقائََه ( َوَلَقدح آتـَيـح
رَائَيَل ) ُدوَن بََأمحرَنَا َلمها َصبَـُروا وََكانُوا بَآيَاتََنا يُوَقُنوَن )23َوَجَعلحَناُه ُهًدى لََبَّن َإسح ( َإنه 24( َوَجَعلحَنا َمنـحُهمح أََئمهًة يـَهح
نَـُهمح يـَوحَم ا َصُل بـَيـح َنا َمنح قـَبحَلَهمح َمنح 25لحَقَياَمَة َفيَما َكانُوا َفيَه َُيحَتَلُفوَن )رَبهَك ُهَو يـَفح َلكح َد هَلُمح َكمح َأهح ( أَوملَح يـَهح
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َمُعوَن )  ( َأوملَح يـََروحا أَنها َنُسوُق الحَماَء َإََل اأَلرحضَ 26الحُقُروَن ََيحُشوَن َِف َمَساَكَنَهمح َإنه َِف َذَلَك آليَاٍت أََفال َيسح
رَُج بََه َزرحعاً تَأحُكُل َمنحُه أَنـحَعاُمُهمح َوأَنُفُسُهمح أََفال يـُبحَصُروَن ) ُُرَز فـَُنخح ( َويـَُقوُلوَن َمََّت َهَذا الحَفتحُح َإنح ُكنحُتمح 27اجلح

( فََأعحَرضح َعنـحُهمح َوانـحَتَظرح َإنـهُهمح 29( ُقلح يـَوحَم الحَفتحَح ال يَنَفُع الهَذيَن َكَفُروا َإَيَانـُُهمح َوال ُهمح يـُنحَظُروَن )28َصاَدَقنَي )
 (31ُمنَتَظُروَن )

 سورة األحزاب -33
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َ َكاَن َعَليماً َحَكيماً ) َ َوال ُتَطعح الحَكاَفرَيَن َوالحُمَناَفَقنَي َإنه اّلِله َك َمنح ( َواتهَبعح َما يُوَحى إَلَيح 1يَا أَيُـَّها النهَبُّ اتهَق اّلِله
َ َكاَن ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبْياً ) َ 3( َوتـَوَكهلح َعَلى اّلِلَه وََكَفى بَاّلِلَه وََكيالً )2رَبَ َك َإنه اّلِله ُ لََرُجٍل َمنح قـَلحبَـنيح ( َما َجَعَل اّلِله

َفَه َوَما َجَعَل أَزحَواَجُكمح الالهَئي ُتظَاَهُروَن َمنـحُهنه أُمهَهاَتُكمح  َوَما َجَعَل أَدحَعَياءَُكمح أَبـحَناءَُكمح َذَلُكمح قـَوحُلُكمح  ِف َجوح
َدي السهَبيَل ) قه َوُهَو يـَهح ُ يـَُقوُل احلَح ( ادحُعوُهمح آلبَائََهمح ُهَو أَقحَسُط َعنحَد اّلِلَه فََإنح ملَح تـَعحَلُموا آبَاَءُهمح 4بَأَفـحَواَهُكمح َواّلِله

يَن َومَ  َوانُُكمح ِف الدَ  ُ َغُفوراً فََإخح طَأحُُتح بََه َوَلَكنح َما تـََعمهَدتح قـُُلوُبُكمح وََكاَن اّلِله  َوالَيُكمح َولَيحَس َعَليحُكمح ُجَناٌح َفيَما َأخح
وحََل بَبَـعحٍض َِف َكَتاَب ( النهَبُّ َأوحََل بَالحُمؤحَمَننَي َمنح أَنـحُفَسَهمح َوأَزحَواُجُه أُمهَهاتـُُهمح َوأُوحُلو األَرحَحاَم بـَعحُضُهمح أَ 5َرَحيماً )

لََياَئُكمح َمعحُروفاً َكاَن َذَلَك ِف الحَكتَ  َعُلوا َإََل أَوح ( َوَإذح 6اَب َمسحطُوراً )اّلِلَه َمنح الحُمؤحَمَننَي َوالحُمَهاَجرَيَن َإاله َأنح تـَفح
نَا َمنح النهَبيَ نَي َميثَاقـَُهمح َوَمنحَك َوَمنح نُوٍح َوإَبـحرَاَهي نَا َمنـحُهمح َميثَاقاً َغَليظاً )َأَخذح ( 7َم َوُموَسى َوَعيَسى ابحَن َمرحمَيَ َوَأَخذح

َقَهمح َوأََعده لَلحَكاَفرَيَن َعَذاباً أَلَيماً ) َأَل الصهاَدَقنَي َعنح َصدح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا اذحُكُروا نَعحَمَة اّلِلَه َعَليحُكمح َإذح 8لََيسح
ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصْياً )َجاَءتحُكمح جُ  ( َإذح َجاُءوُكمح َمنح فـَوحَقُكمح 9ُنوٌد فََأرحَسلحَنا َعَليحَهمح رُياً َوُجُنوداً ملَح تـََروحَها وََكاَن اّلِله

ََناَجَر َوَتظُنُّوَن بَاّلِلَه الظُّ  َفَل َمنحُكمح َوَإذح زَاَغتح األَبحَصاُر َوبـََلَغتح الحُقُلوُب احلح ( ُهَناَلَك ابـحُتَلَي 11ُنوَن )َوَمنح َأسح
ُ َوَرُسولُُه َإاله 11الحُمؤحَمُنوَن َوزُلحزَُلوا زَلحَزااًل َشَديداً ) ( َوَإذح يـَُقوُل الحُمَناَفُقوَن َوالهَذيَن ِف قـُُلوَّبَمح َمَرٌض َما َوَعَدنَا اّلِله

َل يـَثح 12ُغُروراً ) ُهمح يَا أَهح َتأحَذُن َفرَيٌق َمنـحُهمح النهَبه يـَُقوُلوَن َإنه ( َوَإذح قَاَلتح طَائََفٌة َمنـح َرَب ال ُمَقاَم َلُكمح فَارحَجُعوا َوَيسح
َنَة آلتـَوحَها 13بـُُيوتـََنا َعوحرٌَة َوَما َهَي بََعوحرٍَة َإنح يُرَيُدوَن َإاله َفَراراً ) ( َوَلوح ُدَخَلتح َعَليحَهمح َمنح أَقحطَارََها ُُثه ُسَئُلوا الحَفتـح

ُئواًل )14َوَما تـََلبهثُوا َّبَا َإاله َيَسْياً ) ُد اّلِلَه َمسح َ َمنح قـَبحُل ال يـَُولُّوَن اأَلدحبَاَر وََكاَن َعهح ( 15( َوَلَقدح َكانُوا َعاَهُدوا اّلِله
َفَعُكمح الحَفَراُر َإنح فـََررحُُتح َمنح الحَموحَت أَوح الحَقتحَل َوَإذاً ال َُتَتـهعُ  ( ُقلح َمنح َذا الهَذي 16وَن َإاله قََلياًل )ُقلح َلنح يـَنـح

ًَة َوال َيََُدوَن هَلُمح َمنح ُدوَن اّلِلَه وَ  ( َقدح 17لَي اً َوال َنَصْياً )يـَعحَصُمُكمح َمنح اّلِلَه َإنح أَرَاَد َبُكمح ُسوءاً أَوح أَرَاَد َبُكمح َرمحح
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ُ الحُمَعو ََقنَي َمنحُكمح َوالحَقائَ  َنا َوال يَأحُتوَن الحَبأحَس َإاله قََليالً )يـَعحَلُم اّلِله َواَِنَمح َهُلمه َإلَيـح ( َأَشحهًة َعَليحُكمح فََإَذا 18َلنَي إَلخح
َوحُف رَأَيـحتَـُهمح يـَنحظُُروَن َإلَيحَك َتُدوُر أَعحيُـنُـُهمح َكالهَذي يـُغحَشى َعَليحَه َمنح الحَموحَت فََإَذا َذهَ  َوحُف َسلَ َجاَء اْلح ُقوُكمح َب اْلح

ُ أَعحَماهَلُمح وََكاَن َذَلَك َعلَ  َبَط اّلِله لََئَك ملَح يـُؤحَمُنوا فََأحح ْيحَ أُوح ( َُيحَسُبوَن 19ى اّلِلَه َيَسْياً )بَأَلحَسَنٍة َحَداٍد َأَشحهًة َعَلى اْلَح
َزاُب يـََودُّوا َلوح أَنـهُهمح بَاُدونَ  َهُبوا َوَإنح يَأحَت اأَلحح َزاَب ملَح َيذح أَُلوَن َعنح أَنـحَباَئُكمح َوَلوح َكانُوا َفيُكمح  اأَلحح ِف اأَلعحَراَب َيسح

َ َوالحيَـوحَم اآلَخَر َوذََكَر اّلِلهَ 21َما قَاتـَُلوا َإاله قََلياًل ) َوٌة َحَسَنٌة َلَمنح َكاَن يـَرحُجو اّلِله   ( َلَقدح َكاَن َلُكمح َِف َرُسوَل اّلِلَه ُأسح
ُ َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهمح إَ ( َوَلمها رَ 21َكَثْياً ) ُ َوَرُسولُُه َوَصَدَق اّلِله َزاَب قَالُوا َهَذا َما َوَعَدنَا اّلِله اله َأى الحُمؤحَمُنوَن اأَلحح

َليماً ) َ َعَليحَه َفَمنـحُهمح َمنح َقَضى ََنحَبهُ 22َإَيَاناً َوَتسح َوَمنـحُهمح َمنح يـَنحَتَظُر  ( َمنح الحُمؤحَمَننَي رََجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اّلِله
َ  23َوَما َبدهُلوا تـَبحَدياًل ) َقَهمح َويـَُعذَ َب الحُمَناَفَقنَي َإنح َشاَء أَوح يـَُتوَب َعَليحَهمح َإنه اّلِله ُ الصهاَدَقنَي َبَصدح زََي اّلِله ( لََيجح

ُ الهَذيَن َكَفُروا بََغيحظَ 24َكاَن َغُفوراً َرَحيماً ) ُ َقوَي اً ( َوَرده اّلِله ُ الحُمؤحَمَننَي الحَقَتاَل وََكاَن اّلِله اً وََكَفى اّلِله َهمح ملَح يـََنالُوا َخْيح
َل الحَكَتاَب َمنح َصَياَصيَهمح َوَقَذَف ِف قـُُلوَّبَمح الرُّعحَب َوَقَذَف َِف 25َعزَيزاً ) ( َوأَنـحَزَل الهَذيَن ظَاَهُروُهمح َمنح أَهح

تُـُلوَن َوتَأحَسُروَن َفرَيقاً )قـُُلوَّبَمح الرُّعحَب فَ  َواهَلُمح َوأَرحضاً ملَح َتطَُئوَها وََكاَن 26رَيقاً تـَقح ( َوأَوحرََثُكمح أَرحَضُهمح َوَديَاَرُهمح َوأَمح
ٍء َقَديراً ) ُ َعَلى ُكلَ  َشيح ََياَة ا27اّلِله َ أَُمتَ عحُكنه ( يَا أَيُـَّها النهَبُّ ُقلح أَلزحَواَجَك َإنح ُكنحُُته تُرَدحَن احلح نـحَيا َوزَيَنتَـَها فـَتَـَعاَلنيح لدُّ
ُكنه َسَراحاً َجََيالً ) َسَناَت َمنحُكنه 28َوُأَسر َحح اَر اآلَخرََة فََإنه اّلِلَه أََعده لَلحُمحح َ َوَرُسوَلُه َوالده ( َوَإنح ُكنحُُته تُرَدحَن اّلِله

راً َعَظيماً ) َ وََكاَن َذَلَك ( يَا َنَساَء النهَبَ  مَ 29َأجح نح يَأحَت َمنحُكنه بََفاَحَشٍة ُمبَـيَ َنٍة ُيَضاَعفح هَلَا الحَعَذاُب َضعحَفنيح
نَا هَلَا رَزحق31َعَلى اّلِلَه َيَسْياً ) َ َوأَعحَتدح َرَها َمرهتـَنيح اً اً َكرَي( َوَمنح يـَقحُنتح َمنحُكنه ّلَِلَه َوَرُسولََه َوتـَعحَملح َصاحَلاً نـُؤحَِتَا َأجح

ُُته َكَأَحٍد َمنح النَ َساَء َإنح اتـهَقيحُُته َفال ََّتحَضعحَن بَالحَقوحَل فـََيطحَمَع الهَذي31) ِف قـَلحَبَه َمَرٌض َوقـُلحَن  ( يَا َنَساَء النهَبَ  َلسح
َاَهَليهَة ا32قـَوحاًل َمعحُروفاً ) َن تـَبَـرَُّج اجلح َ ( َوقـَرحَن ِف بـُُيوَتُكنه َوال تـَبَـرهجح َن الصهالَة َوآَتنَي الزهَكاَة َوَأَطعحَن اّلِله أُلوََل َوأََقمح

َل الحبَـيحَت َويُطَهَ رَُكمح َتطحَهْياً ) َس أَهح َهَب َعنحُكمح الر َجح ُ لَُيذح َا يُرَيُد اّلِله َلى َِف بـُُيوَتُكنه 33َوَرُسوَلُه َإَّنه ( َواذحُكرحَن َما يـُتـح
مَ  كح َلَماَت َوالحُمؤحَمَننَي َوالحُمؤحَمَناَت 34َة َإنه اّلِلَه َكاَن َلَطيفاً َخَبْياً )َمنح آيَاَت اّلِلَه َواحلَح َلَمنَي َوالحُمسح ( َإنه الحُمسح

َاَشَعا َاَشَعنَي َواْلح َقنَي َت َوالحُمَتصَ َوالحَقانََتنَي َوالحَقانََتاَت َوالصهاَدَقنَي َوالصهاَدقَاَت َوالصهاَبرَيَن َوالصهابَرَاَت َواْلح دَ 
َ َكَثْي  َاَفظَاَت َوالذهاَكرَيَن اّلِله َاَفَظنَي فـُُروَجُهمح َواحلح قَاَت َوالصهاَئَمنَي َوالصهاَئَماَت َواحلح ُ َوالحُمَتَصدَ  اً َوالذهاَكرَاَت َأَعده اّلِله

راً َعَظيماً ) َيَـَرُة َمنح ( َوَما َكاَن َلُمؤحَمٍن َوال ُمؤحَمَنٍة َإذَ 35هَلُمح َمغحَفَرًة َوَأجح ُ َوَرُسولُُه أَمحراً َأنح َيُكوَن هَلُمح اْلح ا َقَضى اّلِله
َ َوَرُسوَلُه فـََقدح َضله َضالاًل ُمَبيناً ) َت َعَليحَه 36أَمحرََهمح َوَمنح يـَعحَص اّلِله ُ َعَليحَه َوأَنـحَعمح ( َوَإذح تـَُقوُل لَلهَذي أَنـحَعَم اّلِله

ُ َأَحقُّ َأنح ََّتحَشاُه فـََلمها َقَضى أَمحَسكح َعَليحَك َزوحَجَك َواته  ُ ُمبحَديَه َوََّتحَشى النهاَس َواّلِله َق اّلِلَه َوَُّتحَفي ِف نـَفحَسَك َما اّلِله
َناَكَها َلَكيح ال َيُكوَن َعَلى الحُمؤحَمَننَي َحرٌَج ِف أَزحَواَج أَدحَعَياَئَهمح َإَذا َقضَ  َها َوطَراً َزوهجح نـحُهنه َوَطراً وََكاَن وحا مَ زَيحٌد َمنـح
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ُعواًل ) ُر اّلِلَه َمفح ُ َلُه ُسنهَة اّلِلَه ِف الهَذيَن َخَلوحا َمنح قـَبحُل وََكانَ 37أَمح  ( َما َكاَن َعَلى النهَبَ  َمنح َحرٍَج َفيَما فـََرَض اّلِله
ُر اّلِلَه َقَدراً َمقحُدوراً )  َوَُيحَشوحنَُه َوال َُيحَشوحَن َأَحداً َإاله اّلِلَه وََكَفى بَاّلِلَه َحَسيباً ( الهَذيَن يـُبَـلَ ُغوَن رََساالَت اّلِلهَ 38أَمح

ُ َبُكلَ  39) ٍء َعَليماً )( َما َكاَن حُمَمهٌد أَبَا َأَحٍد َمنح رََجاَلُكمح َوَلَكنح َرُسوَل اّلِلَه َوَخاَُتَ النهَبيَ نَي وََكاَن اّلِله ( 41َشيح
راً َكَثْياً )يَا أَيُـَّها الهَذيَن  َرًة َوَأَصياًل )41آَمُنوا اذحُكُروا اّلِلَه ذَكح ( ُهَو الهَذي ُيَصلَ ي َعَليحُكمح 42( َوَسبَ ُحوُه ُبكح

رََجُكمح َمنح الظُُّلَماَت َإََل النُّوَر وََكاَن بَالحُمؤحَمَننَي َرَحيماً ) الٌم َوأََعده هَلُمح ( حتََيهتُـُهمح يـَوحَم يـَلحَقوحنَُه سَ 43َوَمالَئَكُتُه لَُيخح
راً َكرَياً ) ( َوَداَعياً َإََل اّلِلَه بََإذحنََه َوَسَراجاً ُمَنْياً 45( يَا أَيُـَّها النهَبُّ َإنها أَرحَسلحَناَك َشاَهداً َوُمَبشَ راً َوَنَذيراً )44َأجح

( َوال ُتَطعح الحَكاَفرَيَن َوالحُمَناَفَقنَي َودَعح أََذاُهمح َوتـَوَكهلح 47اً )( َوَبشَ رح الحُمؤحَمَننَي بََأنه هَلُمح َمنح اّلِلَه َفضحاًل َكَبْي 46)
ُتُموُهنه َمنح قـَبحَل َأنح ََتَسُّوُهنه 48َعَلى اّلِلَه وََكَفى بَاّلِلَه وََكياًل ) ُتمح الحُمؤحَمَناَت ُُثه طَلهقح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإَذا َنَكحح

ياًل ) َفَما َلُكمح  َللحَنا َلَك 49َعَليحَهنه َمنح َعدهٍة تـَعحَتدُّونـََها َفَمتَ ُعوُهنه َوَسر َُحوُهنه َسَراحاً َجََ ( يَا أَيُـَّها النهَبُّ َإنها َأحح
ُ َعَليحَك َوبـََناَت  َعمَ َك َوبـََناَت َعمهاَتَك َوبـََناَت أَزحَواَجَك الالهِت آتـَيحَت ُأُجوَرُهنه َوَما َمَلَكتح ََيَيُنَك ِمها أَفَاَء اّلِله

َسَها لَلنهَبَ  َإنح أَرَادَ  رَأًَة ُمؤحَمَنًة َإنح َوَهَبتح نـَفح َتنَكَحَها َخاَلَك َوبـََناَت َخاالَتَك الالهِت َهاَجرحَن َمَعَك َوامح  النهَبُّ َأنح َيسح
َنا َما َانـُُهمح َلَكيحال َيُكوَن َعَليحَك  َخاَلَصًة َلَك َمنح ُدوَن الحُمؤحَمَننَي َقدح َعَلمح َنا َعَليحَهمح ِف أَزحَواَجَهمح َوَما َمَلَكتح أَيح فـََرضح

ُ َغُفوراً َرَحيماً ) ُهنه َوتـُؤحَوي إَلَيحَك َمنح َتَشاُء َوَمنح ابـحتَـَغيحَت ِمهنح َعَزلحَت َفال 51َحرٌَج وََكاَن اّلِله ( تـُرحَجي َمنح َتَشاُء َمنـح
ُ يـَعحَلُم مَ ُجَناَح َعلَ  ُ يحَك َذَلَك أَدحََن َأنح تـََقره َأعحيُـنـُُهنه َوال َُيحَزنه َويـَرحَضوحَن ِبَا آتـَيحتَـُهنه ُكلُُّهنه َواّلِله ا ِف قـُُلوَبُكمح وََكاَن اّلِله

نـُُهنه َإاله َما ( ال ُيََلُّ َلَك النَ َساُء َمنح بـَعحُد َوال َأنح تـََبدهَل َّبَنه َمنح 51َعَليماً َحَليماً ) أَزحَواٍج َوَلوح أَعحَجَبَك ُحسح
ٍء َرَقيباً ) ُ َعَلى ُكلَ  َشيح ُخُلوا بـُُيوَت النهَبَ  َإاله َأنح يـُؤحَذَن 52َمَلَكتح ََيَيُنَك وََكاَن اّلِله ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال َتدح

َر نَاَظرَيَن َإنَاُه َوَلكَ  َتأحَنَسنَي حلَََديٍث َإنه َلُكمح َإََل طََعاٍم َغيـح ُتمح فَانـحَتَشُروا َوال ُمسح نح َإَذا ُدَعيُتمح فَادحُخُلوا فََإَذا طََعمح
قَ  َوَإَذا َسأَلحُتُموُهنه َمَتاع َي َمنح احلَح َتحح ُ ال َيسح َي َمنحُكمح َواّلِله َتحح أَلُوُهنه َمنح َورَاَذَلُكمح َكاَن يـُؤحَذي النهَبه فـََيسح َء اً فَاسح

أَزحَواَجُه َمنح بـَعحَدَه َحَجاٍب َذَلُكمح َأطحَهُر لَُقُلوَبُكمح َوقـُُلوَّبَنه َوَما َكاَن َلُكمح َأنح تـُؤحُذوا َرُسوَل اّلِلَه َوال َأنح تـَنحَكُحوا 
ٍء َعَليماً ) ( َإنح تـُبحُدوا َشيحئاً أَوح َُّتحُفوُه فََإنه 53أََبداً َإنه َذَلُكمح َكاَن َعنحَد اّلِلَه َعَظيماً ) َ َكاَن َبُكلَ  َشيح ( ال 54اّلِله

َواَِنَنه َوال أَبـحَناَء َأخَ  َواَِنَنه َوال أَبـحَناَء َإخح َواَِتَنه َوال َنَسائََهنه َوال َما ُجَناَح َعَليحَهنه ِف آبَاَئَهنه َوال أَبـحَناَئَهنه َوال َإخح
َانـُُهنه َواتهَقنَي اّلِلَه إَ  ٍء َشَهيداً )َمَلَكتح أَيح ( َإنه اّلِلَه َوَمالَئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهَبَ  يَا 55نه اّلِلَه َكاَن َعَلى ُكلَ  َشيح

َليماً ) ُ ِف الدُّ 56أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَليحَه َوَسلَ ُموا َتسح َ َوَرُسوَلُه َلَعنَـُهمح اّلِله نـحَيا َواآلَخَرَة ( َإنه الهَذيَن يـُؤحُذوَن اّلِله
اً 57َوأََعده هَلُمح َعَذاباً ُمَهيناً ) َتاناً َوَإَثح َتَمُلوا بـُهح َتَسُبوا فـََقَد احح ( َوالهَذيَن يـُؤحُذوَن الحُمؤحَمَننَي َوالحُمؤحَمَناَت بََغْيحَ َما اكح

َننَي َعَليحَهنه َمنح َجالبَيَبَهنه َذَلَك أَدحََن َأنح  ( يَا أَيُـَّها النهَبُّ ُقلح أَلزحَواَجَك َوبـََناَتَك َوَنَساءَ 58ُمَبيناً ) الحُمؤحَمَننَي يُدح
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ُ َغُفوراً َرَحيماً ) ( لََئنح ملَح يـَنحَتَه الحُمَناَفُقوَن َوالهَذيَن ِف قـُُلوَّبَمح َمَرٌض َوالحُمرحَجُفوَن ِف 59يـُعحَرفحَن َفال يـُؤحَذيحَن وََكاَن اّلِله
َتيالً )61رَيـَنهَك َّبَمح ُُثه ال َُيَاَوُروَنَك َفيَها َإاله قََلياًل )الحَمَديَنَة لَنُـغح  ( 61( َملحُعوَننَي أَيـحَنَما ثَُقُفوا ُأَخُذوا َوقـُتَ ُلوا تـَقح

أَُلَك النهاُس 62ُسنهَة اّلِلَه َِف الهَذيَن َخَلوحا َمنح قـَبحُل َوَلنح ِتَََد َلُسنهَة اّلِلَه تـَبحَدياًل ) َا َعلحُمَها ( َيسح َعنح السهاَعَة ُقلح َإَّنه
رَيَك َلَعله السهاَعَة َتُكوُن َقرَيباً ) ( َخاَلَديَن َفيَها 64( َإنه اّلِلَه َلَعَن الحَكاَفرَيَن َوأََعده هَلُمح َسَعْياً )63َعنحَد اّلِلَه َوَما يُدح

َ َوَأطَعحَنا الرهُسوَل ( يـَوحَم تـُقَ 65أََبداً ال َيََُدوَن َولَي اً َوال َنَصْياً ) لهُب ُوُجوُهُهمح ِف النهاَر يـَُقوُلوَن يَا لَيحتَـَنا َأطَعحَنا اّلِله
ُهمح َلعح 67( َوقَاُلوا رَبـهَنا َإنها َأطَعحَنا َساَدتـََنا وَُكبَـَراَءنَا فََأَضلُّونَا السهَبيَل )66) َ َمنح الحَعَذاَب َوالحَعنـح ناً  ( رَبـهَنا آَِتَمح َضعحَفنيح

ُ ِمها قَاُلوا وََكاَن َعنحَد اّلِلهَ 68َكَبْياً ) ( 69 َوَجيهاً )( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال َتُكونُوا َكالهَذيَن آَذوحا ُموَسى فـَبَـرهأَُه اّلِله
َ َوُقوُلوا قـَوحاًل َسَديداً ) َلحح َلُكمح 71يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا اتـهُقوا اّلِله أَعحَماَلُكمح َويـَغحَفرح َلُكمح ُذنُوَبُكمح َوَمنح ُيَطعح ( ُيصح

َ َوَرُسوَلُه فـََقدح فَاَز فـَوحزاً َعَظيماً ) َنا اأَلَمانََة َعَلى السهَمَواتَ 71اّلِله َ َأنح َُيحَملحنَـَها  ( َإنها َعَرضح ََباَل فَأَبـَنيح َواأَلرحَض َواجلح
َها َومَحََلَها اإَلنحسَ  َن َمنـح َفقح رََكنَي 72اُن َإنهُه َكاَن ظَُلوماً َجُهواًل )َوَأشح ُ الحُمَناَفَقنَي َوالحُمَناَفَقاَت َوالحُمشح ( لَيُـَعذَ َب اّلِله

ُ َغُفوراً َرَحيماً ) ُ َعَلى الحُمؤحَمَننَي َوالحُمؤحَمَناَت وََكاَن اّلِله رََكاَت َويـَُتوَب اّلِله  (73َوالحُمشح

 سورة سبأ -34
 حيمبسم هللا الرمحن الر 

ُد ّلَِلَه الهَذي َلُه َما َِف السهَمَواتَ  مح ََبُْي ) احلَح َكيُم اْلح ُد َِف اآلَخرََة َوُهَو احلَح مح ( يـَعحَلُم َما يََلُج 1َوَما ِف اأَلرحَض َوَلُه احلَح
( َوقَاَل الهَذيَن َكَفُروا ال 2رهَحيُم الحَغُفوُر )ِف اأَلرحَض َوَما َُيحرُُج َمنـحَها َوَما يَنزَُل َمنح السهَماَء َوَما يـَعحرُُج َفيَها َوُهَو ال

َوال ِف اأَلرحَض َوال  َواتَ تَأحتَيَنا السهاَعُة ُقلح بـََلى َوَرِبَ  لََتأحتَيَـنهُكمح َعاملََ الحَغيحَب ال يـَعحُزُب َعنحُه َمثـحَقاُل َذرهٍة ِف السهمَ 
بَـُر َإاله َِف كَ  َغُر َمنح َذَلَك َوال َأكح لََئَك هَلُمح َمغحَفَرٌة 3َتاٍب ُمَبنٍي )َأصح زََي الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت أُوح ( لََيجح

ٍز أَلَيٌم )4َورَزحٌق َكَرمٌي ) لََئَك هَلُمح َعَذاٌب َمنح رَجح ( َويـََرى الهَذيَن أُوتُوا الحَعلحَم 5( َوالهَذيَن َسَعوحا ِف آيَاتََنا ُمَعاَجزَيَن أُوح
َميَد ) َدي َإََل َصَراَط الحَعزَيَز احلَح قه َويـَهح ( َوقَاَل الهَذيَن َكَفُروا َهلح َنُدلُُّكمح َعَلى 6الهَذي أُنزََل إَلَيحَك َمنح رَبَ َك ُهَو احلَح

ى اّلِلَه َكَذباً أَمح بََه َجنهٌة َبلح الهَذيَن ال ( أَافـحتَـَرى َعلَ 7َرُجٍل يـَُنبَ ُئُكمح َإَذا ُمز َقـحُتمح ُكله ُِمَزهٍق َإنهُكمح َلَفي َخلحٍق َجَديٍد )
َ أَيحَديَهمح َوَما َخلحَفُهمح َمنح السهَماَء 8يـُؤحَمُنوَن بَاآلَخَرَة ِف الحَعَذاَب َوالضهالَل الحَبَعيَد ) ( أَفـََلمح يـََروحا َإََل َما بـَنيح

َقطح َعَليحَهمح َكَسفاً َمنح السهَماَء َإنه ِف َذَلَك آليًَة َلُكلَ  َعبحٍد ُمَنيٍب َواأَلرحَض َإنح َنَشأح ََنحَسفح َّبَمح اأَلرحَض أَوح ُنسح 
َديَد )9) َر َوأَلَنها َلُه احلَح َنا َداُووَد َمنها َفضحالً يَا َجَباُل أَوَ ِب َمَعُه َوالطهيـح ( َأنح اعحَملح َسابََغاٍت َوَقدَ رح ِف 11( َوَلَقدح آتـَيـح
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َ 11اعحَمُلوا َصاحَلاً َإّن َ ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصٌْي )السهرحَد وَ  ٌر َوَأَسلحَنا َلُه َعنيح ٌر َوَرَواُحَها َشهح ( َوَلُسَليحَماَن الر َيَح ُغُدوَُّها َشهح
رَنَا نُ  َ َيَديحَه بََإذحَن رَب ََه َوَمنح يَزَغح َمنـحُهمح َعنح أَمح نَ  َمنح يـَعحَمُل بـَنيح ( 12َذقحُه َمنح َعَذاَب السهَعَْي )الحَقطحَر َوَمنح اجلَح

َواَب َوُقُدوٍر رَاَسَياٍت اعحَمُلوا آَل َداُووَد  راً َوقََليٌل َمنح يـَعحَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء َمنح حَمَارَيَب َوََتَاثَيَل َوَجَفاٍن َكاجلَح ُشكح
َنا َعَليحَه الحَموحَت َما َدهلهُ 13َعَباَدي الشهُكوُر ) مح َعَلى َموحتََه َإاله َدابهُة اأَلرحَض تَأحُكُل َمنَسأَتَُه فـََلمها َخره ( فـََلمها َقَضيـح

نُّ َأنح َلوح َكانُوا يـَعحَلُموَن الحَغيحَب َما لََبثُوا ِف الحَعَذاَب الحُمَهنَي ) َكَنَهمح آيٌَة 14تـَبَـيـهَنتح اجلَح ( َلَقدح َكاَن َلَسَبٍإ َِف َمسح
ُكُروا َلُه بـَلحَدٌة طَيَ َبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر )َجنهَتاَن َعنح َيََنٍي  ( فََأعحَرُضوا فََأرحَسلحَنا َعَليحَهمح 15َوََشَاٍل ُكُلوا َمنح رَزحَق رَبَ ُكمح َواشح

ٍر قََليلٍ  ٍء َمنح َسدح َ َذَواَتى ُأُكٍل َُخحٍط َوأَثحٍل َوَشيح لحَناُهمح َِبَنهتَـيحَهمح َجنهتَـنيح ( َذَلَك َجَزيـحَناُهمح ِبَا  16) َسيحَل الحَعرََم َوَبده
َنا َفيَها قـًُرى ظَاَهَرًة َوَقدهرحنَا َفيَها السهيـحَر 17َكَفُروا َوَهلح َُنَازَي َإاله الحَكُفوَر ) َ الحُقَرى الهَت بَارَكح نَـُهمح َوبـَنيح ( َوَجَعلحَنا بـَيـح
َفارَنَا َوظََلُموا أَنُفَسُهمح َفَجَعلحَناُهمح َأَحاَديَث ( فـََقاُلوا رَ 18َسْيُوا َفيَها لََياَل َوأَيهاماً آَمَننَي ) َ َأسح بـهَنا بَاَعدح بـَنيح

( َوَلَقدح َصدهَق َعَليحَهمح إَبحَليُس ظَنهُه فَاتـهبَـُعوُه َإاله 19َوَمزهقـحَناُهمح ُكله ُِمَزهٍق َإنه َِف َذَلَك آليَاٍت َلُكلَ  َصبهاٍر َشُكوٍر )
َها َِف َشكٍ  21ُمؤحَمَننَي )َفرَيقاً َمنح الح  ( َوَما َكاَن َلُه َعَليحَهمح َمنح ُسلحطَاٍن َإاله لَنَـعحَلَم َمنح يـُؤحَمُن بَاآلَخَرَة ِمهنح ُهَو َمنـح

ٍء َحَفيٌظ ) ُتمح َمنح ُدوَن اّلِلَه ال ََيحَلُكوَن َمثـحَقاَل 21َورَبَُّك َعَلى ُكلَ  َشيح  َذرهٍة ِف السهَمَواتَ ( ُقلح ادحُعوا الهَذيَن َزَعمح
ُهمح َمنح َظَهٍْي ) ( َوال تَنَفُع الشهَفاَعُة َعنحَدُه َإاله َلَمنح أََذَن َلُه 22َوال ِف اأَلرحَض َوَما هَلُمح َفيَهَما َمنح َشرحٍك َوَما َلُه َمنـح

( ُقلح َمنح يـَرحزُُقُكمح َمنح 23قه َوُهَو الحَعَليُّ الحَكَبُْي )َحَّته َإَذا فـُز ََع َعنح قـُُلوَّبَمح قَاُلوا َماَذا قَاَل رَبُُّكمح قَالُوا احلحَ 
ُ َوَإنها أَوح إَيهاُكمح َلَعَلى ُهًدى َأوح ِف َضالٍل ُمَبنٍي ) السهَمَواتَ  َنا َوال 24َواأَلرحَض ُقلح اّلِله َرمح أَُلوَن َعمها َأجح ( ُقلح ال ُتسح

َأُل َعمها تـَعحَمُلوَن ) قَ  َوُهَو الحَفتهاُح الحَعَليُم )( ُقلح ََيح 25ُنسح نَـَنا بَاحلَح َتُح بـَيـح نَـَنا رَبُـَّنا ُُثه يـَفح ( ُقلح أَُروّن الهَذيَن 26َمُع بـَيـح
َكيُم ) ُ الحَعزَيُز احلَح ُتمح بََه ُشرََكاَء َكاله َبلح ُهَو اّلِله َقح ثـََر  ( َوَما أَرحَسلحَناَك َإاله َكافهًة لَلنهاَس َبَشْياً 27َأحلح َوَنَذيراً َوَلَكنه َأكح

َتأحَخُروَن 29( َويـَُقوُلوَن َمََّت َهَذا الحَوعحُد َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي )28النهاَس ال يـَعحَلُموَن ) ( ُقلح َلُكمح َميَعاُد يـَوحٍم ال َتسح
َدُموَن ) تَـقح َ َيَديحَه َوَلوح تـََرى َإذح ( َوقَاَل الهَذيَن َكَفُروا َلنح نـُؤحَمَن ّبََ 31َعنحُه َساَعًة َوال َتسح َذا الحُقرحآَن َوال بَالهَذي بـَنيح

َعُفوا لَلهذَ  ُتضح بَـُروا َلوحال أَنـحُتمح الظهاَلُموَن َموحُقوُفوَن َعنحَد َرّبَ َمح يـَرحَجُع بـَعحُضُهمح َإََل بـَعحٍض الحَقوحَل يـَُقوُل الهَذيَن اسح َتكح يَن اسح
َُدى بـَعحَد َإذح َجاءَُكمح َبلح ُكنُتمح  ( قَالَ 31َلُكنها ُمؤحَمَننَي ) َعُفوا َأََنحُن َصَددحنَاُكمح َعنح اهلح ُتضح بَـُروا لَلهَذيَن اسح َتكح الهَذيَن اسح

ُر اللهيحَل َوالنـهَهاَر َإذح تَأحُمُرونـََنا َأنح 32ُُمحرََمنَي ) بَـُروا َبلح َمكح َتكح َعُفوا لَلهَذيَن اسح ُتضح ُفَر بَاّلِلَه َوََنحَعَل ( َوقَاَل الهَذيَن اسح َنكح
 َُيحَزوحَن َإاله َما َكانُوا َلُه أَنَداداً َوَأَسرُّوا النهَداَمَة َلمها رََأوحا الحَعَذاَب َوَجَعلحَنا اأَلغحالَل َِف َأعحَناَق الهَذيَن َكَفُروا َهلح 

َرُفوَها َإنها ِبَا أُرحَسلحُتمح بََه َكاَفُروَن )( َوَما أَرحَسلحَنا ِف قـَرحيٍَة َمنح َنَذيٍر َإاله قَ 33يـَعحَمُلوَن ) ثـَُر 34اَل ُمتـح ( َوقَاُلوا ََنحُن َأكح
َبنَي ) َواالً َوأَوحالداً َوَما ََنحُن ِبَُعذه ثـََر النهاَس ال 35أَمح َدُر َوَلَكنه َأكح ( ُقلح َإنه َرِبَ  يـَبحُسُط الر َزحَق َلَمنح َيَشاُء َويـَقح
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َواُلُكمح َوال أَوحالدُُكمح بَالهَت تـَُقر َُبُكمح َعنحَدنَا زُلحَفى َإاله َمنح آَمَن َوَعَمَل َصاحَلاً فَُأوحلَ 36يـَعحَلُموَن ) َئَك هَلُمح ( َوَما أَمح
َعوحَن َِف آيَاتََنا ُمَعاَجزَي37َجَزاُء الضَ عحَف ِبَا َعَمُلوا َوُهمح ِف الحُغرُفَاَت آَمُنوَن ) لََئَك َِف الحَعَذاَب ( َوالهَذيَن َيسح َن أُوح

ٍء فـَُهَو ُُيح 38حُمحَضُروَن ) ُتمح َمنح َشيح َدُر َلُه َوَما أَنَفقح َلُفُه َوُهَو ( ُقلح َإنه َرِبَ  يـَبحُسُط الر َزحَق َلَمنح َيَشاُء َمنح َعَباَدَه َويـَقح
ُر الرهازََقنَي ) يعاً ُُثه يـَُقوُل لَ 39َخيـح ( قَاُلوا ُسبحَحاَنَك 41لحَمالَئَكَة أََهُؤالَء إَيهاُكمح َكانُوا يـَعحُبُدوَن )( َويـَوحَم َُيحُشُرُهمح َجََ

ثـَُرُهمح َّبَمح ُمؤحَمُنوَن ) نه َأكح ( فَالحيَـوحَم ال ََيحَلُك بـَعحُضُكمح لَبَـعحٍض نـَفحعاً 41أَنحَت َولَيـَُّنا َمنح ُدوَِنَمح َبلح َكانُوا يـَعحُبُدوَن اجلَح
بُوَن )َوال َضر اً َونـَُقو  ( َوَإَذا تـُتـحَلى َعَليحَهمح آيَاتـَُنا بـَيَ َناٍت 42ُل لَلهَذيَن ظََلُموا ُذوُقوا َعَذاَب النهاَر الهَت ُكنُتمح َّبَا ُتَكذَ 

تَـًرى َوقَاَل الهَذيَن َكَفُروا قَاُلوا َما َهَذا َإاله َرُجٌل يُرَيُد َأنح َيُصدهُكمح َعمها َكاَن يـَعحُبُد آبَاؤُُكمح َوقَاُلوا َما َهَذا َإاله َإفح  ٌك ُمفح
ٌر ُمَبنٌي ) َلَك َمنح 43لَلحَحقَ  َلمها َجاَءُهمح َإنح َهَذا َإاله َسحح ُرُسونـََها َوَما أَرحَسلحَنا َإلَيحَهمح قـَبـح َناُهمح َمنح ُكُتٍب َيدح ( َوَما آتـَيـح

َناُهمح َفَكذهبُوا ُرُسَلي َفَكيحَف َكاَن َنَكَْي )( وََكذهَب الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َوَما بـََلغُ 44َنَذيٍر ) ( ُقلح 45وا َمعحَشاَر َما آتـَيـح
َا َأَعُظُكمح َبَواَحَدٍة َأنح تـَُقوُموا ّلَِلَه َمثـحََن َوفـَُراَدى ُُثه تـَتَـَفكهُروا َما َبَصاَحَبُكمح َمنح َجنهٍة  َ َإَّنه َإنح ُهَو َإاله َنَذيٌر َلُكمح بـَنيح

ٍء 46َذاٍب َشَديٍد )َيَديح عَ  رَي َإاله َعَلى اّلِلَه َوُهَو َعَلى ُكلَ  َشيح ٍر فـَُهَو َلُكمح َإنح َأجح ( ُقلح َما َسأَلحُتُكمح َمنح َأجح
قَ  َعالهُم الحغُُيوَب )47َشَهيٌد ) َذُف بَاحلَح قُّ َوَما يـُبحَدُئ الحَباَطُل َوَما يُ 48( ُقلح َإنه َرِبَ  يـَقح ( 49َعيُد )( ُقلح َجاَء احلَح

يٌع َقرَيٌب  َتَديحُت فََبَما يُوَحي َإَله َرِبَ  إَنهُه َسََ َا َأَضلُّ َعَلى نـَفحَسي َوَإنح اهح ( َوَلوح تـََرى َإذح 51)ُقلح َإنح َضَللحُت فََإَّنه
( َوَقدح  52التـهَناُوُش َمنح َمَكاٍن بََعيٍد ) ( َوقَاُلوا آَمنها بََه َوَأَنه هَلُمح 51َفزَُعوا َفال فـَوحَت َوُأَخُذوا َمنح َمَكاٍن َقرَيٍب )

َذُفوَن بَالحَغيحَب َمنح َمَكاٍن بََعيٍد ) َياَعَهمح 53َكَفُروا بََه َمنح قـَبحُل َويـَقح تَـُهوَن َكَما فَُعَل بََأشح َ َما َيشح نَـُهمح َوبـَنيح ( َوَحيَل بـَيـح
 (54َمنح قـَبحُل َإنـهُهمح َكانُوا ِف َشكٍ  ُمرَيٍب )

 ورة فاطرس -35
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َنَحٍة َمثـحََن َوُثالَث َورُبَاَع  ُد ّلَِلَه فَاَطَر السهَمَواَت َواأَلرحَض َجاَعَل الحَمالَئَكَة ُرُساًل أُوَل َأجح مح َلحَق َما احلَح يَزَيُد َِف اْلح
ٍء َقَديٌر ) َ َعَلى ُكلَ  َشيح َتحح اّلِلهُ 1َيَشاُء َإنه اّلِله ٍَة َفال ُِمحَسَك هَلَا َوَما َُيحَسكح َفال ُمرحَسَل َلُه  ( َما يـَفح لَلنهاَس َمنح َرمحح

َكيُم ) ُر اّلِلَه يـَرحزُُقُكمح َمنح 2َمنح بـَعحَدَه َوُهَو الحَعزَيُز احلَح ( يَا أَيُـَّها النهاُس اذحُكُروا نَعحَمَة اّلِلَه َعَليحُكمح َهلح َمنح َخاَلٍق َغيـح
بُوَك فـََقدح ُكذَ َبتح ُرُسٌل َمنح قـَبحَلَك َوَإََل اّلِلَه تـُرحَجُع 3َض ال َإَلَه َإاله ُهَو فََأَنه تـُؤحَفُكوَن )السهَماَء َواأَلرح  ( َوَإنح يَُكذَ 

نـحَيا َوال يـَُغرهنهُكمح 4األُُموُر ) ََياُة الدُّ ( َإنه الشهيحطَاَن 5بَاّلِلَه الحَغُروُر ) ( يَا أَيُـَّها النهاُس َإنه َوعحَد اّلِلَه َحقٌّ َفال تـَُغرهنهُكمح احلح
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َحاَب السهَعَْي ) ُعو َحزحبَُه لََيُكونُوا َمنح َأصح َا َيدح ُذوُه َعُدو اً َإَّنه ( الهَذيَن َكَفُروا هَلُمح َعَذاٌب َشَديٌد 6َلُكمح َعُدوٌّ فَاَّتَه
ٌر َكَبٌْي ) َوالهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت هَلُمح َمغحَفَرةٌ  ( أََفَمنح زُيَ َن َلُه ُسوُء َعَمَلَه فـََرآُه َحَسناً فََإنه اّلِلَه ُيَضلُّ 7َوَأجح

نَـُعوَن ) َ َعَليٌم ِبَا َيصح َهبح نـَفحُسَك َعَليحَهمح َحَسَراٍت َإنه اّلِله َدي َمنح َيَشاُء َفال َتذح ُ الهَذي 8َمنح َيَشاُء َويـَهح ( َواّلِله
َنا بََه اأَلرحَض بـَعحَد َموحَِتَا َكَذَلَك النُُّشوُر )أَرحَسَل الر َيَ  يَـيـح َناُه َإََل بـََلٍد َميَ ٍت فََأحح ( َمنح َكاَن 9اَح فـَتَُثُْي َسَحاباً َفُسقح

َعُد الحَكَلُم الطهيَ ُب َوالحَعَمُل الصهاَلُح يـَرحفـَعُ  يعاً َإلَيحَه َيصح ُه َوالهَذيَن ََيحُكُروَن السهيَ َئاَت هَلُمح َعَذاٌب يُرَيُد الحَعزهَة فََللهَه الحَعزهُة َجََ
لََئَك ُهَو يـَُبوُر ) ُر أُوح ُ َخَلَقُكمح َمنح تـَُراٍب ُُثه َمنح ُنطحَفٍة ُُثه َجَعَلُكمح أَزحَواجاً َوَما حَتحَمُل َمنح 11َشَديٌد َوَمكح ( َواّلِله

َمنح ُمَعمهٍر َوال يـُنـحَقُص َمنح ُعُمرََه َإاله َِف َكَتاٍب َإنه َذَلَك َعَلى اّلِلَه َيَسٌْي  أُنـحَثى َوال َتَضُع َإاله بََعلحَمَه َوَما يـَُعمهرُ 
ٌب فـَُراٌت َساَئٌغ َشَرابُُه َوَهَذا َملحٌح ُأَجاٌج َوَمنح ُكلٍ  تَأحُكُلوَن حلَحماً 11) رَاَن َهَذا َعذح َتَوي الحَبحح َطرَي اً  ( َوَما َيسح

رَُجوَن حَ  َتخح َلَه َوَتسح رَُجوَن َحلحَيًة تـَلحَبُسونـََها َوتـََرى الحُفلحَك َفيَه َمَواَخَر لََتبحتَـُغوا َمنح َفضح َتخح َوَلَعلهُكمح لحَيًة تـَلحَبُسونـََها َوَتسح
ُكُروَن ) َس َوالحَقَمرَ 12َتشح ُكلٌّ ََيحرَي أَلَجٍل ُمَسمًّى   ( يُوَلُج اللهيحَل َِف النـهَهاَر َويُوَلُج النـهَهاَر ِف اللهيحَل َوَسخهَر الشهمح

ُعوَن َمنح ُدونََه َما ََيحَلُكوَن َمنح َقطحَمٍْي ) ُ رَبُُّكمح َلُه الحُملحُك َوالهَذيَن َتدح َمُعوا 13َذَلُكمح اّلِله ُعوُهمح ال َيسح ( َإنح َتدح
فُ  َتَجابُوا َلُكمح َويـَوحَم الحَقَياَمَة َيكح ( يَا أَيُـَّها النهاُس 14ُروَن َبَشرحَكُكمح َوال يـَُنبَ ُئَك َمثحُل َخَبٍْي )ُدَعاءَُكمح َوَلوح َسََُعوا َما اسح

َميُد ) ُ ُهَو الحَغَّنُّ احلَح َهبحُكمح َويَأحَت َِبَلحٍق َجَديٍد )15أَنـحُتمح الحُفَقَراُء َإََل اّلِلَه َواّلِله ( َوَما َذَلَك َعَلى 16( َإنح َيَشأح يُذح
ٌء َوَلوح َكاَن َذا قـُرحََب ( وَ 17اّلِلَه بََعزَيٍز ) َرى َوَإنح َتدحُع ُمثـحَقَلٌة َإََل مَححَلَها ال ُُيحَملح َمنحُه َشيح َا ال َتزَُر َوازَرٌَة َوزحَر ُأخح  َإَّنه

َسهَ  َا يـَتَـزَكهى لَنَـفح ( َوَما 18َوَإََل اّلِلَه الحَمَصُْي ) تـُنحَذُر الهَذيَن َُيحَشوحَن رَبـهُهمح بَالَغيحَب َوأَقَاُموا الصهالَة َوَمنح تـَزَكهى فََإَّنه
َتَوي اأَلعحَمى َوالحَبَصُْي ) َُروُر )21( َوال الظُُّلَماُت َوال النُّوُر )19َيسح َياءُ 21( َوال الظَ لُّ َوال احلح َتَوي اأَلحح ( َوَما َيسح

َمٍع مَ  َمُع َمنح َيَشاُء َوَما أَنحَت ِبُسح َواُت َإنه اّلِلَه ُيسح ( َإنها 23( َإنح أَنحَت َإاله َنَذيٌر )22نح ِف الحُقُبوَر )َوال اأَلمح
قَ  َبَشْياً َوَنَذيراً َوَإنح َمنح أُمهٍة َإاله خال َفيَها َنَذيٌر ) بُوَك فـََقدح َكذهَب الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح 24أَرحَسلحَناَك بَاحلَح ( َوَإنح يَُكذَ 

ُت الهَذيَن َكَفُروا َفَكيحَف َكاَن َنَكَْي )25َت َوبَالزُّبَُر َوبَالحَكَتاَب الحُمَنَْي )َجاَءتـحُهمح ُرُسُلُهمح بَالحبَـيَ َنا ( َأملَح 26( ُُثه َأَخذح
ََباَل جُ  َنا بََه ََثََراٍت ُُمحَتَلفاً أَلحَوانـَُها َوَمنح اجلح َرجح َ أَنـحَزَل َمنح السهَماَء َماًء فََأخح ٌر ُُمحَتَلٌف أَلحَوانـَُها َدٌد بَيٌض َومُحح تـََرى َأنه اّلِله

َا َُيحَشى اّلِلَه َمنح َعَباَدَه الحُعلَ 27َوَغَرابَيُب ُسوٌد ) َماُء َإنه ( َوَمنح النهاَس َوالدهَوابَ  َواألَنـحَعاَم ُُمحَتَلٌف أَلحَوانُُه َكَذَلَك َإَّنه
َ َعزَيٌز َغُفوٌر ) ُلوَن َكَتاَب اّلِلهَ 28اّلِله  َوأَقَاُموا الصهالَة َوأَنـحَفُقوا ِمها َرَزقـحَناُهمح َسر اً َوَعالنََيًة يـَرحُجوَن َِتَارًَة ( َإنه الهَذيَن يـَتـح

َلَه َإنهُه َغُفوٌر َشُكوٌر )29َلنح تـَُبوَر ) َنا َإلَيحَك َمنح الحَكَتاَب 31( لَيُـَوفَ يَـُهمح ُأُجوَرُهمح َويَزَيَدُهمح َمنح َفضح ( َوالهَذي أَوحَحيـح
َ َيَديحَه َإنه اّلِلَه بََعَباَدَه َْلََبٌْي َبَصٌْي )ُهَو ا قاً َلَما بـَنيح قُّ ُمَصدَ  َنا َمنح َعَباَدنَا 31حلَح ( ُُثه أَوحرَثـحَنا الحَكَتاَب الهَذيَن اصحطََفيـح

َراَت بََإذحَن اّلِلهَ  َيـح َتَصٌد َوَمنـحُهمح َساَبٌق بَاْلح َسَه َوَمنـحُهمح ُمقح ( َجنهاُت 32 َذَلَك ُهَو الحَفضحُل الحَكَبُْي )َفَمنـحُهمح ظَامَلٌ لَنَـفح
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ُخُلونـََها ُُيَلهوحَن َفيَها َمنح َأَساَوَر َمنح َذَهٍب َوُلؤحُلؤاً َولََباُسُهمح َفيَها َحرَيٌر ) ٍن َيدح ُد ّلَِلَه الهَذي 33َعدح مح ( َوقَاُلوا احلَح
َزَن َإنه رَبـهَنا َلَغُفوٌر َشكُ  َلَه ال ََيَسَُّنا َفيَها َنَصٌب َوال 34وٌر )أَذحَهَب َعنها احلَح ( الهَذي َأَحلهَنا َداَر الحُمَقاَمَة َمنح َفضح

( َوالهَذيَن َكَفُروا هَلُمح نَاُر َجَهنهَم ال يـُقحَضى َعَليحَهمح فـََيُموتُوا َوال ُُيَفهُف َعنـحُهمح َمنح َعَذاَّبَا  35ََيَسَُّنا َفيَها لُُغوٌب )
َر الهَذي ُكنها نـَعحَمُل َأوملَح 36زَي ُكله َكُفوٍر )َكَذَلَك ََنح  َنا نـَعحَملح َصاحَلاً َغيـح رَجح ( َوُهمح َيصحَطرَُخوَن فَيَها رَبـهَنا َأخح

َ َعامَلُ َغيحَب ( إَ 37نـَُعمَ رحُكمح َما يـََتذَكهُر َفيَه َمنح َتذَكهَر َوَجاءَُكمح النهَذيُر َفُذوُقوا َفَما لَلظهاَلَمنَي َمنح َنَصٍْي ) نه اّلِله
( ُهَو الهَذي َجَعَلُكمح َخالَئَف ِف اأَلرحَض َفَمنح َكَفَر فـََعَليحَه  38َواأَلرحَض َإنهُه َعَليٌم َبَذاَت الصُُّدوَر ) السهَمَواتَ 

تاً َوال يَزَيُد الح  ُرُهمح َعنحَد َرّبَ َمح َإاله َمقح رُُه َوال يَزَيُد الحَكاَفرَيَن ُكفح ُرُهمح َإاله َخَساراً )ُكفح ( ُقلح أَرَأَيـحُتمح 39َكاَفرَيَن ُكفح
ُعوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه أَُروّن َماَذا َخَلُقوا َمنح اأَلرحَض أَمح هَلُمح َشرحٌك ِف السهَمَوا َناُهمح َكَتاباً  تَ ُشرََكاءَُكمح الهَذيَن َتدح أَمح آتـَيـح

َواأَلرحَض َأنح  ( َإنه اّلِلَه َُيحَسُك السهَمَواتَ 41يََعُد الظهاَلُموَن بـَعحُضُهمح بـَعحضاً َإاله ُغُروراً ) فـَُهمح َعَلى بـَيَ َنٍة َمنحُه َبلح َإنح 
َد أَيحَ 41تـَُزوال َولََئنح زَالََتا َإنح أَمحَسَكُهَما َمنح َأَحٍد َمنح بـَعحَدَه َإنهُه َكاَن َحَليماً َغُفوراً ) اَِنَمح لََئنح ( َوأَقحَسُموا بَاّلِلَه َجهح

َدى األَُمَم فـََلمها َجاَءُهمح َنَذيٌر َما زَاَدُهمح َإاله نـُُفوراً ) َدى َمنح َإحح َباراً ِف 42َجاَءُهمح َنَذيٌر لََيُكوُننه أَهح َتكح ( اسح
َلَه فـََهلح يـَنحظُُرونَ  ُر السهيَ ُئ َإاله بََأهح َر السهيَ َئ َوال ُيََيُق الحَمكح َإاله ُسنهَة اأَلوهَلنَي فـََلنح ِتَََد َلُسنهَة اّلِلَه تـَبحَديالً  اأَلرحَض َوَمكح

( َأوملَح َيَسْيُوا ِف اأَلرحَض فـَيَـنحظُُروا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح وََكانُوا َأَشده 43َوَلنح ِتَََد َلُسنهَة اّلِلَه حَتحوَيالً )
ُهمح قـُوهًة َوَما   ٍء ِف السهَمَواتَ َمنـح ُ لَيـُعحَجَزُه َمنح َشيح ( َوَلوح يـَُؤاَخُذ 44َوال َِف اأَلرحَض إَنهُه َكاَن َعَليماً َقَديراً ) َكاَن اّلِله

ُرُهمح َإََل َأَجٍل ُمَسمًّى فََإَذا رََها َمنح َدابهٍة َوَلَكنح يـَُؤخَ  ُ النهاَس ِبَا َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظهح َ  جَ  اّلِله اَء َأَجُلُهمح فََإنه اّلِله
 (45َكاَن بََعَباَدَه َبَصْياً )

 سورة يــس -36
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َكيَم )1يس ) َتَقيٍم )3( َإنهَك َلَمنح الحُمرحَسَلنَي )2( َوالحُقرحآَن احلَح ( 5( تَنزَيَل الحَعزَيَز الرهَحيَم )4( َعَلى َصَراٍط ُمسح
َثرََهمح فـَُهمح ال يـُؤحَمُنوَن )6أُنَذَر آبَاُؤُهمح فـَُهمح َغاَفُلوَن )لَتُنَذَر قـَوحماً َما  ( َإنها َجَعلحَنا ِف 7( لََقدح َحقه الحَقوحُل َعَلى َأكح

َمُحوَن ) اً َوَمنح َخلح 8َأعحَناَقَهمح أَغحالاًل َفَهَي َإََل اأَلذحقَاَن فـَُهمح ُمقح َ أَيحَديَهمح َسد  اً ( َوَجَعلحَنا َمنح بـَنيح َفَهمح َسد 
َناُهمح فـَُهمح ال يـُبحَصُروَن ) َا تُنَذُر َمنح اتـهَبَع 11( َوَسَواٌء َعَليحَهمح أَأَنَذرحتـَُهمح أَمح ملَح تُنَذرحُهمح ال يـُؤحَمُنوَن )9فََأغحَشيـح ( َإَّنه

