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 قرآن مقطعه شناسنامه 

 

در این قرآن به گونه ایست که تمام در تنظیم قرآن مقطعه از حروف معمولی استفاده نشده که فقط تلقی حذف اتصاالت از آن باشد بلکه نوع خاص طراحی برای حروف مورد استفاده  .1

 حرف از قرآن مقطعه ضمن حفظ هویت اصلی و جایگاه خود در قرآن کریم ، نماینده کل قرآن نیز خواهد بودطراحی شده است و هر  اهللحروف الفبا فقط در نام جالله 

در رسم الخط قرآنهای موجود منسوب به ائمه اطهار گاها اتصال کلمات حذف شده و یک کلمه در دو سطر نگارش شده است مانند  .2

” الر“به صورت ” الموعود“و ” ذات“و ” الرحمن“کلمات آن قرآن منسوب به دستخط حضرت علی علیه السالم که در این صفحه از 

نگارش شده است و ساده انگاری خواهد بود اگر دلیل این رسم الخط را عدم توانایی در محاسبه ” عود” “المو“و ” ت” “ذا“و ” حمن“

 .که ولی معصوم و مفسر اصلی قرآن هست ذکر کنیم طول کلمات از سوی نگارنده

دلیل نامفهوم بودن قرآن مقطعه از سوی برخی افراد برای مخالفت با آن بالشک مجوزی برای حذف آیات مقطعه از قرآن کریم به  .3

 .دلیل عدم توانایی در فهم آن خواهد بود

سال مفسر آن  11۱۱هیت قرآن مقطعه اعتراض به غیبت بیش از ما .… م نشکوا الیک فقد نبینا و غیبه ولینااللهبه استناد دعای  .4

 یعنی حضرت ولی عصر )عج( در پیشگاه حضرت باریتعالی و هویت آن در مطالبه این حق خواهد بود

از آنجا که علم جفر از علوم مسلم در مذهب شیعه بوده و در قرنهای اخیر به صورت کامال مرموزی به ورطه فراموشی سپرده شده ،  .5

 رآن مقطعه میتواند چراغ راه پژوهشگران این علم و قرآن پژوهان باشدق

 از قرآن کریم عرضه شد که باب جدیدی در کشف معانی آیات و سوره ها پیش روی قرآن پژوهان خواهد گشود” اتصاالت“ضمن ارائه قرآن مقطعه ، آمار جدیدی تحت عنوان  .6

ورت مقطعه )م ح م د( ذکر شده است و مبنای ارائه قرآن مقطعه نه تنها آیات مقطعه بلکه وجود نازنین مفسر حقیقی و واقعی آن نام حضرت ولی عصر )عج( در روایات به صراحت به ص .7

 یعنی حضرت )م ح م د( است

ت و اعراب گذاری قرآن کریم طبق نظر شخصی افراد در بررسی تاریخچه اعراب گذاری در نسخ مکتوب قرآن کریم هیچ ردی از دخالت یا نظر ائمه اطهار و رسول مکرم اسالم نمی توان یاف .8

 غیر معصوم و به دالیلی همچون خوانا نبودن کلمات به کار گرفته شده است

بدون .د شدقرن خواه 12زمینه ساز ظهور آن حضرت پس از حدود  اهللاستفاده از ادبیات موجود در آیات مقطعه ، در تنظیم دادخواست شکایت از غیبت حضرت ولی عصر )عج( انشا .9

حق خواهد بود و مهمترین مکالمه نیز ارائه  شک یکی از مهمترین کاربردهای آیات مقطعه در عصر غیبت ، استفاده از ادبیات و دستور زبان موجود در این آیات برای مکالمه با ذات حضرت

 .در مکالمه با خداوند متعال در عصر غیبت برای مطالبه امام غائب خواهد بود ن ظهورمتظرادستور زبان آیات مقطعه  ، ادبیات . دادخواست شکایت غیبت حضرت ولی عصر )عج( است
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 فاتحةلٱ سوره 1  

مـٰن ٱ هللا مبس     1لرّحيم ٱلرّح 

مـٰن ٱ  2عالمين ل  ٱ ربّ ّلّل  ل حم دٱ لرّح 
  4ّدين لٱ يو م کمال  3رّحيم لٱ

تعين  کوإيّاد نع ب کإيّا   5نس 
 صراط  6تقيم س  ل مٱ صّراطلٱ ادنه  ٱ
غضوب ل مٱ ذين أنعمت عليهم  غيرلّ ٱ

  7ّضالّين لٱ العليهم  و

 رةبقلٱ سوره 2 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

ري ب فيه  التاب کل  ٱ کذال  1الم 
 ذين يؤ منونلّ ٱ  2هًدى لّل متّقين 

ومّما لصّلٰوة ٱ غي ب ويقيمونل  ٱبـ
لّذين ٱو  3رزق ناهم  ينفقون 
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وما أنزل  کيؤ منون بما أنزل إلي  
  4خرة هم  يوقنون ئال  ٱبـو کمن قب ل
 کأو لـٰئو هًدى ّمن رّبّهم  علٰى  کأو لـٰئ

فروا  کذين لّ ٱ إنّ   5مف لحون ل  ٱ هم
أنذر تهم  أم  لم   علي هم    سوا

علٰى  هللا ختم  6يؤ منون  التنذر هم  
أب صارهم  ٰى سم عهم  وعلٰى قلوبهم  وعل

 ومن  7غشاوٌة ولهم  عذاٌب عظيٌم 
ّلّل ٱبـ امنّا نّاس من يقول لٱ
وما هم بمؤ منين خر ئال  ٱل يو م ٱبـو
وما وا  امن ذين لّ ٱو هللا ادعونيخ  8

دعون  عرون إاّل يخ    9أنفسهم وما يش 
مرضاً  هللا في قلوبهم ّمرٌض فزادهم
ذبون کيوا  انکولهم عذاٌب أليٌم بما 

 تف سدوا  في الوإذا قيل لهم    10
ر ض ٱ ن مص لحون ْل    11قالوا  إنّما نح 
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اّل  نکولٰـ مف سدون ل  ٱ أال إنّهم  هم
عرون   امنوا   ذا قيل لهم  وإ  12يش 

 ما کنّاس قالوا  أنؤ من لٱ امن ما ک
  ّسفهالٱ إنّهم  همأال   ّسفهالٱ امن
 وإذا لقوا    13يع لمون اّل  نکولٰـ 
وإذا  امنّا قالوا  وا  امن ذين لّ ٱ

شياطينهم  قالوا  إنّا إلٰى  خلو ا  
زئون کمع ته  ن مس   هللا  14م  إنّما نح 

زئ بهم  ويمّدهم  في  ته  طغ يانهم  يس 
تروا  ٱذين لّ ٱ کأو لـٰئ  15يع مهون   ش 

فما ربحت تّجارتهم  ٰى هدل  ٱبـ لةالضّ لٱ
تدين کوما   مثلکمثلهم    16انوا  مه 

تو قد ناراً فلّما أضاٱذي لّ ٱ ت  ما  س 
هم  في کبنورهم  وتر هللا حو له ذهب
ٌي کصمٌّ ب  17يب صرون اّل ظلماتٍ  ٌم عم 
 يٍّب ّمنصکأو    18ير جعون  الفهم  



7 

 

ٌد وبر ٌق فيه ظلماٌت و  ّسمالٱ رع 
علون أص  ذانهم ّمنا  ابعهم  فييج 

 محيطٌ  هللامو ت ول  ٱ صّواعق حذرلٱ
طف ل  ٱ ادکي  19افرين کل  ٱبـ بر ق يخ 

لهم ّمشو ا  فيه   لّما أضاکأب صارهم  
  شا وإذا أظ لم علي هم  قاموا  ولو  

 هللا لذهب بسم عهم  وأب صارهم  إنّ  هللا
 يا أيّها  20قديٌر   ّل شي  ک علىٰ 
 م  کذي خلقلّ ٱ مکبدوا  ربّ ع  ٱ نّاسلٱ
  21م  تتّقون کم  لعلّ کذين من قب للّ ٱو
  ّسمالٱو ر ض فراشاً ْل  ٱ مکذي جعل للّ ٱ

رج   ما  ّسمالٱ وأنزل من  بنا فأخ 
 الم  فکثّمرات رز قاً لّ لٱ به من

علوا   أنداداً وأنتم  تع لمون ّلّل  تج 
 في ري ٍب ّمّما نزّل نا نتم  کوإن   22

 بسورٍة ّمن ّمث لهوا  فأ ت عب دناعلٰى 
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إن   هللا م ّمن دونک عوا  شهداد  ٱو
فإن لّم  تف علوا    23ن تم  صادقين ک

تي لّ ٱ نّارلٱ قوا  تّ ٱفـ ولن تف علوا  
حجارة أعّدت  ل  ٱو نّاسلٱ وقودها

وا  امن ذين لّ ٱ وبّشر  24افرين کلل  
لهم  جنّاتٍ  صّالحات أنّ لٱ وعملوا  

تها ري من تح  لّما کن هار ْل  ٱ تج 
رزقوا  من ها من ثمرٍة رّز قاً قالوا  

به وا  تأذي رزق نا من قب ل ولّ ٱ ذاهٰـ 
متشابهاً ولهم  فيها أز واٌج ّمطّهرٌة 

 ال هللا إنّ   25وهم  فيها خالدون 
يي أن يض رب مث تح  ّما بعوضًة اًل يس 

وا  امن ذين لّ ٱ فما فو قها فأّما
 حّق من رّبّهم  وأّمال  ٱ فيع لمون أنّه

 فروا  فيقولون ماذا أرادکذين لّ ٱ
دي کيضّل به اًل مث هـٰذاب هللا ثيراً ويه 



9 

 

إاّل ثيراً وما يضّل به کبه 
دلّ ٱ  26فاسقين ل  ٱ  ذين ينقضون عه 
 من بع د ميثاقه ويق طعون ما أمر هللا
ر ض ٱ به أن يوصل ويف سدون في هللا ْل 

ئ ي ف ک  27خاسرون ل  ٱ هم کأو لـٰ
ياکوّلّل ٱبـ فرونکت م  کنتم  أم واتاً فأح 

ييکثّم يميت م  ثّم إلي ه کم  ثّم يح 
م ّما کذي خلق للّ ٱ هو  28تر جعون 

ر ض ٱ في توٱجميعاً ثّم ْل  ى إلٰى س 
فسوّاهّن سب ع سماواتٍ وهو   ّسمالٱ
 کوإذ  قال ربّ   29عليٌم   ّل شي  کب

خليفًة ر ض ْل  ٱ ة إنّي جاعٌل فيکئاللل م
عل فيها من يف سد فيها  قالوا  أتج 

ف ن نسبّح بحم د  ّدمالٱ کويس   کونح 
لم ما  کونقّدس ل  القال إنّي أع 
ماْل  ٱ دما  وعلّم  30تع لمون    س 
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ة فقال کئالمل  ٱى عل لّها ثّم عرضهم  ک
ما نتم  کإن   هـٰؤال  أنبئوني بأس 

عل م  ال کقالوا  سب حان  31صادقين 
 أنت کا علّم تنا إنّ مإاّل لنا 

 ادم قال يا   32يم کحل  ٱ عليمل  ٱ
م هم  فلّما أنبأهم  ائأنبئ هم بأس 

م م  إنّي کهم  قال ألم  أقل لّ ائبأس 
لم غي ب لم ْل  ٱو ّسماواتلٱ أع  ر ض وأع 

  33تمون کنتم  تکما تب دون وما 
جدوا  لٱة کئالوإذ  قل نا لل م دم ئاس 

ر بکتس  ٱوٰى إب ليس أبإاّل فسجدوا  
 وقل نا يا   34افرين کل  ٱ ان منکو

 الکجنّة ول  ٱ کن  أنت وزو جکس  ٱ ادم
تق ربا  المن ها رغداً حي ث شئ تما و

ظّالمين لٱ ونا منکّشجرة فتلٱ هـٰذه
ّشي طان عن ها لٱ فأزلّهما  35
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رجهما مّما   انا فيه وقل ناکفأخ 
 م  فيکم  لبع ضٍ عدوٌّ ولکبطوا  بع ضه  ٱ
ر ض ٱ تقرٌّ وْل    36حيٍن  متاٌع إلىٰ مس 

لماتٍ فتاب کمن رّبّه  ادم ٰى فتلقّ 
  37رّحيم لٱ تّوّابلٱ علي ه إنّه هو

بطوا  من ها جميعاً فإّما ٱقل نا  ه 
م ّمنّي هًدى فمن تبع هداي کيأ تينّ 

زنون  الخو ٌف علي هم  و الف   38هم  يح 
بئاياتنا  ّذبوا  کفروا  وکذين لّ ٱو

فيها نّار هم  لٱ أص حاب کأو لـٰئ
رائيل   39خالدون  يا بني إس 

م  کتي أن عم ت علي  لّ ٱ روا  نع متيکذ  ٱ
د دي أوف بعه   م  وإيّايکوأو فوا  بعه 

بما أنزل ت  امنوا   و  40هبون ر  ٱفـ
ونوا  أوّل کت الم  وکمصّدقاً لّما مع

تروا  ب الافٍر به وک ثمناً تي يائاتش 
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 الو  41قون تّ ٱفـ وإيّاياًل قلي
 تموا  کباطل وتل  ٱبـ قّ حل  ٱ تل بسوا  

 وأقيموا    42حّق وأنتم  تع لمون ل  ٱ
 عوا  معکر  ٱو ٰوةکزّ لٱوا  ات ة ووٰ صّللٱ
 نّاسلٱ أتأ مرون  43عين کرّالٱ
م  وأنتم  کبرّ وتنسو ن أنفسل  ٱبـ

  44تع قلون  التاب أفکل  ٱ تت لون
تعينوا  ٱو ة صّلوٰ لٱ صّب ر ولٱبـ س 

 خاشعينل  ٱى علإاّل بيرٌة کوإنّها ل
وا  قالذين يظنّون أنّهم مّ لّ ٱ  45

يا   46ربّهم  وأنّهم  إلي ه راجعون 
رائيل تي لّ ٱ نع متيروا  کذ  ٱ بني إس 
ى عل م  کم  وأنّي فّضل تکأن عم ت علي  

اّل قوا  يو ماً تّ ٱو  47عالمين ل  ٱ
سٍ شي ئاً و ٌس عن نّف  زي نف  يق بل  التج 

ٌل و المن ها شفاعٌة و  اليؤ خذ من ها عد 
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  م ّمن  کوإذ  نّجي نا  48ينصرون هم  
عذاب ل  ٱ  م  سوکفر عو ن يسومونال 

يون نساک يذبّحون أب نا تح  م  ک م  ويس 
  49م  عظيٌم کّمن رّبّ   بالم کذال وفي

ر فأنجي نال  ٱ مکوإذ  فرق نا ب م  کبح 
رق نا فر عو ن وأنتم  تنظرون ال   وأغ 

أر بعين موسٰى وإذ  واعد نا   50
تمتّ ٱلي لًة ثّم  ل من بع ده ل  ٱ خذ  عج 

م کثّم عفو نا عن  51وأنتم  ظالمون 
  52رون کم  تش  کلعلّ  کذالّمن بع د 

 تابکل  ٱى موس اتي نا وإذ  
تدون کفر قان لعلّ ل  ٱو وإذ    53م  ته 

م  کلقو مه يا قو م إنّ موسٰى قال 
ل ل  ٱ مکتّخاذٱبـم  کظلم تم  أنفس عج 

تلوا  ق  ٱفـ م  کبارئإلٰى  فتوبوا  
م  کم  عند بارئکم  خي ٌر لّ کذالم  کسأنف
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 تّوّابلٱ هو م  إنّهکفتاب علي  
لن موسٰى وإذ  قل تم  يا   54رّحيم لٱ

رًة فأخذت   هللاى نرٰى حتّ  کنّؤ من ل  مکجه 
ثّم   55صّاعقة وأنتم  تنظرون لٱ

م  کم  لعلّ کم ّمن بع د مو تکبعث نا
غمام ل  ٱ مکوظلّل نا علي    56رون کتش  

لوا  ک ّسل وىٰ لٱو منّ ل  ٱ مکوأنزل نا علي  
م  وما ظلمونا کمن طيّبات ما رزق نا

  57انوا  أنفسهم  يظ لمون ک نکولٰـ 
قر ية ل  ٱ هـٰذهد خلوا  ٱوإذ  قل نا 

 لوا  من ها حي ث شئ تم  رغداً کف
باب سّجداً وقولوا  حطٌّة ل  ٱ خلوا  د  ٱو

 م  وسنزيدکم  خطاياکنّغ فر  ل
سنين ل  ٱ ن ظلموا  ذيلّ ٱ فبّدل  58مح 
 ذي قيل لهم  فأنزل نالّ ٱ غي راًل قو  
زاً ّمنلّ ٱى عل   ّسمالٱ ذين ظلموا  رج 
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وإذ   59انوا  يف سقون کبما 
قٱ تس  رب ض  ٱ لقو مه فقل ناموسٰى ٰى س 

ث نتا ٱفجرت  من ه نٱفـ حجرل  ٱ کبّعصا
رة عي ناً قد  علم  ّل أناسٍ کعش 

ربهم   ربوا  من رّز قٱلوا  وکّمش   هللا ش 
ثو ا  في الو ر ض ٱ تع    60مف سدين ْل 

 ص بر علىٰ لن نّ موسٰى وإذ  قل تم  يا 
رج   کع لنا ربّ د  ٱفـ طعاٍم واحدٍ  يخ 

ر ض من بق لها ْل  ٱ لنا مّما تنبت
ها وفومها وعدسها وبصلها ائوقثّ 

تب دلون  ذي هو أد نىٰ لّ ٱ قال أتس 
بطوا  مص راً فإّن ٱذي هو خي ٌر لّ ٱبـ ه 
 ّذلّةلٱ علي هم م ّما سأل تم  وضربت  کل
 کذال هللا بغضٍب ّمنوا   بانة وکمس  ل  ٱو

 هللا ياتئافرون بکانوا  يکبأنّهم  
 کذالحّق ل  ٱ نّبيّين بغي رلٱ ويق تلون
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 إنّ    61انوا  يع تدون کوّ  و ا  بما عص
 ذين هادوا  لّ ٱووا  امن ذين لّ ٱ
 امن صّابئين من  لٱو نّصارىٰ لٱو
صالحاً  وعملخر ئال  ٱل يو م ٱوّلّل ٱبـ

رهم  عند ربّهم  و خو ٌف  الفلهم  أج 
زنون  العلي هم  و وإذ    62هم  يح 

نا ميثاق  مکم  ورفع نا فو قکأخذ 
 م بقوّةٍ کاتي نا طّور خذوا  ما لٱ
  63م  تتّقون کروا  ما فيه لعلّ کذ  ٱو

 فض ل الفلو   کذالثّم تولّي تم ّمن بع د 
مته لکعلي   هللا  نتم ّمنکم  ورح 
 ذينلّ ٱ ولقد  علم تم  64خاسرين ل  ٱ
ّسب ت فقل نا لهم  لٱ م  فيکمن و ا  تدع  ٱ
فجعل ناها   65ونوا  قردًة خاسئين ک
لّما بي ن يدي ها وما خل فها اًل اکن

وإذ  قال   66ومو عظًة لّل متّقين 
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م  أن  کيأ مر هللا لقو مه إنّ موسٰى 
بحوا  بقرًة قالوا  أتتّخذنا هزواً  تذ 

 ون منکأ أن  ّلّل ٱبـ قال أعوذ
 کد ع لنا ربّ ٱقالوا    67جاهلين ل  ٱ

يبيّن لّنا ما هي قال إنّه يقول 
ٌر عواٌن کب الفارٌض واّل إنّها بقرٌة 

  68ما تؤ مرون ف علوا  ٱفـ کذالبي ن 
يبيّن لّنا ما  کلنا ربّ د ع ٱ قالوا  

لو نها قال إنّه يقول إنّها بقرٌة 
نّاظرين لٱ فاقـٌع لّو نها تسرّ   صف را
يبيّن لّنا  کلنا ربّ د ع ٱ قالوا    69

بقر تشابه علي نا ل  ٱ ما هي إنّ 
تدون  هللا  شا وإنّا إن قال   70لمه 

 ذلوٌل تثيراّل إنّه يقول إنّها بقرٌة 
قي الر ض وْل  ٱ شية اّل حر ث مسلّمٌة ل  ٱ تس 

حّق ل  ٱبـ جئ تن ئال  ٱ فيها قالوا  
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  71ادوا  يف علون کفذبحوها وما 
 فيهادّارأ تم  ٱفـنف ساً وإذ  قتل تم  

رٌج ّما  هللاو   72تمون کنتم  تکمخ 
يي کذالک ربوه ببع ضهاض  ٱ فقل نا  يح 

م  کلعلّ  اياته  م  کويريٰى مو تل  ٱ هللا
م ّمن کثّم قست  قلوب  73تع قلون 

حجارة أو  أشّد ل  ٱـک فهي کذالبع د 
وًة وإّن من حجارة لما يتفّجر ل  ٱ قس 

ها لما يّشّقق ن هار وإّن من  ْل  ٱ من ه
وإّن من ها لما   مال  ٱ فيخ رج من ه

ية بط من  خش  بغافٍل  هللا وما هللا يه 
أفتط معون أن   74عّما تع ملون 

ان فريٌق ّمن هم  کم  وقد  کيؤ منوا  ل
معون  ثّم يحرّفونه من بع د  هللا مالکيس 

وإذا   75ما عقلوه وهم  يع لمون 
 امنّا قالوا  وا  امن ذين لّ ٱ لقوا  
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ضٍ قالوا  إلٰى  بع ضهم   الوإذا خ بع 
م  کعلي   هللا أتحّدثونهم بما فتح

تع قلون  الم  أفکم به عند ربّ کّجواليح
يع لم ما  هللا يع لمون أنّ  الأو  76

ومن هم    77يسرّون وما يع لنون 
أمانّي إاّل تاب کل  ٱ يع لمون الأّميّون 

فوي ٌل لّلّذين   78يظنّون إاّل وإن  هم  
تاب بأي ديهم  ثّم يقولون کل  ٱ نتبوکي

تروا  به ثمناً  هللا من  عند هـٰذا ليش 
تبت  أي ديهم  کفوي ٌل لّهم ّمّما اًل قلي

وقالوا    79سبون کووي ٌل لّهم  ّمّما ي
أيّاماً ّمع دودًة إاّل نّار لٱ لن تمّسنا

تم  عند داً فلن يخ لف هللا قل  أتّخذ   عه 
ده أم  تقولون هللا  الما  هللاى عل عه 

سب سيّئًة کمن بلٰى   80تع لمون 
 أص حاب کأو لـٰئوأحاطت  به خطيـئته ف
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  81نّار هم  فيها خالدون لٱ
صّالحات لٱ وعملوا  وا  امن ذين لّ ٱو

جنّة هم  فيها ل  ٱ أص حاب کأو لـٰئ
نا ميثاق بني   82خالدون  وإذ  أخذ 

رائيل   هللاإاّل تع بدون  الإس 
ساناً ول  ٱوبـ ٰى قر بل  ٱ ذيوالدي ن إح 
ين وقولوا  کمسال  ٱوٰى يتامل  ٱو

ناً وأقيموا    و صّلٰوةلٱ للنّاس حس 
اًل قليإاّل ثّم تولّي تم   ٰوةکزّ لٱوا  ات
وإذ    83م  وأنتم ّمع رضون کّمن

نا ميثاق ف الم  کأخذ  م  ک ون دماکتس 
رجون أنفس الو م  ثّم کم ّمن ديارکتخ 

هدون  ثّم   84أق رر تم  وأنتم  تش 
م  کتق تلون أنفس  هـٰؤالم  أنت

م ّمن ديارهم  کوتخ رجون فريقاً ّمن
وان ل  ٱو ث مل  ٱبـ تظاهرون علي هم عد 
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تفادوهم  وهو  أسارىٰ م  کيأ تو وإن
راجهم  أفتؤ منون کمحرٌّم علي   م  إخ 

فرون ببع ضٍ فما کتاب وتکل  ٱ ببع ض
خز ٌي إاّل م  کمن کذالمن يف عل   جزا
قيامة ل  ٱ و مّدن يا ويلٱ حياةل  ٱ في

 هللا عذاب ومال  ٱ أشدّ إلٰى  يردّون
 کأو لـٰئ  85بغافٍل عّما تع ملون 

 ّدن يالٱ حياةل  ٱ تروا  ش  ٱ ذينلّ ٱ
عذاب ل  ٱ يخّفف عن هم الفل ئاخرة ٱبـ
 اتي نا ولقد    86هم  ينصرون  الو

 تاب وقّفي نا من بع دهکل  ٱى موس
 ن مر يمب  ٱى عيس اتي نا رّسل ولٱبـ
ناه بروحبيّنات ل  ٱ قدس ل  ٱ وأيّد 

وىٰ  الم  رسوٌل بما ک جا لّماکأف  ته 
ّذب تم  کبر تم  ففريقاً کتس  ٱ مکأنفس

وقالوا    87وفريقاً تق تلون 
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ف رهم  کب هللا قلوبنا غل ٌف بل لّعنهم
هم   جا ولّما  88ّما يؤ منون اًل فقلي

مصّدٌق لّما معهم   هللا تاٌب ّمن  عندک
تف  کو ى عل تحونانوا  من قب ل يس 
هم ّما  جا فروا  فلّماکذين لّ ٱ

ى عل هللا فروا  به فلع نةکعرفوا  
ترو ا  به ش  ٱ بئ سما  89افرين کل  ٱ

 هللا زلفروا  بما أنکأنفسهم  أن ي
من  من فض له علىٰ  هللا بغ ياً أن ينزّل

علٰى  بغضبٍ وا   امن  عباده فب  يشا
  90افرين عذاٌب ّمهيٌن کغضٍب ولل  

 هللا بما أنزل امنوا    وإذا قيل لهم  
قالوا  نؤ من بما أنزل علي نا 

حّق ل  ٱ ه وهو فرون بما وراکوي
مصّدقاً لّما معهم  قل  فلم تق تلون 

نتم ّمؤ منين کمن قب ل إن  هللا  أنبيا
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بيّنات ل  ٱبـٰى م ّموسک جا ولقد    91
تمتّ ٱ ثمّ  ل من بع ده وأنتم  ل  ٱ خذ  عج 

نا ميثاق  92ظالمون   م  کوإذ  أخذ 
 طّور خذوا  ما لٱ مکورفع نا فو ق

معوا  قالوا  س  ٱو م بقوّةٍ کاتي نا
 ربوا  في قلوبهمش  أو سمع نا وعصي نا

ل بل  ٱ م  به کف رهم  قل  بئ سما يأ مرکعج 
قل    93نتم  ّمؤ منين کم  إن کإيمان
 خرة عندئال  ٱ ّدارلٱ مکانت  لکإن 
 نّاس فتمنّوا  لٱ خالصًة ّمن دون هللا
ولن   94نتم  صادقين کن مو ت إل  ٱ

 هللاو يتمنّو ه أبداً بما قّدمت  أي ديهم  
ولتجدنّهم    95ظّالمين لٱبـ عليمٌ 
رص  ذينلّ ٱ حياٍة ومنعلٰى  نّاسلٱ أح 
ر يودّ أحدهم  لو  يعّمر أل ف وا  کأش 

زحه من عذاب ل  ٱ سنٍة وما هو بمزح 
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  96بصيٌر بما يع ملون  هللاو أن يعّمر
جب ريل فإنّه ان عدوّاً لّ کقل  من 
مصّدقاً  هللا بإذ ن کقل بعلٰى  نزّله

رىٰ   لّما بي ن يدي ه وهًدى وبش 
ّلّلّ  ان عدوّاً کمن   97لل مؤ منين 

 ال فإنّ کته ورسله وجب ريل وميکئومال
ولقد  أنزل نا   98افرين کعدوٌّ لّل   هللا

فر بها کبيّناتٍ وما ي اياتٍ   کإلي  
ا  لّما عاهدوکأو  99فاسقون ل  ٱإاّل 

داً نّبذه فريٌق ّمن هم بل  أ ثرهم  کعه 
هم  رسوٌل  جا ولّما  100يؤ منون  ال

مصّدٌق لّما معهم  نبذ  هللا ّمن  عند
 تابکتاب کل  ٱ ذين أوتوا  لّ ٱ فريٌق ّمن

يع لمون  الأنّهم  کظهورهم    ورا هللا
 ّشياطينلٱ بعوا  ما تت لوا  تّ ٱو  101
 فر سلي مانکسلي مان وما  کمل  علٰى 
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 فروا  يعلّمونکاطين ّشيلٱ نّ کولٰـ 
ر وما أنزللٱ نّاسلٱ ى عل ّسح 
ي ن ببابل هاروت وماروت وما کملل  ٱ

إنّما  اليقوٰى يعلّمان من  أحٍد حتّ 
ن فت نٌة ف فر  فيتعلّمون کت النح 

  مر  ل  ٱ من هما ما يفرّقون به بي ن
رّين به من  أحٍد اوزو جه وما هم بض

 الما يضرّهم  وويتعلّمون  هللا بإذ نإاّل 
تراه ش  ٱ ينفعهم  ولقد  علموا  لمن

قٍ ولبئ س المن  خخرة ئال  ٱ ما له في
انوا  کما شرو ا  به أنفسهم  لو  

وا  امن ولو  أنّهم    102يع لمون 
خي ٌر لّو   هللا لمثوبٌة ّمن  عندو ا  قتّ ٱو
 يا أيّها  103انوا  يع لمون ک
تقولوا  راعنا  الوا  امن ذين لّ ٱ

وا  معس  ٱو ظر نانٱ وا  وقول
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ّما   104افرين عذاٌب أليٌم کولل  
لکذين لّ ٱ يودّ  تاب کل  ٱ فروا  من  أه 
رل  ٱ الو م ّمن  کين أن ينزّل علي  کمش 

مته من  هللاو م  کخي ٍر ّمن رّبّ  تّص برح  يخ 
  105عظيم ل  ٱ فض لل  ٱ ذو هللاو  يشا

أو  ننسها نأ ت  ايةٍ   ما ننسخ  من  
 مث لها ألم  تع لم  أنّ بخي ٍر ّمن ها أو  

ألم    106قديٌر   ّل شي  کعلٰى  هللا
 ّسماواتلٱ کله مل   هللا تع لم  أنّ 

من ولّيٍ  هللا م ّمن دونکر ض وما لْل  ٱو
أم  تريدون أن   107نصيٍر  الو

ألوا  رسول من موسٰى ما سئل کم  کتس 
رکل  ٱ قب ل ومن يتبّدل يمان ل  ٱبـ ف 

ودّ   108ّسبيل لٱ  فقد  ضّل سوا
لک م کتاب لو  يردّونکل  ٱ ثيٌر ّمن  أه 

ّفاراً حسداً ّمن  کم  کّمن بع د إيمان
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 عند أنفسهم ّمن بع د ما تبيّن لهم
 يأ تيٰى فحوا  حتّ ص  ٱو فوا  ع  ٱفـ حقّ ل  ٱ
قديٌر   ّل شي  کعلٰى  هللا بأم ره إنّ  هللا

وا  ات و صّلٰوةلٱ وأقيموا    109
خي ٍر  م ّمن  کوما تقّدموا  ْلنفس ٰوةکزّ لٱ

بما تع ملون  هللا إنّ  هللا تجدوه عند
خل  110بصيٌر  جنّة ل  ٱ وقالوا  لن يد 
 کتل   ان هوداً أو  نصارىٰ کمن إاّل 

م  إن کبر هانوا  هات أمانيّهم  قل  
لم بلٰى   111نتم  صادقين ک من  أس 

هه ره عند ّلّل  وج  سٌن فله أج  وهو مح 
زنون  الخو ٌف علي هم  و الربّه و هم  يح 
صارٰى نّ لٱ يهود لي ستل  ٱ وقالت  112
 لي ستصارٰى نّ لٱ وقالت  شي  علٰى 

 وهم  يت لون  شي  علٰى  يهودل  ٱ
يع لمون  الذين لّ ٱ قال کذالکتاب کل  ٱ
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 م بي نهم  يو مکيح   ّللّ ٱفـ مث ل قو لهم  
تلفون کقيامة فيما ل  ٱ انوا  فيه يخ 

 هللا ومن  أظ لم مّمن ّمنع مساجد  113
مه ٱ ار فيهکأن يذ   في سعٰى وس 

ان لهم  أن کما  کأو لـٰئخرابها 
خلوها   فيلهم  فين ائخإاّل يد 

خرة ئال  ٱ ّدن يا خز ٌي ولهم  فيلٱ
رقل  ٱّلّل و  114عذاٌب عظيٌم   مش 

هل  ٱو  هللا مغ رب فأي نما تولّوا  فثّم وج 
 وقالوا    115واسٌع عليٌم  هللا إنّ 
 ولداً سب حانه بل لّه ما في هللا خذتّ ٱ
لٌّ لّه قانتون کر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ

ر ض وإذا ْل  ٱو ّسماواتلٱ بديع  116
ون کن فيکأم راً فإنّما يقول له قضٰى 
 اليع لمون لو   الذين لّ ٱ وقال  117

 کذالک ايةٌ   أو  تأ تينا هللا لّمناکي
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ذين من قب لهم ّمث ل قو لهم  لّ ٱ قال
يات ئال  ٱ تشابهت  قلوبهم  قد  بيّنّا

 کإنّا أر سل نا  118نون لقو ٍم يوق
أل عن   الحّق بشيراً ونذيراً ول  ٱبـ تس 

 کعنر ضٰى ولن ت  119جحيم ل  ٱ أص حاب
تتّبع ٰى حتّ صارٰى نّ لٱ اليهود ول  ٱ

ٰى هدل  ٱ هو هللاى ملّتهم  قل  إّن هد
واتّبع ت ٱولئن   جا ذيلّ ٱ هم بع د أه 

من ولّيٍ  هللا من کعل م ما لل  ٱ من ک
 هماتي نا ذين لّ ٱ  120نصيٍر  الو
 کأو لـٰئوته التاب يت لونه حّق تکل  ٱ

 کأو لـٰئفر  به فکيؤ منون به ومن ي
يا بني   121خاسرون ل  ٱ هم

رائيل تي لّ ٱ نع متيروا  کذ  ٱ إس 
ى عل م  کم  وأنّي فّضل تکأن عم ت علي  

اّل قوا  يو ماً تّ ٱو  122عالمين ل  ٱ
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سٍ شي ئاً و ٌس عن نّف  زي نف  يق بل  التج 
ٌل ومن ه هم   التنفعها شفاعٌة و الا عد 

إب راهيم ب تلٰى ٱ وإذ  123ينصرون 
لماتٍ فأتّمهّن قال إنّي کربّه ب
للنّاس إماماً قال ومن  کجاعل

دي الذرّيّتي قال  ظّالمين لٱ ينال عه 
بي ت مثابًة ل  ٱ وإذ  جعل نا  124

خذوا  من ّمقام تّ ٱو لّلنّاس وأم ناً 
نا  إلىٰ  إب راهيم مصلًّى وعهد 

ماعيل أن طّهرا بي تي  إب راهيم وإس 
 عکرّ لٱو فينکعال  ٱو للطّائفين

 وإذ  قال إب راهيم ربّ   125ّسجود لٱ
له ر  ٱو مناً ا  بلداً  هـٰذاعل  ج  ٱ زق  أه 
ّلّل ٱبـ من هم امن ثّمرات من  لٱ من
فر کقال ومن خر ئال  ٱل يو م ٱو

 عذابإلٰى  ثّم أض طرّهاًل فأمتّعه قلي
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وإذ    126مصير ل  ٱ نّار وبئ سلٱ
بي ت ل  ٱ قواعد منل  ٱ ير فع إب راهيم

ماعيل ربّنا تقبّل  منّا إنّ   أنت کوإس 
 ربّنا  127عليم ل  ٱ ّسميعلٱ
عل نا ٱو لمي ن لج  ومن ذرّيّتنا  کمس 

لمًة لّ  نا وتب  کوأرنا مناس کأّمًة ّمس 
رّحيم لٱ تّوّابلٱ أنت کعلي نا إنّ 

ن هم  مّ اًل ب عث  فيهم  رسوٱربّنا و  128
 ويعلّمهم کايات علي هم   ا  يت لو

 أنت کيهم  إنّ کمة ويزکحل  ٱو تابکل  ٱ
ومن ير غب عن   129يم کحل  ٱ زيزل عٱ

من سفه نف سه إاّل ّملّة إب راهيم 
ّدن يا وإنّه لٱ طفي ناه فيص  ٱ ولقد
  130صّالحين لٱ لمنخرة ئال  ٱ في

لم ت  لم  قال أس  إذ  قال له ربّه أس 
بها وصّٰى و  131عالمين ل  ٱ لربّ 
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 إب راهيم بنيه ويع قوب يا بنّي إنّ 
إاّل تموتّن  الّدين فلٱ مکلٰى طفص  ٱ هللا

لمون    نتم  شهداکأم    132وأنتم ّمس 
مو ت إذ  قال ل  ٱ إذ  حضر يع قوب

لبنيه ما تع بدون من بع دي قالوا  
إب راهيم  کبائا  وإلـه کإلـٰه نع بد

حاق ماعيل وإس   اً واحداً إلـٰه وإس 
لمون  أّمٌة قد   کتل    133ونح ن له مس 

سب تم  کم ّما کسبت  ولکخلت  لها ما 
ألون عّما  الو  134يع ملون وا  انکتس 
نصارٰى ونوا  هوداً أو  کوقالوا   

تدوا  قل  بل  ملّة إب راهيم حنيفاً  ته 
رل  ٱ ان منکوما   قولوا    135ين کمش 
وما أنزل إلي نا وما ّلّل ٱبـ امنّا
ماعيل ٰى إل أنزل إب راهيم وإس 

حاق ويع قوب باط ٱو وإس  س  وما أوتي ْل 
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نّبيّون من لٱ وما أوتي وعيسىٰ موسٰى 
ن  الرّبّهم   نفرّق بي ن أحٍد ّمن هم  ونح 

لمون  بمث ل وا  امن فإن    136له مس 
ا  وّإن و  تده  ٱ منتم به فقدا  ما

تولّو ا  فإنّما هم  في شقاقٍ 
عليم ل  ٱ ّسميعلٱ وهو هللا همکفيکفسي
سن من هللا صب غة  137  هللا ومن  أح 

ن له عابدون  قل    138صب غًة ونح 
م  کوهو ربّنا وربّ  هللا ّجوننا فياأتح

مالنا ول مالکولنا أع  ن کم  أع  م  ونح 
لصون  أم  تقولون إّن   139له مخ 

حاق ويع قوب ماعيل وإس   إب راهيم وإس 
باط ٱو س    قل  نصارٰى انوا  هوداً أو  کْل 
لم أمنأ ومن  أظ لم مّمن  هللا تم  أع 
 هللا وما هللا تم شهادًة عنده منک

أّمٌة  کتل    140بغافٍل عّما تع ملون 
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م ّما کسبت  ولکقد  خلت  لها ما 
ألون عّما  السب تم  وک انوا  کتس 

 من  ّسفهالٱ سيقول  141يع ملون 
تي لّ ٱ عن قب لتهم واّلهم  نّاس ما لٱ
رقل  ٱّلّلّ  انوا  علي ها قلک  مش 
دي من يشال  ٱو صراٍط إلٰى   مغ رب يه 