ٍر َكَرمٍي ) َر َوَخَشَي الرهمححََن بَالحَغيحَب فـََبشَ رحُه ِبَغحَفَرٍة َوَأجح ُتُب َما َقدهُموا َوآثَاَرُهمح 11الذ َكح ( َإنها ََنحُن َُنحَي الحَموحَتى َوَنكح
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َناُه َِف َإَماٍم ُمَبنٍي ) َصيـح ٍء أحح ( َإذح 13( َواضحَربح هَلُمح َمَثاًل َأصحَحاَب الحَقرحيََة َإذح َجاَءَها الحُمرحَسُلوَن )12وَُكله َشيح
َ َفَكذهبُوُهَُ  ( قَاُلوا َما أَنـحُتمح َإاله َبَشٌر َمثـحلَُنا َوَما 14ا فـََعزهزحنَا بَثَاَلٍث فـََقاُلوا َإنها َإلَيحُكمح ُمرحَسُلوَن )أَرحَسلحَنا َإلَيحَهمح اثـحنَـنيح

َذبُوَن ) ٍء َإنح أَنـحُتمح َإاله َتكح َنا َإاله ( 16( قَاُلوا رَبُـَّنا يـَعحَلُم َإنها َإلَيحُكمح َلُمرحَسُلوَن )15أَنَزَل الرهمححَُن َمنح َشيح َوَما َعَليـح
( قَاُلوا 18( قَاُلوا َإنها َتطَيـهرحنَا َبُكمح لََئنح ملَح تَنتَـُهوا لَنَـرحَُجَنهُكمح َولََيَمسهنهُكمح َمنها َعَذاٌب أَلَيٌم )17الحَبالُغ الحُمَبنُي )

رَُفوَن ) َعى قَاَل يَا قـَوحَم اتهَبُعوا  (19طَائَرُُكمح َمَعُكمح أََئنح ذُكَ رحُُتح َبلح أَنـحُتمح قـَوحٌم ُمسح َوَجاَء َمنح أَقحَصى الحَمَديَنَة َرُجٌل َيسح
َتُدوَن )21الحُمرحَسَلنَي ) راً َوُهمح ُمهح أَُلُكمح َأجح ( َوَما َل ال َأعحُبُد الهَذي َفَطَرّن َوَإلَيحَه تـُرحَجُعوَن 21( اتهَبُعوا َمنح ال َيسح

ُذ َمنح ُدونََه آ22) ( َإّن َ َإذاً َلَفي 23هَلًَة َإنح يُرَدحّن الرهمححَُن َبُضرٍ  ال تـُغحَن َعّنَ  َشَفاَعتـُُهمح َشيحئاً َوال يُنَقُذوَن )( أََأَّتَه
َُعوَن )24َضالٍل ُمَبنٍي ) َنهَة قَاَل يَا لَيحَت قـَوحَمي يـَعحَلُموَن )25( َإّن َ آَمنحُت َبَربَ ُكمح فَاَسح ا ( ِبََ 26( َقيَل ادحُخلح اجلح

َرَمنَي ) ( َوَما أَنزَلحَنا َعَلى قـَوحَمَه َمنح بـَعحَدَه َمنح ُجنٍد َمنح السهَماَء َوَما ُكنها ُمنزََلنَي 27َغَفَر َل َرِبَ  َوَجَعَلَّن َمنح الحُمكح
َرًة َعَلى الحَعَبادَ 29( َإنح َكاَنتح َإاله َصيحَحًة َواَحَدًة فََإَذا ُهمح َخاَمُدوَن )28) َما يَأحتَيَهمح َمنح َرُسوٍل َإاله   ( يَا َحسح

زَئُون ) تَـهح َلُهمح َمنح الحُقُروَن أَنـهُهمح َإلَيحَهمح ال يـَرحَجُعوَن )31َكانُوا بََه َيسح َنا قـَبـح َلكح ( َوَإنح ُكلٌّ َلمها 31( َأملَح يـََروحا َكمح َأهح
يٌع َلَديـحَنا حُمحَضُروَن ) َها َحب اً َفَمنحُه يَأحُكُلوَن )( َوآيٌَة هَلُمح اأَلرحُض الحَميح 32َجََ َنا َمنـح َرجح َناَها َوَأخح يَـيـح ( َوَجَعلحَنا 33َتُة َأحح

ُكُروَن 34َفيَها َجنهاٍت َمنح َنََيٍل َوأَعحَناٍب َوَفجهرحنَا َفيَها َمنح الحُعُيوَن ) ( لََيأحُكُلوا َمنح ََثَرََه َوَما َعَمَلتحُه أَيحَديَهمح أََفال َيشح
( َوآيٌَة هَلُمح اللهيحُل 36اَن الهَذي َخَلَق اأَلزحَواَج ُكلهَها ِمها تـُنحَبُت اأَلرحُض َوَمنح أَنُفَسَهمح َوِمها ال يـَعحَلُموَن )( ُسبححَ 35)

َلُخ َمنحُه النـهَهاَر فََإَذا ُهمح ُمظحَلُموَن ) َديُر الحعَ 37َنسح تَـَقرٍ  هَلَا َذَلَك تـَقح ُس َِتحرَي َلُمسح ( 38زَيَز الحَعَليَم )( َوالشهمح
رََك الحَقَمَر َوال اللهيحُل َساَبُق 39َوالحَقَمَر َقدهرحنَاُه َمَنازََل َحَّته َعاَد َكالحُعرحُجوَن الحَقَدمَي ) ُس يـَنحَبَغي هَلَا َأنح ُتدح ( ال الشهمح

َبُحوَن ) ُحوَن ) ( َوآيٌَة هَلُمح أَنها مَحَلحَنا41النـهَهاَر وَُكلٌّ ِف فـََلٍك َيسح َنا هَلُمح َمنح 41ُذر َيـهتَـُهمح ِف الحُفلحَك الحَمشح ( َوَخَلقح
ًَة َمنها َوَمَتاعاً َإََل َحنٍي 43( َوَإنح َنَشأح نـُغحرَقـحُهمح َفال َصرَيَخ هَلُمح َوال ُهمح يُنَقُذوَن )42َمثحَلَه َما يـَرحَكُبوَن ) ( َإاله َرمحح

َ أَيحَديُكمح َوَما َخلحَفُكمح َلَعلهُكمح تـُرحمَحُوَن )( َوَإَذا َقيَل هَلُمح اتـهُقوا 44) ( َوَما تَأحتَيَهمح َمنح آيٍَة َمنح آيَاَت 45َما بـَنيح
َها ُمعحَرَضنَي ) ُ قَاَل الهَذيَن َكَفُروا لَلهَذيَن آمَ 46َرّبَ َمح َإاله َكانُوا َعنـح ُنوا أَُنطحَعُم َمنح ( َوَإَذا َقيَل هَلُمح أَنَفُقوا ِمها َرَزَقُكمح اّلِله

ُ َأطحَعَمُه َإنح أَنـحُتمح َإاله ِف َضالٍل ُمَبنٍي ) ( َما 48( َويـَُقوُلوَن َمََّت َهَذا الحَوعحُد َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي )47َلوح َيَشاُء اّلِله
َتَطيعُ 49يَنظُُروَن َإاله َصيحَحًة َواَحَدًة تَأحُخُذُهمح َوُهمح ُيََصَ ُموَن ) َلَهمح يـَرحَجُعوَن ( َفال َيسح وَن تـَوحَصَيًة َوال َإََل َأهح

َداَث َإََل َرّبَ َمح يَنَسُلوَن )51) ( قَاُلوا يَا َويـحَلَنا َمنح بـََعثـََنا َمنح َمرحَقَدنَا َهَذا 51( َونَُفَخ َِف الصُّوَر فََإَذا ُهمح َمنح اأَلجح
يٌع َلَديـحَنا حُمحَضُروَن )( َإنح  52َما َوَعَد الرهمححَُن َوَصَدَق الحُمرحَسُلوَن ) ( 53َكاَنتح َإاله َصيحَحًة َواَحَدًة فََإَذا ُهمح َجََ

َنهَة الحيَـوحَم َِف ُشُغٍل فَاَكُهوَن 54فَالحيَـوحَم ال ُتظحَلُم نـَفحٌس َشيحئاً َوال ُِتحَزوحَن َإاله َما ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن ) ( َإنه َأصحَحاَب اجلح
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( َسالٌم 57( هَلُمح َفيَها فَاَكَهٌة َوهَلُمح َما َيدهُعوَن )56ِف َظالٍل َعَلى اأَلرَاَئَك ُمتهَكُئوَن ) ( ُهمح َوأَزحَواُجُهمح 55)
رَُموَن )58قـَوحاًل َمنح َربٍ  َرَحيٍم ) َتاُزوا الحيَـوحَم أَيُـَّها الحُمجح ( َأملَح أَعحَهدح َإلَيحُكمح يَا َبَّن آَدَم َأنح ال تـَعحُبُدوا 59( َوامح

َتَقيٌم )61لشهيحطَاَن َإنهُه َلُكمح َعُدوٌّ ُمَبنٌي )ا ( َوَلَقدح َأَضله َمنحُكمح َجَبالًّ َكَثْياً 61( َوَأنح اعحُبُدوّن َهَذا َصَراٌط ُمسح
َلوحَها الحيَـوحَم ِبَا كُ 63( َهَذَه َجَهنهُم الهَت ُكنُتمح ُتوَعُدوَن )62أَفـََلمح َتُكونُوا تـَعحَقُلوَن ) ُفُروَن )( اصح ( الحيَـوحَم 64نُتمح َتكح

َسُبوَن ) َهُد أَرحُجُلُهمح ِبَا َكانُوا َيكح َنا َعَلى أَعحيَُنَهمح 65ََنحَتُم َعَلى أَفـحَواَهَهمح َوُتَكلَ ُمَنا أَيحَديَهمح َوَتشح ( َوَلوح َنَشاُء َلَطَمسح
َتبَـُقوا الصَ رَاَط فََأَنه يـُبحَصُروَن ) َتطَاُعوا ُمَضي اً َوال يـَرحَجُعوَن ( َوَلوح َنَشاُء 66فَاسح َناُهمح َعَلى َمَكانََتَهمح َفَما اسح َلَمَسخح

َلحَق أََفال يـَعحَقُلوَن )67) ُه ِف اْلح ٌر 68( َوَمنح نـَُعمَ رحُه نـَُنكَ سح َناُه الشَ عحَر َوَما يـَنحَبَغي َلُه َإنح ُهَو َإاله ذَكح ( َوَما َعلهمح
َنا هَلُمح ِمها َعَمَلتح 71نحَذَر َمنح َكاَن َحي اً َوُيََقه الحَقوحُل َعَلى الحَكاَفرَيَن )( لَيُـ 69َوقـُرحآٌن ُمَبنٌي ) ( َأوملَح يـََروحا أَنها َخَلقح

َها يَأحُكُلوَن )71أَيحَديَنا أَنـحَعاماً فـَُهمح هَلَا َماَلُكوَن ) َها رَُكوبـُُهمح َوَمنـح مح َفيَها َمَناَفُع ( َوهلَُ 72( َوَذلهلحَناَها هَلُمح َفَمنـح
ُكُروَن ) َرُهمح َوُهمح هَلُمح 74( َواَّتهَُذوا َمنح ُدوَن اّلِلَه آهَلًَة َلَعلهُهمح يُنَصُروَن )73َوَمَشاَرُب أََفال َيشح َتَطيُعوَن َنصح ( ال َيسح

َناُه َمنح 76عحَلُنوَن )( َفال َُيحزُنحَك قـَوحهُلُمح إَنها نـَعحَلُم َما ُيَسرُّوَن َوَما يُـ 75ُجنٌد حُمحَضُروَن ) ( َأوملَح يـََر اإَلنَساُن أَنها َخَلقح
( ُقلح 78( َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنَسَي َخلحَقُه قَاَل َمنح ُُيحَي الحَعظَاَم َوَهَي َرَميٌم )77ُنطحَفٍة فََإَذا ُهَو َخَصيٌم ُمَبنٌي )

َضَر نَاراً فََإَذا أَنـحُتمح 79ُكلَ  َخلحٍق َعَليٌم )ُُيحَييَها الهَذي أَنَشَأَها أَوهَل َمرهٍة َوُهَو بَ  ( الهَذي َجَعَل َلُكمح َمنح الشهَجَر اأَلخح
الهُق الحَعَليُم  ( َأَولَيحَس الهَذي َخَلَق السهَمَواتَ 81َمنحُه ُتوَقُدوَن ) َواأَلرحَض بََقاَدٍر َعَلى َأنح َُيحُلَق َمثـحَلُهمح بـََلى َوُهَو اْلَح

َا أَمحرُُه َإَذا أَرَاَد َشيحئاً َأنح يـَُقوَل َلُه ُكنح فـََيُكوُن )( إَ 81) ٍء َوَإلَيحَه 82َّنه ( َفُسبحَحاَن الهَذي بََيَدَه َمَلُكوُت ُكلَ  َشيح
 (83تـُرحَجُعوَن )

 سورة الصافات -37
 بسم هللا الرمحن الرحيم

راً )1َوالصهافهاَت َصف اً ) راً )( فَالته 2( فَالزهاَجَراَت َزجح َواأَلرحَض  ( َربُّ السهَمَواتَ 4( َإنه َإهَلَُكمح َلَواَحٌد )3الََياَت ذَكح
نَـُهَما َوَربُّ الحَمَشارََق ) نـحَيا َبزَيَنٍة الحَكَواَكَب )5َوَما بـَيـح ( 7( َوَحفحظاً َمنح ُكلَ  َشيحطَاٍن َمارٍَد )6( َإنها زَيـهنها السهَماَء الدُّ

َذُفوَن َمنح ُكلَ  َجاَنٍب )ال َيسهمهُعوَن َإََل  ( َإاله َمنح َخَطَف 9( ُدُحوراً َوهَلُمح َعَذاٌب َواَصٌب )8 الحَمإٍل اأَلعحَلى َويـُقح
طحَفَة فَأَتـحبَـَعُه َشَهاٌب ثَاَقٌب ) َناُهمح َمنح َطنٍي الزَ 11اْلَح َنا َإنها َخَلقح َتَهمح أَُهمح َأَشدُّ َخلحقاً أَمح َمنح َخَلقح تَـفح ٍب ( فَاسح

َخُروَن )11) ُروا ال َيذحُكُروَن )12( َبلح َعَجبحَت َوَيسح َخُروَن )13( َوَإَذا ذُكَ  َتسح ( َوقَاُلوا َإنح 14( َوَإَذا رََأوحا آيًَة َيسح
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ٌر ُمَبنٌي ) ُعوثُوَن )15َهَذا َإاله َسحح َنا وَُكنها تـَُراباً َوَعظَاماً أَئَنها َلَمبـح ( ُقلح نـََعمح 17ا اأَلوهُلوَن )( َأَوآبَاُؤنَ 16( أََئَذا َمتـح
َرٌة َواَحَدٌة فََإَذا ُهمح يَنظُُروَن )18َوأَنـحُتمح َداَخُروَن ) َا َهَي َزجح يَن )19( فََإَّنه ( َهَذا 21( َوقَاُلوا يَا َويـحَلَنا َهَذا يـَوحُم الدَ 

بُوَن ) ُشُروا الهَذيَن 21يـَوحُم الحَفصحَل الهَذي ُكنُتمح بََه ُتَكذَ  ( َمنح ُدوَن 22ظََلُموا َوأَزحَواَجُهمح َوَما َكانُوا يـَعحُبُدوَن )( احح
َحيَم ) ُدوُهمح َإََل َصرَاَط اجلَح ُئوُلوَن )23اّلِلَه فَاهح ( َبلح ُهمح 25( َما َلُكمح ال يـَتَـَناَصُروَن )24( َوَقُفوُهمح إَنـهُهمح َمسح

َلُموَن ) َتسح ( قَاُلوا َإنهُكمح ُكنُتمح تَأحُتونـََنا َعنح الحَيَمنَي 27َلى بـَعحٍض يـََتَساَءُلوَن )( َوأَقـحَبَل بـَعحُضُهمح عَ 26الحيَـوحَم ُمسح
( َفَحقه 31( َوَما َكاَن لََنا َعَليحُكمح َمنح ُسلحطَاٍن َبلح ُكنُتمح قـَوحماً طَاَغنَي )29( قَاُلوا َبلح ملَح َتُكونُوا ُمؤحَمَننَي )28)

َنا قـَوحُل رَب ََنا َإنها ََتَُكوَن )32( فََأغحَويـحَناُكمح إَنها ُكنها َغاَويَن )31َلَذائَُقوَن ) َعَليـح ( 33( فََإنـهُهمح يـَوحَمَئٍذ ِف الحَعَذاَب ُمشح
رََمنَي ) َعُل بَالحُمجح ربُوَن )34َإنها َكَذَلَك نـَفح َتكح ُ َيسح ُقوُلوَن أَئَنها لََتارَُكوا ( َويَـ 35( َإنـهُهمح َكانُوا َإَذا َقيَل هَلُمح ال إََلَه َإاله اّلِله

قَ  َوَصدهَق الحُمرحَسَلنَي )36آهَلََتَنا َلَشاَعٍر َُمحُنوٍن ) ( َوَما 38( إَنهُكمح َلَذائَُقو الحَعَذاَب األَلَيَم )37( َبلح َجاَء بَاحلَح
َلَصنَي 39ُِتحَزوحَن َإاله َما ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن ) ( فـََواَكُه َوُهمح 41( أُوحلََئَك هَلُمح رَزحٌق َمعحُلوٌم )41)( َإاله َعَباَد اّلِلَه الحُمخح

َرُموَن ) ( 45( ُيطَاُف َعَليحَهمح َبَكأحٍس َمنح َمَعنٍي )44( َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابََلنَي )43( ِف َجنهاَت النهَعيَم )42ُمكح
ٍة لَلشهارََبنَي ) (  48( َوَعنحَدُهمح قَاَصَراُت الطهرحَف َعنٌي )47َها يُنَزُفوَن )( ال َفيَها َغوحٌل َوال ُهمح َعنـح 46بـَيحَضاَء َلذه
ُنوٌن ) ( قَاَل قَاَئٌل َمنـحُهمح َإّن َ َكاَن َل َقرَيٌن 51( فَأَقـحَبَل بـَعحُضُهمح َعَلى بـَعحٍض يـََتَساَءُلوَن )49َكأَنـهُهنه بـَيحٌض َمكح

َقنَي )51) َنا وَُكنها تـُرَاباً َوَعظَاماً أَئَنها َلَمَديُنوَن )( أَ 52( يـَُقوُل أَئَنهَك َلَمنح الحُمَصدَ  ( قَاَل َهلح أَنـحُتمح 53َئَذا َمتـح
َحيَم )54ُمطهَلُعوَن ) َت لَتُـرحَديَن )55( فَاطهَلَع فـََرآُه ِف َسَواَء اجلَح ( َوَلوحال نَعحَمُة َرِبَ  َلُكنُت 56( قَاَل تَاّلِلَه َإنح َكدح

َضرَيَن ) َبنَي )58( أََفَما ََنحُن ِبَيَ َتنَي )57َمنح الحُمحح تـَتَـَنا اأُلوََل َوَما ََنحُن ِبَُعذه ( َإنه َهَذا هَلَُو الحَفوحُز 59( َإاله َموح
ٌر نـُُزاًل أَمح َشَجَرُة الزهقُّوَم )61( َلَمثحَل َهَذا فـَلحيَـعحَملح الحَعاَمُلوَن )61الحَعَظيُم ) َنًة ( َإنها َجَعلح 62( أََذَلَك َخيـح َناَها َفتـح

َحيَم )63لَلظهاَلَمنَي ) َل اجلَح ( فََإنـهُهمح آلَكُلوَن 65( طَلحُعَها َكأَنهُه ُرُءوُس الشهَياَطنَي )64( َإنـهَها َشَجَرٌة ََّتحرُُج ِف َأصح
َها الحُبطُوَن ) َها َفَمالَُئوَن َمنـح يٍم 66َمنـح َها َلَشوحباً َمنح محََ َحيَم )67)( ُُثه َإنه هَلُمح َعَليـح ( 68( ُُثه َإنه َمرحَجَعُهمح إٍلََل اجلَح
َرُعوَن )69َإنـهُهمح أَلحَفوحا آبَاَءُهمح َضالَ نَي ) ثـَُر اأَلوهَلنَي )71( فـَُهمح َعَلى آثَارََهمح يـُهح َلُهمح َأكح ( 71( َوَلَقدح َضله قـَبـح
َلَصنَي )73اَن َعاَقَبُة الحُمنَذرَيَن )( فَانظُرح َكيحَف كَ 72َوَلَقدح أَرحَسلحَنا َفيَهمح ُمنَذرَيَن ) ( 74( َإاله َعَباَد اّلِلَه الحُمخح

َلُه َمنح الحَكرحَب الحَعَظيَم )75َوَلَقدح نَاَدانَا نُوٌح فـََلَنعحَم الحُمَجيُبوَن ) َناُه َوَأهح ( َوَجَعلحَنا ُذر َيـهَتُه ُهمح الحَباَقنَي 76( َوََنهيـح
َنا َعَليحَه 77) َسَننَي )79( َسالٌم َعَلى نُوٍح َِف الحَعاَلَمنَي )78َِف اآلَخرَيَن )( َوتـَرَكح ( 81( َإنها َكَذَلَك ََنحزَي الحُمحح

( َإذح َجاَء رَبهُه بََقلحٍب 83( َوَإنه َمنح َشيَعَتَه إٍلبـحَراَهيَم )82( ُُثه َأغحَرقـحَنا اآلَخرَيَن )81َإنهُه َمنح َعَباَدنَا الحُمؤحَمَننَي )
( َفَما ظَنُُّكمح َبَربَ  86( أَئَفحكاً آهَلًَة ُدوَن اّلِلَه تُرَيُدوَن )85( َإذح قَاَل ألَبَيَه َوقـَوحَمَه َماَذا تـَعحُبُدوَن )84َليٍم )سَ 
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َبرَيَن )89( فـََقاَل َإّن َ َسَقيٌم )88( فـََنَظَر َنظحَرًة ِف النُُّجوَم )87الحَعاَلَمنَي ) ( فـَرَاَغ َإََل 91( فـَتَـَولهوحا َعنحُه ُمدح
( فَأَقـحبَـُلوا َإلَيحَه يَزَفُّوَن 93( فـَرَاَغ َعَليحَهمح َضرحباً بَالحَيَمنَي )92( َما َلُكمح ال تَنَطُقوَن )91آهَلََتَهمح فـََقاَل َأال تَأحُكُلوَن )

ُ َخَلَقُكمح َوَما تـَعحَمُلوَن )95( قَاَل أَتـَعحُبُدوَن َما تـَنحَحُتوَن )94) َحيَم 96( َواّلِله َياناً فَأَلحُقوُه ِف اجلَح ( قَاُلوا ابـحُنوا َلُه بـُنـح
َفَلنَي )97) َديَن )98( فََأرَاُدوا بََه َكيحداً َفَجَعلحَناُهمح اأَلسح ( َربَ  َهبح َل َمنح 99( َوقَاَل َإّن َ َذاَهٌب َإََل َرِبَ  َسيَـهح

فـََلمها بـََلَغ َمَعُه السهعحَي قَاَل يَا بـَُّنه َإّن َ أََرى ِف الحَمَناَم َأّن َ  (111( فـََبشهرحنَاُه بَُغالٍم َحَليٍم )111الصهاحَلَنَي )
ُ َمنح الصهاَبرَيَن ) َلَما 112أَذحَِبَُك فَانظُرح َماَذا تـََرى قَاَل يَا أََبَت افـحَعلح َما تـُؤحَمُر َسَتَجُدّن َإنح َشاَء اّلِله ( فـََلمها َأسح

َسَننَي )114( َونَاَديـحَناُه َأنح يَا َإبـحرَاَهيُم )113َوتـَلهُه لَلحَجَبنَي ) يَا َإنها َكَذَلَك ََنحزَي الحُمحح ( 115( َقدح َصدهقحَت الرُّؤح
َنا َعَليحَه ِف اآلَخرَيَن )117( َوَفَديـحَناُه َبَذبحٍح َعَظيٍم )116َإنه َهَذا هَلَُو الحَبالُء الحُمَبنُي )  ( َسالٌم َعَلى118( َوتـَرَكح

َسَننَي )119َإبـحَراَهيَم ) َحَق نََبي اً َمنح 111( َإنهُه َمنح َعَباَدنَا الحُمؤحَمَننَي )111( َكَذَلَك ََنحزَي الحُمحح ( َوَبشهرحنَاُه بََإسح
َسَه مُ 112الصهاحَلَنَي ) َحَق َوَمنح ُذر َيهَتَهَما حُمحَسٌن َوظَامَلٌ لَنَـفح َنا َعَليحَه َوَعَلى َإسح ( َوَلَقدح َمنَـنها َعَلى 113َبنٌي )( َوبَارَكح

َناُُهَا َوقـَوحَمُهَما َمنح الحَكرحَب الحَعَظيَم )114ُموَسى َوَهاُروَن ) ( َوَنَصرحنَاُهمح َفَكانُوا ُهمح الحَغالََبنَي 115( َوََنهيـح
َتَبنَي )116) َناُُهَا الحَكَتاَب الحُمسح َتَقيَم )( َوَهَديـحَناُُهَا الصَ َراَط الحمُ 117( َوآتـَيـح َنا َعَليحَهَما َِف 118سح ( َوتـَرَكح

َسَننَي )121( َسالٌم َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن )119اآلَخرَيَن ) ( َإنـهُهَما َمنح َعَباَدنَا 121( َإنها َكَذَلَك ََنحزَي الحُمحح
ُعوَن بـَعحاًل َوَتَذُروَن 124َه َأال تـَتـهُقوَن )( َإذح قَاَل لََقوحمَ 123( َوَإنه إَلحَياَس َلَمنح الحُمرحَسَلنَي )122الحُمؤحَمَننَي ) ( أََتدح

َالََقنَي ) َسَن اْلح َ رَبهُكمح َوَربه آبَاَئُكمح اأَلوهَلنَي )125َأحح َضُروَن )126( اّلِله ( َإاله 127( َفَكذهبُوُه فََإنـهُهمح َلُمحح
َلَصنَي ) َنا َعَليحَه ِف 128َعَباَد اّلِلَه الحُمخح ( َإنها َكَذَلَك 131( َسالٌم َعَلى َإلح يَاَسنَي )129اآلَخرَيَن ) ( َوتـَرَكح

َسَننَي ) َلُه 133( َوَإنه ُلوطاً َلَمنح الحُمرحَسَلنَي )132( َإنهُه َمنح َعَباَدنَا الحُمؤحَمَننَي )131ََنحزَي الحُمحح َناُه َوأَهح ( َإذح ََنهيـح
ََعنَي ) َبَحنَي 136( ُُثه َدمهرحنَا اآلَخرَيَن )135اَبرَيَن )( َإاله َعُجوزاً ِف الحغَ 134َأَجح ( َوَإنهُكمح لََتُمرُّوَن َعَليحَهمح ُمصح

ُحوَن 139( َوَإنه يُوُنَس َلَمنح الحُمرحَسَلنَي )138( َوبَاللهيحَل أََفال تـَعحَقُلوَن )137) ( َإذح أََبَق َإََل الحُفلحَك الحَمشح
َحَضنَي )( َفَساَهَم َفَكاَن َمنح 141) ُوُت َوُهَو ُمَليٌم )141الحُمدح ( فـََلوحال أَنهُه َكاَن َمنح 142( فَالحتَـَقَمُه احلح

َعُثوَن )143الحُمَسبَ َحنَي ) نَاُه بَالحَعَراَء َوُهَو َسَقيٌم )144( لَلََبَث ِف َبطحَنَه َإََل يـَوحَم يـُبـح َنا َعَليحَه 145( فـََنَبذح ( َوأَنـحَبتـح
( 148( فَآَمُنوا َفَمتـهعحَناُهمح َإََل َحنٍي )147( َوأَرحَسلحَناُه َإََل َمائََة أَلحٍف َأوح يَزَيُدوَن )146َطنٍي )َشَجَرًة َمنح يـَقح 

َتَهمح أَلََربَ َك الحبَـَناُت َوهَلُمح الحبَـُنوَن ) تَـفح َنا الحَمالَئَكَة َإنَاثاً َوُهمح َشاَهُدوَن )149فَاسح مح َمنح ( َأال َإنـههُ 151( أَمح َخَلقح
ُ َوَإنـهُهمح َلَكاَذبُوَن )151َإفحَكَهمح لَيَـُقوُلوَن ) ( َما َلُكمح  153( أَاصحطََفى الحبَـَناَت َعَلى الحَبَننَي )152( َوَلَد اّلِله
نُتمح ( فَأحتُوا َبَكَتاَبُكمح َإنح كُ 156( أَمح َلُكمح ُسلحطَاٌن ُمَبنٌي )155( أََفال َتذَكهُروَن )154َكيحَف حَتحُكُموَن )
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َضُروَن )157َصاَدَقنَي ) َنهُة َإنـهُهمح َلُمحح َنهَة َنَسباً َولََقدح َعَلَمتح اجلح َ اجلح َنُه َوبـَنيح ( ُسبحَحاَن اّلِلَه َعمها 158( َوَجَعُلوا بـَيـح
َلَصنَي )159َيَصُفوَن ) ( 162أَنـحُتمح َعَليحَه بََفاتََننَي )( َما 161( فََإنهُكمح َوَما تـَعحُبُدوَن )161( َإاله َعَباَد اّلِلَه الحُمخح

َحيَم ) ُن الصهافُّوَن )164( َوَما َمنها َإاله َلُه َمَقاٌم َمعحُلوٌم )163َإاله َمنح ُهَو َصاَل اجلَح ( َوَإنها 165( َوَإنها لََنحح
ُن الحُمَسبَ ُحوَن ) راً َمنح اأَلوهَلنَي )( َلوح َأنه َعنحَدنَ 167( َوَإنح َكانُوا لَيَـُقوُلوَن )166لََنحح ( َلُكنها َعَباَد اّلِلَه 168ا ذَكح

َلَصنَي ) ( َإنـهُهمح 171( َوَلَقدح َسبَـَقتح َكَلَمتُـَنا لََعَباَدنَا الحُمرحَسَلنَي )171( َفَكَفُروا بََه َفَسوحَف يـَعحَلُموَن )169الحُمخح
ُهمح َحَّته َحنيٍ  )173ُبوَن )( َوَإنه ُجنَدنَا هَلُم الحَغالَ 172هَلُمح الحَمنُصوُروَن ) ( َوأَبحَصرحُهم َفَسوحَف 174( فـَتَـَوله َعنـح

تَـعحَجُلوَن )175يـُبحَصُروَن ) ( َوتـََوله 177( فََإَذا نـََزَل َبَساَحَتَهمح َفَساَء َصَباُح الحُمنَذرَيَن )176( أَفََبَعَذابََنا َيسح
( 181( ُسبحَحاَن رَبَ َك َربَ  الحَعزهَة َعمها َيَصُفونَ  )179بحَصُروَن )( َوأَبحَصرح َفَسوحَف يُـ 178َعنـحُهمح َحَّته َحنٍي )

ُد ّلَِلَه َرب َ 181َوَسالٌم َعَلى الحُمرحَسَلنَي ) مح  ( 182الحَعاَلَمنَي ) ( َواحلَح

 سورة ص -38
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َر ) َنا َمنح قـَبحَلَهمح َمنح قـَرحٍن فـََناَدوحا َوالَت 2زهٍة َوَشَقاٍق )( َبلح الهَذيَن َكَفُروا ِف عَ 1ص َوالحُقرحآَن َذي الذ َكح َلكح ( َكمح أَهح
( َأَجَعَل اآلهَلََة َإهَلاً 4( َوَعَجُبوا َأنح َجاَءُهمح ُمنحَذٌر َمنـحُهمح َوقَاَل الحَكاَفُروَن َهَذا َساَحٌر َكذهاٌب )3َحنَي َمَناٍص )

ٌء ُعَجا ٌء يـَُراُد 5ٌب )َواَحداً َإنه َهَذا َلَشيح ُهمح َأنح امحُشوا َواصحربُوا َعَلى آهَلََتُكمح َإنه َهَذا َلَشيح ( َوانطََلَق الحَمأل َمنـح
َتالٌق )6) ُر َمنح بـَيحَنَنا َبلح ُهمح ِف َشكٍ  مَ 7( َما َسََعحَنا َّبََذا ِف الحَملهَة اآلَخَرَة َإنح َهَذا َإاله اخح نح ( َأُؤنزََل َعَليحَه الذ َكح

رَي َبلح َلمها َيُذوُقوا َعَذاَب ) ََة رَبَ َك الحَعزَيَز الحَوههاَب )8ذَكح  ( أَمح هَلُمح ُملحُك السهَمَواتَ 9( أَمح َعنحَدُهمح َخَزاَئُن َرمحح
َباَب ) نَـُهَما فـَلحيَـرحتـَُقوا ِف اأَلسح ُزوٌم َمنح 11َواأَلرحَض َوَما بـَيـح َزاَب )( ُجنٌد َما ُهَناَلَك َمهح َلُهمح 11اأَلحح ( َكذهَبتح قـَبـح

تَاَد ) زَاُب )12قـَوحُم نُوٍح َوَعاٌد َوَفرحَعوحُن ُذو اأَلوح لََئَك اأَلحح ( َإنح ُكلٌّ 13( َوََثُوُد َوقـَوحُم ُلوٍط َوَأصحَحاُب األَيحَكَة أُوح
( َوقَاُلوا رَبـهَنا 15َصيحَحًة َواَحَدًة َما هَلَا َمنح فـََواٍق )( َوَما يَنظُُر َهُؤالَء َإاله 14َإاله َكذهَب الرُُّسَل َفَحقه َعَقاَب )

َساَب ) ( 17( اصحربح َعَلى َما يـَُقوُلوَن َواذحُكرح َعبحَدنَا َداُووَد َذا األَيحَد َإنهُه أَوهاٌب )16َعجَ لح لََنا َقطهَنا قـَبحَل يـَوحَم احلَح
ََباَل َمَعُه ُيَسبَ حح  رَاَق )َإنها َسخهرحنَا اجلح َر حَمحُشورًَة ُكلٌّ َلُه أَوهاٌب )18َن بَالحَعَشيَ  َواإَلشح ( َوَشَددحنَا ُملحَكُه 19( َوالطهيـح

طَاَب ) َل اْلَح َمَة َوَفصح كح َناُه احلَح َراَب )21َوآتـَيـح َم َإذح َتَسوهُروا الحَمحح صح ( َإذح َدَخُلوا َعَلى َداُووَد 21( َوَهلح أَتَاَك نـََبأُ اْلَح
َدنَ فـَفَ  َططح َواهح قَ  َوال ُتشح نَـَنا بَاحلَح ُكمح بـَيـح َماَن بـََغى بـَعحُضَنا َعَلى بـَعحٍض فَاحح ُهمح قَاُلوا ال ََّتَفح َخصح ا َإََل َسَواَء زََع َمنـح



154 
 

َفلحَنيَها22الصَ رَاَط ) ُعوَن نـَعحَجًة َوَلَ نـَعحَجٌة َواَحَدٌة فـََقاَل َأكح ٌع َوَتسح طَاَب  ( َإنه َهَذا َأَخي َلُه َتسح َوَعزهّن ِف اْلَح
َُلطَاَء لََيبحَغي بـَعحُضُهمح َعَلى بَـ 23) عحٍض َإاله الهَذيَن ( قَاَل َلَقدح ظََلَمَك َبُسَؤاَل نـَعحَجَتَك َإََل نََعاَجَه َوَإنه َكَثْياً َمنح اْلح

َا فَـ  تَـغحَفَر رَبهُه َوَخره رَاَكعاً َوأَنَاَب )آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َوقََليٌل َما ُهمح َوَظنه َداُووُد أَّنه ( فـََغَفرحنَا َلُه 24تَـنهاُه فَاسح
َن َمآٍب ) َ النهاَس 25َذَلَك َوَإنه َلُه َعنحَدنَا َلزُلحَفى َوُحسح ُكمح بـَنيح ( يَا َداُووُد إَنها َجَعلحَناَك َخَليَفًة ِف اأَلرحَض فَاحح

ََوى قَ  َوال تـَتهَبعح اهلح فـَُيَضلهَك َعنح َسَبيَل اّلِلَه َإنه الهَذيَن َيَضلُّوَن َعنح َسَبيَل اّلِلَه هَلُمح َعَذاٌب َشَديٌد ِبَا َنُسوا يـَوحَم  بَاحلَح
َساَب ) نَـُهَما بَاَطالً َذَلَك َظنُّ الهَذيَن َكَفُروا فـََويحٌل لَلهَذينَ 26احلَح َنا السهَماَء َواأَلرحَض َوَما بـَيـح َكَفُروا َمنح   ( َوَما َخَلقح

َسَديَن ِف اأَلرحَض أَمح ََنحَعُل الحُمتهَقنَي َكالحُفجه 27النهاَر ) (  28اَر )( أَمح ََنحَعُل الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َكالحُمفح
ُلوا األَ  بـهُروا آيَاتََه َولََيَتذَكهَر أُوح َنا َلَداُووَد ُسَليحَماَن نَعحَم الحَعبحُد َإنهُه 29لحَباَب )َكَتاٌب أَنَزلحَناُه َإلَيحَك ُمَباَرٌك لََيده ( َوَوَهبـح

ََياُد )31َأوهاٌب ) َر َرِبَ  َحَّته 31( َإذح ُعَرَض َعَليحَه بَالحَعَشيَ  الصهاَفَناُت اجلح ْيحَ َعنح ذَكح َببحُت ُحبه اْلَح ( فـََقاَل َإّن َ َأحح
َجاَب ) حاً بَالسُّوَق َواأَلعحَناَق )( ُردُّوهَ 32تـََواَرتح بَاحلَح َنا َعَلى  33ا َعَليه َفطََفَق َمسح ( َوَلَقدح فـَتَـنها ُسَليحَماَن َوأَلحَقيـح

( قَاَل َربَ  اغحَفرح َل َوَهبح َل ُملحكاً ال يـَنحَبَغي أَلَحٍد َمنح بـَعحَدي إَنهَك أَنحَت الحَوههاُب 34ُكرحَسيَ َه َجَسداً ُُثه أَنَاَب )
( َوآَخرَيَن 37( َوالشهَياَطنَي ُكله بـَنهاٍء َوَغوهاٍص )36َسخهرحنَا َلُه الر َيَح َِتحرَي بََأمحرََه ُرَخاًء َحيحُث َأَصاَب )( فَ 35)

َفاَد ) ُننح أَوح أَمحَسكح بََغْيحَ َحَساٍب )38ُمَقرهَننَي ِف اأَلصح َن ( َوَإنه َلُه َعنحَدنَا َلزُلح 39( َهَذا َعطَاُؤنَا فَامح َفى َوُحسح
َلَك َهَذا 41( َواذحُكرح َعبحَدنَا أَيُّوَب َإذح نَاَدى رَبهُه َأّن َ َمسهَّن الشهيحطَاُن بَُنصحٍب َوَعَذاٍب )41َمآٍب ) ( ارحُكضح بَرَجح

ًَة َمنها َوذَكح 42ُمغحَتَسٌل بَارٌَد َوَشَراٌب ) َلُه َوَمثـحَلُهمح َمَعُهمح َرمحح َنا َلُه أَهح ( َوُخذح بََيَدَك 43َرى أُلوحَل األَلحَباَب )( َوَوَهبـح
نَاُه َصاَبراً نَعحَم الحَعبحُد َإنهُه أَوهاٌب ) َحَق 44َضغحثاً فَاضحَربح بََه َوال حَتحَنثح َإنها َوَجدح ( َواذحُكرح َعَباَدنَا إبـحرَاَهيَم َوَإسح

لَ 45َويـَعحُقوَب أُوحَل األَيحَدي َواألَبحَصاَر ) َرى الدهاَر )( َإنها َأخح َناُهمح َِبَاَلَصٍة ذَكح ( َوَإنـهُهمح َعنحَدنَا َلَمنح 46صح
َياَر ) َ اأَلخح َياَر )47الحُمصحطََفنيح َل وَُكلٌّ َمنح اأَلخح َاَعيَل َوالحَيَسَع َوَذا الحَكفح ٌر َوَإنه لَلحُمتهَقنَي 48( َواذحُكرح َإَسح ( َهَذا ذَكح

َن َمآٍب ) ُعوَن َفيَها بََفاَكَهٍة َكَثْيٍَة َوَشَراٍب 51ٍن ُمَفتهَحًة هَلُمح األَبـحَواُب )( َجنهاَت َعدح 49حلَُسح ( ُمتهَكَئنَي َفيَها َيدح
َساَب )52( َوَعنحَدُهمح قَاَصَراُت الطهرحَف أَتـحرَاٌب )51) ( َإنه َهَذا َلرَزحقـَُنا َما َلُه َمنح 53( َهَذا َما تُوَعُدوَن لَيَـوحَم احلَح

َلوحنـََها فََبئحَس الحَمَهاُد )55( َهَذا َوَإنه لَلطهاَغنَي َلَشره َمآٍب )54نـََفاٍد ) يٌم 56( َجَهنهَم َيصح ( َهَذا فـَلحَيُذوُقوُه محََ
َلَه أَزحَواٌج )57َوَغسهاٌق ) َتَحٌم َمَعُكمح ال َمرحَحباً َّبَمح َإنـهُهمح َصاُلوا النه 58( َوآَخُر َمنح َشكح ( 59اَر )( َهَذا فـَوحٌج ُمقح

ُتُموُه لََنا فََبئحَس الحَقَراُر ) َم لََنا َهَذا َفزَدحُه َعَذاباً َضعحفاً 61قَاُلوا َبلح أَنـحُتمح ال َمرحَحباً َبُكمح أَنـحُتمح َقدهمح ( قَاُلوا رَبـهَنا َمنح َقده
َراَر )( َوقَاُلوا َما لََنا ال نـََرى رََجااًل ُكنها نـَُعدُُّهمح َمنح األَ 61ِف النهاَر ) رَي اً أَمح زَاَغتح َعنـحُهمح 62شح نَاُهمح َسخح ( أَاَّتهَذح
َل النهاَر )63األَبحَصاُر ) ُ الحَواَحُد الحَقههاُر 64( َإنه َذَلَك حلََقٌّ ََّتَاُصُم َأهح َا أَنَا ُمنَذٌر َوَما َمنح َإَلٍه َإاله اّلِله ( ُقلح َإَّنه
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نَـُهَما الحَعزَيُز الحَغفهاُر )َواأَلرحَض وَ  ( َربُّ السهَمَواتَ 65) ( أَنـحُتمح َعنحُه ُمعحَرُضوَن 67( ُقلح ُهَو نـََبأٌ َعَظيٌم )66َما بـَيـح
َا أَنَا َنَذيٌر ُمَبنٌي )69( َما َكاَن َل َمنح َعلحٍم بَالحَمإٍل اأَلعحَلى َإذح َُيحَتَصُموَن )68) ( َإذح 71( َإنح يُوَحى َإَله َإاله أَّنه

ُت َفيَه َمنح ُروَحي فـََقُعوا َلُه َساَجَديَن 71َك لَلحَمالَئَكَة َإّن َ َخاَلٌق َبَشراً َمنح َطنٍي )قَاَل رَبُّ  ( فََإَذا َسوهيـحُتُه َونـََفخح
َُعوَن )72) بَـَر وََكاَن َمنح الحَكاَفرَيَن )73( َفَسَجَد الحَمالَئَكُة ُكلُُّهمح َأَجح َتكح ا َإبحَليُس َما ( قَاَل يَ 74( َإاله َإبحَليَس اسح

بَـرحَت أَمح ُكنَت َمنح الحَعاَلنَي ) َتكح ُجَد َلَما َخَلقحُت بََيَديه أَاسح َتَّن َمنح نَاٍر 75َمنَـَعَك َأنح َتسح ٌر َمنحُه َخَلقح ( قَاَل أَنَا َخيـح
َتُه َمنح َطنٍي ) َها فََإنهَك َرَجيٌم )76َوَخَلقح رُجح َمنـح يَن )( َوَإنه َعَليحَك لَ 77( قَاَل فَاخح ( قَاَل َربَ  78عحَنَت َإََل يـَوحَم الدَ 

َعُثوَن ) ( قَاَل فََبَعزهَتَك 81( َإََل يـَوحَم الحَوقحَت الحَمعحُلوَم )81( قَاَل فََإنهَك َمنح الحُمنَظرَيَن )79فَأَنَظرحّن َإََل يـَوحَم يـُبـح
ََعنَي ) َلَصنَي )( َإاله َعَباَدَك َمنـحُهمح الحمُ 82ألغحوَيـَنـهُهمح َأَجح قه أَُقوُل )83خح قُّ َواحلَح ( ألَمحأَلنه َجَهنهَم 84( قَاَل فَاحلَح

ََعنَي ) ٍر َوَما أَنَا َمنح الحُمَتَكلَ َفنَي )85َمنحَك َوِمهنح تََبَعَك َمنـحُهمح َأَجح أَُلُكمح َعَليحَه َمنح َأجح ( َإنح ُهَو َإاله 86( ُقلح َما َأسح
ٌر لَلحَعاَلَمنَي )  (88َولَتَـعحَلُمنه نـََبَأُه بـَعحَد َحنٍي ) (87ذَكح
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

َكيَم ) يَن )( َإنها أَنَزلحَنا َإلَيحَك الح 1تـَنحزَيُل الحَكَتاَب َمنح اّلِلَه الحَعزَيَز احلَح قَ  فَاعحُبدح اّلِلَه ُُمحَلصاً َلُه الدَ  ( َأال ّلَِلَه 2َكَتاَب بَاحلَح
لََياَء َما نـَعحُبُدُهمح َإاله لَيُـَقر َبُونَا َإََل اّلِلَه زُلح  َاَلُص َوالهَذيَن اَّتهَُذوا َمنح ُدونََه أَوح يُن اْلح نَـُهمح ِف َما الدَ  َ َُيحُكُم بـَيـح َفى َإنه اّلِله

َدي َمنح ُهَو َكاَذٌب َكفهاٌر )ُهمح  َ ال يـَهح ُ َأنح يـَتهَخَذ َوَلداً الصحطََفى ِمها َُيحُلُق َما 3َفيَه َُيحَتَلُفوَن َإنه اّلِله ( َلوح أَرَاَد اّلِله
ُ الحَواَحُد الحَقههاُر ) قَ  ُيكَ  ( َخَلَق السهَمَواتَ 4َيَشاُء ُسبحَحانَُه ُهَو اّلِله و َُر اللهيحَل َعَلى النـهَهاَر َوُيَكو َُر َواأَلرحَض بَاحلَح

َس َوالحَقَمَر ُكلٌّ ََيحرَي أَلَجٍل ُمَسمًّى َأال ُهَو الحَعزَيُز الحَغفهاُر ) ( َخَلَقُكمح َمنح 5النـهَهاَر َعَلى اللهيحَل َوَسخهَر الشهمح
َها َزوحَجَها َوأَنـحَزَل َلُكمح مَ  ٍس َواَحَدٍة ُُثه َجَعَل َمنـح نح األَنـحَعاَم ََثَانََيَة أَزحَواٍج َُيحُلُقُكمح َِف ُبطُوَن أُمهَهاَتُكمح َخلحقاً َمنح نـَفح

َرُفوَن ) ُ رَبُُّكمح لَُه الحُملحُك ال إََلَه َإاله ُهَو فََأَنه ُتصح َ 6بـَعحَد َخلحٍق ِف ظُُلَماٍت َثالٍث َذَلُكمح اّلِله ُفُروا فََإنه اّلِله ( َإنح َتكح
َرى ُُثه َإََل َغَّنٌّ عَ  ُكُروا يـَرحَضُه َلُكمح َوال َتزَُر َوازَرٌَة َوزحَر ُأخح َر َوَإنح َتشح رَبَ ُكمح َمرحَجُعُكمح نحُكمح َوال يـَرحَضى لََعَباَدَه الحُكفح

ُضرٌّ َدَعا رَبهُه ُمَنيباً َإلَيحَه ُُثه َإَذا َخوهَلُه ( َوَإَذا َمسه اإَلنحَساَن 7فـَيُـَنبَ ُئُكمح ِبَا ُكنحُتمح تـَعحَمُلوَن َإنهُه َعَليٌم َبَذاَت الصُُّدوَر )
ُعو َإلَيحَه َمنح قـَبحُل َوَجَعَل ّلَِلَه أَنحَداداً لَُيَضله َعنح َسَبيَلَه ُقلح ََتَته  رََك قََليالً َإنهَك َمنح نَعحَمًة َمنحُه َنَسَي َما َكاَن َيدح عح َبُكفح

َحاَب النهاَر ) َتَوي ( أَمهنح هُ 8َأصح ََة رَب ََه ُقلح َهلح َيسح َو قَاَنٌت آنَاَء اللهيحَل َساَجداً َوقَاَئماً َُيحَذُر اآلَخرََة َويـَرحُجو َرمحح
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َا يـََتذَكهُر أُوحُلوا األَلحَباَب ) ُكمح لَلهَذيَن ( ُقلح يَا َعَباَد الهَذيَن آَمُنوا اتـهُقوا رَبه 9الهَذيَن يـَعحَلُموَن َوالهَذيَن ال يـَعحَلُموَن َإَّنه
َرُهمح بََغْيحَ َحسَ  َا يـَُوَّفه الصهاَبُروَن َأجح نـحَيا َحَسَنٌة َوأَرحُض اّلِلَه َواَسَعٌة َإَّنه َسُنوا َِف َهَذَه الدُّ ( ُقلح َإّن َ أَُمرحُت 11اٍب )َأحح

يَن ) َلَمنَي ) ( َوأَُمرحُت أَلنح َأُكوَن َأوهلَ 11َأنح َأعحُبَد اّلِلَه ُُمحَلصاً َلُه الدَ  ( ُقلح َإّن َ َأَخاُف َإنح َعَصيحُت َرِبَ  12الحُمسح
َاَسرَيَن 14( ُقلح اّلِلَه أَعحُبُد ُُمحَلصاً َلُه َديَّن )13َعَذاَب يـَوحٍم َعَظيٍم ) ( فَاعحُبُدوا َما َشئحُتمح َمنح ُدونََه ُقلح َإنه اْلح

َليَهمح يـَوحَم ا َراُن الحُمَبنُي )الهَذيَن َخَسُروا أَنـحُفَسُهمح َوأَهح ( هَلُمح َمنح فـَوحَقَهمح ظَُلٌل َمنح النهاَر 15لحَقَياَمَة َأال َذَلَك ُهَو اْلحُسح
ُ بََه َعَباَدُه يَا َعَباَد فَاتـهُقوَن ) تَـَنُبوا الطهاُغوَت َأنح يـَعحُبُدوَها َوأَنَ 16َوَمنح حَتحَتَهمح ظَُلٌل َذَلَك ُُيَوَ ُف اّلِله ابُوا ( َوالهَذيَن اجح

َرى فـََبشَ رح َعَباَدي ) ُ 17َإََل اّلِلَه هَلُمح الحُبشح لََئَك الهَذيَن َهَداُهمح اّلِله َسَنُه أُوح َتَمُعوَن الحَقوحَل فـََيتهَبُعوَن َأحح ( الهَذيَن َيسح
لََئَك ُهمح أُوحُلوا األَلحَباَب ) ( َلَكنح الهَذيَن 19َت تُنَقُذ َمنح ِف النهاَر )( أََفَمنح َحقه َعَليحَه َكَلَمُة الحَعَذاَب أَفَأَنح 18َوأُوح

َقَها ُغَرٌف َمبحَنيهٌة َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َوعحَد اّلِلَه ال ُُيح  ُ الحَميَعاَد )اتـهَقوحا رَبـهُهمح هَلُمح ُغَرٌف َمنح فـَوح ( َأملَح 21َلُف اّلِله
َ أَنـحَزَل َمنح السهَما ر اً َء َماًء َفَسَلَكُه يـََنابَيَع ِف اأَلرحَض ُُثه ُُيحرَُج بََه َزرحعاً ُُمحَتَلفاً أَلحَوانُُه ُُثه يََهيُج فـَتَـَراُه ُمصحفَ تـََرى َأنه اّلِله

َرى أُلوحَل األَلحَباَب ) رَُه َلإَلسحالَم فَـ 21ُُثه ََيحَعُلُه ُحطَاماً َإنه َِف َذَلَك َلذَكح ُ َصدح ُهَو َعَلى نُوٍر َمنح ( أََفَمنح َشرََح اّلِله
لََئَك َِف َضالٍل ُمَبنٍي ) َر اّلِلَه أُوح َديَث َكَتاباً ُمَتَشاَّباً 22رَب ََه فـََويحٌل لَلحَقاَسَيَة قـُُلوبـُُهمح َمنح ذَكح َسَن احلَح ُ نـَزهَل َأحح ( اّلِله

َدي بََه َمثَاّنَ تـَقحَشَعرُّ َمنحُه ُجُلوُد الهَذيَن َُيحَشوحَن رَبـهُهمح ُُثه تَلَ  َر اّلِلَه َذَلَك ُهَدى اّلِلَه يـَهح نُي ُجُلوُدُهمح َوقـُُلوبـُُهمح َإََل ذَكح
ُ َفَما َلُه َمنح َهاٍد ) َللح اّلِله َهَه ُسوَء الحَعَذاَب يـَوحَم الحَقَياَمَة َوَقيَل لَلظهاَلَمنَي 23َمنح َيَشاُء َوَمنح ُيضح ( أََفَمنح يـَتهَقي َبَوجح

َسُبوَن )ُذوُقوا َما ُكنحتُ  ُعُروَن )24مح َتكح ( فََأَذاقـَُهمح 25( َكذهَب الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح فَأَتَاُهمح الحَعَذاُب َمنح َحيحُث ال َيشح
بَـُر َلوح َكانُوا يـَعحَلُموَن ) نـحَيا َوَلَعَذاُب اآلَخَرَة َأكح ََياَة الدُّ َزحَي ِف احلح ُ اْلح َِف َهَذا الحُقرحآَن َمنح   ( َوَلَقدح َضَربـحَنا لَلنهاسَ 26اّلِله

َر َذي َعَوٍج َلَعلهُهمح يـَتـهُقوَن )27ُكلَ  َمَثٍل َلَعلهُهمح يـََتذَكهُروَن ) ُ َمَثالً َرُجاًل َفيَه 28( قُرآناً َعَربَي اً َغيـح ( َضَرَب اّلِله
َتوَيَاَن َمَثالً احلحَ  ثـَُرُهمح ال يـَعحَلُموَن )ُشرََكاُء ُمَتَشاَكُسوَن َوَرُجاًل َسَلماً لََرُجٍل َهلح َيسح ُد ّلَِلَه َبلح َأكح ( َإنهَك َميَ ٌت 29مح

( َفَمنح َأظحَلُم ِمهنح َكَذَب َعَلى اّلِلَه وََكذهَب 31( ُُثه إَنهُكمح يـَوحَم الحَقَياَمَة َعنحَد رَبَ ُكمح ََّتحَتَصُموَن )31َوَإنـهُهمح َميَ ُتوَن )
َق َإذح َجاَءُه أَلَيح  لََئَك ُهمح الحُمتـهُقوَن 32َس ِف َجَهنهَم َمثـحًوى لَلحَكاَفرَيَن )بَالصَ دح َق َوَصدهَق بََه أُوح ( َوالهَذي َجاَء بَالصَ دح

َسَننَي )33) َوأَ الهَذي َعَمُلوا َوََيح 34( هَلُمح َما َيَشاُءوَن َعنحَد َرّبَ َمح َذَلَك َجَزاُء الحُمحح ُ َعنـحُهمح َأسح زَيـَُهمح ( لَُيَكفَ َر اّلِله
َسَن الهَذي َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) َرُهمح بََأحح ُ 35َأجح ُ َبَكاٍف َعبحَدُه َوُُيَوَ ُفوَنَك بَالهَذيَن َمنح ُدونََه َوَمنح ُيضحَللح اّلِله ( أَلَيحَس اّلِله

ُ 36َفَما َلُه َمنح َهاٍد ) ُ َفَما َلُه َمنح ُمَضلٍ  أَلَيحَس اّلِله َد اّلِله ( َولََئنح َسأَلحتَـُهمح َمنح 37بََعزَيٍز َذي انحَتَقاٍم )( َوَمنح يـَهح
ُ َبُضرٍ  َهلح ُهنه  َخَلَق السهَمَواتَ  ُعوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َإنح أَرَاَدّن اّلِله ُ ُقلح أَفـََرأَيـحُتمح َما َتدح  َكاَشَفاُت َواأَلرحَض لَيَـُقوُلنه اّلِله

ٍَة َهلح  ُلوَن )ُضر ََه َأوح أَرَاَدّن بََرمحح ُ َعَليحَه يـَتَـوَكهُل الحُمتَـوَكَ  َب اّلِله ََتَه ُقلح َحسح ( ُقلح يَا قـَوحَم اعحَمُلوا 38ُهنه ُِمحَسَكاُت َرمحح
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نها ( إَ 41( َمنح يَأحتَيَه َعَذاٌب ُُيحزَيَه َوُيََلُّ َعَليحَه َعَذاٌب ُمَقيٌم )39َعَلى َمَكانََتُكمح َإّن َ َعاَمٌل َفَسوحَف تـَعحَلُموَن )
َها وَ  َا َيَضلُّ َعَليـح َسَه َوَمنح َضله فََإَّنه َتَدى فََلنَـفح قَ  َفَمنح اهح َما أَنحَت َعَليحَهمح َبوََكيٍل أَنـحَزلحَنا َعَليحَك الحَكَتاَب لَلنهاَس بَاحلَح

ُ يـَتَـَوَّفه األَنـحُفَس َحنَي َموحَِتَا َوالهَت ملَح ََتُتح ِف َمَناَمَها فـَُيمح 41) َها الحَموحَت َويـُرحَسُل ( اّلِله َسُك الهَت َقَضى َعَليـح
َرى َإََل َأَجٍل ُمَسمًّى َإنه َِف َذَلَك آليَاٍت لََقوحٍم يـَتَـَفكهُروَن ) ( أَمح اَّتهَُذوا َمنح ُدوَن اّلِلَه ُشَفَعاَء ُقلح َأَوَلوح  42اأُلخح