تقيٍم  م  أّمًة کجعل نا کذالکو  142ّمس 
نّاس لٱى عل  ونوا  شهداکوسطاً لّت

م  شهيداً وما کرّسول علي  لٱ ونکوي
إاّل نت علي ها کتي لّ ٱ قب لةل  ٱ جعل نا

 رّسول مّمن ينقلبلٱ لنع لم من يتّبع
إاّل بيرًة کانت  لکعقبي ه وإن علٰى 
 هللا انکوما  هللاى ذين هدلّ ٱى عل

نّاس لٱبـ هللا م  إنّ کليضيع إيمان
تقلّب ٰى قد  نر  143لرؤوٌف رّحيٌم 

ه قب لًة  کفلنولّينّ   ّسمالٱ في کوج 
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ه جدل  ٱ شط ر کتر ضاها فوّل وج   مس 
فولّوا  نتم  کحرام وحي ث ما ل  ٱ

أوتوا  ذين لّ ٱ م  شط ره وإنّ کهوجو
حّق من ل  ٱ تاب ليع لمون أنّهکل  ٱ

بغافٍل عّما يع ملون  هللا رّبّهم  وما
أوتوا  ذين لّ ٱ ولئن  أتي ت  144

 کّما تبعوا  قب لت ايةٍ   لّ کتاب بکل  ٱ
وما أنت بتابعٍ قب لتهم  وما بع ضهم 

واتّبع ت ٱبتابعٍ قب لة بع ضٍ ولئن   أه 
 کعل م إنّ ل  ٱ من ک جا هم ّمن بع د ما

 ذين لّ ٱ  145ظّالمين لٱ إذاً لّمن
ما کتاب يع رفونه کل  ٱ هماتي نا

وإّن فريقاً ّمن هم  هم   أب نايع رفون 
  146حّق وهم  يع لمون ل  ٱ تمونکلي
 ونّن منکت الف کحّق من رّبّ ل  ٱ
هٌة هو کول  147مم ترين ل  ٱ ّلٍ وج 
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خي رات أي ن ما ل  ٱ تبقوا  س  ٱفـ مولّيها
 هللا جميعاً إنّ  هللا مکونوا  يأ ت بکت

ومن  حي ث   148يٌر قد  ّل شي  کعلٰى 
ه ت فوّل وج  جدل  ٱ شط ر کخرج   مس 

 هللا وما کحرام وإنّه لل حّق من رّبّ ل  ٱ
ومن  حي ث   149بغافٍل عّما تع ملون 

ه ت فوّل وج  جدل  ٱ شط ر کخرج   مس 
نتم  فولّوا  کحرام وحي ث ما ل  ٱ

ون للنّاس کياّل م  شط ره لئکوجوه
 ذين ظلموا  من هم  لّ ٱإاّل م  حّجٌة کعلي  
شو هم   الف شو ني وْلتّم نع متي خ  ٱو تخ 

تدون کم  ولعلّ کعلي   ما ک  150م  ته 
يت لوا   م  کّمناًل م  رسوکأر سل نا في

 مکم  ويعلّمکيکنا ويزايات م  کعلي  
م ّما لم  کمة ويعلّمکحل  ٱو تابکل  ٱ
روني کذ  ٱفـ  151ونوا  تع لمون کت
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  152فرون کت اللي وروا  کش  ٱو م  کر  کأذ  
 تعينوا  س  ٱوا  امن ذين لّ ٱ هايا أيّ 

 مع هللا إنّ  صّلٰوةلٱو صّب رلٱبـ
تقولوا  لمن   الو  153صّابرين لٱ

يا هللا يق تل في سبيل   أم واٌت بل  أح 
عرون اّل  نکولٰـ  م  کولنب لونّ   154تش 
صٍ ّمنل  ٱو ف  خو  ل  ٱ ّمن  بشي    جوع ونق 
 ثّمرات وبّشرلٱو نفسْل  ٱو موالْل  ٱ
ذين إذا لّ ٱ  155صّابرين لٱ

ّلّل  أصابت هم ّمصيبٌة قالوا  إنّا
 کأو لـٰئ  156وإنّـا إلي ه راجعون 

مٌة  علي هم  صلواٌت ّمن رّبّهم  ورح 
تدون ل  ٱ هم کأو لـٰئو  إنّ   157مه 
فمن   هللا رائمر وة من شعل  ٱو صّفالٱ
جناح علي ه  التمر فع  ٱ بي ت أول  ٱ حجّ 

 أن يطّوّف بهما ومن تطوّع خي راً فإنّ 
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ذين لّ ٱ إنّ   158ٌر عليٌم کشا هللا
 بيّناتل  ٱ تمون ما أنزل نا منکي
من بع د ما بيّنّاه للنّاس ٰى هدل  ٱو
 هللا يلعنهم کأو لـٰئتاب کل  ٱ في

ذين لّ ٱإاّل   159اّلعنون لٱ ويل عنهم
 کأو لـٰئتابوا  وأص لحوا  وبيّنوا  ف

رّحيم لٱ تّوّابلٱوأنا  أتوب علي هم  
وهم  وا  ماتووا  فرکذين لّ ٱ إنّ   160

ئّفاٌر ک  و هللا علي هم  لع نة کأو لـٰ
معين لٱو ةکل مالئٱ   161نّاس أج 

عذاب ل  ٱ يخّفف عن هم الخالدين فيها 
ٌه م  کإلـٰهو  162هم  ينظرون  الو إلـٰ

مـٰنلٱ هوإاّل إلـٰه اّل واحٌد   رّح 
 ّسماواتلٱ إّن في خل ق  163رّحيم لٱ
 نّهارلٱو لّي للٱ فالتخ  ٱو ر ضْل  ٱو
ري فيلّ ٱ کفل  ل  ٱو ر بما ل  ٱ تي تج  بح 
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 من هللا نّاس وما أنزللٱ ينفع
يا به  من ّما  ّسمالٱ ر ض ْل  ٱ فأح 

 دابّةٍ  لّ کبع د مو تها وبّث فيها من 
ر مسخّ ل  ٱ ّسحابلٱو رّياحلٱ وتص ريف

لّقو ٍم  ياتٍ ئار ض لْل  ٱو  ّسمالٱ بي ن
نّاس من يتّخذ لٱ ومن  164يع قلون 
 هللا حبّ کأنداداً يحبّونهم   هللا من دون

ولو  ّلّلّ  أشّد حبّاً وا  امن ذين لّ ٱو
عذاب ل  ٱ ذين ظلموا  إذ  يرو نلّ ٱى ير
 شديد هللا جميعاً وأنّ ّلّل  قوّةل  ٱ أنّ 
ذين لّ ٱ إذ  تبرّأ  165عذاب ل  ٱ
 بعوا  ورأوا  تّ ٱ ذينلّ ٱ تّبعوا  منٱ
باب ْل  ٱ عذاب وتقطّعت  بهمل  ٱ   166س 

بعوا  لو  أّن لنا تّ ٱ ذينلّ ٱ وقال
ما تبرّؤوا  منّا کرًّة فنتبرّأ من هم  ک
مالهم  حسراتٍ  هللا يريهم کذالک أع 
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نّار لٱ علي هم  وما هم بخارجين من
 لوا  مّما فيکنّاس لٱ يا أيّها  167
ر ض ٱ  تتّبعوا  خطوات الطيّباً واًل الحْل 
  168م  عدوٌّ ّمبيٌن کّشي طان إنّه للٱ

شال  ٱو  ّسولٱبـ م  کإنّما يأ مر   فح 
تع لمون  الما  هللاى عل وأن تقولوا  

ما وا  تّبعٱوإذا قيل لهم   169
قالوا  بل  نتّبع ما أل في نا  هللا أنزل
باؤهم  ا  انکأولو  نا  ابا  علي ه

تدون  اليع قلون شي ئاً و ال   170يه 
ذي ين عق لّ ٱ مثلکفروا  کذين لّ ٱ ومثل
مع  البما  صمٌّ   وندا  دعاإاّل يس 

ٌي فهم  کب يا   171يع قلون  الٌم عم 
لوا  من کوا  امن ذين لّ ٱ أيّها

إن ّلّل  روا  کش  ٱو م  کطيّبات ما رزق نا
إنّما حرّم   172نتم  إيّاه تع بدون ک
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ملٱو مي تةل  ٱ مکعلي    ّدم ولح 
 فمن هللا خنزير وما أهّل به لغي رل  ٱ
إث م  العاٍد ف الطرّ غي ر باغٍ وض  ٱ

 إنّ   173غفوٌر رّحيٌم  هللا إنّ علي ه 
 من هللا تمون ما أنزلکذين يلّ ٱ
ترون به ثمناً قليکل  ٱ اًل تاب ويش 

ئ إاّل لون في بطونهم  کما يأ   کأو لـٰ
قيامة ل  ٱ يو م هللا لّمهمکي النّار ولٱ
  174يهم  ولهم  عذاٌب أليٌم کيز الو

 لةالضّ لٱ تروا  ش  ٱ ذينلّ ٱ کأو لـٰئ
مغ فرة فما ل  ٱبـ عذابل  ٱوٰى هدل  ٱبـ

 بأنّ  کذال  175نّار لٱى عل أص برهم  
 ذينلّ ٱ حّق وإنّ ل  ٱبـ تابکل  ٱ نزّل هللا
تاب لفي شقاقٍ کل  ٱ تلفوا  فيخ  ٱ

برّ أن تولّوا  ل  ٱ لّي س  176بعيٍد 
رقل  ٱ م  قبلکوجوه  نّ کولٰـ مغ رب ل  ٱو مش 
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خر ئال  ٱل يو م ٱوّلّل ٱبـ امن برّ من  ل  ٱ
 و نّبيّينلٱو بتاکل  ٱو ةکل مالئٱ و
ٰى قر بل  ٱ حبّه ذويعلٰى  مالل  ٱى تا
 ّسبيللٱ نب  ٱو ينکمسال  ٱوٰى يتامل  ٱو
 رّقاب وأقاملٱ لين وفيائسّ لٱو
موفون ل  ٱو ٰوةکزّ لٱى تا ولصّلٰوة ٱ

دهم  إذا عاهدوا    صّابرين فيلٱو بعه 
بأ س ل  ٱ وحين  والضّرّا  بأ سال  ٱ

 هم کأو لـٰئووا  ذين صدقلّ ٱ کأو لـٰئ
 ذين لّ ٱ يا أيّها  177متّقون ل  ٱ

 قصاص فيل  ٱ مکتب علي  کوا  امن
 عب دل  ٱو حرّ ل  ٱبـ حرّ ل  ٱى قت لل  ٱ
فمن  عفي ٰى نثْل  ٱبـٰى نثْل  ٱو عب دل  ٱبـ

 تّباعٌ ٱـف  له من  أخيه شي  
ساٍن   مع روف وأدال  ٱبـ إلي ه بإح 

فيٌف ّمن رّبّ  کذال مٌة فمنکتخ   م  ورح 
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أليٌم  فله عذابٌ  کذالبع د ٰى تدع  ٱ
 قصاص حياٌة يال  ٱ م  فيکول  178
  179م  تتّقون کل باب لعلّ ْل  ٱ ليأو  
مو ت ل  ٱ مکم  إذا حضر أحدکتب علي  ک

 وصيّة لل والدي نل  ٱ خي راً  کإن تر
ى عل مع روف حّقاً ل  ٱبـ ق ربينْل  ٱو
فمن بّدله بع د ما   180متّقين ل  ٱ

ذين لّ ٱى عل سمعه فإنّما إث مه
  181سميٌع عليٌم  هللا يبّدلونه إنّ 

فمن  خاف من ّموصٍ جنفاً أو  إث ماً 
 هللا إث م علي ه إنّ  الفأص لح بي نهم  ف

 ذين لّ ٱ يا أيّها  182غفوٌر رّحيٌم 
 تبکما کصّيام لٱ مکتب علي  کوا  امن
م  تتّقون کم  لعلّ کذين من قب للّ ٱى عل
م کان منکأيّاماً ّمع دوداتٍ فمن   183

فعّدٌة ّمن  أيّاٍم  سفرٍ علٰى  ّمريضاً أو  
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يٌة لّ ٱى أخر وعل ذين يطيقونه فد 
يٍن فمن تطوّع خي راً فهو کطعام مس  

م  إن کخي ٌر لّه وأن تصوموا  خي ٌر لّ 
ر رمضان  184نتم  تع لمون ک  شه 
هًدى  ان قر  ل  ٱ أنزل فيهلّذي ٱ

فر قان ل  ٱوٰى هدل  ٱ لّلنّاس وبيّناتٍ ّمن
ر فل يصم ه ومن لٱ مکفمن شهد من ّشه 

سفٍر فعّدٌة ّمن  علٰى  ان مريضاً أو  ک
ر ول  ٱ مکب هللا أيّاٍم أخر يريد  اليس 

ر ولتل  ٱ مکيريد ب عّدة ل  ٱ ملوا  کعس 
م  کم  ولعلّ کما هداعلٰى  هللا بّروا  کولت
عبادي  کوإذا سأل  185رون کتش  

وة ّداع لٱ عنّي فإنّي قريٌب أجيب دع 
تجيبوا  لي  إذا دعان فل يس 

  186لّهم  ير شدون ول يؤ منوا  بي لع
إلٰى  رّفثلٱ صّياملٱ م  لي لةکأحّل ل
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م  وأنتم  لباٌس کم  هّن لباٌس لّ کائنس
تانون کم  کأنّ  هللا لّهّن علم نتم  تخ 

 م  کم  وعفا عنکم  فتاب علي  کأنفس
 تبکتغوا  ما ب  ٱو ن باشروهنّ ئال  ٱفـ
يتبيّن ٰى ربوا  حتّ ش  ٱو لوا  کم  وکل هللا
ود ْل  ٱ خي طل  ٱ ض منب يْل  ٱ خي طل  ٱ مکل س 
ر ثّم أتّموا  ل  ٱ من ى إل صّياملٱ فج 
فون کتباشروهّن وأنتم  عا اللي ل ولّ ٱ
 الف هللا حدود کمساجد تل  ل  ٱ في

 اياته  هللا يبيّن کذالکتق ربوها 
 الو  187للنّاس لعلّهم  يتّقون 

باطل ل  ٱبـ مکم بي نکلوا  أم والکتأ  
لوا  بها  لوا  کام لتأ  کحل  ٱى إل وتد 

ث م ل  ٱبـ نّاسلٱ فريقاً ّمن  أم وال
ألون  188وأنتم  تع لمون   عن کيس 

حّج ل  ٱو هلّة قل  هي مواقيت للنّاسْل  ٱ
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بيوت من ل  ٱوا  تتأ   برّ بأن  ل  ٱ ولي س
وا  تأ  وٰى قتّ ٱ برّ منل  ٱ نّ کولٰـ ظهورها 

 هللا قوا  تّ ٱو بيوت من  أب وابهال  ٱ
وقاتلوا  في   189م  تف لحون کلعلّ 
 الم  وکذين يقاتلونلّ ٱ هللا لسبي

 190مع تدين ل  ٱ يحبّ  ال هللا تع تدوا  إنّ 
تلوهم  حي ث ثقف تموهم  ق  ٱو 

رجو رجوهم ّمن  حي ث أخ   م  کوأخ 
 القت ل ول  ٱ فت نة أشّد منل  ٱو

جدل  ٱ تقاتلوهم  عند ٰى حرام حتّ ل  ٱ مس 
 م  کم  فيه فإن قاتلوکيقاتلو

افرين کل  ٱ  جزا کذالکتلوهم  ق  ٱفـ
غفوٌر  هللا تهو ا  فإنّ نٱ فإن  191

ون کت الٰى وقاتلوهم  حتّ   192رّحيٌم 
 و ا  تهنٱ فإنّلّل  ّدينلٱ ونکفت نٌة وي

وان  الف   193ظّالمين لٱى علإاّل عد 
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رلٱ رلٱبـ حرامل  ٱ ّشه   حرامل  ٱ ّشه 
 م  کعلي  ٰى تدع  ٱ حرمات قصاٌص فمنل  ٱو
ٰى تدع  ٱ تدوا  علي ه بمث ل ماع  ٱفـ

 هللا لموا  أنّ ع  ٱو هللا قوا  تّ ٱو م  کعلي  
وأنفقوا  في   194متّقين ل  ٱ مع

ى إل م  کتل قوا  بأي دي الو هللا سبيل
للٱ سنوکتّه   يحبّ  هللا ا  إنّ ة وأح 
سنين ل  ٱ  حجّ ل  ٱ وأتّموا    195مح 
صر تم  فماّلّل  عم رةل  ٱو  فإن  أح 
ي ول  ٱ تي سر منس  ٱ لقوا   الهد  تح 

ي محلّه فمن هد  ل  ٱ يب لغٰى م  حتّ کرؤوس
م ّمريضاً أو  به أًذى ّمن کان منک

يٌة ّمن صياٍم أو  صدقٍة أو   رّأ سه ففد 
 فإذا أمنتم  فمن تمتّع کنس
 تي سر منس  ٱ حّج فمال  ٱى إل عم رةل  ٱبـ
ي فمن لّم  يجد  فصيام ثل  ٱ ثة الهد 
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حّج وسب عٍة إذا رجع تم  ل  ٱ أيّاٍم في
 ن  کلمن لّم  ي کذالاملٌة کعشرٌة  کتل  

له حاضري جدل  ٱ أه   حرامل  ٱ مس 
 شديد هللا لموا  أنّ ع  ٱو هللا قوا  تّ ٱو
هٌر ّمع لوماٌت ش  أ حجّ ل  ٱ  196عقاب ل  ٱ

 الرفث و الحّج فل  ٱ فمن فرض فيهنّ 
حّج وما ل  ٱ جدال في الفسوق و

وتزوّدوا   هللا تف علوا  من  خي ٍر يع لم ه
قون يا تّ ٱوٰى تّق ولٱ زّادلٱ فإّن خي ر

م  کلي س علي    197ل باب ْل  ٱ أو لي
م  کّمن رّبّ اًل جناٌح أن تب تغوا  فض  

 هللا روا  کذ  ٱفـ فإذا أفض تم ّمن  عرفاتٍ 
عرل  ٱ عند ما کروه کذ  ٱو حرامل  ٱ مش 
 نتم ّمن قب له لمنکم  وإن کهدا
ثّم أفيضوا  من  حي ث   198لّين اضّ لٱ

 هللا إنّ  هللا تغ فروا  س  ٱو نّاسلٱ أفاض
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فإذا قضي تم   199غفوٌر رّحيٌم 
 م  ک ابا  م  کرکذک هللا روا  کذ  ٱفـ م  ککّمناس

نّاس من يقول لٱ راً فمنکأو  أشّد ذ
 ّدن يا وما له فيلٱ فياتنا   ربّنا

من هم ّمن و  200قٍ المن  خخرة ئال  ٱ
ّدن يا حسنًة لٱ فياتنا   يقول ربّنا

 حسنًة وقنا عذابخرة ئال  ٱ وفي
ّمّما  لهم  نصيبٌ  کأو لـٰئ  201نّار لٱ
  202حساب ل  ٱ سريع هللاو سبوا  ک
في أيّاٍم ّمع دوداتٍ فمن  هللا روا  کذ  ٱو

إث م علي ه ومن  التعّجل في يو مي ن ف
ٰى قتّ ٱ إث م علي ه لمن التأّخر ف

م  إلي ه کأنّ وا  لمع  ٱو هللا قوا  تّ ٱو
شرون   کنّاس من يع جبلٱ ومن  203تح 
هدلٱ حياةل  ٱ قو له في  هللا ّدن يا ويش 

خصام ل  ٱ ما في قل به وهو ألدّ علٰى 
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ر ض ٱ فيسعٰى ٰى وإذا تولّ   204 ْل 
ل للٱو حر ثل  ٱ کليف سد فيها ويه   نّس 

وإذا قيل   205فساد لٱ يحبّ  ال هللاو
ث م ل  ٱبـ عزّةل  ٱ أخذت ه هللا قتّ ٱ له

به جهنّم ولبئ س   206مهاد ل  ٱ فحس 
ري نف سهلٱ ومن   تغاب  ٱ نّاس من يش 

  207عباد ل  ٱبـ رؤوفٌ  هللاو هللا مر ضات
 خلوا  فيد  ٱوا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها

 تتّبعوا  خطوات الفًّة واکّسل م لٱ
  208م  عدوٌّ ّمبيٌن کّشي طان إنّه للٱ

 مکت   جا فإن زلل تم  ّمن بع د ما
يٌم کعزيٌز ح هللا لموا  أنّ ع  ٱفـ بيّناتل  ٱ

 هللا أن يأ تيهمإاّل هل  ينظرون   209
 ةکل مالئٱ و غمامل  ٱ نفي ظلٍل مّ 

 مورْل  ٱ تر جع هللاى م ر وإلْل  ٱ وقضي
رائيل   210  م  کسل  بني إس 
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بيّنٍة ومن يبّدل   ايةٍ   هم ّمن  اتي نا
 هللا ت ه فإنّ  جا من بع د ما هللا نع مة
زيّن للّذين   211عقاب ل  ٱ شديد

خرون منلٱ حياةل  ٱ فروا  ک  ّدن يا ويس 
 و ا  قتّ ٱ ذينلّ ٱووا  امن ذين لّ ٱ

ير زق من  هللاو قيامةل  ٱ فو قهم  يو م
نّاس لٱ انک  212بغي ر حسابٍ   يشا

نّبيّين لٱ هللا أّمًة واحدًة فبعث
 مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم

نّاس لٱ م بي نکحّق ليح  ل  ٱبـ تابکل  ٱ
تلف فيه خ  ٱ تلفوا  فيه وماخ  ٱ فيما
 جا ذين أوتوه من بع د مالّ ٱإاّل 
 هللاى ياً بي نهم  فهدبيّنات بغ  ل  ٱ ت هم
تلفوا  فيه خ  ٱ لماوا  امن ذين لّ ٱ
دي من يشا هللاو حّق بإذ نهل  ٱ من   يه 

تقيٍم إلٰى  أم  حسب تم    213صراٍط ّمس 
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خلوا    م ّمثلکجنّة ولّما يأ تل  ٱ أن تد 
 م ّمّست همکذين خلو ا  من قب للّ ٱ
ٰى وزل زلوا  حتّ   ضّرّالٱو  بأ سال  ٱ

معه وا  امن ن ذيلّ ٱو رّسوللٱ يقول
قريٌب  هللا إّن نص رأال  هللا نص رٰى مت

ألون  214 ماذا ينفقون قل  ما  کيس 
 أنفق تم ّمن  خي ٍر فلل والدي ن

 ينکمسال  ٱوٰى يتامل  ٱو ق ربينْل  ٱو
ّسبيل وما تف علوا  من  خي ٍر لٱ نب  ٱو

 مکتب علي  ک  215به عليٌم  هللا فإنّ 
 أنٰى م  وعسکر ٌه لّ کقتال وهو ل  ٱ
أن ٰى م  وعسکرهوا  شي ئاً وهو خي ٌر لّ کت

يع لم  هللاو م  کتحبّوا  شي ئاً وهو شرٌّ لّ 
ألون  216تع لمون  الوأنتم    عن کيس 

رلٱ حرام قتاٍل فيه قل  قتاٌل ل  ٱ ّشه 
ٌر بهکو هللا بيٌر وصدٌّ عن سبيلکفيه   ف 
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جدل  ٱو له من ه ل  ٱ مس  راج أه  حرام وإخ 
 بر منکفت نة أل  ٱو هللا بر عندکأ
حتّٰى  م  کيزالون يقاتلون القت ل ول  ٱ

تطاعوا  ومن س  ٱ م  إنکم  عن دينکيردّو
م  عن دينه فيمت  وهو کير تدد  من

مالهم  في کأو لـٰئافٌر فک  حبطت  أع 
 أص حاب کأو لـٰئخرة وئال  ٱو ّدن يالٱ
 إنّ   217نّار هم  فيها خالدون لٱ
ذين هاجروا  لّ ٱووا  امن ذين لّ ٱ

ير جون  کأو لـٰئ هللا سبيل وجاهدوا  في
مت   218غفوٌر رّحيٌم  هللاو هللا رح 

ألون مي سر قل  ل  ٱو خم رل  ٱ عن کيس 
بيٌر ومنافع للنّاس کفيهما إث ٌم 
بر من نّف عهما کوإث مهما أ
ألون  عف ول  ٱ ماذا ينفقون قل کويس 

م  کلعلّ يات ئال  ٱ مکل هللا يبيّن کذالک
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 ّدن يالٱ في  219رون کتتف
ألونائل  ٱو ٰى يتامل  ٱ عن کخرة ويس 

ٌح لّهم  خي ٌر وإن  تخالطوهم  القل  إص  
وان  مف سد منل  ٱ يع لم هللاو م  کفإخ 

نت هللا  شا مص لح ولو  ل  ٱ  هللا م  إنّ کْلع 
 حوا  کتن الو  220يٌم کعزيٌز ح

رل  ٱ يؤ مّن وْلمٌة ّمؤ منٌة ٰى ات حتّ کمش 
ر جبت  کخي ٌر ّمن ّمش   الم  وکٍة ولو  أع 

يؤ منوا  ٰى ين حتّ کمشرل  ٱ وا  حکتن
ر ولو   کولعب ٌد ّمؤ مٌن خي ٌر ّمن ّمش 

جب ئم  کأع  عون کأو لـٰ  نّارلٱى إل يد 
عوا   هللاو مغ فرة ل  ٱو جنّةل  ٱى إل يد 

للنّاس لعلّهم   اياته  بإذ نه ويبيّن
ألون  221رون کيتذ  عن کويس 
 تزلوا  ع  ٱفـ محيض قل  هو أًذىل  ٱ
 تق ربوهنّ  المحيض ول  ٱ في  نّسالٱ
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يط هر ن فإذا تطّهر ن فأ توهّن من  حتّٰى 
تّوّابين لٱ يحبّ  هللا إنّ  هللا مکحي ث أمر

م  حر ٌث کؤانس  222متطّهرين ل  ٱ ويحبّ 
شئ تم  وقّدموا  أنّٰى  م  کحر ثوا  فأ ت م  کلّ 

م کلموا  أنّ ع  ٱو هللا قوا  تّ ٱو م  کْلنفس
 الو  223مؤ منين ل  ٱ قوه وبّشرالمّ 

علوا   م  أن تبرّوا  کعر ضًة ّْلي مان هللا تج 
 هللاو نّاسلٱ وتتّقوا  وتص لحوا  بي ن

 هللا مکيؤاخذاّل   224سميٌع عليٌم 
م کن يؤاخذکٰـ م  ولکأي مان لّغ و فيلٱبـ

غفوٌر حليٌم  هللاو م  کسبت  قلوبکبما 
ئهم  نّسا لّلّذين يؤ لون من  225

 فإنّ وا   اهٍر فإن  فش  أ تربّص أر بعة
 وإن  عزموا    226وٌر رّحيٌم غف هللا
  227سميٌع عليٌم  هللا ق فإنّ الطّ لٱ
ثة المطلّقات يتربّص ن بأنفسهّن ثل  ٱو



56 

 

تم ن ما کيحّل لهّن أن ي الو  قرو
 ّن يؤ منّ کفي أر حامهّن إن  هللا خلق
وبعولتهّن أحّق خر ئال  ٱل يو م ٱوّلّل ٱبـ

حاً الإن  أرادوا  إص   کذالبردّهّن في 
مع روف ل  ٱبـ ذي علي هنّ لّ ٱ ولهّن مث ل

عزيٌز  هللاو وللرّجال علي هّن درجةٌ 
 کق مرّتان فإم ساالطّ لٱ  228يٌم کح

ساٍن و ريٌح بإح  يحّل  البمع روٍف أو  تس 
تي تموهّن ا  م  أن تأ خذوا  مّماکل

 يقيما حدوداّل أن يخافا أإاّل شي ئاً 
تم  أ هللا  الف هللا يقيما حدوداّل فإن  خف 

 کتدت  به تل  ف  ٱ ما فيماجناح علي ه
تع تدوها ومن يتعّد  الف هللا حدود
  229ظّالمون لٱ هم کأو لـٰئف هللا حدود

حتّٰى  تحّل له من بع د الفإن طلّقها ف
 الح زو جاً غي ره فإن طلّقها فکتن
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جناح علي هما أن يتراجعا إن ظنّا 
 هللا حدود کوتل   هللا أن يقيما حدود

وإذا   230يبيّنها لقو ٍم يع لمون 
فبلغ ن أجلهّن   لنّساٱ طلّق تم
وهّن بمع روٍف أو  سرّحوهّن کفأم س

وهّن ضراراً کتم س البمع روٍف و
فقد  ظلم  کذاللّتع تدوا  ومن يف عل  

 هزواً  هللا ايات ا  تتّخذو النف سه و
م  وما أنزل کعلي   هللا روا  نع متکذ  ٱو

م کمة يعظکحل  ٱو تابکل  ٱ م  ّمنکعلي  
ّل کب هللا لموا  أنّ ع  ٱو هللا وا  قتّ ٱو به
  نّسالٱ وإذا طلّق تم  231عليٌم   شي  

تع ضلوهّن أن  الفبلغ ن أجلهّن ف
ن أز واجهّن إذا تراضو ا  بي نهمکين  ح 
ان کيوعظ به من  کذالمع روف ل  ٱبـ
خر ئال  ٱل يو م ٱوّلّل ٱبـ م  يؤ منکمن
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يع لم  هللاو م  وأط هرکلٰى کأز   م  کذال
والدات ل  ٱو  232ع لمون ت الوأنتم  

املي ن لمن  کدهّن حو لي ن الير ضع ن أو  
ى رّضاعة وعللٱ أراد أن يتمّ 

وتهنّ کمو لود له رز قهّن ول  ٱ  س 
ٌس کت المع روف ل  ٱبـ عها إاّل لّف نف   الوس 
مو لوٌد لّه  الدٌة بولدها ولاو رّ اتض

فإن   کذالوارث مث ل ل  ٱى بولده وعل
ن هما عن تراضٍ مّ اًل أرادا فصا
جناح علي هما وإن   الوتشاوٍر ف

تر ضعوا  أو    الم  فکدالأردتّم  أن تس 
 تي تما  م  إذا سلّم تم ّماکجناح علي  

 لموا  أنّ ع  ٱو هللا قوا  تّ ٱو مع روفل  ٱبـ
ذين لّ ٱو  233بما تع ملون بصيٌر  هللا

م  ويذرون أز واجاً کيتوفّو ن من
هٍر ش  أ يتربّص ن بأنفسهّن أر بعة
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راً  جناح  الفإذا بلغ ن أجلهّن ف وعش 
 م  فيما فعل ن في أنفسهنّ کعلي  
بما تع ملون خبيٌر  هللاو مع روفل  ٱبـ

م  فيما عرّض تم کجناح علي   الو  234
ننتم  في کأو  أ  نّسالٱ به من  خط بة

رونهّن کم  ستذ  کأنّ  هللا م  علمکأنفس
أن إاّل تواعدوهّن سرّاً اّل  نکولٰـ 

تع زموا   الروفاً وّمع  اًل تقولوا  قو  
تاب کل  ٱ يب لغحتّٰى  احکنّ لٱ عق دة
يع لم ما في  هللا لموا  أنّ ع  ٱو أجله
 هللا لموا  أنّ ع  ٱو ذروهح  ٱفـ م  کأنفس

م  إن کجناح علي  اّل   235غفوٌر حليٌم 
أو   ما لم  تمّسوهنّ   نّسالٱ طلّق تم

ى عل تف رضوا  لهّن فريضًة ومتّعوهنّ 
ره ق تر قدمل  ٱى موسع قدره وعلل  ٱ

ى عل مع روف حّقاً ل  ٱبـ متاعاً 
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سنين ل  ٱ وإن طلّق تموهّن من   236مح 
قب ل أن تمّسوهّن وقد  فرض تم  لهّن 

أن إاّل فريضًة فنص ف ما فرض تم  
 ذي بيده عق دةلّ ٱ يع فون أو  يع فو

وکنّ لٱ ٰى اح وأن تع فوا  أق رب للتّق 
بما  هللا م  إنّ کفض ل بي نل  ٱ تنسوا   الو

ى عل حافظوا    237ون بصيٌر تع مل
طل  ٱ الصّلٰوةصّلوات ولٱ  وقوموا  ٰى وس 

تم  فرجا  238قانتين ّلّل  اًل فإن  خف 
 روا  کذ  ٱفـ باناً فإذا أمنتم  کأو  ر

ونوا  تع لمون کم ّما لم  تکما علّمک هللا
م  ويذرون کذين يتوفّو ن منلّ ٱو  239

ى إل أز واجاً وصيًّة ّْلز واجهم ّمتاعاً 
ن فحو  ل  ٱ راجٍ فإن  خرج   الل غي ر إخ 

 م  في ما فعل ن فيکجناح علي  
يٌم کعزيٌز ح هللاو أنفسهّن من ّمع روفٍ 
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مع روف ل  ٱبـ ولل مطلّقات متاعٌ   240
 کذالک  241متّقين ل  ٱى عل حّقاً 
م  تع قلون کلعلّ  اياته  م  کل هللا يبيّن
ذين خرجوا  من لّ ٱى إل ألم  تر  242

مو ت فقال ل  ٱ رديارهم  وهم  ألوٌف حذ
ياهم  إنّ  هللا لهم  هللا موتوا  ثّم أح 

 ثرکأ نّ کولٰـ نّاس لٱى عل لذو فض لٍ 
وقاتلوا  في   243رون کيش   النّاس لٱ

سميٌع عليٌم  هللا لموا  أنّ ع  ٱو هللا سبيل
قر ضاً  هللا ذي يق رضلّ ٱ ّمن ذا  244

 ثيرةً کحسناً فيضاعفه له أض عافاً 
 245ه تر جعون يق بض ويب سط وإلي   هللاو
مإل من بني ل  ٱى إل ألم  تر 

رائيل من بع د  إذ  قالوا  موسٰى إس 
اً نّقاتل  کعث  لنا ملب  ٱ لنبّيٍ لّهم
تب کقال هل  عسي تم  إن  هللا في سبيل
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تقاتلوا  قالوا  اّل قتال أل  ٱ مکعلي  
وقد   هللا نقاتل في سبيلاّل وما لنا أ

نا من ديارنا وأب ن رج   نا فلّماائأخ 
اًل قليإاّل قتال تولّو ا  ل  ٱ تب علي همک

  246ظّالمين لٱبـ عليمٌ  هللاو ّمن هم  
م  کقد  بعث ل هللا وقال لهم  نبيّهم  إنّ 

 ون لهکيأنّٰى  ا  اً قالوکطالوت مل
ن أحقّ  کمل  ل  ٱ  کمل  ل  ٱبـ علي نا ونح 

مال قال ل  ٱ من ه ولم  يؤ ت سعًة ّمن
طًة م  وزاده بس  کطفاه علي  ص  ٱ هللا إنّ 
مل  ٱو عل مل  ٱ في ه کيؤ تي مل   هللاو جس 

  247واسٌع عليٌم  هللاو  من يشا
ه أن کمل   اية  بيّهم  إنّ وقال لهم  ن

ينٌة ّمن کتّابوت فيه سلٱ مکيأ تي
 و موسىٰ ل ا  کم  وبقيٌّة ّمّما ترکرّبّ 
ملها إّن في  ةکل مالئٱ ل هارون تح 
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نتم ّمؤ منين کم  إن کيًة لّ ئال کذال
جنود ل  ٱبـ ا فصل طالوتفلمّ   248

م بنهٍر فمن شرب کمب تلي هللا قال إنّ 
من ه فلي س منّي ومن لّم  يط عم ه فإنّه 

ترف غر فًة بيده غ  ٱ منإاّل منّي 
ّمن هم  فلّما اًل قليإاّل فشربوا  من ه 

معه وا  امن ذين لّ ٱو جاوزه هو
يو م بجالوت ل  ٱ طاقة لنا القالوا  

أنّهم  ذين يظنّونلّ ٱ وجنوده قال
م ّمن فئٍة قليلٍة غلبت  ک هللا ا  قوالمّ 

 مع هللاو هللا ثيرًة بإذ نکفئًة 
ولّما برزوا    249صّابرين لٱ

لجالوت وجنوده قالوا  ربّنا أف رغ  
 أق دامنا علي نا صب راً وثبّت  

  250افرين کل  ٱ قو مل  ٱى عل صر نانٱو
وقتل داوود  هللا فهزموهم بإذ ن
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مة کحل  ٱو کمل  ل  ٱ هللا تاها و جالوت
 هللا دف ع الولو    وعلّمه مّما يشا

ضٍ لّفسدتلٱ ر ض ْل  ٱ نّاس بع ضهم  ببع 
  251عالمين ل  ٱى عل ذو فض لٍ  هللا نّ کولٰـ 
حّق ل  ٱبـ کنت لوها علي   هللا ايات  کتل  
 کتل    252مر سلين ل  ٱ لمن کوإنّ 
ضٍ ّمن هم علٰى  رّسل فّضل نا بع ضهم  لٱ بع 

 ع بع ضهم  درجاتٍ وورف هللا لّمکّمن 
بيّنات ل  ٱ ن مر يمب  ٱى عيس اتي نا

ناه بروح  هللا  شا قدس ولو  ل  ٱ وأيّد 
ذين من بع دهم ّمن بع د لّ ٱ تتلق  ٱ ما
تلفوا  خ  ٱ نکولٰـ بيّنات ل  ٱ ت هم جا ما

 فر ولو  کومن هم ّمن  امن فمن هم ّمن  
يف عل  هللا نّ کولٰـ تتلوا  ق  ٱ ما هللا  شا

 ذين لّ ٱ أيّهايا   253ما يريد 
م ّمن کأنفقوا  مّما رزق ناوا  امن
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 البي ٌع فيه واّل قب ل أن يأ تي يو ٌم 
 افرون همکل  ٱو شفاعةٌ  الخلٌّة و

 هوإاّل  إلـٰه ال هللا  254ظّالمون لٱ
نو ٌم  التأ خذه سنٌة و القيّوم ل  ٱ حيّ ل  ٱ

ر ض ٱ ّسماوات وما فيلٱ لّه ما في ْل 
فع عن ده لّ ٱ من ذا بإذ نه  إالّ ذي يش 

يع لم ما بي ن أي ديهم  وما خل فهم  
 بماإاّل ّمن  عل مه   يحيطون بشي   الو
ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ ر سيّهکوسع   شا
 عليّ ل  ٱ يؤوده حف ظهما وهو الو
ّدين لٱ راه فيکإ ال  255عظيم ل  ٱ

د منلٱ قد تّبيّن  فر  کغّي فمن  يل  ٱ رّش 
 کتم سس  ٱ فقدّلّل ٱبـ طّاغوت ويؤ منلٱبـ
 فصام لهانٱ ال ل وث قىٰ ٱ عر وةل  ٱبـ
 ذين لّ ٱ وليّ  هللا  256سميٌع عليٌم  هللاو

رجهم ّمنوا  امن ى إل ظّلماتلٱ يخ 
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 ؤهمأو ليا فروا  کذين لّ ٱو نّورلٱ
رجونهم ّمنلٱ ى إل نّورلٱ طّاغوت يخ 
نّار هم  لٱ أص حاب کأو لـٰئظّلمات لٱ

ى إل ألم  تر  257فيها خالدون 
  بّه أن  هيم في رإب را حاجّ ذي لّ ٱ
إذ  قال إب راهيم  کمل  ل  ٱ هللا تاها

يلّ ٱ ربّي أنا   ي ويميت قالذي يح 
يـي وأميت قال إب راهيم فإنّ   هللا أح 

رق فأ ت بها ل  ٱ ّشم س منلٱبـ يأ تي مش 
 ال هللاو فرکذي لّ ٱ مغ رب فبهتل  ٱ من

دي أو    258ظّالمين لٱ قو مل  ٱ يه 
 ويةٌ قر يٍة وهي خاعلٰى  مرّ  لّذيٱـک

يـي أنّٰى  عروشها قالعلٰى   هللا هـٰذهيح 
مئة عاٍم ثّم  هللا بع د مو تها فأماته

م  لبث ت قال لبث ت يو ماً کبعثه قال 
 أو  بع ض يو ٍم قال بل لّبث ت مئة عامٍ 
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لم   کوشراب کطعامإلٰى  ظر  نٱفـ
عل کحمارإلٰى  ظر  نٱو يتسنّه     کولنج 
ف ي  کظام ل عٱى إل ظر  نٱو لّلنّاس ايةً 

ماً فلّما کننشزها ثّم ن سوها لح 
لم أنّ  ّل کعلٰى  هللا تبيّن له قال أع 

يم وإذ  قال إب راه  259قديٌر   شي  
ىکرّب أرني  قال ٰى مو تل  ٱ ي ف تح 

لّيط مئّن  نکولٰـ بلٰى  أولم  تؤ من قال
طّي ر لٱ قل بي قال فخذ  أر بعًة ّمن

ّل جبٍل کعلٰى  عل  ج  ٱ ثمّ  کفصر هّن إلي  
 سع ياً  کعهّن يأ تيند  ٱ اً ثمّ  ّن جز  ّمن ه
 ّمثل  260يٌم کعزيٌز ح هللا لم  أنّ ع  ٱو
 هللا ذين ينفقون أم والهم  في سبيللّ ٱ
ّل کمثل حبٍّة أنبتت  سب ع سنابل في ک

يضاعف لمن  هللاو سنبلٍة ّمئة حبّةٍ 
ذين لّ ٱ  261واسٌع عليٌم  هللاو  يشا
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 الثّم  هللا ينفقون أم والهم  في سبيل
أًذى  الت بعون ما أنفقوا منّاً وي

رهم  عند ربّهم  و خو ٌف  اللّهم  أج 
زنون  العلي هم  و قو ٌل   262هم  يح 

ّمع روٌف ومغ فرٌة خي ٌر ّمن صدقٍة 
يا   263غنيٌّ حليٌم  هللاو يت بعها أًذى

تب طلوا   الوا  امن ذين لّ ٱ أيّها
ينفق  لّذيٱـکٰى ذْل  ٱو منّ ل  ٱبـ مکصدقات

ّلّل ٱبـ يؤ من النّاس ولٱ  ائماله ر
مثل صف واٍن کفمثله خر ئال  ٱل يو م ٱو

ه کعلي ه تراٌب فأصابه وابٌل فتر
ّمّما   شي  علٰى  يق دروناّل صل داً 

دي ال هللاو سبوا  ک افرين کل  ٱ قو مل  ٱ يه 
 ذين ينفقون أم والهملّ ٱ ومثل  264
وتث بيتاً ّمن   هللا مر ضات  تغاب  ٱ

برب وٍة أصابها مثل جنٍّة کأنفسهم  
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لها ضع في ن فإن لّم  کتت  أئاوابٌل ف
بما تع ملون  هللاو يصب ها وابٌل فطلٌّ 

ون له کم  أن تکأيودّ أحد  265بصيٌر 
ري من  نابٍ تج  جنٌّة ّمن نّخيٍل وأع 

تها  لّ کن هار له فيها من ْل  ٱ تح 
بر وله ذرّيٌّة کل  ٱ ثّمرات وأصابهلٱ

صاٌر فيه نارٌ   ضعفا  فأصابها إع 
 مکل هللا يبيّن کذالکترقت  ح  ٱفـ
يا   266رون کم  تتفکلعلّ يات ئال  ٱ

أنفقوا  من وا  امن ذين لّ ٱ أيّها
نا لکطيّبات ما  رج  م کسب تم  ومّما أخ 

ر ض ٱ ّمن خبيث من ه ل  ٱ تيّمموا   الوْل 
تم ب أن إاّل خذيه ئاتنفقون ولس 

غنيٌّ  هللا لموا  أنّ ع  ٱو تغ مضوا  فيه
فق ر ل  ٱ مکطان يعدّشي  لٱ  267حميٌد 
شال  ٱبـ مکويأ مر م کيعد هللاو  فح 
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واسٌع عليٌم  هللاواًل ّمغ فرًة ّمن ه وفض  
ومن   مة من يشاکحل  ٱ يؤتي  268
ثيراً کمة فقد  أوتي خي راً کحل  ٱ يؤ ت

  269ل باب ْل  ٱ أو لوا  إاّل ر کوما يذّ 
وما أنفق تم ّمن نّفقٍة أو  نذر تم ّمن 

ٍر فإنّ  لمه وما للظّالمين يع   هللا نّذ 
صّدقات لٱ إن تب دوا    270من  أنصاٍر 

فوها وتؤ توها  فنعّما هي وإن تخ 
م کّفر عنکم  ويکفهو خي ٌر لّ   فقرال  ٱ

بما تع ملون خبيٌر  هللاو م  کّمن سيّئات
 هللا نّ کولٰـ هداهم   کلّي س علي    271

دي من يشا وما تنفقوا  من  خي ٍر   يه 
  تغاب  ٱاّل إم  وما تنفقون کفألنفس

ه وما تنفقوا  من  خي ٍر يوّف  هللا وج 
  272تظ لمون  الم  وأنتم  کإلي  

 صروا  في سبيلذين أح  لّ ٱ  لل فقرا
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تطيعون ضر باً في ال هللا ر ض ٱ يس  ْل 
سبهم نيال  ٱ يح  تّعّفف لٱ من  جاهل أغ 

ألون التع رفهم بسيماهم   نّاس لٱ يس 
 هللا إل حافاً وما تنفقوا  من  خي ٍر فإنّ 

ذين ينفقون لّ ٱ  273به عليٌم 
نّهار سرّاً لٱو لّي للٱبـ أم والهم

رهم  عند ربّهم  والوع  النيًة فلهم  أج 
زنون  الخو ٌف علي هم  و   274هم  يح 

إاّل يقومون  الرّبا لٱ لونکذين يأ  لّ ٱ
ّشي طان لٱ ذي يتخبّطهلّ ٱ ما يقومک

 بأنّهم  قالوا  إنّما کذال مسّ ل  ٱ من
بي ع ل  ٱ هللا رّبا وأحلّ لٱ ث لبي ع مل  ٱ

عظٌة ّمن ه مو   جا رّبا فمنلٱ وحرّم
 فله ما سلف وأم رهٰى تهنٱفـ رّبّه
 أص حاب کأو لـٰئومن  عاد ف هللاى إل
 يم حق  275نّار هم  فيها خالدون لٱ
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 ال هللاو صّدقاتلٱ رّبا وير بيل  ٱ هللا
 ذين لّ ٱ إنّ   276ّفاٍر أثيٍم کّل کيحّب 
 صّالحات وأقاموا  لٱ وعملوا  وا  امن
رهم   ٰوةکزّ لٱ توا  ا و صّلٰوةلٱ لهم  أج 

هم   الخو ٌف علي هم  و العند ربّهم  و
زنون   ذين لّ ٱ يا أيّها  277يح 

 وذروا  ما بقي من هللا قوا  تّ ٱوا  امن
فإن   278نتم ّمؤ منين کرّبا إن لٱ

 هللا لّم  تف علوا  فأ ذنوا  بحر بٍ ّمن
م  رؤوس کورسوله وإن تب تم  فل

  279تظ لمون  التظ لمون و الم  کأم وال
رٍة فنظرةٌ کوإن  إلٰى  ان ذو عس 

م  إن کمي سرٍة وأن تصّدقوا  خي ٌر لّ 
قوا  يو ماً تّ ٱو  280نتم  تع لمون ک

ّل کٰى ثّم توفّ  هللاى إل تر جعون فيه
سٍ ّما    281يظ لمون  السبت  وهم  کنف 
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إذا وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها
 أجٍل ّمسمًّىإلٰى  م بدي نٍ تداينت

 اتبٌ کم  کتب بّي نکتبوه ول يکٱفـ
ل ول  ٱبـ ما کتب کاتٌب أن  يکيأ ب  العد 

 ذي علي هلّ ٱ تب  ول يم للکفل ي هللا علّمه
يب خس  من ه  الربّه و هللا حّق ول يتّقل  ٱ

حّق ل  ٱ ذي علي هلّ ٱ انکإن شي ئاً ف
تطيع أن  السفيهاً أو  ضعيفاً أو   يس 

لل  ٱبـ فل يم لل  وليّه يمّل هو  عد 
هدوا  شهيدي ن من رّجالس  ٱو م  فإن کتش 

رأتان م  ٱو ونا رجلي ن فرجلٌ کلّم  ي
أن تضّل   ّشهدالٱ مّمن تر ضو ن من

داهما فتذإ داهماکح  رْل  ٱ ر إح   الوٰى خ 
 الإذا ما دعوا  و  ّشهدالٱ يأ ب

أمو ا  أن ت  بيراً کأو  ه صغيراً تبوکتس 
 هللا ق سط عندأ م  کذالأجله إلٰى 
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تر تابوا  اّل أٰى وأق وم للّشهادة وأد ن
ون تجارًة حاضرًة کأن تإاّل 

م  جناٌح کم  فلي س علي  کتديرونها بي ن
هدو ا  إذا تبايع تم  ش  أو تبوهاکتاّل أ
شهيٌد وإن  الاتٌب وکرّ ايض الو

 هللا قوا  تّ ٱو م  کتف علوا  فإنّه فسوٌق ب
  282ليٌم ع  ّل شي  کب هللاو هللا مکويعلّم
سفٍر ولم  تجدوا  علٰى  نتم  کوإن 

اتباً فرهاٌن ّمق بوضٌة فإن  أمن ک
ؤ تمن ٱذي لّ ٱ م بع ضاً فل يؤدّ کبع ض

 تموا  کت الربّه و هللا أمانته ول يتّق
ثٌم ا  تم ها فإنّهکّشهادة ومن يلٱ

  283بما تع ملون عليٌم  هللاو قل به
ر ض ٱ ّسماوات وما فيلٱ ّلّلّ ما في ْل 

م  أو  کتب دوا  ما في أنفس وإن
فوه يحاسب   فيغ فر لمن  هللا م بهکتخ 
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ّل کعلٰى  هللاو  ويعّذب من يشا  يشا
رّسول بما لٱ امن   284قديٌر   شي  

 لٌّ کمؤ منون ل  ٱو أنزل إلي ه من رّبّه
 التبه ورسله کته وکئومالّلّل ٱبـ امن

نفرّق بي ن أحٍد ّمن رّسله وقالوا  
 کربّنا وإلي   کرانسمع نا وأطع نا غف  

إاّل نف ساً  هللا لّفکي ال  285مصير ل  ٱ
عها لها ما   سبت  وعلي ها ماکوس 

نا إن نّسينا  التسبت  ربّنا کٱ تؤاخذ 
طأ نا ربّنا و مل  علي نا  الأو  أخ  تح 

ذين من لّ ٱى عل ما حمل تهکإص راً 
طاقة  التحّمل نا ما  القب لنا ربّنا و

 لنافر  غ  ٱو ف عنّاع  ٱو لنا به
ى عل صر نانٱفـ ناالحم نا أنت مو  ر  ٱو
  286افرين کل  ٱ قو مل  ٱ

 ل عمرانا  سوره 3 
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م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 حيّ ل  ٱ هوإاّل  إلـٰه ال هللا  1الم 
 تابکل  ٱ کنزّل علي    2قيّوم ل  ٱ
 حّق مصّدقاً لّما بي ن يدي ه وأنزلل  ٱبـ
من قب ل هًدى   3نجيل ل  ٱو تّو راةلٱ

ذين لّ ٱ فر قان إنّ ل  ٱ اس وأنزللّلنّ 
 لهم  عذاٌب شديدٌ  هللا ياتئابفروا  ک
 ال هللا إنّ   4تقاٍم نٱ عزيٌز ذو هللاو

ف ر ض ٱ في  علي ه شي  ٰى يخ  في  الوْل 
 م  فيکذي يصوّرلّ ٱ هو  5  لّسماٱ
 هوإاّل  إلـٰه ال  ي ف يشاکر حام ْل  ٱ
أنزل لّذي ٱ هو  6يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ

ماٌت هّن کّمح   اياتٌ  من ه  تابکل  ٱ کعلي  
 تاب وأخر متشابهاٌت فأّماکل  ٱ أمّ 
ذين في قلوبهم  زي ٌغ فيتّبعون ما لّ ٱ

  تغاب  ٱو فت نةل  ٱ  تغاب  ٱ تشابه من ه
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 هللاإاّل تأ ويله وما يع لم تأ ويله 
 عل م يقولون ل  ٱ رّاسخون فيلٱو

ر کلٌّ ّمن  عند ربّنا وما يذّ کبه  امنّا
تزغ   الربّنا   7باب ل  ْل  ٱ أو لوا  إاّل 

قلوبنا بع د إذ  هدي تنا وهب  لنا 
مًة إنّ  کمن لّدن   8وّهاب ل  ٱ أنت کرح 
ري ب اّل نّاس ليو ٍم لٱ جامع کربّنا إنّ 
لف ال هللا فيه إنّ   إنّ   9ميعاد ل  ٱ يخ 

فروا  لن تغ ني عن هم  کذين لّ ٱ
شي ئاً  هللا دهم ّمنالأو   الأم والهم  و

  دأ بک  10نّار لٱ دهم  وقو کأو لـٰئو
 ّذبوا  کذين من قب لهم  لّ ٱو فر عو نال 

 هللاو بذنوبهم   هللا فأخذهمبئاياتنا 
فروا  کقل لّلّذين   11عقاب ل  ٱ شديد

 جهنّم وبئ سإلٰى  ستغ لبون وتح شرون
في  ايةٌ   م  کان لکقد    12مهاد ل  ٱ
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 تقتا فئٌة تقاتل في سبيلل  ٱ فئتي ن
نهم ّمث لي هم  افرٌة يرو  کٰى وأخ ر هللا

  يؤيّد بنص ره من يشا هللاو عي نل  ٱ رأ ي
ب صار ْل  ٱ لعب رًة ّْلو لي کذالإّن في 

من  ّشهواتلٱ زيّن للنّاس حبّ   13
 قناطيرل  ٱو بنينل  ٱو  لنّساٱ
 فّضةل  ٱو ّذهبلٱ مقنطرة منل  ٱ
حر ث ل  ٱو ن عامْل  ٱو مسوّمةل  ٱ خي لل  ٱو

 هللاو ّدن يالٱ حياةل  ٱ متاع کذال
نعن م کقل  أؤنبّئ  14ب ئامل  ٱ ده حس 

عند تّقو ا  ٱ للّذين م  کذال بخي ٍر ّمن
تها ري من تح  ن هار ْل  ٱ ربّهم  جنّاٌت تج 

خالدين فيها وأز واٌج ّمطّهرٌة 
عباد ل  ٱبـ بصيرٌ  هللاو هللا ورض واٌن ّمن

 ذين يقولون ربّنا إنّنا لّ ٱ  15
فر  لنا ذنوبنا وقنا غ  ٱفـ امنّا
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 صّابرينلٱ  16نّار لٱ عذاب
 منفقينل  ٱو قانتينل  ٱو صّادقينلٱو
تغ فرينل  ٱو حار ْل  ٱبـ مس   هللا شهد  17س 

ة کئالمل  ٱو هوإاّل  إلـٰه الأنّه 
ط ل  ٱبـ ماً ائعل م قل  ٱ وأو لوا    القس 

 إنّ   18يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ هوإاّل  إلـٰه
 تلفخ  ٱ م وماالس  ل  ٱ هللا ّدين عندلٱ
من بع د  إالّ تاب کل  ٱأوتوا  ذين لّ ٱ
عل م بغ ياً بي نهم  ومن ل  ٱ هم جا ما
 سريع هللا فإنّ  هللا ياتئابفر  کي
لم ت  کّجوافإن  ح  19حساب ل  ٱ فقل  أس 

هي بعن وقل لّلّذين تّ ٱ ومنّلّل  وج 
لم تم  أ  ّميّينْل  ٱو تابکل  ٱأوتوا   س 

لموا  فقد وّإن  و ا  تده  ٱ فإن  أس 
 هللاو غالبل  ٱ کتولّو ا  فإنّما علي  

ذين لّ ٱ إنّ   20عباد ل  ٱبـ بصيرٌ 
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 ويق تلون هللا ياتئابفرون کي
 لّذينٱ نّبيّين بغي ر حّقٍ ويق تلونلٱ

ط منل  ٱبـ يأ مرون نّاس فبّشر هم لٱ قس 
ذين لّ ٱ کأو لـٰئ  21بعذابٍ أليٍم 

مالهم  في  ّدن يالٱ حبطت  أع 
  22خرة وما لهم ّمن نّاصرين ئال  ٱو

نصيباً  أوتوا  ذين لّ ٱى إل ألم  تر
عو نکل  ٱ ّمن  هللا تابکإلٰى  تاب يد 
فريٌق ّمن هم  ٰى م بي نهم  ثّم يتولّ کليح  

بأنّهم   کذال  23وهم ّمع رضون 
أيّاماً إاّل نّار لٱ قالوا  لن تمّسنا

ّمع دوداتٍ وغرّهم  في دينهم ّما 
ي ف إذا کف  24انوا  يف ترون ک

ري ب فيه ووفّيت  اّل جمع ناهم  ليو ٍم 
  25يظ لمون  السبت  وهم  کسٍ ّما ّل نف  ک

 تؤ تي کمل  ل  ٱ کّم مالالله قل
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مّمن  کمل  ل  ٱ عتن زو  من تشا کمل  ل  ٱ
  وتذّل من تشا  وتعزّ من تشا  تشا
قديٌر   ّل شي  کعلٰى  کخي ر إنّ ل  ٱ کبيد
 هار وتولجلنّ ٱ لّي ل فيلٱ تولج  26
 حّي منل  ٱ لّي ل وتخ رجلٱ نّهار فيلٱ
رجل  ٱ حّي ل  ٱ ت منميّ ل  ٱ ميّت وتخ 

اّل   27بغي ر حسابٍ   وتر زق من تشا
  افرين أو لياکل  ٱ مؤ منونل  ٱ يتّخذ
 کذالمؤ منين ومن يف عل  ل  ٱ نمن دو

أن تتّقوا  إاّل   في شي   هللا فلي س من
ى نف سه وإل هللا مکمن هم  تقاًة ويحّذر

فوا  ما في   28مصير ل  ٱ هللا قل  إن تخ 
ويع لم  هللا لم هم  أو  تب دوه يع  کصدور

 هللاو ر ضْل  ٱ ّسماوات وما فيلٱ ما في
ّل کيو م تجد   29قديٌر   ّل شي  کعلٰى 

ضراً وما  سٍ ّما عملت  من  خي ٍر ّمح  نف 
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تودّ لو  أّن بي نها   عملت  من سو
 هللا مکوبي نه أمداً بعيداً ويحّذر

قل    30عباد ل  ٱبـ رؤوف هللاو نف سه
بعوني تّ ٱـف هللا نتم  تحبّونکإن 
بب    هللاو م  کم  ذنوبکويغ فر  ل هللا مکيح 

 هللا قل  أطيعوا    31غفوٌر رّحيٌم 
 يحبّ  ال هللا رّسول فإن تولّو ا  فإنّ لٱو
دم ا ٰى طفص  ٱ هللا إنّ   32افرين کل  ٱ

 عم رانال  و إب راهيمال  و ونوحاً 
ذرّيًّة بع ضها من   33عالمين ل  ٱى عل
ضٍ   إذ  قالت  34سميٌع عليٌم  هللاو بع 
ما  کرأة عم ران رّب إنّي نذر ت لم  ٱ

 کفي بط ني محرّراً فتقبّل  منّي إنّ 
فلّما   35عليم ل  ٱ ّسميعلٱ أنت

ٰى وضعت ها قالت  رّب إنّي وضع تها أنث
لم بما وضعت  ولي س هللاو ر کذّ لٱ أع 
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وإنّي سّمي تها مر يم وإنّي ٰى نثْل  ٱـک
 ّشي طانلٱ وذرّيّتها من کأعيذها ب

فتقبّلها ربّها بقبوٍل   36رّجيم لٱ
ّفلها کحسٍن وأنبتها نباتاً حسناً و

 ريّاکلّما دخل علي ها زکريّا کز
راب وجد عندها رز قاً قال يا ل  ٱ مح 

قالت  هو من   هـٰذا کلأنّٰى  مر يم
بغي ر   ير زق من يشا هللا إنّ  هللا عند

ريّا ربّه کدعا ز کهنال  37حسابٍ 
ذرّيًّة طيّبًة  کدن  قال رّب هب  لي من لّ 

 فنادت ه  38  ّدعالٱ سميع کإنّ 
 وهو قائٌم يصلّي في ةکل مالئٱ
راب أنّ ل  ٱ يـىٰ  کيبّشر هللا مح   بيح 

وسيّداً وحصوراً  هللا لمٍة ّمنکمصّدقاً ب
 قال ربّ   39صّالحين لٱ ونبيّاً ّمن

 برکل  ٱ ٌم وقد  بلغنيالون لي غکيأنّٰى 
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يف عل  هللا کذالکرأتي عاقٌر قال م  ٱو
  عل لّيج  ٱ قال ربّ   40  ما يشا

نّاس لٱ لّمکتاّل أ کيتا  قال ايةً 
 کر رّبّ کذ  ٱو رم زاً إاّل ثة أيّاٍم الث
  41ار کب  ل  ٱو عشيّ ل  ٱبـ ثيراً وسبّح  ک

 هللا ة يا مر يم إنّ کئالمل  ٱ وإذ  قالت
  نساعلٰى  کطفاص  ٱو کوطّهر کطفاص  ٱ
نتي ق  ٱ يا مر يم  42عالمين ل  ٱ

عين کرّالٱ عي معکر  ٱو جديس  ٱو کلربّ 
غي ب نوحيه ل  ٱ  من  أنبا کذال  43
نت لدي هم  إذ  يل قون کوما  کإلي  
نت کفل مر يم وما کمهم  أيّهم  يالأق  

تصمون   إذ  قالت  44لدي هم  إذ  يخ 
 کيبّشر هللا يا مر يم إنّ  ةکل مالئٱ
مه ٱ لمٍة ّمن هکب ن ب  ٱى مسيح عيسل  ٱس 

خرة ئال  ٱو ن يادّ لٱ مر يم وجيهاً في
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نّاس لٱ لّمکوي  45مقرّبين ل  ٱ ومن
د ول  ٱ في   46صّالحين لٱ ومناًل ه  کمه 

ون لي ولٌد ولم  کيأنّٰى  قالت  ربّ 
ني بشٌر قال لق ما  هللا کذالک يم سس  يخ 

أم راً فإنّما يقول قضٰى إذا   يشا
 تابکل  ٱ ويعلّمه  47ون کن فيکله 
  48نجيل ل  ٱو تّو راةلٱو مةکحل  ٱو

رائيل أنّي قد  إلٰى اًل ورسو بني إس 
لق کيٍة ّمن رّبّ ئام بکجئ ت م  أنّي أخ 
طّي ر فأنفخ لٱ هي ئةکطّين لٱ م ّمنکل

 وأب رئ هللا ون طي راً بإذ نکفيه في
يْل  ٱمه وکْل  ٱ  بإذ نٰى مو تل  ٱ ب رص وأح 
لون وما کم بما تأ  کوأنبّئ هللا

 کذالم  إّن في کتّدخرون في بيوت
  49نتم ّمؤ منين کإن  م  کيًة لّ ئال

تّو راة لٱ ومصّدقاً لّما بي ن يدّي من
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م  کذي حرّم علي  لّ ٱ م بع ضکوْلحّل ل
 هللا قوا  تّ ٱفـ م  کيٍة ّمن رّبّ ئام بکوجئ ت

 م  کربّي وربّ  هللا إنّ   50وأطيعون 
تقيٌم  هـٰذابدوه ع  ٱفـ   51صراطٌ ّمس 

ف ر قال کل  ٱ من هم فلّما أحّس عيسىٰ 
حواريّون ل  ٱ قال هللا ىإل من  أنصاري
ن أنصار هد  ش  ٱو ّللّ ٱبـ امنّا  هللا نح 

لمون  بما  امنّا ربّنا   52بأنّا مس 
تب نا کٱفـ رّسوللٱ بع ناتّ ٱو تأنزل  
 هللا رکروا  ومکوم  53ّشاهدين لٱ مع
 هللا إذ  قال  54رين کمال  ٱ خي ر هللاو

إلّي  کورافع کإنّي متوفّي يا عيسىٰ 
 فروا  وجاعلک ذينلّ ٱ من کومطّهر

 فروا  کذين لّ ٱ فو ق کبعوتّ ٱ ذينلّ ٱ
م  کقيامة ثّم إلّي مر جعل  ٱ يو مإلٰى 
نتم  فيه کم  فيما کم بي نکفأح  
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تلفون  فروا  کذين لّ ٱ فأّما  55تخ 
 ّدن يالٱ فأعّذبهم  عذاباً شديداً في

  56خرة وما لهم ّمن نّاصرين ئال  ٱو
 وعملوا  وا  امن ذين لّ ٱ وأّما

 ال هللاو فيوفّيهم  أجورهم   صّالحاتلٱ
نت لوه  کذال  57ظّالمين لٱ يحبّ 
يم کحل  ٱ رکذّ لٱويات ئال  ٱ من کعلي  
  مثلک هللا عند إّن مثل عيسىٰ   58
ن کّم قال له دم خلقه من ترابٍ ثا
 ن ّمنکت الف کحّق من رّبّ ل  ٱ  59ون کفي
فيه من  کحاجّ فمن    60مم ترين ل  ٱ

 عل م فقل  ل  ٱ من ک جا بع د ما
ع أب نا م  ک نا وأب نا تعالو ا  ند 

م  کم  وأنفسنا وأنفسک نا ونسا ونسا
عل لّع نة ى عل هللا ثّم نب تهل  فنج 

 قصصل  ٱ لهو هـٰذاإّن   61اذبين کل  ٱ
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ٍه  حّق وما من  ل  ٱ  هللا وإنّ  هللاإاّل إلـٰ
فإن   62يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ لهو

  63مف سدين ل  ٱبـ عليمٌ  هللا تولّو ا  فإنّ 
ل قل   إلٰى  تاب تعالو ا  کل  ٱ يا أه 
نع بد اّل م  أکبي ننا وبي ن  مٍة سوالک

ر الو هللاإاّل  يتّخذ  البه شي ئاً و کنش 
فإن  هللا بع ضنا بع ضاً أر باباً ّمن دون

هدوا  بأنّا ش  ٱ تولّو ا  فقولوا  
لمون  ل  64مس  تاب لم کل  ٱ يا أه 

 ّجون في إب راهيم وما أنزلتاتح
 المن بع ده أفإاّل  نجيلل  ٱو تّوراةلٱ

تم    هـٰؤال هاأنتم    65تع قلون  حاجج 
ّجون ام به علٌم فلم تحکفيما ل

يع لم  هللاو م به عل مٌ کفيما لي س ل
ان کما   66تع لمون  الوأنتم  

 نکولٰـ نص رانيّاً  الإب راهيم يهوديّاً و
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لماً وما ک  ان منکان حنيفاً ّمس 
رل  ٱ  نّاسلٱى إّن أو ل  67ين کمش 

 هـٰذابعوه وتّ ٱ بإب راهيم للّذين
 وليّ  هللاووا  امن ذين لّ ٱو نّبيّ لٱ
لائودّت طّ   68مؤ منين ل  ٱ  فٌة ّمن  أه 
إاّل م  وما يضلّون کتاب لو  يضلّونکل  ٱ

عرون  ل  69أنفسهم  وما يش   يا أه 
 هللا ياتئابفرون کتاب لم تکل  ٱ

هدون  ل  70وأنتم  تش  تاب کل  ٱ يا أه 
 تمونکباطل وتل  ٱبـ حقّ ل  ٱ لم تل بسون

وقالت   71حّق وأنتم  تع لمون ل  ٱ
لائطّ   امنوا   تاب کل  ٱ فٌة ّمن  أه 
وا  امن ذين لّ ٱى عل أنزل ذيلّ ٱبـ

ه خره لعلّهم  ا  فروا  کٱو نّهارلٱ وج 
لمن إاّل تؤ منوا   الو  72ير جعون 
أن  هللاى هدٰى هدل  ٱ م  قل  إنّ کتبع دين
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أو   أحٌد ّمث ل ما أوتيتم   يؤ تىٰ 
فض ل ل  ٱ م  قل  إنّ کم  عند ربّ کّجوايح
واسٌع  هللاو  يؤ تيه من يشا هللا بيد

مته من يشا  73عليٌم  تّص برح    يخ 
ومن    74عظيم ل  ٱ فض لل  ٱ ذو هللاو

ل تاب من  إن تأ من ه بقنطاٍر کل  ٱ أه 
ومن هم ّمن  إن تأ من ه  کيؤدّه إلي  
ما دم ت إاّل  کيؤدّه إلي  اّل بديناٍر 

بأنّهم  قالوا   کذال ماً ائي ه قعل
ّميّين سبيٌل ْل  ٱ لي س علي نا في

ذب وهم  يع لمون کل  ٱ هللاى عل ويقولون
دهٰى من  أو فبلٰى   75  قىٰ تّ ٱو بعه 
 إنّ   76متّقين ل  ٱ يحبّ  هللا فإنّ 
دلّ ٱ ترون بعه  وأي مانهم   هللا ذين يش 

ئاًل ثمناً قلي  ق لهم  فيالخ ال کأو لـٰ
ينظر  الو هللا لّمهمکي الوخرة ئال  ٱ
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يهم  کيز القيامة ول  ٱ إلي هم  يو م
وإّن من هم    77ولهم  عذاٌب أليٌم 

تاب کل  ٱبـ لفريقاً يل وون أل سنتهم
 تاب وما هو منکل  ٱ لتح سبوه من

وما  هللا تاب ويقولون هو من  عندکل  ٱ
 هللاى عل ويقولون هللا هو من  عند

ان کما   78ذب وهم  يع لمون کل  ٱ
 مکحل  ٱو تابکل  ٱ هللا بشٍر أن يؤ تيهل
ونوا  کنّبوّة ثّم يقول للنّاس لٱو

ونوا  ک نکولٰـ  هللا عباداً لّي من دون
تاب کل  ٱ نتم  تعلّمونکربّانيّين بما 

رسون کوبما  م  کيأ مر الو  79نتم  تد 
نّبيّي ن لٱو ةکئالمل  ٱ أن تتّخذوا  

ف ر بع د إذ  کل  ٱبـ مکأر باباً أيأ مر
لمون أنتم مّ   هللا وإذ  أخذ  80س 
م ّمن کتي تا  نّبيّي ن لمالٱ ميثاق
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م  رسوٌل ّمصّدٌق ک جا مٍة ثمّ کتابٍ وحک
م  لتؤ منّن به ولتنصرنّه کلّما مع

تم  أ  قال  م  کذالعلٰى  ق رر تم  وأخذ 
هدوا  ش  ٱفـ إص ري قالوا  أق رر نا قال

فمن   81ّشاهدين لٱ م ّمنکوأنا  مع
 هم کلـٰئأو  ف کذالبع د ٰى تولّ 
يب غون  هللا أفغي ر دين  82فاسقون ل  ٱ

لم من في ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ وله أس 
 قل    83ر هاً وإلي ه ير جعون کطو عاً و
وما أنزل علي نا وما ّلّل ٱبـ امنّا

ماعيل  أنزل علىٰ  إب راهيم وإس 
حاق ويع قوب باط وما أوتي ْل  ٱو وإس  س 

 النّبيّون من رّبّهم  لٱوٰى وعيسموسٰى 
ن له  نفرّق بي ن أحٍد ّمن هم  ونح 

لمون  م الس  ل  ٱ ومن يب تغ غي ر  84مس 
 ديناً فلن يق بل من ه وهو في
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ي ف ک  85خاسرين ل  ٱ منخرة ئال  ٱ
دي فروا  بع د إيمانهم  کقو ماً  هللا يه 

هم  جاو رّسول حقٌّ لٱ وشهدوا  أنّ 
دي ال هللاو بيّناتل  ٱ  قو مل  ٱ يه 
ؤهم  أّن جزا کئأو لٰـ   86ظّالمين لٱ

نّاس لٱو ةکل مالئٱ و هللا علي هم  لع نة
معين  يخّفف  الخالدين فيها   87أج 

  88هم  ينظرون  العذاب ول  ٱ عن هم
 کذالذين تابوا  من بع د لّ ٱإاّل 

  89 غفوٌر رّحيٌم هللٱ وأص لحوا  فإنّ 
 فروا  بع د إيمانهم  ثمّ کذين لّ ٱ إنّ 
تهم  ف راً لّن تق بل تو بکدادوا  ز  ٱ
 إنّ   90لّون اضّ لٱ هم کأو لـٰئو
ّفاٌر فلن کوهم   وا  ماتفروا  وکذين لّ ٱ

ر ض ذهباً ْل  ٱ  يق بل من  أحدهم ّمل  
لهم  عذاٌب  کأو لـٰئبه ٰى تدف  ٱ ولو
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لن   91أليٌم وما لهم ّمن نّاصرين 
تنفقوا  مّما ٰى برّ حتّ ل  ٱ تنالوا  

 هللا فإنّ   تحبّون وما تنفقوا  من شي  
 الًّ ان حـکطّعام لٱ لّ ک  92ٌم به علي

رائيل  رائيلإاّل لّبني إس   ما حرّم إس 
 نف سه من قب ل أن تنزّلعلٰى 

 تّو راةلٱبـوا  فأ ت تّو راة قل  لٱ
 فمن  93نتم  صادقين کلوها إن ت  ٱفـ
 کذالذب من بع د کل  ٱ هللاى عل ف ترىٰ ٱ
 قل  صدق  94ظّالمون لٱ هم کأو لـٰئف
إب راهيم حنيفاً  بعوا  ملّةتّ ٱفـ هللا

رل  ٱ ان منکوما  إّن أوّل   95ين کمش 
اً کة مبارکبي ٍت وضع للنّاس للّذي بب

 اياتٌ  فيه   96وهًدى لّل عالمين 
بيّـناٌت ّمقام إب راهيم ومن دخله 

 نّاس حجّ لٱى عل مناً وّللّ ا  انک
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ومن اًل تطاع إلي ه سبيس  ٱ بي ت منل  ٱ
  97عالمين ل  ٱ غنيٌّ عن هللا فر فإنّ ک

ل فرون کتاب لم تکل  ٱ قل  يا أه 
ما علٰى  شهيدٌ  هللاو هللا ياتئاب

ل  98تع ملون  تاب لم کل  ٱ قل  يا أه 
 امن من   هللا تصّدون عن سبيل

 هللا وما  تب غونها عوجاً وأنتم  شهدا
 يا أيّها  99بغافٍل عّما تع ملون 

إن تطيعوا  فريقاً وا  امن ذين لّ ٱ
م کيردّو تابکل  ٱ ذين أوتوا  لّ ٱ ّمن

ي ف کو  100افرين کم  کبع د إيمان
 ايات  م  کعلي  تت لٰى  فرون وأنتم  کت
ّلّل ٱبـ م  رسوله ومن يع تصمکوفي هللا

تقيٍم إلٰى  فقد  هدي   101صراٍط ّمس 
 هللا قوا  تّ ٱوا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها

وأنتم إاّل تموتّن  الحّق تقاته و
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لمون   هللا تصموا  بحب لع  ٱو  102ّمس 
 روا  نع متکذ  ٱو تفرّقوا   اليعاً وجم
داکم  إذ  کعلي   هللا فألّف بي ن   نتم  أع 

واناً کقلوب تم بنع مته إخ  م  فأص بح 
رٍة ّمنعلٰى  نتم  کو نّار لٱ شفا حف 

  م  کل هللا يبيّن کذالکم ّمن ها کفأنقذ
تدون کلعلّ  اياته ن کول ت  103م  ته 

عونکّمن خي ر ل  ٱى إل م  أّمٌة يد 
 مع روف وين هو ن عنل  ٱبـ ويأ مرون

  104مف لحون ل  ٱ هم کأو لـٰئر وکمنل  ٱ
 تفرّقوا  لّذين ٱـک ونوا  کت الو
 هم جا تلفوا  من بع د ماخ  ٱو
لهم  عذاٌب عظيٌم  کأو لـٰئبيّنات ول  ٱ

ودّ وجوٌه   105 يو م تب يّض وجوٌه وتس 
فر تم کودّت  وجوههم  أس  ٱ ذينلّ ٱ فأّما

عذاب بما ل  ٱ م  فذوقوا  کبع د إيمان
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 ذينلّ ٱ وأّما  106فرون کن تم  تک
مةب  ٱ هم   هللا يضّت  وجوههم  ففي رح 

 هللا ايات  کتل    107فيها خالدون 
يريد  هللا حّق ومال  ٱبـ کنت لوها علي  

 ما فيّلّل و  108ظل ماً لّل عالمين 
ر ض ٱ ّسماوات وما فيلٱ  هللاى وإلْل 

نتم  خي ر أّمٍة ک  109مور ْل  ٱ تر جع
رجت  للنّاس تأ مرونأ مع روف ل  ٱبـ خ 

ّلّل ٱبـ ر وتؤ منونکمنل  ٱ وتن هو ن عن
ل امن ولو   ان خي راً کتاب لکل  ٱ أه 

 ثرهمکمؤ منون وأل  ٱ لّهم ّمن هم
أًذى إاّل م  کلن يضرّو  110فاسقون ل  ٱ

 الدبار ثّم ْل  ٱ مکم  يولّوکوإن يقاتلو
ّذلّة لٱ ضربت  علي هم  111ينصرون 

وحب ٍل  هللا بحب ٍل ّمنإاّل وا  أي ن ما ثقف
 هللا بغضٍب ّمنوا   انّاس وبلٱ ّمن
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بأنّهم   کذالنة کمس  ل  ٱ وضربت  علي هم
 ويق تلون هللا ياتئابفرون کانوا  يک
وا  بما عص کذال بغي ر حّقٍ   نبياْل  ٱ
  لي سوا  سوا  112انوا  يع تدون کوّ 

ل  مٌة يت لون ائتاب أّمٌة قکل  ٱ ّمن  أه 
جدون لٱ  ناا  هللا ايات لّي ل وهم  يس 
خر ئال  ٱل يو م ٱوّلّل ٱبـ يؤ منون  113

 مع روف وين هو ن عنل  ٱبـ ويأ مرون
خي رات ل  ٱ ر ويسارعون فيکمنل  ٱ
وما   114صّالحين لٱ من کأو لـٰئو