يعاً َلُه ُملحُك السهَمَواتَ ( ُقلح ّلَِلهَ 43َكانُوا ال ََيحَلُكوَن َشيحئاً َوال يـَعحَقُلوَن ) َواأَلرحَض ُُثه َإلَيحَه تـُرحَجُعوَن   الشهَفاَعُة َجََ
ََأزهتح قـُُلوُب الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَاآلَخَرَة َوَإَذا ذَُكَر الهَذيَن َمنح ُدو 44) َدُه اَشح ُ َوحح نََه َإَذا ُهمح ( َوَإَذا ذَُكَر اّلِله

َتبحَشُروَن ) َ َعَباَدَك ِف َما َكانُوا  ُقلح اللهُهمه فَاَطَر السهَمَواتَ ( 45َيسح َواأَلرحَض َعامَلَ الحَغيحَب َوالشهَهاَدَة أَنحَت حَتحُكُم بـَنيح
يعاً َوَمثـحَلُه َمَعُه الفـحَتَدوحا بََه َمنح سُ 46َفيَه َُيحَتَلُفوَن ) وَء الحَعَذاَب يـَوحَم ( َوَلوح َأنه لَلهَذيَن ظََلُموا َما ِف اأَلرحَض َجََ

( َوَبَدا هَلُمح َسيَ َئاُت َما َكَسُبوا َوَحاَق َّبَمح َما َكانُوا بََه 47الحَقَياَمَة َوَبَدا هَلُمح َمنح اّلِلَه َما ملَح َيُكونُوا َُيحَتَسُبوَن )
زَُئون ) تَـهح َنٌة  ( فََإَذا َمسه اإَلنحَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ُُثه َإَذا َخوهلحَناهُ 48َيسح َا أُوتَيُتُه َعَلى َعلحٍم َبلح َهَي َفتـح نَعحَمًة َمنها قَاَل َإَّنه

ثـََرُهمح ال يـَعحَلُموَن ) َسُبوَن )49َوَلَكنه َأكح ( فََأَصابـَُهمح 51( َقدح قَاهَلَا الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َفَما أَغحََن َعنـحُهمح َما َكانُوا َيكح
( أَوملَح يـَعحَلُموا َأنه 51يَن ظََلُموا َمنح َهُؤالَء َسُيَصيبُـُهمح َسيَ َئاُت َما َكَسُبوا َوَما ُهمح ِبُعحَجزَيَن )َسيَ َئاُت َما َكَسُبوا َوالهذَ 

َدُر َإنه ِف َذَلَك آليَاٍت لََقوحٍم يـُؤحَمُنوَن ) َ يـَبحُسُط الر َزحَق َلَمنح َيَشاُء َويـَقح َرُفوا َعَلى ( ُقلح يَا َعَباَدي الهَذيَن أَ 52اّلِله سح
يعاً َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيمُ  ََة اّلِلَه َإنه اّلِلَه يـَغحَفُر الذُّنُوَب َجََ َنطُوا َمنح َرمحح ( َوأَنَيُبوا َإََل رَبَ ُكمح 53 )أَنـحُفَسَهمح ال تـَقح

َلُموا َلُه َمنح قـَبحَل َأنح يَأحتََيُكمح الحَعَذاُب ُُثه ال تـُنحَصُروَن ) َسَن َما أُنحزََل َإلَيحُكمح َمنح رَبَ ُكمح َمنح قـَبحَل 54َوَأسح ( َواتهَبُعوا َأحح
ُعُروَن ) َرتَا َعَلى َما فـَرهطحُت ِف َجنحَب اّلِلَه َوَإنح  55َأنح يَأحتََيُكمح الَعَذاُب بـَغحَتًة َوأَنـحُتمح ال َتشح ( َأنح تـَُقوَل نـَفحٌس يَا َحسح

َ َهَداّن َلُكنحُت َمنح الحُمتهَقنَي )56ُكنحُت َلَمنح السهاَخرَيَن ) ( أَوح تـَُقوَل َحنَي تـََرى 57( َأوح تـَُقوَل َلوح َأنه اّلِله
َسَننَي ) بَـرحَت وَُكنحَت َمنح 58الحَعَذاَب َلوح َأنه َل َكرهًة فََأُكوَن َمنح الحُمحح َتكح ( بـََلى َقدح َجاَءتحَك آيَاِت َفَكذهبحَت َّبَا َواسح

َودهٌة أَلَيحَس ِف َجَهنهَم َمثـحًوى لَلحُمتَ 59يَن )الحَكاَفرَ  َيَن ( َويـَوحَم الحَقَياَمَة تـََرى الهَذيَن َكَذبُوا َعَلى اّلِلَه ُوُجوُهُهمح ُمسح َكربَ 
ُ الهَذيَن اتـهَقوا ِبََفاَزَِتَمح ال ََيَسُُّهمح السُّوُء َوال ُهمح َُيحَزنُوَن )61) ٍء َوُهَو َعَلى  ( ا61( َويـَُنجَ ي اّلِله ُ َخاَلُق ُكلَ  َشيح ّلِله

ٍء وََكيٌل ) َاَسُروَن ) ( لَُه َمَقالَيُد السهَمَواتَ 62ُكلَ  َشيح لََئَك ُهمح اْلح ( ُقلح 63َواأَلرحَض َوالهَذيَن َكَفُروا بَآيَاَت اّلِلَه أُوح
َاَهُلوَن ) َر اّلِلَه تَأحُمُروَنَّن أَعحُبُد أَيُـَّها اجلح َبَطنه ( 64أَفـََغيـح َت لََيحح رَكح َولََقدح أُوَحَي َإلَيحَك َوَإََل الهَذيَن َمنح قـَبحَلَك لََئنح َأشح

َاَسرَيَن ) َ فَاعحُبدح وَُكنح َمنح الشهاَكرَيَن )65َعَمُلَك َولََتُكوَننه َمنح اْلح رََه 66( َبلح اّلِله ( َوَما َقَدُروا اّلِلَه َحقه َقدح
يعاً قـَبحضَ  رَُكوَن )َواأَلرحُض َجََ ( َونَُفَخ َِف 67ُتُه يـَوحَم الحَقَياَمَة َوالسهمَواُت َمطحوَيهاٌت بََيَميَنَه ُسبحَحانَُه َوتـََعاََل َعمها يُشح

َرى فََإَذا ُهمح َقَيامٌ  الصُّوَر َفَصَعَق َمنح ِف السهَمَواتَ  ُ ُُثه نَُفَخ َفيَه ُأخح يـَنحظُُروَن  َوَمنح َِف اأَلرحَض َإاله َمنح َشاَء اّلِله
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نَـُهمح بَاحلحَ 68) َا َوُوَضَع الحَكَتاُب َوَجيَء بَالنهَبيَ نَي َوالشَُّهَداَء َوُقَضَي بـَيـح َرَقتح اأَلرحُض بَُنوَر َرّبَ  قَ  َوُهمح ال ( َوَأشح
َعُلوَن )69ُيظحَلُموَن ) ٍس َما َعَمَلتح َوُهَو َأعحَلُم ِبَا يـَفح يَق الهَذيَن َكَفُروا َإََل َجَهنهَم زَُمراً ( َوسَ 71( َوُوفَ َيتح ُكلُّ نـَفح

ُلوَن َعَليحُكمح   آيَاَت رَبَ ُكمح َحَّته َإَذا َجاُءوَها فَُتَحتح أَبـحَوابـَُها َوقَاَل هَلُمح َخَزنـَتـَُها َأملَح يَأحَتُكمح ُرُسٌل َمنحُكمح يـَتـح
( َقيَل ادحُخُلوا أَبـحَواَب 71َحقهتح َكَلَمُة الحَعَذاَب َعَلى الحَكاَفرَيَن ) َويـُنحَذُروَنُكمح لََقاَء يـَوحَمُكمح َهَذا قَاُلوا بـََلى َوَلَكنح 
َيَن ) َنهَة زَُمراً َحَّته َإَذا َجاُءوَها 72َجَهنهَم َخاَلَديَن َفيَها فََبئحَس َمثـحَوى الحُمَتَكربَ  ( َوَسيَق الهَذيَن اتـهَقوحا رَبـهُهمح َإََل اجلح

ُد ّلَِلَه الهَذي َصَدقـََنا 73ا َوقَاَل هَلُمح َخَزنـَتُـَها َسالٌم َعَليحُكمح َطبحُتمح فَادحُخُلوَها َخاَلَديَن )َوفَُتَحتح أَبـحَوابـُهَ  مح ( َوقَاُلوا احلَح
ُر الحَعاَمَلنَي ) َنهَة َحيحُث َنَشاُء فََنعحَم َأجح َئَكَة َحافَ نَي َمنح َحوحَل ( َوتـََرى الحَمال74َوعحَدُه َوأَوحرَثـََنا اأَلرحَض نـََتبَـوهأُ َمنح اجلح

ُد ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمنَي َإاله  مح قَ  َوَقيَل احلَح نَـُهمح بَاحلَح َد َرّبَ َمح َوُقَضَي بـَيـح  (75) الحَعرحَش ُيَسبَ ُحوَن َِبَمح

 سورة غافر -41
 بسم هللا الرمحن الرحيم

( َغاَفَر الذهنحَب َوقَاَبَل التـهوحَب َشَديَد الحَعَقاَب َذي الطهوحَل ال َإَلَه 2يَم )( تَنزَيُل الحَكَتاَب َمنح اّلِلَه الحَعزَيَز الحَعلَ 1حم )
( َكذهَبتح 4( َما َُيَاَدُل ِف آيَاَت اّلِلَه َإاله الهَذيَن َكَفُروا َفال يـَغحُررحَك تـََقلُّبُـُهمح َِف الحَبالَد )3َإاله ُهَو َإلَيحَه الحَمَصُْي )

َلُهمح قـَوح  َحضُ قـَبـح زَاُب َمنح بـَعحَدَهمح َوَُههتح ُكلُّ أُمهٍة َبَرُسوهلََمح لََيأحُخُذوُه َوَجاَدُلوا بَالحَباَطَل لَُيدح قه ُم نُوٍح َواأَلحح وا بََه احلَح
تـُُهمح َفَكيحَف َكاَن َعَقاَب ) َحاُب النهاَر ) ( وََكَذَلَك َحقهتح َكَلَمُة رَبَ َك َعَلى الهَذيَن َكَفُروا أَنـهُهمح 5فََأَخذح ( 6َأصح

تَـغحَفُروَن لَلهَذي َد َرّبَ َمح َويـُؤحَمُنوَن بََه َوَيسح َلُه ُيَسبَ ُحوَن َِبَمح َن آَمُنوا رَبـهَنا َوَسعحَت ُكله الهَذيَن َُيحَمُلوَن الحَعرحَش َوَمنح َحوح
ًَة َوَعلحماً فَاغحَفرح لَلهَذيَن تَابُوا َواتـهبَـُعوا َسبَ  ٍء َرمحح َحيَم )َشيح ٍن 7يَلَك َوَقَهمح َعَذاَب اجلَح ( رَبـهَنا َوأَدحَخلحُهمح َجنهاَت َعدح

َكيُم ) تـَُهم َوَمنح َصَلَح َمنح آبَاَئَهمح َوأَزحَواَجَهمح َوُذر َيهاَِتَمح َإنهَك أَنحَت الحَعزَيُز احلَح ( َوَقَهمح السهيَ َئاَت َوَمنح َتَق 8الهَت َوَعدح
َتُكمح 9َمَئٍذ فـََقدح َرمَححَتُه َوَذَلَك ُهَو الحَفوحُز الحَعَظيُم )السهيَ َئاَت يـَوح  بَـُر َمنح َمقح ( َإنه الهَذيَن َكَفُروا يـَُناَدوحَن َلَمقحُت اّلِلَه َأكح

ُفُروَن ) َعوحَن َإََل اإَلَيَاَن فـََتكح يَـ 11أَنـحُفَسُكمح َإذح ُتدح َ َوَأحح َ فَاعحتَـَرفـحَنا َبُذنُوبََنا فـََهلح ( قَاُلوا رَبـهَنا أََمتـهَنا اثـحَنتَـنيح يحتَـَنا اثـحَنتَـنيح
ُم ّلَِلَه الحَعَليَ  11َإََل ُخُروٍج َمنح َسَبيٍل ) كح َركح بََه تـُؤحَمُنوا فَاحلُح َدُه َكَفرحُُتح َوَإنح ُيشح ُ َوحح الحَكَبَْي ( َذَلُكمح بَأَنهُه َإَذا ُدَعَي اّلِله

( فَادحُعوا اّلِلَه ُُمحَلَصنَي 13َويـُنَـز َُل َلُكمح َمنح السهَماَء رَزحقاً َوَما يـََتذَكهُر َإاله َمنح يَُنيُب ) ( ُهَو الهَذي يُرَيُكمح آيَاتَهَ 12)
يَن َوَلوح َكرََه الحَكاَفُروَن ) َباَدَه ( َرَفيُع الدهَرَجاَت ُذو الحَعرحَش يـُلحَقي الرُّوَح َمنح أَمحرََه َعَلى َمنح َيَشاُء َمنح عَ 14َلُه الدَ 

ٌء َلَمنح الحُملحُك الحيَـوحَم ّلَِلَه الحَواَحَد الحَقههاَر 15لَيُـنحَذَر يـَوحَم التهالَقي ) ُهمح َشيح ( يـَوحَم ُهمح بَارَُزوَن ال َُيحَفى َعَلى اّلِلَه َمنـح
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َ َسرَيعُ 16) َساَب ) ( الحيَـوحَم ُِتحَزى ُكلُّ نـَفحٍس ِبَا َكَسَبتح ال ظُلحَم الحيَـوحَم َإنه اّلِله ( َوأَنَذرحُهمح يـَوحَم اآلزََفَة َإذح 17احلَح
يٍم َوال َشَفيٍع ُيطَاُع ) ََناَجَر َكاَظَمنَي َما لَلظهاَلَمنَي َمنح محََ ( يـَعحَلُم َخائََنَة اأَلعحنُيَ َوَما َُّتحَفي 18الحُقُلوُب َلَدى احلح

قَ  َوالهَذيَن يَ 19الصُُّدوُر ) ُ يـَقحَضي بَاحلَح َ ُهَو السهَميُع الحَبَصُْي ( َواّلِله ٍء َإنه اّلِله ُعوَن َمنح ُدونََه ال يـَقحُضوَن َبَشيح دح
َمنـحُهمح قـُوهًة َوآثَاراً ( َأَو ملَح َيَسْيُوا َِف اأَلرحَض فـََينظُُروا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الهَذيَن َكانُوا َمنح قـَبحَلَهمح َكانُوا ُهمح َأَشده 21)

ُ َبُذنُوَّبَمح َوَما َكاَن هَلُمح َمنح اّلِلَه َمنح َواٍق )ِف اأَلرحَض فَأَ  ( َذَلَك بَأَنـهُهمح َكاَنتح تَأحتَيَهمح ُرُسُلُهمح 21َخَذُهمح اّلِله
ُ َإنهُه َقَويٌّ َشَديُد الحَعَقاَب ) ( 23َوُسلحطَاٍن ُمَبنٍي ) ( َوَلَقدح أَرحَسلحَنا ُموَسى بَآيَاتََنا22بَالحبَـيَ َناَت َفَكَفُروا فََأَخَذُهمح اّلِله

قَ  َمنح َعنحَدنَا قَاُلوا اقـحتُـُلوا أَبـحَناَء الهَذيَن 24َإََل َفرحَعوحَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن فـََقاُلوا َساَحٌر َكذهاٌب ) ( فـََلمها َجاَءُهمح بَاحلَح
ُيوا َنَساَءُهمح َوَما َكيحُد الحَكاَفرَيَن َإاله ِف  َتحح ( َوقَاَل َفرحَعوحُن َذُروّن أَقـحُتلح ُموَسى َولحَيدحُع رَبهُه 25 َضالٍل )آَمُنوا َمَعُه َواسح

َل َديَنُكمح أَوح َأنح يُظحَهَر َِف اأَلرحَض الحَفَساَد ) ُت َبَرِبَ  َورَبَ ُكمح َمنح  26َإّن َ َأَخاُف َأنح يـَُبدَ  ( َوقَاَل ُموَسى َإّن َ ُعذح
َساَب )ُكلَ  ُمَتَكربَ ٍ ال يـُؤحَمُن بَيَـوح  تُـُلوَن َرُجاًل َأنح يـَُقوَل 27َم احلَح ُتُم َإَيَانَُه أَتـَقح ( َوقَاَل َرُجٌل ُمؤحَمٌن َمنح آَل َفرحَعوحَن َيكح

ُ َوَقدح َجاءَُكمح بَالحبَـيَ َناَت َمنح رَبَ ُكمح َوَإنح َيُك َكاَذباً فـََعَليحَه َكَذبُُه َوَإنح َيُك َصاَدقاً  عحُض الهَذي ُيَصبحُكمح بَـ َرِبَ  اّلِله
َرٌف َكذهاٌب ) َدي َمنح ُهَو ُمسح ( يَا قـَوحَم َلُكمح الحُملحُك الحيَـوحَم ظَاَهرَيَن ِف اأَلرحَض َفَمنح 28يََعدُُكمح َإنه اّلِلَه ال يـَهح

دَ  ( َوقَاَل 29يُكمح َإاله َسَبيَل الرهَشاَد )يَنُصرُنَا َمنح بَأحَس اّلِلَه َإنح َجاَءنَا قَاَل َفرحَعوحُن َما أُرَيُكمح َإاله َما أََرى َوَما أَهح
َزاَب ) ( َمثحَل َدأحَب قـَوحَم نُوٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوالهَذيَن َمنح 31الهَذي آَمَن يَا قـَوحَم َإّن َ َأَخاُف َعَليحُكمح َمثحَل يـَوحَم اأَلحح

ُ يُرَيُد ظُلحماً لَلحَعَباَد ) َبرَيَن َما 32وحَم َإّن َ َأَخاُف َعَليحُكمح يـَوحَم التـهَناَد )( َويَا قَـ 31بـَعحَدَهمح َوَما اّلِله ( يـَوحَم تـَُولُّوَن ُمدح
ُ َفَما َلُه َمنح َهاٍد ) ( َولََقدح َجاءَُكمح يُوُسُف َمنح قـَبحُل بَالحبَـيَ َناَت َفَما 33َلُكمح َمنح اّلِلَه َمنح َعاَصٍم َوَمنح ُيضحَللح اّلِله

ُ َمنح ُهوَ زَلحُتمح َِف َشكٍ  ِمه  ُ َمنح بـَعحَدَه َرُسوالً َكَذَلَك ُيَضلُّ اّلِله  ا َجاءَُكمح بََه َحَّته َإَذا َهَلَك قـُلحُتمح َلنح يـَبـحَعَث اّلِله
َرٌف ُمرحتَاٌب ) تاً َعنحَد اّلِلَه َوعَ 34ُمسح نحَد الهَذيَن آَمُنوا  ( الهَذيَن َُيَاَدُلوَن ِف آيَاَت اّلِلَه بََغْيحَ ُسلحطَاٍن أَتَاُهمح َكبـَُر َمقح

ُ َعَلى ُكلَ  قـَلحَب ُمَتَكربَ ٍ َجبهاٍر ) َباَب 35َكَذَلَك َيطحَبُع اّلِله ( َوقَاَل َفرحَعوحُن يَا َهاَماُن ابحَن َل َصرححاً َلَعلَ ي أَبـحُلُغ اأَلسح
َباَب السهَمَواتَ 36) اَذباً وََكَذَلَك زُيَ َن لََفرحَعوحَن ُسوُء َعَمَلَه َوُصده َعنح فََأطهَلَع َإََل َإَلَه ُموَسى َوَإّن َ أَلظُنُُّه كَ  ( َأسح

دَُكمح َسَبيَل الرهَشاَد )37السهَبيَل َوَما َكيحُد َفرحَعوحَن َإاله ِف تـََباٍب ) ( يَا قـَوحَم 38( َوقَاَل الهَذي آَمَن يَا قـَوحَم اتهَبُعوّن أَهح
نـحَيا  ََياُة الدُّ َا َهَذَه احلح ( َمنح َعَمَل َسيَ َئًة َفال َُيحَزى َإاله َمثـحَلَها َوَمنح َعَمَل 39َمَتاٌع َوَإنه اآلَخَرَة َهَي َداُر الحَقَراَر )َإَّنه

َنهَة يـُرحَزُقوَن َفيَها بََغْيحَ َحَساٍب ) ُخُلوَن اجلح لََئَك َيدح َم َما َل ( َويَا قـَوح 41َصاحَلاً َمنح ذََكٍر َأوح أُنـحَثى َوُهَو ُمؤحَمٌن فَُأوح
ُعوَنَّن َإََل النهاَر ) رََك بََه َما لَيحَس َل بََه َعلحٌم َوأَنَا أَدحُعوُكمح 41أَدحُعوُكمح َإََل النهَجاَة َوَتدح ُفَر بَاّلِلَه َوُأشح ُعوَنَّن أَلكح ( َتدح

ُعوَنَّن َإلَيحَه لَيحَس َلهُ 42َإََل الحَعزَيَز الحَغفهاَر ) َا َتدح نـحَيا َوال ِف اآلَخَرَة َوَأنه َمَردهنَا َإََل اّلِلَه َوَأنه  ( ال َجَرَم أَّنه َدعحَوٌة َِف الدُّ
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َحاُب النهاَر ) رََفنَي ُهمح َأصح َ َبَصٌْي بَالحَعَباَد 43الحُمسح ( َفَسَتذحُكُروَن َما أَُقوُل َلُكمح َوأُفـَوَ ُض أَمحرَي َإََل اّلِلَه َإنه اّلِله
َها ُغُدو اً َوَعَشي اً 45َسيَ َئاَت َما َمَكُروا َوَحاَق بَآَل َفرحَعوحَن ُسوُء الحَعَذاَب ) ( فـََوقَاُه اّلِلهُ 44) ( النهاُر يـُعحَرُضوَن َعَليـح

لَلهَذيَن  ( َوَإذح يـََتَحاجُّوَن ِف النهاَر فـَيَـُقوُل الضَُّعَفاءُ 46َويـَوحَم تـَُقوُم السهاَعُة أَدحَخُلوا آَل َفرحَعوحَن َأَشده الحَعَذاَب )
بَـُروا َإنها ُكنها َلُكمح تـََبعاً فـََهلح أَنـحُتمح ُمغحُنوَن َعنها َنَصيباً َمنح النهاَر ) َتكح بَـُروا َإنها ُكلٌّ َفيَها َإنه 47اسح َتكح ( قَاَل الهَذيَن اسح

َ الحَعَباَد ) َجَهنهَم ادحُعوا رَبهُكمح ُُيَفَ فح َعنها يـَوحماً َمنح الحَعَذاَب  ( َوقَاَل الهَذيَن َِف النهاَر َْلََزنَةَ 48اّلِلَه َقدح َحَكَم بـَنيح
( 51اله َِف َضالٍل )( قَاُلوا أََو ملَح َتُك تَأحتَيُكمح ُرُسُلُكمح بَالحبَـيَ َناَت قَاُلوا بـََلى قَاُلوا فَادحُعوا َوَما ُدَعاُء الحَكاَفرَيَن إَ 49)

َهاُد )َإنها لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالهذَ  نـحَيا َويـَوحَم يـَُقوُم اأَلشح ََياَة الدُّ ( يـَوحَم ال يَنَفُع الظهاَلَمنَي َمعحَذرَتـُُهمح َوهَلُمح 51يَن آَمُنوا ِف احلح
اَر ) رَائَيَل الحَكَتاَب )52اللهعحَنُة َوهَلُمح ُسوُء الده َُدى َوأَوحرَثـحَنا َبَّن َإسح َنا ُموَسى اهلح َرى أُلوَل ( ُهدً 53( َوَلَقدح آتـَيـح ى َوذَكح

َد رَبَ َك بَالحَعَشيَ  َواإَلبحَكاَر )54األَلحَباَب ) تَـغحَفرح َلَذنحَبَك َوَسبَ حح َِبَمح ( َإنه الهَذيَن 55( فَاصحربح َإنه َوعحَد اّلِلَه َحقٌّ َواسح
َتَعذح بَاّلِلَه َإنهُه ُهَو السهَميُع َُيَاَدُلوَن ِف آيَاَت اّلِلَه بََغْيحَ ُسلحطَاٍن أَتَاُهمح َإنح َِف ُصُدورََهمح  ٌر َما ُهمح بََبالََغيَه فَاسح َإاله َكبـح

ثـََر النهاَس ال يـَعحَلُموَن ) ( َْلَلحُق السهَمَواتَ 56الحَبَصُْي ) بَـُر َمنح َخلحَق النهاَس َوَلَكنه َأكح ( َوَما 57َواأَلرحَض َأكح
َتَوي اأَلعحَمى َوالحَبَصُْي َوالهذَ  ( َإنه السهاَعَة 58يَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َوال الحُمَسيُء قََليالً َما تـََتذَكهُروَن )َيسح

ثـََر النهاَس ال يـُؤحَمُنوَن ) ربُوَن 59آلتََيٌة ال رَيحَب َفيَها َوَلَكنه َأكح َتكح َتَجبح َلُكمح َإنه الهَذيَن َيسح ( َوقَاَل رَبُُّكمح ادحُعوّن َأسح
ُخُلوَن َجَهنهَم َداَخرَيَن )عَ  َ 61نح َعَباَدِت َسَيدح ُكُنوا َفيَه َوالنـهَهاَر ُمبحَصراً َإنه اّلِله ُ الهَذي َجَعَل َلُكمح اللهيحَل لََتسح ( اّلِله

ُكُروَن ) ثـََر النهاَس ال َيشح ُ رَبُُّكمح خَ 61َلُذو َفضحٍل َعَلى النهاَس َوَلَكنه َأكح ٍء ال إََلَه َإاله ُهَو ( َذَلُكمح اّلِله اَلُق ُكلَ  َشيح
ُ الهَذي َجَعَل َلُكمح اأَلرحَض قـََراراً 63( َكَذَلَك يـُؤحَفُك الهَذيَن َكانُوا بَآيَاَت اّلِلَه ََيحَحُدوَن )62فَأَنها تـُؤحَفُكوَن ) ( اّلِله

َسَن ُصَورَُكمح َوَرَزَقُكمح مَ  ُ َربُّ الحَعاَلَمنَي )َوالسهَماَء بََناًء َوَصوهرَُكمح فََأحح ُ رَبُُّكمح فـََتَباَرَك اّلِله ( 64نح الطهيَ َباَت َذَلُكمح اّلِله
ُد ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمنَي ) مح يَن احلَح يُّ ال َإَلَه َإاله ُهَو فَادحُعوُه ُُمحَلَصنَي َلُه الدَ  ( ُقلح َإّن َ ُِنَيُت َأنح أَعحُبَد الهَذيَن 65ُهَو احلَح

عُ  َلَم لََربَ  الحَعاَلَمنَي )َتدح ( ُهَو الهَذي َخَلَقُكمح َمنح 66وَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َلمها َجاَءّن الحبَـيَ َناُت َمنح َرِبَ  َوأَُمرحُت َأنح ُأسح
ُلُغوا َأُشدهُكمح ُُثه  لََتُكونُوا ُشُيوخاً َوَمنحُكمح َمنح يـُتَـَوَّفه َمنح  تـَُراٍب ُُثه َمنح ُنطحَفٍة ُُثه َمنح َعَلَقٍة ُُثه ُُيحرَُجُكمح َطفحالً ُُثه لََتبـح

ُلُغوا َأَجالً ُمَسمًّى َوَلَعلهُكمح تـَعحَقُلوَن ) َا يـَُقوُل َلُه ُكنح 67قـَبحُل َولََتبـح ( ُهَو الهَذي ُُيحَي َوَُيَيُت فََإَذا َقَضى أَمحراً فََإَّنه
َرُفوَن )( َأملَح تـََرى َإََل الهَذيَن َُيَادَ 68فـََيُكوُن ) ( الهَذيَن َكذهبُوا بَالحَكَتاَب َوِبَا أَرحَسلحَنا 69ُلوَن ِف آيَاَت اّلِلَه َأَنه ُيصح

َحُبوَن )71بََه ُرُسَلَنا َفَسوحَف يـَعحَلُموَن ) َميَم ُُثه ِف النهاَر 71( َإذح اأَلغحالُل َِف أَعحَناَقَهمح َوالسهالَسُل ُيسح ( ِف احلَح
َجُروَن ) رَُكوَن )72ُيسح ُعو َمنح 73( ُُثه َقيَل هَلُمح أَيحَن َما ُكنحُتمح ُتشح ( َمنح ُدوَن اّلِلَه قَاُلوا َضلُّوا َعنها َبلح ملَح َنُكنح َندح

ُ الحَكاَفرَيَن ) ق َ 74قـَبحُل َشيحئاً َكَذَلَك ُيَضلُّ اّلِله َرُحوَن َِف اأَلرحَض بََغْيحَ احلَح َوِبَا ُكنحُتمح ََتحَرُحوَن  ( َذَلُكمح ِبَا ُكنحُتمح تـَفح
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َيَن )75) ( فَاصحربح َإنه َوعحَد اّلِلَه َحقٌّ فََإمها نُرَيـَنهَك 76( ادحُخُلوا أَبـحَواَب َجَهنهَم َخاَلَديَن َفيَها فََبئحَس َمثـحَوى الحُمَتَكربَ 
َنا يـُرحَجُعوَن ) َنا َعَليحَك 77بـَعحَض الهَذي نََعُدُهمح َأوح نـَتَـَوفـهيَـنهَك فََإلَيـح ( َوَلَقدح أَرحَسلحَنا ُرُسالً َمنح قـَبحَلَك َمنـحُهمح َمنح َقَصصح

ُهمح َمنح ملَح نـَقحُصصح َعَليحَك َوَما َكاَن لََرُسوٍل َأنح يَأحِتَ بَآيٍَة َإاله بََإذحَن اّلِلَه فََإَذا َجاَء أَمح  قَ  َوَخَسَر َوَمنـح ُر اّلِلَه ُقَضَي بَاحلَح
َها تَأحُكُلوَن )78بحَطُلوَن )ُهَناَلَك الحمُ  َها َوَمنـح ُ الهَذي َجَعَل َلُكمح األَنـحَعاَم لَتَـرحَكُبوا َمنـح ( َوَلُكمح َفيَها َمَناَفُع 79( اّلِله

َها َوَعَلى الحُفلحَك حُتحَمُلوَن ) َها َحاَجًة ِف ُصُدورَُكمح َوَعَليـح ُلُغوا َعَليـح آيَاَت اّلِلَه تُنَكُروَن  ( َويُرَيُكمح آيَاتََه فََأيه 81َولََتبـح
ثـََر َمنـحُهمح َوأَ 81) َشده قـُوهًة َوآثَاراً ِف ( أَفـََلمح َيَسْيُوا ِف اأَلرحَض فـََينظُُروا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َكانُوا َأكح

َسُبوَن ) َءتـحُهمح ُرُسُلُهمح بَالحبَـيَ َناَت َفرَُحوا ِبَا َعنحَدُهمح َمنح الحَعلحَم ( فـََلمها َجا82اأَلرحَض َفَما أَغحََن َعنـحُهمح َما َكانُوا َيكح
زَُئون ) تَـهح رََكنَي )83َوَحاَق َّبَمح َما َكانُوا بََه َيسح َدُه وََكَفرحنَا ِبَا ُكنها بََه ُمشح ( 84( فـََلمها رَأَوحا بَأحَسَنا قَاُلوا آَمنها بَاّلِلَه َوحح

 (85َن )ُعُهمح َإَيَانـُُهمح َلمها رَأَوحا بَأحَسَنا ُسنهَة اّلِلَه الهَت َقدح َخَلتح ِف َعَباَدَه َوَخَسَر ُهَناَلَك الحَكاَفُرو فـََلمح َيُك يـَنـحفَ 

 سورة فصلت -41
 بسم هللا الرمحن الرحيم

( َبَشْياً َوَنَذيراً فََأعحَرَض 3َربَي اً لََقوحٍم يـَعحَلُموَن )( َكَتاٌب ُفصَ َلتح آيَاتُُه قـُرحآناً عَ 2( تَنزَيٌل َمنح الرهمححََن الرهَحيَم )1حم )
َمُعوَن ) ثـَُرُهمح فـَُهمح ال َيسح ُعونَا إَلَيحَه َوَِف آَذانََنا َوقـحٌر َوَمنح بـَيحَنَنا َوبـَيحَنَك َحَجاٌب 4َأكح ( َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ِف َأَكنهٍة ِمها َتدح

تَـغحفَ 5فَاعحَملح َإنـهَنا َعاَمُلوَن ) َتَقيُموا َإلَيحَه َواسح َا َإهَلُُكمح َإَلٌه َواَحٌد فَاسح َا أَنَا َبَشٌر َمثـحُلُكمح يُوَحى َإَله أَّنه ُروُه ( ُقلح َإَّنه
رََكنَي ) ا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت ( َإنه الهَذيَن آَمُنو 7( الهَذيَن ال يـُؤحُتوَن الزهَكاَة َوُهمح بَاآلَخَرَة ُهمح َكاَفُروَن )6َوَويحٌل لَلحُمشح

ُر َِمحُنوٍن ) ٌر َغيـح َ َوَِتحَعُلوَن َلُه أَنَداداً َذَلَك َربُّ 8هَلُمح َأجح ُفُروَن بَالهَذي َخَلَق اأَلرحَض ِف يـَوحَمنيح ( ُقلح أَئَنهُكمح لََتكح
( 11دهَر َفيَها أَقـحَواتـََها ِف أَرحبـََعَة أَيهاٍم َسَواًء لَلسهائََلنَي )( َوَجَعَل َفيَها َرَواَسَي َمنح فـَوحَقَها َوبَاَرَك َفيَها َوقَ 9الحَعاَلَمنَي )

تَـَوى َإََل السهَماَء َوَهَي ُدَخاٌن فـََقاَل هَلَا َوَلأَلرحَض اَئحَتَيا َطوحعاً فـََقاَل هَلَا َوَلأَلرحَض اَئحَتيَ  ا َطوحعاً أَوح َكرحهاً قَالََتا ُُثه اسح
َنا طَائََعنَي  نـحَيا ِبَصَ 11)أَتـَيـح َرَها َوزَيـهنها السهَماَء الدُّ َ َوأَوحَحى ِف ُكلَ  ََسَاٍء أَمح ابَيَح ( فـََقَضاُهنه َسبحَع ََسَاَواٍت َِف يـَوحَمنيح

َديُر الحَعزَيَز الحَعَليَم ) ( َإذح 13َعاٍد َوََثُوَد )( فََإنح َأعحَرُضوا فـَُقلح أَنَذرحُتُكمح َصاَعَقًة َمثحَل َصاَعَقَة 12َوَحفحظاً َذَلَك تـَقح
َ أَيحَديَهمح َوَمنح َخلحَفَهمح َأاله تـَعحُبُدوا َإاله اّلِلَه قَاُلوا َلوح َشاَء رَبُـَّنا  ألَنَزَل َمالَئَكًة فََإنها ِبَا أُرحَسلحُتمح َجاَءتـحُهمح الرُُّسُل َمنح بـَنيح

بَـُروا َِف ا14بََه َكاَفُروَن ) َتكح َ الهَذي ( فََأمها َعاٌد فَاسح قَ  َوقَاُلوا َمنح َأَشدُّ َمنها قـُوهًة أَوملَح يـََروحا َأنه اّلِله أَلرحَض بََغْيحَ احلَح
ُهمح ( فََأرحَسلحَنا َعَليحَهمح رُياً َصرحَصراً ِف أَيهاٍم َنَََساٍت لَُنَذيقَ 15َخَلَقُهمح ُهَو َأَشدُّ َمنـحُهمح قـُوهًة وََكانُوا بَآيَاتََنا ََيحَحُدوَن )
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َزى َوُهمح ال يـُنحَصُروَن ) نـحَيا َولََعَذاُب اآلَخَرَة َأخح ََياَة الدُّ َزحَي َِف احلح َتَحبُّوا 16َعَذاَب اْلح ( َوأَمها ََثُوُد فـََهَديـحَناُهمح فَاسح
َسُبوَن ) ُوَن ِبَا َكانُوا َيكح َُدى فََأَخَذتـحُهمح َصاَعَقُة الحَعَذاَب اهلح َنا الهَذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـهُقوَن ( وَ 17الحَعَمى َعَلى اهلح ََنهيـح

( َحَّته َإَذا َما َجاُءوَها َشَهَد َعَليحَهمح ََسحُعُهمح َوأَبحَصارُُهمح 19( َويـَوحَم ُُيحَشُر أَعحَداُء اّلِلَه َإََل النهاَر فـَُهمح يُوَزُعوَن )18)
ٍء َوُهَو  ( َوقَاُلوا21َوُجُلوُدُهمح ِبَا َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) ُ الهَذي أَنَطَق ُكله َشيح َنا قَالُوا أَنطََقَنا اّلِله ُُتح َعَليـح جَلُُلوَدَهمح مَلَ َشَهدح

َهَد َعَليحُكمح ََسحُعُكمح َوال أَبحَصارُُكمح َوال ُجُلودُكُ 21َخَلَقُكمح َأوهَل َمرهٍة َوإَلَيحَه تـُرحَجُعوَن ) َتَتُوَن َأنح َيشح مح ( َوَما ُكنحُتمح َتسح
ُتمح َمنح 22َوَلَكنح ظَنَـنحُتمح َأنه اّلِلَه ال يـَعحَلُم َكَثْياً ِمها تـَعحَمُلوَن ) َبحح ( َوَذَلُكمح ظَنُُّكمح الهَذي ظََننُتمح َبَربَ ُكمح أَرحَداُكمح فََأصح

َاَسرَيَن ) تَـعحَتُبوا َفَما23اْلح َنا هَلُمح قـَُرنَاَء 24ُهمح َمنح الحُمعحَتَبنَي ) ( فََإنح َيصحربُوا فَالنهاُر َمثـحًوى هَلُمح َوَإنح َيسح ( َوقـَيهضح
َ أَيحَديَهمح َوَما َخلحَفُهمح َوَحقه َعَليحَهمح الحَقوحُل ِف أَُمٍم َقدح َخَلتح َمنح قـَبحَلَهمح  نَ  َواإَلنَس َإنـهُهمح  فـََزيـهُنوا هَلُمح َما بـَنيح  َمنح اجلَح

َمُعوا هَلََذا الحُقرحآَن َوالحَغوحا َفيَه لََعلهُكمح تـَغحَلُبوَن )( َوقَاَل اله 25َكانُوا َخاَسرَيَن ) ( فـََلُنَذيَقنه 26َذيَن َكَفُروا ال َتسح
َوأَ الهَذي َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) زَيـَنـهُهمح َأسح مح َفيَها َداُر ( َذَلَك َجَزاُء أَعحَداَء اّلِلَه النهاُر هلَُ 27الهَذيَن َكَفُروا َعَذاباً َشَديداً َولََنجح

ُلحَد َجَزاًء ِبَا َكانُوا بَآيَاتََنا ََيحَحُدوَن ) نَ  َواإَلنحَس 28اْلح ( َوقَاَل الهَذيَن َكَفُروا رَبـهَنا أَرَنَا الهَذيحَن َأَضالهنَا َمنح اجلَح
َفَلنَي ) تَـَقاُموا تـَتَـنَـزهُل َعَليحَهمح الحَمالَئَكُة ( َإنه الهَذيَن قَ 29ََنحَعلحُهَما حَتحَت أَقحَداَمَنا لََيُكونَا َمنح اأَلسح ُ ُُثه اسح اُلوا رَبُـَّنا اّلِله

َنهَة الهَت ُكنحُتمح ُتوَعُدوَن ) نـحَيا َوِف اآلَخَرَة َوَلُكمح 31َأاله ََّتَاُفوا َوال حَتحَزنُوا َوأَبحَشُروا بَاجلح ََياَة الدُّ لََياؤُُكمح ِف احلح ( ََنحُن َأوح
َتَهي أَنُفُسُكمح َوَلُكمح َفيَها َما َتدهُعوَن )َفيَها َما  َسُن قـَوحاًل ِمهنح َدَعا 32( نـُُزاًل َمنح َغُفوٍر َرَحيٍم )31َتشح ( َوَمنح َأحح

َلَمنَي ) َسَنُة َوال السهيَ َئُة ادحَفعح 33َإََل اّلِلَه َوَعَمَل َصاحَلاً َوقَاَل َإنهَّن َمنح الحُمسح َتَوي احلَح َسُن  ( َوال َتسح بَالهَت َهَي َأحح
يٌم ) َنُه َعَداَوٌة َكأَنهُه َوَلٌّ محََ َنَك َوبـَيـح ( َوَما يـَُلقهاَها َإاله الهَذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقهاَها َإاله ُذو َحظٍ  34فََإَذا الهَذي بـَيـح

َتَعذح بَ 35َعَظيٍم ) َزَغنهَك َمنح الشهيحطَاَن نـَزحٌغ فَاسح ( َوَمنح آيَاتََه اللهيحُل 36اّلِلَه َإنهُه ُهَو السهَميُع الحَعَليُم )( َوَإمها يـَنـح
ُجُدوا ّلَِلَه الهَذي َخَلَقُهنه َإنح كُ  َس َوال لَلحَقَمَر َواسح ُجُدوا لَلشهمح ُس َوالحَقَمُر ال َتسح نحُتمح َإيهاُه تـَعحُبُدوَن َوالنـهَهاُر َوالشهمح

بَـُروا فَا37) َتكح َأُموَن )( فََإنح اسح ( َوَمنح آيَاتََه أَنهَك 38لهَذيَن َعنحَد رَبَ َك ُيَسبَ ُحوَن َلُه بَاللهيحَل َوالنـهَهاَر َوُهمح ال َيسح
َيي الحَموح  َياَها َلُمحح تَـزهتح َورََبتح َإنه الهَذي َأحح َها الحَماَء اهح ٍء َتى َإنهُه عَ تـََرى اأَلرحَض َخاَشَعًة فََإَذا أَنَزلحَنا َعَليـح َلى ُكلَ  َشيح

ٌر أَمح َمنح يَأحِت آمَ 39َقَديٌر ) َنا أََفَمنح يـُلحَقى َِف النهاَر َخيـح ناً يـَوحَم الحَقَياَمَة ( َإنه الهَذيَن يـُلحَحُدوَن ِف آيَاتََنا ال َُيحَفوحَن َعَليـح
َر َلمها َجاَءُهمح َوإَنهُه َلَكَتاٌب َعزَيٌز )  ( َإنه الهَذينَ 41اعحَمُلوا َما َشئحُتمح َإنهُه ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصٌْي ) ( ال 41َكَفُروا بَالذ َكح

يٍد ) َ َيَديحَه َوال َمنح َخلحَفَه تَنزَيٌل َمنح َحَكيٍم محََ ( َما يـَُقاُل َلَك َإاله َما َقدح َقيَل لَلرُُّسَل َمنح 42يَأحتَيَه الحَباَطُل َمنح بـَنيح
( َوَلوح َجَعلحَناُه قـُرحآناً أَعحَجَمي اً َلَقاُلوا َلوحال ُفصَ َلتح آيَاتُُه أََأعحَجَميٌّ 43غحَفَرٍة َوُذو َعَقاٍب أَلَيٍم )قـَبحَلَك َإنه رَبهَك َلُذو مَ 

لََئَك يـَُناَدوحَن َمنح مً َوَعَرِبٌّ ُقلح ُهَو لَلهَذيَن آَمُنوا ُهًدى َوَشَفاٌء َوالهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن ِف آَذاَِنَمح َوقـحٌر َوُهَو َعَليحَهمح عَ  ى أُوح
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نَـُهمح َوَإنـههُ 44َمَكاٍن بََعيٍد ) ُتَلَف َفيَه َوَلوحال َكَلَمٌة َسبَـَقتح َمنح رَبَ َك َلُقَضَي بـَيـح َنا ُموَسى الحَكَتاَب فَاخح مح ( َولََقدح آتـَيـح
َسَه َوَمنح َأَساءَ 45َلَفي َشكٍ  َمنحُه ُمرَيٍب ) َها َوَما رَبَُّك َبَظالهٍم لَلحَعَبيَد ) ( َمنح َعَمَل َصاحَلاً فََلنَـفح ( َإلَيحَه يـَُردُّ 46فـََعَليـح

َماَمَها َوَما حَتحَمُل َمنح أُنَثى َوال َتَضُع َإاله بََعلحَمَه وَ  يـَوحَم يـَُناَديَهمح أَيحَن َعلحُم السهاَعَة َوَما ََّتحرُُج َمنح ََثََراٍت َمنح َأكح
ُعوَن َمنح قـَبحُل َوظَنُّوا َما هَلُمح َمنح حمََيٍص 47ا َمنها َمنح َشَهيٍد )ُشرََكاَئي قَاُلوا آَذنهاَك مَ  ( َوَضله َعنـحُهمح َما َكانُوا َيدح

ْيحَ َوَإنح َمسهُه الشهرُّ فـََيُئوٌس قـَُنوٌط )48) َأُم اإَلنحَساُن َمنح ُدَعاَء اْلَح ًَة َمنها َمنح بـَعح 49( ال َيسح َد ( َولََئنح أََذقـحَناُه َرمحح
ََن فـََلنُـَنبَ َئنه الهَذيَن  َضرهاَء َمسهتحُه لَيَـُقوَلنه َهَذا َل َوَما َأُظنُّ السهاَعَة قَاَئَمًة َولََئنح ُرَجعحُت َإََل َرِبَ  َإنه َل َعنحَدهُ   لَلحُحسح

نَ 51َكَفُروا ِبَا َعَمُلوا َولَُنَذيَقنـهُهمح َمنح َعَذاٍب َغَليٍظ ) ا َعَلى اإَلنحَساَن َأعحَرَض َونَأى َِبَانََبَه َوَإَذا َمسهُه ( َوَإَذا أَنـحَعمح
( ُقلح أَرَأَيـحُتمح َإنح َكاَن َمنح َعنحَد اّلِلَه ُُثه َكَفرحُُتح بََه َمنح َأَضلُّ ِمهنح ُهَو َِف َشَقاٍق بََعيٍد 51الشهرُّ َفُذو ُدَعاٍء َعرَيٍض )

ٍء  ( َسُنرَيَهمح آيَاتََنا ِف اآلفَاقَ 52) َف َبَربَ َك أَنهُه َعَلى ُكلَ  َشيح قُّ َأوملَح َيكح َ هَلُمح أَنهُه احلَح َوِف أَنـحُفَسَهمح َحَّته يـََتبَـنيه
ٍء حمَُيٌط )53َشَهيٌد )  (54( َأال َإنـهُهمح ِف َمرحيٍَة َمنح لََقاَء َرّبَ َمح َأال َإنهُه َبُكلَ  َشيح

 سورة الشورى -42
 رحيمبسم هللا الرمحن ال

َكيُم )2( عسق )1حم ) ُ الحَعزَيُز احلَح َوَما  ( َلُه َما ِف السهَمَواتَ 3( َكَذَلَك يُوَحي َإلَيحَك َوَإََل الهَذيَن َمنح قـَبحَلَك اّلِله
َد َرّبَ َمح  ( َتَكاُد السهَمَواُت يـَتَـَفطهرحَن َمنح فـَوحَقَهنه َوالحَمالَئَكةُ 4ِف اأَلرحَض َوُهَو الحَعَليُّ الحَعَظيُم ) ُيَسبَ ُحوَن َِبَمح

َ ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم ) تَـغحَفُروَن َلَمنح ِف اأَلرحَض َأال َإنه اّلِله ُ َحَفيٌظ َعَليحَهمح 5َوَيسح ( َوالهَذيَن اَّتهَُذوا َمنح ُدونََه أَولََياَء اّلِله
ُ َحَفيٌظ َعَليحَهمح َوَما أَنحَت َعَليحَهمح َبوََكيٍل  َنا إَلَيحَك قـُرحآناً َعَربَي اً لَتُـنحَذَر أُمه الحُقَرى َوَمنح َحوحهَلَا 6)اّلِله ( وََكَذَلَك أَوحَحيـح

َنهَة َوَفرَيٌق َِف السهَعَْي ) َع ال رَيحَب َفيَه َفرَيٌق َِف اجلح مح ُ جَلََعَلُهمح أُمهًة َواَحَدًة َوَلَكنح 7َوتـُنحَذَر يـَوحَم اجلَح ( َوَلوح َشاَء اّلِله
ََتَه َوالظهاَلُموَن َما هَلُمح َمنح َوَلٍ  َوال َنَصٍْي ) َخُل َمنح َيَشاُء ِف َرمحح ُ ُهَو الحَوَلُّ 8يُدح لََياَء فَاّلِله ( أَمح اَّتهَُذوا َمنح ُدونََه أَوح

ٍء َقَديٌر ) َوحَتى َوُهَو َعَلى ُكلَ  َشيح
ُتمح َفيَه َمنح شَ 9َوُهَو ُُيحَي امل تَـَلفح ُ َرِبَ  َعَليحَه ( َوَما اخح ُمُه َإََل اّلِلَه َذَلُكمح اّلِله ٍء َفُحكح يح

َواأَلرحَض َجَعَل َلُكمح َمنح أَنـحُفَسُكمح أَزحَواجاً َوَمنح األَنـحَعاَم أَزحَواجاً  ( فَاَطُر السهَمَواتَ 11تـَوَكهلحُت َوَإلَيحَه أُنَيُب )
ٌء َوُهَو ا َرؤُُكمح َفيَه لَيحَس َكَمثحَلَه َشيح َواأَلرحَض يـَبحُسُط الر َزحَق َلَمنح  ( َلُه َمَقالَيُد السهَمَواتَ 11لسهَميُع الَبَصُْي )َيذح
ٍء َعَليٌم ) َدُر َإنهُه َبُكلَ  َشيح َنا إَلَيحَك َوَما 12َيَشاُء َويـَقح يَن َما َوصهى بََه نُوحاً َوالهَذي أَوحَحيـح ( َشرََع َلُكمح َمنح الدَ 

َنا بََه َإبـحرَ  ُعوُهمح َإلَيحهَ َوصهيـح رََكنَي َما َتدح يَن َوال تـَتَـَفرهُقوا َفيَه َكبُـَر َعَلى الحُمشح ُ اَهيَم َوُموَسى َوَعيَسى َأنح أََقيُموا الدَ   اّلِله
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َدي َإلَيحَه َمنح يَُنيُب ) نَـُهمح َوَلوحال  ( َوَما تـََفرهُقوا َإاله َمنح بـَعحَد َما َجاَءُهمح ا13ََيحَتَب َإلَيحَه َمنح َيَشاُء َويـَهح لحَعلحُم بـَغحياً بـَيـح
نَـُهمح َوَإنه الهَذيَن أُورَثُوا الحَكَتاَب َمنح بـَعحَدهَ  مح َلَفي َشكٍ  َمنحُه َكَلَمٌة َسبَـَقتح َمنح رَبَ َك َإََل َأَجٍل ُمَسمًّى َلُقَضَي بـَيـح

َتَقمح َكَما أَُمرحَت َوال تـَتهَبعح 14ُمرَيٍب ) ُ َمنح َكَتاٍب َوأَُمرحُت  ( فََلَذَلَك فَادحُع َواسح َواَءُهمح َوُقلح آَمنحُت ِبَا أَنـحَزَل اّلِله أَهح
َنُكمح  نَـَنا َوبـَيـح ُ رَبُـَّنا َورَبُُّكمح لََنا أَعحَمالَُنا َوَلُكمح أَعحَماُلُكمح ال ُحجهَة بـَيـح َنُكمح اّلِله نَـَنا َوإَلَيحَه الحَمَصُْي  أَلعحَدَل بـَيـح ُ ََيحَمُع بـَيـح اّلِله

ُتَجيَب َلُه ُحجهتـُُهمح َداَحَضٌة َعنحَد َرّبَ َمح َوَعَليحَهمح َغضَ 15) ٌب َوهَلُمح ( َوالهَذيَن ُُيَاجُّوَن ِف اّلِلَه َمنح بـَعحَد َما اسح
رَيَك لََعله السهاَعَة قَ 16َعَذاٌب َشَديٌد ) قَ  َوالحَميَزاَن َوَما يُدح ُ الهَذي أَنـحَزَل الحَكَتاَب بَاحلَح تَـعحَجُل 17رَيٌب )( اّلِله ( َيسح

قُّ َأال َإنه الهذَ  َها َويـَعحَلُموَن أَنـهَها احلَح َفُقوَن َمنـح يَن َُيَاُروَن ِف السهاَعَة َلَفي َّبَا الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن َّبَا َوالهَذيَن آَمُنوا ُمشح
ُ َلَطيٌف بََعَباَدَه يـَرحُزُق َمنح َيَشاءُ 18َضالٍل بََعيٍد ) ( َمنح َكاَن يُرَيُد َحرحَث اآلَخَرَة نَزَدح 19َوُهَو الحَقَويُّ الَعزَيُز ) ( اّلِله

َها َوَما َلُه َِف اآلَخَرَة َمنح َنَصيٍب ) نـحَيا نُؤتََه َمنـح ( أَمح هَلُمح ُشرََكاُء َشَرُعوا 21َلُه ِف َحرحثََه َوَمنح َكاَن يُرَيُد َحرحَث الدُّ
يَن َما ملَح يَ  نَـُهمح َوَإنه الظهاَلَمنَي هَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم )هَلُمح َمنح الدَ  ُ َوَلوحال َكَلَمُة الحَفصحَل َلُقَضَي بـَيـح ( تـََرى 21أحَذنح بََه اّلِله

َفَقنَي ِمها َكَسُبوا َوُهَو َواَقٌع َّبَمح َوالهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت ِف َروحَضاَت اجلحَ  َت هَلُمح َما نهاالظهاَلَمنَي ُمشح
ُ َعَباَدُه الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت 22َيَشاُءوَن َعنحَد َرّبَ َمح َذَلَك ُهَو الحَفضحُل الَكَبُْي ) ( َذَلَك الهَذي يـَُبشَ ُر اّلِله

راً َإاله الحَمَودهَة ِف الحُقرحََب َوَمنح يـَقحََتَفح  أَُلُكمح َعَليحَه َأجح ناً َإنه اّلِلَه َغُفوٌر َشُكوٌر ُقلح ال َأسح َحَسَنًة نَزَدح َلُه َفيَها ُحسح
ُ الحَباَطَل وَ 23) ُ َُيحَتمح َعَلى قـَلحَبَك َوََيحُح اّلِله قه َبَكَلَماتََه َإنهُه ( أَمح يـَُقوُلوَن افـحتَـَرى َعَلى اّلِلَه َكَذباً فََإنح َيَشأح اّلِله ُيَُقُّ احلَح

َعُلوَن )24وَر )َعَليٌم َبَذاَت الصُّدُ  َبُل التـهوحبََة َعنح َعَباَدَه َويـَعحُفو َعنح السهيَ َئاَت َويـَعحَلُم َما تـَفح ( 25( َوُهَو الهَذي يـَقح
َلَه َوالحَكاَفُروَن هَلُمح َعَذاٌب َشَديٌد ) َتَجيُب الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َويَزَيُدُهمح َمنح َفضح َبَسَط  ( َوَلوح 26َوَيسح

ُ الر َزحَق لََعَباَدَه لَبَـَغوحا َِف اأَلرحَض َوَلَكنح يـُنَـز َُل بََقَدٍر َما َيَشاُء َإنهُه بََعَباَدَه َخَبٌْي َبصَ  ( َوُهَو الهَذي يـُنَـز َُل 27ٌْي )اّلِله
َميُد ) ََتُه َوُهَو الحَوَلُّ احلَح َواأَلرحَض َوَما َبثه  َوَمنح آيَاتََه َخلحُق السهَمَواتَ  (28الحَغيحَث َمنح بـَعحَد َما قـََنطُوا َويَنُشُر َرمحح

( َوَما َأَصاَبُكمح َمنح ُمَصيَبٍة فََبَما َكَسَبتح أَيحَديُكمح َويـَعحُفو 29َفيَهَما َمنح َدابهٍة َوُهَو َعَلى ََجحَعَهمح َإَذا َيَشاُء َقَديٌر )
( َوَمنح آيَاتََه 31اأَلرحَض َوَما َلُكمح َمنح ُدوَن اّلِلَه َمنح َوَلٍ  َوال َنَصٍْي ) ( َوَما أَنـحُتمح ِبُعحَجزَيَن ِف 31َعنح َكَثٍْي )

َر َكاأَلعحالَم ) َوارَي ِف الحَبحح رََه َإنه ِف َذَلَك آليَاٍت َلُكلَ  32اجلَح َكنح الر َيَح فـََيظحَللحَن َرَواَكَد َعَلى َظهح ( َإنح َيَشأح ُيسح
( َويـَعحَلَم الهَذيَن َُيَاَدُلوَن ِف آيَاتََنا َما هَلُمح َمنح 34أَوح يُوبَقحُهنه ِبَا َكَسُبوا َويـَعحُف َعنح َكَثٍْي )( 33َصبهاٍر َشُكوٍر )

ٌر َوأَبـحَقى لَلهَذيَن آَمُنوا وَ 35حمََيٍص ) نـحَيا َوَما َعنحَد اّلِلَه َخيـح ََياَة الدُّ ٍء َفَمَتاُع احلح َعَلى َرّبَ َمح ( َفَما أُوتَيُتمح َمنح َشيح
َتَجابُوا 37( َوالهَذيَن ََيحَتَنُبوَن َكَبائََر اإَلُثَح َوالحَفَواَحَش َوَإَذا َما َغَضُبوا ُهمح يـَغحَفُروَن )36يـَتَـوَكهُلوَن ) ( َوالهَذيَن اسح