 هللاو فرو هکيف علوا  من  خي ٍر فلن ي
ذين لّ ٱ إنّ   115متّقين ل  ٱبـ عليمٌ 

 الأم والهم  و فروا  لن تغ ني عن هم  ک
 أص حاب کأو لـٰئشي ئاً و هللا دهم ّمنالأو  
مثل   116نّار هم  فيها خالدون لٱ

ّدن يا لٱ حياةل  ٱ هـٰذهما ينفقون في 
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ٍم ک مثل ريحٍ فيها صرٌّ أصابت  حر ث قو 
ل  ت ه وما ظلمهمکظلموا  أنفسهم  فأه 

يا   117أنفسهم  يظ لمون  ن  کولٰـ  هللا
تتّخذوا   الوا  امن ذين لّ ٱ أيّها

اًل م  خباکيأ لون الم  کبطانًة ّمن دون
من    بغ ضال  ٱ ودّوا  ما عنتّم  قد  بدت

في صدورهم  أ بر کأف واههم  وما تخ 
نتم  کإن يات ئال  ٱ مکقد  بيّنّا ل
  أو الهاأنتم    118تع قلون 

 م  وتؤ منونکيحبّون التحبّونهم  و
 م  قالوا  کلّه وإذا لقوکتاب کل  ٱبـ

 مکوإذا خلو ا  عّضوا  علي   امنّا
غي ظ قل  موتوا  ل  ٱ نامل منْل  ٱ

صّدور لٱ عليٌم بذات هللا م  إنّ کبغي ظ
م  حسنٌة تسؤ هم  وإن کإن تم سس    119
م  سيّئٌة يف رحوا  بها وإن کتصب  



111 

 

ي دهم  کم  کيضرّ  التص بروا  وتتّقوا  
  120بما يع ملون محيطٌ  هللا شي ئاً إنّ 

مؤ منين ل  ٱ تبوّئ کلوإذ  غدو ت من  أه  
  121سميٌع عليٌم  هللاو مقاعد لل قتال

 الم  أن تف شکفتان منائإذ  هّمت طّ 
 لکفل يتو هللاى وليّهما وعل هللاو
 هللا مکولقد  نصر  122مؤ منون ل  ٱ

ٍر وأنتم  أذلّةٌ  م  کلعلّ  هللا قوا  تّ ٱفـ ببد 
إذ  تقول لل مؤ منين   123رون کتش  

  ثةالم بثکم  ربّ کم  أن يمدّ کفيکألن ي
بلٰى   124منزلين  ةکل مالئٱ ٍف ّمنالا

م ّمن کإن تص بروا  وتتّقوا  ويأ تو
  م بخم سةکم  ربّ کيم دد   هـٰذافو رهم  

وما   125مسوّمين  ةکل مالئٱ ٍف ّمنالا
رإاّل  هللا جعله م  ولتط مئّن کلٰى بش 
 من  عندإاّل نّص ر لٱ م به وماکقلوب
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ليق طع   126يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ هللا
بتهم  کفروا  أو  يکذين لّ ٱ طرفاً ّمن

 من کلي س ل  127بين ائفينقلبوا  خ
يتوب علي هم  أو   أو    م ر شي  ْل  ٱ

ما ّلّل و  128بهم  فإنّهم  ظالمون يعذّ 
ر ض ٱ ّسماوات وما فيلٱ في يغ فر ْل 

غفوٌر  هللاو  ويعّذب من يشا  لمن يشا
ا  وامن ذين لّ ٱ يا أيّها  129رّحيٌم 

 رّبا أض عافاً ّمضاعفةً لٱ لوا  کتأ   ال
  130م  تف لحون کلعلّ  هللا قوا  تّ ٱو
تي أعّدت  لّ ٱ نّارلٱ قوا  تّ ٱو
 هللا وأطيعوا    131افرين کلل  
  132م  تر حمون کرّسول لعلّ لٱو

م  وجنٍّة کمغ فرٍة ّمن رّبّ إلٰى  وسارعوا  
ر ض أعّدت  ْل  ٱو ّسماواتلٱ عر ضها

 ذين ينفقون فيلّ ٱ  133لل متّقين 
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 غي ظل  ٱ اظمينکل  ٱو  ّضرّالٱو  ّسرّالٱ
 يحبّ  هللاو نّاسلٱ عافين عنل  ٱو
سنين ل  ٱ ذين إذا فعلوا  لّ ٱو  134مح 

 هللا روا  کفاحشًة أو  ظلموا  أن فسهم  ذ
 تغ فروا  لذنوبهم  ومن يغ فرس  ٱفـ
ما علٰى  ولم  يصرّوا   هللاإاّل ّذنوب لٱ

 کلـٰئأو    135فعلوا  وهم  يع لمون 
ؤهم ّمغ فرٌة ّمن رّبّهم  وجنّاٌت جزا

تها ري من تح  ن هار خالدين ْل  ٱ تج 
ر قد    136عاملين ل  ٱ فيها ونع م أج 

 م  سنٌن فسيروا  فيکخلت  من قب ل
ر ضٱ  ان عاقبةکي ف کظروا  ن  ٱفـ ْل 
بياٌن لّلنّاس  هـٰذا  137ّذبين کمل  ٱ

 الو  138وهًدى ومو عظٌة لّل متّقين 
زن الووا  تهن لو ن ْل  ٱ وأنتموا  تح  ع 
م  کإن يم سس    139نتم ّمؤ منين کإن 



113 

 

 کقو م قر ٌح ّمث له وتل  ل  ٱ قر ٌح فقد  مسّ 
 نّاس وليع لملٱ يّام نداولها بي نْل  ٱ
  م  شهداکويتّخذ منوا  امن ذين لّ ٱ هللا
 وليمّحص  140ظّالمين لٱ يحبّ  ال هللاو
 افرينکل  ٱ ويم حقوا  امن ذين لّ ٱ هللا

خلوا    141 جنّة ل  ٱ أم  حسب تم  أن تد 
م  کذين جاهدوا  منلّ ٱ هللا ولّما يع لم

نتم  کولقد    142صّابرين لٱ ويع لم
مو ت من قب ل أن تل قو ه ل  ٱ تمنّو ن

  143فقد  رأي تموه وأنتم  تنظرون 
 رسوٌل قد  خلت  من قب لهإاّل وما ّمحمٌّ 

 قلب تم  نٱ رّسل أفإن ّمات أو  قتللٱ
قاب علىٰ  علٰى  م  ومن ينقلب  کأع 

زي هللا عقبي ه فلن يضرّ   هللا شي ئاً وسيج 
ان لنف سٍ أن  کوما   144رين کّشالٱ

ومن اًل تاباً ّمؤجّ ک هللا بإذ نإاّل تموت 
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ّدن يا نؤ ته من ها ومن لٱ يرد  ثواب
نؤ ته من ها خرة ئال  ٱ يرد  ثواب
زي أيّن ّمن کو  145رين کّشالٱ وسنج 

ثيٌر فما کمعه ربّيّون نّبّيٍ قاتل 
وما  هللا وهنوا  لما أصابهم  في سبيل

 يحبّ  هللاو انوا  کتس  ٱ ضعفوا  وما
إاّل ان قو لهم  کوما   146صّابرين لٱ

فر  لنا ذنوبنا غ  ٱ أن قالوا  ربّنا
رافنا في أم رنا وثبّت    أق دامنا وإس 

  147افرين کل  ٱ قو مل  ٱى عل صر نانٱو
ن ّدن  لٱ ثواب هللا تاهمئاف يا وحس 

سنين ل  ٱ يحبّ  هللاو خرةئال  ٱ ثواب مح 
إن وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  148

علٰى  م  کفروا  يردّوکذين لّ ٱ تطيعوا  
قاب   149م  فتنقلبوا  خاسرين کأع 

نّاصرين لٱ م  وهو خي رکالمو   هللا بل
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 فروا  کذين لّ ٱ سنل قي في قلوب  150
ب بمالٱ ر رّع  ما لم  ّلّل ٱبـوا  کأش 

نّار لٱ ل  به سل طاناً ومأ واهمينزّ 
ولقد    151ظّالمين لٱى وبئ س مث و

ده إذ  تحّسونهم بإذ نه  هللا مکصدق وع 
تم  فيٰى حتّ  م ر ْل  ٱ إذا فشل تم  وتنازع 

م ّما کوعصي تم ّمن بع د ما أرا
م کّدن يا ومنلٱ م ّمن يريدکتحبّون من
م  عن هم  کثّم صرفخرة ئال  ٱ ّمن يريد
ذو  هللاو م  کلقد  عفا عنم  وکليب تلي

إذ    152مؤ منين ل  ٱى عل فض لٍ 
 أحدٍ علٰى  تل وون التص عدون و

عولٱو راکرّسول يد  م  کم  في أخ 
زنوا   الي  کم  غّماً بغّمٍ لّ کفأثاب علٰى  تح 
خبيٌر  هللاو م  کما أصاب الم  وکما فات

م کثّم أنزل علي    153بما تع ملون 
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ٰى يغ ش نّعاساً أمنًة  غمّ ل  ٱ ّمن بع د
فٌة قد  أهّمت هم  ائم  وطکفًة ّمنائط

 حّق ظنّ ل  ٱ غي رّلّل ٱبـ أنفسهم  يظنّون
م ر ْل  ٱ جاهليّة يقولون هل لّنا منل  ٱ

فون کم ر ْل  ٱ قل  إنّ   من شي   لّه ّلّل يخ 
يقولون  کيب دون ل الفي أنفسهم ّما 

ّما   م ر شي  ْل  ٱ ان لنا منکلو  
 نتم  فيکقتل نا هاهنا قل لّو  

 تب علي همکذين لّ ٱ م  لبرزکبيوت
ما  هللا مضاجعهم  وليب تليإلٰى  قت لل  ٱ

 م  کص ما في قلوبم  وليمحّ کفي صدور
 إنّ   154صّدور لٱ عليٌم بذات هللاو
ى تقل  ٱ م  يو مکذين تولّو ا  منلّ ٱ
ّشي طان لٱ تزلّهمس  ٱ جم عان إنّمال  ٱ

عن هم   هللا سبوا  ولقد  عفاکببع ض ما 
 يا أيّها  155فوٌر حليٌم غ هللا إنّ 
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لّذين ٱـک ونوا  کت الوا  امن ذين لّ ٱ
وانهم  إذا ضربوا  ل فروا  وقالوا  ک خ 

ر ض ٱ في انوا  کانوا  غزًّى لّو  کأو  ْل 
عل وا  ماتعندنا ما   وما قتلوا  ليج 

رًة في قلوبهم   کذال هللا يـي  هللاو حس  يح 
  156بما تع ملون بصيٌر  هللاو ويميت

أو  متّم   هللا تم  في سبيلولئن قتل  
مٌة خي ٌر ّمّما  هللا لمغ فرٌة ّمن ورح 
معون   ولئن ّمتّم  أو  قتل تم    157يج 

شرون  هللاى لل مٍة ّمن  158تح   فبما رح 
 نت فظّاً غليظکلنت لهم  ولو   هللا
ف ع  ٱفـ کمن  حو ل نفّضوا  ٱلـقل ب ل  ٱ

 تغ فر  لهم  وشاور هم  فيس  ٱو عن هم  
 إنّ  هللاى عل ل  کفإذا عزم ت فتوم ر ْل  ٱ
 مکإن ينصر    159لين کمتول  ٱ يحبّ  هللا
ذل  کغالب ل الف هللا م  فمن کم  وإن يخ 
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 هللاى م ّمن بع ده وعلکذي ينصرلّ ٱ ذا
ان کوما   160مؤ منون ل  ٱ لکفل يتو

لنبّيٍ أن يغّل ومن يغ لل  يأ ت بما 
ٍس کٰى قيامة ثّم توفّ ل  ٱ غّل يو م ّل نف 

 أفمن  161يظ لمون  الوهم   سبت  کّما 
 بسخٍط ّمن  من باک هللا بع رض وانتّ ٱ
  162مصير ل  ٱ ومأ واه جهنّم وبئ س هللا

بصيٌر بما  هللاو هللا هم  درجاٌت عند
ى عل هللا لقد  منّ   163يع ملون 

ّمن  اًل مؤمنين إذ  بعث فيهم  رسول  ٱ
 اياته  علي هم  يت لوا   أنفسهم  

مة کحل  ٱو تابکل  ٱ يهم  ويعلّمهمکويز
ٍل ّمبيٍن الانوا  من قب ل لفي ضکوإن 
م ّمصيبٌة قد  کأولّما أصابت    164

قل   هـٰذاأنّٰى  أصب تم ّمث لي ها قل تم  
ّل کعلٰى  هللا م  إنّ کهو من  عند أن فس
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 م  يو مکوما أصاب  165قديٌر   شي  
 وليع لم هللا جم عان فبإذ نل  ٱى تقل  ٱ
ذين لّ ٱ يع لمول  166مؤ منين ل  ٱ

نافقوا  وقيل لهم  تعالو ا  قاتلوا  
فعوا  قالوا  لو  د  ٱ أو هللا في سبيل
ف ر کم  هم  لل  کناتّبع  ٱلّـاًل نع لم قتا

يمان يقولون يو مئٍذ أق رب من هم  لإل  
 هللاو بأف واههم ّما لي س في قلوبهم  

لم بما ي ذين لّ ٱ  167تمون کأع 
وانهم  وقعدوا  لو  ل قالوا   خ 
عن  وا  رؤد  ٱفـ قل  وا  نا ما قتلأطاعو
  168نتم  صادقين کمو ت إن ل  ٱ مکأنفس

سبنّ  الو  ذين قتلوا  في سبيللّ ٱ تح 
يا هللا عند ربّهم    أم واتاً بل  أح 

 هللا تاهما  فرحين بما  169ير زقون 
تب شرون ذين لم  لّ ٱبـ من فض له ويس 
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خو ٌف اّل يل حقوا  بهم ّمن  خل فهم  أ
زنون  العلي هم  و   170هم  يح 

مٍة ّمن تب شرون بنع   وفض ٍل وأنّ  هللا يس 
ر ال هللا   171مؤ منين ل  ٱ يضيع أج 
رّسول من لٱوّلّل  تجابوا  س  ٱ ذينلّ ٱ

قر ح للّذين ل  ٱ بع د ما أصابهم
سنوا  من هم   ٌر عظيٌم  و ا  قتّ ٱو أح  أج 

 نّاس إنّ لٱ ذين قال لهملّ ٱ  172
هم  شو  خ  ٱفـ م  کنّاس قد  جمعوا  للٱ

بنا  هللا فزادهم  إيماناً وقالوا  حس 
قلبوا  نٱفـ  173يل کول  ٱ ونع م

هم  سو هللا بنع مٍة ّمن ٍل لّم  يم سس    وفض 
ذو فض ٍل  هللاو هللا بعوا  رض وانتّ ٱو

ّشي طان لٱم کذال إنّما  174عظيٍم 
تخافوهم  وخافون  اله ف يخوّف أو ليا

زن الو  175نتم ّمؤ منين کإن   کيح 
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ف ر إنّهم  لن کل  ٱ ين يسارعون فيذلّ ٱ
عل اّل أ هللا شي ئاً يريد هللا يضرّوا   يج 

ولهم  عذاٌب خرة ئال  ٱ لهم  حظّاً في
 تروا  ش  ٱ ذينلّ ٱ إنّ   176عظيٌم 

رکل  ٱ شي ئاً  هللا يمان لن يضرّوا  ل  ٱبـ ف 
سبنّ  الو  177عذاٌب أليٌم لهم  و  يح 
فروا  أنّما نم لي لهم  خي ٌر کذين لّ ٱ
م  ليز دادوا  نفسهم  إنّما نم لي لهْلّ 

ّما   178عذاٌب ّمهيٌن  إث ماً ولهم  
ما علٰى  مؤ منينل  ٱ ليذر هللا انک

 خبيث منل  ٱ يميزحتّٰى  أنتم  علي ه
ى عل م  کليط لع هللا انکطّيّب وما لٱ
تبي من رّسله من  هللا نّ کولٰـ غي ب ل  ٱ يج 

ورسله وإن ّلّل ٱبـمنوا  ئاف  يشا
ٌر عظيٌم کقوا  فلتؤ منوا  وتتّ  م  أج 

سبنّ  الو  179   ذين يب خلون بمالّ ٱ يح 
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من فض له هو خي راً لّهم  بل   هللا تاهما
هو شرٌّ لّهم  سيطوّقون ما بخلوا  به 

 ّسماواتلٱ ميراثّلّل قيامة ول  ٱ يو م
  180بما تع ملون خبيٌر  هللاو ر ضْل  ٱو

 ذين قالوا  إنّ لّ ٱ قو ل هللا لّقد  سمع
نياف هللا ن أغ  تب ما کسن  قيٌر ونح 

بغي ر حّقٍ   نبياْل  ٱ قالوا  وقت لهم
  181حريق ل  ٱ ونقول ذوقوا  عذاب

لي س  هللا م  وأنّ کبما قّدمت  أي دي کذال
ذين قالوا  لّ ٱ  182ٍم لّل عبيد الّ بظ
 نؤ من لرسولٍ اّل عهد إلي نا أ هللا إنّ 

نّار لٱ لهکيأ تينا بقر باٍن تأ  حتّٰى 
 م  رسٌل ّمن قب ليک جا قل  قد  

لّذي قل تم  فلم ٱبـ بيّنات ول  ٱبـ
  183نتم  صادقين کقتل تموهم  إن 

 کّذب رسٌل ّمن قب لکفقد   کّذبوکفإن 
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 تابکل  ٱو زّبرلٱو بيّناتل  ٱبـوا   اج
سٍ ذک  184منير ل  ٱ مو ت ل  ٱ قةائّل نف 

قيامة ل  ٱ م  يو مکوإنّما توفّو ن أجور
زح عن جنّة ل  ٱ لنّار وأد خلٱ فمن زح 
إاّل ّدن يا لٱ حياةل  ٱ فقد  فاز وما

لتب لوّن في   185غرور ل  ٱ متاع
معّن منکم  وأنفسکأم وال  م  ولتس 

 م  ومنکتاب من قب لکل  ٱ ذين أوتوا  لّ ٱ
ر ذينلّ ٱ ثيراً وإن کأًذى وا  کأش 

 من  عز م کذالتص بروا  وتتّقوا  فإّن 
 ميثاق هللا أخذ وإذ    186مور ْل  ٱ
تاب لتبيّننّه کل  ٱ توا  ذين أولّ ٱ

  تمونه فنبذوه وراکت الللنّاس و
اًل ترو ا  به ثمناً قليش  ٱو ظهورهم  

ترون  سبنّ  ال  187فبئ س ما يش   تح 
وّيحبّون  و ا  ذين يف رحون بما أتلّ ٱ
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مدوا  بما لم  يف علوا  ف  الأن يح 
سبنّهم  بمفازٍة ّمن عذاب ولهم  ل  ٱ تح 

 ّسماواتلٱ کمل  ّلّل و  188عذاٌب أليٌم 
  189قديٌر   ّل شي  کعلٰى  هللاو ر ضْل  ٱو

 ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ إّن في خل ق
 ياتٍ ئال نّهارلٱو لّي للٱ فالتخ  ٱو

 رونکذين يذ  لّ ٱ  190ل باب ْل  ٱ ّْلو لي
جنوبهم  ٰى علقياماً وقعوداً و هللا

ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ رون في خل قکويتف
 کسب حاناًل باط هـٰذا ربّنا ما خلق ت

 کربّنا إنّ   191نّار لٱ فقنا عذاب
خل زي ته وما لٱ من تد  نّار فقد  أخ 

رّبّنا   192للظّالمين من  أنصاٍر 
يمان إنّنا سمع نا منادياً ينادي لإل  

 ربّنا منّائاف م  کبربّ  امنوا   أن  
ّفر  عنّا کفر  لنا ذنوبنا وغ  ٱفـ
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  193ب رار ْل  ٱ سيّئاتنا وتوفّنا مع
 کرسلعلٰى  عدتّناما واتنا  و ربّنا

زنا يو م الو  ال کقيامة إنّ ل  ٱ تخ 
لف تجاب لهم  س  ٱفـ  194ميعاد ل  ٱ تخ 

م کأضيع عمل عامٍل ّمن الربّهم  أنّي 
ضٰى ٍر أو  أنثکّمن ذ ضٍ کبع   م ّمن بع 

رجوا  من لّ ٱفـ ذين هاجروا  وأخ 
ديارهم  وأوذوا  في سبيلي وقاتلوا  

ّفرّن عن هم  سيّئاتهم  کوقتلوا  ْل
تها ري من تح   وْلد خلنّهم  جنّاتٍ تج 

عنده  هللاو هللا ن هار ثواباً ّمن عندْل  ٱ
ن  تقلّب کيغرّنّ  ال  195ثّواب لٱ حس 
متاٌع   196د البل  ٱ فروا  فيکذين لّ ٱ

 قليٌل ثّم مأ واهم  جهنّم وبئ س
قو ا  تّ ٱ ذينلّ ٱ نکٰـ ل  197مهاد ل  ٱ

تها ري من تح   ربّهم  لهم  جنّاٌت تج 
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 ّمن  عنداًل ار خالدين فيها نزن هْل  ٱ
  198ب رار أل  خي ٌر لّ  هللا وما عند هللا

ل ّلّل ٱبـ تاب لمن يؤ منکل  ٱ وإّن من  أه 
م  وما أنزل إلي هم  کوما أنزل إلي  

ترون  الّلّل  خاشعين  هللا ياتئابيش 
ئاًل ثمناً قلي رهم  عند  کأو لـٰ لهم  أج 
يا   199حساب ل  ٱ سريع هللا ربّهم  إنّ 

بروا  ص  ٱوا  امن ذين لّ ٱ يّهاأ
م  کلعلّ  هللا قوا  تّ ٱو وصابروا  ورابطوا  

  200تف لحون 

  نسالٱ سوره 4 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

ذي لّ ٱ مکقوا  ربّ تّ ٱ نّاسلٱ يا أيّها
سٍ واحدٍة وخلق من ها کخلق م ّمن نّف 

ثيراً کاًل زو جها وبّث من هما رجا
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 لون به تساذي لّ ٱ هللا قوا  تّ ٱو  ونسا
  1م  رقيباً کان علي  ک هللا ر حام إنّ ْل  ٱو
 الأم والهم  وٰى يتامل  ٱوا  ات و

 الطّيّب ولٱبـ خبيثل  ٱ تتبّدلوا  
م  إنّه کأم والإلٰى  لوا  أم والهم  کتأ  
اّل وإن  خف تم  أ  2بيراً کان حوباً ک

حوا  ما کنٱفـٰى يتامل  ٱ تق سطوا  في
ث الثو مث نىٰ   نّسالٱ م ّمنکطاب ل

تم  أ تع دلوا  اّل ورباع فإن  خف 
 کذالم  کت  أي مانکفواحدًة أو  ما مل

  لنّساٱوا  ات و  3تعولوا  اّل أأد نٰى 
لًة فإن طب ن ل   م  عن شي  کصدقاتهّن نح 

  4لوه هنيئاً ّمريئاً کّمن ه نف ساً ف
تي لّ ٱ مکأم وال  ّسفهالٱ تؤ توا   الو

 يهازقوهم  فر  ٱو م  قياماً کل هللا جعل
ّمع روفاً اًل سوهم  وقولوا  لهم  قو  کٱو
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إذا حتّٰى  ىٰ يتامل  ٱ تلوا  ب  ٱو  5
تم ّمن هم  ا  اح فإن  کنّ لٱ بلغوا   نس 
داً   الفعوا  إلي هم  أم والهم  ود  ٱفـ رش 
رافاً وبداراً أن يکتأ   بروا  کلوها إس 

تع فف  ومن کومن  ان کان غنيّاً فل يس 
ذا مع روف فإل  ٱبـ ل  کفقيراً فل يأ  

هدوا  ش  أفـ دفع تم  إلي هم  أم والهم  
لّلرّجال   6حسيباً ّلّل ٱبـفٰى کعلي هم  و

ق ربون ْل  ٱو والدانل  ٱ کنصيٌب ّمّما تر
 والدانل  ٱ کنصيٌب ّمّما تر  وللنّسا

ثر کق ربون مّما قّل من ه أو  ْل  ٱو
 وإذا حضر  7نصيباً ّمف روضاً 

مة أو لوا  ل  ٱ ٰى يتامل  ٱوٰى قر بل  ٱ قس 
زقوهم ّمن ه وقولوا  ر  ٱفـ ينکمسال  ٱو

ش  8ّمع روفاً اًل لهم  قو   ذين لّ ٱ ول يخ 
وا  من  خل فهم  ذرّيًّة ضعافاً کلو  تر



119 

 

ول يقولوا   هللا ا  خافوا  علي هم  فل يتّقو
لون کذين يأ  لّ ٱ إنّ   9سديداً اًل قو  

لون کظل ماً إنّما يأ   يتامىٰ ل  ٱ أم وال
سعيراً  في بطونهم  ناراً وسيص لو ن

ر کم  للذّ کدالفي أو   هللا مکيوصي  10
 فو ق  ّن نساکنثيي ن فإن ْل  ٱ مث ل حظّ 

وإن  کنتي ن فلهّن ثلثا ما ترث  ٱ
نّص ف وْلبوي ه لٱ انت  واحدًة فلهاک
 کّسدس مّما ترلٱ ّل واحٍد ّمن هماکل

ن لّه ولٌد کان له ولٌد فإن لّم  يکإن 
ان کثّلث فإن لٱ وورثه أبواه فألّمه

وٌة فألّمه له ّسدس من بع د وصيٍّة لٱ إخ 
م  کؤابا  يوصي بها أو  دي نٍ 

م  کتد رون أيّهم  أق رب ل الم  کوأبناؤ
ان ک هللا إنّ  هللا نف عاً فريضًة ّمن

 کم  نص ف ما ترکول  11يماً کح عليماً 
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ن لّهّن ولٌد فإن کم  إن لّم  يکأز واج
ن کرّبع مّما ترلٱ مکان لهّن ولٌد فلک

وصيٍّة يوصين بها أو  دي ٍن  من بع د
ن کتم  إن لّم  يکرّبع مّما ترلٱ ولهنّ 

 م  ولٌد فلهنّ کان لکم  ولٌد فإن کلّ 
تم ّمن بع د وصيٍّة کثّمن مّما ترلٱ

ان رجٌل کتوصون بها أو  دي ٍن وإن 
رأٌة وله أٌخ أو  م  ٱ لًة أوالکيورث 

ٌت فل ّسدس فإن لٱ ّل واحٍد ّمن هماکأخ 
 في  اکفهم  شر کلذاثر من کا  أانوک
بها أو   ثّلث من بع د وصيٍّة يوصىٰ لٱ

 هللاو هللا وصيًّة ّمنمضارٍّ  دي ٍن غي ر
ومن  هللا حدود کتل    12عليٌم حليٌم 

ري  هللا يطع خل ه جنّاتٍ تج  ورسوله يد 
تها ن هار خالدين فيها ْل  ٱ من تح 

 ومن يع ص  13عظيم ل  ٱ فو زل  ٱ کذالو
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خل ه  ورسوله ويتعّد حدوده هللا يد 
ناراً خالداً فيها وله عذاٌب ّمهيٌن 

ـٰتي ٱو  14  فاحشة منل  ٱ يأ تينلّ
هدوا  علي هّن أر بعًة س  ٱفـ م  کئنّسا تش 
 وهّن فيکم  فإن شهدوا  فأم سکّمن
مو ت أو  ل  ٱ يتوفّاهنّ حتّٰى  بيوتل  ٱ

عل  لّذانلٱو  15اًل لهّن سبي هللا يج 
ذوهما فإن ئام  فکيأ تيانها من

رضوا  عن هما إنّ تابا وأ  هللا ص لحا فأع 
 إنّما  16ان توّاباً رّحيماً ک
  ّسولٱ للّذين يع ملون هللاى عل تّو بةلٱ

بجهالٍة ثّم يتوبون من قريٍب 
 هللا انکعلي هم  و هللا يتوب کأو لـٰئف

تّو بة لٱ ولي ست  17يماً کعليماً ح
إذا ٰى ّسيّئات حتّ لٱ للّذين يع ملون

 ال إنّي تب تمو ت قل  ٱ حضر أحدهم
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ّفاٌر کذين يموتون وهم  لّ ٱ الون ئال  ٱ
ئ نا لهم  عذاباً أليماً  کأو لـٰ تد  أع 

يحّل  الوا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  18
 الر هاً وک  نّسالٱ م  أن ترثوا  کل

هبوا  ببع ض ما   تع ضلوهّن لتذ 
أن يأ تين بفاحشٍة إاّل تي تموهّن ا

مع روف فإن ل  ٱبـ ّمبيّنٍة وعاشروهنّ 
تموهّن فعسىٰ ک رهوا  شي ئاً کأن ت ره 

عل وإن    19ثيراً کفيه خي راً  هللا ويج 
 و ان زو جٍ کتب دال زو جٍ مّ س  ٱ أردتّم

داهّن قنطاراً فا تأ خذوا   التي تم  إح 
تاناً وإث ماً  من ه شي ئاً أتأ خذونه به 

ي ف تأ خذونه وقد  کو  20ّمبيناً 
ن منإلٰى  م  کبع ضٰى أف ض ضٍ وأخذ  م کبع 

حوا  ما کتن الو  21ّميثاقاً غليظاً 
ما قد  إاّل   نّسالٱ م ّمنکباؤا  حکن



123 

 

  وساان فاحشًة ومق تاً کسلف إنّه 
م  کم  أّمهاتکحرّمت  علي    22اًل سبي

م  کم  وعّماتکم  وأخواتکوبنات
ت ْل  ٱ خ وبناتْل  ٱ م  وبناتکتالوخا خ 

ـٰتي ٱ مکوأّمهات نلّ م کم  وأخواتکأر ضع 
م  کائعة وأّمهات نسرّضالٱ ّمن

ـٰتي ٱ مکوربائب  م ّمنکفي حجورلّ
ـٰتي ٱ مکئنّسا دخل تم بهّن فإن لّم  لّ
م  کجناح علي   الونوا  دخل تم بهّن فکت
م  کبالذين من  أص  لّ ٱ مکئل أب نائالوح

معوا  بي ن تي ن ْل  ٱ وأن تج  ما قد  إاّل خ 
  23ان غفوراً رّحيماً ک هللا سلف إنّ 

صناتل  ٱو ت  کما ملإاّل   نّسالٱمن  مح 
م کم  وأحّل لکعلي   هللا تابکم  کأي مان
أن تب تغوا   م  کذال  ّما ورا
صنين غي ر مسافحين کبأم وال م ّمح 
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توهّن ئاتم تع تم به من هّن فس  ٱ فما
م  کجناح علي   الأجورهّن فريضًة و

فريضة ل  ٱ فيما تراضي تم به من بع د
ومن   24يماً کان عليماً حک هللا إنّ 
تطع  منلّ   حکأن يناًل م  طو  کم  يس 
صناتل  ٱ ت  کمؤ منات فمن ّما ملل  ٱ مح 

 هللاو مؤ مناتل  ٱ مکم ّمن فتياتکأي مان
لم بإيمان ضٍ کم  بع ضکأع   م ّمن بع 

لهنّ کنٱفـ توهّن ا و حوهّن بإذ ن أه 
صناتٍ غي ر ل  ٱبـ أجورهنّ  مع روف مح 

داٍن فإذا  المسافحاتٍ و متّخذات أخ 
صّن فإن  أتي   ن بفاحشٍة فعلي هّن أح 

 عذابل  ٱ مح صنات منل  ٱى عل نص ف ما
م  وأن کعنت من  ل  ٱ لمن  خشي کذال

  25غفوٌر رّحيٌم  هللاو م  کتص بروا  خي ٌر لّ 
ديکليبيّن ل هللا يريد  م  سننکم  ويه 
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 هللاو م  کم  ويتوب علي  کذين من قب للّ ٱ
يريد أن يتوب  هللاو  26يٌم کعليٌم ح

 ذين يتّبعونلّ ٱ م  ويريدکعلي  
  27عظيماً اًل ّشهوات أن تميلوا  مي  لٱ

 م  وخلقکأن يخّفف عن هللا يريد
 ذين لّ ٱ يا أيّها  28نسان ضعيفاً ل  ٱ

 م  کم  بي نکلوا  أم والکتأ   الوا  امن
ون تجارًة عن کأن تإاّل باطل ل  ٱبـ

 م  إنّ کتق تلوا  أنفس الم  وکتراضٍ ّمن
ف عل  ومن ي  29م  رحيماً کان بک هللا

واناً وظل ماً فسو ف نص ليه  کذال عد 
  30يسيراً  هللاى عل کذالان کناراً و

تنبوا   ر ما تن هو ن عن ه ائبکإن تج 
خل  کم  سيّئاتکّفر  عنکن خکم  وند  اًل م ّمد 
 هللا تتمنّو ا  ما فّضل الو  31ريماً ک

ضٍ لّلرّجال نصيٌب علٰى  م  کبه بع ض بع 
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 ٌب ّمّمانصي  تسبوا  وللنّساکٱ ّمّما
 هللا من فض له إنّ  هللا ألوا  س  ٱو تسب نکٱ
ّلٍ کول  32عليماً   ّل شي  کان بک

 والدانل  ٱ کجعل نا موالي مّما تر
م  کذين عقدت  أي مانلّ ٱو ق ربونْل  ٱو
ّل کعلٰى  انک هللا توهم  نصيبهم  إنّ ئاف
 رّجال قوّامونلٱ  33شهيداً   شي  
علٰى  بع ضهم   هللا بما فّضل  نّسالٱى عل

 بع ضٍ وبما أنفقوا  من  أم والهم  
صّالحات قانتاٌت حافظاٌت لّل غي ب لٱفـ

ـٰتي ٱو هللا بما حفظ تخافون نشوزهّن لّ
 مضاجعل  ٱ جروهّن فيه  ٱو فعظوهنّ 

تب غوا   الم  فکربوهّن فإن  أطع نض  ٱو
بيراً کان عليّاً ک هللا إنّ اًل علي هّن سبي

 وإن  خف تم  شقاق بي نهما  34
له وحکعثوا  حب  ٱفـ ماً ّمن  کماً ّمن  أه 
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لها إن يريدا إص    هللا حاً يوفّقالأه 
  35ان عليماً خبيراً ک هللا بي نهما إنّ 

ر الو هللا بدوا  ع  ٱو  وا  به شي ئاً کتش 
ساناً وبذيل  ٱوبـ ٰى قر بل  ٱ والدي ن إح 
 جار ذيل  ٱو ينکمسال  ٱوٰى يتامل  ٱو
 صّاحبلٱو جنبل  ٱ جارل  ٱوٰى قر بل  ٱ
ت  کّسبيل وما مللٱ نب  ٱو جنبل  ٱبـ

ان کيحّب من  ال هللا م  إنّ کأي مان
تا ذين يب خلون لّ ٱ  36فخوراً اًل مخ 

ل ويل  ٱبـ نّاسلٱ ويأ مرون تمون کبخ 
نا  هللا تاهما  ما تد  من فض له وأع 
  37افرين عذاباً ّمهيناً کلل  
  ذين ينفقون أم والهم  رئـالّ ٱو
 ل يو مٱبـ الوّلّل ٱبـ يؤ منون النّاس ولٱ
ّشي طان له لٱ نکخر ومن يئال  ٱ

وماذا   38ريناً ق  فسا قريناً 
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ل يو م ٱوّلّل ٱبـوا  امن علي هم  لو  
 هللا وأنفقوا  مّما رزقهمخر ئال  ٱ
 ال هللا إنّ   39بهم عليماً  هللا انکو

حسنًة  کيظ لم مث قال ذرٍّة وإن ت
راً  يضاعف ها ويؤ ت من لّدن ه أج 

ّل کف إذا جئ نا من ي  کف  40عظيماً 
  هـٰؤالعلٰى  کأّمٍة بشهيٍد وجئ نا ب

ذين لّ ٱ يو مئٍذ يودّ   41شهيداً 
 بهم رّسول لو  تسوّىٰ لٱ فروا  وعصوا  ک
يا   42حديثاً  هللا تمونکي الر ض وْل  ٱ

 تق ربوا   الوا  امن ذين لّ ٱ أيّها
تع لموا  حتّٰى  ارىٰ کوأنتم  س صّلٰوةلٱ

عابري  إالّ جنباً  الما تقولون و
ر ضٰى نتم مّ کتغ تسلوا  وإن حتّٰى  سبيلٍ 
 م ّمنکأحٌد ّمن  جا سفٍر أو  علٰى  أو  
تمالأو  ل غائط ٱ فلم    نّسالٱ مس 
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 فتيّمموا  صعيداً طيّباً   تجدوا  ما
 هللا م  إنّ کم  وأي ديکسحوا  بوجوهم  ٱفـ
ى إل ألم  تر  43ان عفوّاً غفوراً ک
ب تاکل  ٱ ذين أوتوا  نصيباً ّمنلّ ٱ

ترون  لة ويريدون أن تضلّوا  الضّ لٱ يش 
دائ هللاو  44ّسبيل لٱ لم بأع  م  کأع 
نصيراً ّلّل ٱبـفٰى کوليّاً وّلّل ٱبـ فىٰ کو

 ذين هادوا  يحرّفونلّ ٱ ّمن  45
لم عن ّمواضعه ويقولون سمع نا کل  ٱ

معٍ وراعنا س  ٱو وعصي نا مع  غي ر مس 
ّدين لٱ سنتهم  وطع ناً فيل  أبـ ليّاً 

 نّهم  قالوا  سمع نا وأطع ناولو  أ
ان خي راً لّهم  کظر نا لنٱو مع  س  ٱو

 الف رهم  فکب هللا لّعنهم نکولٰـ وأق وم 
 يا أيّها  46اًل قليإاّل يؤ منون 

بما  امنوا   تاب کل  ٱ ذين أوتوا  لّ ٱ
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م ّمن قب ل أن کنزّل نا مصّدقاً لّما مع
أد بارها علٰى  نّط مس وجوهاً فنردّها

ّسب ت لٱ ما لعنّا أص حابکأو  نل عنهم  
رکو  ال هللا إنّ   47اًل مف عو هللا ان أم 

ر به ويغ فر ما دون  کيغ فر أن يش 
ر  لمن يشا کذال ّلّل ٱبـ کومن يش 
ألم    48إث ماً عظيماً ف ترٰى ٱ فقد
 هللا ون أنفسهم  بلکذين يزلّ ٱى إل تر
  49اًل يظ لمون فتي الو  ي من يشاکيز
ذب کل  ٱ هللاى عل يف يف ترونکظر  نٱ
 ألم  تر  50به إث ماً ّمبيناً فٰى کو

 ذين أوتوا  نصيباً ّمنلّ ٱى إل
طّاغوت لٱو جب تل  ٱبـ تاب يؤ منونکل  ٱ

دٰى   هـٰؤال فروا  کويقولون للّذين  أه 
  51اًل سبيوا  امن ذين لّ ٱ من

 ومن يل عن هللا ذين لعنهملّ ٱ کأو لـٰئ
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أم  لهم    52فلن تجد له نصيراً  هللا
 يؤ توناّل فإذاً  کمل  ل  ٱ صيٌب ّمنن
سدون  53نّاس نقيراً لٱ  أم  يح 
من فض له  هللا تاهما  ماعلٰى  نّاسلٱ