نَـُهمح َوِمها َرزَقـحَناُهمح يـُنح  ُرُهمح ُشوَرى بـَيـح ( َوالهَذيَن َإَذا َأَصابـَُهمح الحبَـغحُي ُهمح 38َفُقوَن )لََرّبَ َمح َوأَقَاُموا الصهالَة َوأَمح
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رُُه َعَلى اّلِلَه َإنهُه ال ُيَُبُّ الظهاَلَمنَي )39يـَنحَتَصُروَن ) َلَح فََأجح ( َوَلَمنح 41( َوَجَزاءُ َسيَ َئٍة َسيَ َئٌة َمثـحُلَها َفَمنح َعَفا َوَأصح
لََئَك َما  َا السهَبيُل َعَلى الهَذيَن َيظحَلُموَن النهاَس َويـَبـحُغوَن ِف 41َعَليحَهمح َمنح َسَبيٍل )انَتَصَر بـَعحَد ظُلحَمَه فَُأوح ( َإَّنه

لََئَك هَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم ) قَ  أُوح ( َوَمنح 43( َوَلَمنح َصبَـَر َوَغَفَر َإنه َذَلَك َلَمنح َعزحَم األُُموَر )42اأَلرحَض بََغْيحَ احلَح
َللح اّلِلهُ  ( 44َبيٍل ) َفَما َلُه َمنح َوَلٍ  َمنح بـَعحَدَه َوتـََرى الظهاَلَمنَي َلمها رََأوحا الحَعَذاَب يـَُقوُلوَن َهلح َإََل َمَردٍ  َمنح سَ ُيضح

َها َخاَشَعنَي َمنح الذُّلَ  يـَنحظُُروَن َمنح َطرحٍف َخَفيٍ  َوقَاَل الهَذيَن آَمُنوا إَ  َاَسرَيَن الهَذيَن َوتـََراُهمح يـُعحَرُضوَن َعَليـح نه اْلح
َليَهمح يـَوحَم الحَقَياَمَة َأال َإنه الظهاَلَمنَي ِف َعَذاٍب ُمَقيٍم ) لََياَء 45َخَسُروا أَنُفَسُهمح َوأَهح ( َوَما َكاَن هَلُمح َمنح َأوح

ُ َفَما َلُه َمنح َسَبيٍل ) َتَجيُبوا لََربَ ُكمح َمنح قـَبحَل َأنح يَأحِتَ يـَوحٌم ال َمَرده ( 46يَنُصُرونـَُهمح َمنح ُدوَن اّلِلَه َوَمنح ُيضحَللح اّلِله اسح
( فََإنح َأعحَرُضوا َفَما أَرحَسلحَناَك َعَليحَهمح َحَفيظاً َإنح 47َلُه َمنح اّلِلَه َما َلُكمح َمنح َملحَجٍإ يـَوحَمَئٍذ َوَما َلُكمح َمنح َنَكٍْي )

ًَة َفرََح َّبَا َوَإنح ُتَصبـحُهمح َسيَ َئٌة ِبَا َقدهَمتح أَيحَديَهمح فََإنه اإَلنَساَعَليحَك َإاله الحَبالُغ َوَإنها َإذَ  َن  ا أََذقـحَنا اإَلنحَساَن َمنها َرمحح
الذُُّكوَر َواأَلرحَض َُيحُلُق َما َيَشاُء يـََهُب َلَمنح َيَشاُء َإنَاثاً َويـََهُب َلَمنح َيَشاُء  ( ّلَِلَه ُملحُك السهَمَواتَ 48َكُفوٌر )

رَاناً َوَإنَاثاً َوََيحَعُل َمنح َيَشاءُ َعَقيماً َإنهُه َعَليٌم َقَديٌر )49) ُ َإاله 51( َأوح يـَُزوَ ُجُهمح ذُكح ( َوَما َكاَن لََبَشٍر َأنح يَُكلَ َمُه اّلِله
ياً أَوح َمنح َورَاَء َحَجاٍب َأوح يـُرحَسَل َرُسوالً فـَُيوَحَي بََإذحنََه َما يَ  َنا َإلَيحَك 51َشاُء َإنهُه َعَليٌّ َحَكيٌم )َوحح ( وََكَذَلَك َأوحَحيـح

َدي بََه َمنح َنَشاءُ  رَي َما الحَكَتاُب َوال اإَلَيَاُن َوَلَكنح َجَعلحَناُه نُوراً نـَهح رَنَا َما ُكنحَت َتدح َمنح َعَباَدنَا َوَإنهَك  ُروحاً َمنح أَمح
َتَقيٍم ) َدي َإََل َصرَاٍط ُمسح َوَما ِف اأَلرحَض َأال َإََل اّلِلَه َتَصُْي األُُموُر  ( َصرَاَط اّلِلَه الهَذي َلُه َما ِف السهَمَواتَ 52لَتَـهح

(53) 

 سورة الزخرف -43
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َوَإنهُه َِف أُمَ  الحَكَتاَب َلَديـحَنا َلَعَليٌّ ( 3( َإنها َجَعلحَناُه قـُرحآناً َعَربَي اً َلَعلهُكمح تـَعحَقُلوَن )2( َوالحَكَتاَب الحُمَبنَي )1حم )
رََفنَي )4َحَكيٌم ) َر َصفححاً َأنح ُكنُتمح قـَوحماً ُمسح ( 6( وََكمح أَرحَسلحَنا َمنح َنَبٍ  ِف اأَلوهَلنَي )5( أَفـََنضحَرُب َعنُكمح الذ َكح

زَُئو  تَـهح َنا َأَشده َمنـحُهمح َبطحشاً َوَمَضى َمَثُل اأَلوهَلنَي )7ن )َوَما يَأحتَيَهمح َمنح َنَبٍ  َإاله َكانُوا بََه َيسح َلكح ( َولََئنح 8( فََأهح
داً َوَجَعَل 9َواأَلرحَض لَيَـُقوُلنه َخَلَقُهنه الحَعزَيُز الحَعَليُم ) َسأَلحتَـُهمح َمنح َخَلَق السهَمَواتَ  ( الهَذي َجَعَل َلُكمح اأَلرحَض َمهح

َتُدوَن )َلُكمح َفيَها ُسُباًل  ( َوالهَذي نـَزهَل َمنح السهَماَء َماًء بََقَدٍر فَأَنَشرحنَا بََه بـَلحَدًة َميحتاً َكَذَلَك َُّتحَرُجوَن 11َلَعلهُكمح تـَهح
تَـُووا 12( َوالهَذي َخَلَق اأَلزحَواَج ُكلهَها َوَجَعَل َلُكمح َمنح الحُفلحَك َواألَنـحَعاَم َما تـَرحَكُبوَن )11) َعَلى ظُُهورََه ُُثه ( لََتسح
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تَـَويـحُتمح َعَليحَه َوتـَُقوُلوا ُسبححاَن الهَذي َسخهَر لََنا َهَذا َوَما ُكنها َلهُ  ( َوَإنها َإََل 13ُمقحرََننَي ) َتذحُكُروا نَعحَمَة رَبَ ُكمح َإَذا اسح
( أَمح اَّتهََذ ِمها َُيحُلُق بـََناٍت 15نَساَن َلَكُفوٌر ُمَبنٌي )( َوَجَعُلوا َلُه َمنح َعَباَدَه ُجزحءاً َإنه اإلَ 14رَب ََنا َلُمنَقَلُبوَن )

َفاُكمح بَالحَبَننَي ) َود اً َوُهَو َكَظيٌم )16َوَأصح ُهُه ُمسح َر َأَحُدُهمح ِبَا َضَرَب لَلرهمححََن َمَثاًل َظله َوجح ( َأَوَمنح 17( َوَإَذا ُبشَ 
َلحَيَة َوُهَو ِف ا ُر ُمَبنٍي )يـَُنشهأُ ِف احلح َصاَم َغيـح ( َوَجَعُلوا الحَمالَئَكَة الهَذيَن ُهمح َعَباُد الرهمححََن َإنَاثاً َأَشَهُدوا َخلحَقُهمح 18ْلَح

أَُلوَن ) َتُب َشَهاَدتـُُهمح َوُيسح نَاُهمح َما هَلُمح َبَذَلَك َمنح َعلحٍم َإنح ُهمح 19َسُتكح َإاله  ( َوقَالُوا َلوح َشاَء الرهمححَُن َما َعَبدح
َسُكوَن )21َُيحُرُصوَن ) َتمح َناُهمح َكَتاباً َمنح قـَبحَلَه فـَُهمح بََه ُمسح نَا آبَاَءنَا َعَلى أُمهٍة َوَإنها 21( أَمح آتـَيـح ( َبلح قَاُلوا َإنها َوَجدح

َتُدوَن ) نَا آبَاَءنَا ( وََكَذَلَك َما أَرحَسلحَنا َمنح قـَبحَلَك ِف قـَرحيٍَة َمنح 22َعَلى آثَارََهمح ُمهح َرُفوَها إَنها َوَجدح َنَذيٍر َإاله قَاَل ُمتـح
َتُدوَن ) ُُتح َعَليحَه آبَاءَُكمح قَاُلوا إَنها ِبَا أُرحَسلحُتمح 23َعَلى أُمهٍة َوَإنها َعَلى آثَارََهمح ُمقح َدى ِمها َوَجدح ( قَاَل أََوَلوح َجئحُتُكمح بََأهح

َبنَي )( فَانتَـَقمح 24بََه َكاَفُروَن ) ُهمح فَانظُرح َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الحُمَكذَ  ( َوَإذح قَاَل َإبـحَراَهيُم ألَبَيَه َوقـَوحَمَه َإنهَّن 25َنا َمنـح
َديَن )26بـََراٌء ِمها تـَعحُبُدوَن ) ُهمح يـَرحَجُعوَن ( َوَجَعَلَها َكَلَمًة بَاَقَيًة ِف َعَقَبَه َلَعله 27( َإاله الهَذي َفَطَرّن فََإنهُه َسيَـهح

قُّ َوَرُسوٌل ُمَبنٌي )28) ٌر 29( َبلح َمتـهعحُت َهُؤالَء َوآبَاَءُهمح َحَّته َجاَءُهمح احلَح قُّ قَاُلوا َهَذا َسحح ( َوَلمها َجاَءُهمح احلَح
َ َعَظيٍم )( َوقَاُلوا َلوحال نـُز ََل َهَذا الحُقرحآُن َعَلى َرُجٍل َمنح الحَقرحيَـ 31َوَإنها بََه َكاَفُروَن ) ََة 31تَـنيح ( أَُهمح يـَقحَسُموَن َرمحح

نـحَيا َوَرفـَعحَنا بـَعحَضُهمح فـَوحَق بـَعحٍض َدَرَجاٍت لَ  ََياَة الدُّ نَـُهمح َمَعيَشتَـُهمح َِف احلح َنا بـَيـح َيتهَخَذ بـَعحُضُهمح بـَعحضاً رَبَ َك ََنحُن َقَسمح
ٌر ِمها ََيحَمُعو  َُة رَبَ َك َخيـح رَي اً َوَرمحح ُفُر بَالرهمححََن لَبُـُيوَِتَمح 32َن )ُسخح ( َوَلوحال َأنح َيُكوَن النهاُس أُمهًة َواَحَدًة جَلََعلحَنا َلَمنح َيكح

َها َيظحَهُروَن ) َها يـَتهَكُئوَن )33ُسُقفاً َمنح َفضهٍة َوَمَعارََج َعَليـح رُفاً َوَإنح 34( َولَبُـُيوَِتَمح أَبـحَواباً َوُسُرراً َعَليـح ُكلُّ   ( َوُزخح
نـحَيا َواآلَخَرُة َعنحَد رَبَ َك لَلحُمتهَقنَي ) ََياَة الدُّ َر الرهمححََن نـَُقيَ ضح لَُه َشيحطَاناً 35َذَلَك َلمها َمَتاُع احلح ( َوَمنح يـَعحُش َعنح ذَكح

َتُدوَن )( َوَإنـهُهمح لََيُصدُّونـَُهمح َعنح السهَبيَل َوَُيحَسُبوَن أَنـهُهمح 36فـَُهَو َلُه َقرَيٌن ) ( َحَّته َإَذا َجاَءنَا قَاَل يَا لَيحَت 37ُمهح
َ فََبئحَس الحَقرَيُن ) رَقـَنيح َنَك بـُعحَد الحَمشح ََتَُكوَن 38بـَيحَّن َوبـَيـح ُتمح أَنهُكمح ِف الحَعَذاَب ُمشح ( َوَلنح يَنَفَعُكمح الحيَـوحَم َإذح ظََلمح

َدي الح 39) َمُع الصُّمه أَوح تـَهح َي َوَمنح َكاَن ِف َضالٍل ُمَبنٍي )( أَفَأَنحَت ُتسح ُهمح 41ُعمح َهََبه َبَك فََإنها َمنـح ( فََإمها َنذح
َتَدُروَن )41ُمنحَتَقُموَن ) نَاُهمح فََإنها َعَليحَهمح ُمقح َسكح بَالهَذي أُوَحَي َإلَيحَك َإنهَك 42( أَوح نُرَيـَنهَك الهَذي َوَعدح َتمح ( فَاسح

َتقَ  أَُلوَن )43يٍم )َعَلى َصَراٍط ُمسح ٌر َلَك َولََقوحَمَك َوَسوحَف ُتسح َألح َمنح أَرحَسلحَنا َمنح قـَبحَلَك َمنح 44( َوَإنهُه َلذَكح ( َواسح
فـََقاَل َإّن َ َرُسوُل  ( َوَلَقدح أَرحَسلحَنا ُموَسى بَآيَاتََنا َإََل َفرحَعوحَن َوَمَلَئهَ 45ُرُسَلَنا َأَجَعلحَنا َمنح ُدوَن الرهمححََن آهَلًَة يـُعحَبُدوَن )

َها َيضحَحُكوَن )46َربَ  الحَعاَلَمنَي ) بَـُر َمنح 47( فـََلمها َجاَءُهمح بَآيَاتََنا َإَذا ُهمح َمنـح ( َوَما نُرَيَهمح َمنح آيٍَة َإاله َهَي َأكح
نَاُهمح بَالحَعَذاَب َلَعلهُهمح يـَرحَجُعوَن ) َتَها َوَأَخذح َها السهاَحُر ادحُع لََنا رَبهَك ِبَا َعَهَد َعنحَدَك َإنـهَنا ( َوقَاُلوا يَا أَيُـّ 48ُأخح

َتُدوَن ) ُهمح الحَعَذاَب َإَذا ُهمح يَنُكُثوَن )49َلُمهح َنا َعنـح ( َونَاَدى َفرحَعوحُن َِف قـَوحَمَه قَاَل يَا قـَوحَم أَلَيحَس 51( فـََلمها َكَشفح
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َر َوَهَذَه األَنـحَهاُر َِتحرَي ٌر َمنح َهَذا الهَذي ُهَو َمَهنٌي َوال 51َمنح حَتحَت أََفال تـُبحَصُروَن ) َل ُملحُك َمصح ( أَمح أَنَا َخيـح
ََتََننَي )52َيَكاُد يَُبنُي ) وَرٌَة َمنح َذَهٍب َأوح َجاَء َمَعُه الحَمالَئَكُة ُمقح َتَخفه قـَوحَمُه 53( فـََلوحال أُلحَقَي َعَليحَه َأسح ( فَاسح
ََعنَي )54مح َكانُوا قـَوحماً فَاَسَقنَي )فََأطَاُعوُه َإنـههُ  ُهمح فََأغحَرقـحَناُهمح َأَجح َنا َمنـح ( َفَجَعلحَناُهمح َسَلفاً 55( فـََلمها آَسُفونَا انتَـَقمح

ٌر أَمح ُهَو َما ( َوقَاُلوا أَآهلََ 57( َوَلمها ُضَرَب ابحُن َمرحمَيَ َمَثالً َإَذا قـَوحُمَك َمنحُه َيَصدُّوَن )56َوَمَثاًل َلآلَخرَيَن ) تُـَنا َخيـح
َرائَيَل 58َضَربُوُه َلَك َإاله َجَدالً َبلح ُهمح قـَوحٌم َخَصُموَن ) َنا َعَليحَه َوَجَعلحَناُه َمَثالً لََبَّن َإسح ( َإنح ُهَو َإاله َعبحٌد أَنـحَعمح

( َوإَنهُه َلَعلحٌم لَلسهاَعَة َفال ََتحتَـُرنه َّبَا َواتهَبُعوّن َهَذا 61( َوَلوح َنَشاُء جَلََعلحَنا َمنحُكمح َمالَئَكًة ِف اأَلرحَض َُيحُلُفوَن )59)
َتَقيٌم ) ( َوَلمها َجاَء َعيَسى بَالحبَـيَ َناَت قَاَل َقدح 62( َوال َيُصدهنهُكمح الشهيحطَاُن َإنهُه َلُكمح َعُدوٌّ ُمَبنٌي )61َصَراٌط ُمسح

 َ َمَة َوألُبـَنيَ  كح َ َوَأَطيُعوَن )َجئحُتُكمح بَاحلَح َ ُهَو َرِبَ  َورَبُُّكمح 63 َلُكمح بـَعحَض الهَذي ََّتحَتَلُفوَن َفيَه فَاتـهُقوا اّلِله ( َإنه اّلِله
َتَقيٌم ) َزاُب َمنح بـَيحَنَهمح فـََويحٌل لَلهَذيَن ظََلُموا َمنح َعَذاَب يـَوحٍم أَلَ 64فَاعحُبُدوُه َهَذا َصَراٌط ُمسح تَـَلَف اأَلحح يٍم ( فَاخح

ُعُروَن )65) ( اأَلَخالهُء يـَوحَمَئٍذ بـَعحُضُهمح لَبَـعحٍض َعُدوٌّ 66( َهلح يَنظُُروَن َإاله السهاَعَة َأنح تَأحتَيَـُهمح بـَغحَتًة َوُهمح ال َيشح
َلَمنَي ( الهذَ 68( يَا َعَباَد ال َخوحٌف َعَليحُكمح الحيَـوحَم َوال أَنـحُتمح حَتحَزنُوَن )67َإاله الحُمتهَقنَي ) يَن آَمُنوا بَآيَاتََنا وََكانُوا ُمسح

َنهَة أَنـحُتمح َوأَزحَواُجُكمح حُتحبَـُروَن )69) َواٍب َوَفيَها َما 71( ادحُخُلوا اجلح ( ُيطَاُف َعَليحَهمح َبَصَحاٍف َمنح َذَهٍب َوَأكح
َتَهيَه األَنُفُس َوتـََلذُّ اأَلعحنُيُ َوأَنـحُتمح َفيَها َخاَلُدوَن ) َنهُة الهَت أُورَثـحُتُموَها ِبَا ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن ) (71َتشح ( 72َوتَلحَك اجلح

َها تَأحُكُلوَن ) رََمنَي َِف َعَذاَب َجَهنهَم َخاَلُدوَن )73َلُكمح َفيَها فَاَكَهٌة َكَثْيٌَة َمنـح ( ال يـَُفتـهُر َعنـحُهمح 74( َإنه الحُمجح
َناُهمح َوَلَكنح َكانُوا ُهمح الظهاَلَمنَي )( َوَما ظَلَ 75َوُهمح َفيَه ُمبحَلُسوَن ) َنا رَبَُّك 76مح ( َونَاَدوحا يَا َماَلُك لَيَـقحَض َعَليـح

ثـَرَُكمح لَلحَحقَ  َكارَُهوَن )77قَاَل َإنهُكمح َماَكثُوَن ) قَ  َوَلَكنه َأكح َناُكمح بَاحلَح َُمونَ 78( َلَقدح َجئـح  ( أَمح أَبـحَرُموا أَمحراً فََإنها ُمربح
تُُبوَن )79) َمُع َسرهُهمح َوََنحَواُهمح بـََلى َوُرُسلَُنا َلَديحَهمح َيكح ( ُقلح َإنح َكاَن لَلرهمححََن َوَلٌد فَأَنَا 81( أَمح َُيحَسُبوَن أَنها ال َنسح

( َفَذرحُهمح َُيُوُضوا َويـَلحَعُبوا 82)َواأَلرحَض َربَ  الحَعرحَش َعمها َيَصُفوَن  ( ُسبحَحاَن َربَ  السهَمَواتَ 81َأوهُل الحَعاَبَديَن )
َكيُم الحَعَليُم )83َحَّته ُيالُقوا يـَوحَمُهمح الهَذي يُوَعُدوَن ) ( 84( َوُهَو الهَذي ِف السهَماَء َإَلٌه َوِف اأَلرحَض َإَلٌه َوُهَو احلَح

نَـُهَما َوتـََباَرَك الهَذي َلُه ُملحُك السهَمَواتَ  ( َوال ََيحَلُك 85َوَعنحَدُه َعلحُم السهاَعَة َوَإلَيحَه تـُرحَجُعوَن ) َواأَلرحَض َوَما بـَيـح
قَ  َوُهمح يـَعحَلُموَن ) ُعوَن َمنح ُدونََه الشهَفاَعَة َإاله َمنح َشَهَد بَاحلَح ُ 86الهَذيَن َيدح ( َولََئنح َسأَلحتَـُهمح َمنح َخَلَقُهمح لَيَـُقوُلنه اّلِله

( فَاصحَفحح َعنـحُهمح َوُقلح َسالٌم َفَسوحَف يـَعحَلُموَن 88َوَقيَلَه يَا َربَ  َإنه َهُؤالَء قـَوحٌم ال يـُؤحَمُنوَن ) (87فََأَنه يـُؤحَفُكوَن )
(89) 
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 سورة الدخان -44
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َلٍة ُمَبارََكٍة َإنها ُكنها مُ 2( َوالحَكَتاَب الحُمَبنَي )1حم ) ٍر َحَكيٍم )3نَذرَيَن )( َإنها أَنَزلحَناُه ِف لَيـح َرُق ُكلُّ أَمح ( 4( َفيَها يـُفح
ًَة َمنح رَبَ َك َإنهُه ُهَو السهَميُع الحَعَليُم )5أَمحراً َمنح َعنحَدنَا َإنها ُكنها ُمرحَسَلنَي ) َواأَلرحَض َوَما  ( َربَ  السهَمَواتَ 6( َرمحح

نَـُهَما َإنح ُكنحُتمح ُموَقَننَي ) ( َبلح ُهمح ِف َشكٍ  8َإاله ُهَو ُُيحَي َوَُيَيُت رَبُُّكمح َوَربُّ آبَاَئُكمح اأَلوهَلنَي )( ال َإَلَه 7بـَيـح
َشفح 11( يـَغحَشى النهاَس َهَذا َعَذاٌب أَلَيٌم )11( فَارحتََقبح يـَوحَم تَأحِت السهَماُء َبُدَخاٍن ُمَبنٍي )9يـَلحَعُبوَن ) ( رَبـهَنا اكح

َرى َوَقدح َجاَءُهمح َرُسوٌل ُمَبنٌي )12ا ُمؤحَمُنوَن )َعنها الحَعَذاَب َإنه  ( ُُثه تـََولهوحا َعنحُه َوقَاُلوا ُمَعلهٌم َُمحُنوٌن 13( َأَنه هَلُمح الذ َكح
( َوَلَقدح 16ُموَن )( يـَوحَم نـَبحَطُش الحَبطحَشَة الحُكبـحَرى َإنها ُمنَتقَ 15( َإنها َكاَشُفوا الحَعَذاَب قََليالً َإنهُكمح َعاَئُدوَن )14)

َلُهمح قـَوحَم َفرحَعوحَن َوَجاَءُهمح َرُسوٌل َكرمٌَي ) ( َوَأنح ال 18( َأنح أَدُّوا َإَله َعَباَد اّلِلَه َإّن َ َلُكمح َرُسوٌل أََمنٌي )17فـَتَـنها قـَبـح
ُت بَ 19تـَعحُلوا َعَلى اّلِلَه َإّن َ آتَيُكمح َبُسلحطَاٍن ُمَبنٍي ) ( َوَإنح ملَح تـُؤحَمُنوا َل 21َرِبَ  َورَبَ ُكمح َأنح تـَرحَُجُوَن )( َوَإّن َ ُعذح

َر بََعَباَدي لَيحالً َإنهُكمح ُمتهبَـُعوَن )22( َفَدَعا رَبهُه َأنه َهُؤالَء قـَوحٌم ُُمحرَُموَن )21فَاعحَتزَُلوَن ) َر 23( فََأسح ( َواتـحُركح الحَبحح
واً َإنـهُهمح ُجنٌد ُمغحَرُقوَن ) ( َونـَعحَمٍة َكانُوا َفيَها 26( َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكَرمٍي )25( َكمح تـَرَُكوا َمنح َجنهاٍت َوُعُيوٍن )24َرهح

( َفَما َبَكتح َعَليحَهمح السهَماُء َواأَلرحُض َوَما َكانُوا ُمنَظرَيَن 28( َكَذَلَك َوأَوحرَثـحَناَها قـَوحماً آَخرَيَن )27فَاَكَهنَي )
َرائَيَل َمنح الحَعَذاَب الحُمَهنَي )( َوَلَقدح ََنه 29) َنا َبَّن َإسح رََفنَي )31يـح ( َوَلَقدح 31( َمنح َفرحَعوحَن َإنهُه َكاَن َعالَياً َمنح الحُمسح

تَـرحنَاُهمح َعَلى َعلحٍم َعَلى الحَعاَلَمنَي ) َناُهمح َمنح اآليَاَت َما َفيَه َبالٌء ُمَبنٌي )32اخح الَء لَيَـُقوُلوَن ( َإنه َهؤُ 33( َوآتـَيـح
تـَتُـَنا اأُلوََل َوَما ََنحُن ِبُنَشرَيَن )34) ٌر أَمح 36( فَأحتُوا بَآبَائََنا َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي )35( َإنح َهَي َإاله َموح ( أَُهمح َخيـح

َناُهمح َإنـهُهمح َكانُوا ُُمحرََمنَي ) َلكح َنا السهَمَواتَ ( وَ 37قـَوحُم تـُبهٍع َوالهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َأهح نَـُهَما  َما َخَلقح َواأَلرحَض َوَما بـَيـح
ثـََرُهمح ال يـَعحَلُموَن )38الَعَبنَي ) قَ  َوَلَكنه َأكح َناُُهَا َإاله بَاحلَح ََعنَي )39( َما َخَلقح َل َميَقاتـُُهمح َأَجح ( 41( َإنه يـَوحَم الحَفصح

ُ َإنهُه ُهَو الحَعزَيُز الرهَحيُم )41ُهمح يُنَصُروَن ) يـَوحَم ال يـُغحَّن َموحًَل َعنح َموحًَل َشيحئاً َوال ( َإنه 42( َإاله َمنح َرَحَم اّلِله
َل يـَغحَلي ِف الحُبطُوَن )44( طََعاُم األَثَيَم )43َشَجَرَة الزهقُّوَم ) َميَم )45( َكالحُمهح ( ُخُذوُه فَاعحَتُلوُه 46( َكَغلحَي احلَح

َحيَم ) َميَم )47َإََل َسَواَء اجلَح ( َإنه 49( ُذقح َإنهَك أَنحَت الحَعزَيُز الحَكرمَُي )48( ُُثه ُصبُّوا فـَوحَق رَأحَسَه َمنح َعَذاَب احلَح
( يـَلحَبُسوَن َمنح ُسنُدٍس 52( َِف َجنهاٍت َوُعُيوٍن )51( َإنه الحُمتهَقنَي َِف َمَقاٍم أََمنٍي )51َهَذا َما ُكنُتمح بََه ََتحتَـُروَن )

َرٍق ُمتَـَقابََلنَي )وَ  َتبـح َناُهمح َِبُوٍر َعنٍي )53َإسح ُعوَن َفيَها َبُكلَ  فَاَكَهٍة آَمَننَي )54( َكَذَلَك َوَزوهجح ( ال 55( َيدح
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َحيَم ) لحَفوحُز الحَعَظيُم ( َفضحاًل َمنح رَبَ َك َذَلَك ُهَو ا56َيُذوُقوَن َفيَها الحَموحَت َإاله الحَموحتََة اأُلوََل َوَوقَاُهمح َعَذاَب اجلَح
َا َيسهرحنَاُه بََلَساَنَك َلَعلهُهمح يـََتذَكهُروَن )57)  (59( فَارحتََقبح َإنـهُهمح ُمرحتََقُبوَن )58( فََإَّنه

 سورة اجلاثية -45
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َكيَم )1حم ) ( َوِف 3َواأَلرحَض آليَاٍت لَلحُمؤحَمَننَي ) َواتَ ( َإنه َِف السهمَ 2( تَنزَيُل الحَكَتاَب َمنح اّلِلَه الحَعزَيَز احلَح
ُ َمنح السهَماَء َمنح رَزحٍق 4َخلحَقُكمح َوَما يـَُبثُّ َمنح َدابهٍة آيَاٌت لََقوحٍم يُوَقُنوَن ) َتالَف اللهيحَل َوالنـهَهاَر َوَما أَنَزَل اّلِله ( َواخح

َيا بََه اأَلرحَض بـَعحَد َموحَِتَا َوَتصحرَ  قَ  فََبَأيَ  5يَف الر َيَاَح آيَاٌت لََقوحٍم يـَعحَقُلوَن )فََأحح ُلوَها َعَليحَك بَاحلَح ( تَلحَك آيَاُت اّلِلَه نـَتـح
تَ 7( َويحٌل َلُكلَ  أَفهاٍك أَثَيٍم )6َحَديٍث بـَعحَد اّلِلَه َوآيَاتََه يـُؤحَمُنوَن ) َلى َعَليحَه ُُثه ُيَصرُّ ُمسح َمُع آيَاَت اّلِلَه تـُتـح رباً  ( َيسح كح

َمعحَها فـََبشَ رحُه بََعَذاٍب أَلَيٍم ) لََئَك هَلُمح َعَذاٌب ُمَهنٌي )8َكَأنح ملَح َيسح ( 9( َوَإَذا َعَلَم َمنح آيَاتََنا َشيحئاً اَّتهََذَها ُهُزواً أُوح
لََياَء َوهَلُمح َعَذاٌب َعَظيٌم ) َمنح َورَائََهمح َجَهنهُم َوال يـُغحَّن َعنـحُهمح َما َكَسُبوا َشيحئاً َوال َما اَّتهَُذوا َمنح  ( 11ُدوَن اّلِلَه َأوح

ٍز أَلَيٌم ) رََي 11َهَذا ُهًدى َوالهَذيَن َكَفُروا بَآيَاَت َرّبَ َمح هَلُمح َعَذاٌب َمنح رَجح َر لََتجح ُ الهَذي َسخهَر َلُكمح الحَبحح ( اّلِله
َلهَ  ُكُروَن ) الحُفلحُك َفيَه بََأمحرََه َولََتبحتَـُغوا َمنح َفضح َوَما َِف اأَلرحَض  ( َوَسخهَر َلُكمح َما ِف السهَمَواتَ 12َوَلَعلهُكمح َتشح

يعاً َمنحُه َإنه ِف َذَلَك آليَاٍت لََقوحٍم يـَتَـَفكهُروَن ) زََي 13َجََ ( ُقلح لَلهَذيَن آَمُنوا يـَغحَفُروا لَلهَذيَن ال يـَرحُجوَن أَيهاَم اّلِلَه لََيجح
َسُبوَن )قـَوحماً ِبََ  َها ُُثه َإََل رَبَ ُكمح تـُرحَجُعوَن )14ا َكانُوا َيكح َسَه َوَمنح َأَساَء فـََعَليـح ( َوَلَقدح 15( َمنح َعَمَل َصاحَلاً فََلنَـفح

َم َوالنُّبـُوهَة َوَرَزقـحَناُهمح َمنح الطهيَ َباَت َوَفضهلحَناُهمح  كح َرائَيَل الحَكَتاَب َواحلُح َنا َبَّن َإسح َناُهمح 16َعَلى الحَعاَلَمنَي ) آتـَيـح ( َوآتـَيـح
نَـُهمح َإنه رَبهَك يـَقحضَ  تَـَلُفوا َإاله َمنح بـَعحَد َما َجاَءُهمح الحَعلحُم بـَغحياً بـَيـح َر َفَما اخح نَـُهمح يـَوحَم الحَقَياَمَة بـَيَ َناٍت َمنح اأَلمح ي بـَيـح

َواَء الهَذيَن ال يـَعحَلُموَن  ( ُُثه َجَعلحَناكَ 17َفيَما َكانُوا َفيَه َُيحَتَلُفوَن ) َر فَاتهَبعحَها َوال تـَتهَبعح أَهح َعَلى َشرَيَعٍة َمنح اأَلمح
ُ َوَلُّ الح 18) لََياُء بـَعحٍض َواّلِله ( َهَذا 19ُمتهَقنَي )( َإنـهُهمح َلنح يـُغحُنوا َعنَك َمنح اّلِلَه َشيحئاً َوَإنه الظهاَلَمنَي بـَعحُضُهمح َأوح

ٌَة لََقوحٍم يُوَقُنوَن )َبَصائَُر  تَـَرُحوا السهيَ َئاَت َأنح ََنحَعَلُهمح َكالهَذيَن آَمُنوا 21لَلنهاَس َوُهًدى َوَرمحح ( أَمح َحَسَب الهَذيَن اجح
ُ السهَمَواتَ 21َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َسَواًء حَمحَياُهمح َوَِمَاتـُُهمح َساَء َما َُيحُكُموَن ) َزى   ( َوَخَلَق اّلِله قَ  َولَُتجح َواأَلرحَض بَاحلَح

ُ َعَلى َعلحٍم َوَخَتَم َعَلى ََسحَعَه 22ُكلُّ نـَفحٍس ِبَا َكَسَبتح َوُهمح ال يُظحَلُموَن ) ( أَفـَرَأَيحَت َمنح اَّتهََذ َإهَلَُه َهَواُه َوَأَضلهُه اّلِله
َديَه َمنح  نـحَيا 23بـَعحَد اّلِلَه أََفال َتذَكهُروَن ) َوقـَلحَبَه َوَجَعَل َعَلى َبَصرََه َغَشاَوًة َفَمنح يـَهح ( َوقَاُلوا َما َهَي َإاله َحَياتـَُنا الدُّ

ُر َوَما هَلُمح َبَذَلَك َمنح َعلحٍم َإنح ُهمح َإاله َيظُنُّوَن ) َلُكَنا َإاله الدههح َلى َعَليحَهمح آيَاتـَُنا 24ََّنُوُت َوََنحَيا َوَما يـُهح ( َوَإَذا تـُتـح
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تَـُهمح َإاله َأنح قَاُلوا ائـحُتوا بَآبَائََنا َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي ) بـَيَ َناتٍ  ُ ُُيحَييُكمح ُُثه َُيَيُتُكمح ُُثه ََيحَمُعُكمح 25َما َكاَن ُحجه ( ُقلح اّلِله
ثـََر النهاَس ال يـَعحَلُموَن ) َواأَلرحَض َويـَوحَم تـَُقوُم  لحُك السهَمَواتَ ( َوّلَِلَه مُ 26َإََل يـَوحَم الحَقَياَمَة ال رَيحَب َفيَه َوَلَكنه َأكح

َعى َإََل َكَتاَّبَا الحيَـوحَم ُِتحَزوحَن َما ُكنُتمح 27السهاَعُة يـَوحَمَئٍذ َُيحَسُر الحُمبحَطُلوَن ) ( َوتـََرى ُكله أُمهٍة َجاثََيًة ُكلُّ أُمهٍة ُتدح
َتنَسُخ َما ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن )( َهَذا َكَتابـَُنا يَنَطُق َعَليحُكمح بَ 28تـَعحَمُلوَن ) قَ  َإنها ُكنها َنسح ( فََأمها الهَذيَن آَمُنوا 29احلَح

ََتَه َذَلَك ُهَو الحَفوحُز الحُمَبنُي ) َخُلُهمح رَبُـُّهمح ِف َرمحح ( َوأَمها الهَذيَن َكَفُروا أَفـََلمح َتُكنح آيَاِت 31َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت فـَُيدح
َلى عَ  بَـرحُُتح وَُكنُتمح قـَوحماً ُُمحرََمنَي )تـُتـح َتكح ( َوَإَذا َقيَل َإنه َوعحَد اّلِلَه َحقٌّ َوالسهاَعُة ال رَيحَب َفيَها قـُلحُتمح َما 31َليحُكمح فَاسح

تَـيحَقَننَي ) رَي َما السهاَعُة َإنح َنُظنُّ َإاله ظَن اً َوَما ََنحُن ِبُسح َما َعَمُلوا َوَحاَق َّبَمح َما َكانُوا بََه  ( َوَبَدا هَلُمح َسيَ َئاتُ 32َندح
زَُئون ) تَـهح ( 34( َوَقيَل الحيَـوحَم نَنَساُكمح َكَما َنَسيُتمح لََقاَء يـَوحَمُكمح َهَذا َوَمأحَواُكمح النهاُر َوَما َلُكمح َمنح نَاَصرَيَن )33َيسح

ُُتح آيَاَت اّلِلَه ُهُزواً َوَغره  تَـعحَتُبوَن )َذَلُكمح بَأَنهُكمح اَّتهَذح َها َوال ُهمح ُيسح نـحَيا فَالحيَـوحَم ال ُُيحَرُجوَن َمنـح ََياُة الدُّ ( فََللهَه 35تحُكمح احلح
ُد َربَ  السهَمَواتَ  مح َيَاُء َِف السهَمَواتَ 36َوَربَ  اأَلرحَض َربَ  الحَعاَلَمنَي ) احلَح َكيمُ  ( َوَلُه الحَكربح  َواأَلرحَض َوُهَو الحَعزَيُز احلَح

(37) 

 سورة األحقاف -46
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َكيَم )1حم ) َنا السهَمَواتَ 2( تـَنحزَيُل الحَكَتاَب َمنح اّلِلَه الحَعزَيَز احلَح قَ  َوَأَجٍل  ( َما َخَلقح نَـُهَما َإاله بَاحلَح َواأَلرحَض َوَما بـَيـح
ُعوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه أَُروّن َماَذا َخَلُقوا َمنح 3)ُمَسمًّى َوالهَذيَن َكَفُروا َعمها أُنحَذُروا ُمعحَرُضوَن  ( ُقلح أَرَأَيـحُتمح َما َتدح

( َوَمنح 4اَئـحُتوّن َبَكَتاٍب َمنح قـَبحَل َهَذا أَوح أَثَارٍَة َمنح َعلحٍم َإنح ُكنحُتمح َصاَدَقنَي ) اأَلرحَض أَمح هَلُمح َشرحٌك ِف السهَمَواتَ 
ُعو  َتَجيُب َلُه َإََل يـَوحَم الحَقَياَمَة َوُهمح َعنح ُدَعاَئَهمح َغاَفُلوَن )َأَضلُّ ِمهنح َيدح ( َوَإَذا ُحَشَر 5َمنح ُدوَن اّلِلَه َمنح ال َيسح

َذيَن َكَفُروا لَلحَحقَ  َلمها ( َوَإَذا تـُتـحَلى َعَليحَهمح آيَاتـَُنا بـَيَ َناٍت قَاَل اله 6النهاُس َكانُوا هَلُمح أَعحَداًء وََكانُوا بََعَباَدَِتَمح َكاَفرَيَن )
ٌر ُمَبنٌي ) ( أَمح يـَُقوُلوَن افـحتَـَراُه ُقلح َإنح افـحتَـَريـحُتُه َفال ََتحَلُكوَن َل َمنح اّلِلَه َشيحئاً ُهَو أَعحَلُم ِبَا 7َجاَءُهمح َهَذا َسحح

َنُكمح َوُهَو الحَغُفورُ  عاً َمنح الرُُّسَل َوَما أَدحرَي َما 8الرهَحيُم ) تَُفيُضوَن َفيَه َكَفى بََه َشَهيداً بـَيحَّن َوبـَيـح ( ُقلح َما ُكنحُت َبدح
َعُل ِب َوال َبُكمح َإنح أَتهَبُع َإاله َما يُوَحى َإَله َوَما أَنَا َإاله َنَذيٌر ُمَبنٌي ) ( ُقلح أَرَأَيـحُتمح َإنح َكاَن َمنح َعنحَد اّلِلَه وََكَفرحُُتح 9يـُفح

َدي الحَقوحَم الظهاَلَمنَي )بََه َوَشَهَد شَ  َ ال يـَهح بَـرحُُتح َإنه اّلِله َتكح َرائَيَل َعَلى َمثحَلَه َفآَمَن َواسح ( َوقَاَل 11اَهٌد َمنح َبَّن َإسح
َتُدوا بََه َفَسيَـُقوُلونَ  اً َما َسبَـُقونَا إَلَيحَه َوَإذح ملَح يـَهح ( َوَمنح 11َهَذا َإفحٌك َقَدمٌي ) الهَذيَن َكَفُروا لَلهَذيَن آَمُنوا َلوح َكاَن َخْيح
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ٌق َلَساناً َعَربَي اً لَيُـنحَذَر الهَذيَن ظََلُموا َوُبشح  ًَة َوَهَذا َكَتاٌب ُمَصدَ  َسَننَي )قـَبحَلَه َكَتاُب ُموَسى َإَماماً َوَرمحح ( 12َرى لَلحُمحح
تَـَقاُموا َفال َخوحفٌ  ُ ُُثه اسح َنهَة َخاَلَديَن 13َعَليحَهمح َوال ُهمح َُيحَزنُوَن ) َإنه الهَذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اّلِله لََئَك َأصحَحاُب اجلح ( أُوح

َساناً مَحََلتحُه أُمُُّه ُكرحهاً َوَوَضَعتحُه ُكرحهاً َومَححُلُه 14َفيَها َجَزاًء ِبَا َكانُوا يـَعحَمُلوَن ) َنا اإَلنَساَن َبَواَلَديحَه َإحح ( َوَوصهيـح
ُكَر نَعحَمَتَك قَاَل َرب َ  َوَفَصالُُه َثالثُونَ  ُه َوبـََلَغ أَرحبََعنَي َسَنًة قَاَل َربَ  أَوحزَعحَّن َأنح َأشح راً َحَّته َإَذا بـََلَغ َأُشده  َأوحزَعحَّن َشهح

َلحح  َت َعَليه َوَعَلى َواَلَديه َوَأنح أَعحَمَل َصاحَلاً تـَرحَضاُه َوَأصح ُكَر نَعحَمَتَك الهَت أَنـحَعمح َل ِف ُذر َيهَت َإّن َ تـُبحُت  َأنح َأشح
َلَمنَي ) َسَن َما َعَمُلوا َونـََتجاَوُز َعنح َسيَ َئاَِتَمح ِف 15َإلَيحَك َوَإّن َ َمنح الحُمسح لََئَك الهَذيَن نـَتَـَقبهُل َعنـحُهمح َأحح ( أُوح

َق الهَذي َكانُوا يُوَعُدوَن ) َنهَة َوعحَد الصَ دح رََج َوَقدح ( َواله 16َأصحَحاَب اجلح َذي قَاَل َلَواَلَديحَه ُأفٍ  َلُكَما أَتََعَداَنَّن َأنح ُأخح
َ َويـحَلَك آَمنح َإنه َوعحَد اّلِلَه َحقٌّ فـَيَـُقوُل َما َهَذا إَ  َتَغيثَاَن اّلِله اله َأَساَطُْي اأَلوهَلنَي َخَلتح الحُقُروُن َمنح قـَبحَلي َوُُهَا َيسح

لََئَك الهَذيَن حَ 17) نَ  َواإَلنَس َإنـهُهمح َكانُوا َخاَسرَيَن ( أُوح قه َعَليحَهمح الحَقوحُل ِف أَُمٍم َقدح َخَلتح َمنح قـَبحَلَهمح َمنح اجلَح
َلى النهاَر ( َويـَوحَم يـُعحَرُض الهَذيَن َكَفُروا عَ 19( َوَلُكلٍ  َدَرَجاٌت ِمها َعَمُلوا َولَيُـَوفَ يَـُهمح أَعحَماهَلُمح َوُهمح ال ُيظحَلُموَن )18)

ُوَن ِبَا   تَـعحُتمح َّبَا فَالحيَـوحَم ُِتحَزوحَن َعَذاَب اهلح َتمح نـحَيا َواسح ربُوَن َِف اأَلرحَض أَذحَهبحُتمح طَيَ َباَتُكمح ِف َحَياَتُكمح الدُّ َتكح ُكنحُتمح َتسح
قَ  َوِبَا ُكنحُتمح تـَفحُسُقوَن ) َ َيَديحَه ( َواذحُكرح َأَخا َعاٍد َإذح 21بََغْيحَ احلَح َقاَف َوَقدح َخَلتح النُُّذُر َمنح بـَنيح أَنحَذَر قـَوحَمُه بَاأَلحح

َ َإّن َ َأَخاُف َعَليحُكمح َعَذاَب يـَوحٍم َعَظيٍم ) ( قَاُلوا َأَجئحتَـَنا لََتأحَفَكَنا َعنح آهَلََتَنا فَأحتََنا 21َوَمنح َخلحَفَه َأاله تـَعحُبُدوا َإاله اّلِله
َا الحَعلحُم َعنحَد اّلِلَه َوأُبـَلَ ُغُكمح َما أُرحَسلحُت بََه َوَلَكّنَ  أَرَاُكمح قـَوحماً 22َإنح ُكنحَت َمنح الصهاَدَقنَي )ِبَا تََعُدنَا  ( قَاَل َإَّنه
َديََتَهمح قَاُلوا َهَذا َعاَرٌض ُِمحَطرُنَا َبلح ُهوَ 23َِتحَهُلوَن ) َبَل َأوح تَـقح تَـعحَجلحُتمح بََه رَيٌح َفيَها  ( فـََلمها رَأَوحُه َعاَرضاً ُمسح َما اسح

رََمنيَ 24َعَذاٌب أَلَيٌم ) َبُحوا ال يـَُرى َإاله َمَساَكنـُُهمح َكَذَلَك ََنحزَي الحَقوحَم الحُمجح َا فََأصح َر َرّبَ  ٍء بََأمح  ( ُتَدمَ ُر ُكله َشيح
ا هَلُمح ََسحعاً َوأَبحَصاراً َوأَفحَئَدًة َفَما أَغحََن َعنـحُهمح ََسحُعُهمح َوال ( َوَلَقدح َمكهنهاُهمح َفيَما َإنح َمكهنهاُكمح َفيَه َوَجَعلحنَ 25)

تَـ  ٍء َإذح َكانُوا ََيحَحُدوَن بَآيَاَت اّلِلَه َوَحاَق َّبَمح َما َكانُوا بََه َيسح زَُئون )أَبحَصاُرُهمح َوال أَفحَئَدتـُُهمح َمنح َشيح ( َوَلَقدح 26هح
َنا َما َحوحَلُكمح  َلكح ( فـََلوحال َنَصَرُهمح الهَذيَن اَّتهَُذوا َمنح ُدوَن اّلِلَه 27َمنح الحُقَرى َوَصرهفـحَنا اآليَاَت َلَعلهُهمح يـَرحَجُعوَن ) َأهح

تَـُروَن ) َتَمُعوَن  ( َوَإذح َصَرفـحَنا َإلَيحَك نـََفراً َمنح 28قـُرحبَاناً آهَلًَة َبلح َضلُّوا َعنـحُهمح َوَذَلَك َإفحُكُهمح َوَما َكانُوا يـَفح نَ  َيسح اجلَح
( قَاُلوا يَا قـَوحَمَنا َإنها َسََعحَنا َكَتاباً أُنحزََل 29الحُقرحآَن فـََلمها َحَضُروُه قَاُلوا أَنحَصُتوا فـََلمها ُقَضَي َولهوحا َإََل قـَوحَمَهمح ُمنحَذرَيَن )

َدي َإََل  َ َيَديحَه يـَهح قاً َلَما بـَنيح َتَقيٍم )َمنح بـَعحَد ُموَسى ُمَصدَ  قَ  َوَإََل َطرَيٍق ُمسح ( يَا قـَوحَمَنا َأَجيُبوا َداَعي اّلِلَه 31احلَح
( َوَمنح ال َيَُبح َداَعي اّلِلَه فـََليحَس ِبُعحَجٍز َِف 31َوآَمُنوا بََه يـَغحَفرح َلُكمح َمنح ُذنُوَبُكمح َوَيَُرحُكمح َمنح َعَذاٍب أَلَيٍم )

لََئَك ِف َضالٍل ُمَبنٍي )اأَلرحَض َولَيحَس َلُه َمنح ُدونَ  َ الهَذي َخَلَق السهَمَواتَ 32َه َأولََياُء أُوح َواأَلرحَض  ( َأوملَح يـََروحا َأنه اّلِله
ٍء َقَديٌر ) َذيَن َكَفُروا ( َويـَوحَم يـُعحَرُض اله 33وملَح يـَعحَي َِبَلحَقَهنه بََقاَدٍر َعَلى َأنح ُُيحَيَي الحَموحَتى بـََلى َإنهُه َعَلى ُكلَ  َشيح
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ُفُروَن ) قَ  قَاُلوا بـََلى َورَب ََنا قَاَل َفُذوُقوا الحَعَذاَب ِبَا ُكنحُتمح َتكح ُلوا 34َعَلى النهاَر أَلَيحَس َهَذا بَاحلَح ( فَاصحربح َكَما َصبَـَر أُوح
تَـعحَجلح هَلُمح َكأَنـهُهمح يـَوحَم يـََروحَن َما يُ  َلُك الحَعزحَم َمنح الرُُّسَل َوال َتسح وَعُدوَن ملَح يـَلحَبثُوا َإاله َساَعًة َمنح نـََهاٍر َبالٌغ فـََهلح يـُهح

 (35َإاله الحَقوحُم الحَفاَسُقوَن )

 سورة حممد -47
 بسم هللا الرمحن الرحيم

الصهاحَلَاَت َوآَمُنوا ِبَا نـُز ََل َعَلى  ( َوالهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا1الهَذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعنح َسَبيَل اّلِلَه َأَضله أَعحَماهَلُمح )
َلَح بَاهَلُمح ) ُهمح َسيَ َئاَِتَمح َوَأصح قُّ َمنح َرّبَ َمح َكفهَر َعنـح ( َذَلَك بََأنه الهَذيَن َكَفُروا اتـهبَـُعوا الحَباَطَل َوَأنه 2حُمَمهٍد َوُهَو احلَح

قه َمنح َرّب ََ  ثَاهَلُمح )الهَذيَن آَمُنوا اتـهبَـُعوا احلَح ُ لَلنهاَس أَمح ( فََإذا َلَقيُتمح الهَذيَن َكَفُروا َفَضرحَب الر َقَاَب 3مح َكَذَلَك َيضحَرُب اّلِله
َرحُب َأوحزَاَرهَ  ُ ا َذَلَك َوَلوح َحَّته َإَذا أَثحَخنُتُموُهمح َفُشدُّوا الحَوثَاَق فََإمها َمن اً بـَعحُد َوَإمها َفَداًء َحَّته َتَضَع احلح َيَشاُء اّلِله

ُلَو بـَعحَضُكمح بَبَـعحٍض َوالهَذيَن قَُتُلوا ِف َسَبيَل اّلِلَه فـََلنح ُيَضله أَعحَماهلَُ  َديَهمح 4مح )النَتَصَر َمنـحُهمح َوَلَكنح لََيبـح ( َسيَـهح
َلُح بَاهَلُمح ) َنهَة َعرهفـََها هَلُمح )5َوُيصح َخُلُهمح اجلح َن آَمُنوا َإنح تَنُصُروا اّلِلَه يَنُصرحُكمح َويـُثَبَ تح أَقحَداَمُكمح ( يَا أَيُـَّها الهَذي6( َويُدح

َبَط أَعحَماهَلُمح )8( َوالهَذيَن َكَفُروا فـَتَـعحساً هَلُمح َوَأَضله أَعحَماهَلُمح )7) ُ فََأحح ( أَفـََلمح 9( َذَلَك بَأَنـهُهمح َكرَُهوا َما أَنَزَل اّلِله
ثَاهُلَا )َيَسْيُوا ِف اأَلرحَض فـََين ُ َعَليحَهمح َولَلحَكاَفرَيَن أَمح ( َذَلَك بََأنه 11ظُُروا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َدمهَر اّلِله

َخُل الهَذيَن آَمُنوا َوعَ 11اّلِلَه َموحََل الهَذيَن آَمُنوا َوَأنه الحَكاَفرَيَن ال َموحََل هَلُمح ) َ يُدح َمُلوا الصهاحَلَاَت َجنهاٍت ( َإنه اّلِله
( وََكأَيَ نح َمنح 12ثـحًوى هَلُمح )َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َوالهَذيَن َكَفُروا يـََتَمتـهُعوَن َويَأحُكُلوَن َكَما تَأحُكُل األَنـحَعاُم َوالنهاُر مَ 

َرَجتحكَ  َناُهمح َفال نَاَصَر هَلُمح ) قـَرحيٍَة َهَي َأَشدُّ قـُوهًة َمنح قـَرحيََتَك الهَت َأخح َلكح ( أََفَمنح َكاَن َعَلى بـَيَ َنٍة َمنح رَب ََه َكَمنح 13أَهح
َواَءُهمح ) َنهَة الهَت ُوَعَد الحُمتـهُقوَن َفيَها أَنـحَهاٌر َمنح َماٍء َغْيحَ آَسٍن َوأَنـحَهاٌر 14زُيَ َن َلُه ُسوُء َعَمَلَه َواتـهبَـُعوا أَهح ( َمَثُل اجلح

ٍة لَلشهارََبنَي َوأَنـحَهاٌر َمنح َعَسٍل ُمَصفًّى َوهَلُمح مَ  َفيَها َمنح ُكلَ  الثهَمرَاَت نح َلََبٍ ملَح يـَتَـَغيـهرح طَعحُمُه َوأَنـحَهاٌر َمنح َُخحٍر َلذه
عَ  يماً فـََقطهَع أَمح َتَمُع إَلَيحَك 15اَءُهمح )َوَمغحَفَرٌة َمنح َرّبَ َمح َكَمنح ُهَو َخاَلٌد ِف النهاَر َوُسُقوا َماًء محََ ( َوَمنـحُهمح َمنح َيسح

لََئَك الهَذيَن طََبَع اّلِلهُ   َعَلى قـُُلوَّبَمح َواتـهبَـُعوا َحَّته َإَذا َخَرُجوا َمنح َعنحَدَك قَاُلوا لَلهَذيَن أُوتُوا الحَعلحَم َماَذا قَاَل آنَفاً أُوح
َواَءُهمح ) َتَدوحا زَادَ 16َأهح ( فـََهلح يـَنحظُُروَن َإاله السهاَعَة َأنح تَأحتَيَـُهمح بـَغحَتًة 17ُهمح ُهًدى َوآتَاُهمح تـَقحواُهمح )( َوالهَذيَن اهح

رَاُهمح ) َراطَُها فََأَنه هَلُمح َإَذا َجاَءتـحُهمح ذَكح تَـغحَفرح َلَذنحَبَك َولَلحمُ 18فـََقدح َجاَء َأشح ُ َواسح ؤحَمَننَي ( فَاعحَلمح أَنهُه ال َإَلَه َإاله اّلِله
ُ يـَعحَلُم ُمتَـَقلهَبُكمح َوَمثـحَواُكمح ) ( َويـَُقوُل الهَذيَن آَمُنوا َلوحال نـُز ََلتح ُسورٌَة فََإَذا أُنزََلتح ُسورٌَة حُمحَكَمٌة 19َوالحُمؤحَمَناَت َواّلِله
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( 21َك َنَظَر الحَمغحَشيَ  َعَليحَه َمنح الحَموحَت فََأوحََل هَلُمح )َوذَُكَر َفيَها الحَقَتاُل رَأَيحَت الهَذيَن ِف قـُُلوَّبَمح َمَرٌض يَنظُُروَن َإلَيح 
اً هَلُمح ) ُر فـََلوح َصَدُقوا اّلِلَه َلَكاَن َخْيح َسُدوا 21طَاَعٌة َوقـَوحٌل َمعحُروٌف فََإَذا َعَزَم اأَلمح ( فـََهلح َعَسيحُتمح َإنح تـََولهيحُتمح َأنح تـُفح

ُ فََأَصمهُهمح َوأَعحَمى أَبحَصاَرُهمح )22َحاَمُكمح )ِف اأَلرحَض َوتـَُقطَ ُعوا أَرح  لََئَك الهَذيَن َلَعنَـُهمح اّلِله ( أََفال يـََتَدبـهُروَن 23( أُوح
ُدَ 24الحُقرحآَن أَمح َعَلى قـُُلوٍب أَقـحَفاهُلَا ) َ هَلُمح اهلح ى الشهيحطَاُن َسوهَل ( َإنه الهَذيَن ارحَتدُّوا َعَلى أَدحبَارََهمح َمنح بـَعحَد َما تـَبَـنيه

َلى هَلُمح ) ُ يـَعحَلُم َإسح 25هَلُمح َوأَمح َر َواّلِله ُ َسُنَطيُعُكمح َِف بـَعحَض اأَلمح َراَرُهمح ( َذَلَك بَأَنـهُهمح قَاُلوا لَلهَذيَن َكرَُهوا َما نـَزهَل اّلِله
َ 27َوأَدحبَاَرُهمح ) ( َفَكيحَف َإَذا تـََوفـهتـحُهمح الحَمالَئَكُة َيضحرَبُوَن ُوُجوَهُهمح 26) َخَط اّلِله ( َذَلَك بَأَنـهُهمح اتـهبَـُعوا َما َأسح

َبَط أَعحَماهَلُمح ) َوانَُه فََأحح َغانـَُهمح )28وََكرَُهوا رَضح ُ َأضح ( َوَلوح 29( أَمح َحَسَب الهَذيَن َِف قـُُلوَّبَمح َمَرٌض َأنح َلنح ُُيحرََج اّلِله
ُ يـَعحَلُم َأعحَماَلُكمح )َنَشاُء أَلرَيـحَناَكُهمح فـََلعَ  ُلَونهُكمح َحَّته 31َرفـحتَـُهمح َبَسيَماُهمح َولَتَـعحرَفـَنـهُهمح ِف حلَحَن الحَقوحَل َواّلِله ( َولََنبـح

َبارَُكمح ) ُلَو َأخح اّلِلَه َوَشاقُّوا  ( َإنه الهَذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعنح َسَبيلَ 31نـَعحَلَم الحُمَجاَهَديَن َمنحُكمح َوالصهاَبرَيَن َونـَبـح
َبُط أَعحَماهَلُمح ) َ َشيحئاً َوَسُيحح َ هَلُمح اهلَُدى َلنح َيُضرُّوا اّلِله ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َأَطيُعوا 32الرهُسوَل َمنح بـَعحَد َما تـَبَـنيه

َ َوَأَطيُعوا الرهُسوَل َوال تـُبحَطُلوا أَعحَماَلُكمح ) َن َكَفُروا َوَصدُّوا َعنح َسَبيَل اّلِلَه ُُثه َماتُوا َوُهمح ُكفهاٌر فـََلنح ( َإنه الهَذي33اّلِله
ُ هَلُمح ) ُ َمَعُكمح َوَلنح َيَتَُكمح أَعحَماَلُكمح )34يـَغحَفَر اّلِله ُعوا َإََل السهلحَم َوأَنـحُتمح اأَلعحَلوحَن َواّلِله َا 35( َفال َِتَُنوا َوَتدح ( َإَّنه

نـح  َواَلُكمح )احلََياُة الدُّ أَلحُكمح أَمح أَلحُكُموَها 36َيا َلَعٌب َوهَلحٌو َوَإنح تـُؤحَمُنوا َوتـَتـهُقوا يـُؤحَتُكمح ُأُجورَُكمح َوال َيسح ( َإنح َيسح
َغاَنُكمح ) َفُكمح تـَبحَخُلوا َوُُيحرَجح َأضح َعوحَن لَتُنَفُقوا ِف َسَبيَل اّلِلَه َفَمنح 37فـَُيحح ُكمح َمنح يـَبحَخُل َوَمنح ( َهاأَنـحُتمح َهُؤالَء ُتدح

َتبحَدلح قـَوح  ُ الحَغَّنُّ َوأَنـحُتمح الحُفَقَراُء َوَإنح تـَتَـَولهوحا َيسح َسَه َواّلِله َا يـَبحَخُل َعنح نـَفح ثَاَلُكمح يـَبحَخلح فََإَّنه ماً َغيـحرَُكمح ُُثه ال َيُكونُوا أَمح
(38) 
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نَ  َدَيَك َصَراطاً 1ا َلَك فـَتححاً ُمَبيناً )َإنها فـََتحح ُ َما تـََقدهَم َمنح َذنحَبَك َوَما تََأخهَر َويَُتمه نَعحَمَتُه َعَليحَك َويـَهح ( لَيَـغحَفَر َلَك اّلِله
َتَقيماً ) ُ َنصحراً َعزَيزاً )2ُمسح لحُمؤحَمَننَي لَيَـزحَداُدوا َإَيَاناً َمَع ( ُهَو الهَذي أَنـحَزَل السهَكيَنَة ِف قـُُلوَب ا3( َويـَنحُصَرَك اّلِله

ُ َعَليماً َحَكيماً ) َإَيَاَِنَمح َوّلَِلَه ُجُنوُد السهَمَواتَ  َخَل الحُمؤحَمَننَي َوالحُمؤحَمَناَت َجنهاٍت َِتحرَي 4َواأَلرحَض وََكاَن اّلِله ( لَُيدح
( َويـَُعذَ َب الحُمَناَفَقنَي 5ُهمح َسيَ َئاَِتَمح وََكاَن َذَلَك َعنحَد اّلِلَه فـَوحزاً َعَظيماً )َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها َوُيَكفَ َر َعنـح 

رََكاَت الظهانَ نَي بَاّلِلَه َظنه السهوحَء َعَليحَهمح َدائََرُة السهوحَء َوغَ  رََكنَي َوالحُمشح ُ َعَليحَهمح َوَلعَ َوالحُمَناَفَقاَت َوالحُمشح نَـُهمح َضَب اّلِله
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ُ َعزَيزاً َحَكيماً ) ( َوّلَِلَه ُجُنوُد السهَمَواتَ 6َوأََعده هَلُمح َجَهنهَم َوَساَءتح َمَصْياً ) ( َإنها أَرحَسلحَناَك 7َواأَلرحَض وََكاَن اّلِله
َرًة َوَأَصيالً )( لَتُـؤحَمُنوا بَاّلِلَه َوَرُسولََه َوتـَُعز َُروُه َوتـَُوقَ رُ 8َشاَهداً َوُمَبشَ راً َوَنَذيراً ) ( َإنه الهَذيَن 9وُه َوُتَسبَ ُحوُه ُبكح

َسهَ  َا يـَنحُكُث َعَلى نـَفح َا يـَُبايَُعوَن اّلِلَه َيُد اّلِلَه فـَوحَق أَيحَديَهمح َفَمنح َنَكَث فََإَّنه َوَمنح َأوحََّف ِبَا َعاَهَد َعَليحُه  يـَُبايَُعوَنَك َإَّنه
راً َعظَ  تَـغحَفرح لََنا 11يماً )اّلِلَه َفَسيُـؤحتَيَه َأجح ُلونَا فَاسح َوالَُنا َوَأهح َنا أَمح ( َسيَـُقوُل َلَك الحُمَخلهُفوَن َمنح اأَلعحرَاَب َشَغَلتـح

عاً َبلح  ر اً أَوح أَرَ يـَُقوُلوَن بَأَلحَسَنَتَهمح َما لَيحَس ِف قـُُلوَّبَمح ُقلح َفَمنح ََيحَلُك َلُكمح َمنح اّلِلَه َشيحئاً َإنح أَرَاَد َبُكمح ضَ  اَد َبُكمح نـَفح
ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبْياً ) َليَهمح أََبداً َوزُيَ َن َذَلَك َِف 11َكاَن اّلِله َقَلَب الرهُسوُل َوالحُمؤحَمُنوَن َإََل أَهح ( َبلح ظَنَـنحُتمح َأنح َلنح يـَنـح

نَا لَلحَكاَفرَيَن َسَعْياً ( وَ 12قـُُلوَبُكمح َوظَنَـنحُتمح َظنه السهوحَء وَُكنحُتمح قـَوحماً بُوراً ) َمنح ملَح يـُؤحَمنح بَاّلِلَه َوَرُسولََه فََإنها َأعحَتدح
ُ َغُفوراً َرَحيماً ) ( َوّلَِلَه ُملحُك السهَمَواتَ 13) ُب َمنح َيَشاُء وََكاَن اّلِله ( َسيَـُقوُل 14َواأَلرحَض يـَغحَفُر َلَمنح َيَشاُء َويـَُعذَ 

ُلوا َكالَم اّلِلَه ُقلح َلنح تـَتهَبعُ الحُمَخلهُفوَن َإَذا انطَ  ُتمح َإََل َمَغاَِنَ لََتأحُخُذوَها َذُرونَا نـَتهَبعحُكمح يُرَيُدوَن َأنح يـَُبدَ  ونَا َكَذَلُكمح َلقح
َقُهوَن َإاله قََلياًل ) ُ َمنح قـَبحُل َفَسيَـُقوُلوَن َبلح حَتحُسُدونـََنا َبلح َكانُوا ال يـَفح لَلحُمَخلهَفنَي َمنح اأَلعحَراَب  ( ُقلح 15قَاَل اّلِله

راً  ُ َأجح َلُموَن فََإنح ُتَطيُعوا يـُؤحَتُكمح اّلِله َعوحَن َإََل قـَوحٍم أُوحَل بَأحٍس َشَديٍد تـَُقاتَُلونـَُهمح أَوح ُيسح  َحَسناً َوَإنح تـَتَـَولهوحا َكَما َسُتدح
بحُكمح َعَذاباً أَلَيماً ) ( لَيحَس َعَلى اأَلعحَمى َحرٌَج َوال َعَلى اأَلعحرََج َحرٌَج َوال َعَلى الحَمرَيَض 16تـََولهيحُتمح َمنح قـَبحُل يـَُعذَ 

بحُه  َخلحُه َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َوَمنح يـَتَـَوله يـَُعذَ  َ َوَرُسوَلُه يُدح ( َلَقدح 17َعَذاباً أَلَيماً )َحرٌَج َوَمنح يَُطعح اّلِله
ُ عَ  ثَابـَُهمح فـَتححاً نح الحُمؤحَمَننَي َإذح يـَُبايَُعوَنَك حَتحَت الشهَجرََة فـََعَلَم َما َِف قـُُلوَّبَمح فَأَنـحَزَل السهَكيَنَة َعَليحَهمح َوأَ َرَضَي اّلِله

ُ َعزَيزاً َحَكيماً )18َقرَيباً ) ُ َمغَ 19( َوَمَغاَِنَ َكَثْيًَة يَأحُخُذونـََها وََكاَن اّلِله اَِنَ َكَثْيًَة تَأحُخُذونـََها فـََعجهَل ( َوَعدَُكمح اّلِله
َتَقيماً ) َدَيُكمح َصَراطاً ُمسح َدُروا 21َلُكمح َهَذَه وََكفه أَيحَدَي النهاَس َعنحُكمح َولََتُكوَن آيًَة لَلحُمؤحَمَننَي َويـَهح َرى ملَح تـَقح ( َوُأخح

ُ َعَلى ُكل َ  ُ َّبَا وََكاَن اّلِله َها َقدح َأَحاَط اّلِله ٍء َقَديراً ) َعَليـح ( َوَلوح قَاتـََلُكمح الهَذيَن َكَفُروا َلَولهوحا اأَلدحبَاَر ُُثه ال 21َشيح
( َوُهَو الهَذي َكفه 23( ُسنهَة اّلِلَه الهَت َقدح َخَلتح َمنح قـَبحُل َوَلنح ِتَََد َلُسنهَة اّلِلَه تـَبحَدياًل )22َيََُدوَن َولَي اً َوال َنَصْياً )

ُ ِبَا تـَعحَمُلو أَيحَديـَهُ  ( ُهمح 24َن َبَصْياً )مح َعنحُكمح َوأَيحَدَيُكمح َعنـحُهمح بََبطحَن َمكهَة َمنح بـَعحَد َأنح َأظحَفرَُكمح َعَليحَهمح وََكاَن اّلِله
ُلَغ حمََلهُه وَ  َي َمعحُكوفاً َأنح يـَبـح َدح َراَم َواهلح َجَد احلَح َلوحال رََجاٌل ُمؤحَمُنوَن َوَنَساٌء ُمؤحَمَناٌت الهَذيَن َكَفُروا َوَصدُّوُكمح َعنح الحَمسح

ََتَه َمنح يَ  ُ ِف َرمحح َخَل اّلِله بـحَنا الهَذيَن  ملَح تـَعحَلُموُهمح َأنح َتطَُئوُهمح فـَُتَصيَبُكمح َمنـحُهمح َمَعرهٌة بََغْيحَ َعلحٍم لَُيدح َشاُء َلوح تـََزيـهُلوا َلَعذه
ُ َسَكيَنَتُه َعَلى 25) َكَفُروا َمنـحُهمح َعَذاباً أَلَيماً  َاَهَليهَة فَأَنـحَزَل اّلِله يهَة اجلح َميهَة محََ ( َإذح َجَعَل الهَذيَن َكَفُروا ِف قـُُلوَّبَمح احلَح

ُ َبُكل َ  َلَها وََكاَن اّلِله ٍء َعَليماً ) َرُسولََه َوَعَلى الحُمؤحَمَننَي َوأَلحَزَمُهمح َكَلَمَة التـهقحَوى وََكانُوا َأَحقه َّبَا َوَأهح ( َلَقدح 26َشيح
ُ آَمَننَي حُمَلَ َقنَي  َراَم َإنح َشاَء اّلِله َجَد احلَح ُخُلنه الحَمسح قَ  لََتدح يَا بَاحلَح ُ َرُسوَلُه الرُّؤح ُرُءوَسُكمح َوُمَقصَ رَيَن ال َصَدَق اّلِله

قَ  27حاً َقرَيباً )ََّتَاُفوَن فـََعَلَم َما ملَح تـَعحَلُموا َفَجَعَل َمنح ُدوَن َذَلَك فـَتح  َُدى َوَديَن احلَح ( ُهَو الهَذي أَرحَسَل َرُسوَلُه بَاهلح
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يَن ُكلَ َه وََكَفى بَاّلِلَه َشَهيداً ) نَـُهمح 28لَُيظحَهَرُه َعَلى الدَ  اُء َعَلى الحُكفهاَر ُرمَحَاُء بـَيـح ( حُمَمهٌد َرُسوُل اّلِلَه َوالهَذيَن َمَعُه َأَشده
َواناً َسيَماُهمح ِف ُوُجوَهَهمح َمنح أَثََر السُُّجوَد َذَلَك َمثـَُلُهمح تـََراُهمح رُكه   ِف التـهوحرَاَة عاً ُسجهداً يـَبحتَـُغوَن َفضحاًل َمنح اّلِلَه َوَرضح

تَـَوى َعَلى ُسوَقَه يـُعحَجبُ  تَـغحَلَظ فَاسح رََج َشطحأَُه َفآَزرَُه فَاسح يَل َكَزرحٍع َأخح الزُّرهاَع لََيَغيَظ َّبَمح الحُكفهاَر  َوَمثـَُلُهمح َِف اإَلَنَح
راً َعَظيماً ) ُ الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َمنـحُهمح َمغحَفَرًة َوَأجح  (29َوَعَد اّلِله

 سورة احلجرات -49
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َ َيَديح اّلِلَه َورَ  ُموا بـَنيح يٌع َعَليٌم )يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال تـَُقدَ  َ َسََ ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال 1ُسولََه َواتـهُقوا اّلِلَه َإنه اّلِله
َر بـَعحَضُكمح لَبَـعحٍض َأنح حَتحَبطَ  َواَتُكمح فـَوحَق َصوحَت النهَبَ  َوال َِتحَهُروا َلُه بَالحَقوحَل َكَجهح َأعحَماُلُكمح َوأَنـحُتمح ال  تـَرحفـَُعوا َأصح

عُ  ُ قـُُلوبـَُهمح لَلتـهقح 2ُروَن )َتشح َتَحَن اّلِله لََئَك الهَذيَن امح َواتـَُهمح َعنحَد َرُسوَل اّلِلَه أُوح َوى هَلُمح َمغحَفَرٌة ( َإنه الهَذيَن يـَُغضُّوَن َأصح
ٌر َعَظيٌم ) ثـَُرُهمح ال يـَعحَقُلو 3َوَأجح ُجَراَت َأكح ( َوَلوح أَنـهُهمح َصبَـُروا َحَّته ََّتحرَُج 4َن )( َإنه الهَذيَن يـَُناُدوَنَك َمنح َورَاَء احلُح

ُ َغُفوٌر َرَحيٌم ) اً هَلُمح َواّلِله ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإنح َجاءَُكمح فَاَسٌق بََنَبٍإ فـََتبَـيـهُنوا َأنح ُتَصيُبوا قـَوحماً 5َإلَيحَهمح َلَكاَن َخْيح
َبُحوا َعَلى َما فـََعلحتُ  َر َلَعَنتُّمح 6مح نَاَدَمنَي )َِبََهاَلٍة فـَُتصح ( َواعحَلُموا َأنه َفيُكمح َرُسوَل اّلِلَه َلوح ُيَطيُعُكمح َِف َكَثٍْي َمنح اأَلمح

َر َوالحُفُسوَق َوالح  لَ َوَلَكنه اّلِلَه َحبهَب َإلَيحُكمح اإَلَيَاَن َوزَيـهَنُه ِف قـُُلوَبُكمح وََكرهَه َإلَيحُكمح الحُكفح َياَن أُوح َئَك ُهمح الرهاَشُدوَن َعصح
ُ َعَليٌم َحَكيٌم )7) نَـُهَما فََإنح 8( َفضحالً َمنح اّلِلَه َونَعحَمًة َواّلِله َلُحوا بـَيـح ( َوَإنح طَائََفَتاَن َمنح الحُمؤحَمَننَي اقـحَتتَـُلوا فََأصح

َرى فـََقاتَُلوا الهَت تـَبحَغي َحَّته تََفيَء َإََل  َداُُهَا َعَلى اأُلخح َل بـََغتح َإحح نَـُهَما بَالحَعدح َلُحوا بـَيـح َر اّلِلَه فََإنح فَاَءتح فََأصح  أَمح
َ َلَعلهُكمح تـُرحمَحُوَن 9َوأَقحَسطُوا َإنه اّلِلَه ُيَُبُّ الحُمقحَسَطنَي ) َ َأَخَويحُكمح َواتـهُقوا اّلِله َلُحوا بـَنيح َوٌة فََأصح َا الحُمؤحَمُنوَن َإخح ( َإَّنه

ُهمح َوال َنَساٌء َمنح َنَساٍء َعَسى َأنح ( يَا أَيُـَّها الهذَ 11) اً َمنـح َخرح َقوٌم َمنح قـَوحٍم َعَسى َأنح َيُكونُوا َخْيح يَن آَمُنوا ال َيسح
ُم الحُفُسوُق بـَعحَد اإَلَيَ  اً َمنـحُهنه َوال تـَلحَمُزوا أَنُفَسُكمح َوال تـََنابـَُزوا بَاألَلحَقاَب بَئحَس ااَلسح  يـَُتبح اَن َوَمنح ملَح َيُكنه َخْيح

لََئَك ُهمح الظهاَلُموَن ) ٌ َوال َِتَسهُسوا َوال 11فَُأوح َتَنُبوا َكَثْياً َمنح الظهنَ  َإنه بـَعحَض الظهنَ  َإُثح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا اجح
ُتُموُه َواتـهُقوا اّلِلَه َإنه اّلِلَه تـَوهاٌب َرَحيٌم )يـَغحَتبح بـَعحُضُكمح بـَعحضاً َأُيَُبُّ َأَحدُُكمح َأنح يَأحُكَل حلَحَم َأَخيَه َميحتاً َفَكرَ  ( 12هح

َناُكمح َمنح ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعلحَناُكمح ُشُعوباً َوقـََباَئَل لَتَـَعارَُفوا َإنه َأكح  َرَمُكمح َعنحَد اّلِلَه أَتـحَقاُكمح َإنه يَا أَيُـَّها النهاُس َإنها َخَلقح
َ َعَليٌم َخَبْيٌ  ُخلح اإَلَيَاُن ِف قـُُلوَبُكمح 13) اّلِله َنا َوَلمها َيدح َلمح ( قَاَلتح اأَلعحرَاُب آَمنها ُقلح ملَح تـُؤحَمُنوا َوَلَكنح ُقوُلوا َأسح

َ َغُفوٌر َرَحيٌم ) َ َوَرُسوَلُه ال يََلتحُكمح َمنح أَعحَماَلُكمح َشيحئاً َإنه اّلِله َا الحمُ 14َوَإنح ُتَطيُعوا اّلِله ؤحَمُنوَن الهَذيَن آَمُنوا بَاّلِلَه ( َإَّنه
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لََئَك ُهمح الصهاَدُقونَ  َواهلََمح َوأَنُفَسَهمح ِف َسَبيَل اّلِلَه أُوح َ 15 )َوَرُسولََه ُُثه ملَح يـَرحتَابُوا َوَجاَهُدوا بَأَمح ( ُقلح أَتـَُعلَ ُموَن اّلِله
ُ يـَعحَلُم َما ِف السهَمَواتَ  ٍء َعَليٌم )َوَما  َبَديَنُكمح َواّلِله ُ َبُكلَ  َشيح َلُموا ُقلح ال 16ِف اأَلرحَض َواّلِله ( ََيُنُّوَن َعَليحَك َأنح َأسح

ُ ََيُنُّ َعَليحُكمح َأنح َهَداُكمح َلإَلَيَاَن َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي ) ( َإنه اّلِلَه يـَعحَلُم َغيحَب 17ََتُنُّوا َعَليه َإسحالَمُكمح َبلح اّلِله
ُ َبَصٌْي ِبَا تـَعحَمُلوَن ) السهَمَواتَ   (18َواأَلرحَض َواّلِله
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ٌء َعَجيٌب )1ق َوالحُقرحآَن الحَمَجيَد ) ُهمح فـََقاَل الحَكاَفُروَن َهَذا َشيح َنا 2( َبلح َعَجُبوا َأنح َجاَءُهمح ُمنحَذٌر َمنـح ( أََئَذا َمتـح
َنا َما تـَنـحُقُص اأَلرحُض َمنـحُهمح َوَعنحَدنَا َكَتاٌب َحَفيٌظ )3ٌع بََعيٌد )وَُكنها تـَُراباً َذَلَك َرجح  قَ  4( َقدح َعَلمح بُوا بَاحلَح ( َبلح َكذه

ٍر َمرَيٍج ) َناَها َوزَيـهنهاَها َوَما هلََ 5َلمها َجاَءُهمح فـَُهمح ِف أَمح ا َمنح فـُُروٍج ( أَفـََلمح يـَنحظُُروا َإََل السهَماَء فـَوحقـَُهمح َكيحَف بـَنَـيـح
َنا َفيَها َمنح ُكلَ  َزوحٍج َّبَيٍج )6) َنا َفيَها َرَواَسَي َوأَنـحَبتـح َرى َلُكلَ  َعبحٍد ُمَنيٍب 7( َواأَلرحَض َمَددحنَاَها َوأَلحَقيـح ( تـَبحَصَرًة َوذَكح
َنا بََه َجنهاٍت َوَحبه 8) َصيَد ) ( َونـَزهلحَنا َمنح السهَماَء َماًء ُمَبارَكاً فَأَنـحَبتـح َل بَاَسَقاٍت هَلَا طَلحٌع َنَضيٌد 9احلَح ( َوالنهخح
ُُروُج )11) َنا بََه بـَلحَدًة َميحتاً َكَذَلَك اْلح يَـيـح َلُهمح قـَوحُم نُوٍح َوَأصحَحاُب الرهسَ  َوََثُوُد 11( رَزحقاً لَلحَعَباَد َوَأحح ( َكذهَبتح قـَبـح
َواُن ُلوٍط 12) ( 14( َوَأصحَحاُب األَيحَكَة َوقـَوحُم تـُبهٍع ُكلٌّ َكذهَب الرُُّسَل َفَحقه َوَعيَد )13)( َوَعاٌد َوَفرحَعوحُن َوَإخح

َلحَق اأَلوهَل َبلح ُهمح ِف لَبحٍس َمنح َخلحٍق َجَديٍد ) ُسُه 15أَفـََعَييَنا بَاْلح َوُس بََه نـَفح َنا اإَلنحَساَن َونـَعحَلُم َما تـَُوسح ( َوَلَقدح َخَلقح
( َما يـَلحَفُظ 17( َإذح يـَتَـَلقهى الحُمتَـَلقَ َياَن َعنح الحَيَمنَي َوَعنح الشَ َماَل َقَعيٌد )16ُب َإلَيحَه َمنح َحبحَل الحَورَيَد )َوََنحُن أَقـحرَ 

قَ  َذَلَك َما ُكنحَت َمنحُه حتََيدُ 18َمنح قـَوحٍل َإاله َلَديحَه َرَقيٌب َعَتيٌد ) َرُة الحَموحَت بَاحلَح ( َونَُفَخ َِف 19) ( َوَجاَءتح َسكح
ٍس َمَعَها َساَئٌق َوَشَهيٌد )21الصُّوَر َذَلَك يـَوحُم الحَوَعيَد ) َلٍة َمنح َهَذا 21( َوَجاَءتح ُكلُّ نـَفح ( َلَقدح ُكنحَت ِف َغفح

َنا َعنحَك َغطَاَءَك فـََبَصُرَك الحيَـوحَم َحَديٌد ) ( أَلحَقَيا ِف َجَهنهَم ُكله  23) ( َوقَاَل َقرَيُنُه َهَذا َما َلَديه َعَتيدٌ 22َفَكَشفح
( الهَذي َجَعَل َمَع اّلِلَه َإهَلاً آَخَر فَأَلحَقَياُه ِف الحَعَذاَب الشهَديَد 25( َمنهاٍع لَلحَخْيحَ ُمعحَتٍد ُمرَيٍب )24َكفهاٍر َعَنيٍد )

( قَاَل ال ََّتحَتَصُموا َلَديه َوَقدح َقدهمحُت َإلَيحُكمح 27َعيٍد )( قَاَل َقرَيُنُه رَبـهَنا َما َأطحَغيحُتُه َوَلَكنح َكاَن َِف َضالٍل بَ 26)
َتألحَت َوتـَُقوُل َهلح َمنح 29( َما يـَُبدهُل الحَقوحُل َلَديه َوَما أَنَا َبَظالهٍم لَلحَعَبيَد )28بَالحَوَعيَد ) ( يـَوحَم نـَُقوُل جلَََهنهَم َهلح امح

َنه 31َمزَيٍد ) َر بََعيٍد )( َوأُزحلََفتح اجلح ( َمنح َخَشَي 32( َهَذا َما تُوَعُدوَن َلُكلَ  أَوهاٍب َحَفيٍظ )31ُة لَلحُمتهَقنَي َغيـح
ُُلوَد )33الرهمححََن بَالحَغيحَب َوَجاَء بََقلحٍب ُمَنيٍب ) ( هَلُمح َما َيَشاُءوَن َفيَها َوَلَديـحَنا 34( ادحُخُلوَها َبَسالٍم َذَلَك يـَوحُم اْلح
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ُهمح َبطحشاً فـَنَـقهُبوا ِف الحَبالَد َهلح َمنح حمََيٍص )35)َمزَيٌد  َلُهمح َمنح قـَرحٍن ُهمح َأَشدُّ َمنـح َنا قـَبـح َلكح ( َإنه ِف 36( وََكمح أَهح
َع َوُهَو َشَهيٌد ) َرى َلَمنح َكاَن لَُه قـَلحٌب َأوح أَلحَقى السهمح َنا السهَمَواتَ 37َذَلَك َلذَكح نَـُهَما َوا ( َوَلَقدح َخَلقح أَلرحَض َوَما بـَيـح

َس َوقـَبحَل 38ِف َستهَة أَيهاٍم َوَما َمسهَنا َمنح لُُغوٍب ) َد رَبَ َك قـَبحَل طُُلوَع الشهمح ( فَاصحربح َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبَ حح َِبَمح
ُه َوأَدحبَاَر السُُّجوَد )39الحُغُروَب ) َتَمعح 41( َوَمنح اللهيحَل َفَسبَ حح ( يـَوحَم 41يـَوحَم يـَُناَد الحُمَناَد َمنح َمَكاٍن َقرَيٍب ) ( َواسح

ُُروَج ) قَ  َذَلَك يـَوحُم اْلح َمُعوَن الصهيحَحَة بَاحلَح َنا الحَمَصُْي )42َيسح ( يـَوحَم َتَشقهُق اأَلرحُض 43( َإنها ََنحُن َُنحَيي َوَُّنَيُت َوَإلَيـح
َنا َيسَ  ٌر َعَليـح ( ََنحُن َأعحَلُم ِبَا يـَُقوُلوَن َوَما أَنحَت َعَليحَهمح َِبَبهاٍر َفذَكَ رح بَالحُقرحآَن َمنح 44ٌْي )َعنـحُهمح َسرَاعاً َذَلَك َحشح

 (45َُيَاُف َوَعيَد )
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ارَيَاَت َذرحواً ) َاَمالَت َوقحراً )1َوالذه راً )2( فَاحلح َارَيَاَت ُيسح َماَت أَمحراً )( فَالح 3( فَاجلح َا ُتوَعُدوَن َلَصاَدٌق 4ُمَقسَ  ( َإَّنه
يَن َلَواَقٌع )5) ُُبَك )6( َوَإنه الدَ  ( 9( يـُؤحَفُك َعنحُه َمنح أَُفَك )8( َإنهُكمح َلَفي قـَوحٍل ُُمحَتَلٍف )7( َوالسهَماَء َذاَت احلح

َرهاُصوَن ) َرٍة َساُهونَ 11قَُتَل اْلح يَن )11) ( الهَذيَن ُهمح ِف َغمح أَُلوَن أَيهاَن يـَوحُم الدَ  ( يـَوحَم ُهمح َعَلى النهاَر 12( َيسح
تَـُنوَن ) تَـعحَجُلوَن )13يـُفح َنَتُكمح َهَذا الهَذي ُكنُتمح بََه َتسح ( 15( َإنه الحُمتهَقنَي َِف َجنهاٍت َوُعُيوٍن )14( ُذوُقوا َفتـح

َجُعوَن )16وا قـَبحَل َذَلَك حُمحَسَننَي )آَخَذيَن َما آتَاُهمح رَبُـُّهمح إَنـهُهمح َكانُ  ( 17( َكانُوا قََلياًل َمنح اللهيحَل َما يـَهح
تَـغحَفُروَن ) َحاَر ُهمح َيسح ُروَم )18َوبَاأَلسح َواهلََمح َحقٌّ لَلسهاَئَل َوالحَمحح ( َوِف اأَلرحَض آيَاٌت لَلحُموَقَننَي 19( َوِف أَمح

( فـََوَربَ  السهَماَء َواأَلرحَض َإنهُه 22( َوَِف السهَماَء رَزحُقُكمح َوَما تُوَعُدوَن )21بحَصُروَن )( َوِف أَنُفَسُكمح أََفال تُـ 21)
َرَمنَي )23حلََقٌّ َمثحَل َما أَنهُكمح تَنَطُقوَن ) ( َإذح َدَخُلوا َعَليحَه فـََقاُلوا 24( َهلح أَتَاَك َحَديُث َضيحَف َإبـحَراَهيَم الحُمكح

ٍل َسََنٍي )25َسالٌم قـَوحٌم ُمنَكُروَن ) َسالماً قَالَ  َلَه َفَجاَء بََعجح ( فـََقرهبَُه َإلَيحَهمح قَاَل َأال تَأحُكُلوَن 26( فـَرَاَغ َإََل أَهح
ُهمح َخيَفًة قَاُلوا ال ََّتَفح َوَبشهُروُه بَُغالٍم َعَليٍم )27) َرأَتُُه ِف َصرهٍة فَ 28( فََأوحَجَس َمنـح َهَها ( فَأَقـحبَـَلتح امح َصكهتح َوجح

َكيُم الحَعَليُم )29َوقَاَلتح َعُجوٌز َعَقيٌم ) ( قَاَل َفَما َخطحُبُكمح أَيُـَّها 31( قَاُلوا َكَذَلَك قَاَل رَبَُّك َإنهُه ُهَو احلَح
( ُمَسوهَمًة َعنحَد 33رًَة َمنح َطنٍي )( لَنُـرحَسَل َعَليحَهمح َحَجا32( قَاُلوا َإنها أُرحَسلحَنا َإََل قـَوحٍم ُُمحرََمنَي )31الحُمرحَسُلوَن )

رََفنَي ) َنا َمنح َكاَن َفيَها َمنح الحُمؤحَمَننَي )34رَبَ َك لَلحُمسح َرجح َلَمنَي 35( فََأخح َر بـَيحٍت َمنح الحُمسح نَا َفيَها َغيـح ( َفَما َوَجدح
َنا َفيَها آيًَة لَلهَذيَن َُيَاُفوَن الحَعَذاَب األَلَيَم 36) ( َوِف ُموَسى َإذح أَرحَسلحَناُه َإََل َفرحَعوحَن َبُسلحطَاٍن ُمَبنٍي 37)( َوتـَرَكح
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َنَه َوقَاَل َساَحٌر َأوح َُمحُنوٌن )38) نَاُهمح َِف الحَيمَ  َوُهَو ُمَليٌم )39( فـَتَـَوَله بَرُكح نَاُه َوُجُنوَدُه فـََنَبذح ( َوِف َعاٍد 41( فََأَخذح
ٍء أََتتح َعَليحَه َإاله َجَعَلتحُه َكالرهَميَم )41يَح الحَعَقيَم )َإذح أَرحَسلحَنا َعَليحَهمح الر َ  ( َوِف ََثُوَد َإذح َقيَل 42( َما َتَذُر َمنح َشيح

َر َرّبَ َمح فََأَخَذتـحُهمح الصهاَعَقُة َوُهمح يَنظُُروَن )43هَلُمح ََتَتـهُعوا َحَّته َحنٍي ) َتطَاعُ 44( فـََعتَـوحا َعنح أَمح وا َمنح ( َفَما اسح
َناَها بَأَيحيٍد َوَإنها 46( َوقـَوحَم نُوٍح َمنح قـَبحُل َإنـهُهمح َكانُوا قـَوحماً فَاَسَقنَي )45َقَياٍم َوَما َكانُوا ُمنَتَصرَيَن ) ( َوالسهَماَء بـَنَـيـح

َناَها فََنعحَم الحَماَهُدوَن )47َلُموَسُعوَن ) ٍء َخلَ 48( َواأَلرحَض فـََرشح َ َلَعلهُكمح َتذَكهُروَن ( َوَمنح ُكلَ  َشيح َنا َزوحَجنيح قح
(  51( َوال َِتحَعُلوا َمَع اّلِلَه َإهَلاً آَخَر َإّن َ َلُكمح َمنحُه َنَذيٌر ُمَبنٌي )51( َفَفرُّوا َإََل اّلِلَه َإّن َ َلُكمح َمنحُه َنَذيٌر ُمَبنٌي )49)

( أَتـََواَصوحا بََه َبلح ُهمح قـَوحٌم طَاُغوَن 52َإاله قَاُلوا َساَحٌر َأوح َُمحُنوٌن ) َكَذَلَك َما أََتى الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َمنح َرُسولٍ 
َرى تَنَفُع الحُمؤحَمَننَي )54( فـَتَـَوله َعنـحُهمح َفَما أَنحَت ِبَُلوٍم )53) نه َواإَلنَس 55( َوذَكَ رح فََإنه الذ َكح ( َوَما َخَلقحُت اجلَح

َ ُهَو الرهزهاُق ُذو الحُقوهَة الحَمَتنُي 57َما أُرَيُد َمنـحُهمح َمنح رَزحٍق َوَما أُرَيُد َأنح يُطحَعُموَن ) (56َإاله لَيَـعحُبُدوَن ) ( َإنه اّلِله
تَـعحَجُلوَن )58) َحاَّبَمح َفال َيسح يـَوحَمَهمح  ( فـََويحٌل لَلهَذيَن َكَفُروا َمنح 59( فََإنه لَلهَذيَن ظََلُموا َذنُوباً َمثحَل َذنُوَب َأصح

 (61الهَذي يُوَعُدوَن )

 سورة الطور -52
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُطوٍر )1َوالطُّوَر ) َر 5( َوالسهقحَف الحَمرحُفوَع )4( َوالحبَـيحَت الحَمعحُموَر )3( ِف َرقٍ  َمنحُشوٍر )2( وََكَتاٍب َمسح ( َوالحَبحح
ُجوَر ) اً 9( يـَوحَم ََتُوُر السهَماُء َموحراً )8( َما لَُه َمنح َداَفٍع )7) ( َإنه َعَذاَب رَبَ َك َلَواَقعٌ 6الحَمسح ََباُل َسْيح ( َوَتَسُْي اجلح

َبنَي )11) ٍض يـَلحَعُبوَن )11( فـََويحٌل يـَوحَمَئٍذ لَلحُمَكذَ  ( يـَوحَم يَُدعُّوَن َإََل نَاَر َجَهنهَم َدع اً 12( الهَذيَن ُهمح ِف َخوح
بُوَن )( َهَذَه النهاُر 13) ٌر َهَذا أَمح أَنـحُتمح ال تـُبحَصُروَن )14الهَت ُكنُتمح َّبَا ُتَكذَ  َلوحَها فَاصحربُوا أَوح ال 15( أََفَسحح ( اصح

َا ُِتحَزوحَن َما ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن ) نَي ِبَا آتَاُهمح ( فَاَكهَ 17( َإنه الحُمتهَقنَي َِف َجنهاٍت َونََعيٍم )16َتصحربُوا َسَواٌء َعَليحُكمح َإَّنه
َحيَم ) َربُوا َهَنيئاً ِبَا ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن )18رَبُـُّهمح َوَوقَاُهمح رَبُـُّهمح َعَذاَب اجلَح ( ُمتهَكَئنَي َعَلى ُسُرٍر 19( ُكُلوا َواشح

َناُهمح َِبُوٍر َعنٍي ) ُفوَفٍة َوَزوهجح َناُهمح َمنح ( َوالهَذيَن آَمُنوا َواتـهبَـَعتـحُهمح ُذر َيـهتُـهُ 21َمصح َنا َّبَمح ُذر َيـهتَـُهمح َوَما أَلَتـح َقح مح بََإَيَاٍن َأحلح
ٍء ُكلُّ امحرٍَئ ِبَا َكَسَب َرَهنٌي ) تَـُهوَن )21َعَمَلَهمح َمنح َشيح َددحنَاُهمح بََفاَكَهٍة َوحلَحٍم ِمها َيشح ( يـَتَـَناَزُعوَن 22( َوأَمح

ُنوٌن )23ثَيٌم )َفيَها َكأحساً ال لَغحٌو َفيَها َوال تَأح  ُلٌؤ َمكح ( َوأَقـحَبَل بـَعحُضُهمح 24( َوَيُطوُف َعَليحَهمح َغلحَماٌن هَلُمح َكأَنـهُهمح ُلؤح
َفَقنَي )25َعَلى بـَعحٍض يـََتَساَءُلوَن ) َلَنا ُمشح َنا َوَوقَانَا َعَذاَب السهُموَم 26( قَاُلوا َإنها ُكنها قـَبحُل ِف أَهح ُ َعَليـح ( َفَمنه اّلِله
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ُعوُه َإنهُه ُهَو الحبَـرُّ الرهَحيُم )27) ( 29( َفذَكَ رح َفَما أَنحَت بََنعحَمَة رَبَ َك َبَكاَهٍن َوال َُمحُنوٍن )28( َإنها ُكنها َمنح قـَبحُل َندح
( أَمح تَأحُمُرُهمح 31لحُمتَـَربَ َصنَي )( ُقلح تـََربهُصوا فََإّن َ َمَعُكمح َمنح ا31أَمح يـَُقوُلوَن َشاَعٌر نـَتَـَربهُص بََه رَيحَب الحَمُنوَن )

الُمُهمح َّبََذا أَمح ُهمح قـَوحٌم طَاُغوَن ) ( فـَلحَيأحتُوا َِبََديٍث َمثحَلَه َإنح َكانُوا 33( أَمح يـَُقوُلوَن تـََقوهَلُه َبل ال يـُؤحَمُنوَن )32َأحح
َالَ 34َصاَدَقنَي ) ٍء أَمح ُهمح اْلح َواأَلرحَض َبل ال يُوَقُنوَن  ( أَمح َخَلُقوا السهَمَواتَ 35ُقوَن )( أَمح ُخَلُقوا َمنح َغْيحَ َشيح

َتَمُعُهمح َبُسلحطَاٍن 37( أَمح َعنحَدُهمح َخَزاَئُن رَبَ َك أَمح ُهمح الحُمَسيحَطُروَن )36) َتَمُعوَن َفيَه فـَلحَيأحَت ُمسح ( أَمح هَلُمح ُسلهٌم َيسح
راً فـَُهمح َمنح َمغحَرٍم ُمثـحَقُلوَن )39مح الحبَـُنوَن )( أَمح َلُه الحبَـَناُت َوَلكُ 38ُمَبنٍي ) َأهُلُمح َأجح ( أَمح َعنحَدُهمح الحَغيحُب 41( أَمح َتسح

تُُبوَن ) ُر اّلِلَه ُسبحَحاَن اّلِلَه عَ 42( أَمح يُرَيُدوَن َكيحداً فَالهَذيَن َكَفُروا ُهمح الحَمَكيُدوَن )41فـَُهمح َيكح مها ( أَمح هَلُمح َإَلٌه َغيـح
رَُكوَن ) فاً َمنح السهَماَء َساَقطاً يـَُقوُلوا َسَحاٌب َمرحُكوٌم )43ُيشح ( َفَذرحُهمح َحَّته ُيالُقوا يـَوحَمُهمح 44( َوَإنح يـََروحا َكسح

َعُقوَن ) َذيَن ظََلُموا َعَذاباً ( َوَإنه لَله 46( يـَوحَم ال يـُغحَّن َعنـحُهمح َكيحُدُهمح َشيحئاً َوال ُهمح يُنَصُروَن )45الهَذي َفيَه ُيصح
ثـََرُهمح ال يـَعحَلُموَن ) َد رَبَ َك َحنَي تـَُقوُم 47ُدوَن َذَلَك َوَلَكنه َأكح َم رَبَ َك فََإنهَك بََأعحيَُنَنا َوَسبَ حح َِبَمح ( َواصحربح حَلُكح

ُه َوَإدحبَاَر النُُّجوَم )48)  (49( َوَمنح اللهيحَل َفَسبَ حح

 سورة النجم -53
  الرمحن الرحيمبسم هللا

َم َإَذا َهَوى ) ََوى )2( َما َضله َصاَحُبُكمح َوَما َغَوى )1َوالنهجح ٌي يُوَحى 3( َوَما يـَنحَطُق َعنح اهلح ( َإنح ُهَو َإاله َوحح
تَـَوى )5( َعلهَمُه َشَديُد الحُقَوى )4) ( َفَكاَن قَاَب 8َدَله )( ُُثه َدنَا فـَتَ 7( َوُهَو بَاألُُفَق اأَلعحَلى )6( ُذو َمرهٍة فَاسح

َ أَوح أَدحََن ) ( أَفـَُتَماُرونَُه َعَلى َما يـََرى 11( َما َكَذَب الحُفَؤاُد َما رََأى )11( فََأوحَحى َإََل َعبحَدَه َما َأوحَحى )9قـَوحَسنيح
َرى )12) رََة الحُمنحتَـَهى )13( َوَلَقدح َرآُه نـَزحَلًة ُأخح رََة 15ُة الحَمأحَوى )( َعنحَدَها َجنه 14( َعنحَد َسدح ( َإذح يـَغحَشى السَ دح

( أَفـََرأَيـحُتمح الالهَت َوالحُعزهى 18( لََقدح رََأى َمنح آيَاَت رَب ََه الحُكبـحَرى )17( َما زَاَغ الحَبَصُر َوَما طََغى )16َما يـَغحَشى )
َرى )19) َمٌة َضيَزى )21نَثى )( أََلُكمح الذهَكُر َولَُه األُ 21( َوَمَناَة الثهالَثََة اأُلخح ( َإنح َهَي َإاله 22( تَلحَك َإذاً َقسح

ُ َّبَا َمنح ُسلحطَاٍن َإنح يـَتهَبُعوَن َإاله الظهنه وَ  َاٌء ََسهيحُتُموَها أَنـحُتمح َوآبَاؤُُكمح َما أَنَزَل اّلِله َوى األَنـحُفُس َوَلَقدح َجاَءُهمح َأَسح َما تـَهح
َُدى ) ال  ( وََكمح َمنح َمَلٍك ِف السهَمَواتَ 25( فََللهَه اآلَخَرُة َواأُلوََل )24( أَمح َلإَلنَساَن َما ََتَنه )23َمنح َرّبَ َمح اهلح

ُ َلَمنح َيَشاُء َويـَرحَضى ) لَُيَسمُّوَن ( َإنه الهَذيَن ال يـُؤحَمُنوَن بَاآلَخَرَة 26تـُغحَّن َشَفاَعتـُُهمح َشيحئاً َإاله َمنح بـَعحَد َأنح يَأحَذَن اّلِله
َمَيَة األُنـحَثى ) قَ  َشيحئاً 27الحَمالَئَكَة َتسح ( َوَما هَلُمح بََه َمنح َعلحٍم َإنح يـَتهَبُعوَن َإاله الظهنه َوَإنه الظهنه ال يـُغحَّن َمنح احلَح
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نـح 28) ََياَة الدُّ رَنَا وملَح يُرَدح َإاله احلح َلُغُهمح َمنح الحَعلحَم َإنه رَبهَك ُهَو 29َيا )( فََأعحَرضح َعنح َمنح تـََوَله َعنح ذَكح ( َذَلَك َمبـح
َتَدى ) زََي الهَذيَن  ( َوّلَِلَه َما َِف السهَمَواتَ 31َأعحَلُم ِبَنح َضله َعنح َسَبيَلَه َوُهَو أَعحَلُم ِبَنح اهح َوَما ِف اأَلرحَض لََيجح

ََن )َأَساُءوا ِبَا َعَمُلوا َوََيحزََي الهَذيَن أَ  سح َسُنوا بَاحلُح ( الهَذيَن ََيحَتَنُبوَن َكَبائََر اإَلُثَح َوالحَفَواَحَش َإاله اللهَمَم َإنه رَبهَك 31حح
ا أَنُفَسُكمح ُهَو  َفال تـُزَكُّو َواَسُع الحَمغحَفَرَة ُهَو أَعحَلُم َبُكمح َإذح أَنَشَأُكمح َمنح اأَلرحَض َوَإذح أَنـحُتمح َأَجنهٌة ِف بُطُوَن أُمهَهاَتُكمح 

َدى )33( أَفـََرأَيحَت الهَذي تـََوَله )32َأعحَلُم ِبَنح اتـهَقى ) ( َأَعنحَدُه َعلحُم الحَغيحَب فـَُهَو يـََرى 34( َوَأعحَطى قََليالً َوَأكح
َرى )( َأاله تَ 37( َوإَبـحَراَهيَم الهَذي َوَّفه )36( أَمح ملَح يـَُنبهأح ِبَا ِف ُصُحَف ُموَسى )35) ( َوَأنح 38زَُر َوازَرٌَة َوزحَر ُأخح

َزاَء اأَلوحََّف )41( َوَأنه َسعحَيُه َسوحَف يـَُرى )39لَيحَس َلإَلنَساَن َإاله َما َسَعى ) ( َوَأنه َإََل رَبَ َك 41( ُُثه َُيحَزاُه اجلَح
َيا )( َوأَنهُه ُهَو أَ 43( َوأَنهُه ُهَو َأضحَحَك َوأَبحَكى )42الحُمنحتَـَهى ) َ الذهَكَر َواألُنـحَثى 44َماَت َوَأحح ( َوأَنهُه َخَلَق الزهوحَجنيح

َرى )46( َمنح ُنطحَفٍة َإَذا َُتحََن )45) َأَة اأُلخح ( َوأَنهُه ُهَو َربُّ 48( َوأَنهُه ُهَو َأغحََن َوأَقـحََن )47( َوَأنه َعَليحَه النهشح
َلَك َعاداً 49الشَ عحَرى ) ( َوقـَوحَم نُوٍح َمنح قـَبحُل َإنـهُهمح َكانُوا ُهمح َأظحَلَم 51( َوََثُوَد َفَما أَبـحَقى )51اأُلوََل ) ( َوأَنهُه أَهح
َوى )52َوَأطحَغى ) ( َهَذا َنَذيٌر 55( فََبَأيَ  آالَء رَبَ َك تـََتَماَرى )54( فـََغشهاَها َما َغشهى )53( َوالحُمؤحتََفَكَة أَهح

َديَث تـَعحَجُبوَن 58( لَيحَس هَلَا َمنح ُدوَن اّلِلَه َكاَشَفٌة )57( أَزََفتح اآلزََفُة )56َمنح النُُّذَر اأُلوََل ) ( أََفَمنح َهَذا احلَح
ُجُدوا ّلَِلَه َواعحُبُدوا )61( َوأَنـحُتمح َساَمُدوَن )61( َوَتضحَحُكوَن َوال تـَبحُكوَن )59)  (62( فَاسح

 سورة القمر -54
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َتَمرٌّ )1تَـَرَبتح السهاَعُة َوانحَشقه الحَقَمُر )اقـح  ٌر ُمسح َواَءُهمح 2( َوَإنح يـََروحا آيًَة يـُعحَرُضوا َويـَُقولُوا َسحح ( وََكذهبُوا َواتـهبَـُعوا َأهح
َتَقرٌّ ) ٍر ُمسح َمٌة بَا4( َوَلَقدح َجاَءُهمح َمنح األَنـحَباَء َما َفيَه ُمزحَدَجٌر )3وَُكلُّ أَمح ( فـَتَـَوله 5لََغٌة َفَما تـُغحَن النُُّذُر )( َحكح

ٍء ُنُكٍر ) َداَث َكأَنـهُهمح َجَراٌد ُمنَتَشٌر )6َعنـحُهمح يـَوحَم َيدحُع الدهاَعي َإََل َشيح ( 7( ُخشهعاً أَبحَصاُرُهمح َُيحُرُجوَن َمنح اأَلجح
َطَعنَي َإََل الدهاَعي يـَُقوُل الحَكاَفُروَن َهَذا يـَوحٌم َعَسرٌ  َلُهمح قـَوحُم نُوٍح َفَكذهبُوا َعبحَدنَا َوقَاُلوا َُمحُنوٌن 8) ُمهح ( َكذهَبتح قـَبـح

َهَمٍر )11( َفَدَعا رَبهُه َأّن َ َمغحُلوٌب فَانـحَتَصرح )9َوازحُدَجَر ) َنا أَبـحَواَب السهَماَء ِبَاٍء ُمنـح ( َوَفجهرحنَا اأَلرحَض 11( فـََفَتحح
ٍر َقدح ُقَدَر )ُعُيوناً فَالحتَـَقى الحَماُء عَ  ( َِتحرَي بََأعحيَُنَنا َجَزاًء َلَمنح  13( َومَحَلحَناُه َعَلى َذاَت أَلحَواٍح َوُدُسٍر )12َلى أَمح

َناَها آيًَة فـََهلح َمنح ُمدهَكٍر )14َكاَن ُكَفَر )  ( َولََقدح َيسهرحنَا الحُقرحآنَ 16( َفَكيحَف َكاَن َعَذاِب َونُُذَر )15( َوَلَقدح تـَرَكح
َر فـََهلح َمنح ُمدهَكٍر ) ( َإنها أَرحَسلحَنا َعَليحَهمح رُياً َصرحَصراً ِف 18( َكذهَبتح َعاٌد َفَكيحَف َكاَن َعَذاِب َونُُذَر )17لَلذ َكح
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َتَمرٍ  ) َقَعٍر )19يـَوحَم ََنحٍس ُمسح ( َوَلَقدح 21اِب َونُُذَر )( َفَكيحَف َكاَن َعذَ 21( تَنزَُع النهاَس َكأَنـهُهمح أَعحَجاُز ََنحٍل ُمنـح
َر فـََهلح َمنح ُمدهَكٍر ) ( فـََقاُلوا أََبَشراً َمنها َواَحداً نـَتهَبُعُه َإنها َإذاً َلَفي 23( َكذهَبتح ََثُوُد بَالنُُّذَر )22َيسهرحنَا الحُقرحآَن لَلذ َكح

ُر َعَليحَه َمنح بـَيحَنَنا24َضالٍل َوُسُعٍر ) اٌب َأَشٌر ) ( أَُؤلحَقَي الذ َكح ( َسيَـعحَلُموَن َغداً َمنح الحَكذهاُب اأَلَشُر 25َبلح ُهَو َكذه
ُهمح َواصحَطربح )26) َنًة هَلُمح فَارحتََقبـح نَـُهمح ُكلُّ َشرحٍب حُمحَتَضٌر 27( َإنها ُمرحَسُلو النهاَقَة َفتـح َمٌة بـَيـح ( َونـَبَ ئـحُهمح َأنه الحَماَء َقسح
( َإنها أَرحَسلحَنا َعَليحَهمح َصيحَحًة َواَحَدًة 31( َفَكيحَف َكاَن َعَذاِب َونُُذَر )29ُهمح فـَتَـَعاَطى فـََعَقَر )( فـََناَدوحا َصاَحبَـ 28)

َتَظَر ) َر فـََهلح َمنح ُمدهَكٍر )31َفَكانُوا َكَهَشيَم الحُمحح َر ( َكذهَبتح قـَوحُم ُلوٍط بَالنُّذُ 32( َوَلَقدح َيسهرحنَا الحُقرحآَن لَلذ َكح
َناُهمح َبَسَحٍر )33) ( نَعحَمًة َمنح َعنحَدنَا َكَذَلَك ََنحزَي َمنح َشَكَر 34( َإنها أَرحَسلحَنا َعَليحَهمح َحاَصباً َإاله آَل ُلوٍط ََنهيـح
َنا َأعحيُـنَـُهمح َفُذوُقوا َعَذاِب ( َوَلَقدح رَاَوُدوُه َعنح َضيحَفَه َفَطَمسح 36( َوَلَقدح أَنَذَرُهمح َبطحَشتَـَنا فـََتَماَروحا بَالنُُّذَر )35)

َتَقرٌّ )37َونُُذَر ) َرًة َعَذاٌب ُمسح َر 39( َفُذوُقوا َعَذاِب َونُُذَر )38( َوَلَقدح َصبهَحُهمح ُبكح ( َوَلَقدح َيسهرحنَا الحُقرحآَن لَلذ َكح
َتَدٍر ( َكذه 41( َولََقدح َجاَء آَل َفرحَعوحَن النُُّذُر )41فـََهلح َمنح ُمدهَكٍر ) َذ َعزَيٍز ُمقح نَاُهمح َأخح بُوا بَآيَاتََنا ُكلَ َها فََأَخذح

لََئُكمح أَمح َلُكمح بـََراَءٌة َِف الزُّبَُر )42) ٌر َمنح أُوح يٌع ُمنحَتَصٌر )43( َأُكفهارُُكمح َخيـح َزُم 44( أَمح يـَُقوُلوَن ََنحُن َجََ ( َسيُـهح
بـَُر ) ُع َويـَُولُّوَن الدُّ مح رََمنَي َِف َضالٍل َوُسُعٍر 46السهاَعُة َموحَعُدُهمح َوالسهاَعُة أَدحَهى َوأََمرُّ ) ( َبلح 45اجلَح ( َإنه الحُمجح

َحُبوَن ِف النهاَر َعَلى ُوُجوَهَهمح ُذوقُوا َمسه َسَقَر )47) َناُه بََقَدٍر )48( يـَوحَم ُيسح ٍء َخَلقح ( َوَما 49( َإنها ُكله َشيح
ٍح بَالحَبَصَر )أَمحرُنَا َإاله َواحَ  َياَعُكمح فـََهلح َمنح ُمدهَكٍر )51َدٌة َكَلمح َنا َأشح َلكح ٍء فـََعُلوُه ِف الزُّبَُر 51( َوَلَقدح أَهح ( وَُكلُّ َشيح

َتَطٌر )52) ٍق َعنحَد مَ 54( َإنه الحُمتهَقنَي َِف َجنهاٍت َونـََهٍر )53( وَُكلُّ َصَغٍْي وََكَبٍْي ُمسح َعَد َصدح َتَدٍر ( ِف َمقح َليٍك ُمقح
(55) 

 سورة الرمحن -55
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َباٍن )4( َعلهَمُه الحبَـَياَن )3( َخَلَق اإَلنَساَن )2( َعلهَم الحُقرحآَن )1الرهمححَُن ) ُس َوالحَقَمُر َِبُسح ُم 5( الشهمح ( َوالنهجح
ُجَداَن ) َط 8( َأاله َتطحَغوحا ِف الحَميزَاَن )7الحَميَزاَن ) ( َوالسهَماَء َرفـََعَها َوَوَضعَ 6َوالشهَجُر َيسح ( َوأََقيُموا الحَوزحَن بَالحَقسح
َماَم )11( َواأَلرحَض َوَضَعَها َلألَنَاَم )9َوال َُّتحَسُروا الحَميَزاَن ) ُل َذاُت اأَلكح بُّ ُذو 11( َفيَها فَاَكَهٌة َوالنهخح ( َواحلَح
بَاَن )( فَ 12الحَعصحَف َوالرهُيحَاُن ) ( َوَخَلَق 14( َخَلَق اإَلنَساَن َمنح َصلحَصاٍل َكالحَفخهاَر )13َبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ 

َانه َمنح َمارٍَج َمنح نَاٍر ) بَاَن )15اجلح َ )16( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  َ َوَربُّ الحَمغحرَبـَنيح رَقـَنيح ( فََبَأيَ  17( َربُّ الحَمشح
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بَاَن )آالَء رَ  َريحَن يـَلحَتَقَياَن )18بَ ُكَما ُتَكذَ  نَـُهَما بـَرحزٌَخ ال يـَبحَغَياَن )19( َمرََج الحَبحح ( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما 21( بـَيـح
بَاَن ) ُلُؤ َوالحَمرحَجاُن )21ُتَكذَ  ُهَما اللُّؤح بَاَن )22( َُيحرُُج َمنـح َوارَي الحُمنَشآُت  ( َوَلهُ 23( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  اجلَح

َر َكاأَلعحالَم ) بَاَن )24ِف الحَبحح َها فَاٍن )25( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  ُه رَبَ َك ُذو 26( ُكلُّ َمنح َعَليـح ( َويـَبـحَقى َوجح
َراَم ) الَل َواإَلكح بَاَن )27اجلَح أَلُُه َمنح ِف 28( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  َواأَلرحَض ُكله يـَوحٍم ُهَو ِف  السهَمَواتَ  ( َيسح

بَاَن )29َشأحٍن ) رُُغ َلُكمح أَيُـَّها الثـهَقالَن )31( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  بَاَن 31( َسنَـفح ( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ 
َتطَعحُتمح َأنح تَنُفذُ 32) نَ  َواإَلنَس َإنح اسح َواأَلرحَض فَانُفُذوا ال تَنُفُذوَن َإاله  وا َمنح أَقحطَاَر السهَمَواتَ ( يَا َمعحَشَر اجلَح

بَاَن )33َبُسلحطَاٍن ) ( 35( يـُرحَسُل َعَليحُكَما ُشَواٌظ َمنح نَاٍر َوَُنَاٌس َفال تَنَتَصرَاَن )34( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ 
بَاَن ) َهاَن )( فَ 36فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  ( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما 37َإَذا انَشقهتح السهَماُء َفَكاَنتح َورحَدًة َكالدَ 

بَاَن ) َأُل َعنح َذنحَبَه إَنٌس َوال َجانٌّ )38ُتَكذَ  بَاَن )39( فـَيَـوحَمَئٍذ ال ُيسح ( يـُعحَرُف 41( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ 
رَُموَن َبَسيَماُهمح فـَيُـ  بَاَن )41ؤحَخُذ بَالنـهَواَصي َواألَقحَداَم )الحُمجح ( َهَذَه َجَهنهُم الهَت 42( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ 
رَُموَن ) ُب َّبَا الحُمجح يٍم آٍن )43ُيَكذَ  َ محََ نَـَها َوبـَنيح بَاَن )44( َيُطوُفوَن بـَيـح ( َوَلَمنح 45( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ 