 تابکل  ٱ إب راهيم ال  اتي نا فقد  
  54اً عظيماً کهم ّمل  اتي نا مة وکحل  ٱو

به ومن هم ّمن صّد  امن فمن هم ّمن  
 إنّ   55بجهنّم سعيراً فٰى کعن ه و

سو ف ئاياتنا ب فروا  کذين لّ ٱ
لّما نضجت  جلودهم  کنص ليهم  ناراً 

 بّدل ناهم  جلوداً غي رها ليذوقوا  
  56يماً کان عزيزاً حک هللا عذاب إنّ ل  ٱ
صّالحات لٱ وعملوا  وا  امن ذين لّ ٱو

تها ري من تح  خلهم  جنّاتٍ تج   سند 
ن هار خالدين فيها أبداً لّهم  ْل  ٱ

خلهم  ظـ اًل فيها أز واٌج ّمطّهرٌة وند 
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 م  أن تؤدّوا  کيأ مر هللا إنّ   57اًل ظلي
لها وإذا حإلٰى  ماناتْل  ٱ م تم کأه 

ل إنّ ل  ٱبـ موا  کنّاس أن تح  لٱ بي ن  عد 
ان سميعاً ک هللا م به إنّ کنعّما يعظ هللا

وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  58بصيراً 
 رّسول وأو ليلٱ وأطيعوا   هللا أطيعوا  

تم  کم ر منْل  ٱ   في شي  م  فإن تنازع 
نتم  کرّسول إن لٱو هللاى إل فردّوه
 کذالخر ئال  ٱل يو م ٱوّلّل ٱبـ تؤ منون

سن تأ وي ى إل ألم  تر  59اًل خي ٌر وأح 
بما وا  امن ذين يز عمون أنّهم  لّ ٱ

 کوما أنزل من قب ل کأنزل إلي  
طّاغوت لٱى إل موا  کيريدون أن يتحا
 فروا  به ويريدکوقد  أمروا  أن ي

  60بعيداً اًل الأن يضلّهم  ض ّشي طانلٱ
ما إلٰى  وإذا قيل لهم  تعالو ا  



133 

 

 رّسول رأي تلٱى وإل هللا أنزل
  61صدوداً  کمنافقين يصّدون عنل  ٱ
ي ف إذا أصابت هم ّمصيبٌة بما کف

لفون کجاؤو قّدمت  أي ديهم  ثمّ   يح 
ساناً إاّل إن  أرد نا ّلّل ٱبـ إح 

 ذين يع لملّ ٱ کأو لـٰئ  62وتو فيقاً 
رض  عن هم   هللا ما في قلوبهم  فأع 

اًل وعظ هم  وقل لّهم  في أنفسهم  قو  
وما أر سل نا من رّسوٍل   63بليغاً 

ولو  أنّهم  إذ  هللا ليطاع بإذ نإاّل 
 تغ فروا  س  ٱفـ کجاؤو ظّلموا  أنفسهم  

 هللا رّسول لوجدوا  لٱ تغ فر لهمس  ٱو هللا
 ال کوربّ  الف  64توّاباً رّحيماً 

فيما شجر  کموکيححتّٰى  ونيؤ من
يجدوا  في أنفسهم   البي نهم  ثّم 

ليماً  حرجاً ّمّما قضي ت ويسلّموا  تس 
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 تب نا علي هم  أنکولو  أنّا   65
رجوا  من خ  ٱ م  أوکتلوا  أنفسق  ٱ

قليٌل ّمن هم  إاّل م ّما فعلوه کديار
ولو  أنّهم  فعلوا  ما يوعظون به 

  66يتاً ان خي راً لّهم  وأشّد تث بکل
راً ّمن لّدنّ لّئاتي ناهم  وإذاً  ا أج 

ولهدي ناهم  صراطاً   67عظيماً 
تقيماً  رّسول لٱو هللا ومن يطع  68ّمس 

علي هم  هللا ذين أن عملّ ٱ مع کأو لـٰئف
  ّشهدالٱو صّّديقينلٱو نّبيّينلٱ ّمن
  69رفيقاً  کأو لـٰئصّالحين وحسن لٱو

 ّللّ ٱبـفٰى کو هللا فض ل منل  ٱ کذال
وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  70عليماً 

ر  فروا  ثباتٍ أونٱفـ م  کخذوا  حذ 
م  لمن کوإّن من  71فروا  جميعاً نٱ

م ّمصيبٌة قال کلّيبطّئّن فإن  أصابت  
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ن ّمعهم  کعلّي إذ  لم  أ هللا قد  أن عم
 هللاّمن  م  فض لٌ کولئن  أصاب  72شهيداً 
م  وبي نه کن بي نکأن لّم  تکليقولّن 

نت معهم  فأفوز کدٌّة يا ليتني مو
 فل يقاتل  في سبيل  73فو زاً عظيماً 

رونلّ ٱ هللا  ّدن يالٱ حياةل  ٱ ذين يش 
 هللا ومن يقاتل  في سبيلل ئاخرة ٱبـ

راً أو  فيق تل   يغ لب  فسو ف نؤ تيه أج 
تقاتلون في  الم  کوما ل  74عظيماً 
تض عفين منل  ٱو هللا سبيل  رّجاللٱ مس 

ذين يقولون لّ ٱ ول دانل  ٱو  نّسالٱو
نا من   رج   قر يةل  ٱ هـٰذهربّنا أخ 

لهالٱ  کعل لّنا من لّدنج  ٱو ظّالم أه 
نصيراً  کعل لّنا من لّدنج  ٱو وليّاً 
يقاتلون في وا  امن ذين لّ ٱ  75

فروا  يقاتلون في کذين لّ ٱو هللا سبيل
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  طّاغوت فقاتلوا  أو ليالٱ سبيل
ان کّشي طان لٱ ي دکّشي طان إّن لٱ

ذين قيل لّ ٱى إل ألم  تر  76ضعيفاً 
 صّلٰوةلٱ م  وأقيموا  کّفوا  أي ديکلهم  

 تب علي همکفلّما  ٰوةکزّ لٱوا  ات و
شو نل  ٱ  قتال إذا فريٌق ّمن هم  يخ 
يةکنّاس لٱ يًة  هللا خش  أو  أشّد خش 

 تب ت علي ناکوقالوا  ربّنا لم 
أجٍل قريٍب إلٰى  أّخر تنا القتال لو  ل  ٱ

خرة ئال  ٱو قليلٌ لّدن يا ٱ عقل  متا
  77اًل تظ لمون فتي الوٰى قتّ ٱ خي ٌر لّمن
رکأي نما ت مو ت ولو  ل  ٱ مککونوا  يد 

نتم  في بروجٍ ّمشيّدٍة وإن تصب هم  ک
وإن  هللا من  عند هـٰذهحسنٌة يقولوا  

 کمن  عند هـٰذهتصب هم  سيّئٌة يقولوا  
م قو  ل  ٱ  هـٰؤالفما ل هللا ّمن  عند لٌّ کقل  
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ّما   78ادون يف قهون حديثاً کي ال
 کوما أصاب هللا من  حسنٍة فمن کأصاب

 کوأر سل نا کمن سيّئٍة فمن نّف س
  79شهيداً ّلّل ٱبـفٰى کواًل للنّاس رسو

ومن  هللا رّسول فقد  أطاعلٱ ّمن  يطع
علي هم  حفيظاً  کفما أر سل ناٰى تولّ 
ويقولون طاعٌة فإذا برزوا  من    80
ذي لّ ٱ ّمن هم  غي رطائفٌة  تبيّ  کعند
رض  کي هللاو تقول تب ما يبيّتون فأع 

اًل يکوّلّل ٱبـفٰى کو هللاى عل ل  کعن هم  وتو
ولو   ان قر  ل  ٱ يتدبّرون الأف  81
 لوجدوا  فيه هللا ان من  عند غي رک
هم   جا وإذا  82ثيراً کفاً التخ  ٱ

ٌر ّمن خو ف أذاعوا  به ل  ٱ م ن أوْل  ٱ أم 
 أو ليٰى رّسول وإللٱى إل وهولو  ردّ 

ذين لّ ٱ م ر من هم  لعلمهْل  ٱ



138 

 

تنبطونه من هم  ولو    هللا فض ل اليس 
مته کعلي   ّشي طان لٱتّبع تم ٱلـم  ورح 
 ال هللا فقاتل  في سبيل  83اًل قليإاّل 
ى مؤ منين عسل  ٱ وحرّض کنف سإاّل لّف کت
 هللاو فروا  کذين لّ ٱ ّف بأ سکأن ي هللا

ّمن   84اًل يکشّد تنأشّد بأ ساً وأ
فع  شفاعًة حسنًة ي ن لّه نصيٌب کيش 

فع  شفاعًة سيّئًة ي ن کّمن ها ومن يش 
ٌل ّمن ها وکلّه    ّل شي  کعلٰى  هللا انکف 

تم بتحيٍّة وإذا حيّي  85ّمقيتاً 
سن من ها أو  ردّوها إنّ   هللا فحيّوا  بأح 

 ال هللا  86حسيباً   ّل شي  کعلٰى  انک
معنّ هو إاّل  إلـٰه  يو مإلٰى  م  کليج 

 ري ب فيه ومن  أص دق من القيامة ل  ٱ
 م  فيکفما ل  87حديثاً  هللا
سهم بما کأر   هللاو منافقين فئتي نل  ٱ
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دوا  من  أضلّ ک  سبوا  أتريدون أن ته 
اًل فلن تجد له سبي هللا ومن يض لل هللا
فروا  کما کفرون کودّوا  لو  ت  88
هم  تتّخذوا  من   الف  ونون سواکفت

 هللا يهاجروا  في سبيلحتّٰى   أو ليا
تلوهم  حي ث ق  ٱو فإن تولّو ا  فخذوهم  

تتّخذوا  من هم  وليّاً  الموهم  ووجدتّ 
 ذين يصلونلّ ٱإاّل   89نصيراً  الو

م  وبي نهم ّميثاٌق أو  کقو ٍم بي نإلٰى 
م  کم  حصرت  صدورهم  أن يقاتلوکؤواج

 هللا  شا أو  يقاتلوا  قو مهم  ولو  
 م  فإنکم  فلقاتلوکلسلّطهم  علي  

م  وأل قو ا  کم  فلم  يقاتلوکتزلوع  ٱ
م  کل هللا ّسلم فما جعللٱ مکإلي  

خرين ا  ستجدون  90اًل علي هم  سبي
وا  يأ منم  وکيريدون أن يأ منو
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 ل فت نةٱى إل ا  ّل ما ردّوکقو مهم  
م  کسوا  فيها فإن لّم  يع تزلوکأر  

ا  ّفوکويّسلم لٱ مکويل قوا  إلي  
تلوهم  حي ث ق  ٱو أي ديهم  فخذوهم  
م  کم  جعل نا لکئثقف تموهم  وأو لٰـ 

ان کوما   91علي هم  سل طاناً ّمبيناً 
خطئاً إاّل لمؤ مٍن أن يق تل مؤ مناً 

رير رقبٍة  ومن قتل مؤ مناً خطئاً فتح 
له إلٰى  ّمؤ منٍة وديٌة ّمسلّمةٌ  إاّل أه 
عدوٍّ  ان من قو مٍ کأن يصّّدقوا  فإن 

رير رقبٍة ّمؤ منٍة کلّ  ؤ مٌن فتح  م  وهو م 
م  وبي نهم  کان من قو ٍم بي نکوإن 

له إلٰى  ّميثاٌق فديٌة ّمسلّمةٌ  أه 
وتح رير رقبٍة ّمؤ منًة فمن لّم  يجد  
ري ن متتابعي ن تو بًة ّمن  هللا فصيام شه 

ومن   92يماً کعليماً ح هللا انکو
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جهنّم  ؤهجزايق تل  مؤ مناً ّمتعّمداً ف
علي ه ولعنه  هللا خالداً فيها وغضب

يا   93وأعّد له عذاباً عظيماً 
إذا ضرب تم  في وا  امن ذين لّ ٱ أيّها
تقولوا  لمن   الفتبيّنوا  و هللا سبيل
ت مؤ مناً السّ لٱ مکإلي  ٰى أل ق م لس 

 ّدن يا فعندلٱ حياةل  ٱ تب تغون عرض
نتم ّمن قب ل ک کذالکثيرٌة کمغانم  هللا

ان ک هللا م  فتبيّنوا  إنّ کعلي   هللا فمنّ 
توياّل   94بما تع ملون خبيراً   يس 

 مؤ منين غي ر أو ليل  ٱ قاعدون منل  ٱ
 هللا مجاهدون في سبيلل  ٱو ّضررلٱ

 هللا بأم والهم  وأنفسهم  فّضل
ى عل مجاهدين بأم والهم  وأنفسهم  ل  ٱ
نل  ٱ هللا وعد الًّ کقاعدين درجًة ول  ٱ ٰى حس 

قاعدين ل  ٱى عل مجاهدينل  ٱ هللا وفضّل
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راً عظيماً  درجاتٍ ّمن ه   95أج 
مًة و غفوراً  هللا انکومغ فرًة ورح 

 ذين توفّاهملّ ٱ إنّ   96رّحيماً 
ظالمي أن فسهم  قالوا  فيم  ةکل مالئٱ
تض عفين فيکنتم  قالوا  ک ر ض ٱ نّا مس  ْل 

واسعًة  هللا ن  أر ضکا  ألم  تقالو
مأ واهم   کأو لـٰئفتهاجروا  فيها ف

إاّل   97مصيراً ت   ساجهنّم و
تض عفين منل  ٱ   نّسالٱو رّجاللٱ مس 
تطيعون حيلًة و الول دان ل  ٱو  اليس 

تدون سبي  هللاى عس کأو لـٰئف  98اًل يه 
عفوّاً غفوراً  هللا انکأن يع فو عن هم  و

 يجد  في هللا ومن يهاجر  في سبيل  99
ر ض ٱ ثيراً وسعًة ومن کمراغماً ْل 
 هللاى إل رج  من بي ته مهاجراً يخ  

مو ت فقد  وقع ل  ٱ هکورسوله ثّم يد ر
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ره على غفوراً رّحيماً  هللا انکو هللا أج 
ر ض ٱ وإذا ضرب تم  في  100 فلي س ْل 
 صّلٰوةلٱ م  جناٌح أن تق صروا  منکعلي  

فروا  کذين لّ ٱ مکإن  خف تم  أن يف تن
م  عدوّاً کانوا  لکافرين کل  ٱ إنّ 

نت فيهم  فأقم ت کوإذا   101ّمبيناً 
ّمن هم طائفٌة  فل تقم   صّلٰوةلٱ لهم
لحتهم  فإذا  کّمع ول يأ خذوا  أس 

 م  ول تأ تکورائ ونوا  منکسجدوا  فل ي
رطائفٌة  لم  يصلّوا  فل يصلّوا  ٰى أخ 

لحتهم  ودّ  کمع رهم  وأس   ول يأ خذوا  حذ 
فروا  لو  تغ فلون عن  کذين لّ ٱ

لحت م کفيميلون علي   م  کم  وأم تعتکأس 
ان کم  إن کجناح علي   الّمي لًة واحدًة و

أن ر ضٰى نتم مّ کم  أًذى ّمن ّمطٍر أو  کب
لحت رکتضعوا  أس   هللا م  إنّ کم  وخذوا  حذ 



144 

 

  102افرين عذاباً ّمهيناً کأعّد لل  
 هللا روا  کذ  ٱفـ صّلٰوةلٱ فإذا قضي تم

 م  فإذاکجنوبٰى قياماً وقعوداً وعل
 إنّ  صّلٰوةلٱ أقيموا  مأ ننتم  فط  ٱ
تاباً کمؤ منين ل  ٱى عل انت  ک صّلٰوةلٱ

  تغاب  ٱ تهنوا  في الو  103ّمو قوتاً 
ونوا  تأ لمون فإنّهم  کقو م إن تل  ٱ

 هللا ما تأ لمون وتر جون منکيأ لمون 
يماً کعليماً ح هللا انکير جون و الما 
 تابکل  ٱ کإنّا أنزل نا إلي    104
 کنّاس بما أرالٱ م بي نکحّق لتح  ل  ٱبـ
  105نين خصيماً ائن لّل خکت الو هللا
ان غفوراً رّحيماً ک هللا إنّ  هللا تغ فرس  ٱو

تانون لّ ٱ تجادل  عن الو  106 ذين يخ 
ان خوّاناً کيحّب من  ال هللا أنفسهم  إنّ 

فون من  107أثيماً  تخ   النّاس ولٱ يس 



145 

 

فون من تخ  وهو معهم  إذ   هللا يس 
 انکقو ل ول  ٱ منضٰى ر  ي اليبيّتون ما 

هاأنتم    108بما يع ملون محيطاً  هللا
 حياةل  ٱ جادل تم  عن هم  في  هـٰؤال

 عن هم  يو م هللا ّدن يا فمن يجادللٱ
اًل يکون علي هم  وکقيامة أم ّمن يل  ٱ

أو  يظ لم  ا  سو ومن يع مل    109
تغ فر غفوراً  هللا يجد هللا نف سه ثّم يس 

ب  إث ماً فإنّما سکومن ي  110رّحيماً 
عليماً  هللا انکنف سه وعلٰى  سبهکي
سب  خطيئًة أو  کومن ي  111يماً کح

تمل ح  ٱ إث ماً ثّم ير م به بريئاً فقد
تاناً وإث ماً ّمبيناً   الولو    112به 

مته لهّمت طّ  کعلي   هللا فض ل فٌة ائورح 
إاّل وما يضلّون  کّمن هم  أن يضلّو

 وأنزل  من شي   کأنفسهم  وما يضرّون
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ما  کمة وعلّمکحل  ٱو تابکل  ٱ کعلي   هللا
 کعلي   هللا ان فض لکن  تع لم وکلم  ت

ثيٍر ّمن کخي ر في اّل   113عظيماً 
واهم   من  أمر بصدقٍة أو  إاّل نّج 

نّاس ومن لٱ حٍ بي نالمع روٍف أو  إص  
فسو ف  هللا مر ضات  تغاب  ٱ کذاليف عل  

راً عظيماً  ومن   114نؤ تيه أج 
 رّسول من بع د ما تبيّن لهلٱ شاققي
مؤ منين ل  ٱ ويتّبع  غي ر سبيلٰى هدل  ٱ

ت   ساونص له جهنّم وٰى نولّه ما تولّ 
يغ فر أن  ال هللا إنّ   115مصيراً 

ر لمن  کذالبه ويغ فر ما دون  کيش 
ر  يشا اًل الفقد  ضّل ضّلّل ٱبـ کومن يش 

عون من دونه   116بعيداً  إاّل إن يد 
عون إناثاً وإن  شي طاناً إاّل يد 

وقال ْلتّخذّن  هللا لّعنه  117ّمريداً 
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  118نصيباً ّمف روضاً  کمن  عباد
مرنّهم  ئاوْلضلّنّهم  وْلمنّينّهم  ول

مرنّهم  ئان عام ولْل  ٱ ذانا  نّ کفليبتّ 
ّشي طان لٱ ومن يتّخذ هللا فليغيّرّن خل ق
راناً  هللا وليّاً ّمن دون فقد  خسر خس 

يعدهم  ويمنّيهم  وما   119ّمبيناً 
  120غروراً إاّل ّشي طان لٱ يعدهم
يجدون  المأ واهم  جهنّم و کأو لـٰئ

وا  امن ذين لّ ٱو  121عن ها محيصاً 
خلهم  جنّاتٍ لٱ وعملوا   صّالحات سند 

تها ري من تح  ن هار خالدين ْل  ٱ تج 
د حّقاً ومن  أص دق  هللا فيها أبداً وع 

 الم  وکأمانيّ لّي س ب  122اًل قي هللا من
ل ا  سو تاب من يع مل  کل  ٱ أمانّي أه 
ز به و وليّاً  هللا يجد  له من دون اليج 

 ومن يع مل  من  123نصيراً  الو
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وهو ٰى ٍر أو  أنثکمن ذ صّالحاتلٱ
خلون کأو لـٰئمؤ مٌن ف  الجنّة ول  ٱ يد 

سن   124يظ لمون نقيراً  ومن  أح 
هه  لم وج  س ّللّ ديناً ّمّمن  أس  ٌن وهو مح 

 خذتّ ٱو بع ملّة إب راهيم حنيفاً تّ ٱو
 ما في ّللّ  و  125اًل إب راهيم خلي هللا
ر ض ٱ ّسماوات وما فيلٱ  هللا انکوْل 
تف تون  126ّمحيطاً   ّل شي  کب  کويس 

م  فيهّن وما کيف تي هللا قل  نّسالٱ في
ى تاب في يتامکل  ٱ م  فيکعلي  ٰى يت ل
تب کتؤ تونهّن ما  التي اللّ ٱ  نّسالٱ

 حوهنّ کلهّن وتر غبون أن تن
تض عفين منل  ٱو ول دان وأن ل  ٱ مس 

ط وما ل  ٱبـٰى تقوموا  لل يتام قس 
ان به ک هللا تف علوا  من  خي ٍر فإنّ 

رأٌة خافت  من م  ٱ وإن  127عليماً 
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راضاً ف جنا ح  البع لها نشوزاً أو  إع 
 علي هما أن يص لحا بي نهما صل حاً 

ضرتلٱو ّشّح لٱ نفسْل  ٱ صّل ح خي ٌر وأح 
سنوا  وتتّقوا  فإنّ  ان ک هللا وإن تح 

ولن   128بما تع ملون خبيراً 
تطيعوا  أن تع دلوا  بي ن   نّسالٱ تس 

مي ل ل  ٱ لّ کتميلوا   الولو  حرص تم  ف
معلّقة وإن تص لحوا  ل  ٱـک فتذروها

ان غفوراً رّحيماً ک هللا وتتّقوا  فإنّ 
 ّمنالًّ ک هللا وإن يتفرّقا يغ ن  129

  130يماً کواسعاً ح هللا انکسعته و
ر ض ٱ ّسماوات وما فيلٱ وّلّل ما في ْل 

تاب کل  ٱ ذين أوتوا  لّ ٱ ولقد  وصّي نا
وإن  هللا قوا  تّ ٱ م  أنکم  وإيّاکمن قب ل

ّسماوات لٱ ما فيّلّل  فروا  فإنّ کت
ر ض ٱ وما في غنيّاً حميداً  هللا انکوْل 
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 ّسماوات وما فيلٱ ما فيّلّل و  131
ر ض ٱ إن يشأ    132اًل يکوّلّل ٱبـفٰى کوْل 

هب   خرين ئانّاس ويأ ت بلٱ م  أيّهاکيذ 
ّمن   133قديراً  کذالعلٰى  هللا انکو
 هللا ّدن يا فعندلٱ ان يريد ثوابک

 هللا انکخرة وئال  ٱو ّدن يالٱ ثواب
 ذين لّ ٱ يا أيّها  134سميعاً بصيراً 

ط شهدال  ٱبـ ونوا  قوّامينکوا  امن   قس 
 والدي نل  ٱ م  أوکأنفسعلٰى  ولو  ّلّل 
 ن  غنيّاً أو  فقيراً کق ربين إن يْل  ٱو
ٰى هول  ٱ تتّبعوا   البهما فٰى أو ل ّللّ ٱفـ

أن تع دلوا  وإن تل ووا  أو  تع رضوا  
  135ان بما تع ملون خبيراً ک هللا فإنّ 

 امنوا   وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها
 لذي نزّ لّ ٱ تابکل  ٱو ورسولهّلّل ٱبـ

أنزل من لّذي ٱ تابکل  ٱو رسولهعلٰى 
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تبه کته وکئالومّلّل ٱبـ فر  کقب ل ومن ي
اًل الفقد  ضّل ضخر ئال  ٱل يو م ٱو ورسله
ثّم وا  امن ذين لّ ٱ إنّ   136بعيداً 

 فروا  ثمّ کثّم وا  امن فروا  ثّم ک
ليغ فر  هللا نکف راً لّم  يکدادوا  ز  ٱ

ديهم  سبي اللهم  و  بّشر  137اًل ليه 
منافقين بأّن لهم  عذاباً أليماً ل  ٱ

افرين کل  ٱ ذين يتّخذونلّ ٱ  138
مؤ منين أيب تغون ل  ٱ من دون  أو ليا
جميعاً ّلّل  زّةل عٱ عزّة فإنّ ل  ٱ عندهم
تاب أن  کل  ٱ م  فيکوقد  نزّل علي    139

فر بها کي هللا ايات إذا سمع تم  
زأ بها ف ته  ٰى تق عدوا  معهم  حتّ  الويس 

م  إذاً کفي حديٍث غي ره إنّ يخوضوا  
 منافقينل  ٱ جامع هللا ّمث لهم  إنّ 

  140افرين في جهنّم جميعاً کل  ٱو
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م  کان لکم  فإن کذين يتربّصون بلّ ٱ
م  کن ّمعکقالوا  ألم  ن هللا فت ٌح ّمن
افرين نصيٌب قالوا  ألم  کان لل  کوإن 

وذ  علي   تح   م ّمنکم  ونم نع  کنس 
 م  يو مکم بي نکيح   ّللّ ٱفـ مؤ منينل  ٱ
علل  ٱ  افرينکلل   هللا قيامة ولن يج 
 إنّ   141اًل مؤ منين سبيل  ٱى عل
وهو خادعهم   هللا منافقين يخادعونل  ٱ

قاموا   صّلٰوةلٱى إل وإذا قاموا  
 رونکيذ   النّاس ولٱيراؤون ٰى سالک
ّمذب ذبين بي ن   142اًل قليإاّل  هللا

  هـٰؤالإلٰى  الو  هـٰؤالإلٰى  ال کذال
  143اًل فلن تجد له سبي هللا ومن يض لل
 تتّخذوا   الوا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها

 من دون  افرين أو لياکل  ٱ
علوا  ل  ٱ ّلّل  مؤ منين أتريدون أن تج 
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 إنّ   144م  سل طاناً ّمبيناً کعلي  
فل منْل  ٱ کّدر  لٱ منافقين فيل  ٱ  س 
  145نّار ولن تجد لهم  نصيراً لٱ

 أص لحوا  ذين تابوا  ولّ ٱإاّل 
لصوا  دينهم  ّلّل ٱبـ تصموا  ع  ٱو ّلّل  وأخ 
 هللا مؤ منين وسو ف يؤ تل  ٱ مع کأو لـٰئف
راً عظيماً ل  ٱ ّما   146مؤ منين أج 

 و ر تم  کم  إن شکبعذاب هللا يف عل
  147راً عليماً کشا هللا انکمنتم  وا
رل  ٱ هللا يحبّ اّل  قو ل ل  ٱ من  ّسولٱبـ جه 
سميعاً عليماً  هللا انکمن ظلم وإاّل 
إن تب دوا  خي راً أو  تخ فوه أو    148

ان عفوّاً ک هللا فإنّ   تع فوا  عن سو
ّلّل ٱبـ فرونکذين يلّ ٱ إنّ   149قديراً 

 هللا ورسله ويريدون أن يفرّقوا  بي ن
فر کورسله ويقولون نؤ من ببع ضٍ ون
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ببع ضٍ ويريدون أن يتّخذوا  بي ن 
 مه کأو لـٰئ  150اًل سبي کذال
نا لل  کل  ٱ تد  افرين کافرون حّقاً وأع 

وا  امن ذين لّ ٱو  151عذاباً ّمهيناً 
ورسله ولم  يفرّقوا  بي ن أحٍد ّلّل ٱبـ

ئّمن هم   سو ف يؤ تيهم  أجورهم   کأو لـٰ
أل  152غفوراً رّحيماً  هللا انکو  کيس 

ل تاباً کتاب أن تنزّل علي هم  کل  ٱ أه 
بر کأموسٰى فقد  سألوا    ّسمالٱ ّمن
رًة  هللا فقالوا  أرنا کذالمن  جه 

 صّاعقة بظل مهم  ثمّ لٱ فأخذت هم
ل من بع د مال  ٱ خذوا  تّ ٱ  ت هم جا عج 
 اتي نا و کذالبيّنات فعفو نا عن ل  ٱ

ورفع نا   153سل طاناً ّمبيناً موسٰى 
لهم  طّور بميثاقهم  وقل نالٱ فو قهم

 الباب سّجداً وقل نا لهم  ل  ٱ د خلوا  ٱ
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نا من هم لٱ فيتع دوا   ّسب ت وأخذ 
هم فبما نق ض  154ّميثاقاً غليظاً 

 وقت لهم هللا ياتئاف رهم بکّميثاقهم  و
وقو لهم  قلوبنا غي ر حّقٍ ب  ن بياْل  ٱ

 الف رهم  فکعلي ها ب هللا غل ٌف بل  طبع
ف رهم  کوب  155اًل قليإاّل يؤ منون 
تاناً عظيماً علٰى  وقو لهم   مر يم به 

مسيح ل  ٱ م  إنّا قتل ناوقو له  156
وما قتلوه  هللا ن مر يم رسولب  ٱى عيس

 شبّه لهم  وإنّ  نکولٰـ وما صلبوه 
ّمن ه  کتلفوا  فيه لفي شخ  ٱ ذينلّ ٱ

ظّّن لٱ تّباعٱإاّل ما لهم به من  عل ٍم 
 هللا بل رّفعه  157وما قتلوه يقيناً 

  158يماً کعزيزاً ح هللا انکإلي ه و
ل ليؤ منّن به إاّل  تابکل  ٱ وإن ّمن  أه 

ون کقيامة يل  ٱ قب ل مو ته ويو م
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 فبظل ٍم ّمن  159علي هم  شهيداً 
ذين هادوا  حرّم نا علي هم  طيّباتٍ لّ ٱ

 هللا أحلّت  لهم  وبصّدهم  عن سبيل
ذهم  160ثيراً ک رّبا وقد  لٱ وأخ 

 نّاسلٱ لهم  أم والکنهوا  عن ه وأ
نا لل  ل  ٱبـ تد  افرين من هم  کباطل وأع 
رّاسخون لٱن کلٰـّ   161ذاباً أليماً ع
مؤ منون يؤ منون ل  ٱو عل م من هم  ل  ٱ في

 کوما أنزل من قب ل کإلي  بما أنزل 
 مؤ تونل  ٱو صّلٰوةلٱ مقيمينل  ٱو
ل يو م ٱوّلّل ٱبـ مؤ منونل  ٱو ٰوةکزّ لٱ
راً  کأو لـٰئخر ئال  ٱ سنؤ تيهم  أج 

ما ک کإنّا أو حي نا إلي    162عظيماً 
نّبيّين من لٱو نوحٍ لٰى إ أو حي نا

إب راهيم إلٰى  بع ده وأو حي نا
حاق ويع قوب ماعيل وإس  باط ْل  ٱو وإس  س 
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وأيّوب ويونس وهارون ٰى وعيس
داوود زبوراً  اتي نا وسلي مان و

من  کقد  قصص ناهم  علي  اًل ورس  163
 لّمکو کلّم  نق صص هم  علي  اًل قب ل ورس

ّشرين ّمباًل رّس  164ليماً کتموسٰى  هللا
 هللاى عل ون للنّاسکياّل ومنذرين لئ

عزيزاً  هللا انکرّسل ولٱ حّجٌة بع د
هد بما أنزل  هللان کلٰـّ   165يماً کح يش 

 ةکل مالئٱ و أنزله بعل مه کإلي  
هدون و  إنّ   166شهيداً ّلّل ٱبـفٰى کيش 

قد   هللا فروا  وصّدوا  عن سبيلکذين لّ ٱ
ذين لّ ٱ إنّ   167بعيداً اًل الضلّوا  ض

ليغ فر  هللا نکفروا  وظلموا  لم  يک
ديهم  طريقاً  اللهم  و إاّل   168ليه 

طريق جهنّم خالدين فيها أبداً 
يا   169يسيراً  هللاى عل کذالان کو
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 رّسوللٱ مک جا نّاس قد  لٱ أيّها
م  کخي راً لّ منوا  ئاف م  کحّق من رّبّ ل  ٱبـ

 فروا  فإّن ّلّل ما فيکوإن ت
عليماً  هللا انکض ور  ْل  ٱو ّسماواتلٱ
ل  170يماً کح  التاب کل  ٱ يا أه 

ى عل تقولوا   الم  وکتغ لوا  في دين
ى مسيح عيسل  ٱ حّق إنّمال  ٱإاّل  هللا
 لمته أل قاهاکو هللا ن مر يم رسولب  ٱ

ّلّل ٱبـمنوا  ئاف مر يم وروٌح ّمن هإلٰى 
تهوا  نٱ ثةٌ التقولوا  ث الورسله و
هٌ إل هللا م  إنّماکخي راً لّ  واحٌد  ـٰ

في  ون له ولٌد لّه ماکسب حانه أن ي
ر ض ٱ وما فيلّسماوات ٱ ّلّل ٱبـفٰى کوْل 
تن  171اًل يکو مسيح أن ل  ٱ فکلّن يس 
مقرّبون ل  ٱ ةکل مالئٱ الون عب داً ّلّلّ وکي

تن تکومن يس  بر  کف  عن  عبادته ويس 
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شرهم  إليه جميعاً   فأّما  172فسيح 
الحات صّ لٱ وعملوا  وا  امن ذين لّ ٱ

فيوفّيهم  أجورهم  ويزيدهم ّمن فض له 
ا  بروکتس  ٱو فوا  کتنس  ٱ ذينلّ ٱ وأّما

يجدون  اليماً وفيعّذبهم  عذاباً أل
  173نصيراً  الوليّاً و هللا لهم ّمن دون

م بر هاٌن ک جا نّاس قد  لٱ يا أيّها
م  نوراً کم  وأنزل نا إلي  کّمن رّبّ 
وا  امن ذين لّ ٱ فأّما  174ّمبيناً 

خلهم  في ع  ٱو ّللّ ٱبـ تصموا  به فسيد 
ديهم  إلي ه  مٍة ّمن ه وفض ٍل ويه  رح 

تقيماً  تف تون  175صراطاً ّمس   قل کيس 
 ا  رؤٌ م  ٱ لة إنالکل  ٱ م  فيکيف تي هللا
ٌت فلها  کهل لي س له ولٌد وله أخ 

ن کوهو يرثها إن لّم  ي کنص ف ما تر
 نتي ن فلهماث  ٱ انتاکلّها ولٌد فإن 
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وًة کوإن  کن مّما ترثّلثالٱ انوا  إخ 
 ر مث ل حظّ کفللذّ   ونسااًل رّجا
 م  أن تضلّوا  کل هللا نثيي ن يبيّنْل  ٱ
  176عليٌم   ّل شي  کب هللاو
 

 ائدةل مٱ سوره 5 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 أو فوا  وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها
ن عام ْل  ٱ م بهيمةکعقود أحلّت  لل  ٱبـ

 م  غي ر محلّيکعلي  ٰى ما يت لإاّل 
م ما کيح   هللا صّي د وأنتم  حرٌم إنّ لٱ

 الوا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  1يريد 
رلٱ الو هللا رائتحلّوا  شع حرام ل  ٱ ّشه 

ي ول  ٱ الو  ّمينا  الد وئقالل  ٱ الهد 
ّمن اًل حرام يب تغون فض  ل  ٱ بي تل  ٱ



161 

 

 رّبّهم  ورض واناً وإذا حلل تم  
رمنّ  الطادوا  وص  ٱفـ ن قو ٍم ئام  شنکيج 

جدل  ٱ م  عنکأن صّدو حرام أن ل  ٱ مس 
 برّ ل  ٱى عل تع تدوا  وتعاونوا  

 ث مل  ٱى عل تعاونوا   الوٰى تّق ولٱو
وانل  ٱو  شديد هللا إنّ  هللا قوا  تّ ٱو عد 
 مي تةل  ٱ مکحرّمت  علي    2عقاب ل  ٱ
ملدّ ٱو خن زير وما أهّل ل  ٱ م ولح 

 وذةمو قل  ٱو من خنقةل  ٱو به هللا لغي ر
 لکنّطيحة وما ألٱو متردّيةل  ٱو
ى عل ي تم  وما ذبحکما ذإاّل ّسبع لٱ
تق سموا  لٱ م الز  ْل  ٱبـ نّصب وأن تس 

قٌ  م  کذال فروا  کذين لّ ٱ يو م يئسل  ٱ فس 
شو هم   الم  فکمن دين  شو نخ  ٱو تخ 

م  وأت مم ت کم  دينکمل ت لکيو م أل  ٱ
م الس  ل  ٱ مکم  نع متي ورضيت لکعلي  



162 

 

مصٍة غي ر ض  ٱ ديناً فمن طرّ في مخ 
  3غفوٌر رّحيٌم  هللا متجانٍف ّلث ٍم فإنّ 

ألون ماذا أحّل لهم  قل  أحّل  کيس 
 طّيّبات وما علّم تم ّمنلٱ مکل
لّبين تعلّمونهّن مّما کجوارح مل  ٱ

 م  کن علي  کلوا  مّما أم سکف هللا مکعلّم
 إنّ  هللا قوا  تّ ٱو علي ه هللا مس  ٱ روا  کذ  ٱو
 مکيو م أحّل لل  ٱ  4حساب ل  ٱ سريع هللا
 ذين أوتوا  لّ ٱ طّيّبات وطعاملٱ
 م  حّل لّهم  کم  وطعامکتاب حلٌّ لّ کل  ٱ
صنات منل  ٱو  مؤ مناتل  ٱ مح 
صنات منل  ٱو  ذين أوتوا  لّ ٱ مح 
تي تموهّن ا  م  إذاکتاب من قب لکل  ٱ

صنين غي ر مسافحين و  الأجورهّن مح 
داٍن ومن ي يمان ل  ٱبـ فر  کمتّخذي أخ 

 منخرة ئال  ٱ د  حبط عمله وهو فيفق
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 ذين لّ ٱ يا أيّها  5خاسرين ل  ٱ
ة الصّ لٱى إل إذا قم تم  وا  امن
سلوا  ٱفـ ى إل م  کم  وأي ديکوجوهغ 
 م  کم  وأر جلکسحوا  برؤوسم  ٱو مرافقل  ٱ
نتم  جنباً کع بين وإن کل  ٱى إل
علٰى  أو  ر ضٰى نتم مّ کطّّهروا  وإن ٱفـ

غائط ل  ٱ نم مّ کنأحٌد مّ   جا سفٍر أو  
تمالأو     فلم  تجدوا  ما  نّسالٱ مس 

سحوا  م  ٱفـ فتيّمموا  صعيداً طيّباً 
 هللا م ّمن ه ما يريدکم  وأي ديکبوجوه

عل علي   يريد  نکولٰـ رجٍ م ّمن  حکليج 
م  کم  لعلّ کم  وليتّم نع مته علي  کرليطهّ 
م  کعلي   هللا روا  نع مةکذ  ٱو  6رون کتش  

به إذ  قل تم  م کذي واثقلّ ٱ وميثاقه
 هللا إنّ  هللا قوا  تّ ٱو سمع نا وأطع نا

 يا أيّها  7صّدور لٱ عليٌم بذات
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ّلّل  ونوا  قوّامينکوا  امن ذين لّ ٱ
ط ول  ٱبـ  شهدا رمنّ  القس  ن ئام  شنکيج 

دلوا  هو ع  ٱ تع دلوا  اّل أ قو ٍم علىٰ 
 هللا إنّ  هللا قوا  تّ ٱوٰى أق رب للتّق و

 ذين لّ ٱ هللا وعد  8خبيٌر بما تع ملون 
صّالحات لهم لٱ وعملوا  وا  امن

ٌر عظيٌم  ذين لّ ٱو  9ّمغ فرٌة وأج 
 کأو لـٰئبئاياتنا  ّذبوا  کفروا  وک

 ذين لّ ٱ يا أيّها  10جحيم ل  ٱ أص حاب
م  إذ  کعلي   هللا نع متروا  کذ  ٱوا  امن

م  أي ديهم  کهّم قو ٌم أن يب سطوا  إلي  
ى وعل هللا قوا  تّ ٱو م  کّف أي ديهم  عنکف
ولقد    11مؤ منون ل  ٱ لکفل يتو هللا

رائيل وبعث نا  هللا أخذ ميثاق بني إس 
إنّي  هللا ني  عشر نقيباً وقالث  ٱ منهم
 تي تما و صّلٰوةلٱ م  لئن  أقم تمکمع
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منتم برسلي وعزّر تموهم  ا و ٰوةکزّ لٱ
م  کّفرّن عنکقر ضاً حسناً ْلّ  هللا وأق رض تم
ري من م  جکم  وْلد خلنّ کسيّئات نّاتٍ تج 
تها  کذالفر بع د کن هار فمن ْل  ٱ تح 

  12ّسبيل لٱ  م  فقد  ضّل سواکمن
فبما نق ضهم ّميثاقهم  لعنّاهم  
 وجعل نا قلوبهم  قاسيًة يحرّفون

لم عن ّمواضعه ونسوا  حظّاً ّمّما کل  ٱ
علٰى  تزال تطّلع الروا  به وکذ
ف ع  ٱفـ ّمن هم  اًل قليإاّل نٍة ّمن هم  ائخ
سنين ل  ٱ يحبّ  هللا فح  إنّ ص  ٱو هم  عن   مح 
نصارٰى ذين قالوا  إنّالّ ٱ ومن  13

نا ميثاقهم  فنسوا  حظّاً ّمّما  أخذ 
ري نا بي نهمکذ  عداوةل  ٱ روا  به فأغ 
قيامة وسو ف ل  ٱ يو مإلٰى   بغ ضال  ٱو

  14انوا  يص نعون کبما  هللا ينبّئهم
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ل م  رسولنا ک جا تاب قد  کل  ٱ يا أه 
فون کثيراً ّمّما کم  کيبيّن ل نتم  تخ 

 جا ثيٍر قد  کعن  ا  تاب ويع فوکل  ٱ من
  15تاٌب ّمبيٌن کنوٌر و هللا م ّمنک

دي به  بع رض وانه سبلتّ ٱ من هللا يه 
رجهم ّمنالسّ لٱ ى إل ظّلماتلٱ م ويخ 
ديهم  لٱ صراٍط إلٰى  نّور بإذ نه ويه 

تقيٍم  قالوا   ذينلّ ٱ فرکلّقد    16ّمس 
ن مر يم قل  فمن ب  ٱ مسيحل  ٱ هو هللا إنّ 
شي ئاً إن  أراد أن  هللا من کيم ل
ل ن مر يم وأّمه ومن ب  ٱ مسيحل  ٱ کيه 
ر ض ٱ في  ّسماواتلٱ کمل  ّلّل جميعاً وْل 
لق ما يشاْل  ٱو   ر ض وما بي نهما يخ 
 وقالت  17قديٌر   ّل شي  کعلٰى  هللاو
ن أب ناصارٰى نّ لٱو يهودل  ٱ  هللا  نح 

م کم بذنوبکيعّذب وأحبّاؤه قل  فلم
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بل  أنتم بشٌر ّمّمن  خلق يغ فر لمن 
 کمل  ّلّل و  ويعّذب من يشا  يشا
ر ض وما بي نهما ْل  ٱو ّسماواتلٱ

ل  18مصير ل  ٱ وإلي ه تاب کل  ٱ يا أه 
علٰى  م  کم  رسولنا يبيّن لک جا قد  

 جا رّسل أن تقولوا  مالٱ فت رٍة ّمن
م ک جا نذيٍر فقد   النا من بشيٍر و

قديٌر   ّل شي  کعلٰى  هللاو ونذيرٌ  بشيرٌ 
 لقو مه يا قو مموسٰى وإذ  قال   19
م  کم  إذ  جعل فيکعلي   هللا نع مةروا  کذ  ٱ

م ّما کتاا و اً کم ّملوکوجعل  أنبيا
يا   20عالمين ل  ٱ لم  يؤ ت أحداً ّمن

تي لّ ٱ قّدسةل مٱ ر ضْل  ٱوا  خلد  ٱ قو م
م  کرأد باعلٰى وا  تر تدّ  الم  وکل هللا تبک

يا وا  قال  21خاسرين وا  فتنقلب
إّن فيها قو ماً جبّارين وإنّا موسٰى 
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خلها رجوا  من ها فإن حتّٰى  لن نّد  يخ 
رجوا  من ها فإنّا داخلون    22يخ 

 ذين يخافون أن عملّ ٱ ن منالقال رج
باب ل  ٱ خلوا  علي همد  ٱ علي هما هللا

ى م  غالبون وعلکفإذا دخل تموه فإنّ 
  23نتم ّمؤ منين کإن  لوا  کفتو هللا

خلها موسٰى قالوا  يا  إنّا لن نّد 
هب  أنت ذ  ٱفـ أبداً ّما داموا  فيها

  24إنّا هاهنا قاعدون  الفقات کوربّ 
 نف سي وأخيإاّل  کأم لال  قال رّب إنّي

 قو مل  ٱ رق  بي ننا وبي نف  ٱفـ
قال فإنّها محرّمٌة   25فاسقين ل  ٱ

 فيعلي هم  أر بعين سنًة يتيهون 
ر ض ٱ فاسقين ل  ٱ قو مل  ٱى عل تأ س الفْل 
 دما  ني  ب  ٱ ل علي هم  نبأت  ٱو  26
حّق إذ  قرّبا قر باناً فتقبّل من ل  ٱبـ
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خر قال ئال  ٱ أحدهما ولم  يتقبّل  من
 من هللا قال إنّما يتقبّل کْلق تلنّ 

 کلئن بسطت إلّي يد  27متّقين ل  ٱ
 کا  بباسٍط يدي إلي  لتق تلني ما أن

عالمين ل  ٱ ربّ  هللا إنّي أخاف کق تلْل
بإث مي   إنّي أريد أن تبو  28

نّار لٱ ون من  أص حابکفت کوإث م
فطوّعت    29ظّالمين لٱ  جزا کذالو

له نف سه قت ل أخيه فقتله فأص بح 
غراباً  هللا فبعث  30خاسرين ل  ٱ من

ر ض ٱ يب حث في ي ف يواري کليريه ْل 
ة أخيه قال يا وي لتا أعجز ت  سو  

غراب فأواري ل  ٱ هـٰذاون مث ل کأن  أ
  31نّادمين لٱ ة أخي فأص بح من سو  

ل  بني علٰى  تب ناک کذالمن  أج 
رائيل أنّه من قتل نف ساً بغي ر  إس 
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سٍ أو  فساٍد في ر ض ٱ نف   أنّما قتلکفْل 
ياها فلٱ أنّما کنّاس جميعاً ومن  أح 

يا ت هم   جا نّاس جميعاً ولقد  لٱ أح 
ثيراً کنات ثّم إّن بيّ ل  ٱبـ رسلنا

ر ض ٱ في کذالّمن هم بع د  رفون ْل  لمس 
 هللا ذين يحاربونلّ ٱ  إنّما جزا  32

عو ن في ر ض ٱ ورسوله ويس  فساداً أن ْل 
يقتّلوا  أو  يصلّبوا  أو  تقطّع 

ٍف أو  ينفو ا  الأي ديهم  وأر جلهم ّمن  خ
ر ض ٱ من ّدن يا لٱ لهم  خز ٌي في کذالْل 

  33عذاٌب عظيٌم رة خئال  ٱ ولهم  في
ذين تابوا  من قب ل أن لّ ٱإاّل 

 هللا لموا  أنّ ع  ٱفـ تق دروا  علي هم  
 ذين لّ ٱ يا أيّها  34غفوٌر رّحيٌم 

 تغوا  إليهب  ٱو هللا قوا  تّ ٱوا  امن
م  کوسيلة وجاهدوا  في سبيله لعلّ ل  ٱ



171 

 

فروا  لو  کذين لّ ٱ إنّ   35تف لحون 
ر ض ٱ أّن لهم ّما في ث له جميعاً ومْل 

 معه ليف تدوا  به من  عذاب يو م
قيامة ما تقبّل من هم  ولهم  عذاٌب ل  ٱ

رجوا  من  36أليٌم   يريدون أن يخ 
نّار وما هم بخارجين من ها ولهم  لٱ

 ّسارقةلٱو ّسارقلٱو  37عذاٌب ّمقيٌم 
سبا کبما   طعوا  أي ديهما جزاق  ٱفـ
فمن   38يٌم کعزيٌز ح هللاو هللا ّمناًل اکن

 هللا من بع د ظل مه وأص لح فإنّ تاب 
  39غفوٌر رّحيٌم  هللا يتوب علي ه إنّ 
 ّسماواتلٱ کله مل   هللا ألم  تع لم  أنّ 

ويغ فر لمن   ر ض يعّذب من يشاْل  ٱو
يا   40قديٌر   ّل شي  کعلٰى  هللاو  يشا
زن الرّسول لٱ أيّها ذين لّ ٱ کيح 

ذين لّ ٱ ف ر منکل  ٱ يسارعون في
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واههم  ولم  تؤ من بأف   امنّا قالوا  
ادوا  سّماعون ذين هلّ ٱ قلوبهم  ومن

خرين لم  ا  ذب سّماعون لقو مٍ کلل  
لم من بع د کل  ٱ يحرّفون کيأ تو

 هـٰذامواضعه يقولون إن  أوتيتم  
ذروا  ومن ح  ٱفـ فخذوه وإن لّم  تؤ تو ه

 له من کفت نته فلن تم ل هللا يرد
 هللا ذين لم  يردلّ ٱ کأو لـٰئشي ئاً  هللا

ّدن يا لٱ أن يطّهر قلوبهم  لهم  في
عذاٌب عظيٌم خرة ئال  ٱ خز ٌي ولهم  في

ت کذب أکسّماعون لل    41 الون للّسح 
رض  کح  ٱفـ کجاؤو فإن م بي نهم أو  أع 

 کعن هم  وإن تع رض  عن هم  فلن يضرّو
 م بي نهم  کح  ٱفـ م تکشي ئاً وإن  ح

ط إنّ ل  ٱبـ   42مق سطين ل  ٱ يحبّ  هللا قس 
تّو راة لٱ وعندهم کمونکف يحي  کو
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ثّم يتولّو ن من بع د  هللا مکفيها ح
  43مؤ منين ل  ٱبـ کأو لـٰئوما  کذال

تّو راة فيها هًدى لٱ إنّا أنزل نا
ذين لّ ٱ نّبيّونلٱ م بهاکونوٌر يح  

لموا  للّذين هادوا    رّبّانيّونلٱو أس 
بار بماْل  ٱو فظوا  من س  ٱ ح   تابکتح 
شوا   الف  هداانوا  علي ه شکو هللا  تخ 
تروا   الشو ن وخ  ٱو نّاسلٱ تي يائابتش 

 م بما أنزلکومن لّم  يح  اًل ثمناً قلي
  44افرون کل  ٱ هم کأو لـٰئف هللا
 نّف سلٱ تب نا علي هم  فيها أنّ کو
 نفْل  ٱو عي نل  ٱبـ عي نل  ٱو نّف سلٱبـ
 ّسنّ لٱبـ ّسنّ لٱو ذنْل  ٱبـ ذنْل  ٱو نفْل  ٱبـ
صّدق به فهو جروح قصاٌص فمن تل  ٱو
 م بما أنزلکّفارٌة لّه ومن لّم  يح  ک
  45ظّالمون لٱ هم کأو لـٰئف هللا
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ن ب  ٱى يسثارهم بعا علٰى  وقّفي نا
 مر يم مصّدقاً لّما بي ن يدي ه من

نجيل فيه ل  ٱ هاتي نا تّو راة ولٱ
هًدى ونوٌر ومصّدقاً لّما بي ن يدي ه 

تّو راة وهًدى ومو عظًة لّل متّقين لٱ من
لکول يح    46  نجيل بما أنزلل  ٱ م  أه 
 هللا م بما أنزلکفيه ومن لّم  يح   هللا
  47فاسقون ل  ٱ هم کأو لـٰئف

حّق ل  ٱبـ تابکل  ٱ کوأنزل نا إلي  
تاب کل  ٱ مصّدقاً لّما بي ن يدي ه من

م بي نهم بما کح  ٱفـ ومهي مناً علي ه
وا الو هللا أنزل  جا هم  عّما تتّبع  أه 

م  شر عًة کّلٍ جعل نا منکحّق لل  ٱ من ک
م  أّمًة کلجعل هللا  شا ومن هاجاً ولو  

 مکتاا  م  في ماکلّيب لو نکولٰـ واحدًة 
م  کمر جع هللاى إل خي راتل  ٱوا  تبقس  ٱفـ
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نتم  فيه کم بما کجميعاً فينبّئ
تلفون  م بي نهم بما کح  ٱ وأن  48تخ 

وا الو هللا أنزل هم   تتّبع  أه 
ذر هم  أن يف تنوٱو عن بع ض ما  کح 

لم  ع  ٱفـ فإن تولّو ا   کإلي   هللا أنزل
أن يصيبهم ببع ض  هللا أنّما يريد

نّاس لٱ ثيراً ّمنکذنوبهم  وإّن 
جاهليّة ل  ٱ مکأفح  49لفاسقون 

سن من ماً لّقو ٍم کح هللا يب غون ومن  أح 
 ذين لّ ٱ يا أيّها  50يوقنون 

صارٰى نّ لٱو يهودل  ٱ تتّخذوا   الوا  امن
بع ضٍ ومن   بع ضهم  أو ليا  أو ليا

 ال هللا م  فإنّه من هم  إنّ کيتولّهم ّمن
دي ى فتر  51ظّالمين لٱ قو مل  ٱ يه 

ذين في قلوبهم ّمرٌض يسارعون لّ ٱ
ش أن تصيبنا ٰى فيهم  يقولون نخ 
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فت ح ل  ٱبـ أن يأ تي هللاى رٌة فعسائد
ٍر ّمن  عنده فيص بحوا   ما علٰى  أو  أم 

  52ادمين أسرّوا  في أن فسهم  ن
ذين لّ ٱ  هـٰؤالأوا  امن ذين لّ ٱ ويقول

د أي مانهم  إنّهم  ّلّل ٱبـ أق سموا   جه 
مالهم  فأص بحوا  کلمع م  حبطت  أع 

 ذين لّ ٱ يا أيّها  53خاسرين 
م  عن دينه کمن ير تّد منوا  امن

بقو ٍم يحبّهم  ويحبّونه  هللا فسو ف يأ تي
ى عل مؤ منين أعزّةٍ ل  ٱى عل أذلّةٍ 

 الو هللا افرين يجاهدون في سبيلکل  ٱ
 هللا فض ل کذالٍم ئيخافون لو مة ال
  54واسٌع عليٌم  هللاو  يؤ تيه من يشا

 ذين لّ ٱو ورسوله هللا مکإنّما وليّ 
 صّلٰوةلٱ ذين يقيمونلّ ٱوا  امن

  55عون کوهم  را ٰوةکزّ لٱ ويؤ تون
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 ذين لّ ٱو ورسوله هللا ومن يتولّ 
  56غالبون ل  ٱ هم هللا فإّن حز بوا  امن

 تتّخذوا   الوا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها
م  هزواً ولعباً کخذوا  دينتّ ٱ ذينلّ ٱ
 م  کتاب من قب لکل  ٱ ذين أوتوا  لّ ٱ ّمن
إن  هللا قوا  تّ ٱو  ّفار أو لياکل  ٱو
 وإذا نادي تم    57نتم ّمؤ منين ک

 خذوها هزواً ولعباً تّ ٱ صّلٰوةلٱى إل
قل    58يع قلون اّل بأنّهم  قو ٌم  کذال

ل إاّل تاب هل  تنقمون منّا کل  ٱ يا أه 
وما أنزل إلي نا ّلّل ٱبـ امنّا أن  

م  کثرکوما أنزل من قب ل وأّن أ
م بشرٍّ ّمن کقل  هل  أنبّئ  59فاسقون 

 هللا من لّعنه هللا مثوبًة عند کذال
 قردةل  ٱ وغضب علي ه وجعل من هم

 کأو لـٰئطّاغوت لٱ خنازير وعبدل  ٱو
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ّسبيل لٱ  اً وأضّل عن سواانکشرٌّ مّ 
 امنّا ا  م  قالوکؤوجاوإذا   60

ف ر وهم  قد  خرجوا  کل  ٱبـ وقد دّخلوا  
لم بما  هللاو به   61تمون کانوا  يکأع 
 ثيراً ّمن هم  يسارعون فيکٰى وتر
وان وأل  ٱو ث مل  ٱ ّسح ت لٱ لهمکعد 

 اللو    62انوا  يع ملون کلبئ س ما 
بار عن ْل  ٱو رّبّانيّونلٱ ين هاهم ح 
ت لبئ س لٱ لهمکث م وأل  ٱ قو لهم ّسح 
 وقالت  63انوا  يص نعون کما 
مغ لولٌة غلّت  أي ديهم   هللا يهود يدل  ٱ

ولعنوا  بما قالوا  بل  يداه 
وليزيدّن   ي ف يشاکمب سوطتان ينفق 

 کمن رّبّ  کثيراً ّمن هم ّما أنزل إلي  ک
 ف راً وأل قي نا بي نهمکطغ ياناً و

 يو مإلٰى   بغ ضال  ٱو عداوةل  ٱ
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لّما أو قدوا  ناراً لّل حر ب کقيامة ل  ٱ
عو ن في هللا أط فأها ر ض ٱ ويس   فساداً ْل 

ولو  أّن   64مف سدين ل  ٱ يحبّ  ال هللاو
ل ّفر نا کقو ا  لتّ ٱووا  امن تاب کل  ٱ أه 

 عن هم  سيّئاتهم  وْلد خل ناهم  جنّات
 ولو  أنّهم  أقاموا    65نّعيم لٱ
نجيل وما أنزل إليهم ل  ٱو اةتّو رلٱ

ت کّمن رّبّهم  ْل لوا  من فو قهم  ومن تح 
ثيٌر کأر جلهم ّمن هم  أّمٌة ّمق تصدٌة و

 يا أيّها  66ما يع ملون   سا ّمن هم  
 کمن رّبّ  کرّسول بلّغ  ما أنزل إلي  لٱ

 هللاو وإن لّم  تف عل  فما بلّغ ت رسالته
دي ال هللا نّاس إنّ لٱ من کيع صم  يه 

ل  67افرين کل  ٱ قو مل  ٱ  قل  يا أه 
تم  کل  ٱ  تقيموا  حتّٰى   شي  علٰى  تاب لس 
م کنجيل وما أنزل إلي  ل  ٱو تّو راةلٱ
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ثيراً ّمن هم ّما کم  وليزيدّن کّمن رّبّ 
ف راً کطغ ياناً و کمن رّبّ  کأنزل إلي  

  68افرين کل  ٱ قو مل  ٱى عل تأ س الف
 ذين هادوا  لّ ٱووا  امن ذين لّ ٱ إنّ 
ّلّل ٱبـ امن من  صارٰى نّ لٱو ونئصّابلٱو
 الوعمل صالحاً فخر ئال  ٱل يو م ٱو

زنون  الخو ٌف علي هم  و لقد    69هم  يح 
رائيل  نا ميثاق بني إس  أخذ 

هم   جا لّماکاًل وأر سل نا إلي هم  رس
و الرسوٌل بما  أن فسهم  فريقاً ٰى ته 

وحسبوا    70ّذبوا  وفريقاً يق تلون ک
نٌة فعموا  وصّموا  ثّم ون فت  کتاّل أ

ثيٌر کعلي هم  ثّم عموا  وصّموا   هللا تاب
  71بصيٌر بما يع ملون  هللاو ّمن هم  
 هو هللا ذين قالوا  إنّ لّ ٱ فرکلقد  

مسيح يا ل  ٱ ن مر يم وقالب  ٱ مسيحل  ٱ
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رائيل م  کربّي وربّ  هللا بدوا  ع  ٱ بني إس 
ر  هللا فقد  حرّمّلّل ٱبـ کإنّه من يش 

نّار وما لٱ جنّة ومأ واهل  ٱ عليه
 فرکلّقد    72للظّالمين من  أنصاٍر 

ثٍة الثالث ث هللا ذين قالوا  إنّ لّ ٱ
ٍه  وما من   هٌ إاّل إلـٰ واحٌد وإن لّم   إلـٰ

ذين لّ ٱ ينتهوا  عّما يقولون ليمّسنّ 
 الأف  73فروا  من هم  عذاٌب أليٌم ک

تغ فرونه هللاى إل يتوبون  هللاو ويس 
ن ب  ٱ مسيحل  ٱ ّما  74غفوٌر رّحيٌم 

 رسوٌل قد  خلت  من قب لهإاّل مر يم 
 نالکانا يأ  کرّسل وأّمه صّديقٌة لٱ
 ي ف نبيّن لهمکظر  نٱ طّعاملٱ
  75ون کيؤ فأنّٰى  ظر  نٱ ثمّ ل ئايات ٱ

 کيم ل الما  هللا قل  أتع بدون من دون
 ّسميعلٱ هو هللاو نف عاً  الم  ضرّاً وکل



182 

 

ل  76عليم ل  ٱ  التاب کل  ٱ قل  يا أه 
 الحّق ول  ٱ م  غي رکتغ لوا  في دين
وا قو ٍم قد  ضلّوا  من   تتّبعوا  أه 
  ثيراً وضلّوا  عن سواکقب ل وأضلّوا  

فروا  من کذين لّ ٱ لعن  77ّسبيل لٱ
رائيل لسان داوود علٰى  بني إس 

وا  بما عص کذالن مر يم ب  ٱى وعيس
 الانوا  ک  78انوا  يع تدون کوّ 

ٍر فعلوه لبئ س ما کنيتناهو ن عن مّ 
ثيراً ّمن هم  کٰى تر  79انوا  يف علون ک

فروا  لبئ س ما کذين لّ ٱ يتولّو ن
علي هم   هللا قّدمت  لهم  أنفسهم  أن سخط

ولو    80عذاب هم  خالدون ل  ٱ وفي
والنّبّي وما ّلّل ٱبـ يؤ منون ا  انوک

  خذوهم  أو لياتّ ٱ أنزل إلي ه ما
  81سقون ثيراً ّمن هم  فاک نّ کولٰـ 
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 نّاس عداوًة لّلّذين لٱ لتجدّن أشدّ 
ر ذينلّ ٱو يهودل  ٱوا  امن وا  کأش 

 ولتجدّن أق ربهم  ّمودًّة لّلّذين 
 نصارٰى  ا  إنّاذين قالولّ ٱوا  امن
باناً  کذال بأّن من هم  قّسيسين وره 

ت الوأنّهم   وإذا   82برون کيس 
ٰى رّسول ترلٱى إل سمعوا  ما أنزل
ينهم  تفيض ّدم ع مّما عرفوا  لٱ من أع 

 امنّا حّق يقولون ربّنا ل  ٱ من
وما   83ّشاهدين لٱ تب نا معکٱفـ

 نا من جا وماّلّل ٱبـ نؤ من اللنا 
خلنا ربّ حّق ل  ٱ  نا معونط مع أن يد 
 هللا فأثابهم  84صّالحين لٱ قو مل  ٱ

تها ري من تح   بما قالوا  جنّاتٍ تج 
  جزا کذالن هار خالدين فيها وْل  ٱ
سنين ل  ٱ فروا  کذين لّ ٱو  85مح 
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 أص حاب کأو لـٰئبئاياتنا  ّذبوا  کو
 ذين لّ ٱ يا أيّها  86جحيم ل  ٱ

 هللا تحرّموا  طيّبات ما أحلّ  الوا  امن
 يحبّ  ال هللا تع تدوا  إنّ  الم  وکل
 هللا مکلوا  مّما رزقکو  87مع تدين ل  ٱ
أنتم به لّذي ٱ هللا قوا  تّ ٱو طيّباً اًل الح

لّغ و لٱبـ هللا مکيؤاخذ ال  88مؤ منون 
م بما کن يؤاخذکم  ولٰـ کفي أي مان

ّفارته إط عام کي مان فْل  ٱ عّقدتّم
ين من  أو سط ما تط عمون کعشرة مسا

لي رير رقبٍة کم  أو  کأه  وتهم  أو  تح  س 
ثة أيّاٍم الفمن لّم  يجد  فصيام ث

تم  کّفارة أي مانک کذال م  إذا حلف 
فظوا  أي مانٱو  هللا يبيّن کلذاکم  کح 
يا   89رون کم  تش  کلعلّ  اياته  م  کل

 خم رل  ٱ إنّماوا  امن ذين لّ ٱ أيّها
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ٌس ّمن  الز  ْل  ٱو نصابْل  ٱو مي سرل  ٱو م رج 
م  کتنبوه لعلّ ج  ٱفـ ّشي طانلٱ عمل

ّشي طان لٱ إنّما يريد  90تف لحون 
  بغ ضال  ٱو عداوةل  ٱ مکأن يوقع بي ن

 رکعن ذ م  کمي سر ويصدّ ل  ٱو خم رل  ٱ في
فهل  أنتم ّمنتهون  صّلٰوةلٱ وعن هللا
 رّسوللٱ وأطيعوا   هللا وأطيعوا    91
لموا  ع  ٱفـ ذروا  فإن تولّي تم  ح  ٱو

مبين ل  ٱ غالبل  ٱ رسولناعلٰى  أنّما
وا  امن ذين لّ ٱى عل لي س  92

صّالحات جناٌح فيما لٱ وعملوا  
وا  امن وّ  و ا  قتّ ٱ طعموا  إذا ما

 وّ  و ا  قتّ ٱ ثمّ  صّالحاتلٱ وعملوا  
سنوا   و ا  قتّ ٱ ثمّ وا  امن  يحبّ  هللاو وّأح 
سنين ل  ٱ  ذين لّ ٱ يا أيّها  93مح 

صّي د لٱ ّمن  بشي   هللا مکليب لونّ وا  امن
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 هللا م  ليع لمکم  ورماحکتناله أي دي
بع د ٰى تدع  ٱ غي ب فمنل  ٱبـ من يخافه

 يا أيّها  94فله عذاٌب أليٌم  کذال
صّي د لٱ تق تلوا   الوا  امن ذين لّ ٱ

م ّمتعّمداً کوأنتم  حرٌم ومن قتله من
م کنّعم يح  لٱ ّمث ل ما قتل من  فجزا

ٍل ّمن ياً بالغکبه ذوا عد   م  هد 
 و  ين أکّفارٌة طعام مساکع بة أو  کل  ٱ

ل  صياماً لّيذوق وبال أم ره  کذالعد 
 عّما سلف ومن  عاد فينتقم هللا عفا
  95اٍم تقن  ٱ عزيٌز ذو هللاو من ه هللا

ر وطعامه متاعاً ل  ٱ م  صي دکأحّل ل بح 
 م  صي دکم  وللّسيّارة وحرّم علي  کلّ 
 هللا قوا  تّ ٱو برّ ما دم تم  حرماً ل  ٱ
شرون لّذي ٱ  هللا جعل  96إلي ه تح 
حرام قياماً ل  ٱ بي تل  ٱ ع بةکل  ٱ
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رلٱو لّلنّاس يل  ٱو حرامل  ٱ ّشه   هد 
 هللا لتع لموا  أنّ  کذالئد القل  ٱو

 ّسماوات وما فيلٱ م ما فييع ل
ر ض ٱ   97عليٌم   ّل شي  کب هللا وأنّ ْل 
 هللا عقاب وأنّ ل  ٱ شديد هللا لموا  أنّ ع  ٱ

إاّل رّسول لٱى عل ّما  98غفوٌر رّحيٌم 
يع لم ما تب دون وما  هللاو غالبل  ٱ
توياّل قل   99تمون کت  خبيثل  ٱ يس 
جبلٱو  خبيثل  ٱ ث رةک کطّيّب ولو  أع 
م  کل باب لعلّ ْل  ٱ يا أو لي هللا قوا  تّ ٱفـ

 ذين لّ ٱ يا أيّها  100تف لحون 
ألوا  عن   الوا  امن إن تب د   ياش  أ تس 
ألوا  عن ها حين کم  تسؤ  کل م  وإن تس 

 هللا م  عفاکتب د ل ان قر  ل  ٱ ينزّل
قد    101غفوٌر حليٌم  هللاو عن ها

م  ثّم أص بحوا  کسألها قو ٌم ّمن قب ل
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من  هللا ا جعلم  102افرين کبها 
حاٍم  الوصيلٍة و البٍة وائس البحيرٍة و

 هللاى عل فروا  يف ترونکذين لّ ٱ نّ کولٰـ 
  103يع قلون  الثرهم  کذب وأکل  ٱ

ما إلٰى  وإذا قيل لهم  تعالو ا  
بنا لٱى وإل هللا أنزل رّسول قالوا  حس 

نا علي ه   انکنا أولو   باا  ما وجد 
تدون  اليع لمون شي ئاً و الباؤهم  ا يه 

وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  104
 م ّمن ضّل إذاکيضرّ  الم  کم  أنفسکعلي  
م  جميعاً کمر جع هللاى إل تدي تم  ه  ٱ

ا ي  105نتم  تع ملون کم بما کفينبّئ
م  کشهادة بي نوا  امن ذين لّ ٱ أيّها

 وصيّةل  ٱ مو ت حينل  ٱ مکإذا حضر أحد
ٍل ّمنث  ٱ خران ا  م  أو  کنان ذوا عد 

ر ض ٱ م  إن  أنتم  ضرب تم  فيکغي رمن   ْل 
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بسونهما ل  ٱ م ّمصيبةکفأصابت   مو ت تح 
 إنّلّل ٱبـ فيق سمان صّلٰوةلٱ من بع د

تري به ثمناً ولو   التب تم  ر  ٱ ان کنش 
إنّا  هللا تم شهادةکن الوٰى ذا قر ب

 فإن  عثر  106ثمين ئال  ٱ إذاً لّمن
خران ئاتحّقا إث ماً فس  ٱ أنّهماعلٰى 
تحّق س  ٱ ذينلّ ٱ مقامهما من مانيقو

ّلّل ٱبـ و ليان فيق سمانْل  ٱ علي هم
 لشهادتنا أحّق من شهادتهما وما

ظّالمين لٱ تدي نا إنّا إذاً لّمنع  ٱ
توا  أ  يـ أنأد نٰى  کذال  107
هها أو  يخافوا  علٰى  ّشهادةلٱبـ وج 

 أن تردّ أي ماٌن بع د أي مانهم  
دي ال هللاو معوا  س  ٱو هللاوا  قتّ ٱو  يه 
مع  108فاسقين ل  ٱ قو مل  ٱ  هللا يو م يج 
 الرّسل فيقول ماذا أجب تم  قالوا  لٱ
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  109غيوب ل  ٱ مالّ أنت ع کعل م لنا إنّ 
ر  کذ  ٱ ن مر يمب  ٱى يا عيس هللا إذ  قال

إذ   کدتلاوٰى وعل کنع متي علي  
 نّاس فيلٱ لّمکقدس تل  ٱ بروح کأيّدتّ 

د ول  ٱ تاًل ه  کمه   تابکل  ٱ کوإذ  علّم 
نجيل وإذ  ل  ٱو تّو راةلٱو مةکحل  ٱو

لق من طّي ر لٱ هي ئةکطّين لٱ تخ 
ون طي راً کبإذ ني فتنفخ فيها فت

ب رص بإذ ني ْل  ٱو مهکْل  ٱ بإذ ني وتب رئ
رج فف ت کبإذ ني وإذ  تٰى ل مو  ٱ وإذ  تخ 

رائيل عن  إذ  جئ تهم   کبني إس 
فروا  من هم  کذين لّ ٱ بيّنات فقالل  ٱبـ

ٌر ّمبيٌن إاّل  ذاهٰـ إن   وإذ    110سح 
 امنوا   حواريّين أن  ل  ٱى إل أو حي ت

هد  ش  ٱو امنّا ا  بي وبرسولي قالو
لمون   إذ  قال  111بأنّنا مس 
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ن مر يم هل  ب  ٱى حواريّون يا عيسل  ٱ
تطيع ربّ  دًة ائأن ينزّل علي نا م کيس 

نتم کإن  هللا قوا  تّ ٱ قال  ّسمالٱ ّمن
ل کنريد أن نّأ   قالوا    112ّمؤ منين 

من ها وتط مئّن قلوبنا ونع لم أن قد  
ّشاهدين لٱ ون علي ها منکصدق تنا ون

ّم الله ن مر يمب  ٱى قال عيس  113
  ّسمالٱ دًة ّمنائربّنا أنزل  علي نا م

 و خرناا و ون لنا عيداً ّْلوّلناکت
 زق نا وأنت خي رر  ٱو کيًة ّمنا
إنّي  هللا قال  114رّازقين لٱ

م  کفر  بع د منکم  فمن يکا علي  منزّله
أعّذبه أحداً اّل فإنّي أعّذبه عذاباً 

يا  هللا وإذ  قال  115عالمين ل  ٱ ّمن
 نت قلت للنّاسأ  ن مر يمب  ٱى عيس
 هللا ي ن من دونإلـٰه خذوني وأّميتّ ٱ
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ون لي أن  أقول کما ي کقال سب حان
نت قل ته فقد  کما لي س لي بحّقٍ إن 
لم  الي نف سي وعلم ته تع لم ما ف أع 

غيوب ل  ٱ مالّ أنت ع کإنّ  کما في نف س
ما أمر تني إاّل ما قل ت لهم    116

نت کم  وکربّي وربّ  هللا بدوا  ع  ٱ به أن
علي هم  شهيداً ّما دم ت فيهم  فلّما 

رّقيب علي هم  لٱ نت أنتکتوفّي تني 
إن   117شهيٌد   ّل شي  کعلٰى  وأنت

تغ فر  وإن  کتعّذب هم  فإنّهم  عباد
  118يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ أنت کلهم  فإنّ 

صّادقين لٱ يو م ينفع هـٰذا هللا قال
تها ري من تح  قهم  لهم  جنّاٌت تج   صد 

 هللا ن هار خالدين فيها أبداً رّضيْل  ٱ
 فو زل  ٱ کذالعن هم  ورضوا  عن ه 

 ّسماواتلٱ کمل  ّلّل   119عظيم ل  ٱ
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  ّل شي  کعلٰى  ر ض وما فيهّن وهوْل  ٱو
  120يٌر قد

 نعامْل  ٱ سوره 6 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 ّسماواتلٱ ذي خلقلّ ٱّلّل  ل حم دٱ
 نّور ثمّ لٱو ظّلماتلٱ ر ض وجعلْل  ٱو
 هو  1فروا  بربّهم يع دلون کذين لّ ٱ
اًل أجقضٰى م ّمن طيٍن ثّم کذي خلقلّ ٱ

وأجٌل ّمسمًّى عنده ثّم أنتم  تم ترون 
ر ض ٱ وفيّسماوات لٱ في هللا وهو  2 ْل 

م  ويع لم ما کرم  وجه  کيع لم سرّ 
 ايةٍ   وما تأ تيهم ّمن    3سبون کت

انوا  عن ها کإاّل ربّهم  ايات  من  
 حّق لّمال  ٱبـ ّذبوا  کفقد    4مع رضين 

ما   هم  فسو ف يأ تيهم  أنبا جا
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زئون ک ته  ألم  يرو ا    5انوا  به يس 
لک نا من قب لهم ّمن قر ٍن کم  أه 
ر ض ٱ م  فينّاهکمّ  م  کن لّ کما لم  نمْل 

راراً   ّسمالٱ وأر سل نا علي هم ّمد 
تهم  ْل  ٱ وجعل نا ري من تح  ن هار تج 
ل ناهم بذنوبهم  وأن شأ نا من کفأه 

ولو  نزّل نا   6خرين ا  بع دهم  قر ناً 
تاباً في قر طاسٍ فلمسوه ک کعلي  

فروا  إن  کذين لّ ٱ بأي ديهم  لقال
ٌر مّ إاّل  هـٰذا  الوقالوا  لو    7بيٌن سح 

اً کولو  أنزل نا مل کأنزل علي ه مل
ولو    8ينظرون  الم ر ثّم ْل  ٱ لّقضي

اًل اً لّجعل ناه رجکجعل ناه مل
نا علي هم ّما يل بسون    9وللبس 

زئ برسٍل ّمن قب لس  ٱ ولقد  فحاق کته 
انوا  به کذين سخروا  من هم ّما لّ ٱبـ
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زئون  ته  ر ض ْل  ٱ قل  سيروا  في  10يس 
 ان عاقبةکي ف کظروا  نٱ ثمّ 
 قل لّمن ّما في  11ّذبين کمل  ٱ
علٰى  تبکّلّل  ر ض قلْل  ٱو ّسماواتلٱ

معنّ لٱ نف سه مة ليج   يو مإلٰى  م  کرّح 
ذين خسروا  لّ ٱ ري ب فيه القيامة ل  ٱ

وله ما   12يؤ منون  الأنفسهم  فهم  
 نّهار وهولٱو لّي للٱ ن فيکس
 هللا أغي ر قل    13عليم ل  ٱ ّسميعلٱ

ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ أتّخذ وليّاً فاطر
أمر ت إنّي يط عم قل   الوهو يط عم و

لم وکأن  أ  ونّن منکت الون أوّل من  أس 
رل  ٱ أخاف إن  إنّي قل    14ين کمش 

ّمن   15عصي ت ربّي عذاب يو ٍم عظيٍم 
 کذاليص رف  عن ه يو مئٍذ فقد  رحمه و

 هللا کس  وإن يم س  16مبين ل  ٱ فو زل  ٱ
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 کهو وإن يم سس  إاّل اشف له ک البضرٍّ ف
  17يٌر قد  ّل شي  کعلٰى  بخي ٍر فهو

 قاهر فو ق عباده وهول  ٱ وهو
  قل  أّي شي    18خبير ل  ٱ يمکحل  ٱ
شهيٌد بي ني  هللا بر شهادًة قلکأ

 ان قر  ل  ٱ هـٰذام  وأوحي إلّي کوبي ن
هدون کم به ومن بلغ أئنّ کْلنذر م  لتش 
را  هللا أّن مع هد ش  أاّل قل ٰى لهًة أخ 

هٌ  قل  إنّما هو   واحٌد وإنّني بري إلـٰ
ر  هماتي نا ذين لّ ٱ  19ون کّمّما تش 

 ما يع رفون أب ناکتاب يع رفونه کل  ٱ
 الذين خسروا  أنفسهم  فهم  لّ ٱ هم

 ف ترىٰ ٱ ومن  أظ لم مّمن  20يؤ منون 
ه إنّه ياتئابّذب کذباً أو  ک هللاى عل
ويو م   21المون ظّ لٱ يف لح ال