بَاَن )46َقاَم رَب ََه َجنهَتاَن )َخاَف مَ  بَاَن 48( َذَواَتى أَفـحَناٍن )47( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  ( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ 
َناَن َِتحرَيَاَن )49) بَاَن )51( َفيَهَما َعيـح ( فََبَأيَ  52وحَجاَن )( َفيَهَما َمنح ُكلَ  فَاَكَهٍة زَ 51( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ 

بَاَن ) َ َداٍن )53آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  َنهتَـنيح َرٍق َوَجََن اجلح َتبـح ( فََبَأيَ  آالَء 54( ُمتهَكَئنَي َعَلى فـُُرٍش َبطَائَنُـَها َمنح َإسح
بَاَن ) ( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما 56ُهمح َوال َجانٌّ )( َفيَهنه قَاَصَراُت الطهرحَف ملَح َيطحَمثـحُهنه إَنحٌس قـَبـحلَ 55رَبَ ُكَما ُتَكذَ 

بَاَن ) بَاَن )58( َكأَنـهُهنه الحَياُقوُت َوالحَمرحَجاُن )57ُتَكذَ  َساَن َإاله 59( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  ( َهلح َجَزاُء اإَلحح
َساُن ) بَاَن )61اإَلحح بَاَن 62نح ُدوَِنََما َجنهَتاَن )( َومَ 61( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  ( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ 

َهامهَتاَن )63) بَاَن )64( ُمدح َناَن َنضهاَخَتاَن )65( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  ( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما 66( َفيَهَما َعيـح
بَاَن ) بَاَن )68مهاٌن )( َفيَهَما فَاَكَهٌة َوََنحٌل َورُ 67ُتَكذَ  َراٌت َحَساٌن 69( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  ( َفيَهنه َخيـح

بَاَن )71) ََياَم )71( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  بَاَن )72( ُحوٌر َمقحُصورَاٌت ِف اْلح ( 73( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ 
َلُهمح وَ  بَاَن )74ال َجانٌّ )ملَح َيطحَمثـحُهنه إَنٌس قـَبـح َقرَيٍ  75( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  ٍر َوَعبـح ( ُمتهَكَئنَي َعَلى َرفـحَرٍف ُخضح

بَاَن )76َحَساٍن ) َراَم )77( فََبَأيَ  آالَء رَبَ ُكَما ُتَكذَ  الَل َواإَلكح ُم رَبَ َك َذي اجلَح  (78( تـََباَرَك اسح
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 سورة الواقعة -56
 الرحيم بسم هللا الرمحن

ََباُل 4( َإَذا ُرجهتح اأَلرحُض َرج اً )3( َخاَفَضٌة رَاَفَعٌة )2( لَيحَس َلَوقـحَعَتَها َكاَذبٌَة )1َإَذا َوقـََعتح الحَواَقَعُة ) ( َوُبسهتح اجلح
َحاُب الحَميحَمَنَة ) ( فََأصحَحاُب الحَميحَمَنةَ 7( وَُكنُتمح أَزحَواجاً َثالثًَة )6( َفَكاَنتح َهَباًء ُمنحَبث اً )5َبس اً ) ( 8َما َأصح

َئَمَة ) َحاُب الحَمشح َئَمَة َما َأصح َحاُب الحَمشح لََئَك الحُمَقرهبُوَن )11( َوالسهابَُقوَن السهابَُقوَن )9َوَأصح ( ِف َجنهاَت 11( أُوح
( ُمتهَكَئنَي َعَليـحَها 15ُسُرٍر َموحُضونٍَة )( َعَلى 14( َوقََليٌل َمنح اآلَخرَيَن )13( ثـُلهٌة َمنح اأَلوهَلنَي )12النهَعيَم )

َواٍب َوأَبَارَيَق وََكأحٍس َمنح َمَعنٍي )17( َيُطوُف َعَليحَهمح َولحَداٌن ُُمَلهُدوَن )16ُمتَـَقابََلنَي ) ( ال ُيَصدهُعوَن 18( بََأكح
َها َوال يُنزَُفوَن ) تَـُهوَن )( َوحلَح 21( َوفَاَكَهٍة ِمها يـََتَخيـهُروَن )19َعنـح ثَاَل 22( َوُحوٌر َعنٌي )21َم َطْيحٍ ِمها َيشح ( َكَأمح
ُنوَن ) َمُعوَن َفيَها لَغحواً َوال تَأحثَيماً )24( َجَزاًء ِبَا َكانُوا يـَعحَمُلوَن )23اللُّؤحُلَؤ الحَمكح ( َإاله َقياًل َسالماً 25( ال َيسح

َحاُب الحَيَمنَي َما َأصحَحابُ 26َسالماً ) ٍر َُمحُضوٍد )27الحَيَمنَي ) ( َوَأصح ( 29( َوطَلحٍح َمنحُضوٍد )28( ِف َسدح
ُكوٍب )31َوَظلٍ  َِمحُدوٍد ) ( َوفـُُرٍش َمرحُفوَعٍة 33( ال َمقحُطوَعٍة َوال َِمحُنوَعٍة )32( َوفَاَكَهٍة َكَثْيٍَة )31( َوَماٍء َمسح

َحاَب الحَيَمنَي )37( ُعرُباً أَتـحَراباً )36أَبحَكاراً ) ( َفَجَعلحَناُهنه 35( َإنها أَنَشأحنَاُهنه َإنَشاًء )34) ( ثـُلهٌة 38( أَلصح
َماَل )41( َوثـُلهٌة َمنح اآلَخرَيَن )39َمنح اأَلوهَلنَي ) َحاُب الشَ  َماَل َما َأصح يٍم 41( َوَأصحَحاُب الشَ  ( ِف ََسُوٍم َومحََ

َرَفنَي )44َرمٍي )( ال بَارٍَد َوال كَ 43( َوَظلٍ  َمنح َُيحُموٍم )42) ( وََكانُوا ُيَصرُّوَن َعَلى 45( َإنـهُهمح َكانُوا قـَبحَل َذَلَك ُمتـح
َنَث الحَعَظيَم ) ُعوثُوَن )46احلح َنا وَُكنها تـَُراباً َوَعظَاماً أَئَنها َلَمبـح ( 48( أَوح آبَاُؤنَا اأَلوهُلوَن )47( وََكانُوا يـَُقوُلوَن أََئَذا َمتـح

ُموُعوَن َإََل َميَقاَت يـَوحٍم َمعحُلوٍم )49َلنَي َواآلَخرَيَن )ُقلح َإنه اأَلوه  بُوَن 51( َلَمجح ( ُُثه َإنهُكمح أَيُـَّها الضهالُّوَن الحُمَكذَ 
َها الحُبُطوَن )52( آلَكُلوَن َمنح َشَجٍر َمنح َزقُّوٍم )51) َميَم )53( َفَمالَُئوَن َمنـح ( 54( َفَشارَبُوَن َعَليحَه َمنح احلَح

َيَم ) يَن )55َفَشارَبُوَن ُشرحَب اهلح ُقوَن )56( َهَذا نـُُزهُلُمح يـَوحَم الدَ  َناُكمح فـََلوحال ُتَصدَ  ( أَفـََرأَيـحُتمح َما َُتحُنوَن 57( ََنحُن َخَلقح
َالَُقوَن )58) َنُكمح الحَموحَت َوَما59( أَأَنـحُتمح ََّتحُلُقونَُه أَمح ََنحُن اْلح ُبوَقنَي ) ( ََنحُن َقدهرحنَا بـَيـح ( َعَلى َأنح 61ََنحُن ِبَسح

ثَاَلُكمح َونـُنحَشَئُكمح ِف َما ال تـَعحَلُموَن ) َل أَمح أََة اأُلوََل فـََلوحال َتذكهُروَن )61نـَُبدَ  ُتمح النهشح ( أَفـََرأَيـحُتمح َما 62( َوَلَقدح َعَلمح
( َإنها 65( َلوح َنَشاُء جَلََعلحَناُه ُحطَاماً َفظََللحُتمح تـَتَـَفكهُهوَن )64وَن )( أَأَنـحُتمح تـَزحَرُعونَُه أَمح ََنحُن الزهارَعُ 63حَتحرُثُوَن )

َربُوَن )67( َبلح ََنحُن حَمحُروُموَن )66َلُمغحَرُموَن ) ( أَأَنـحُتمح أَنَزلحُتُموُه َمنح الحُمزحَن أَمح ََنحُن 68( أَفـََرأَيـحُتمح الحَماَء الهَذي َتشح
ُكُروَن )( لَ 69الحُمنزَُلوَن ) ( أَأَنـحُتمح أَنَشأحُُتح 71( أَفـََرأَيـحُتمح النهاَر الهَت تُوُروَن )71وح َنَشاُء َجَعلحَناُه ُأَجاجاً فـََلوحال َتشح

َم رَبَ كَ 73( ََنحُن َجَعلحَناَها َتذحَكَرًة َوَمَتاعاً لَلحُمقحوَيَن )72َشَجَرتـََها أَمح ََنحُن الحُمنَشُئوَن ) الحَعَظيَم  ( َفَسبَ حح بَاسح
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( ِف َكَتاٍب 77( َإنهُه َلُقرحآٌن َكَرمٌي )76( َوَإنهُه َلَقَسٌم َلوح تـَعحَلُموَن َعَظيٌم )75( َفال أُقحَسُم ِبََواَقَع النُُّجوَم )74)
ُنوٍن ) َهُنوَن ( أَفََبَهذَ 81( تَنزَيٌل َمنح َربَ  الحَعاَلَمنَي )79( ال ََيَسُُّه َإاله الحُمَطههُروَن )78َمكح َديَث أَنـحُتمح ُمدح ا احلَح

بُوَن )81) ُلحُقوَم )82( َوَِتحَعُلوَن رَزحَقُكمح أَنهُكمح ُتَكذَ  ( 84( َوأَنـحُتمح َحيَنَئٍذ تَنظُُروَن )83( فـََلوحال َإَذا بـََلَغتح احلح
َر َمَديَننَي )( فـََلوحال َإنح ُكنتُ 85َوََنحُن أَقـحَرُب َإلَيحَه َمنحُكمح َوَلَكنح ال تـُبحَصُروَن ) ( تـَرحَجُعونـََها َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي 86مح َغيـح

( َوأَمها َإنح َكاَن َمنح َأصحَحاَب الحَيَمنَي 89( فـََروحٌح َوَرُيحَاٌن َوَجنهُة نََعيٍم )88( فََأمها َإنح َكاَن َمنح الحُمَقرهَبنَي )87)
َحاَب الحَيَمنَي )91) َبنَي الضهالَ نَي )( 91( َفَسالٌم َلَك َمنح َأصح يٍم 92َوأَمها َإنح َكاَن َمنح الحُمَكذَ  ( فـَنُـُزٌل َمنح محََ
َلَيُة َجَحيٍم )93) َم رَبَ َك الحَعَظيَم )95( َإنه َهَذا هَلَُو َحقُّ الحَيَقنَي )94( َوَتصح  (96( َفَسبَ حح بَاسح

 سورة احلديد -57
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َكيُم )  السهَمَواتَ َسبهَح ّلَِلَه َما ِف  َواأَلرحَض ُُيحَي َوَُيَيُت َوُهَو َعَلى   ( َلُه ُملحُك السهَمَواتَ 1َواأَلرحَض َوُهَو الحَعزَيُز احلَح
ٍء َقَديٌر ) ٍء َعَليٌم )2ُكلَ  َشيح  لسهَمَواتَ ( ُهَو الهَذي َخَلَق ا3( ُهَو اأَلوهُل َواآلَخُر َوالظهاَهُر َوالحَباَطُن َوُهَو َبُكلَ  َشيح

َها َوَما  تَـَوى َعَلى الحَعرحَش يـَعحَلُم َما يََلُج َِف اأَلرحَض َوَما َُيحرُُج َمنـح يـَنحزَُل َمنح السهَماَء َوَما َواأَلرحَض ِف َستهَة أَيهاٍم ُُثه اسح
ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصٌْي  َواأَلرحَض َوَإََل اّلِلَه تـُرحَجُع  ( َلُه ُملحُك السهَمَواتَ 4)يـَعحرُُج َفيَها َوُهَو َمَعُكمح أَيحَن َما ُكنحُتمح َواّلِله

( آَمُنوا بَاّلِلَه َوَرُسولََه 6( يُوَلُج اللهيحَل ِف النـهَهاَر َويُوَلُج النـهَهاَر ِف اللهيحَل َوُهَو َعَليٌم َبَذاَت الصُُّدوَر )5األُُموُر )
لَ  َتخح ٌر َكَبٌْي )َوأَنحَفُقوا ِمها َجَعَلُكمح ُمسح ( َوَما َلُكمح ال تـُؤحَمُنوَن بَاّلِلَه 7َفنَي َفيَه فَالهَذيَن آَمُنوا َمنحُكمح َوأَنـحَفُقوا هَلُمح َأجح

ُعوُكمح لَتُـؤحَمُنوا َبَربَ ُكمح َوَقدح َأَخَذ َميثَاَقُكمح َإنح ُكنحُتمح ُمؤحَمَننَي ) بحَدَه آيَاٍت ( ُهَو الهَذي يـُنَـز َُل َعَلى عَ 8َوالرهُسوُل َيدح
رََجُكمح َمنح الظُُّلَماَت َإََل النُّوَر َوَإنه اّلِلَه َبُكمح َلَرُءوٌف َرَحيٌم ) ( َوَما َلُكمح َأاله تـُنحَفُقوا ِف َسَبيَل اّلِلَه 9بـَيَ َناٍت لَُيخح

َتَوي َمنحُكمح َمنح أَنـحَفَق َمنح قـَبح  َوّلَِلَه َمْيَاُث السهَمَواتَ  لََئَك َأعحَظُم َدَرَجًة َمنح الهَذيَن َواأَلرحَض ال َيسح َل الحَفتحَح َوقَاَتَل أُوح
ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبٌْي ) ََن َواّلِله سح ُ احلُح َ قـَرحضاً 11أَنـحَفُقوا َمنح بـَعحُد َوقَاتـَُلوا وَُكالًّ َوَعَد اّلِله ( َمنح َذا الهَذي يـُقحَرُض اّلِله

ٌر َكَرمٌي )َحَسناً فـَُيَضاَعَفُه َلُه َوَلُه أَ  َاَِنَمح 11جح َ أَيحَديَهمح َوبََأَيح َعى نُورُُهمح بـَنيح ( يـَوحَم تـََرى الحُمؤحَمَننَي َوالحُمؤحَمَناَت َيسح
َراُكمح الحيَـوحَم َجنهاٌت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها َذَلَك ُهَو الحَفوحُز الحَعَظيُم ) الحُمَناَفُقوَن ( يـَوحَم يـَُقوُل 12ُبشح
َتَبسح َمنح نُورَُكمح َقيَل ارحَجُعوا َورَاءَُكمح فَالحَتَمُسوا نُوراً فَ  نَـُهمح َبُسوٍر َلُه َوالحُمَناَفَقاُت لَلهَذيَن آَمُنوا انحظُُرونَا نـَقح ُضَرَب بـَيـح

َُة َوظَاَهرُُه َمنح َقَبَلَه الحَعَذاُب ) ونـَُهمح َأملَح َنُكنح َمَعُكمح قَاُلوا بـََلى َوَلَكنهُكمح فـَتَـنحُتمح ( يـَُنادُ 13بَاٌب بَاَطُنُه َفيَه الرهمحح
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ُر اّلِلَه َوَغرهُكمح بَاّلِلَه الحغَ  ُتمح َوارحتـَبحُتمح َوَغرهتحُكمح اأَلَماّنُّ َحَّته َجاَء أَمح ( فَالحيَـوحَم ال يـُؤحَخُذ َمنحُكمح 14ُروُر )أَنـحُفَسُكمح َوتـََربهصح
يٌَة َوال َمنح  ( َأملَح يَأحَن لَلهَذيَن آَمُنوا َأنح ََّتحَشَع 15الهَذيَن َكَفُروا َمأحَواُكمح النهاُر َهَي َموحالُكمح َوبَئحَس الحَمَصُْي ) َفدح

قَ  َوال َيُكونُوا َكالهَذيَن أُوتُوا الحَكَتاَب َمنح قـَبحُل َفطَاَل َعلَ  َر اّلِلَه َوَما نـََزَل َمنح احلَح يحَهمح اأَلَمُد فـََقَستح قـُُلوبـُُهمح َلذَكح
َ ُُيحَي اأَلرحَض بـَعحَد َموحَِتَا َقدح بـَيـهنها َلُكمح اآليَاَت َلَعلهُكمح تـَعحَقُلوَن 16قـُُلوبـُُهمح وََكَثٌْي َمنـحُهمح فَاَسُقوَن ) ( اعحَلُموا َأنه اّلِله

قَاَت َوأَقـحَرُضوا اّلِلَه قـَرح 17) َقنَي َوالحُمصهدَ  ٌر َكَرمٌي )( َإنه الحُمصهدَ  ( َوالهَذيَن آَمُنوا 18ضاً َحَسناً ُيَضاَعُف هَلُمح َوهَلُمح َأجح
ُرُهمح َونُورُُهمح َوالهَذينَ  يُقوَن َوالشَُّهَداُء َعنحَد َرّبَ َمح هَلُمح َأجح لََئَك ُهمح الصَ دَ  لََئَك   بَاّلِلَه َوُرُسَلَه أُوح َكَفُروا وََكذهبُوا بَآيَاتََنا أُوح

َحيَم ) َأصحَحابُ  َواَل َواألَ 19اجلَح َنُكمح َوَتَكاثـٌُر َِف األَمح نـحَيا َلَعٌب َوهَلحٌو َوزَيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـح ََياُة الدُّ َا احلح وحالَد  ( اعحَلُموا أَّنه
َفر اً ُُثه َيُكوُن ُحطَاماً وَ  ِف اآلَخَرَة َعَذاٌب َشَديٌد َوَمغحَفَرٌة َمنح َكَمَثَل َغيحٍث أَعحَجَب الحُكفهاَر نـََباتُُه ُُثه َيَهيُج فـَتَـَراُه ُمصح

نـحَيا َإاله َمَتاُع الحُغُروَر ) ََياُة الدُّ َواٌن َوَما احلح ( َسابَُقوا َإََل َمغحَفَرٍة َمنح رَبَ ُكمح َوَجنهٍة َعرحُضَها َكَعرحَض السهَماَء 21اّلِلَه َورَضح
َل الحَعَظيَم )َواأَلرحَض أَُعدهتح لَلهَذيَن آَمُنوا بَاّلِلهَ  ُ ُذو الحَفضح ُل اّلِلَه يـُؤحتَيَه َمنح َيَشاُء َواّلِله ( َما 21 َوُرُسَلَه َذَلَك َفضح

َرَأَها َإنه َذَلَك َعَلى  ( 22اّلِلَه َيَسٌْي )َأَصاَب َمنح ُمَصيَبٍة َِف اأَلرحَض َوال ِف أَنـحُفَسُكمح َإاله َِف َكَتاٍب َمنح قـَبحَل َأنح نـَبـح
ُ ال ُيَُبُّ ُكله ُُمحَتاٍل َفُخوٍر )َلَكيحال َرُحوا ِبَا آتَاُكمح َواّلِله ( الهَذيَن يـَبحَخُلوَن َويَأحُمُروَن 23 تَأحَسوحا َعَلى َما فَاَتُكمح َوال تـَفح

َميُد ) َ ُهَو الحَغَّنُّ احلَح َل َوَمنح يـَتَـَوله فََإنه اّلِله ُسَلَنا بَالحبَـيَ َناَت َوأَنـحَزلحَنا َمَعُهمح الحَكَتاَب ( َلَقدح أَرحَسلحَنا رُ 24النهاَس بَالحُبخح
َديَد َفيَه بَأحٌس َشَديٌد َوَمَناَفُع لَلنهاَس َولَيَـعحَلمَ  َط َوأَنـحَزلحَنا احلَح ُ َمنح يـَنحُصرُُه َوُرُسَلُه  َوالحَميَزاَن لَيَـُقوَم النهاُس بَالحَقسح اّلِله

َتٍد 25يٌز )بَالحَغيحَب َإنه اّلِلَه َقَويٌّ َعزَ  ( َوَلَقدح أَرحَسلحَنا نُوحاً َوَإبـحَراَهيَم َوَجَعلحَنا ِف ُذر َيهَتَهَما النُّبـُوهَة َوالحَكَتاَب َفَمنـحُهمح ُمهح
َنا بََعيَسى ابحَن َمرحمَيَ َوآتـَيـح 26وََكَثٌْي َمنـحُهمح فَاَسُقوَن ) َنا َعَلى آثَارََهمح َبُرُسَلَنا َوقـَفهيـح َناُه اإَلََنيَل َوَجَعلحَنا ِف ( ُُثه قـَفهيـح

َناَها َعَليحَهمح َإاله ابحَتَغاءَ  َبانَيهًة ابـحَتَدُعوَهاَما َكَتبـح ًَة َوَرهح َواَن اّلِلَه َفَما َرَعوحَها َحقه  قـُُلوَب الهَذيَن اتـهبَـُعوُه رَأحَفًة َوَرمحح َرضح
رَ  َنا الهَذيَن آَمُنوا َمنـحُهمح َأجح َ َوآَمُنوا 27ُهمح وََكَثٌْي َمنـحُهمح فَاَسُقوَن )رََعايََتَها َفآتـَيـح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا اتـهُقوا اّلِله

ُ َغُفورٌ  ََتَه َوََيحَعلح َلُكمح نُوراً ََتحُشوَن بََه َويـَغحَفرح َلُكمح َواّلِله َ َمنح َرمحح ُل ( أَلاله يـَعحَلَم أَ 28َرَحيٌم ) َبَرُسولََه يـُؤحَتُكمح َكفحَلنيح هح
َل اّلِلَه َوَأنه الحَفضحَل بََيَد اّلِلَه يـُؤحتَيَه َمنح َيَشاُء َواّلِلهُ  ٍء َمنح َفضح َدُروَن َعَلى َشيح  ُذو الحَفضحَل الحَعَظيَم الحَكَتاَب َأاله يـَقح

(29) 
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ُ قـَوحَل الهَت ُِتَاَدُلَك ِف  َ َسََيٌع َبَصٌْي )َقدح َسَََع اّلِله َمُع حَتَاُورَُكَما َإنه اّلِله ُ َيسح َتَكي َإََل اّلِلَه َواّلِله ( الهَذيَن 1َزوحَجَها َوَتشح
نـَُهمح َوَإنـهُهمح  َكراً َمنح الحَقوحَل لَيَـُقوُلوَن ُمنح  ُيظَاَهُروَن َمنحُكمح َمنح َنَسائََهمح َما ُهنه أُمهَهاَِتَمح َإنح أُمهَهاتـُُهمح َإاله الالهَئي َوَلدح

َ َلَعُفوٌّ َغُفوٌر ) رَيُر َرقـََبٍة َمنح قـَبحَل َأنح 2َوُزوراً َوَإنه اّلِله ( َوالهَذيَن ُيظَاَهُروَن َمنح َنَساَئَهمح ُُثه يـَُعوُدوَن َلَما قَاُلوا فـََتحح
ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبٌْي ) َ َمنح قـَبحَل َأنح يـََتَماسها  (3يـََتَماسها َذَلُكمح ُتوَعُظوَن بََه َواّلِله َريحَن ُمَتَتابََعنيح َفَمنح ملَح َيََدح َفَصَياُم َشهح

َكيناً َذَلَك لَتُـؤحَمُنوا بَاّلِلَه َوَرُسولََه َوتَلحَك ُحُدوُد اّلِلَه َولَ  َتَطعح فََإطحَعاُم َستَ نَي َمسح ( 4لحَكاَفرَيَن َعَذاٌب أَلَيٌم )َفَمنح ملَح َيسح
َ َوَرُسوَلُه ُكَبُتوا َكَما ُكَبَت الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َوَقدح أَنـحَزلحَنا آيَاٍت بـَيَ َناٍت َولَ َإنه الهذَ  لحَكاَفرَيَن َعَذاٌب ُمَهنٌي يَن ُُيَادُّوَن اّلِله

ُ َوَنُسوُه وَ 5) َصاُه اّلِله يعاً فـَيُـَنبَ ئُـُهمح ِبَا َعَمُلوا َأحح ُ َجََ َعثـُُهمح اّلِله ٍء َشَهيٌد )( يـَوحَم يـَبـح ُ َعَلى ُكلَ  َشيح ( َأملَح تـََرى َأنه 6اّلِله
َ يـَعحَلُم َما ِف السهَمَواتَ  َوَما ِف اأَلرحَض َما َيُكوُن َمنح ََنحَوى َثالثٍَة َإاله ُهَو رَابَُعُهمح َوال َُخحَسٍة َإاله ُهَو َساَدُسُهمح  اّلِله

ثـََر َإاله  ٍء  َوال أَدحََن َمنح َذَلَك َوال َأكح ُهَو َمَعُهمح أَيحَن َما َكانُوا ُُثه يـَُنبَ ئـُُهمح ِبَا َعَمُلوا يـَوحَم الحَقَياَمَة َإنه اّلِلَه َبُكلَ  َشيح
َوى ُُثه يـَُعوُدوَن َلَما نـُُهوا َعنحُه َويـَتَـَناَجوحَن بَاإَلُثَح َوالحعُ 7َعَليٌم ) َواَن َوَمعحَصَيَة دح ( َأملَح تـََرى َإََل الهَذيَن نـُُهوا َعنح النهجح

بـَُنا اّلِلهُ  ُ َويـَُقوُلوَن ِف أَنُفَسَهمح َلوحال يـَُعذَ  بـُُهمح َجَهنهُم الرهُسوَل َوَإَذا َجاُءوَك َحيـهوحَك ِبَا ملَح ُُيَيَ َك بََه اّلِله  ِبَا نـَُقوُل َحسح
َلوحنـََها فََبئحَس الحَمَصُْي ) َواَن َوَمعحَصَيَة الرهُسوَل ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإذَ 8َيصح ا تـََناَجيحُتمح َفال تـَتَـَناَجوحا بَاإَلُثَح َوالحُعدح

َ الهَذي َإلَيحَه حُتحَشُروَن ) ُزَن الهَذيَن آَمُنوا َولَيحَس 9َوتـََناَجوحا بَالحربَ  َوالتـهقحَوى َواتـهُقوا اّلِله َوى َمنح الشهيحطَاَن لََيحح َا النهجح ( َإَّنه
( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإَذا َقيَل َلُكمح تـََفسهُحوا ِف 11َهمح َشيحئاً َإاله بََإذحَن اّلِلَه َوَعَلى اّلِلَه فـَلحَيتَـوَكهلح الحُمؤحَمُنوَن )َبَضار َ 

 ُ ُ َلُكمح َوَإَذا َقيَل انُشُزوا فَانُشُزوا يـَرحَفعح اّلِله الهَذيَن آَمُنوا َمنحُكمح َوالهَذيَن أُوتُوا الحَعلحَم الحَمَجاَلَس فَافحَسُحوا يـَفحَسحح اّلِله
ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبٌْي ) َ َيَديح ََنحَواُكمح َصَدَقًة 11َدَرَجاٍت َواّلِله ُموا بـَنيح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإَذا نَاَجيحُتمح الرهُسوَل فـََقدَ 

ٌر َلُكمح َوَأطحَهُر فََإنح ملَح  َ َغُفوٌر َرَحيٌم )َذَلَك َخيـح َ َيَديح ََنحَواُكمح 12 ِتََُدوا فََإنه اّلِله ُموا بـَنيح ُتمح َأنح تـَُقدَ  َفقح ( أََأشح
َ َورَ  ُ َعَليحُكمح فَأََقيُموا الصهالَة َوآتُوا الزهَكاَة َوَأَطيُعوا اّلِله َعُلوا َوتَاَب اّلِله ُ َخَبْيٌ َصَدقَاٍت فََإذح ملَح تـَفح ِبَا تـَعحَمُلوَن  ُسوَلُه َواّلِله

ُهمح َوَُيحَلُفوَن َعلَ 13) ُ َعَليحَهمح َما ُهمح َمنحُكمح َوال َمنـح ى الحَكَذَب َوُهمح ( َأملَح تـََرى َإََل الهَذيَن تـََولهوحا قـَوحماً َغَضَب اّلِله
ُ هَلُمح َعَذاباً َشَديداً َإنـهُهمح َساَء َما َكانُوا يَـ 14يـَعحَلُموَن ) َانـَُهمح ُجنهًة َفَصدُّوا َعنح 15عحَمُلوَن )( َأَعده اّلِله ( اَّتهَُذوا أَيح

َحاُب النهاَر 16َسَبيَل اّلِلَه فـََلُهمح َعَذاٌب ُمَهنٌي ) لََئَك َأصح َواهُلُمح َوال أَوحالُدُهمح َمنح اّلِلَه َشيحئاً أُوح ( َلنح تـُغحَّنَ َعنـحُهمح أَمح
ٍء َأال ( يـَوحَم يـَبـحعَ 17ُهمح َفيَها َخاَلُدوَن ) َلُفوَن َلُه َكَما َُيحَلُفوَن َلُكمح َوَُيحَسُبوَن أَنـهُهمح َعَلى َشيح يعاً فـََيحح ُ َجََ ثـُُهمح اّلِله

لََئَك َحزحُب الشهيحطَاَن َأال َإنه َحزحبَ 18َإنـهُهمح ُهمح الحَكاَذبُوَن ) َر اّلِلَه أُوح َوَذ َعَليحَهمح الشهيحطَاُن فَأَنَساُهمح ذَكح َتحح  ( اسح
َاَسُروَن ) َ َوَرُسوَلُه أُوحلََئَك ِف اأَلَذلَ نَي )19الشهيحطَاَن ُهمح اْلح ُ أَلغحَلََبه أَنَا 21( َإنه الهَذيَن ُُيَادُّوَن اّلِله ( َكَتَب اّلِله

َ َوَرُسولَُه َوَلوح َكانُوا  ( ال ِتََُد قـَوحماً يـُؤحَمُنوَن بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخرَ 21َوُرُسَلي َإنه اّلِلَه َقَويٌّ َعزَيٌز ) يـَُوادُّوَن َمنح َحاده اّلِله
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َوانـَُهمح َأوح َعَشْيَتـَُهمح أُوحلََئَك َكَتَب ِف قـُُلوَّبَمح اإَلَيَاَن َوأَيهَدُهمح  َخُلُهمح آبَاَءُهمح أَوح أَبـحَناَءُهمح َأوح َإخح  بَُروٍح َمنحُه َويُدح
لََئَك َحزحُب اّلِلَه َأال َإنه َحزحَب اّلِلَه َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـح  ُ َعنـحُهمح َوَرُضوا َعنحُه أُوح َهاُر َخاَلَديَن َفيَها َرَضَي اّلِله

َلُحوَن )  (22ُهمح الحُمفح
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َل 1َكيُم )َوَما ِف اأَلرحَض َوُهَو الحَعزَيُز احلحَ  َسبهَح ّلَِلَه َما ِف السهَمَواتَ  رََج الهَذيَن َكَفُروا َمنح َأهح ( ُهَو الهَذي َأخح
َر َما ظَنَـنحُتمح َأنح َُيحُرُجوا َوظَنُّوا أَنـهُهمح َمانََعتُـُهمح ُحُصونـُُهمح مَ  شح ُ َمنح الحَكَتاَب َمنح َديَارََهمح أَلوهَل احلَح نح اّلِلَه فَأَتَاُهمح اّلِله

َصاَر َذَف ِف قـُُلوَّبَمح الرُّعحَب ُُيحرَبُوَن بـُُيوتـَُهمح بَأَيحَديَهمح َوأَيحَدي الحُمؤحَمَننَي فَاعحَتربُوا يَا أُوَل األَبح َحيحُث ملَح َُيحَتَسُبوا َوقَ 
نـحَيا َوهَلُمح َِف اآلَخَرَة َعَذاُب النهاَر )2) بـَُهمح َِف الدُّ الَء لََعذه ُ َعَليحَهمح اجلَح ( َذَلَك بَأَنـهُهمح َشاقُّوا 3( َوَلوحال َأنح َكَتَب اّلِله

َ َشَديُد الحَعَقاَب ) َ َوَرُسوَلُه َوَمنح ُيَشاقه اّلِلَه فََإنه اّلِله ُتُموَها قَاَئَمًة َعَلى ُأُصوهَلَا 4اّلِله ( َما َقطَعحُتمح َمنح لَيَنٍة َأوح تـَرَكح
زََي الحَفاَسَقنَي ) ُتمح َعَليحَه َمنح َخيحٍل َوال رََكاٍب َوَلَكنه ( َوَما أَفَاَء اّلِلهُ 5فََبَإذحَن اّلِلَه َولَُيخح ُهمح َفَما أَوحَجفح  َعَلى َرُسولََه َمنـح

ٍء َقَديٌر ) ُ َعَلى ُكلَ  َشيح َ ُيَسلَ ُط ُرُسَلُه َعَلى َمنح َيَشاُء َواّلِله َل الحُقَرى فََللهَه 6اّلِله ُ َعَلى َرُسولََه َمنح أَهح ( َما أَفَاَء اّلِله
َ اأَلغحَنَياَء َمنحُكمح َولَلرهسُ  َوَما آتَاُكمح  وَل َوَلَذي الحُقرحََب َوالحَيَتاَمى َوالحَمَساَكنَي َوابحَن السهَبيَل َكيح ال َيُكوَن ُدوَلًة بـَنيح

َ َإنه اّلِلَه َشَديُد الحَعَقاَب ) ُفَقَراَء الحُمَهاَجرَيَن الهَذيَن ( لَلح 7الرهُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكمح َعنحُه فَانـحتَـُهوا َواتـهُقوا اّلِله
َ َوَرُسوَلُه أُ  َواناً َويـَنحُصُروَن اّلِله َواهلََمح يـَبحتَـُغوَن َفضحاًل َمنح اّلِلَه َوَرضح رَُجوا َمنح َديارََهمح َوأَمح لََئَك ُهمح الصهاَدُقوَن )ُأخح ( 8وح

اَر َواإَلَيَاَن َمنح قـَبحَلَهمح  ُيَُبُّوَن َمنح َهاَجَر َإلَيحَهمح َوال َيََُدوَن ِف ُصُدورََهمح َحاَجًة ِمها أُوتُوا َوالهَذيَن تـَبَـوهُءوا الده
َلُحوَن ) لََئَك ُهمح الحُمفح َسَه فَُأوح ( َوالهَذيَن َجاُءوا 9َويـُؤحثَُروَن َعَلى أَنـحُفَسَهمح َوَلوح َكاَن َّبَمح َخَصاَصٌة َوَمنح يُوَق ُشحه نـَفح

َوانََنا الهَذيَن َسبَـُقونَا بَاإَلَيَاَن َوال َِتحَعلح ِف قـُُلوبََنا َغالًّ لَلهَذينَ َمنح بـَعحَدَهمح يـَقُ   آَمُنوا رَبـهَنا وُلوَن رَبـهَنا اغحَفرح لََنا َوإَلخح
َواَِنَمح الهَذيَن َكَفُروا11َإنهَك َرُءوٌف َرَحيٌم ) َل الحَكَتاَب لََئنح  ( َأملَح َترى َإََل الهَذيَن نَافـَُقوا يـَُقوُلوَن إَلخح َمنح َأهح

هَ  ُ َيشح ُرَجنه َمَعُكمح َوال نَُطيُع َفيُكمح َأَحداً أََبداً َوَإنح ُقوتَلحُتمح لَنَـنحُصَرنهُكمح َواّلِله ُتمح لََنخح رَجح ( 11ُد َإنـهُهمح َلَكاَذبُوَن )ُأخح
رَُجوا ال َُيحُرُجوَن َمَعُهمح َولََئنح ُقوتَُلوا ال يـَنح  ( 12ُصُرونـَُهمح َولََئنح َنَصُروُهمح لَيُـَولُّنه اأَلدحبَاَر ُُثه ال يـُنحَصُروَن )لََئنح ُأخح

َقُهوَن ) َبًة ِف ُصُدورََهمح َمنح اّلِلَه َذَلَك بَأَنـهُهمح قـَوحٌم ال يـَفح يعاً َإاله ِف قـًُرى 13ألَنـحُتمح َأَشدُّ َرهح ( ال يـَُقاتَُلوَنُكمح َجََ
يعاً َوقـُُلوبـُُهمح َشَّته َذَلَك بَأَنـهُهمح قـَوحٌم ال يـَعحَقُلونَ حُمَصهَنٍة َأوح َمنح وَ  نَـُهمح َشَديٌد حَتحَسبُـُهمح َجََ  رَاَء ُجُدٍر بَأحُسُهمح بـَيـح
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ذح قَاَل َلإَلنَساَن ( َكَمَثَل الشهيحطَاَن إَ 15( َكَمَثَل الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َقرَيباً َذاُقوا َوبَاَل أَمحرََهمح َوهَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم )14)
ُفرح فـََلمها َكَفَر قَاَل َإّن َ بَرَيٌء َمنحَك َإّن َ َأَخاُف اّلِلَه َربه الحَعاَلَمنَي ) ( َفَكاَن َعاَقَبتَـُهَما أَنـهُهَما َِف النهاَر 16اكح

َ ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ا17َخاَلَديحَن َفيَها َوَذَلَك َجزَاُء الظهاَلَمنَي ) ٌس َما َقدهَمتح لََغٍد َواتـهُقوا اّلِله َ َولحتَـنحظُرح نـَفح تـهُقوا اّلِله
َ فَأَنحَساُهمح أَنـحُفَسُهمح أُوحلََئَك ُهمح الحَفاَسُقوَن )18َإنه اّلِلَه َخَبٌْي ِبَا تـَعحَمُلوَن ) ( ال 19( َوال َتُكونُوا َكالهَذيَن َنُسوا اّلِله

َحاُب النهارَ  َتَوي َأصح َنهَة ُهمح الحَفائَُزوَن ) َيسح َنهَة َأصحَحاُب اجلح ( َلوح أَنـحَزلحَنا َهَذا الحُقرحآَن َعَلى َجَبٍل 21َوَأصحَحاُب اجلح
رَبـَُها لَلنهاَس َلَعلهُهمح يـَتَـَفكهُرونَ  ثَاُل َنضح َيَة اّلِلَه َوتَلحَك اأَلمح عاً َمنح َخشح  الهَذي ال ( ُهَو اّلِلهُ 21 )َلَرأَيـحَتُه َخاَشعاً ُمَتَصدَ 

ُ الهَذي ال َإَلَه َإاله ُهَو الحَمَلُك الحُقدُّوُس السهالُم 22َإَلَه َإاله ُهَو َعامَلُ الحَغيحَب َوالشهَهاَدَة ُهَو الرهمححَُن الرهَحيُم ) ( ُهَو اّلِله
َبهاُر الحُمَتَكربَ ُ ُسبحَحاَن اّلِلهَ  رَُكوَن ) الحُمؤحَمُن الحُمَهيحَمُن الحَعزَيُز اجلح َاَلُق الحَبارَُئ الحُمَصو َُر َلُه 23َعمها يُشح ُ اْلح ( ُهَو اّلِله

ََن ُيَسبَ ُح لَُه َما ِف السهَمَواتَ  سح َاُء احلُح َب ) اأَلَسح َكيُم ح  (24َواأَلرحَض َوُهَو الحَعزَيُز احلَح
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لََياَء تـُلحُقوَن إَلَيحَهمح بَالحَمَودهَة َوَقدح َكَفُروا ِبَا َجاءَُكمح َمنح يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمنُ  قَ   وا ال تـَتهَخُذوا َعُدوَ ي َوَعُدوهُكمح أَوح احلَح
ُتمح َجَهاداً َِف َسَبيَلي َوا بحَتَغاَء َمرحَضاِت ُتَسرُّوَن َإلَيحَهمح ُُيحرَُجوَن الرهُسوَل َوإَيهاُكمح َأنح تـُؤحَمُنوا بَاّلِلَه رَبَ ُكمح َإنح ُكنُتمح َخَرجح

َعلحُه َمنحُكمح فـََقدح َضله َسَواَء السهَبي َفيحُتمح َوَما َأعحَلنُتمح َوَمنح يـَفح ( َإنح يـَثـحَقُفوُكمح َيُكونُوا 1َل )بَالحَمَودهَة َوأَنَا أَعحَلُم ِبَا َأخح
ُفُروَن ) َلُكمح أَعحَداًء َويـَبحُسطُوا َإلَيحُكمح أَيحَديـَُهمح  ( َلنح تَنَفَعُكمح أَرحَحاُمُكمح َوال 2َوأَلحَسَنتَـُهمح بَالسُّوَء َوَودُّوا َلوح َتكح

ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصٌْي ) َنُكمح َواّلِله َصُل بـَيـح َوٌة َحَسَنٌة ِف َإبـحرَاَهيَم َوالهَذينَ 3َأوحالدُُكمح يـَوحَم الحَقَياَمَة يـَفح  ( َقدح َكاَنتح َلُكمح ُأسح
َنُكمح الحَعَداَوُة َوالحبَـغحَضاُء َمَعُه َإذح قَاُلوا لََقوحَمَهمح َإنها بـَُرآُء َمنحُكمح َوِمها تـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلَه َكَفرحنَا َبُكمح َوَبَدا بـَيـح  نَـَنا َوبـَيـح

َدُه َإاله قـَوحَل َإبـحرَاَهيَم ألَبَيَه ألَ  ٍء رَبـهَنا َعَليحَك أََبداً َحَّته تـُؤحَمُنوا بَاّلِلَه َوحح َلُك َلَك َمنح اّلِلَه َمنح َشيح تَـغحَفَرنه َلَك َوَما أَمح سح
َنا َوإَلَيحَك الحَمَصُْي ) َكي4تـَوَكهلحَنا َوَإلَيحَك أَنـَبـح َنًة لَلهَذيَن َكَفُروا َواغحَفرح لََنا رَبـهَنا َإنهَك أَنحَت الحَعزَيُز احلَح ُم ( رَبـهَنا ال َِتحَعلحَنا َفتـح

َ َوالحيَـوحَم اآلَخَر َوَمن يـَتَـَوله فََإنه اّلِلهَ 5) َوٌة َحَسَنٌة َلَمنح َكاَن يـَرحُجوا اّلِله َميُد ( َلَقدح َكاَن َلُكمح َفيَهمح ُأسح  ُهَو الحَغَّنُّ احلَح
َ الهَذيَن َعاَديـحُتمح َمنـحُهمح َمَودهًة وَ 6) َنُكمح َوبـَنيح ُ َأنح ََيحَعَل بـَيـح ُ َغُفوٌر َرَحيٌم )( َعَسى اّلِله ُ َقَديٌر َواّلِله َهاُكمح 7اّلِله ( ال يـَنـح

يَن وملَح ُُيحرَُجوُكمح َمنح َديَارَُكمح َأنح تـَبَـرُّوُهمح َوتـُقحَسُطوا  ُ َعنح الهَذيَن ملَح يـَُقاتَُلوُكمح َِف الدَ  إَلَيحَهمح َإنه اّلِلَه ُيَُبُّ اّلِله
َا يـَنـحَهاكُ 8الحُمقحَسَطنَي ) َراَجُكمح ( َإَّنه َرُجوُكمح َمنح َديَارَُكمح َوظَاَهُروا َعَلى َإخح يَن َوَأخح ُ َعنح الهَذيَن قَاتـَُلوُكمح َِف الدَ  مح اّلِله
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لََئَك ُهمح الظهاَلُموَن ) ُمَهاَجَراٍت ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإَذا َجاءَُكمح الحُمؤحَمَناُت 9َأنح تـََولهوحُهمح َوَمنح يـَتَـَوهلهُمح فَُأوح
ُتُموُهنه ُمؤحَمَناٍت َفال تـَرحَجُعوُهنه َإََل الحُكفهاَر  ُ َأعحَلُم بََإَيَاَِنَنه فََإنح َعَلمح َتَحُنوُهنه اّلِله ال ُهنه َحلٌّ هَلُمح َوال ُهمح ُيََلُّوَن فَامح

َإَذا آتـَيحُتُموُهنه ُأُجوَرُهنه َوال َُتحَسُكوا بََعَصَم الحَكَواَفَر  هَلُنه َوآتُوُهمح َما أَنَفُقوا َوال ُجَناَح َعَليحُكمح َأنح تَنَكُحوُهنه 
ُ َعَليٌم َحَكيمٌ  َنُكمح َواّلِله ُم اّلِلَه َُيحُكُم بـَيـح أَُلوا َما أَنَفُقوا َذَلُكمح ُحكح ُتمح َولحَيسح أَُلوا َما أَنَفقح ٌء 11 )َواسح ( َوَإنح فَاَتُكمح َشيح

َ الهَذي أَنـحُتمح بَ َمنح أَزحَواَجُكمح َإََل ا َه ُمؤحَمُنوَن لحُكفهاَر فـََعاقـَبحُتمح َفآتُوا الهَذيَن َذَهَبتح أَزحَواُجُهمح َمثحَل َما أَنَفُقوا َواتـهُقوا اّلِله
َن بَاّلِلَه َشيحئاً وَ 11) رَكح رَقحَن َوال يـَزحَننَي َوال ( يَا أَيُـَّها النهَبُّ َإَذا َجاَءَك الحُمؤحَمَناُت يـَُبايَعحَنَك َعَلى َأنح ال يُشح ال َيسح

َ أَيحَديَهنه َوأَرحُجَلَهنه َوال يـَعحَصيَنَك ِف مَ  ََتَيَنُه بـَنيح َتاٍن يـَفح تُـلحَن أَوحالَدُهنه َوال يَأحَتنَي بَبُـهح تَـغحَفرح هَلُنه يـَقح عحُروٍف فـََبايَعحُهنه َواسح
َ َغُفوٌر َرَحيٌم ) ُ َعَليحَهمح َقدح يََئُسوا َمنح اآلَخَرَة َكَما ( يَا أَيُـّ 12اّلِلَه َإنه اّلِله َها الهَذيَن آَمُنوا ال تـَتَـَولهوحا قـَوحماً َغَضَب اّلِله

َحاَب الحُقُبوَر )  (13يََئَس الحُكفهاُر َمنح َأصح
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َكيُم ) َوَما ِف اأَلرحَض َوُهوَ  َسبهَح ّلَِلَه َما ِف السهَمَواتَ  َعُلوَن 1الحَعزَيُز احلَح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن َآَمُنوا مَلَ تـَُقوُلوَن َما ال تـَفح
َعُلوَن )2) تاً َعنحَد اّلِلَه َأنح تـَُقوُلوا َما ال تـَفح ( َإنه اّلِلَه ُيَُبُّ الهَذيَن يـَُقاتَُلوَن َِف َسَبيَلَه َصف اً َكأَنـهُهمح بُنَياٌن 3( َكبُـَر َمقح
ُ ( َوَإذح قَاَل ُموَسى لََقوحَمَه يَا قـَوحَم مَلَ تـُؤحُذوَنَّن َوَقدح تـَعحَلُموَن َأّن َ َرُسوُل اّلِلَه إَلَيحُكمح فـََلمها زَ 4رحُصوٌص )مَ  اُغوا أَزَاَغ اّلِله

َدي الحَقوحَم الحَفاَسَقنَي ) ُ ال يـَهح َرائَيَل َإّن َ َرُسوُل اّلِلَه َإلَيحُكمح ( َوَإذح قَاَل َعيَسى ابحُن َمرحمَيَ يَ 5قـُُلوبـَُهمح َواّلِله ا َبَّن َإسح
ُُه َأمححَُد فـََلمها َجاءَ  َ َيَديه َمَن التـهوحرَاَة َوُمَبشَ راً َبَرُسوٍل يَأحِت َمنح بـَعحَدي اَسح قاً َلَما بـَنيح ُهمح بَالحبَـيَ َناَت قَاُلوا َهَذا ُمَصدَ 

ٌر ُمَبنٌي ) َدي الحَقوحَم  ( َوَمنح َأظحَلُم ِمهنح 6َسحح ُ ال يـَهح الَم َواّلِله َعى َإََل اإَلسح افـحتَـَرى َعَلى اّلِلَه الحَكَذَب َوُهَو يُدح
ُ ُمَتمُّ نُورََه َوَلوح َكرََه الحَكاَفُروَن )7الظهاَلَمنَي ) ُه ( ُهَو الهَذي أَرحَسَل َرُسولَ 8( يُرَيُدوَن لَُيطحَفُئوا نُوَر اّلِلَه بَأَفـحَواَهَهمح َواّلِله

رَُكوَن ) يَن ُكلَ َه َوَلوح َكرََه الحُمشح قَ  لَُيظحَهرَُه َعَلى الدَ  َُدى َوَديَن احلَح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن َآَمُنوا َهلح أَُدلُُّكمح َعَلى َِتَارٍَة 9بَاهلح
ٌر ( تـُؤحَمُنوَن بَاّلِلَه َوَرُسولََه َوُِتَاَهُدوَن ِف 11تُنَجيُكمح َمنح َعَذاٍب أَلَيٍم ) َواَلُكمح َوأَنُفَسُكمح َذَلُكمح َخيـح َسَبيَل اّلِلَه بََأمح

َخلحُكمح َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َوَمَساَكَن طَيَ َبًة ِف 11َلُكمح َإنح ُكنُتمح تـَعحَلُموَن ) ( يـَغحَفرح َلُكمح ُذنُوَبُكمح َويُدح
ٍن َذَلَك الحَفوحُز الحَعَظيُم  ٌر َمَن اّلِلَه َوفـَتحٌح َقرَيٌب َوَبشَ رح الحُمؤحَمَننَي )12)َجنهاَت َعدح َرى حتَُبُّونـََها َنصح ( يَا 13( َوُأخح

َوارَيُّوَن أَيُـَّها الهَذيَن َآَمُنوا ُكونوا أَنَصاَر اّلِلَه َكَما قَاَل َعيَسى ابحُن َمرحمَيَ لَلحَحَوارَيَ نَي َمنح أَنَصارَي َإََل  ََنحُن اّلِلَه قَاَل احلَح
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نَا الهَذيَن َآَمُنوا َعَلى َعدُ  َرائَيَل وََكَفَرتح طَائََفٌة فَأَيهدح َبُحوا ظَاَهرَيَن أَنَصاُر اّلِلَه َفَآَمَنتح طَائََفٌة َمنح َبَّن َإسح وَ َهمح فََأصح
(14) 

 سورة اجلمعة -62
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َكيَم ) َوَما ِف  ُيَسبَ ُح ّلَِلَه َما ِف السهَمَواتَ  ( ُهَو الهَذي بـََعَث ِف األُمَ يَ نَي 1اأَلرحَض الحَمَلَك الحُقدُّوَس الحَعزَيَز احلَح
َمَة َوَإنح َكانُوا َمنح قـَبح  كح يَهمح َويـَُعلَ ُمُهمح الحَكَتاَب َواحلَح ُلو َعَليحَهمح آيَاتََه َويـُزَكَ  ( 2ُل َلَفي َضالٍل ُمَبنٍي )َرُسواًل َمنـحُهمح يـَتـح

َكيُم )َوآَخرَ  َل الحَعَظيَم 3يَن َمنـحُهمح َلمها يـَلحَحُقوا َّبَمح َوُهَو الحَعزَيُز احلَح ُ ُذو الحَفضح ُل اّلِلَه يـُؤحتَيَه َمنح َيَشاُء َواّلِله ( َذَلَك َفضح
َفا4) َماَر َُيحَمُل َأسح راً بَئحَس َمَثُل الحَقوحَم الهَذيَن َكذهبُوا بَآيَاَت اّلِلَه ( َمَثُل الهَذيَن مُحَ ُلوا التـهوحرَاَة ُُثه ملَح َُيحَمُلوَها َكَمَثَل احلَح

َدي الحَقوحَم الظهاَلَمنَي ) ُ ال يـَهح لََياُء ّلَِلَه َمنح ُدوَن النهاَس فـََتَمنـهوحا 5َواّلِله ُتمح أَنهُكمح َأوح ( ُقلح يَا أَيُـَّها الهَذيَن َهاُدوا َإنح َزَعمح
ُ َعَليٌم بَالظهاَلَمنَي )6َقنَي )الحَموحَت َإنح ُكنُتمح َصادَ  ( ُقلح َإنه الحَموحَت 7( َوال يـََتَمنـهوحنَُه أََبداً ِبَا َقدهَمتح أَيحَديَهمح َواّلِله

( يَا أَيُـَّها 8ُتمح تـَعحَمُلوَن )ُكن  الهَذي تََفرُّوَن َمنحُه فََإنهُه ُمالَقيُكمح ُُثه تـَُردُّوَن َإََل َعاملََ الحَغيحَب َوالشهَهاَدَة فـَيُـَنبَ ُئُكمح ِبَا
َر اّلِلَه َوَذُروا الحبَـيحَع َذَلُكمح  َعوحا َإََل ذَكح ُمَعَة فَاسح ٌر َلُكمح َإنح ُكنُتمح  الهَذيَن آَمُنوا َإَذا نُوَدي لَلصهالَة َمنح يـَوحَم اجلُح َخيـح

َلُحوَن ( فََإَذا ُقَضَيتح الصهالُة فَانَتَشُروا ِف اأَلرحَض 9تـَعحَلُموَن ) َل اّلِلَه َواذحُكُروا اّلِلَه َكَثْياً َلَعلهُكمح تـُفح َوابـحتَـُغوا َمنح َفضح
ٌر َمنح اللههح 11) َها َوتـَرَُكوَك قَاَئماً ُقلح َما َعنحَد اّلِلَه َخيـح ُر ( َوَإَذا رَأَوحا َِتَارًَة أَوح هَلحواً انَفضُّوا َإلَيـح ُ َخيـح َو َوَمنح التَ َجارََة َواّلِله

 (11ازََقنَي )الره 

 سورة املنافقون -63
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ُ َيشح  ُ يـَعحَلُم َإنهَك َلَرُسولُُه َواّلِله َهُد َإنهَك َلَرُسوُل اّلِلَه َواّلِله َهُد َإنه الحُمَناَفَقنَي َلَكاَذبُوَن َإَذا َجاَءَك الحُمَناَفُقوَن قَالُوا َنشح
َانـَُهمح ُجنه 1) ( َذَلَك بَأَنـهُهمح آَمُنوا ُُثه َكَفُروا 2ًة َفَصدُّوا َعنح َسَبيَل اّلِلَه َإنـهُهمح َساَء َما َكانُوا يـَعحَمُلوَن )( اَّتهَُذوا أَيح

َقُهوَن ) َمعح لََقوحهلََ 3َفطَُبَع َعَلى قـُُلوَّبَمح فـَُهمح ال يـَفح َساُمُهمح َوَإنح يـَُقوُلوا َتسح مح َكأَنـهُهمح ( َوَإَذا رَأَيـحتَـُهمح تـُعحَجُبَك َأجح
ُ َأَنه يـُؤحَفُكونَ  َذرحُهمح قَاتـََلُهمح اّلِله ( َوَإَذا َقيَل هَلُمح 4) ُخُشٌب ُمَسنهَدٌة َُيحَسُبوَن ُكله َصيحَحٍة َعَليحَهمح ُهمح الحَعُدوُّ فَاحح
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تَـغحَفرح َلُكمح َرُسوُل اّلِلَه َلوهوحا ُرُءوَسُهمح َورَأَيـحتَـُهمح َيُصدُّ  ربُوَن )تـََعاَلوحا َيسح َتكح تَـغحَفرحَت هَلُمح 5وَن َوُهمح ُمسح ( َسَواٌء َعَليحَهمح َأسح
َدي الحَقوحَم الحَفاَسَقنَي ) ُ هَلُمح َإنه اّلِلَه ال يـَهح تَـغحَفرح هَلُمح َلنح يـَغحَفَر اّلِله ( ُهمح الهَذيَن يـَُقوُلوَن ال تـُنحَفُقوا َعَلى 6أَمح ملَح َتسح

َقُهوَن )  َحَّته يـَنـحَفضُّوا َوّلَِلَه َخَزاَئُن السهَمَواتَ َمنح َعنحَد َرُسوَل اّلِلهَ  ( يـَُقوُلوَن لََئنح 7َواأَلرحَض َوَلَكنه الحُمَناَفَقنَي ال يـَفح
َها اأَلَذله َوّلَِلَه الحَعزهُة َولََرُسولََه َولَلحُمؤحَمَننَي وَ  رََجنه اأَلَعزُّ َمنـح ( 8َكنه الحُمَناَفَقنَي ال يـَعحَلُموَن )لَ َرَجعحَنا َإََل الحَمَديَنَة لَُيخح

َعلح َذَلَك فَُأوح  َر اّلِلَه َوَمنح يـَفح َواُلُكمح َوال أَوحالدُُكمح َعنح ذَكح َاَسُروَن )يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ال تـُلحَهُكمح أَمح ( 9لََئَك ُهمح اْلح
 َأَحدَُكمح الحَموحُت فـَيَـُقوَل َربَ  َلوحال َأخهرحَتَّن َإََل َأَجٍل َقرَيٍب فََأصهدهَق َوأَنحَفُقوا َمنح َما َرَزقـحَناُكمح َمنح قـَبحَل َأنح يَأحِتَ 

ُ َخَبٌْي ِبَا تـَعحَمُلوَن )11َوَأُكنح َمنح الصهاحَلَنَي ) ُ نـَفحساً َإَذا َجاَء َأَجُلَها َواّلِله َر اّلِله  (11( َوَلنح يـَُؤخَ 

 سورة التغابن -64
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ٍء َقَديٌر ) ُيَسبَ ُح ّلَِلَه َما ِف السهَمَواتَ  ُد َوُهَو َعَلى ُكلَ  َشيح مح ( ُهَو الهَذي 1َوَما ِف اأَلرحَض َلُه الحُملحُك َوَلُه احلَح
ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َبَصٌْي ) قَ  َوَصوهرَُكمح  تَ ( َخَلَق السهَمَوا2َخَلَقُكمح َفَمنحُكمح َكاَفٌر َوَمنحُكمح ُمؤحَمٌن َواّلِله َواأَلرحَض بَاحلَح

َسَن ُصَورَُكمح َوَإلَيحَه الحَمَصُْي ) ُ َعَليٌم  ( يـَعحَلُم َما ِف السهَمَواتَ 3فََأحح َواأَلرحَض َويـَعحَلُم َما ُتَسرُّوَن َوَما تـُعحَلُنوَن َواّلِله
( َذَلَك بَأَنهُه  5َمنح قـَبحُل َفَذاُقوا َوبَاَل أَمحرََهمح َوهَلُمح َعَذاٌب أَلَيٌم ) ( َأملَح يَأحَتُكمح نـََبأُ الهَذيَن َكَفُروا4َبَذاَت الصُُّدوَر )

ُ وَ  تَـغحََن اّلِله ُدونـََنا َفَكَفُروا َوتـََولهوحا َواسح يٌد )َكاَنتح تَأحتَيَهمح ُرُسُلُهمح بَالحبَـيَ َناَت فـََقاُلوا أََبَشٌر يـَهح ُ َغَّنٌّ محََ ( َزَعَم 6اّلِله
َعُثنه ُُثه لَتُـَنبـهُؤنه ِبَا َعَملحُتمح َوَذَلَك َعَلى اّلِلهَ الهَذي َعثُوا ُقلح بـََلى َوَرِبَ  لَتُبـح ( َفآَمُنوا بَاّلِلَه 7 َيَسٌْي )َن َكَفُروا َأنح َلنح يـُبـح

ُ ِبَا تـَعحَمُلوَن َخَبٌْي ) َع َذَلَك يـَوحُم التـهَغابَُن َوَمنح يـُؤحَمنح ( يـَوحَم ََيحَمعُ 8َوَرُسولََه َوالنُّوَر الهَذي أَنَزلحَنا َواّلِله مح ُكمح لَيَـوحَم اجلَح
َخلحُه َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َخاَلَدي َن َفيَها أََبداً َذَلَك الحَفوحُز بَاّلِلَه َويـَعحَملح َصاحَلاً ُيَكفَ رح َعنحُه َسيَ َئاتََه َويُدح

َحاُب النهاَر َخاَلَديَن فَيَها َوبَئحَس الحَمَصُْي )( َوالهَذيَن كَ 9الحَعَظيُم ) لََئَك َأصح ( َما َأَصاَب 11َفُروا وََكذهبُوا بَآيَاتََنا أُوح
ٍء َعَليٌم ) ُ َبُكلَ  َشيح َد قـَلحَبُه َواّلِله َ 11َمنح ُمَصيَبٍة َإاله بََإذحَن اّلِلَه َوَمنح يـُؤحَمنح بَاّلِلَه يـَهح َوَأَطيُعوا الرهُسوَل ( َوَأَطيُعوا اّلِله

َا َعَلى َرُسولََنا الحَبالُغ الحُمَبنُي ) ُ ال َإَلَه َإاله ُهَو َوَعَلى اّلِلَه فـَلحَيتَـوَكهلح الحُمؤحَمُنوَن )12فََإنح تـََولهيحُتمح فََإَّنه ( يَا 13( اّلِله
َ َغُفوٌر أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا َإنه َمنح أَزحَواَجُكمح َوأَوحالدَُكمح َعُدو   َفُحوا َوتـَغحَفُروا فََإنه اّلِله َذُروُهمح َوَإنح تـَعحُفوا َوَتصح اً َلُكمح فَاحح

ٌر َعَظيٌم )14َرَحيٌم ) ُ َعنحَدُه َأجح َنٌة َواّلِله َواُلُكمح َوأَوحالدُُكمح َفتـح َا أَمح َُعوا َوَأَطيُعوا 15( َإَّنه َتطَعحُتمح َواَسح ( فَاتـهُقوا اّلِلَه َما اسح
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َلُحوَن )َوأَ  لََئَك ُهمح الحُمفح َسَه فَُأوح اً ألَنـحُفَسُكمح َوَمنح يُوَق ُشحه نـَفح َرُضوا اّلِلَه قـَرحضاً َحَسناً 16نَفُقوا َخْيح ( َإنح تـُقح
ُ َشُكوٌر َحَليٌم ) ُه َلُكمح َويـَغحَفرح َلُكمح َواّلِله َكي17ُيَضاَعفح  (18ُم )( َعامَلُ الحَغيحَب َوالشهَهاَدَة الحَعزَيُز احلَح
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َة َواتـهُقوا اّلِلَه رَبه  ُصوا الحَعده ُتمح النَ َساَء َفطَلَ ُقوُهنه لََعدهَِتَنه َوَأحح ُكمح ال َُّتحرَُجوُهنه َمنح بـُُيوَِتَنه َوال يا أيها النهَبُّ َإَذا طَلهقح
َن َإاله َأنح يَأحَتنَي بََفا رَي َلَعله اّلِلهَ َُيحُرجح َسُه ال َتدح  َحَشٍة ُمبَـيَ َنٍة َوتَلحَك ُحُدوُد اّلِلَه َوَمنح يـَتَـَعده ُحُدوَد اّلِلَه فـََقدح ظََلَم نـَفح
ٍل ( فََإَذا بـََلغحَن َأَجَلُهنه فَأَمحَسُكوُهنه ِبَعحُروٍف أَوح فَارَُقوُهنه ِبَعحُروٍف َوَأشح 1ُُيحَدُث بـَعحَد َذَلَك أَمحراً ) َهُدوا َذَوى َعدح

َ ََيحَعلح لَُه َُمحَرجاً )َمنحُكمح َوأََقيُموا الشهَهاَدَة ّلَِلَه َذَلُكمح يُوَعُظ بََه َمنح َكاَن يـُؤحَمُن بَاّلِلَه َوالحيَـوحَم اآلَخَر َوَمنح يـَته  ( 2َق اّلِله
راً  َويـَرحزُقحُه َمنح َحيحُث ال َُيحَتَسُب َوَمنح يـَتَـوَكهلح َعَلى اّلِلهَ  ٍء َقدح ُ َلُكلَ  َشيح ُبُه َإنه اّلِلَه بَاَلُغ أَمحرََه َقدح َجَعَل اّلِله فـَُهَو َحسح

ُهٍر َوالالهَئي ملَح ُيََ 3) تـُُهنه َثالثَُة َأشح َن َمنح الحَمَحيَض َمنح َنَساَئُكمح َإنح ارحتـَبحُتمح َفَعده ضحَن َوأُوحالُت ( َوالالهَئي يََئسح
َاَل َأَجُلهُ  راً )اأَلمحح َ ََيحَعلح َلُه َمنح أَمحرََه ُيسح ُر اّلِلَه أَنَزَلُه َإلَيحُكمح َوَمنح يـَتهَق 4نه َأنح َيَضعحَن مَححَلُهنه َوَمنح يـَتهَق اّلِله ( َذَلَك أَمح

راً ) َ ُيَكفَ رح َعنحُه َسيَ َئاتََه َويـُعحَظمح َلُه َأجح َكُنوُهنه َمنح َحيحُث َسَكنُتمح مَ 5اّلِله دَُكمح َوال ُتَضارُّوُهنه لَُتَضيَ ُقوا ( َأسح نح ُوجح
نه ُأُجوَرُهنه َوأحََتَُروا َعَليحَهنه َوَإنح ُكنه أُوالَت مَححٍل فَأَنحَفُقوا َعَليحَهنه َحَّته َيَضعحَن مَححَلُهنه فََإنح أَرحَضعحَن َلُكمح فَآتُوهُ 

َنُكمح ِبَعحُروٍف َوَإنح تـََعاَسرحُُتح َفَستُـرح  َرى )بـَيـح ( لَيُنَفقح ُذو َسَعٍة َمنح َسَعَتَه َوَمنح ُقَدَر َعَليحَه رَزحقُُه فـَلحيُنَفقح ِمها 6َضُع َلُه ُأخح
راً ) ٍر ُيسح ُ بـَعحَد ُعسح َعُل اّلِله ُ نـَفحساً َإاله َما آتَاَها َسَيجح ُ ال ُيَكلَ ُف اّلِله َا ( وََكأَيَ نح َمنح قـَرحيٍَة َعَتتح َعنح أَ 7آتَاُه اّلِله َر َرّبَ  مح

راً ) بـحَناَها َعَذاباً ُنكح َناَها َحَساباً َشَديداً َوَعذه راً )8َوُرُسَلَه َفَحاَسبـح ( 9( َفَذاَقتح َوبَاَل أَمحرََها وََكاَن َعاَقَبُة أَمحرََها ُخسح
َ يَا أُوَل األَلحَباَب الهَذينَ  ُ هَلُمح َعَذاباً َشَديداً فَاتـهُقوا اّلِله راً ) َأَعده اّلِله ُ َإلَيحُكمح ذَكح ُلو 11آَمُنوا َقدح أَنَزَل اّلِله ( َرُسواًل يـَتـح

رََج الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َمنح الظُُّلَماَت َإََل النُّورَ  َوَمنح يـُؤحَمنح بَاّلِلَه  َعَليحُكمح آيَاَت اّلِلَه ُمبَـيَ َناٍت لَُيخح
َخلحُه جَ  ُ َلُه رَزحقاً )َويـَعحَملح َصاحَلاً يُدح َسَن اّلِله ُ 11نهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها أََبداً َقدح َأحح ( اّلِله

نَـُهنه لَتَـعحَلُموا َأنه اّلِلَه َعلَ  ُر بـَيـح ءٍ الهَذي َخَلَق َسبحَع ََسَاَواٍت َوَمنح اأَلرحَض َمثـحَلُهنه يـَتَـنَـزهُل اأَلمح َ  ى ُكلَ  َشيح َقَديٌر َوَأنه اّلِله
ٍء َعلحماً )  (12َقدح َأَحاَط َبُكلَ  َشيح



193 
 

 سورة التحرمي -66
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُ َغُفوٌر َرَحيٌم ) ُ َلَك تـَبحَتَغي َمرحَضاَة أَزحَواَجَك َواّلِله ُ َلكُ 1يَا أَيُـَّها النهَبُّ مَلَ حُتَر َُم َما َأَحله اّلِله مح حتََلهَة ( َقدح فـََرَض اّلِله
َكيُم ) ُ َموحالُكمح َوُهَو الحَعَليُم احلَح َاَنُكمح َواّلِله ( َوَإذح َأَسره النهَبُّ َإََل بـَعحَض أَزحَواَجَه َحَديثاً فـََلمها نـَبهَأتح بََه َوَأظحَهَرُه 2أَيح

ُ َعَليحَه َعرهَف بـَعحَضُه َوأَعحَرَض َعنح بـَعحٍض فـََلمها نـَبهَأَها بَ  ََبُْي )اّلِله ( َإنح 3َه قَاَلتح َمنح أَنـحَبَأَك َهَذا قَاَل نـَبهَأّن الحَعَليُم اْلح
َيُل َوَصالَ  ُح الحُمؤحَمَننَي َوالحَمالَئَكُة تـَُتوبَا َإََل اّلِلَه فـََقدح َصَغتح قـُُلوُبُكَما َوَإنح َتظَاَهَرا َعَليحَه فََإنه اّلِلَه ُهَو َموحالُه َوَجربح

َلَماٍت ُمؤحَمَناٍت قَانََتاٍت تَائََباٍت 4َظَهٌْي )بـَعحَد َذَلَك  اً َمنحُكنه ُمسح ( َعَسى رَبُُّه َإنح طَلهَقُكنه َأنح يـُبحَدَلُه أَزحَواجاً َخْيح
َليُكمح نَاراً وَ 5َعاَبَداٍت َساَئَحاٍت ثـَيَ َباٍت َوأَبحَكاراً ) َجارَُة ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكمح َوَأهح ُقوُدَها النهاُس َواحلَح

َعُلوَن َما يـُؤحَمُروَن ) َها َمالَئَكٌة َغالٌظ َشَداٌد ال يـَعحُصوَن اّلِلَه َما أََمَرُهمح َويـَفح ( يَا أَيُـَّها الهَذيَن َكَفُروا ال تـَعحَتَذُروا 6َعَليـح
َا ُِتحَزوحَن َما ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن ) ا الهَذيَن آَمُنوا تُوبُوا َإََل اّلِلَه تـَوحبًَة َنُصوحاً َعَسى رَبُُّكمح َأنح ُيَكفَ َر ( يَا أَيُـّهَ 7الحيَـوحَم َإَّنه

ُ النهَبه َواله  َخَلُكمح َجنهاٍت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر يـَوحَم ال ُُيحزَي اّلِله َذيَن آَمُنوا َمَعُه نُورُُهمح َعنحُكمح َسيَ َئاَتُكمح َويُدح
َعى  ٍء قَ َيسح مح لََنا نُورَنَا َواغحَفرح لََنا َإنهَك َعَلى ُكلَ  َشيح َاَِنَمح يـَُقوُلوَن رَبـهَنا أَتَح َ أَيحَديَهمح َوبََأَيح ( يَا أَيُـَّها النهَبُّ 8َديٌر )بـَنيح

َرأََة 9َصُْي )َجاَهدح الحُكفهاَر َوالحُمَناَفَقنَي َواغحُلظح َعَليحَهمح َوَمأحَواُهمح َجَهنهُم َوبَئحَس الحمَ  ُ َمَثاًل لَلهَذيَن َكَفُروا اَمح ( َضَرَب اّلِله
ُهَما مَ  َ َفَخانـََتاُُهَا فـََلمح يـُغحَنَيا َعنـح َرأََة ُلوٍط َكانـََتا حَتحَت َعبحَديحَن َمنح َعَباَدنَا َصاحلََنيح نح اّلِلَه َشيحئاً َوَقيَل ادحُخال نُوٍح َواَمح

َنه 11النهاَر َمَع الدهاَخَلنَي ) َرأََة َفرحَعوحَن َإذح قَاَلتح َربَ  ابحَن َل َعنحَدَك بـَيحتاً ِف اجلح ُ َمَثالً لَلهَذيَن آَمُنوا اَمح َة ( َوَضَرَب اّلِله
َصنَ 11َوََنَ َّن َمنح َفرحَعوحَن َوَعَمَلَه َوََنَ َّن َمنح الحَقوحَم الظهاَلَمنَي ) رَاَن الهَت َأحح َنا َفيَه ( َوَمرحمَيَ ابـحَنَت َعمح تح فـَرحَجَها فـَنَـَفخح

َا وَُكتَُبَه وََكاَنتح َمنح الحَقانََتنَي )  (12َمنح ُروَحَنا َوَصدهَقتح َبَكَلَماَت َرّبَ 
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ٍء َقَديٌر ) َسُن ( الهَذي َخَلَق الحمَ 1تـََباَرَك الهَذي بََيَدَه الحُملحُك َوُهَو َعَلى ُكلَ  َشيح ُلوَُكمح أَيُُّكمح َأحح ََياَة لََيبـح وحَت َواحلح
( الهَذي َخَلَق َسبحَع ََسَاَواٍت َطَباقاً َما تـََرى ِف َخلحَق الرهمححََن َمنح تـََفاُوٍت فَارحَجعح 2َعَمالً َوُهَو الحَعزَيُز الحَغُفوُر )

َ يَنَقَلبح َإلَيحَك الحَبَصُر َخاَسئاً َوُهَو َحَسٌْي )( ُُثه ارحَجعح الحَبَصَر  3الحَبَصَر َهلح تـََرى َمنح ُفطُوٍر ) ( َوَلَقدح زَيـهنها 4َكرهتـَنيح
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نَا هَلُمح َعَذاَب السهَعَْي ) نـحَيا ِبََصابَيَح َوَجَعلحَناَها ُرُجوماً لَلشهَياَطنَي َوَأعحَتدح ( َولَلهَذيَن َكَفُروا َبَرّبَ َمح َعَذاُب 5السهَماَء الدُّ
( َتَكاُد ََتَيـهُز َمنح الحَغيحَظ ُكلهَما أُلحَقَي َفيَها 7( َإَذا أُلحُقوا َفيَها َسََُعوا هَلَا َشَهيقاً َوَهَي تـَُفوُر )6َوبَئحَس الحَمَصُْي ) َجَهنهمَ 

ٍء َإنح أَنـحُتمح ( قَاُلوا بـََلى َقدح َجاَءنَا َنَذيٌر َفَكذهبـحنَ 8فـَوحٌج َسَأهَلُمح َخَزنـَتـَُها َأملَح يَأحَتُكمح َنَذيٌر ) ُ َمنح َشيح ا َوقـُلحَنا َما نـَزهَل اّلِله
َمُع أَوح نـَعحَقُل َما ُكنها ِف َأصحَحاَب السهَعَْي )9َإاله ِف َضالٍل َكَبٍْي ) ( فَاعحتَـَرُفوا َبَذنحَبَهمح 11( َوقَاُلوا َلوح ُكنها َنسح

َحاَب السهَعَْي ) قاً أَلصح ٌر َكَبٌْي )( َإنه الهَذيَن َُيح 11َفُسحح ( َوَأَسرُّوا قـَوحَلُكمح 12َشوحَن رَبـهُهمح بَالحَغيحَب هَلُمح َمغحَفَرٌة َوَأجح
َهُروا بََه َإنهُه َعَليٌم َبَذاَت الصُُّدوَر ) ََبُْي )13َأوح اجح ( ُهَو الهَذي َجَعَل 14( َأال يـَعحَلُم َمنح َخَلَق َوُهَو اللهَطيُف اْلح

( أَأََمنُتمح َمنح ِف السهَماَء َأنح َُيحَسَف 15 فَامحُشوا َِف َمَناَكَبَها وَُكُلوا َمنح رَزحَقَه َوَإلَيحَه النُُّشوُر )َلُكمح اأَلرحَض َذُلوالً 
َف َنَذيَر ( أَمح أََمنُتمح َمنح َِف السهَماَء َأنح يـُرحَسَل َعَليحُكمح َحاَصباً َفَستَـعحَلُموَن َكيح 16َبُكمح اأَلرحَض فََإَذا َهَي ََتُوُر )

َن َما 18( َوَلَقدح َكذهَب الهَذيَن َمنح قـَبحَلَهمح َفَكيحَف َكاَن َنَكَْي )17) ( َأوملَح يـََروحا َإََل الطهْيحَ فـَوحقـَُهمح َصافهاٍت َويـَقحَبضح
ٍء َبَصٌْي ) نٌد َلُكمح يَنُصرُُكمح َمنح ُدوَن الرهمححََن َإنح ( أَمهنح َهَذا الهَذي ُهَو جُ 19َُيحَسُكُهنه َإاله الرهمححَُن َإنهُه َبُكلَ  َشيح

( أََفَمنح 21( أَمهنح َهَذا الهَذي يـَرحزُُقُكمح َإنح أَمحَسَك رَزحَقُه َبلح جلُّوا ِف ُعتـُوٍ  َونـُُفوٍر )21الحَكاَفُروَن َإاله َِف ُغُروٍر )
َدى أَمهنح ََيحَشي َسوَ  َهَه أَهح َتَقيٍم )ََيحَشي ُمَكب اً َعَلى َوجح ( ُقلح ُهَو الهَذي أَنَشَأُكمح َوَجَعَل َلُكمح 22ي اً َعَلى َصَراٍط ُمسح
ُكُروَن ) َع َواألَبحَصاَر َواألَفحَئَدَة قََليالً َما َتشح ( 24( ُقلح ُهَو الهَذي َذرََأُكمح ِف اأَلرحَض َوَإلَيحَه حُتحَشُروَن )23السهمح

َا أَنَا َنَذيٌر ُمَبنٌي )25َإنح ُكنُتمح َصاَدَقنَي ) َويـَُقوُلوَن َمََّت َهَذا الحَوعحدُ  َا الحَعلحُم َعنحَد اّلِلَه َوَإَّنه ( فـََلمها رََأوحُه 26( ُقلح َإَّنه
َلَكَّن ا27زُلحَفًة َسيَئتح ُوُجوُه الهَذيَن َكَفُروا َوَقيَل َهَذا الهَذي ُكنُتمح بََه َتدهُعوَن ) ُ َوَمنح َمَعي َأوح ( ُقلح أَرَأَيـحُتمح َإنح َأهح ّلِله

( ُقلح ُهَو الرهمححَُن آَمنها بََه َوَعَليحَه تـَوَكهلحَنا َفَستَـعحَلُموَن َمنح ُهَو َِف 28َرمَحََنا َفَمنح َيَُُْي الحَكاَفرَيَن َمنح َعَذاٍب أَلَيٍم )
َبَح َماؤُُكمح َغوحراً َفَمنح 29َضالٍل ُمَبنٍي )  (31يَأحتَيُكمح ِبَاٍء َمَعنٍي )( ُقلح أَرَأَيـحُتمح َإنح َأصح
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طُُروَن ) ُنوٍن )1ن َوالحَقَلَم َوَما َيسح َر َِمحُنوٍن )2( َما أَنحَت بََنعحَمَة رَبَ َك ِبَجح راً َغيـح ( َوإَنهَك َلَعلى 3( َوَإنه َلَك أَلجح
ُتوُن )5َن )( َفَستُبحَصُر َويـُبحَصُرو 4ُخُلٍق َعَظيٍم ) ( َإنه رَبهَك ُهَو أَعحَلُم ِبَنح َضله َعنح َسَبيَلَه َوُهَو 6( بَأَي َيُكمح الحَمفح

َتَديَن ) َبنَي )7َأعحَلُم بَالحُمهح َهُنوَن )8( َفال ُتَطعح الحُمَكذَ  َهُن فـَُيدح ( َوال ُتَطعح ُكله َحالهٍف َمَهنٍي 9( َودُّوا َلوح ُتدح
( َأنح َكاَن َذا َماٍل 13( ُعُتلٍ  بـَعحَد َذَلَك زَنَيٍم )12( َمنهاٍع لَلحَخْيحَ ُمعحَتٍد أَثَيٍم )11اٍء بََنَميٍم )( َُههاٍز َمشه 11)
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َلى َعَليحَه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساَطُْي اأَلوهَلنَي )14َوبََننَي ) ُرحطُوَم )15( َإَذا تـُتـح َكَما ( َإنها بـََلوحنَاُهمح  16( َسَنَسُمُه َعَلى اْلح
َبَحنَي ) َنهَة َإذح أَقحَسُموا لََيصحرَُمنـهَها ُمصح َتثـحُنوَن )17بـََلوحنَا َأصحَحاَب اجلح َها طَاَئٌف َمنح رَبَ َك 18( َوال َيسح ( َفطَاَف َعَليـح

َبَحنَي )21( فََأصحَبَحتح َكالصهرمََي )19َوُهمح نَاَئُموَن ) َثُكمح َإنح ُكنُتمح ( َأنح اغحُدوا َعَلى َحرح 21( فـَتَـَناَدوا ُمصح
َكنٌي )23( فَانطََلُقوا َوُهمح يـََتَخافـَُتوَن )22َصارََمنَي ) ُخَلنـهَها الحيَـوحَم َعَليحُكمح َمسح ( َوَغَدوحا َعَلى َحرحٍد 24( َأنح ال َيدح
اَل َأوحَسطُُهمح َأملَح أَُقلح َلُكمح َلوحال ( قَ 27( َبلح ََنحُن حَمحُروُموَن )26( فـََلمها رَأَوحَها قَاُلوا َإنها َلَضالُّوَن )25قَاَدرَيَن )

( قَاُلوا يَا 31( فَأَقـحَبَل بـَعحُضُهمح َعَلى بـَعحٍض يـََتالَوُموَن )29( قَاُلوا ُسبحَحاَن رَب ََنا َإنها ُكنها ظَاَلَمنَي )28ُتَسبَ ُحوَن )
َها َإنها َإََل رَب ََنا رَاَغُبوَن ) ( َعَسى رَبُـَّنا َأنح يـُبحَدلََنا31َويـحَلَنا َإنها ُكنها طَاَغنَي ) اً َمنـح ( َكَذَلَك الحَعَذاُب َولََعَذاُب 32َخْيح

بَـُر َلوح َكانُوا يـَعحَلُموَن ) َلَمنَي  34( َإنه لَلحُمتهَقنَي َعنحَد َرّبَ َمح َجنهاَت النهَعيَم )33اآلَخَرَة َأكح َعُل الحُمسح ( أَفـََنجح
رََمنَي ) ُرُسوَن )36مح َكيحَف حَتحُكُموَن )( َما َلكُ 35َكالحُمجح ( َإنه َلُكمح َفيَه َلَما 37( أَمح َلُكمح َكَتاٌب َفيَه َتدح

َنا بَالََغٌة َإََل يـَوحَم الحَقَياَمَة َإنه َلُكمح َلَما حَتحُكُموَن )38يـََتَخيـهُروَن ) َاٌن َعَليـح ( َسلحُهم أَيُـُّهمح َبَذَلَك 39( أَمح َلُكمح أَيح
َعوحَن َإََل 41( أَمح هَلُمح ُشرََكاُء فـَلحَيأحتُوا َبُشرََكاَئَهمح َإنح َكانُوا َصاَدَقنَي )41َزَعيٌم ) َشُف َعنح َساٍق َويُدح ( يـَوحَم ُيكح

َتَطيُعوَن ) َعوحَن َإََل السُُّجوَد وَ 42السُُّجوَد َفال َيسح ُهمح َساَلُموَن ( َخاَشَعًة أَبحَصاُرُهمح تـَرحَهُقُهمح َذلهٌة َوَقدح َكانُوا يُدح
رَُجُهمح َمنح َحيحُث ال يـَعحَلُموَن )43) َتدح َديَث َسَنسح َلي هَلُمح َإنه َكيحَدي َمَتنٌي 44( َفَذرحّن َوَمنح ُيَكذَ ُب َّبََذا احلَح ( َوأُمح
راً فـَُهمح َمنح َمغحَرٍم ُمثـحَقُلوَن )45) َأهُلُمح َأجح تُُبوَن )( أَمح َعنحَدُهمح الحَغيحُب فـَهُ 46( أَمح َتسح َم رَبَ َك 47مح َيكح ( فَاصحربح حَلُكح

ظُوٌم ) ُوَت َإذح نَاَدى َوُهَو َمكح ُموٌم 48َوال َتُكنح َكَصاَحَب احلح ( َلوحال َأنح َتَدارََكُه نَعحَمٌة َمنح رَب ََه لَنَُبَذ بَالحَعَراَء َوُهَو َمذح
َتَباُه رَبُُّه َفَجَعَلُه َمنح الصهاحَلَنَي )49) َر 51( فَاجح ( َوَإنح َيَكاُد الهَذيَن َكَفُروا لَيُـزحلَُقوَنَك بَأَبحَصارََهمح َلمها َسََُعوا الذ َكح

ُنوٌن ) ٌر لَلحَعاَلَمنَي )51َويـَُقوُلوَن إَنهُه َلَمجح  (52( َوَما ُهَو َإاله ذَكح
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َاقهُة ) َاقهُة )1احلح َاقهُة )( َومَ 2( َما احلح َلُكوا 4( َكذهَبتح ََثُوُد َوَعاٌد بَالحَقارََعَة )3ا أَدحرَاَك َما احلح ( فََأمها ََثُوُد فَُأهح
َلُكوا َبرَيٍح َصرحَصٍر َعاتََيٍة )5بَالطهاَغَيَة ) تَـَرى ( َسخهَرَها َعَليحَهمح َسبحَع لََياٍل َوََثَانََيَة أَيهاٍم ُحُسوماً فَـ 6( َوأَمها َعاٌد فَُأهح

َلُه 8( فـََهلح تـََرى هَلُمح َمنح بَاَقَيٍة )7الحَقوحَم َفيَها َصرحَعى َكأَنـهُهمح َأعحَجاُز ََنحٍل َخاَويٍَة ) ( َوَجاَء َفرحَعوحُن َوَمنح قـَبـح
َاَطَئَة ) َذًة رَابََيًة )9َوالحُمؤحتََفَكاُت بَاْلح ا َلمها طََغى الحَماُء مَحَلحَناُكمح ِف ( َإنه 11( فـََعَصوحا َرُسوَل َرّبَ َمح فََأَخَذُهمح َأخح
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َارَيََة ) َعَلَها َلُكمح َتذحَكَرًة َوتََعيَـَها أُُذٌن َواَعَيٌة )11اجلح َخٌة َواَحَدٌة )12( لََنجح ( َومحََُلتح 13( فََإَذا نَُفَخ ِف الصُّوَر نـَفح
ََباُل َفدُكهَتا دَكهًة َواَحَدًة ) ( َوانَشقهتح السهَماُء َفَهَي يـَوحَمَئٍذ َواَهَيٌة 15َوقـََعتح الحَواَقَعُة ) ( فـَيَـوحَمَئذٍ 14اأَلرحُض َواجلح

( يـَوحَمَئٍذ تـُعحَرُضوَن ال ََّتحَفى َمنحُكمح 17( َوالحَمَلُك َعَلى أَرحَجاَئَها َوَُيحَمُل َعرحَش رَبَ َك فـَوحقـَُهمح يـَوحَمَئٍذ ََثَانََيٌة )16)
( 21( َإّن َ ظََننُت َأّن َ ُمالٍق َحَسابََيهح )19ِتَ َكَتابَُه بََيَميَنَه فـَيَـُقوُل َهاُؤمح اقـحَرُءوا َكَتابََيهح )( فََأمها َمنح أُو 18َخاَفَيٌة )

ُتمح َِف 23( ُقُطوفـَُها َدانََيٌة )22( ِف َجنهٍة َعالََيٍة )21فـَُهَو ِف َعيَشٍة رَاَضَيٍة ) َلفح رَبُوا َهَنيئاً ِبَا َأسح األَيهاَم ( ُكُلوا َواشح
َالََيَة ) ( يَا 26( وملَح أَدحَر َما َحَسابََيهح )25( َوأَمها َمنح أُوِتَ َكَتابَُه َبَشَمالََه فـَيَـُقوُل يَا لَيحَتَّن ملَح أُوَت َكَتابََيهح )24اْلح

( ُُثه 31( ُخُذوُه فـَغُلُّوُه )29َيهح )( َهَلَك َعّنَ  ُسلحطَانَ 28( َما َأغحََن َعّنَ  َمالََيهح )27لَيحتَـَها َكاَنتح الحَقاَضَيَة )
َحيَم َصلُّوُه ) ُلُكوُه )31اجلَح ُعوَن َذرَاعاً فَاسح ( 33( إَنهُه َكاَن ال يـُؤحَمُن بَاّلِلَه الحَعَظيَم )32( ُُثه ِف َسلحَسَلٍة َذرحُعَها َسبـح

َكنَي ) يٌم )( فـََليحَس َلُه الحيَـوحَم هَ 34َوال َُيُضُّ َعَلى طََعاَم الحَمسح َلنٍي )35اُهَنا محََ ( ال 36( َوال طََعاٌم َإاله َمنح َغسح
َاَطُئوَن ) ( 41( َإنهُه َلَقوحُل َرُسوٍل َكرمٍَي )39( َوَما ال تـُبحَصُروَن )38( َفال أُقحَسُم ِبَا تـُبحَصُروَن )37يَأحُكُلُه َإاله اْلح

( تَنزَيٌل َمنح َربَ  الحَعاَلَمنَي 42( َوال بََقوحَل َكاَهٍن قََلياًل َما َتذَكهُروَن )41َوَما ُهَو بََقوحَل َشاَعٍر قَلَياًل َما تـُؤحَمُنوَن )
َنا بـَعحَض األَقَاَويَل )43) نَا َمنحُه بَالحَيَمنَي )44( َوَلوح تـََقوهَل َعَليـح ( َفَما 46( ُُثه َلَقطَعحَنا َمنحُه الحَوَتنَي )45( أَلَخذح

َبنَي )48( َوَإنهُه لََتذحَكرٌَة لَلحُمتهَقنَي )47ُه َحاَجزَيَن )َمنحُكمح َمنح َأَحٍد َعنح  ( َوَإنهُه 49( َوَإنها لَنَـعحَلُم َأنه َمنحُكمح ُمَكذَ 
َرٌة َعَلى الحَكاَفرَيَن ) َم رَبَ َك الحَعَظيَم )51( َوَإنهُه حلََقُّ الحَيَقنَي )51حلََسح  (52( َفَسبَ حح بَاسح
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( تـَعحرُُج الحَمالَئَكُة َوالرُّوُح 3( َمنح اّلِلَه َذي الحَمَعارََج )2( لَلحَكاَفريَن لَيحَس َلُه َداَفٌع )1َسَأَل َساَئٌل بََعَذاٍب َواَقٍع )
َدارُُه َُخحَسنَي أَلحَف َسَنٍة ) اً َجََيالً 4َإلَيحَه ِف يـَوحٍم َكاَن َمقح نَُه بََعيداً )5) ( فَاصحربح َصربح ( 7( َونـَرَاُه َقرَيباً )6( َإنـهُهمح يـََروح

َل ) َن )8يـَوحَم َتُكوُن السهَماُء َكالحُمهح ََباُل َكالحَعهح يماً )9( َوَتُكوُن اجلح يٌم محََ َأُل محََ ( يـَُبصهُرونـَُهمح يـََودُّ 11( َوال َيسح
َتَدي َمنح َعَذاَب يـَوحَمَئٍذ بَبَ  رَُم َلوح يـَفح ( َوَمنح َِف 13( َوَفَصيَلَتَه الهَت تـُؤحويَه )12( َوَصاَحَبَتَه َوَأَخيَه )11َنيَه )الحُمجح

يعاً ُُثه يُنَجيَه ) ُعوا َمنح أَدحبـََر َوتـََوَله )16( نـَزهاَعًة لَلشهَوى )15( َكاله َإنـهَها َلَظى )14اأَلرحَض َجََ ( َوََجََع 17( َتدح
ُر َمُنوعاً )21( َإَذا َمسهُه الشهرُّ َجُزوعاً )19َن ُخَلَق َهُلوعاً )( َإنه اإَلنَسا18فََأوحَعى ) َيـح ( َإاله 21( َوَإَذا َمسهُه اْلح

َواهَلَمح َحقٌّ َمعحُلوٌم )23( الهَذيَن ُهمح َعَلى َصالَِتَمح َداَئُموَن )22الحُمَصلَ نَي ) ( لَلسهاَئَل 24( َوالهَذيَن َِف أَمح
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ُروَم ) يَن )25َوالحَمحح ُقوَن بَيَـوحَم الدَ  َفُقوَن )26( َوالهَذيَن ُيَصدَ  ( َإنه َعَذاَب 27( َوالهَذيَن ُهمح َمنح َعَذاَب َرّبَ َمح ُمشح
ُر َمأحُموٍن ) َانـُهُ 29( َوالهَذيَن ُهمح لَُفُروَجَهمح َحاَفُظوَن )28َرّبَ َمح َغيـح مح فََإنـهُهمح ( َإاله َعَلى أَزحَواَجَهمح َأوح َما َمَلَكتح أَيح

ُر َمُلوَمنَي ) لََئَك ُهمح الحَعاُدوَن )31َغيـح َدَهمح رَاُعوَن 31( َفَمنح ابـحتَـَغى َورَاَء َذَلَك فَُأوح ( َوالهَذيَن ُهمح أَلَمانَاَِتَمح َوَعهح
( أُوحلََئَك ِف َجنهاٍت 34وَن )( َوالهَذيَن ُهمح َعَلى َصالَِتَمح ُُيَاَفظُ 33( َوالهَذيَن ُهمح َبَشَهاَداَِتَمح قَاَئُموَن )32)

َرُموَن ) َطَعنَي )35ُمكح ( أََيطحَمُع ُكلُّ 37( َعنح الحَيَمنَي َوَعنح الشَ َماَل َعزَيَن )36( َفَماَل الهَذيَن َكَفُروا َقبَـَلَك ُمهح
َخَل َجنهَة نََعيٍم ) ُهمح َأنح يُدح َناُهمح ِمها يَـ 38امحرٍَئ َمنـح ( َفال أُقحَسُم َبَربَ  الحَمَشارََق 39عحَلُموَن )( َكاله إَنها َخَلقح

ُبوَقنَي )41َوالحَمَغاَرَب َإنها َلَقاَدُروَن ) اً َمنـحُهمح َوَما ََنحُن ِبَسح َل َخْيح ( َفَذرحُهمح َُيُوُضوا َويـَلحَعُبوا َحَّته 41( َعَلى َأنح نـَُبدَ 
َداَث َسرَاعاً َكأَنـهُهمح َإََل ُنُصٍب يُوَفُضوَن )( يـَوحَم َُيح 42ُيالُقوا يـَوحَمُهمح الهَذي يُوَعُدوَن ) ( 43ُرُجوَن َمنح اأَلجح

 (44َخاَشَعًة أَبحَصاُرُهمح تـَرحَهُقُهمح َذلهٌة َذَلَك الحيَـوحُم الهَذي َكانُوا يُوَعُدوَن )
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( قَاَل يَا قـَوحَم َإّن َ َلُكمح َنَذيٌر ُمَبنٌي 1َذرح قـَوحَمَك َمنح قـَبحَل َأنح يَأحتَيَـُهمح َعَذاٌب أَلَيٌم )َإنها أَرحَسلحَنا نُوحاً َإََل قـَوحَمَه َأنح أَن
َ َواتـهُقوُه َوَأَطيُعوَن )2)  َإَذا ( يـَغحَفرح َلُكمح َمنح ُذنُوَبُكمح َويـَُؤخَ رحُكمح َإََل َأَجٍل ُمَسمًّى َإنه َأَجَل اّلِلهَ 3( َأنح اعحُبُدوا اّلِله

( فـََلمح يَزَدحُهمح ُدَعاَئي َإاله َفَراراً 5( قَاَل َربَ  َإّن َ َدَعوحُت قـَوحَمي لَيحالً َونـََهاراً )4َجاَء ال يـَُؤخهُر َلوح ُكنُتمح تـَعحَلُموَن )
تَـ 6) َباراً ( َوَإّن َ ُكلهَما َدَعوحتـُُهمح لَتَـغحَفَر هَلُمح َجَعُلوا َأَصابََعُهمح َِف آَذاَِنَمح َواسح َتكح بَـُروا اسح َتكح غحَشوحا ثََيابـَُهمح َوَأَصرُّوا َواسح
َراراً )8( ُُثه َإّن َ َدَعوحتـُُهمح َجَهاراً )7) َررحُت هَلُمح َإسح تَـغحَفُروا رَبهُكمح َإنهُه َكاَن 9( ُُثه َإّن َ َأعحَلنُت هَلُمح َوَأسح ( فـَُقلحُت اسح

رَاراً )( يـُرحَسلح السهَماَء َعلَ 11َغفهاراً ) َواٍل َوبََننَي َوََيحَعلح َلُكمح َجنهاٍت َوََيحَعلح َلُكمح أَنـحَهاراً 11يحُكمح َمدح ( َوَُيحَددحُكمح بََأمح
ُ َسبحَع ََسَاَواتٍ 14( َوَقدح َخَلَقُكمح َأطحَواراً )13( َما َلُكمح ال تـَرحُجوَن ّلَِلَه َوقَاراً )12)  ( َأملَح تـََروحا َكيحَف َخَلَق اّلِله

َس َسَراجاً )15َطَباقاً ) ُ أَنـحَبَتُكمح َمنح اأَلرحَض نـََباتاً )16( َوَجَعَل الحَقَمَر َفيَهنه نُوراً َوَجَعَل الشهمح ( ُُثه 17( َواّلِله
َراجاً ) ُ َجَعَل َلُكمح اأَلرحَض َبَساطاً )18يَُعيدُُكمح َفيَها َوُُيحرَُجُكمح َإخح ُلُكوا َمنـحهَ 19( َواّلِله ا ُسُبالً َفَجاجاً ( لََتسح

راً ُكبهاراً )21( قَاَل نُوٌح َربَ  َإنـهُهمح َعَصوحّن َواتـهبَـُعوا َمنح ملَح يَزَدحُه َمالُُه َوَوَلُدُه َإاله َخَساراً )21) ( 22( َوَمَكُروا َمكح
راً )َوقَاُلوا ال َتَذُرنه آهَلََتُكمح َوال َتَذُرنه َود اً َوال ُسَواعاً َوال يـَُغوَث َويَـ  ( َوَقدح َأَضلُّوا َكَثْياً َوال َتزَدح 23ُعوَق َوَنسح

( َوقَاَل 25( ِمها َخَطيَئاَِتَمح أُغحرَُقوا فَأُدحَخُلوا نَاراً فـََلمح َيََُدوا هَلُمح َمنح ُدوَن اّلِلَه أَنحَصاراً )24الظهاَلَمنَي َإاله َضالاًل )
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( َإنهَك َإنح َتَذرحُهمح ُيَضلُّوا َعَباَدَك َوال يََلُدوا َإاله فَاَجراً  26َكاَفرَيَن َديهاراً )نُوٌح َربَ  ال َتَذرح َعَلى اأَلرحَض َمنح الح 
راً نَي َإاله تـََبا( َربَ  اغحَفرح َل َولََواَلَديه َوَلَمنح َدَخَل بـَيحَت ُمؤحَمناً َولَلحُمؤحَمَننَي َوالحُمؤحَمَناَت َوال َتزَدح الظهاَلمَ 27َكفهاراً )

(28) 

 سورة اجلن -72
 بسم هللا الرمحن الرحيم

نَ  فـََقاُلوا َإنها َسََعحَنا قـُرحآناً َعَجباً ) َتَمَع نـََفٌر َمنح اجلَح رََك 1ُقلح أُوَحَي َإَله أَنهُه اسح َد فَآَمنها بََه َوَلنح ُنشح َدي َإََل الرُّشح ( يـَهح
( َوأَنهُه َكاَن يـَُقوُل َسَفيُهَنا َعَلى اّلِلَه َشَططاً 3رَب ََنا َما اَّتهََذ َصاَحَبًة َوال َوَلداً ) ( َوأَنهُه تـََعاََل َجدُّ 2َبَرب ََنا َأَحداً )

نُّ َعَلى اّلِلَه َكَذباً )4) ( َوأَنهُه َكاَن رََجاٌل َمنح اإَلنَس يـَُعوُذوَن َبرََجاٍل َمنح 5( َوأَنها ظَنَـنها َأنح َلنح تـَُقوَل اإَلنُس َواجلَح
نَ  فـََزاُدوُهمح َرَهقاً )ا ُ َأَحداً )6جلَح نَاَها 7( َوأَنـهُهمح ظَنُّوا َكَما ظََننُتمح َأنح َلنح يـَبـحَعَث اّلِله َنا السهَماَء فـََوَجدح ( َوأَنها َلَمسح

َع َفَمنح يَ 8ُمَلَئتح َحَرساً َشَديداً َوُشُهباً ) َها َمَقاَعَد لَلسهمح ُعُد َمنـح َتَمعح اآلَن َيََدح َلُه َشَهاباً َرَصداً ( َوأَنها ُكنها نـَقح سح
رَي َأَشرٌّ أُرَيَد ِبَنح َِف اأَلرحَض أَمح أَرَاَد َّبَمح رَبُـُّهمح َرَشداً )9) ( َوأَنها َمنها الصهاحَلُوَن َوَمنها ُدوَن َذَلَك  11( َوأَنها ال َندح

َ ِف اأَلرحَض َوَلنح نـُعحَجَزُه َهَرباً ) ( َوأَنها ظَنَـنها َأنح َلنح 11ُكنها َطَراَئَق َقَدداً ) َُدى 12نُعَجَز اّلِله ( َوأَنها َلمها َسََعحَنا اهلح
َلَم 13آَمنها بََه َفَمنح يـُؤحَمنح َبَرب ََه َفال َُيَاُف َِبحساً َوال َرَهقاً ) َلُموَن َوَمنها الحَقاَسطُوَن َفَمنح َأسح ( َوأَنها َمنها الحُمسح

َناُهمح 15( َوأَمها الحَقاَسطُوَن َفَكانُوا جلَََهنهَم َحطَباً )14حَتَرهوحا َرَشداً ) فَُأوحلََئكَ  َقيـح تَـَقاُموا َعَلى الطهرَيَقَة أَلسح ( َوأَلهوح اسح
ُه َعَذاباً َصَعداً )16َماًء َغَدقاً ) ُلكح َر رَب ََه َيسح َتنَـُهمح َفيَه َوَمنح يـُعحَرضح َعنح ذَكح الحَمَساَجَد ّلَِلَه َفال  ( َوَأنه 17( لَنَـفح

ُعوا َمَع اّلِلَه َأَحداً ) ُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَن َعَليحَه لََبداً )18َتدح َا أَدحُعو َرِبَ  َوال 19( َوأَنهُه َلمها قَاَم َعبحُد اّلِلَه َيدح ( ُقلح َإَّنه
رَُك بََه َأَحداً ) َلُك َلُكمح َضر اً َوال21ُأشح ( ُقلح َإّن َ َلنح َيَُْيّن َمنح اّلِلَه َأَحٌد َوَلنح َأَجَد 21َرَشداً ) ( ُقلح َإّن َ ال أَمح

َ َوَرُسولَُه فََإنه َلُه نَاَر َجَهنهَم َخاَلَديَن َفيَها 22َمنح ُدونََه ُملحَتَحداً ) ( َإاله َبالغاً َمنح اّلِلَه َورََساالتََه َوَمنح يـَعحَص اّلِله
َعُف نَاَصراً َوأََقلُّ َعَدداً )( َحَّته َإَذا رَ 23أََبداً ) ( ُقلح َإنح أَدحرَي أََقرَيٌب َما 24أَوحا َما يُوَعُدوَن َفَسيَـعحَلُموَن َمنح َأضح

وٍل ( َإاله َمنح ارحَتَضى َمنح َرسُ 26( َعامَلُ الحَغيحَب َفال يُظحَهُر َعَلى َغيحَبَه َأَحداً )25ُتوَعُدوَن أَمح ََيحَعُل َلُه َرِبَ  أََمداً )
َ َيَديحَه َوَمنح َخلحَفَه َرَصداً ) ُلُك َمنح بـَنيح ( لَيَـعحَلَم َأنح َقدح أَبـحَلُغوا رََساالَت َرّبَ َمح َوَأَحاَط ِبَا َلَديحَهمح 27فََإنهُه َيسح

ٍء َعَدداً ) َصى ُكله َشيح  (28َوَأحح
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 سورة املزمل -73
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َفُه َأوح انـحُقصح َمنحُه قََليالً )2( ُقمح اللهيحَل َإاله قََلياًل )1يَا أَيُـَّها الحُمزهمَ ُل ) ( َأوح زَدح َعَليحَه َورَتَ لح الحُقرحآَن تـَرحتَيالً 3( َنصح
َلَك ِف اَلنـهَهاَر ( َإنه 6( َإنه نَاَشَئَة اللهيحَل َهَي َأَشدُّ َوطحئاً َوأَقـحَوُم َقياًل )5( َإنها َسنُـلحَقي َعَليحَك قـَوحاًل ثََقياًل )4)

َم رَبَ َك َوتـََبتهلح إَلَيحَه تـَبحَتياًل )7َسبححاً َطوَيالً ) ُه وََكيالً 8( َواذحُكرح اسح ذح رََق َوالحَمغحَرَب ال َإَلَه َإاله ُهَو فَاَّتَه ( َربُّ الحَمشح
ياًل )9) راً َجََ ُجرحُهمح َهجح لحُهمح قََلياًل )( َوَذرحّن 11( َواصحربح َعَلى َما يـَُقوُلوَن َواهح َبنَي أُوَل النـهعحَمَة َوَمهَ  ( 11 َوالحُمَكذَ 

ََباُل وََكاَنتح 13( َوطََعاماً َذا ُغصهٍة َوَعَذاباً أَلَيماً )12َإنه َلَديـحَنا أَنَكاالً َوَجَحيماً ) ( يـَوحَم تـَرحُجُف اأَلرحُض َواجلح
ََباُل َكَثيباً َمَهياًل ) ( فـََعَصى 15ا َإلَيحُكمح َرُسوالً َشاَهداً َعَليحُكمح َكَما أَرحَسلحَنا َإََل َفرحَعوحَن َرُسواًل )( َإنها أَرحَسلحنَ 14اجلح

ذاً َوبَيالً ) نَاُه َأخح ( السهَماُء 17( َفَكيحَف تـَتـهُقوَن َإنح َكَفرحُُتح يـَوحماً ََيحَعُل الحوَلحَداَن َشيباً )16َفرحَعوحُن الرهُسوَل فََأَخذح
َفَطرٌ  ( َإنه رَبهَك يـَعحَلُم أَنهَك 19( َإنه َهَذَه َتذحَكَرٌة َفَمنح َشاَء اَّتهََذ َإََل رَب ََه َسَبيالً )18بََه َكاَن َوعحُدُه َمفحُعواًل ) ُمنـح

ُ يـَُقدَ رُ  َفُه َوثـُلُثَُه َوطَائََفٌة َمنح الهَذيَن َمَعَك َواّلِله اللهيحَل َوالنـهَهاَر َعَلَم َأنح َلنح حُتحُصوُه  تـَُقوُم أَدحََن َمنح ثـُلَُثي اللهيحَل َوَنصح
 اأَلرحَض يـَبحتَـُغوَن فـََتاَب َعَليحُكمح فَاقـحَرُءوا َما تـََيسهَر َمنح الحُقرحآَن َعَلَم َأنح َسَيُكوُن َمنحُكمح َمرحَضى َوآَخُروَن َيضحرَبُوَن ِف 

َل اّلِلَه َوآَخُروَن يـَُقاتَُلوَن ِف َسَبيَل  اّلِلَه فَاقـحَرُءوا َما تـََيسهَر َمنحُه َوأََقيُموا الصهالَة َوآتُوا الزهَكاَة َوأَقحَرُضوا اّلِلَه قـَرحضاً َمنح َفضح
تَـغحَفُروا  راً َواسح اً َوَأعحَظَم َأجح ُموا ألَنـحُفَسُكمح َمنح َخْيحٍ ِتََُدوُه َعنحَد اّلِلَه ُهَو َخْيح َغُفوٌر َرَحيٌم  اّلِلَه َإنه اّلِلهَ َحَسناً َوَما تـَُقدَ 

(21) 

 سورة املدثر -74
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ث َُر ) ُجرح )4( َوثََياَبَك َفَطهَ رح )3( َورَبهَك َفَكربَ ح )2( ُقمح فَأَنَذرح )1يَا أَيُـَّها الحُمده َز فَاهح ( َوال ََتحُننح 5( َوالرُّجح
َثُر ) َتكح ( َعَلى الحَكاَفرَيَن َغيـحُر 9( َفَذَلَك يـَوحَمَئٍذ يـَوحٌم َعَسٌْي )8َر ِف النهاُقوَر )( فََإَذا نُقَ 7( َولََربَ َك فَاصحربح )6َتسح

ُت َلُه 13( َوبََننَي ُشُهوداً )12( َوَجَعلحُت َلُه َمااًل َِمحُدوداً )11( َذرحّن َوَمنح َخَلقحُت َوَحيداً )11َيَسٍْي ) ( َوَمههدح
( َإنهُه َفكهَر َوَقدهَر 17( َسأُرحَهُقُه َصُعوداً )16( َكاله َإنهُه َكاَن آليَاتََنا َعَنيداً )15أَزَيَد ) ( ُُثه َيطحَمُع َأنح 14ََتحَهيداً )

( ُُثه أَدحبـََر 22( ُُثه َعَبَس َوَبَسَر )21( ُُثه َنَظَر )21( ُُثه قَُتَل َكيحَف َقدهَر )19( فـَُقَتَل َكيحَف َقدهَر )18)
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بَـَر ) َتكح ٌر يـُؤحثـَُر )23َواسح َليَه َسَقَر )25( َإنح َهَذا َإاله قـَوحُل الحَبَشَر )24( فـََقاَل َإنح َهَذا َإاله َسحح ( َوَما 26( َسُأصح
َعَة َعَشَر )29( َلوهاَحٌة لَلحَبَشَر )28( ال تـُبحَقي َوال َتَذُر )27أَدحرَاَك َما َسَقُر ) َها َتسح ( َوَما َجَعلحَنا 31( َعَليـح

تَـيحَقَن الهَذيَن أُوتُوا ا َأصحَحابَ  َنًة لَلهَذيَن َكَفُروا لََيسح تـَُهمح َإاله َفتـح لحَكَتاَب َويـَزحَداَد الهَذيَن النهاَر َإاله َمالَئَكًة َوَما َجَعلحَنا َعده
ُ آَمُنوا َإَيَاناً َوال يـَرحتَاَب الهَذيَن أُوتُوا الحَكَتاَب َوالحُمؤحَمُنوَن َولَيَـُقوَل الهذَ  يَن َِف قـُُلوَّبَمح َمَرٌض َوالحَكاَفُروَن َماَذا أَرَاَد اّلِله

َدي َمنح َيَشاُء َوَما يـَعحَلُم ُجُنوَد رَبَ َك َإاله ُهَو َوَما ُ َمنح َيَشاُء َويـَهح َرى لَلحَبَشَر  َّبََذا َمَثاًل َكَذَلَك ُيَضلُّ اّلِله َهَي َإاله ذَكح
َفَر )33لهيحَل َإذح أَدحبـََر )( َوال32( َكاله َوالحَقَمَر )31) َدى الحُكرَبَ )34( َوالصُّبحَح َإَذا َأسح ( َنَذيراً 35( َإنـهَها إٍلحح

( َإاله َأصحَحاَب 38( ُكلُّ نـَفحٍس ِبَا َكَسَبتح َرَهيَنٌة )37( َلَمنح َشاَء َمنحُكمح َأنح يـَتَـَقدهَم َأوح يـََتَأخهَر )36لَلحَبَشَر )
رََمنَي )41 َجنهاٍت يـََتَساَءُلوَن )( ِف 39الحَيَمنَي ) ( قَاُلوا ملَح َنُك َمَن 42( َما َسَلَكُكمح َِف َسَقَر )41( َعنح الحُمجح

َكنَي )43الحُمَصلَ نَي ) َاَئَضنَي )44( وملَح َنُك ُنطحَعُم الحَمسح يَن 45( وَُكنها ََنُوُض َمَع اْلح ( وَُكنها ُنَكذَ ُب بَيَـوحَم الدَ 
َفُعُهمح َشَفاَعُة الشهاَفَعنَي )47 أَتَانَا الحَيَقنُي )( َحَّته 46) (  49( َفَما هَلُمح َعنح التهذحَكَرَة ُمعحَرَضنَي )48( َفَما تـَنـح

تَـنحَفَرٌة ) َورٍَة )51َكأَنـهُهمح مُحٌُر ُمسح ُهمح َأنح يـُؤحَتى ُصُحفاً ُمَنشه 51( فـَرهتح َمنح َقسح (  52َرًة )( َبلح يُرَيُد ُكلُّ امحرٍَئ َمنـح
ُ 55( َفَمنح َشاَء ذََكَرُه )54( َكاله َإنهُه َتذحَكَرٌة )53َكاله َبلح ال َُيَاُفوَن اآلَخرََة ) ( َوَما َيذحُكُروَن َإاله َأنح َيَشاَء اّلِله

ُل الحَمغحَفَرَة ) ُل التـهقحَوى َوأَهح  (56ُهَو أَهح

 سورة القيامة -75
 بسم هللا الرمحن الرحيم

( بـََلى قَاَدرَيَن 3( َأَُيحَسُب اإَلنَساُن أَلهنح ََنحَمَع َعظَاَمُه )2( َوال أُقحَسُم بَالنـهفحَس اللهوهاَمَة )1بَيَـوحَم الحَقَياَمَة ) ال أُقحَسمُ 
ُجَر أََماَمُه )4َعَلى َأنح ُنَسوَ َي بـََنانَُه ) َأُل أَيهاَن يـَوحُم الحقَ 5( َبلح يُرَيُد اإَلنَساُن لَيَـفح ( فََإَذا بَرََق الحَبَصُر 6َياَمَة )( َيسح

ُس َوالحَقَمُر )8( َوَخَسَف الحَقَمُر )7) َع الشهمح ( َكاله ال َوَزَر 11( يـَُقوُل اإَلنَساُن يـَوحَمَئٍذ أَيحَن الحَمَفرُّ )9( َوَجَُ
تَـَقرُّ )11) َسَه 13َقدهَم َوَأخهَر ) ( يـَُنبهأُ اإَلنَساُن يـَوحَمَئٍذ ِبَا12( َإََل رَبَ َك يـَوحَمَئٍذ الحُمسح ( َبلح اإَلنَساُن َعَلى نـَفح

َنا ََجحَعُه َوقـُرحآنَُه )16( ال حُتَر َكح بََه َلَساَنَك لَتَـعحَجَل بََه )15( َوَلوح أَلحَقى َمَعاَذيَرُه )14َبَصْيٌَة ) ( فََإَذا 17( َإنه َعَليـح
َنا بـََيانَُه )( ُُثه َإنه َعلَ 18قـََرأحنَاُه فَاتهَبعح قـُرحآنَُه ) ( ُوُجوٌه 21( َوَتَذُروَن اآلَخَرَة )21( َكاله َبلح حتَُبُّوَن الحَعاَجَلَة )19يـح

َا نَاَظَرٌة )22يـَوحَمَئٍذ نَاَضَرٌة ) َعَل َّبَا فَاَقَرٌة )24( َوُوُجوٌه يـَوحَمَئٍذ بَاَسَرٌة )23( َإََل َرّبَ  ( َكاله َإَذا 25( َتُظنُّ َأنح يـُفح
( َإََل رَبَ َك 29( َوالحتَـفهتح السهاُق بَالسهاَق )28( َوَظنه أَنهُه الحَفَراُق )27( َوَقيَل َمنح رَاٍق )26تـهَراَقي )بـََلَغتح ال
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َلَه يـََتَمطهى 32( َوَلَكنح َكذهَب َوتـََوَله )31( َفال َصدهَق َوال َصلهى )31يـَوحَمَئٍذ الحَمَساُق ) ( ُُثه َذَهَب َإََل أَهح
َرَك ُسًدى )35( ُُثه أَوحََل َلَك فََأوحََل )34َأوحََل َلَك فََأوحََل ) (33) ( َأملَح َيُك ُنطحَفًة 36( َأَُيحَسُب اإَلنَساُن َأنح يـُتـح

َ الذهَكَر َواألُنَثى )38( ُُثه َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوهى )37َمنح َمَّنٍ  َُيحََن ) أَلَيحَس َذَلَك  (39( َفَجَعَل َمنحُه الزهوحَجنيح
 (41بََقاَدٍر َعَلى َأنح ُُيحَيَي الحَموحَتى )