شرهم  جميعاً ثّم نقول للّذين  نح 
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ر نتم  کذين لّ ٱ مکاؤکشر أي نوا  کأش 
إاّل ن فت نتهم  کثّم لم  ت  22تز عمون 

رکربّنا ما  هللاو أن قالوا   ين کنّا مش 
أنفسهم  علٰى  ذبوا  کي ف کظر  نٱ  23

  24انوا  يف ترون کوضّل عن هم ّما 
تمع إلي   علٰى  ل ناوجع کومن هم ّمن يس 

  نًّة أن يف قهوه وفيکقلوبهم  أ
اّل  ايةٍ   لّ کذانهم  وق راً وإن يرو ا  ا

 کجاؤو إذاٰى يؤ منوا  بها حتّ 
فروا  إن  کذين لّ ٱ يقول کيجادلون

وهم    25وّلين ْل  ٱ أساطيرإاّل  هـٰذا
ين هو ن عن ه وين أو ن عن ه وإن 

ل عرون إاّل ون کيه    26أنفسهم  وما يش 
نّار لٱى عل إذ  وقفوا   ولو  ترىٰ 

ّذب کن الفقالوا  يا لي تنا نردّ و
مؤ منين ل  ٱ ون منکربّنا ون ياتئاب
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فون کبل  بدا لهم ّما   27 انوا  يخ 
من قب ل ولو  ردّوا  لعادوا  لما 

  28اذبون کنهوا  عن ه وإنّهم  ل
ّدن يا لٱ حياتناإاّل وقالوا  إن  هي 

ن بمب عوثين  ٰى ولو  تر  29وما نح 
 هـٰذاربّهم  قال ألي س علٰى  إذ  وقفوا  

وربّنا قال بلٰى  حّق قالوا  ل  ٱبـ
فرون کنتم  تکذاب بما ل عٱ فذوقوا  

 هللا  بلقا ّذبوا  کذين لّ ٱ قد  خسر  30
ّساعة بغ تًة لٱ ت هم جا إذاٰى حتّ 

رتنا ما فرّط نا علٰى  قالوا  يا حس 
ملون أو زارهم   علٰى  فيها وهم  يح 

 وما  31ما يزرون   سا الظهورهم  أ
ٌو إاّل ّدن يا لٱ حياةل  ٱ لعٌب وله 

خي ٌر لّلّذين يتّقون خرة ئال  ٱ وللّدار
قد  نع لم إنّه   32تع قلون  الأف
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زن  الذي يقولون فإنّهم  لّ ٱ کليح 
 ياتئابظّالمين لٱ نّ کولٰـ  کّذبونکي
حدون  هللا ّذبت  رسٌل ّمن کولقد    33يج 

 ّذبوا  کما علٰى  فصبروا   کقب ل
مبّدل  الأتاهم  نص رنا وٰى وأوذوا  حتّ 

 ی  من نّبإ ک جا ولقد   هللا لماتکل
 کبر علي  کان کوإن   34مر سلين ل  ٱ

راضهم  فإن تطع ت أن تب تغي س  ٱ إع 
ر ض ٱ نفقاً في   لّسماٱفي أو  سلّماً ْل 

 لجمعهم   هللا  شا يٍة ولو  ئافتأ تيهم ب
جاهلين ل  ٱ ونّن منکت الفٰى هدل  ٱى عل
تجيب  35 معونلّ ٱ إنّما يس   ذين يس 
ثّم إلي ه  هللا يب عثهمٰى مو تل  ٱو

  نزّل علي ه الوقالوا  لو    36ير جعون 
أن علٰى  قادرٌ  هللا ّمن رّبّه قل  إنّ  ايةٌ 
يع لمون  الثرهم  کأ نّ کولٰـ  ايةً   ينزّل
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ر ض ٱ في دابّةٍ  وما من  37  الوْل 
أمٌم إاّل طائٍر يطير بجناحي ه 

تاب من کل  ٱ ا فرّط نا فيم مّ کأم ثال
شرون إلٰى  ثمّ   شي     38ربّهم  يح 
ٌم کصمٌّ وببئاياتنا  ّذبوا  کذين لّ ٱو
يض لل ه ومن  هللا ظّلمات من يشإلٱ في

عل ه تقيٍم علٰى  يشأ  يج    39صراٍط ّمس 
أو   هللا م  عذابکم إن  أتاکقل  أرأي ت

عون إن  هللا ّساعة أغي رلٱ مکأتت   تد 
عون   40نتم  صادقين ک بل  إيّاه تد 

عون إلي ه إن  کفي   شا شف ما تد 
ر ولقد    41ون کوتنسو ن ما تش 

 کأمٍم ّمن قب لإلٰى  ناأر سل  
ناهم     ّضرّالٱو  بأ سال  ٱبـ فأخذ 

 جا إذ   الفلو    42لعلّهم  يتضرّعون 
قست   نکولٰـ هم  بأ سنا تضرّعوا  
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ّشي طان ما لٱ قلوبهم  وزيّن لهم
فلّما نسوا  ما   43انوا  يع ملون ک
نا علي هم  أب واب کذ ّل کروا  به فتح 
إذا فرحوا  بما أوتوا  ٰى حتّ   شي  

ناهم بغ تًة فإذا هم ّمب لسون   44أخذ 
 ذين ظلموا  لّ ٱ قو مل  ٱ فقطع دابر 
قل    45عالمين ل  ٱ ربّ ّلّل  حم دل  ٱو

م  کم  وأب صارکسم ع هللا أرأي تم  إن  أخذ
هٌ إ م ّمن  کقلوبعلٰى  وختم  هللا غي ر لـٰ
ل ئايات ٱ ي ف نصرّفکظر  نٱ م بهکيأ تي

م  إن  کقل  أرأي ت  46ثّم هم  يص دفون 
رًة هل   هللا م  عذابکأتا بغ تًة أو  جه 
ل وما   47ظّالمون لٱ قو مل  ٱإاّل  کيه 
مبّشرين إاّل مر سلين ل  ٱ نر سل

خو ٌف  الوأص لح ف امن ومنذرين فمن  
زنون  العلي هم  و ذين لّ ٱو  48هم  يح 
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عذاب ل  ٱ يمّسهمبئاياتنا  ّذبوا  ک
أقول اّل قل   49انوا  يف سقون کبما 

لم الو هللا نائم  عندي خزکل غي ب ل  ٱ أع 
إاّل إن  أتّبع  کم  إنّي ملکأقول ل الو

تويٰى ما يوح مْل  ٱ إلّي قل  هل  يس  ٰى ع 
وأنذر    50رون کتتف البصير أفل  ٱو
شروا  لّ ٱ به إلٰى  ذين يخافون أن يح 

 الربّهم  لي س لهم ّمن دونه وليٌّ و
 تط رد الو  51شفيٌع لّعلّهم  يتّقون 

عون ربّهملّ ٱ  ةوٰ غدل  ٱبـ ذين يد 
هه ما علي  ل  ٱو من   کعشّي يريدون وج 

 کوما من  حساب  حسابهم ّمن شي  
 ون منکفتط ردهم  فت  علي هم ّمن شي  

فتنّا بع ضهم  کذالکو  52ظّالمين لٱ
ضٍ لّيقول علي هم  هللا منّ   هـٰؤالوا  أببع 

لم هللا ّمن بي ننا ألي س  بأع 
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ذين لّ ٱ ک جا وإذا  53رين کّشالٱبـ
م  کٌم علي  الفقل  سبئاياتنا  يؤ منون

مة أنّه من لٱ نف سهعلٰى  م  کتب ربّ ک رّح 
بجهالٍة ثّم تاب من ا  سو م  کعمل من

  54بع ده وأص لح فأنّه غفوٌر رّحيٌم 
تبين ات يئال  ٱ نفصّل کذالک و ولتس 

رمين ل  ٱ سبيل قل  إنّي نهيت   55مج 
بد عون من دونلّ ٱ أن  أع   هللا ذين تد 

واّل قل  قد  ضلل ت إذاً  م  ک اأتّبع أه 
تدين ل  ٱ وما أنا  من  قل  إنّي  56مه 

ّذب تم به ما کبيّنٍة ّمن رّبّي وعلٰى 
تع جلون به إن م کحل  ٱ عندي ما تس 

فاصلين ل  ٱ حّق وهو خي رل  ٱ يقصّ ّلّل إاّل 
تع جلون   57 قل لّو  أّن عندي ما تس 

 هللاو م  کم ر بي ني وبي نْل  ٱ به لقضي
لم  وعنده مفاتح  58ظّالمين لٱبـ أع 
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هو ويع لم ما إاّل يع لمها  الغي ب ل  ٱ
قط من ل  ٱو برّ ل  ٱ في ر وما تس  بح 

 حبٍّة في ظلمات اليع لمها وإاّل ورقٍة 
ر ض ٱ تابٍ کفي  إالّ يابسٍ  الرط ٍب و الوْل 

 مکذي يتوفّالّ ٱ وهو  59ّمبيٍن 
تملٱبـ نّهار لٱبـ لّي ل ويع لم ما جرح 

أجٌل ّمسمًّى ٰى م  فيه ليق ضکثّم يب عث
م بما کم  ثّم ينبّئکثّم إلي ه مر جع

قاهر فو ق ل  ٱ وهو  60نتم  تع ملون ک
 إذاحتّٰى  م حفظةً کعباده وير سل علي  

مو ت توفّت ه رسلنا ل  ٱ مکأحد  جا
 هللاى إل ثّم ردّوا    61يفرّطون  الم  وه
م وهو کحل  ٱ له الحّق أل  ٱ همالمو  

رع م کقل  من ينّجي  62حاسبين ل  ٱ أس 
عونه ل  ٱو برّ ل  ٱ ّمن ظلمات ر تد  بح 

يًة لّئن  أنجانا من    هـٰذهتضرّعاً وخف 



215 

 

 هللا قل  63رين کّشالٱ ونّن منکلن
ر بٍ ثّم أنتم  کّل کم ّمن ها ومن کينّجي
ر أن علٰى  قادرل  ٱ قل  هو  64ون کتش 

م  أو  من کم  عذاباً ّمن فو قکيب عث علي  
ت أر جل م  شيعاً ويذيق کم  أو  يل بسکتح 

ضٍ کبع ض س بع 
 ي ف نصرّفکظر  نٱ م بأ 

ّذب کو  65لعلّهم  يف قهون ل ئايات ٱ
ت علي  ل  ٱ وهو کبه قو م م کحّق قل لّس 

تقرٌّ وسو ف کلّ   66يٍل کبو ّل نبإٍ ّمس 
ذين لّ ٱ وإذا رأي ت  67لمون تع  

رض  عن هم  اياتنا  في  يخوضون فأع 
يخوضوا  في حديٍث غي ره وإّما ٰى حتّ 

 تق عد  بع د الّشي طان فلٱ کينسينّ 
  68ظّالمين لٱ قو مل  ٱ مع رىٰ کذّ لٱ

ذين يتّقون من  حسابهم لّ ٱى عل وما
لعلّهم  يتّقون  رىٰ کذ نکولٰـ   ّمن شي  
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دينهم   خذوا  تّ ٱ ذينلّ ٱ وذر  69
واً وغرّت هم  حياةل  ٱ لعباً وله 

ٌس بما کّدن يا وذلٱ ر  به أن تب سل نف 
 الوليٌّ و هللا سبت  لي س لها من دونک

ٍل کشفيٌع وإن تع دل   يؤ خذ  اّل ّل عد 
ذين أب سلوا  بما لّ ٱ کأو لـٰئمن ها 

سبوا  لهم  شراٌب ّمن  حميٍم وعذاٌب ک
قل    70فرون کانوا  يکأليٌم بما 

عوأ  الينفعنا و الما  هللا من دون ا  ند 
قابنا بع د إذ  علٰى  يضرّنا ونردّ  أع 

وت هس  ٱ لّذيٱـک هللا هدانا ّشياطين لٱ ته 
ر ض ٱ في عونهْل   حي ران له أص حاٌب يد 
 هو هللاى ئ تنا قل  إّن هدٱى هدل  ٱى إل
لم لربّ  هدىٰ ل  ٱ  وأمر نا لنس 
لصّلٰوة ٱ وأن  أقيموا    71عالمين ل  ٱ
شرون لّذي ٱ قوه وهوتّ ٱو   72إلي ه تح 
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 ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ ذي خلقلّ ٱ وهو
 ون قو لهکن فيکحّق ويو م يقول ل  ٱبـ
 يو م ينفخ في کمل  ل  ٱ حّق ولهل  ٱ
 ّشهادة وهولٱو غي بل  ٱ ر عالمصّولٱ
وإذ  قال   73خبير ل  ٱ يمکحل  ٱ

  زر أتتّخذ أص ناماً ا  إب راهيم ْلبيه
ٍل الفي ض کوقو م کلهًة إنّي أراا

نري إب راهيم  کذالکو  74ّمبيٍن 
 ون منکر ض وليْل  ٱو ّسماواتلٱ وتکمل
 فلّما جّن علي ه  75موقنين ل  ٱ
ربّي  هـٰذاباً قال کو  کرأٰى  لّي للٱ

  76فلين ئال  ٱ أحبّ ال  فلّما أفل قال
 هـٰذاقمر بازغاً قال ل  ٱرأٰى  فلّما

دني  ربّي فلّما أفل قال لئن لّم  يه 
  77ّضالّين لٱ قو مل  ٱ نّن منوکربّي ْل
ذاّشم س بازغًة قال لٱرأٰى  فلّما  هـٰ
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بر فلّما أفلت  قال يا کأ هـٰذاربّي 
ر  قو م إنّي بري   78ون کّمّما تش 

هي للّذي فطر ت وج   إنّي وّجه 
ر ض حنيفاً وما أنا  ْل  ٱو ّسماواتلٱ
رل  ٱ من ه قو مه قال حاجّ و  79ين کمش 

أخاف  الدان ووقد  ه هللا أتحاّجونّي في
ر ربّي   أن يشاإاّل ون به کما تش 

 العل ماً أف  ّل شي  کشي ئاً وسع ربّي 
ر ي ف أخاف ماکو  80رون کتتذ تم  کأش 
ر م  کتخافون أنّ  الو ما ّلّل ٱبـ تمکأش 

 م  سل طاناً فأيّ کلم  ينزّل  به علي  
نتم  کم ن إن ْل  ٱبـ فريقي ن أحقّ ل  ٱ

 ولم  وا  امن ذين لّ ٱ  81تع لمون 
 لهم کأو لـٰئيل بسوا  إيمانهم بظل ٍم 

تدون ْل  ٱ  حّجتنا  کوتل    82م ن وهم ّمه 
قو مه نر فع علٰى  ها إب راهيماتي نا
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يٌم عليٌم کح کإّن ربّ   درجاتٍ ّمن نّشا
حاق ويع قوب   83 الًّ کووهب نا له إس 

هدي نا ونوحاً هدي نا من قب ل ومن 
ذرّيّته داوود وسلي مان وأيّوب 

زي کذالکوهارون وموسٰى وويوسف   نج 
سنين ل  ٱ يکوز  84مح  ٰى ريّا ويح 

  85صّالحين لٱ لٌّ ّمنکوإل ياس ٰى وعيس
ماعيل يسع ويونس ولوطاً ل  ٱو وإس 

  ومن    86عالمين ل  ٱى عل فّضل ناالًّ کو
وانهم  ا  بائهم  وذرّيّاتهم  وإخ 
صراٍط إلٰى  تبي ناهم  وهدي ناهم  ج  ٱو

تقيٍم  دي به  هللاى هد کذال  87ّمس  يه 
ر من  عباده ولو    من يشا وا  کأش 

  88انوا  يع ملون کلحبط عن هم ّما 
 تابکل  ٱ هماتي نا ذين لّ ٱ کأو لـٰئ

فر  بها کنّبوّة فإن يلٱو مکحل  ٱو
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ل نا بها قو ماً لّي سوا  کفقد  و  هـٰؤال
ذين لّ ٱ کأو لـٰئ  89افرين کبها ب

اّل تده  قل ق  ٱ فبهداهم هللاى هد
أل راً إن  هو کأس  ٰى رکذإاّل م  علي ه أج 

حّق  هللا وما قدروا    90لل عالمين 
ره إذ  قالوا  ما أنزل علٰى  هللا قد 

 تابکل  ٱ قل  من  أنزل  بشٍر ّمن شي  
نوراً وهًدى موسٰى به   جا ذيلّ ٱ

لّلنّاس تج علونه قراطيس تب دونها 
ثيراً وعلّم تم ّما لم  کوتخ فون 

ثّم  هللا م  قلکباؤا  التع لموا  أنتم  و
 هـٰذاو  91ذر هم  في خو ضهم  يل عبون 

ذي لّ ٱ ّمصّدق کتاٌب أنزل ناه مبارک
ومن  ٰى قرل  ٱ بي ن يدي ه ولتنذر أمّ 

ل ئاخرة ٱبـ ذين يؤ منونلّ ٱو حو لها
تهم  الصعلٰى  يؤ منون به وهم  
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 ف ترىٰ ٱ ومن  أظ لم مّمن  92يحافظون 
ولم   ذباً أو  قال أو حي إليّ ک هللاى عل

قال سأنزل مث ل  ومن  يوح إلي ه شي  
ظّالمون لٱ إذٰى ولو  تر هللا زلما أن

 ةکل مالئٱ و مو تل  ٱ في غمرات
رجوا  أنفس  مکباسطوا  أي ديهم  أخ 

زو ن عذابل  ٱ هون بما ل  ٱ يو م تج 
حّق ل  ٱ غي ر هللاى عل نتم  تقولونک
ت اياته  نتم  عن  کو   93برون کتس 

م  کما خلق ناک ىٰ ولقد  جئ تمونا فراد
  م  وراکتم ّما خوّل ناکأوّل مرٍّة وتر

 مک م  شفعاکمعٰى م  وما نرکظهور
لقد   اکم  شرکذين زعم تم  أنّهم  فيلّ ٱ

نتم  کم ّما کم  وضّل عنکتّقطّع بي ن
 حبّ ل  ٱفالق  هللا إنّ   94تز عمون 

رجٰى نّولٱو ميّت ل  ٱ حّي منل  ٱ يخ 
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 هللا مکذال حيّ ل  ٱ ميّت منل  ٱ ومخ رج
ص باح ل  ٱفالق   95ون کتؤ ف فأنّىٰ 
قمر ل  ٱو ّشم سلٱو ناً کلّي ل سلٱ وجعل

باناً   عزيزل  ٱ تق دير کذالحس 
 مکذي جعل للّ ٱ وهو  96عليم ل  ٱ
تدوا  بها في ظلماتلٱ  نّجوم لته 
ر قد  فصّل نال  ٱو برّ ل  ٱ ل ئايات ٱ بح 

لّذي ٱ وهو  97لقو ٍم يع لمون 
ٍس واحدةٍ کأنشأ تقرٌّ  م ّمن نّف  فمس 

تو دٌع قد  فصّل نا لقو ٍم ل ئايات ٱ ومس 
 أنزل منلّذي ٱ وهو  98يف قهون 

نا به نبات   ما  ّسمالٱ رج  ّل کفأخ 
رج من ه   شي   نا من ه خضراً نّخ  رج  فأخ 

نّخ ل من طل عها لٱ باً ومنکحبّاً ّمترا
نابٍ   قن واٌن دانيٌة وجنّاتٍ ّمن  أع 

تبهاً لٱو زّي تونلٱو وغي ر رّّمان مش 
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ثمره إذا  ظروا  إلىٰ نٱ متشابهٍ 
 ياتٍ ئال م  کذالأث مر وين عه إّن في 

  اکشرّلّل  وجعلوا    99لّقو ٍم يؤ منون 
جّن وخلقهم  وخرقوا  له بنين ل  ٱ

ٰى وبناتٍ بغي ر عل ٍم سب حانه وتعال
 ّسماواتلٱ بديع  100عّما يصفون 

ن کون له ولٌد ولم  تکيأنّٰى  ر ضْل  ٱو
  ّل شي  کوهو ب  ّل شي  کخلق لّه صاحبٌة و

 إلـٰه ال م  کربّ  هللام کذال  101عليٌم 
 بدوه وهوع  ٱفـ  ّل شي  کهو خالق إاّل 
راّل   102يٌل کو  ّل شي  کعلٰى   هکتد 

رْل  ٱ  ب صار وهوْل  ٱ کب صار وهو يد 
م ک جا قد    103خبير ل  ٱ لّطيفلٱ
م  فمن  أب صر فلنف سه کر من رّبّ ائبص

م کوما أنا  علي  ومن  عمي فعلي ها 
ل ئايات ٱ نصرّف کذالکو  104بحفيٍظ 
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ت ولنبيّنه لقو ٍم  وليقولوا  درس 
 کبع  ما أوحي إلي  تّ ٱ  105يع لمون 
رض  عنإاّل  إلـٰه ال کمن رّبّ   هو وأع 

رل  ٱ  ما هللا  شا ولو    106ين کمش 
ر علي هم  حفيظاً  کوما جعل ناوا  کأش 

 الو  107يٍل کوما أنت علي هم بو
عون من دونلّ ٱ وا  تسبّ   هللا ذين يد 

واً بغي ر عل ٍم  هللا فيسبّوا    کذالکعد 
ربّهم إلٰى  ّل أّمٍة عملهم  ثمّ کزيّنّا ل

انوا  کّمر جعهم  فينبّئهم بما 
د ّلّل ٱبـ وأق سموا    108يع ملون  جه 

لّيؤ منّن  ايةٌ   ت هم   جا أي مانهم  لئن
وما  هللا عنديات ئال  ٱ بها قل  إنّما

عر يؤ منون  الت   جا م  أنّها إذاکيش 
ونقلّب أف ئدتهم  وأب صارهم    109

ما لم  يؤ منوا  به أوّل مرٍّة ک
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  110ونذرهم  في طغ يانهم  يع مهون 
 ةکل مالئٱ ولو  أنّنا نزّل نا إلي هم

ّل کوحشر نا علي هم  ٰى مو تل  ٱ لّمهمکو
أن إاّل انوا  ليؤ منوا  کّما اًل قب  شي  
هلون کأ نّ کٰـ ول هللا  يشا   111ثرهم  يج 
بّيٍ عدوّاً ّل نکجعل نا ل کذالکو

 جّن يوحي بع ضهم  ل  ٱو نسل  ٱ شياطين
رفإلٰى  ضٍ زخ   قو ل غروراً ولو  ل  ٱ بع 
ما فعلوه فذر هم  وما  کربّ   شا

 إلي ه أف ئدة ولتص غىٰ   112يف ترون 
ل ئاخرة ٱبـ يؤ منون الذين لّ ٱ

ولير ضو ه وليق ترفوا  ما هم 
أب تغي  هللا أفغي ر  113ترفون ّمق  
تاب کل  ٱ مکزل إلي  ذي أنلّ ٱ ماً وهوکح

تاب کل  ٱ هماتي نا ذين لّ ٱواًل مفصّ 
حّق ل  ٱبـ کيع لمون أنّه منزٌّل ّمن رّبّ 
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وتّمت    114مم ترين ل  ٱ ونّن منکت الف
قاً وعد   کربّ لمة ک  لمبدّ اّل اًل صد 
  115عليم ل  ٱ ّسميعلٱ لماته وهوکل

ر ض ٱ ثر من فيکوإن تطع  أ  کيضلّوْل 
ظّّن لٱإاّل إن يتّبعون  هللا عن سبيل
رصون إاّل وإن  هم    کإّن ربّ   116يخ 

لم من يضّل عن سبيله وهو  هو أع 
لم تدين ل  ٱبـ أع  لوا  مّما کف  117مه 

ه ياتئابنتم  کعلي ه إن  هللا مس  ٱ رکذ
لوا  کتأ  اّل م  أکوما ل  118مؤ منين 
م کلي ه وقد  فصّل لع هللا مس  ٱ رکمّما ذ

طرر تم  ض  ٱ ماإاّل م  کّما حرّم علي  
وائهم کإلي ه وإّن  ثيراً لّيضلّون بأه 

لم کبغي ر عل ٍم إّن ربّ   هو أع 
ث م ل  ٱ وذروا  ظاهر  119مع تدين ل  ٱبـ

ث م ل  ٱ سبونکذين يلّ ٱ وباطنه إنّ 
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زو ن بما    120انوا  يق ترفون کسيج 
 هللا مس  ٱ رکلوا  مّما لم  يذ  کتأ   الو

ٌق وإنّ  ّشياطين لٱ علي ه وإنّه لفس 
م  کهم  ليجادلوائأو ليإلٰى  ليوحون

رکوإن  أطع تموهم  إنّ    121ون کم  لمش 
يي ناه وجعل نا کأو من  ان مي تاً فأح 

من کنّاس لٱ له نوراً يم شي به في
ظّلمات لي س بخارجٍ ّمن ها لٱ ّمثله في

انوا  کافرين ما کزيّن لل   کذالک
ّل کجعل نا في  کذالکو  122ن يع ملو

روا  فيها کرميها ليم  ابر مج  کقر يٍة أ
بأنفسهم  وما إاّل رون کوما يم  
عرون   ايةٌ   ت هم   جا وإذا  123يش 

مث ل ما  نؤ تىٰ ٰى قالوا  لن نّؤ من حتّ 
عل  هللا هللا أوتي رسل لم حي ث يج  أع 

رموا  صغاٌر لّ ٱ رسالته سيصيب ذين أج 
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انوا  کٌد بما وعذاٌب شدي هللا عند
ديه  هللا فمن يرد  124رون کيم   أن يه 

ره رح  صد  م ومن يرد  أن الس  لإل   يش 
ره ضيّقاً حرجاً  عل  صد  أنّما کيضلّه يج 

عل کذالک  لّسماٱفي يصّّعد   هللا يج 
  125يؤ منون  الذين لّ ٱى عل رّج سلٱ
تقيماً قد  فصّل نا کصراط ربّ  هـٰذاو  مس 
لهم    126ن روکلقو ٍم يذّ ل ئايات ٱ

م عند ربّهم  وهو وليّهم  السّ لٱ دار
ويو م   127انوا  يع ملون کبما 

شرهم  جميعاً يا مع شري  جّن قدل  ٱ ح 
ؤهم أو ليا نس وقالل  ٱ ثر تم ّمنکتس  ٱ
ضٍ س  ٱ نس ربّنال  ٱ ّمن تم تع بع ضنا ببع 

 أّجل ت لنا قاللّذي ٱ وبلغ نا أجلنا
 ما إالّ م  خالدين فيها کنّار مث والٱ
  128يٌم عليٌم کح کإّن ربّ  هللا  شا
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ظّالمين بع ضاً لٱ نولّي بع ض کذالکو
 يا مع شر  129سبون کانوا  يکبما 

م  کم  رسٌل ّمنکنس ألم  يأ تل  ٱو جنّ ل  ٱ
م  کوينذرونتي ايا م  کيقصّون علي  

نا هـٰذام  کيو م  لقا علٰى  قالوا  شهد 
ّدن يا لٱ حياةل  ٱ أنفسنا وغرّت هم

انوا  کأنفسهم  أنّهم  علٰى  وشهدوا  
 کن رّبّ کأن لّم  ي کذال  130افرين ک

ل لها غافلون ٰى قرل  ٱ کمه  بظل ٍم وأه 
ّلٍ درجاٌت ّمّما عملوا  وما کول  131
 کوربّ   132بغافٍل عّما يع ملون  کربّ 
هب  لٱ غنّي ذول  ٱ مة إن يشأ  يذ  م  کرّح 

لف  من بع د تخ  ما ک  م ّما يشاکويس 
  133خرين ا  ذرّيّة قو مٍ م ّمن کأنشأ

تٍ وما أنتم ئاإّن ما توعدون ل
 ملوا  ع  ٱ قل  يا قو م  134بمع جزين 
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م  إنّي عامٌل فسو ف کانتکمعلٰى 
ار دّ لٱ ون له عاقبةکتع لمون من ت

  135ظّالمون لٱ يف لح الإنّه 
 حر ثل  ٱ مّما ذرأ منّلّل  وجعلوا  

ّلّل  هـٰذان عام نصيباً فقالوا  ْل  ٱو
م ان کنا فما ائکلشر هـٰذاهم  وبزع 
 انکوما  هللاى إل يصل الهم  فائکلشر
ما   سا هم  ائکشرإلٰى  فهو يصلّلّل 
 ثيٍر ّمنکزيّن ل کذالکو  136مون کيح  
رل  ٱ هم  اؤکشر دهم  الين قت ل أو  کمش 

لير دوهم  وليل بسوا  علي هم  دينهم  
ما فعلوه فذر هم  وما  هللا  شا ولو  

أن عاٌم  هـٰذهلوا  وقا  137يف ترون 
ٌر    من نّشاإاّل يط عمها اّل وحر ٌث حج 

مهم  وأن عاٌم حرّمت  ظهورها  بزع 
 علي ها هللا مس  ٱ رونکيذ  اّل وأن عاٌم 
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زيهم بما   تراف  ٱ انوا  کعلي ه سيج 
وقالوا  ما في بطون   138يف ترون 

 ورنا ومحرّمٌ کن عام خالصٌة لّذْل  ٱ هـٰذه
ّمي تًة فهم  ن کأز واجنا وإن يعلٰى 

زيهم  وص فهم  إنّه سي  اکفيه شر ج 
ذين لّ ٱ قد  خسر  139يٌم عليٌم کح

دهم  سفهاً بغي ر عل ٍم القتلوا  أو  
ى عل  تراف  ٱ هللا وحرّموا  ما رزقهم

تدين کقد  ضلّوا  وما  هللا   140انوا  مه 
ذي أنشأ جنّاتٍ ّمع روشاتٍ لّ ٱ وهو

للٱو وغي ر مع روشاتٍ  زّر ع لٱو نّخ 
تلفاً أم رّّمان لٱو زّي تونلٱو لهکخ 

لوا  من کمتشابهاً وغي ر متشابٍه 
حّقه يو م  ا  اتو ثمره إذا أث مر و

رفوا  إنّه  الحصاده و  يحبّ  التس 
رفين ل  ٱ ن عام حمولًة ْل  ٱ ومن  141مس 
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 الو هللا مکلوا  مّما رزقکوفر شاً 
م  کّشي طان إنّه للٱ تتّبعوا  خطوات

 ثمانية أز واجٍ ّمن  142عدوٌّ ّمبيٌن 
  ني ن قل  ث  ٱ مع زل  ٱ ني ن ومنث  ٱ ّضأ نلٱ
 نثيي ن أّماْل  ٱ ري ن حرّم أمکلذّ ا
نثيي ن ْل  ٱ تملت  علي ه أر حامش  ٱ

  143نتم  صادقين کنبّؤوني بعل ٍم إن 
ني ن ث  ٱ بقرل  ٱ ني ن ومنث  ٱ ب لل  ٱ ومن
 نثيي ن أّماْل  ٱ ري ن حرّم أمکلذّ ا  قل  
نثيي ن أم  ْل  ٱ أر حامتملت  علي ه ش  ٱ
فمن   هـٰذاب هللا مکإذ  وصّا  نتم  شهداک

 ذباً ليضلّ ک هللاى عل ف ترىٰ ٱ أظ لم مّمن
دي ال هللا نّاس بغي ر عل ٍم إنّ لٱ  يه 
أجد اّل قل   144ظّالمين لٱ قو مل  ٱ

طاعٍم علٰى  في ما أو حي إلّي محرّماً 
ون مي تًة أو  دماً کأن يإاّل يط عمه 
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فوحاً أ ٌس ّمس  و  لح م خنزيٍر فإنّه رج 
قاً أهّل لغي ر طرّ ض  ٱ به فمن هللا أو  فس 

غفوٌر  کعاٍد فإّن ربّ  الغي ر باغٍ و
ذين هادوا  لّ ٱى وعل  145رّحيٌم 
 بقرل  ٱ ّل ذي ظفٍر ومنکحرّم نا 

إاّل غنم حرّم نا علي هم  شحومهما ل  ٱو
حوايا أو  ل  ٱ ما حملت  ظهورهما أو

جزي ناهم  کذالتلط بعظ ٍم خ  ٱ ما
فإن   146ببغ يهم  وإنّا لصادقون 

مٍة واسعٍة وکفقل رّبّ  کّذبوک  الم  ذو رح 
رمين ل  ٱ قو مل  ٱ يردّ بأ سه عن   147مج 

ر ذينلّ ٱ سيقول  ما هللا  شا لو  وا  کأش 
ر حرّم نا من  الباؤنا وا  النا وکأش 
ذين من قب لهم لّ ٱ ّذبک کذالک  شي  
م ّمن  کندذاقوا  بأ سنا قل  هل  عٰى حتّ 

رجوه لنا إن تتّبعون  إاّل عل ٍم فتخ 
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رصون إاّل ظّّن وإن  أنتم  لٱ   148تخ 
  شا بالغة فلو  ل  ٱ حّجةل  ٱللّه قل  ف
معين کلهدا  قل  هلّم شهدا  149م  أج 

هدون أنّ لّ ٱ مک  هـٰذاحرّم  هللا ذين يش 
هد  معهم  و الفإن شهدوا  ف تتّبع   التش 

وا تنا بئايا ّذبوا  کذين لّ ٱ  أه 
وهم ل ئاخرة ٱبـ يؤ منون الذين لّ ٱو

قل  تعالو ا    150بربّهم  يع دلون 
راّل م  أکم  علي  کأت ل ما حرّم ربّ  وا  کتش 

ساناً ول  ٱوبـ به شي ئاً   الوالدي ن إح 
ن الم ّمن  إم  کدالتق تلوا  أو   قٍ نّح 

 تق ربوا   الم  وإيّاهم  وکنر زق
 الفواحش ما ظهر من ها وما بطن ول  ٱ
إاّل  هللا تي حرّملّ ٱ نّف سلٱ تلوا  تق  
م  کم  به لعلّ کوصّا م  کذالحّق ل  ٱبـ

 تق ربوا  مال الو  151تع قلون 
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سن حتّ لّ ٱبـإاّل يتيم ل  ٱ ٰى تي هي أح 
 ي لکل  ٱ يب لغ أشّده وأو فوا  

ط ل  ٱبـ ميزانل  ٱو إاّل لّف نف ساً کن القس 
عها وإذا قل تم   دلوا  ولو  ع  ٱفـ وس 

دٰى ان ذا قر بک أو فوا   هللا وبعه 
  152رون کم  تذکم به لعلّ کوصّا م  کذال
تقيماً  هـٰذاوأّن  بعوه تّ ٱفـ صراطي مس 

م  عن کّسبل فتفرّق بلٱ تتّبعوا   الو
م  کم به لعلّ کوصّا م  کذالسبيله 
ى موس اتي نا ثّم   153تتّقون 

سن لّذي ٱى عل تاب تماماً کل  ٱ أح 
مًة   ّل شي  کلّ اًل وتف صي وهًدى ورح 

  154ربّهم  يؤ منون   بلقا علّهملّ 
 کتاٌب أنزل ناه مبارک هـٰذاو
م  تر حمون کقوا  لعلّ تّ ٱو بعوهتّ ٱفـ

 أن تقولوا  إنّما أنزل  155
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فتي ن من قب لنا ائطعلٰى  تابکل  ٱ
  156نّا عن دراستهم  لغافلين کوإن 

 أو  تقولوا  لو  أنّا أنزل علي نا
دٰى  نّاکتاب لکل  ٱ م ک اج من هم  فقد  أه 

مٌة فمن  کبيّنٌة ّمن رّبّ  م  وهًدى ورح 
وصدف  هللا ياتئابّذب کأظ لم مّمن 

زي  عن   ذين يص دفونلّ ٱ عن ها سنج 
انوا  کعذاب بما ل  ٱ  سواياتنا 
أن إاّل هل  ينظرون   157يص دفون 
أو   کأو  يأ تي ربّ  ةکل مالئٱ تأ تيهم

يو م يأ تي  کربّ  ايات يأ تي بع ض 
ينفع نف ساً  ال کربّ  ايات بع ض 

ت  من قب ل أو  امن ن  کإيمانها لم  ت
 سبت  في إيمانها خي راً قلک
 إنّ   158تظروا  إنّا منتظرون نٱ
انوا  شيعاً کذين فرّقوا  دينهم  ولّ ٱ
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ت من هم  في شي   ى إل إنّما أم رهم    لّس 
انوا  يف علون کثّم ينبّئهم بما  هللا

ر ل  ٱبـ  جا من  159 حسنة فله عش 
 الّسيّئة فلٱبـ  جا ثالها ومنأم  
ز   160يظ لمون  المث لها وهم  إاّل ٰى يج 

صراٍط إلٰى  قل  إنّني هداني ربّي
تقيٍم ديناً قيماً ّملّة إب راهيم  ّمس 

رل  ٱ ان منکحنيفاً وما    161ين کمش 
 ي ومح ياي ومماتيکتي ونسالقل  إّن ص

له  کشري ال  162عالمين ل  ٱ ربّ ّلّل 
لمين ل  ٱ أنا  أوّلأمر ت و کذالوب مس 

أب غي ربّاً وهو رّب  هللا قل  أغي ر  163
سٍ کسب کت الو  ّل شي  ک علي ها إاّل ّل نف 
ر الو إلٰى  ثمّ ٰى تزر وازرٌة وز ر أخ 
نتم  کم بما کم  فينبّئکم ّمر جعکربّ 

تلفون  ذي لّ ٱ وهو  164فيه تخ 
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ر ض ٱ ئفالم  خکجعل م  فو ق کورفع بع ضْل 
م  کتاا  م  في ماکلوبع ضٍ درجاتٍ لّيب  

عقاب وإنّه لغفوٌر ل  ٱ سريع کإّن ربّ 
  165رّحيٌم 

 عرافْل  ٱ سوره 7 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

ن کي الف کتاٌب أنزل إلي  ک  1المص 
ر ٰى رکحرٌج ّمن ه لتنذر به وذ کفي صد 

بعوا  ما أنزل تّ ٱ  2لل مؤ منين 
تتّبعوا  من دونه  الم  وکم ّمن رّبّ کإلي  
م ّمن کو  3رون کّما تذاًل قلي  لياأو  

ل ها بأ سنا  ناها فجاکقر يٍة أه 
ان کفما   4لون ائبياتاً أو  هم  ق

واهم  إذ   أن إاّل هم  بأ سنا  جا دع 
  5نّا ظالمين کقالوا  إنّا 
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ألنّ  ذين أر سل إلي هم  لّ ٱ فلنس 
ألنّ  فلنقصّّن   6مر سلين ل  ٱ ولنس 

  7بين ائنّا غکعلي هم بعل ٍم وما 
حّق فمن ثقلت  ل  ٱ وز ن يو مئذٍ ل  ٱو

  8مف لحون ل  ٱ هم کأو لـٰئموازينه ف
ذين لّ ٱ کأو لـٰئومن  خّفت  موازينه ف
 انوا  کخسروا  أنفسهم بما 

م  کنّاکولقد  م  9ظ لمون يبئاياتنا 
ر ض ٱ في م  فيها معايش کوجعل نا لْل 
م  کولقد  خلق نا  10رون کّما تش  اًل قلي