 سورة اإلنسان -76
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َر ملَح َيُكنح َشيحئاً َمذحُكوراً ) َنا اإَلنَساَن َمنح نُطحَفٍة أَمحَشاٍج نـَبحَتَليَه 1َهلح أََتى َعَلى اإَلنَساَن َحنٌي َمَن الدههح ( َإنها َخَلقح
نَا لَلحَكاَفرَيَن َسالَسالً َوأَغحالالً 3( َإنها َهَديـحَناُه السهَبيَل َإمها َشاَكراً َوَإمها َكُفوراً )2لحَناُه َسََيعاً َبَصْياً )َفَجعَ  ( إَنها َأعحَتدح

َربُوَن َمنح َكأحٍس َكاَن َمزَاُجَها َكاُفوراً )4َوَسَعْياً ) رَ 5( َإنه األَبـحَراَر َيشح ُب َّبَا َعَباُد اّلِلَه يـَُفجَ ُرونـََها تـَفحَجْياً ( َعيحناً َيشح
َتَطْياً )6) َر َوَُيَاُفوَن يـَوحماً َكاَن َشرُُّه ُمسح َكيناً َويََتيماً َوَأَسْياً 7( يُوُفوَن بَالنهذح ( َوُيطحَعُموَن الطهَعاَم َعَلى ُحبَ َه َمسح
َه اّلِلَه ال نُرَيُد 8) َا ُنطحَعُمُكمح َلَوجح َطرَيراً 9َمنحُكمح َجَزاًء َوال ُشُكوراً )( َإَّنه ( َإنها ََنَاُف َمنح رَب ََنا يـَوحماً َعُبوساً َقمح
َرًة َوُسُروراً )11) ُ َشره َذَلَك الحيَـوحَم َوَلقهاُهمح َنضح ( ُمتهَكَئنَي 12( َوَجزَاُهمح ِبَا َصبَـُروا َجنهًة َوَحرَيراً )11( فـََوقَاُهمح اّلِله

َهرَيراً ) َفيَها َعَلى لَياًل )13اأَلرَاَئَك ال يـََروحَن َفيَها ََشحساً َوال َزمح ( 14( َوَدانََيًة َعَليحَهمح َظالهُلَا َوُذل ََلتح ُقطُوفـَُها َتذح
َواٍب َكاَنتح قـََوارَيَر ) َقوحَن 16يراً )( قـََوارَيَر َمنح َفضهٍة َقدهُروَها تـَقحدَ 15َوُيطَاُف َعَليحَهمح بَآنََيٍة َمنح َفضهٍة َوَأكح ( َوُيسح

( َوَيُطوُف َعَليحَهمح َولحَداٌن ُُمَلهُدوَن َإَذا 18( َعيحناً َفيَها ُتَسمهى َسلحَسَبياًل )17َفيَها َكأحساً َكاَن َمَزاُجَها َزََنَبياًل )
( َعالَيَـُهمح ثََياُب ُسنُدٍس ُخضحٌر 21َوُملحكاً َكَبْياً ) ( َوَإَذا رَأَيحَت َُثه رَأَيحَت نََعيماً 19رَأَيـحتَـُهمح َحَسبحتَـُهمح ُلؤحلُؤاً َمنُثوراً )

َرٌق َوُحلُّوا َأَساَوَر َمنح َفضهٍة َوَسَقاُهمح رَبُـُّهمح َشَراباً َطُهوراً ) َتبـح ( َإنه َهَذا َكاَن َلُكمح َجَزاًء وََكاَن َسعحُيُكمح 21َوَإسح
ُكوراً ) َم رَبَ َك َوال ُتَطعح َمنـحُهمح آَثاً أَوح َكُفوراً 23لحُقرحآَن تـَنحزَيالً )( َإنها ََنحُن نـَزهلحَنا َعَليحَك ا22َمشح ( فَاصحربح حَلُكح

َرًة َوَأَصيالً )24) َم رَبَ َك ُبكح ُه لَيحاًل َطوَياًل )25( َواذحُكرح اسح ُجدح َلُه َوَسبَ حح ( َإنه َهُؤالَء ُيَُبُّوَن 26( َوَمنح اللهيحَل فَاسح
ثَاهَلُمح تـَبحَديالً 27َيَذُروَن َورَاَءُهمح يـَوحماً ثََقياًل )الحَعاَجَلَة وَ  لحَنا أَمح َنا َبده َرُهمح َوَإَذا َشئـح َناُهمح َوَشَددحنَا َأسح ( ََنحُن َخَلقح

َ َكاَن َعَليماً ( َوَما َتَشاُءوَن َإاله َأنح َيَشاَء 29( َإنه َهَذَه َتذحَكَرٌة َفَمنح َشاَء اَّتهََذ َإََل رَب ََه َسَبياًل )28) ُ َإنه اّلِله اّلِله
ََتَه َوالظهاَلَمنَي أََعده هَلُمح َعَذاباً أَلَيماً )31َحَكيماً ) َخُل َمنح َيَشاُء َِف َرمحح  (31( يُدح
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 سورة املرسالت -77
 بسم هللا الرمحن الرحيم

راً )( َوالنهاَشَراَت نَ 2( فَالحَعاَصَفاَت َعصحفاً )1َوالحُمرحَسالَت ُعرحفاً ) راً 4( فَالحَفارَقَاَت فـَرحقاً )3شح ( فَالحُملحَقَياَت ذَكح
راً )5) راً أَوح نُذح َا ُتوَعُدوَن َلَواَقٌع )6( ُعذح ( َوَإَذا 9( َوَإَذا السهَماُء فُرََجتح )8( فََإَذا النُُّجوُم ُطَمَستح )7( َإَّنه

ََباُل ُنَسَفتح ) ( َوَما أَدحرَاَك َما يـَوحُم 13( لَيَـوحَم الحَفصحَل )12أَليَ  يـَوحٍم ُأجَ َلتح ) (11( َوَإَذا الرُُّسُل ُوقَ َتتح )11اجلح
َل ) َبنَي )14الحَفصح َلكح اأَلوهَلنَي )15( َويحٌل يـَوحَمَئٍذ لَلحُمَكذَ  َعُل 17( ُُثه نـُتحَبُعُهمح اآلَخرَيَن )16( َأملَح نـُهح ( َكَذَلَك نـَفح

رََمنَي ) َبنَي )( َويحٌل يـَوح 18بَالحُمجح ( َفَجَعلحَناُه ِف قـََراٍر َمَكنٍي 21( َأملَح ََنحُلقحُكمح َمنح َماٍء َمَهنٍي )19َمَئٍذ لَلحُمَكذَ 
َبنَي )23( فـََقَدرحنَا فََنعحَم الحَقاَدُروَن )22( َإََل َقَدٍر َمعحُلوٍم )21) ( َأملَح ََنحَعلح اأَلرحَض  24( َويحٌل يـَوحَمَئٍذ لَلحُمَكذَ 

َياًء 25َكَفاتاً ) َواتاً ) ( َأحح َناُكمح َماًء فـَُراتاً )26َوأَمح َقيـح ( َويحٌل يوحَمَئٍذ 27( َوَجَعلحَنا َفيَها َرَواَسَي َشاَُمَاٍت َوَأسح
َبنَي ) بُوَن )28لَلحُمَكذَ  ٍل ( ال ظََلي31( انطََلُقوا َإََل َظلٍ  َذي َثالَث ُشَعٍب )29(َ انطََلُقوا َإََل َما ُكنُتمح بََه ُتَكذَ 

ٌر )32( َإنـهَها تـَرحَمي َبَشَرٍر َكالحَقصحَر )31َوال يـُغحَّن َمنح اللهَهَب ) َبنَي 33( َكأَنهُه ََجَاَلٌة ُصفح ( َويحٌل يـَوحَمَئٍذ لَلحُمَكذَ 
بَ 36( َوال يـُؤحَذُن هَلُمح فـَيَـعحَتَذُروَن )35( َهَذا يـَوحُم ال يَنَطُقوَن )34) ( َهَذا يـَوحُم 37نَي )( َويحٌل يـَوحَمَئٍذ لَلحُمَكذَ 

َل ََجَعحَناُكمح َواأَلوهَلنَي ) َبنَي )39( فََإنح َكاَن َلُكمح َكيحٌد َفَكيُدوَن )38الحَفصح ( َإنه الحُمتهَقنَي 41( َويحٌل يـَوحَمَئٍذ لَلحُمَكذَ 
تَـُهوَن )41ِف َظالٍل َوُعُيوٍن ) َربُوا َهَنيئ42( َوفـََواَكَه ِمها َيشح ( َإنها َكَذَلَك ََنحزَي 43اً ِبَا ُكنُتمح تـَعحَمُلوَن )( ُكُلوا َواشح

َسننَي ) َبنَي )44الحُمحح َبنَي 46( ُكُلوا َوََتَتـهُعوا قََلياًل َإنهُكمح ُُمحرَُموَن )45( َويحٌل يـَوحَمَئٍذ لَلحُمَكذَ  ( َويحٌل يـَوحَمَئٍذ لَلحُمَكذَ 
َبنَي )48وَن )( َوَإَذا َقيَل هَلُمح ارحَكُعوا ال يـَرحَكعُ 47)  (51( فََبَأيَ  َحَديٍث بـَعحَدُه يـُؤحَمُنوَن )49( َويحٌل يـَوحَمَئٍذ لَلحُمَكذَ 

 سورة النبأ -78
 بسم هللا الرمحن الرحيم

اله َسيَـعحَلُموَن ( ُُثه كَ 4( َكاله َسيَـعحَلُموَن )3( الهَذي ُهمح َفيَه ُُمحَتَلُفوَن )2( َعنح النهَبَإ الحَعَظيَم )1َعمه يـََتَساَءُلوَن )
ََباَل أَوحتَاداً )6( َأملَح ََنحَعلح اأَلرحَض َمَهاداً )5) َناُكمح أَزحَواجاً )7( َواجلح ( 9( َوَجَعلحَنا نـَوحَمُكمح ُسَباتاً )8( َوَخَلقح

َنا فـَوحَقُكمح َسبح 11( َوَجَعلحَنا النـهَهاَر َمَعاشاً )11َوَجَعلحَنا اللهيحَل لََباساً ) ( َوَجَعلحَنا َسَراجاً 12عاً َشَداداً )( َوبـَنَـيـح
رََج بََه َحب اً َونـََباتاً )14( َوأَنَزلحَنا َمنح الحُمعحَصرَاَت َماًء َثجهاجاً )13َوههاجاً ) ( َإنه 16( َوَجنهاٍت أَلحَفافاً )15( لَُنخح
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( َوفَُتَحتح السهَماُء َفَكاَنتح أَبـحَواباً 18أَفـحَواجاً ) ( يـَوحَم يُنَفُخ ِف الصُّوَر فـََتأحُتونَ 17يـَوحَم الحَفصحَل َكاَن َميَقاتاً )
ََباُل َفَكاَنتح َسَراباً )19) ( البََثنَي َفيَها 22( لَلحطهاَغنَي َمآباً )21( َإنه َجَهنهَم َكاَنتح َمرحَصاداً )21( َوُسْيَ َتح اجلح

َقاباً ) يماً َوَغسهاقاً )24( ال َيُذوُقوَن َفيَها بـَرحداً َوال َشَراباً )23َأحح ( َإنـهُهمح َكانُوا ال 26( َجَزاًء َوفَاقاً )25( َإاله محََ
بُوا بَآيَاتََنا َكذهاباً )27يـَرحُجوَن َحَساباً ) َناُه َكَتاباً )28( وََكذه َصيـح ٍء َأحح ( َفُذوُقوا فـََلنح نَزَيدَُكمح َإاله 29( وَُكله َشيح

( ال 34( وََكأحساً َدَهاقاً )33( وََكَواَعَب أَتـحرَاباً )32( َحَداَئَق َوأَعحَناباً )31َمَفازاً ) ( َإنه لَلحُمتهَقنيَ 31َعَذاباً )
اباً ) َمُعوَن َفيَها َلغحواً َوال َكذه نَـُهَما  ( َربَ  السهَمَواتَ 36( َجَزاًء َمنح رَبَ َك َعطَاًء َحَساباً )35َيسح َواأَلرحَض َوَما بـَيـح

( يـَوحَم يـَُقوُم الرُّوُح َوالحَمالَئَكُة َصف اً ال يـََتَكلهُموَن َإاله َمنح أََذَن َلُه الرهمححَُن َوقَاَل 37ُكوَن َمنحُه َخطَاباً )الرهمححََن ال ََيحلَ 
قُّ َفَمن َشاء اَّتهََذ َإََل رَب ََه َمآبًا )38َصَواباً ) رَيًبا يـَوحَم يَنظُُر الحَمرحُء َما ( َإنها أَنَذرحنَاُكمح َعَذابًا قَ 39( َذَلَك الحيَـوحُم احلَح

 (41َقدهَمتح َيَداُه َويـَُقوُل الحَكاَفُر يَا لَيحَتَّن ُكنُت تـَُرابًا )

 سورة النازعات -79
 بسم هللا الرمحن الرحيم

طاً )1َوالنهازََعاَت َغرحقاً ) ( فَالحُمَدبَ َراَت أَمحراً 4) ( فَالسهابََقاَت َسبحقاً 3( َوالسهاَِبَاَت َسبححاً )2( َوالنهاَشطَاَت َنشح
( يـَُقوُلوَن أَئَنها 9( أَبحَصاُرَها َخاَشَعٌة )8( قـُُلوٌب يـَوحَمَئٍذ َواَجَفٌة )7( تـَتحبَـُعَها الرهاَدَفُة )6( يـَوحَم تـَرحُجُف الرهاَجَفُة )5)

َاَفَرَة ) َرٌة 12ُلوا تَلحَك َإذاً َكرهٌة َخاَسَرٌة )( قَا11( أََئَذا ُكنها َعظَاماً َنَََرًة )11َلَمرحُدوُدوَن َِف احلح َا َهَي َزجح ( فََإَّنه
( َإذح نَاَداُه رَبُُّه بَالحَواَدي الحُمَقدهَس طًُوى 15( َهلح أتَاَك َحَديُث ُموَسى )14( فََإَذا ُهمح بَالسهاَهَرَة )13َواَحَدٌة )

َشى 18لح َلَك َإََل َأنح تـَزَكهى )( فـَُقلح هَ 17( اذحَهبح َإََل َفرحَعوحَن َإنهُه طََغى )16) َدَيَك َإََل رَبَ َك فـََتخح ( َوأَهح
َعى )21( َفَكذهَب َوَعَصى )21( فََأرَاُه اآليََة الحُكبـحَرى )19) ( فـََقاَل أَنَا 23( َفَحَشَر فـََناَدى )22( ُُثه أَدحبـََر َيسح

ُ َنَكاَل اآلَخرَ 24رَبُُّكمح اأَلعحَلى ) َرًة َلَمنح َُيحَشى )25َة َواأُلوََل )( فََأَخَذُه اّلِله ( أَأَنـحُتمح َأَشدُّ 26( َإنه َِف َذَلَك لََعبـح
رََج ُضَحاَها )28( َرَفَع ََسحَكَها َفَسوهاَها )27َخلحقاً أَمح السهَماُء بـََناَها ) َلَها َوَأخح ( َواأَلرحَض بـَعحَد 29( َوأَغحَطَش لَيـح

رََج َمنـح 31َذَلَك َدَحاَها ) ََباَل أَرحَساَها )31َها َماَءَها َوَمرحَعاَها )( َأخح ( 33( َمَتاعاً َلُكمح َوألَنـحَعاَمُكمح )32( َواجلح
َحيُم َلَمنح يـََرى )35( يـَوحَم يـََتذَكهُر اإَلنَساُن َما َسَعى )34فََإَذا َجاَءتح الطهامهُة الحُكبـحَرى ) ( فََأمها 36( َوبـُر ََزتح اجلَح

نـحَيا )( وَ 37َمنح طََغى ) ََياَة الدُّ َحيَم َهَي الحَمأحَوى )38آثـََر احلح ( َوأَمها َمنح َخاَف َمَقاَم رَب ََه َونـََهى 39( فََإنه اجلَح
ََوى ) َنهَة َهَي الحَمأحَوى )41النـهفحَس َعنح اهلح أَُلوَنَك َعنح السهاَعَة أَيهاَن ُمرحَساَها )41( فََإنه اجلح ( َفيَم أَنحَت 42( َيسح
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َراَها )مَ  َا أَنحَت ُمنَذُر َمنح َُيحَشاَها )44( َإََل رَبَ َك ُمنتَـَهاَها )43نح ذَكح نـََها ملَح يـَلحَبثُوا َإاله 45( َإَّنه ( َكأَنـهُهمح يـَوحَم يـََروح
 (46َعَشيهًة َأوح ُضَحاَها )

 سورة عبس -81
 بسم هللا الرمحن الرحيم

رَيَك َلَعلهُه يـَزهكهى )2ى )( َأنح َجاَءُه اأَلعحمَ 1َعَبَس َوتـََوَله ) َرى )3( َوَما يُدح َفَعُه الذ َكح ( أَمها َمنح 4( َأوح َيذهكهُر فـَتَـنـح
تَـغحََن ) َعى )7( َوَما َعَليحَك َأاله يـَزهكهى )6( فَأَنحَت َلُه َتَصدهى )5اسح ( 9( َوُهَو َُيحَشى )8( َوأَمها َمنح َجاَءَك َيسح

( َمرحُفوَعٍة 13( َِف ُصُحٍف ُمَكرهَمٍة )12( َفَمنح َشاَء ذََكَرُه )11( َكاله َإنـهَها َتذحَكَرٌة )11ى )فَأَنحَت َعنحُه تـََلهه 
َفرَُه )16( َكَراٍم بـََررٍَة )15( بَأَيحَدي َسَفَرٍة )14ُمَطههَرٍة ) ٍء َخَلَقُه )17( قَُتَل اإَلنحَساُن َما َأكح ( 18( َمنح َأيَ  َشيح

( َكاله َلمها 22( ُُثه َإَذا َشاَء أَنحَشَرُه )21( ُُثه أََماتَُه فَأَقـحبَـَرُه )21( ُُثه السهَبيَل َيسهَرُه )19َلَقُه فـََقدهرَُه )َمنح ُنطحَفٍة خَ 
َنا الحَماَء َصب اً )24( فـَلحيَـنحظُرح اإَلنَساُن َإََل طََعاَمَه )23يـَقحَض َما أََمَرُه ) َنا اأَلرحَض َشق اً ( ُُثه َشقَ 25( أَنها َصَببـح قح

َنا َفيَها َحب اً )26) باً )27( فَأَنـحَبتـح ( َوفَاَكَهًة َوأَب اً 31( َوَحَداَئَق ُغلحباً )29( َوزَيـحُتوناً َوََنحالً )28( َوَعَنباً َوَقضح
( َوأُمَ َه َوأَبَيَه 34رحُء َمنح َأَخيَه )( يـَوحَم يََفرُّ الحمَ 33( فََإَذا َجاَءتح الصهاخهُة )32( َمَتاعاً َلُكمح َوألَنـحَعاَمُكمح )31)
ُهمح يـَوحَمَئٍذ َشأحٌن يـُغحَنيَه )36( َوَصاَحَبَتَه َوبََنيَه )35) َفَرٌة )37( َلُكلَ  امحرٍَئ َمنـح ( َضاَحَكٌة 38( ُوُجوٌه يـَوحَمَئٍذ ُمسح

َتبحَشَرٌة ) َها َغبَـَرٌة )39ُمسح  (42( أُوحلََئَك ُهمح الحَكَفَرُة الحَفَجَرُة )41قـَتَـَرٌة ) ( تـَرحَهُقَها41( َوُوُجوٌه يـَوحَمَئٍذ َعَليـح

 سورة التكوير -81
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُس ُكو ََرتح ) ََباُل ُسْيَ َتح )2( َوَإَذا النُُّجوُم انَكَدَرتح )1َإَذا الشهمح ( َوَإَذا 4( َوَإَذا الحَعَشاُر ُعطَ َلتح )3( َوَإَذا اجلح
( بََأيَ  8( َوَإَذا الحَموحُءوَدُة ُسَئَلتح )7( َوَإَذا النـُُّفوُس ُزوَ َجتح )6( َوَإَذا الحَبَحاُر ُسجَ َرتح )5) الحُوُحوُش ُحَشَرتح 

َحيُم ُسعَ َرتح )11( َوَإَذا السهَماُء ُكَشَطتح )11( َوَإَذا الصُُّحُف ُنَشَرتح )9َذنحٍب قَُتَلتح ) ( َوَإَذا 12( َوَإَذا اجلَح
َنهُة أُ  َضَرتح )13زحلََفتح )اجلح ٌس َما َأحح ُنهَس )14( َعَلَمتح نـَفح َوارَي الحُكنهَس )15( َفال أُقحَسُم بَاْلح ( َواللهيحَل 16( اجلَح

َعَس ) ( َذي قـُوهٍة َعنحَد َذي الحَعرحَش َمَكنٍي 19( َإنهُه َلَقوحُل َرُسوٍل َكَرمٍي )18( َوالصُّبحَح َإَذا تـَنَـفهَس )17َإَذا َعسح
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ُنوٍن )21( ُمطَاٍع َُثه أََمنٍي )21) ( َوَما ُهَو َعَلى الحَغيحَب 23( َوَلَقدح َرآُه بَاألُُفَق الحُمَبنَي )22( َوَما َصاَحُبُكمح ِبَجح
َهُبوَن )25( َوَما ُهَو بََقوحَل َشيحطَاٍن َرَجيٍم )24َبَضَننٍي ) ٌر لَلحَعاَلَمنيَ 26( فَأَيحَن َتذح ( َلَمنح 27) ( َإنح ُهَو َإاله ذَكح

َتَقيَم ) ُ َربُّ الحَعاَلَمنَي )28َشاَء َمنحُكمح َأنح َيسح  (29( َوَما َتَشاُءوَن َإاله َأنح َيَشاَء اّلِله

 سورة اإلنفطار -82
 بسم هللا الرمحن الرحيم

( َعَلَمتح 4( َوَإَذا الحُقُبوُر بـُعحَثَرتح )3) ( َوَإَذا الحَبَحاُر ُفجَ َرتح 2( َوَإَذا الحَكَواَكُب انَتثـََرتح )1َإَذا السهَماُء انَفَطَرتح )
ٌس َما َقدهَمتح َوَأخهَرتح ) ( 7( الهَذي َخَلَقَك َفَسوهاَك فـََعَدَلَك )6( يَا أَيُـَّها اإَلنَساُن َما َغرهَك َبَربَ َك الحَكَرمَي )5نـَفح

بُونَ 8ِف َأيَ  ُصورٍَة َما َشاَء رَكهَبَك ) يَن ) ( َكاله َبلح ُتَكذَ  ( َكرَاماً َكاتََبنَي 11( َوَإنه َعَليحُكمح حَلَاَفَظنَي )9بَالدَ 
َعُلوَن )11) َلوحنـََها يـَوحَم 14( َوَإنه الحُفجهاَر َلَفي َجَحيٍم )13( َإنه األَبـحَراَر َلَفي نََعيٍم )12( يـَعحَلُموَن َما تـَفح ( َيصح

يَن ) َها بََغائََبنَي )15الدَ  يَن )16( َوَما ُهمح َعنـح يَن )17( َوَما أَدحرَاَك َما يـَوحُم الدَ  ( 18( ُُثه َما أَدحرَاَك َما يـَوحُم الدَ 
ُر يـَوحَمَئٍذ ّلَِلَه )  (19يـَوحَم ال ََتحَلُك نـَفحٌس لَنَـفحٍس َشيحئاً َواأَلمح

 سورة املطففني -83
 بسم هللا الرمحن الرحيم

تَ 1َويحٌل لَلحُمطَفَ َفنَي ) تَـوحُفوَن )( الهَذيَن َإَذا اكح ( َأال 3( َوَإَذا َكاُلوُهمح أَوح َوزَنُوُهمح ُُيحَسُروَن )2اُلوا َعَلى النهاَس َيسح
ُعوثُوَن ) ( َكاله َإنه َكَتاَب الُفجهاَر 6( يـَوحَم يـَُقوُم النهاُس لََربَ  الحَعاَلَمنَي )5( لَيَـوحٍم َعَظيٍم )4َيُظنُّ أُولََئَك أَنـهُهمح َمبـح

َبنَي )9( َكَتاٌب َمرحُقوٌم )8( َوَما أَدحرَاَك َما َسجَ نٌي )7نٍي )َلَفي َسج َ  بُوَن 11( َويحٌل يـَوحَمَئٍذ لَلحُمَكذَ  ( الهَذيَن ُيَكذَ 
يَن ) ُب بََه َإاله ُكلُّ ُمعحَتٍد أَثَيٍم )11بَيَـوحَم الدَ  َلى َعَليحَه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساَطُْي ا12( َوَما يَُكذَ  (  13أَلوهَلنَي )( َإَذا تـُتـح

َسُبوَن ) ُجوبُوَن )14َكاله َبلح رَاَن َعَلى قـُُلوَّبَمح َما َكانُوا َيكح ( ُُثه َإنـهُهمح 15( َكاله إَنـهُهمح َعنح َرّبَ َمح يـَوحَمَئٍذ َلَمحح
َحيَم ) بُوَن )16َلَصاُلوا اجلَح ( 18َكَتاَب األَبـحَراَر َلَفي َعلَ يَ نَي )  ( َكاله َإنه 17( ُُثه يـَُقاُل َهَذا الهَذي ُكنُتمح بََه ُتَكذَ 

َهُدُه الحُمَقرهبُوَن )21( َكَتاٌب َمرحُقوٌم )19َوَما أَدحرَاَك َما َعلَ يُّوَن ) ( َعَلى 22( َإنه األَبـحَراَر َلَفي نََعيٍم )21( َيشح
َرَة النهَعيَم )23اأَلرَاَئَك يَنظُُروَن ) َقوحَن َمنح َرَحيٍق َُمحُتوٍم )24( تـَعحَرُف ِف ُوُجوَهَهمح َنضح ٌك 25( ُيسح ( َخَتاُمُه َمسح
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َنيٍم )26َوِف َذَلَك فـَلحَيتَـَناَفسح الحُمتَـَناَفُسوَن ) َرُب َّبَا الحُمَقرهبُوَن )27( َوَمَزاُجُه َمنح َتسح ( َإنه الهَذيَن 28( َعيحناً َيشح
َرُموا َكانُوا َمنح الهَذيَن آَمُنوا َيضحَحُكونَ  َلَهمح انَقَلُبوا 31( َوَإَذا َمرُّوا َّبَمح يـَتَـَغاَمُزوَن )29) َأجح ( َوَإَذا انَقَلُبوا َإََل أَهح

( فَالحيَـوحَم الهَذيَن آَمُنوا 33( َوَما أُرحَسُلوا َعَليحَهمح َحاَفَظنَي )32( َوَإَذا رَأَوحُهمح قَاُلوا َإنه َهُؤالَء َلَضالُّوَن )31َفَكَهنَي )
َعُلوَن )35( َعَلى اأَلرَاَئَك يَنظُُروَن )34اَر َيضحَحُكوَن )َمنح الحُكفه   (36( َهلح ثـُوَ َب الحُكفهاُر َما َكانُوا يـَفح

 سورة اإلنشقاق -84
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َا َوُحقهتح )1َإَذا السهَماُء انَشقهتح ) ( 4َما َفيَها َوََّتَلهتح ) ( َوأَلحَقتح 3( َوَإَذا اأَلرحُض ُمدهتح )2( َوأََذَنتح لََرّبَ 
َا َوُحقهتح ) حاً َفُمالَقيَه )5َوأََذَنتح لََرّبَ  ( فََأمها َمنح أُوِتَ َكَتابَُه بََيَميَنَه 6( يَا أَيُـَّها اإَلنَساُن إَنهَك َكاَدٌح َإََل رَبَ َك َكدح

لَ 8( َفَسوحَف ُُيَاَسُب َحَساباً َيَسْياً )7) ُروراً )( َويَنَقَلُب َإََل أَهح رََه )9َه َمسح ( 11( َوأَمها َمنح أُوِتَ َكَتابَُه َورَاَء َظهح
ُعو ثـُُبوراً ) َلى َسَعْياً )11َفَسوحَف َيدح ُروراً )12( َوَيصح َلَه َمسح ( 14( َإنهُه َظنه َأنح َلنح َُيُوَر )13( إَنهُه َكاَن ِف َأهح

( 18( َوالحَقَمَر َإَذا اتهَسَق )17( َواللهيحَل َوَما َوَسَق )16أُقحَسُم بَالشهَفَق ) ( َفال15بـََلى َإنه رَبهُه َكاَن بََه َبَصْياً )
ُجُدوَن )21( َفَما هَلُمح ال يـُؤحَمُنوَن )19لَتَـرحَكَُبه طََبقاً َعنح طََبٍق ) ( َبلح الهَذيَن  21( َوَإَذا قُرََئ َعَليحَهمح الحُقرحآُن ال َيسح

بُوَن ) ُ أَعحَلُم ِبَا يُوُعوَن )22َكَفُروا ُيَكذَ  ( َإاله الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا 24( فـََبشَ رحُهمح بََعَذاٍب أَلَيٍم )23( َواّلِله
ُر َِمحُنوٍن ) ٌر َغيـح  (25الصهاحَلَاَت هَلُمح َأجح

 سورة الربوج -85
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُهوٍد )2وحُعوَد )( َوالحيَـوحَم الحمَ 1َوالسهَماَء َذاَت الحبُـُروَج ) ُدوَد )3( َوَشاَهٍد َوَمشح ( النهاَر َذاَت 4( قَُتَل َأصحَحاُب اأُلخح
َها قـُُعوٌد )5الحَوُقوَد ) َعُلوَن بَالحُمؤحَمَننَي ُشُهوٌد )6( َإذح ُهمح َعَليـح ( َوَما نـََقُموا َمنـحُهمح َإاله َأنح 7( َوُهمح َعَلى َما يـَفح

َميَد )يـُؤحَمُنوا بَاّلِلَه الحَعزَي ٍء َشَهيٌد ) ( الهَذي َلُه ُملحُك السهَمَواتَ 8َز احلَح ُ َعَلى ُكلَ  َشيح ( َإنه الهَذيَن 9َواأَلرحَض َواّلِله
رَيَق ) آَمُنوا َوَعَمُلوا  ( َإنه الهَذينَ 11فـَتَـُنوا الحُمؤحَمَننَي َوالحُمؤحَمَناَت ُُثه ملَح يـَُتوبُوا فـََلُهمح َعَذاُب َجَهنهَم َوهَلُمح َعَذاُب احلَح

( َإنهُه ُهَو 12( َإنه َبطحَش رَبَ َك َلَشَديٌد )11الصهاحَلَاَت هَلُمح َجنهاٌت َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َذَلَك الحَفوحُز الحَكَبُْي )
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( َهلح أَتَاَك 16عهاٌل َلَما يُرَيُد )( فَـ 15( ُذو الحَعرحَش الحَمَجيُد )14( َوُهَو الحَغُفوُر الحَوُدوُد )13يـُبحَدُئ َويَُعيُد )
ُُنوَد ) َذيٍب )18( َفرحَعوحَن َوََثُوَد )17َحَديُث اجلح ُ َمنح َورَائََهمح حمَُيٌط )19( َبلح الهَذيَن َكَفُروا ِف َتكح ( َبلح 21( َواّلِله
 (22( َِف َلوحٍح حَمحُفوٍظ )21ُهَو قـُرحآٌن ُمََيٌد )

 سورة الطارق -86
 لرمحن الرحيمبسم هللا ا

ُم الثهاَقُب )2( َوَما أَدحرَاَك َما الطهارَُق )1َوالسهَماَء َوالطهارََق ) َها َحاَفٌظ )3( النهجح ٍس َلمها َعَليـح ( 4( َإنح ُكلُّ نـَفح
َ الصُّلحَب َوالتـه 6( ُخَلَق َمنح َماٍء َداَفٍق )5فـَلحَينظُرح اإَلنَساُن َممه ُخَلَق ) َعَه 7َراَئَب )( َُيحرُُج َمنح بـَنيح ( إَنهُه َعَلى َرجح

َلى السهَرائَُر )8َلَقاَدٌر ) َع )11( َفَما َلُه َمنح قـُوهٍة َوال نَاَصٍر )9( يـَوحَم تـُبـح ( َواأَلرحَض َذاَت 11( َوالسهَماَء َذاَت الرهجح
َزحَل )13( إَنهُه َلَقوحٌل َفصحٌل )12الصهدحَع ) ( 16( َوَأَكيُد َكيحداً )15َيَكيُدوَن َكيحداً ) ( َإنـهُهمح 14( َوَما ُهَو بَاهلح

َهلحُهمح ُرَويحداً )  (17َفَمهَ لح الحَكاَفرَيَن أَمح

 سورة األعلى -87
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َم رَبَ َك اأَلعحَلى ) رََج الح 3( َوالهَذي َقدهَر فـََهَدى )2( الهَذي َخَلَق َفَسوهى )1َسبَ حح اسح ( 4َمرحَعى )( َوالهَذي َأخح
َوى ) َر َوَما َُيحَفى )6( َسنُـقحرَُئَك َفال تَنَسى )5َفَجَعَلُه ُغثَاًء َأحح هح ُ َإنهُه يـَعحَلُم اجلَح ( َونـَُيسَ ُرَك 7( َإاله َما َشاَء اّلِله

َرى ) َرى )8لَلحُيسح َقى )( َويـََتَجنهبـُهَ 11( َسَيذهكهُر َمنح َُيحَشى )9( َفذَكَ رح َإنح نـََفَعتح الذ َكح ( الهَذي َيصحَلى 11ا اأَلشح
َم رَب ََه َفَصلهى )14( َقدح أَفـحَلَح َمنح تـَزَكهى )13( ُُثه ال ََيُوُت َفيَها َوال َُيحَيا )12النهاَر الحُكبـحَرى ) ( 15( َوذََكَر اسح

نـحَيا ) ََياَة الدُّ ٌر َوأَبـحَقى )16َبلح تـُؤحثَُروَن احلح ( ُصُحَف 18َذا َلَفي الصُُّحَف اأُلوََل )( َإنه هَ 17( َواآلَخَرُة َخيـح
 (19َإبـحَراَهيَم َوُموَسى )
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 سورة الغاشية -88
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َلى نَاراً َحاَمَيًة )3( َعاَمَلٌة نَاَصَبٌة )2( ُوُجوٌه يـَوحَمَئٍذ َخاَشَعٌة )1َهلح أَتَاَك َحَديُث الحَغاَشَيَة ) َقى َمنح 4( َتصح ( ُتسح
ٍ آنَ  َمُن َوال يـُغحَّن َمنح ُجوٍع )6( لَيحَس هَلُمح طََعاٌم َإاله َمنح َضرَيٍع )5َيٍة )َعنيح ( 8( ُوُجوٌه يـَوحَمَئٍذ نَاَعَمٌة )7( ال ُيسح

َمُع َفيَها الَغَيًة )11( ِف َجنهٍة َعالََيٍة )9َلَسعحَيَها رَاَضَيٌة ) ٌ َجارَيٌَة )11( ال َتسح  ( َفيَها ُسُررٌ 12( َفيَها َعنيح
َواٌب َموحُضوَعٌة )13َمرحُفوَعٌة ) ُفوَفٌة )14( َوَأكح ( أََفال يـَنحظُُروَن َإََل اإَلَبَل  16( َوَزرَاِبُّ َمبحُثوثٌَة )15( َوََّنَارَُق َمصح

ََباَل َكيحَف ُنَصَبتح )18( َوَإََل السهَماَء َكيحَف رَُفَعتح )17َكيحَف ُخَلَقتح ) َكيحَف   ( َوَإََل اأَلرحضَ 19( َوَإََل اجلح
ٌر )21ُسَطَحتح ) َا أَنحَت ُمذَكَ  َت َعَليحَهمح ِبَُسيحَطٍر )21( َفذَكَ رح َإَّنه بُُه 23( َإاله َمنح تـََوَله وََكَفَر )22( َلسح ( فـَيُـَعذَ 

بَـَر ) ُ الحَعَذاَب اأَلكح َنا َإيَابـَُهمح )24اّلِله َنا َحَسابـَُهمح )25( َإنه َإلَيـح  (26( ُُثه َإنه َعَليـح

 سورة الفجر -89
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َر ) ٍر )1َوالحَفجح َع َوالحَوتحَر )2( َولََياٍل َعشح َر )3( َوالشهفح ٍر )4( َواللهيحَل َإَذا َيسح ( 5( َهلح ِف َذَلَك َقَسٌم َلَذي َحجح
( َوََثُوَد الهَذيَن َجابُوا 8 ُُيحَلقح َمثـحُلَها َِف الحَبالَد )( الهَت ملَح 7( َإَرَم َذاَت الحَعَماَد )6َأملَح تـََرى َكيحَف فـََعَل رَبَُّك بََعاٍد )

َر بَالحَواَدي ) تَاَد )9الصهخح ثـَُروا َفيَها الحَفَساَد )11( الهَذيَن طََغوحا ِف الحَبالَد )11( َوَفرحَعوحَن َذي اأَلوح ( 12( فََأكح
َرَمُه 14بهَك لََبالحَمرحَصاَد )( َإنه رَ 13َفَصبه َعَليحَهمح رَبَُّك َسوحَط َعَذاٍب ) ( فَأَمها اإَلنَساُن َإَذا َما ابـحَتالُه رَبُُّه فََأكح

َرَمَن ) ( َكاله َبل ال 16( َوأَمها َإَذا َما ابـحَتالُه فـََقَدَر َعَليحَه رَزحَقُه فـَيَـُقوُل َرِبَ  َأَهاَنَن )15َونـَعهَمُه فـَيَـُقوُل َرِبَ  َأكح
رَُموَن الحَيتَ  َكنَي )17يَم )ُتكح اًل َلم اً )18( َوال حَتَاضُّوَن َعَلى طََعاَم الحَمسح ( َوحتَُبُّوَن 19( َوتَأحُكُلوَن التـَُّراَث َأكح

( َوَجيَء 22( َوَجاَء رَبَُّك َوالحَمَلُك َصف اً َصف اً )21( َكاله َإَذا دُكهتح اأَلرحُض دَك اً دَك اً )21الحَماَل ُحب اً ََج اً )
َرى )يـَوحَمئَ  ( فـَيَـوحَمَئٍذ ال 24( يـَُقوُل يَا لَيحَتَّن َقدهمحُت حَلََياِت )23ٍذ َِبََهنهَم يـَوحَمَئٍذ يـََتذَكهُر اإَلنحَساُن َوَأَنه َلُه الذ َكح

ُب َعَذابَُه َأَحٌد ) ُس الحُمطحَمَئنهُة )26( َوال يُوَثُق َوثَاَقُه َأَحٌد )25يـَُعذَ  ( ارحَجَعي َإََل رَبَ َك 27( يَا أَيـهتـَُها النـهفح
 (31( َوادحُخَلي َجنهَت )29( فَادحُخَلي ِف َعَباَدي )28رَاَضَيًة َمرحَضيهًة )
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 سورة البلد -91
 بسم هللا الرمحن الرحيم

نَ 3( َوَواَلٍد َوَما َوَلَد )2( َوأَنحَت َحلٌّ َّبََذا الحبَـَلَد )1ال أُقحَسُم َّبََذا الحبَـَلَد ) ( 4ا اإَلنَساَن َِف َكَبٍد )( َلَقدح َخَلقح
َدَر َعَليحَه َأَحٌد ) ُت َمااًل لَُبداً )5َأَُيحَسُب َأنح َلنح يـَقح َلكح ( َأملَح ََنحَعلح َلُه 7( َأَُيحَسُب َأنح ملَح يـََرُه َأَحٌد )6( يـَُقوُل أَهح

( َ نَـنيح َ )8َعيـح َديحَن )9( َوَلَساناً َوَشَفتَـنيح ( َوَما أَدحرَاَك َما الحَعَقَبُة 11 اقـحَتَحَم الحَعَقَبَة )( َفال11( َوَهَديـحَناُه النهجح
َغَبٍة )13( َفكُّ َرقـََبٍة )12) َربٍَة )14( أَوح َإطحَعاٌم ِف يـَوحٍم َذي َمسح َربٍَة )15( يََتيماً َذا َمقح َكيناً َذا َمتـح ( 16( َأوح َمسح

َحاُب الحَميحَمَنَة )17َوتـََواَصوحا بَالحَمرحمَحََة ) ُُثه َكاَن َمنح الهَذيَن آَمُنوا َوتـََواَصوحا بَالصهربحَ  لََئَك َأصح ( َوالهَذيَن َكَفُروا 18( أُوح
َأَمَة )  (21( َعَليحَهمح نَاٌر ُمؤحَصَدٌة )19بَآيَاتََنا ُهمح َأصحَحاُب الحَمشح

 سورة الشمس -91
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َس َوُضَحاَها ) ( َوالسهَماَء َوَما 4( َواللهيحَل َإَذا يـَغحَشاَها )3( َوالنـهَهاَر َإَذا َجالهَها )2ا َتالَها )( َوالحَقَمَر َإذَ 1َوالشهمح
ٍس َوَما َسوهاَها )6( َواأَلرحَض َوَما َطَحاَها )5بـََناَها ) َواَها )7( َونـَفح ََمَها ُفُجوَرَها َوتـَقح ( َقدح أَفـحَلَح َمنح زَكهاَها 8( فََأهلح

َقاَها )11( َكذهَبتح ََثُوُد َبطَغحَواَها )11َب َمنح َدسهاَها )( َوَقدح َخا9) ( فـََقاَل هَلُمح َرُسوُل اّلِلَه 12( َإذح انـحبَـَعَث َأشح
َياَها ) َدَم َعَليحَهمح رَبُـُّهمح َبَذنحَبَهمح َفَسوهاَها )13نَاَقَة اّلِلَه َوُسقح بُوُه فـََعَقُروَها َفَدمح َباَها ( َوال َُيَاُف 14( َفَكذه ُعقح

(15) 

 سورة الليل -92
 بسم هللا الرمحن الرحيم

( فََأمها َمنح 4( َإنه َسعحَيُكمح َلَشَّته )3( َوَما َخَلَق الذهَكَر َواألُنـحَثى )2( َوالنـهَهاَر َإَذا َِتَلهى )1َواللهيحَل َإَذا يـَغحَشى )
ََن )5َأعحَطى َواتـهَقى ) سح َرى )( َفَسنـُيَ 6( َوَصدهَق بَاحلُح تَـغحََن )7سَ رُُه لَلحُيسح ََن 8( َوأَمها َمنح ِبَََل َواسح سح ( وََكذهَب بَاحلُح

َرى )9) َنا لَلحُهَدى )11( َوَما يـُغحَّن َعنحُه َمالُُه َإَذا تـََردهى )11( َفَسنُـَيسَ رُُه لَلحُعسح ( َوَإنه لََنا َلآلَخَرَة 12( َإنه َعَليـح
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َقى )14مح نَاراً تـََلظهى )( فَأَنحَذرحُتكُ 13َواأُلوََل ) ( 16( الهَذي َكذهَب َوتـََوَله )15( ال َيصحالَها َإاله اأَلشح
َه 19( َوَما أَلَحٍد َعنحَدُه َمنح نَعحَمٍة ُِتحَزى )18( الهَذي يـُؤحِت َماَلُه يـَتـَزَكهى )17َوَسُيَجنهبُـَها األَتـحَقى ) ( َإاله ابحَتَغاَء َوجح

 (21( َوَلَسوحَف يـَرحَضى )21) رَب ََه اأَلعحَلى

 سورة الضحى -93
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ٌر َلَك َمنح اأُلوََل )3( َما َودهَعَك رَبَُّك َوَما قـََلى )2( َواللهيحَل َإَذا َسَجى )1َوالضَُّحى ) ( 4( َوَلآلَخَرُة َخيـح
َك يََتي5َوَلَسوحَف يـُعحَطيَك رَبَُّك فـَتَـرحَضى ) ( َوَوَجَدَك َعاَئالً 7( َوَوَجَدَك َضاالًّ فـََهَدى )6ماً فَآَوى )( َأملَح َيََدح

َهرح )8فََأغحََن ) َهرح )9( فََأمها الحَيَتيَم َفال تـَقح  (11( َوأَمها بََنعحَمَة رَبَ َك َفَحدَ ثح )11( َوأَمها السهاَئَل َفال تـَنـح

 سورة الشرح -94
 بسم هللا الرمحن الرحيم

رَحح لَ  َرَك )َأملَح َنشح َرَك )2( َوَوَضعحَنا َعنَك َوزحَرَك )1َك َصدح َرَك )3( الهَذي أَنَقَض َظهح ( فََإنه َمَع 4( َوَرفـَعحَنا َلَك ذَكح
راً ) َر ُيسح راً )5الحُعسح َر ُيسح  (8( َوَإََل رَبَ َك فَارحَغبح )7( فََإَذا فـََرغحَت فَانَصبح )6( َإنه َمَع الحُعسح

 سورة التني -95
  الرمحن الرحيمبسم هللا

َومٍي )3( َوَهَذا الحبَـَلَد اأَلَمنَي )2( َوطُوَر َسيَننَي )1َوالتَ نَي َوالزهيـحُتوَن ) َسَن تـَقح َنا اإَلنَساَن ِف َأحح ( ُُثه 4( لََقدح َخَلقح
َفَل َساَفَلنَي ) ُر َِمحُنوٍن )( َإاله الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت فـََلُهمح أَ 5َرَددحنَاُه َأسح ٌر َغيـح ُبَك بـَعحُد 6جح ( َفَما يَُكذَ 

يَن ) َاَكَمنَي )7بَالدَ  َكَم احلح ُ بََأحح  (8( أَلَيحَس اّلِله
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 سورة العلق -96
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َم رَبَ َك الهَذي َخَلَق ) َرمُ 2( َخَلَق اإَلنَساَن َمنح َعَلٍق )1اقـحَرأح بَاسح ( 4( الهَذي َعلهَم بَالحَقَلَم )3) ( اقـحَرأح َورَبَُّك اأَلكح
تَـغحََن )6( َكاله َإنه اإَلنَساَن لََيطحَغى )5َعلهَم اإَلنَساَن َما ملَح يـَعحَلمح ) َعى )7( َأنح َرآُه اسح ( 8( َإنه َإََل رَبَ َك الرُّجح

َُدى )( أَرَأَيحَت َإنح َكاَن 11( َعبحداً َإَذا َصلهى )9أَرَأَيحَت الهَذي يـَنـحَهى ) ( 12( َأوح أََمَر بَالتـهقحَوى )11َعَلى اهلح
َ يـََرى )13أَرَأَيحَت َإنح َكذهَب َوتـََوَله ) َفَع بَالنهاَصَيَة )14( َأملَح يـَعحَلمح بََأنه اّلِله ( نَاَصَيٍة  15( َكاله لََئنح ملَح يـَنحَتَه لََنسح

ُجدح َواقـحََتَبح )18دحُع الزهبَانََيَة )( َسنَ 17( فـَلحَيدحُع نَاَديَه )16َكاَذبٍَة َخاَطَئٍة )  (19( َكاله ال ُتَطعحُه َواسح

 سورة القدر -97
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َر ) َلَة الحَقدح َر )1َإنها أَنَزلحَناُه ِف لَيـح َلُة الحَقدح ٍر )2( َوَما أَدحرَاَك َما لَيـح َر َخيـحٌر َمنح أَلحَف َشهح َلُة الحَقدح  ( تـَنَـزهلُ 3( لَيـح
ٍر ) َر )4الحَمالَئَكُة َوالرُّوُح َفيَها بََإذحَن َرّبَ َمح َمنح ُكلَ  أَمح  (5( َسالٌم َهَي َحَّته َمطحَلَع الحَفجح

 سورة البينة -98
 بسم هللا الرمحن الرحيم

رََكنَي ُمنَفكَ نَي َحَّته تَأحتَيَـهُ  َل الحَكَتاَب َوالحُمشح ( َرُسوٌل َمنح اّلِلَه يـَتـحُلوا ُصُحفاً 1مح الحبَـيَ َنُة )ملَح َيُكنح الهَذيَن َكَفُروا َمنح َأهح
( َوَما أَُمُروا 4( َوَما تـََفرهَق الهَذيَن أُوتُوا الحَكَتاَب َإاله َمنح بـَعحَد َما َجاَءتـحُهمح الحبَـيَ َنُة )3( َفيَها ُكُتٌب قـَيَ َمٌة )2ُمَطههَرًة )

يَن ُحنَـَفاَء َويَُقيُموا الصهالَة َويـُؤحتُوا الزهَكاَة َوَذَلَك َديُن الحَقيَ َمَة )َإاله لَيَـعحُبُدوا اّلِلَه ُُمحَلَصنَي لَ  ( َإنه الهَذيَن َكَفُروا 5ُه الدَ 
لََئَك ُهمح َشرُّ الحرَبَيهَة ) رََكنَي َِف نَاَر َجَهنهَم َخاَلَديَن َفيَها أُوح َل الحَكَتاَب َوالحُمشح آَمُنوا َوَعَمُلوا ( َإنه الهَذيَن 6َمنح َأهح

ُر الحرَبَيهَة ) ٍن َِتحرَي َمنح حَتحَتَها األَنـحَهاُر َخاَلَديَن َفيَها 7الصهاحَلَاَت أُوحلََئَك ُهمح َخيـح ( َجَزاُؤُهمح َعنحَد َرّبَ َمح َجنهاُت َعدح
ُ َعنـحُهمح َوَرُضوا َعنحُه َذَلَك َلَمنح َخَشَي رَبهُه )  (8أََبداً َرَضَي اّلِله
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 سورة الزلزلة -99
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َرَجتح اأَلرحُض أَثـحَقاهَلَا )1َإَذا زُلحزََلتح اأَلرحُض زَلحَزاهَلَا ) َباَرَها 3( َوقَاَل اإَلنَساُن َما هَلَا )2( َوَأخح ( يـَوحَمَئٍذ حُتَدَ ُث َأخح
ُدُر النهاُس َأشح 5( بََأنه رَبهَك أَوحَحى هَلَا )4) اً يـََره 6َتاتاً لَيُـَروحا أَعحَماهَلُمح )( يـَوحَمَئٍذ َيصح ( َفَمنح يـَعحَملح َمثـحَقاَل َذرهٍة َخْيح
 (8( َوَمنح يـَعحَملح َمثـحَقاَل َذرهٍة َشر اً يـََره )7)

 سورة العاديات -111
 بسم هللا الرمحن الرحيم

حاً )1َوالحَعاَديَاَت َضبححاً ) ( فـََوَسطحَن بََه ََجحعاً 4( فَأَثـَرحَن بََه نـَقحعاً )3حاً )( فَالحُمَغْيَاَت ُصبح 2( فَالحُمورَيَاَت َقدح
ْيحَ َلَشَديٌد )7( َوَإنهُه َعَلى َذَلَك َلَشَهيٌد )6( َإنه اإَلنَساَن لََرب ََه َلَكُنوٌد )5) ( أََفال يـَعحَلُم َإَذا 8( َوَإنهُه حَلُبَ  اْلَح

 (11( َإنه رَبـهُهمح َّبَمح يـَوحَمَئٍذ َْلََبٌْي )11الصُُّدوَر )( َوُحصَ َل َما ِف 9بـُعحَثَر َما ِف الحُقُبوَر )

 سورة القارعة -111
 بسم هللا الرمحن الرحيم

( َوَتُكوُن 4( يـَوحَم َيُكوُن النهاُس َكالحَفَراَش الحَمبحُثوَث )3( َوَما أَدحرَاَك َما الحَقارََعُة )2( َما الحَقارََعُة )1الحَقارََعُة )
ََباُل   َن الحَمنُفوَش )اجلح ( َوأَمها َمنح َخفهتح َمَوازَيُنُه 7( فـَُهَو َِف َعيَشٍة رَاَضَيٍة )6( فََأمها َمنح ثـَُقَلتح َمَوازَيُنُه )5َكالحَعهح

 (11( نَاٌر َحاَمَيٌة )11( َوَما أَدحرَاَك َما َهَيهح )9( فَأُمُُّه َهاَويٌَة )8)

 سورة التكاثر -112
 مبسم هللا الرمحن الرحي
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َاُكمح التهَكاثـُُر ) ( َكاله َلوح 4( ُُثه َكاله َسوحَف تـَعحَلُموَن )3( َكاله َسوحَف تـَعحَلُموَن )2( َحَّته ُزرحُُتح الحَمَقاَبَر )1َأهلح
َحيَم )5تـَعحَلُموَن َعلحَم الحَيَقنَي ) َ الحَيَقنَي )6( لَتَـَروحَن اجلَح نـََها َعنيح  (8أَُلنه يـَوحَمَئٍذ َعنح النهَعيَم )( ُُثه لَُتسح 7( ُُثه لَتَـَروح

 سورة العصر -113
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َر ) ٍر )1َوالحَعصح قَ  َوتـََواَصوحا بَالصهربحَ 2( َإنه اإَلنَساَن َلَفي ُخسح ( َإاله الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاحَلَاَت َوتـََواَصوحا بَاحلَح
(3) 

 سورة اهلمزة -114
 الرمحن الرحيم بسم هللا

َلَدُه )2( الهَذي ََجََع َمااًل َوَعدهَدُه )1َويحٌل َلُكلَ  ُهََُزٍة ُلَمَزٍة ) َطَمَة 3( َُيحَسُب َأنه َماَلُه َأخح ( َكاله لَيُـنحَبَذنه َِف احلُح
َطَمُة )4) ( 8( َإنـهَها َعَليحَهمح ُموَصَدٌة )7َلى األَفحَئَدَة )( الهَت َتطهَلُع عَ 6( نَاُر اّلِلَه الحُموَقَدُة )5( َوَما أَدحرَاَك َما احلُح

 (9ِف َعَمٍد ُِمَدهَدٍة )

 سورة الفيل -115
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َحاَب الحَفيَل ) َليٍل )1َأملَح تـََرى َكيحَف فـََعَل رَبَُّك بََأصح اً 2( َأملَح ََيحَعلح َكيحَدُهمح ِف َتضح أَبَابَيَل ( َوأَرحَسَل َعَليحَهمح َطْيح
يٍل )3)  (5( َفَجَعَلُهمح َكَعصحٍف َمأحُكوٍل )4( تـَرحَميَهمح َِبََجارٍَة َمنح َسجَ 
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 سورة قريش -116
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َتاَء َوالصهيحَف )1إَليالَف قـُرَيحٍش ) َلَة الشَ  َمُهمح َمنح ( الهَذي َأطحعَ 3( فـَلحيَـعحُبُدوا َربه َهَذا الحبَـيحَت )2( إَيالَفَهمح رَحح
 (4ُجوٍع َوآَمنَـُهمح َمنح َخوحٍف )

 سورة املاعون -117
 بسم هللا الرمحن الرحيم

يَن ) ُب بَالدَ  َكنَي )2( َفَذَلَك الهَذي َيدُعُّ الحَيَتيَم )1أَرَأَيحَت الهَذي يَُكذَ  ( فـََويحٌل 3( َوال َُيُضُّ َعَلى طََعاَم الحَمسح
 (7( َوََيحنَـُعوَن الحَماُعوَن )6( الهَذيَن ُهمح يـُرَاُءوَن )5َعنح َصالَِتَمح َساُهوَن ) ( الهَذيَن ُهمح 4لَلحُمَصلَ نَي )

 سورة الكوثر -118
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َناَك الحَكوحثـََر )  (3( َإنه َشانََئَك ُهَو األَبـحتَـُر )2( َفَصلَ  لََربَ َك َواَنحَرح )1َإنها َأعحطَيـح

 سورة الكافرون -119
 سم هللا الرمحن الرحيمب

( 4( َوال أَنَا َعاَبٌد َما َعَبدُتُّح )3( َوال أَنـحُتمح َعاَبُدوَن َما َأعحُبُد )2( ال َأعحُبُد َما تـَعحُبُدوَن )1ُقلح يَا أَيُـَّها الحَكاَفُروَن )
 (6( َلُكمح َديُنُكمح َوَلَ َديَن )5َوال أَنـحُتمح َعاَبُدوَن َما َأعحُبُد )
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 النصرسورة  -111
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُر اّلِلَه َوالحَفتحُح ) ُخُلوَن ِف َديَن اّلِلَه أَفـحَواجاً )1َإَذا َجاَء َنصح تَـغحَفرحُه َإنهُه  2( َورَأَيحَت النهاَس َيدح َد رَبَ َك َواسح ( َفَسبَ حح َِبَمح
 (3َكاَن تـَوهاباً )

 سورة املسد -111
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َلى نَاراً َذاَت هَلٍَب )2( َما َأغحََن َعنحُه َمالُُه َوَما َكَسَب )1َدا َأِب هَلٍَب َوَتبه )تـَبهتح يَ  َرأَتُُه مَحهاَلَة 3( َسَيصح ( َوامح
َطَب )  (5( ِف َجيَدَها َحبحٌل َمنح َمَسٍد )4احلَح

 سورة اإلخالص -112
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُ َأَحٌد )  (4( وملَح َيُكنح َلُه ُكُفواً َأَحٌد )3( ملَح يََلدح وملَح يُوَلدح )2 الصهَمُد )( اّلِلهُ 1ُقلح ُهَو اّلِله

 سورة الفلق -113
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 الحُعَقَد ( َوَمنح َشرَ  النـهفهاثَاَت ِف 3( َوَمنح َشرَ  َغاَسٍق َإَذا َوَقَب )2( َمنح َشرَ  َما َخَلَق )1ُقلح َأُعوُذ َبَربَ  الحَفَلَق )
 (5( َوَمنح َشرَ  َحاَسٍد َإَذا َحَسَد )4)
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 سورة الناس -114
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َنهاَس )3( َإَلَه النهاَس )2( َمَلَك النهاَس )1ُقلح َأُعوُذ َبَربَ  النهاَس ) َواَس اْلح َوُس ِف 4( َمنح َشرَ  الحَوسح ( الهَذي يـَُوسح
َنهَة َوالنهاَس )( َمنح 5ُصُدوَر النهاَس )  (6اجلح
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