 ةکمالئثّم قل نا لل  م  کثّم صوّر نا
جدوا  ٱ إب ليس إاّل دم فسجدوا  ئالس 

قال ما   11ّساجدين لٱ ن ّمنکلم  ي
جد إذ  أمر تاّل أ کمنع قال أنا   کتس 

خي ٌر ّمن ه خلق تني من نّاٍر وخلق ته 
بط  من ها فما ه  ٱفـ قال  12من طيٍن 
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رج  خ  ٱفـ بّر فيهاکأن تت کون لکي
 نظر نيقال أ  13صّاغرين لٱ من کإنّ 

 من کقال إنّ   14يو م يب عثون إلٰى 
وي تني   15نظرين ل مٱ قال فبما أغ 

تقيم ل  ٱ کْلق عدّن لهم  صراط   16مس 
تينّهم ّمن بي ن أي ديهم  ومن  ئاثّم ل

لهم  ائخل فهم  وعن  أي مانهم  وعن شم
 قال  17رين کثرهم  شاکتجد أ الو
حوراً لّمن خ  ٱ ؤوماً ّمد  رج  من ها مذ 

ألّن ن هم  ْلم کتبع م  کجهنّم منم 
معين  أنت ن  کس  ٱ ادم ويا   18أج 

من  حي ث شئ تما  الکجنّة فل  ٱ کوزو ج
 ونا منکّشجرة فتلٱ هـٰذهتق ربا  الو
وس لهما  19ظّالمين لٱ  فوس 
ّشي طان ليب دي لهما ما ووري لٱ

اتهما وقال ما  عن هما من سو  
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إاّل ّشجرة لٱ هـٰذهما عن  کما ربّ کنها
 ونا منکي ن أو  تکونا ملکأن ت

ما کوقاسمهما إنّي ل  20خالدين ل  ٱ
هما بغروٍر الّ فد  21نّاصحين لٱ لمن

 ّشجرة بدت  لهما سو  لٱ فلّما ذاقا
صفان علي هما من  اتهما وطفقا يخ 

جنّة وناداهما ربّهما ألم  ل  ٱ ورق
ّشجرة وأقل لٱ ماکما عن تل  کأن ه
 ما عدوٌّ ّمبينٌ کللّشي طان ٱ ما إنّ کلّ 
ربّنا ظلم نا أنفسنا وإن  القا  22

 ونّن منکلّم  تغ فر  لنا وتر حم نا لن
م  کبطوا  بع ضه  ٱ قال  23خاسرين ل  ٱ

ر ض ٱ م  فيکلبع ضٍ عدوٌّ ول تقرٌّ ْل  مس 
قال فيها   24حيٍن إلٰى  ومتاعٌ 

يو ن وفيها تموتون ومن ها  تح 
رجون  دم قد  ا  يا بني  25تخ 
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 واري سو  م  لباساً يکأنزل نا علي  
 کذالتّق وى لٱ م  وريشاً ولباسکات

لعلّهم   هللا ايات من   کذالخي ٌر 
 الدم ا  يا بني  26رون کيذّ 

رج أبوي  کّشي طان لٱ مکيف تننّ  م کما أخ 
ع عن هما لباسهما ين زجنّة ل  ٱ ّمن

م  هو کاتهما إنّه يرا ليريهما سو  
ترو نهم  إنّا  الوقبيله من  حي ث 

 الللّذين   أو ليا ّشياطينلٱ جعل نا
وإذا فعلوا  فاحشًة   27يؤ منون 

نا علي ها  هللاو نا باا  قالوا  وجد 
 يأ مر ال هللا أمرنا بها قل  إنّ 

شال  ٱبـ  الما  هللاى عل أتقولون  فح 
ط ل  ٱبـ قل  أمر ربّي  28تع لمون  قس 

جدٍ کم  عند کوأقيموا  وجوه  ّل مس 
لصين له د  ٱو ما کلّدين ٱعوه مخ 
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 فريقاً هدىٰ   29تعودون م  کبدأ
 لة إنّهمالضّ لٱ وفريقاً حّق علي هم

 من دون  ّشياطين أو ليالٱ ا  خذوتّ ٱ
تدون  هللا سبون أنّهم ّمه  يا   30ويح 

ّل کم  عند کدم خذوا  زينتا  بني
جٍد و رفوا   الربوا  وش  ٱو لوا  ک مس  تس 
رفين ل  ٱ يحبّ  الإنّه  قل  من    31مس 

 رج لعبادهأخ   تيلّ ٱ هللا حرّم زينة
 رّز ق قل  هي للّذين لٱ طّيّبات منلٱو

ّدن يا خالصًة لٱ حياةل  ٱ فيوا  امن
 ياتئال  ٱ نفصّل کذالکقيامة ل  ٱ يو م

قل  إنّما حرّم   32لقو ٍم يع لمون 
فواحش ما ظهر من ها وما ل  ٱ ربّي
حّق وأن ل  ٱ ل بغ ي بغي رٱث م ول  ٱوبطن 
ر ما لم  ينزّل  به ّلّل ٱبـ وا  کتش 
 الما  هللاى عل ل طاناً وأن تقولوا  س
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 ّل أّمٍة أجٌل فإذاکول  33تع لمون 
تأ خرون ساعًة و الأجلهم    جا  اليس 

تق دمون  دم إّما ا  يا بني  34يس 
 م  کم  يقصّون علي  کم  رسٌل ّمنکيأ تينّ 
خو ٌف  الوأص لح ف قىٰ تّ ٱ ي فمنايات

زنون  العلي هم  و ذين لّ ٱو  35هم  يح 
بروا  عن ها کتس  ٱوياتنا بئا ّذبوا  ک

نّار هم  فيها لٱ أص حاب کأو لـٰئ
 ف ترىٰ ٱ فمن  أظ لم مّمن  36خالدون 

ه ياتئابّذب کذباً أو  ک هللاى عل
تاب کل  ٱ ينالهم  نصيبهم ّمن کأو لـٰئ

ت هم  رسلنا يتوفّو نهم   جا إذاٰى حتّ 
عون من دونکقالوا  أي ن ما   نتم  تد 

علٰى  شهدوا  قالوا  ضلّوا  عنّا و هللا
  37افرين کانوا  کأنفسهم  أنّهم  

خلوا  في أمٍم قد  خلت  من د  ٱ قال
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نّار لٱ نس فيل  ٱو جنّ ل  ٱ م ّمنکقب ل
تها حتّ ک ٰى لّما دخلت  أّمٌة لّعنت  أخ 

وا  فيها جميعاً قالت  کدّارٱإذا 
راهم  ْلو أضلّونا   هـٰؤالهم  ربّنا الأخ 

ر قال نّالٱ تهم  عذاباً ضع فاً ّمنئاف
ٌف کل   38تع لمون اّل  نکولٰـ ّلٍ ضع 

راهم  فما الوقالت  أو م  کان لکهم  ْلخ 
ٍل فذوقوا   عذاب بما ل  ٱ علي نا من فض 

 ّذبوا  کذين لّ ٱ إنّ   39سبون کنتم  تک
تفتّح  البروا  عن ها کتس  ٱوبئاياتنا 
خلون الو  ّسمالٱ لهم  أب واب  يد 

 جمل في سمّ ل  ٱ يلجٰى جنّة حتّ ل  ٱ
زي کذالک اط وخيل  ٱ رمين ل  ٱ نج  مج 

لهم ّمن جهنّم مهاٌد ومن فو قهم    40
زي کذالک غواشٍ و   41ظّالمين لٱ نج 

صّالحات لٱ وعملوا  وا  امن ذين لّ ٱو
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عها إاّل لّف نف ساً کن ال  کأو لـٰئوس 
  42جنّة هم  فيها خالدون ل  ٱ أص حاب

ري  نا ما في صدورهم ّمن  غّلٍ تج  ونزع 
تهم ّلّل  حم دل  ٱ هار وقالوا  ن  ْل  ٱ من تح 

تدي کوما  هـٰذاذي هدانا للّ ٱ نّا لنه 
ت  رسل  جا لقد   هللا أن  هدانا اللو  

 مکحّق ونودوا  أن تل  ل  ٱبـ ربّنا
نتم  کجنّة أورث تموها بما ل  ٱ

جنّة ل  ٱ أص حاب ونادىٰ   43تع ملون 
نا ما لٱ أص حاب نّار أن قد  وجد 

ا وعدنا ربّنا حّقاً فهل  وجدتّم مّ 
م  حّقاً قالوا  نعم  فأذّن کوعد ربّ 

ى عل هللا مؤذٌّن بي نهم  أن لّع نة
ذين يصّدون عن لّ ٱ  44ظّالمين لٱ

 ويب غونها عوجاً وهم هللا سبيل
وبي نهما   45افرون کل ئاخرة ٱبـ
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راف رجاٌل يع رفون ْل  ٱى حجاٌب وعل ع 
جنّة ل  ٱ بسيماهم  ونادو ا  أص حابالًّ ک

خلوها وهم  م  لکٌم علي  الأن س م  يد 
وإذا صرفت  أب صارهم    46يط معون 

 النّار قالوا  ربّنا لٱ أص حاب  تل قا
عل نا مع   47ظّالمين لٱ قو مل  ٱ تج 

راف رجاْل  ٱ أص حابٰى وناد اًل ع 
ن ٰى يع رفونهم  بسيماهم  قالوا  ما أغ 

تکم  وما کم  جم عکعن   48برون کنتم  تس 
 ينالهم الذين أق سم تم  لّ ٱ  هـٰؤالأ
مةٍ  هللا خو ٌف  الجنّة ل  ٱ خلوا  د  ٱ برح 

زنون  الم  وکعلي    ونادىٰ   49أنتم  تح 
جنّة أن  ل  ٱ نّار أص حابلٱ أص حاب

أو  مّما   مال  ٱ أفيضوا  علي نا من
ى عل حرّمهما هللا قالوا  إنّ  هللا مکرزق
خذوا  تّ ٱ ذينلّ ٱ  50افرين کل  ٱ
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واً ولعباً وغرّت هم  حياةل  ٱ دينهم  له 
ما نسوا  کيو م ننساهم  ل  ٱفـ ّدن يالٱ

 انوا  کوما  هـٰذايو مهم    لقا
حدون بئاياتنا  ولقد    51يج 
عل ٍم علٰى  تابٍ فصّل ناهکجئ ناهم ب

مًة لّقو ٍم يؤ منون  هل    52هًدى ورح 
تأ ويله يو م يأ تي إاّل ينظرون 

ذين نسوه من قب ل لّ ٱ تأ ويله يقول
حّق فهل لّنا ل  ٱبـ ت  رسل ربّنا جا قد  

فعوا  لنا أو  نردّ   من شفعا فيش 
نّا نع مل قد  کذي لّ ٱ فنع مل غي ر

انوا  کخسروا  أنفسهم  وضّل عن هم ّما 
 ذي خلقلّ ٱ هللا مکإّن ربّ   53يف ترون 

 ر ض في ستّة أيّاٍم ثمّ ْل  ٱو ّسماواتلٱ
 لّي للٱ عر ش يغ شيل  ٱى عل توىٰ س  ٱ
 لّشم سٱنّهار يط لبه حثيثاً ولٱ
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 النّجوم مسّخراتٍ بأم ره ألٱو قمرل  ٱو
 ربّ  هللا کم ر تبارْل  ٱو خل قل  ٱ له
م  تضرّعاً کعوا  ربّ د  ٱ  54عالمين ل  ٱ

  55مع تدين ل  ٱ يحبّ  الوخف يًة إنّه 
ر ض ٱ تف سدوا  في الو  حهاالبع د إص  ْل 
متد  ٱو  هللا عوه خو فاً وطمعاً إّن رح 

سنين ل  ٱ قريٌب ّمن ذي لّ ٱ وهو  56مح 
مته لٱ ر سلي راً بي ن يدي  رح  رّياح بش 
سق ناه اًل إذا أقلّت  سحاباً ثقاٰى حتّ 

  مال  ٱ لبلٍد ّميٍّت فأنزل نا به
نا به من  رج   کذالکثّمرات لٱ لّ کفأخ 

رج   57رون کم  تذکلعلّ ٰى مو تل  ٱ نخ 
رج نباته بإذ ن لٱ بلدل  ٱو طّيّب يخ 

رج  الذي خبث لّ ٱو ربّه داً کنإاّل يخ 
رون کلقو ٍم يش  ل ئايات ٱ رّفنص کذالک

قو مه إلٰى  لقد  أر سل نا نوحاً   58
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 م ّمن  کما ل هللا بدوا  ع  ٱ فقال يا قو م
ٍه  م  عذاب کأخاف علي  إنّي غي ره إلـٰ

مأل من قو مه ل  ٱ قال  59يو ٍم عظيٍم 
قال   60ٍل ّمبيٍن الفي ض کإنّا لنرا

ي رسوٌل نّ کولٰـ لٌة اليا قو م لي س بي ض
م  کأبلّغ  61عالمين ل  ٱ ّمن رّبّ 
لم منکت ربّي وأنصح لالرسا  م  وأع 
 أوعجب تم  أن  62تع لمون  الما  هللا
م  کرجٍل ّمنعلٰى  م  کٌر ّمن رّبّ کم  ذک جا

م  تر حمون کم  ولتتّقوا  ولعلّ کلينذر
ذين معه لّ ٱو ّذبوه فأنجي ناهکف  63
رق نا کفل  ل  ٱ في  ّذبوا  کذين لّ ٱ وأغ 

انوا  قو ماً عمين کإنّهم  بئاياتنا 
عاٍد أخاهم  هوداً قال يا ٰى وإل  64
ٍه  م ّمن  کما ل هللا بدوا  ع  ٱ قو م إلـٰ

 مألل  ٱ قال  65تتّقون  الغي ره أف
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 کفروا  من قو مه إنّا لنراکذين لّ ٱ
 من کفي سفاهٍة وإنّا لنظنّ 

قال يا قو م لي س بي   66اذبين کل  ٱ
 ي رسوٌل ّمن رّبّ نّ کولٰـ سفاهٌة 

ت ربّي الم  رساکأبلّغ  67ين عالمل  ٱ
أوعجب تم    68م  ناصٌح أميٌن کوأنا  ل

رجٍل علٰى  م  کٌر ّمن رّبّ کم  ذک جا أن
م  کروا  إذ  جعلکذ  ٱو م  کم  لينذرکّمن

 م  فيکمن بع د قو م نوحٍ وزاد  خلفا
طةً ل  ٱ  هللا  اال  روا  کذ  ٱفـ خل ق بس 

قالوا  أجئ تنا   69م  تف لحون کلعلّ 
ده ونذر ما  هللا لنع بد   ان يع بدکوح 

نت کباؤنا فأ تنا بما تعدنا إن ا
قال قد  وقع   70صّادقين لٱ من
ٌس وغضٌب کم ّمن رّبّ کعلي   م  رج 

ما سّمي تموها   أتجادلونني في أس 
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بها من  هللا م ّما نزّلکؤابا و أنتم  
 م ّمنکتظروا  إنّي معنٱفـ سل طانٍ 

ذين لّ ٱو فأنجي ناه  71منتظرين ل  ٱ
مٍة ّمنّا وقطع نا دابر معه  برح 
انوا  کوما بئاياتنا  ّذبوا  کذين لّ ٱ

ثمود أخاهم  ٰى وإل  72مؤ منين 
ما  هللا بدوا  ع  ٱ صالحاً قال يا قو م

ٍه  م ّمن  کل م بيّنٌة کت   جا غي ره قد  إلـٰ
 ايةً   م  کل هللا ناقة هـٰذهم  کّمن رّبّ 

تمّسوها  الو هللا ل  في أر ضکفذروها تأ  
  73م  عذاٌب أليٌم کخذفيأ    بسو
من بع د   م  خلفاکروا  إذ  جعلکذ  ٱو

ر ض ٱ م  فيکعاٍد وبوّأ تتّخذون من ْل 
جبال ل  ٱ سهولها قصوراً وتن حتون

و ا  تع ث الو هللا  اال  روا  کذ  ٱفـ بيوتاً 
ر ض ٱ في  مألل  ٱ قال  74مف سدين ْل 
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 بروا  من قو مه للّذينکتس  ٱ ذينلّ ٱ
من هم  أتع لمون  نام تض عفوا  لمن  س  ٱ

أّن صالحاً ّمر سٌل ّمن رّبّه قالوا  إنّا 
 قال  75بما أر سل به مؤ منون 

  ذيلّ ٱبـ بروا  إنّاکتس  ٱ ذينلّ ٱ
 فعقروا    76افرون کمنتم  به ا
نّاقة وعتو ا  عن  أم ر ربّهم  لٱ

تنا بما تعدنا ئ  ٱ وقالوا  يا صالح
 فأخذت هم  77مر سلين ل  ٱ نت منکإن 
فأص بحوا  في دارهم  جاثمين  رّج فةلٱ
عن هم  وقال يا قو م لقد  ٰى فتولّ   78

ت لکأب لغ ت م  کم  رسالة ربّي ونصح 
  79نّاصحين لٱ تحبّوناّل ن کٰـ ول

 ولوطاً إذ  قال لقو مه أتأ تون
 م بها من  أحٍد ّمنکفاحشة ما سبقل  ٱ
 م  لتأ تونکإنّ   80عالمين ل  ٱ
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وًة ّمن دونلٱ بل    نّسالٱ رّجال شه 
رفون  ان کوما   81أنتم  قو ٌم ّمس 

رجوهم إاّل جواب قو مه  أن قالوا  أخ 
  82م  إنّهم  أناٌس يتطّهرون کّمن قر يت

له  انت  کرأته م  ٱإاّل فأنجي ناه وأه 
وأم طر نا علي هم   83غابرين ل  ٱ من

 ان عاقبةکي ف کظر  نٱفـ ّمطراً 
رمين ل  ٱ ين أخاهم  ٰى وإل  84مج  مد 

ما  هللا بدوا  ع  ٱ ل يا قو مشعي باً قا
ٍه  م ّمن  کل م بيّنٌة کت   جا غي ره قد  إلـٰ

ميزان ل  ٱو ي لکل  ٱ م  فأو فوا  کّمن رّبّ 
 الهم  و ياش  أ نّاسلٱ تب خسوا   الو

ر ض ٱ تف سدوا  في حها البع د إص  ْل 
  85نتم ّمؤ منين کم  إن کخي ٌر لّ  م  کذال
ّل صراٍط توعدون کتق عدوا  ب الو

به  امن من   هللا سبيل وتصّدون عن
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نتم  کروا  إذ  کذ  ٱو وتب غونها عوجاً 
ان کي ف کظروا  نٱو م  کثّرکفاًل قلي

 انکوإن   86مف سدين ل  ٱ عاقبة
ذي أر سل ت لّ ٱبـ ا  امنو م  کّمنطائفٌة 
بروا  ص  ٱفـ فٌة لّم  ي ؤ منوا  ائبه وط

 بي ننا وهو خي ر هللا مکيح  ٰى حتّ 
 ذينلّ ٱ مألل  ٱ قال  87مين کحال  ٱ
رجنّ کتس  ٱ يا  کبروا  من قو مه لنخ 

من  کمعوا  امن ذين لّ ٱو شعي ب
قر يتنا أو  لتعودّن في ملّتنا قال 

 تري ناف  ٱ قد  88ارهين کنّا کأولو  
نا في ملّتک هللاى عل م کذباً إن  عد 

ون کمن ها وما ي هللا بع د إذ  نّجانا
 هللا  أن يشاإاّل لنا أن نّعود فيها 

ى عل عل ماً   ّل شي  کبّنا ربّنا وسع ر
تح  بي ننا وبي ن ف  ٱ ل نا ربّناکتو هللا
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فاتحين ل  ٱ حّق وأنت خي رل  ٱبـ قو منا
فروا  من کذين لّ ٱ مألل  ٱ وقال  89

م  إذاً کبع تم  شعي باً إنّ تّ ٱ قو مه لئن
رّج فة لٱ فأخذت هم  90لّخاسرون 

  91فأص بحوا  في دارهم  جاثمين 
نو ا  ک ّذبوا  شعي باً کذين لّ ٱ أن لّم  يغ 

 انوا  همکّذبوا  شعي باً کذين لّ ٱ فيها
عن هم  وقال ٰى فتولّ   92خاسرين ل  ٱ

ت ربّي الم  رساکيا قو م لقد  أب لغ ت
ت ل قو ٍم علٰى  سىٰ ا  ي فکم  فکونصح 

وما أر سل نا في قر يٍة   93افرين ک
لهاإاّل ّمن نّبّيٍ  نا أه    بأ سال  ٱبـ أخذ 

ثّم   94يّضرّعون  لعلّهم    ضّرّالٱو
ٰى حسنة حتّ ل  ٱ ّسيّئةلٱ انکبّدل نا م

 نا باا  وّقالوا  قد  مسّ  و ا  عف
ناهم بغ تًة   ّسرّالٱو  ّضرّالٱ فأخذ 
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عرون  الوهم   ل  95يش   ولو  أّن أه 
نا  و ا  قتّ ٱووا  امن ٰى قرل  ٱ لفتح 

ر ض ْل  ٱو  ّسمالٱ اتٍ ّمنکعلي هم بر
ناهم بما ک نکولٰـ  انوا  کّذبوا  فأخذ 
ل  96سبون کي أن  قرىٰ ل  ٱ أفأمن أه 

مون ائيأ تيهم  بأ سنا بياتاً وهم  ن
ل  97 أن يأ تيهم   قرىٰ ل  ٱ أو أمن أه 

  98بأ سنا ضًحى وهم  يل عبون 
إاّل  هللا رکيأ من م الف هللا رکم أفأمنوا  

د   99خاسرون ل  ٱ قو مل  ٱ أولم  يه 
لها ْل  ٱ للّذين يرثون ر ض من بع د أه 

أصب ناهم بذنوبهم    نشا أن لّو  
معون  القلوبهم  فهم  علٰى  ونط بع يس 
من   کنقّص علي   قرىٰ ل  ٱ کتل    100
 ت هم  رسلهم جا ها ولقد  ائأنب
انوا  ليؤ منوا  بما کبيّنات فما ل  ٱبـ
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علٰى  هللا يط بع کذالکّذبوا  من قب ل ک
نا   101افرين کل  ٱ قلوب وما وجد 

ٍد وإن وجد  کْل ثرهم  کنا أثرهم ّمن  عه 
ثّم بعث نا من بع دهم   102لفاسقين 

فر عو ن وملئه إلٰى بئاياتنا  ىٰ ّموس
 ان عاقبةکي ف کظر  نٱفـ فظلموا  بها

يا موسٰى وقال   103مف سدين ل  ٱ
عالمين ل  ٱ فر عو ن إنّي رسوٌل ّمن رّبّ 

 هللاى عل أقولاّل أن علٰى  حقيقٌ   104
م  کرّبّ م ببيّنٍة ّمن کحّق قد  جئ تل  ٱإاّل 

رائيل  قال   105فأر سل  معي بني إس 
نت کيٍة فأ ت بها إن ئانت جئ ت بکإن 
عصاه  فأل قىٰ   106صّادقين لٱ من

ونزع   107فإذا هي ثع باٌن ّمبيٌن 
  108للنّاظرين   يده فإذا هي بي ضا

 هـٰذامأل من قو م فر عو ن إّن ل  ٱ قال
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رج  109لساحٌر عليٌم  م کيريد أن يخ 
  110م  فماذا تأ مرون کّمن  أر ض

 قالوا  أر جه  وأخاه وأر سل  في
ّل کب کيأ تو  111ن حاشرين ائمدل  ٱ

ّسحرة لٱ  جاو  112ساحٍر عليٍم 
راً إن فر عو ن قال نّا کوا  إّن لنا ْلج 

ن قال نعم    113غالبين ل  ٱ نح 
قالوا    114مقرّبين ل  ٱ م  لمنکنّ وإ
إّما أن تل قي وإّما أن موسٰى يا 
ن ونکنّ  قال   115مل قين ل  ٱ نح 

ينوا  ا  فلّما أل قو ا  سحرقوأل    أع 
ٍر وا   وجا تر هبوهم  س  ٱو نّاسلٱ بسح 

أن  موسٰى إلٰى  وأو حي نا  116عظيٍم 
فإذا هي تل قف ما  کأل ق عصا

حّق وبطل ما ل  ٱ فوقع  117ون کيأ ف
 کفغلبوا  هنال  118انوا  يع ملون ک
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 وأل قي  119قلبوا  صاغرين نٱو
 امنّا قالوا    120ّسحرة ساجدين لٱ
موسٰى رّب   121ين ل عالمٱرّب ب

منتم ا  قال فر عو ن  122وهارون 
ٌر کلم هـٰذام  إّن کذن لا  به قب ل أن

رجوا  ل  ٱ ر تموه فيکمّ  مدينة لتخ 
لها فسو ف تع لمون    123من ها أه 

ٍف ثّم الم ّمن  خکم  وأر جلکْلقطّعّن أي دي
معکْلصلّبنّ   قالوا  إنّا  124ين م  أج 
وما تنقم   125ربّنا منقلبون إلٰى 
ربّنا  ياتئاب امنّا أن  إاّل منّا 
ت نا ربّنا أف رغ  علي نا  جا لّما

لمين   وقال  126صب راً وتوفّنا مس 
موسٰى أتذر  فر عو نمأل من قو م ل  ٱ

ر ض ٱ وقو مه ليف سدوا  في  و کويذرْل 
هم   قال سنقتّل أب نا کلهتا
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تح   هم  وإنّا فو قهم   ي نسايونس 
 لقو مهموسٰى قال   127قاهرون 

 ر ضْل  ٱ بروا  إنّ ص  ٱو ّللّ ٱبـوا  تعينس  ٱ
 من  عباده  يورثها من يشاّلّل 
قالوا    128عاقبة لل متّقين ل  ٱو

أوذينا من قب ل أن تأ تينا ومن 
م  أن کربّ ٰى بع د ما جئ تنا قال عس

ل لفکعدوّ  کيه  تخ  ر ض ْل  ٱ م  فيکم  ويس 
ولقد    129ي ف تع ملون کفينظر 
نا ّسنين ونق صٍ لٱبـ فر عو ن ال  أخذ 

  130رون کثّمرات لعلّهم  يذّ لٱ ّمن
حسنة قالوا  لنا ل  ٱ ت هم جا فإذا
وإن تصب هم  سيّئٌة يطّيّروا   هـٰذه

إنّما طائرهم  أال  ومن ّمعهموسٰى ب
  131يع لمون  الثرهم  کأ نّ کولٰـ  هللا عند

ما تأ تنا به منوقالوا  م  ايةٍ   ه 
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ن ل حرنا بها فما نح  بمؤ منين  کلّتس 
 طّوفانلٱ فأر سل نا علي هم  132
 ّدم لٱو ّضفادعلٱو قّملل  ٱو جرادل  ٱو

انوا  کبروا  وکتس  ٱفـ تٍ الّمفصّ  اياتٍ 
رمين  ولّما وقع   133قو ماً ّمج 

ز قالوا  يالٱ علي هم د ع ٱى موس رّج 
شف ت کلئن  کبما عهد عند کلنا ربّ 

ز لنؤ منّن للٱ عنّا ولنر سلّن  کرّج 
رائيل  کمع فلّما   134بني إس 
زلٱ شف نا عن همک أجٍل هم إلٰى  رّج 

  135ثون کبالغوه إذا هم  ين
رق ناهم  فينٱفـ  تقم نا من هم  فأغ 
بئاياتنا  ّذبوا  کيّم بأنّهم  ل  ٱ
  136انوا  عن ها غافلين کو

انوا  کذين لّ ٱ قو مل  ٱ وأو رث نا
ر ض ٱ تض عفون مشارقيس    ومغاربهاْل 
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 کربّ لمة کنا فيها وتّمت  کتي بارلّ ٱ
نىٰ ل  ٱ رائيل بما علٰى  حس  بني إس 

ان يص نع فر عو ن کصبروا  ودّمر نا ما 
  137انوا  يع رشون کوقو مه وما 

رائيل ر ل  ٱ وجاوز نا ببني إس  بح 
أص ناٍم علٰى  فونکقو ٍم يع  علٰى  فأتو ا  

 عل لّناج  ٱى سمو لّهم  قالوا  يا
م  کلهٌة قال إنّ ا  ما لهم  کاً إلـٰه

هلون  متبٌّر   هـٰؤالإّن   138قو ٌم تج 
انوا  کّما هم  فيه وباطٌل ّما 

 م  کأب غي هللا قال أغي ر  139يع ملون 
عالمين ل  ٱى عل م  کاً وهو فّضلإلـٰه
 فر عو نال   م ّمن  کوإذ  أنجي نا  140

عذاب يقتّلون ل  ٱ  م  سوکيسومون
يون نساک ب ناأ تح   م  وفيک م  ويس 

  141م  عظيٌم کّمن رّبّ   البم کذال
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نا  ثين لي لًة الثموسٰى وواعد 
ٍر فتّم ميقات ربّه  وأت مم ناها بعش 

ْلخيه موسٰى أر بعين لي لًة وقال 
 اللف ني في قو مي وأص لح  وخ  ٱ هارون

 ولّما  142مف سدين ل  ٱ تتّبع  سبيل
ه ربّه لّمکلميقاتنا وموسٰى   جا

قال لن  کقال رّب أرني أنظر  إلي  
 جبل فإنل  ٱى إل ظر  نٱ نکولٰـ تراني 

انه فسو ف تراني فلّما کتقرّ مس  ٱ
اً وخرّ کربّه لل جبل جعله د تجلّىٰ 
 کصعقاً فلّما أفاق قال سب حانٰى موس

 143مؤ منين ل  ٱ وأنا  أوّل کتب ت إلي  
ى عل کطفي تص  ٱ إنّيموسٰى قال يا  
  مي فخذ  ماالکتي وبالنّاس برسالٱ
  144رين کّشالٱ ن ّمنکو کتي تا
  ّل شي  کل واح من ْل  ٱ تب نا له فيکو
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فخذ ها   ّل شي  کلّ اًل ّمو عظًة وتف صي
سنها  کبقوٍّة وأ مر  قو م يأ خذوا  بأح 

سأص رف   145فاسقين ل  ٱ م  دارکسأري
 بّرون فيکذين يتلّ ٱ يايات عن  
ر ض ٱ   لّ کا  حّق وإن يرو  ل  ٱ بغي رْل 

 يؤ منوا  بها وإن يرو ا  سبيلاّل  ايةٍ 
د لٱ وإن يرو ا  اًل يتّخذوه سبي الرّش 

 کذالاًل غّي يتّخذوه سبيل  ٱ سبيل
انوا  کوبئاياتنا  ّذبوا  کبأنّهم  

 ّذبوا  کذين لّ ٱو  146عن ها غافلين 
حبطت  خرة ئال  ٱ  ولقابئاياتنا 

زو ن  مالهم  هل  يج  انوا  کما إاّل أع 
من موسٰى خذ قو م تّ ٱو  147 يع ملون

جسداً لّه خواٌر اًل بع ده من  حليّهم  عج  
 اللّمهم  وکي الألم  يرو ا  أنّه 

ديهم  سبي انوا  کخذوه وتّ ٱاًل يه 
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أي ديهم  في ولّما سقط   148ظالمين 
ورأو ا  أنّهم  قد  ضلّوا  قالوا  لئن 

لّم  ير حم نا ربّنا ويغ فر  لنا 
ولّما   149 خاسرينل  ٱ ونّن منکلن

قو مه غض بان أسفاً إلٰى موسٰى رجع 
 ما خلف تموني من بع ديقال بئ س

ل واح ْل  ٱى م  وأل قکأعجل تم  أم ر ربّ 
 وأخذ برأ س أخيه يجرّه إلي ه قال

تض عفوني س  ٱ قو مل  ٱ ن أّم إنّ ب  ٱ
مت  بي الادوا  يق تلونني فکو  تش 
داْل  ٱ عل ني مع الو  ع   قو مل  ٱ تج 
فر  لي غ  ٱ قال ربّ   150ظّالمين لٱ

مت وأنت  کوْلخي وأد خل نا في رح 
 ذينلّ ٱ إنّ   151رّاحمين لٱ أر حم

ل سينالهم  غضٌب ّمن ل  ٱ خذوا  تّ ٱ عج 
ّدن يا لٱ حياةل  ٱ رّبّهم  وذلٌّة في
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زي کذالکو   152مف ترين ل  ٱ نج 
ّسيّئات ثّم تابوا  لٱ ذين عملوا  لّ ٱو

من  کإّن ربّ وا  امن من بع دها و
ت کولّما س  153ها لغفوٌر رّحيٌم بع د

ل واح وفي ْل  ٱ غضب أخذل  ٱى عن ّموس
مٌة لّلّذين هم   ختها هًدى ورح  نس 

موسٰى تار خ  ٱو  154لربّهم  ير هبون 
لّميقاتنا فلّما اًل قو مه سب عين رج

فة قال رّب لو  شئ ت لٱ أخذت هم رّج 
ل لکأه  نا کتهم ّمن قب ل وإيّاي أته 

إاّل ا إن  هي منّ   ّسفهالٱ بما فعل
دي من   تضّل بها من تشا کفت نت وته 
 فر  لناغ  ٱفـ أنت وليّنا  تشا
  155غافرين ل  ٱ حم نا وأنت خي رر  ٱو
ّدن يا حسنًة لٱ هـٰذهتب  لنا في کٱو

نخرة ئال  ٱ وفي قال  کا إلي  إنّا هد 
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متي   عذابي أصيب به من  أشا ورح 
تبها للّذين کفسأ  ّل شي  کوسعت  

 ذين هملّ ٱو ٰوةکزّ لٱ تونيتّقون ويؤ  
ذين لّ ٱ  156يؤ منون بئاياتنا 

ذي لّ ٱ ّميّ ْل  ٱ نّبيّ لٱ رّسوللٱ يتّبعون
 تّو راةلٱ توباً عندهم  فيکيجدونه م

مع روف ل  ٱبـ ن جيل يأ مرهمل  ٱو
 ر ويحّل لهمکمنل  ٱ وين هاهم  عن

ث ائخبل  ٱ طّيّبات ويحرّم علي هملٱ
تي لّ ٱ لالغ  ْل  ٱو ويضع عن هم  إص رهم  

به وا  امن ذين لّ ٱفـ انت  علي هم  ک
 نّورلٱ بعوا  تّ ٱو وعزّروه ونصروه

 هم کأو لـٰئأنزل معه لّذي ٱ
نّاس لٱ قل  يا أيّها  157مف لحون ل  ٱ

ذي له لّ ٱ م  جميعاً کإلي   هللا إنّي رسول
إاّل  إلـٰه ال ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ کمل  
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يـي ويميت ّلّل ٱبـمنوا  ئاف هو يح 
 ذي يؤ منلّ ٱ ّميّ ْل  ٱ نّبيّ لٱ ورسوله

م  کبعوه لعلّ تّ ٱو لماتهکوّلّل ٱبـ
تدون  أّمٌة موسٰى ومن قو م   158ته 
دون   159حّق وبه يع دلون ل  ٱبـ يه 

باطاً ث  ٱ وقطّع ناهم رة أس  نتي  عش 
 إذموسٰى إلٰى  أمماً وأو حي نا

قاه قو مه أنس  ٱ  کرب بّعصاض  ٱ تس 
رة ث  ٱ بجست  من هنٱفـ حجرل  ٱ نتا عش 
ربهم  کناً قد  علم عي   ّل أناسٍ ّمش 

غمام وأنزل نا ل  ٱ وظلّل نا علي هم
لوا  من ک ّسل وىٰ لٱو منّ ل  ٱ علي هم

م  وما ظلمونا کطيّبات ما رزق نا
  160انوا  أنفسهم  يظ لمون ک نکولٰـ 

قر ية ل  ٱ هـٰذهنوا  کس  ٱلهم  وإذ  قيل
 لوا  من ها حي ث شئ تم  وقولوا  حطّةٌ کو
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م  کاب سّجداً نّغ فر  لبل  ٱ خلوا  د  ٱو
سنين ل  ٱ م  سنزيدکخطيئات   161مح 
 غي راًل ذين ظلموا  من هم  قو  لّ ٱ فبّدل

ذي قيل لهم  فأر سل نا علي هم  لّ ٱ
زاً ّمن انوا  کبما   ّسمالٱ رج 
أل هم  عنٱو  162يظ لمون   قر يةل  ٱ س 

ر إذ  يع دون ل  ٱ انت  حاضرةکتي لّ ٱ بح 
تانهم  يو م ّسب ت إذ  تأ تيهم  حيلٱ في

بتون  السب تهم  شرّعاً ويو م   اليس 
وا  انکنب لوهم بما  کذالکتأ تيهم  
قالت  أّمٌة ّمن هم   ذ  وإ  163يف سقون 

هم  أو  کمه ل هللا لم تعظون قو ماً 
 معّذبهم  عذاباً شديداً قالوا  مع ذرةً 

  164م  ولعلّهم  يتّقون کربّ إلٰى 
 اروا  به أنجي نکفلّما نسوا  ما ذ

نا  ّسولٱ ذين ين هو ن عنلّ ٱ  وأخذ 
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ذين ظلموا  بعذابٍ بئيسٍ بما لّ ٱ
فلّما عتو ا  عن   165انوا  يف سقون ک

ونوا  کّما نهوا  عن ه قل نا لهم  
 کوإذ  تأذّن ربّ   166قردًة خاسئين 
قيامة ل  ٱ يو مإلٰى  ليب عثّن علي هم  
 کعذاب إّن ربّ ل  ٱ  من يسومهم  سو

لغفوٌر رّحيٌم  عقاب وإنّهل  ٱ لسريع
ر ض ٱ وقطّع ناهم  في  167 أمماً ْل 
 کذالصّالحون ومن هم  دون لٱ ّمن هم

ّسيّئات لٱو حسناتل  ٱبـ وبلو ناهم  
فخلف من   168لعلّهم  ير جعون 

تاب يأ خذون کل  ٱ بع دهم  خل ٌف ورثوا  
ويقولون سيغ فر ٰى د نْل  ٱ هـٰذاعرض 

لنا وإن يأ تهم  عرٌض ّمث له يأ خذوه 
تاب أن کل  ٱ يؤ خذ  علي هم ّميثاق ألم  
حّق ودرسوا  ل  ٱإاّل  هللاى عل قولوا  ياّل 
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خي ٌر خرة ئال  ٱ ّدارلٱو ما فيه
  169تع قلون  اللّلّذين يتّقون أف

 تاب وأقاموا  کل  ٱبـ ونکذين يمسّ لّ ٱو
ر الإنّا  صّلٰوةلٱ مص لحين ل  ٱ نضيع أج 

جبل فو قهم  ل  ٱ نتق نا ذ  وإ  170
وظنّوا  أنّه واقٌع بهم  أنّه ظلٌّة ک

روا  کذ  ٱو م بقوّةٍ کاتي نا خذوا  ما 
وإذ    171م  تتّقون کما فيه لعلّ 

دم من ظهورهم  ا  من بني کأخذ ربّ 
تعلٰى  هدهم  ش  أو ذرّيّتهم    أنفسهم  ألس 

نا أن بلٰى  م  قالوا  کبربّ  شهد 
نّا عن  کقيامة إنّا ل  ٱ تقولوا  يو م

 ا  إنّماأو  تقولو  172غافلين  هـٰذا
نّا ذرّيًّة کباؤنا من قب ل وا  کرش  أ

ل  نا بما فعلکّمن بع دهم  أفته 
 نفصّل کذالکو  173مب طلون ل  ٱ
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  174ولعلّهم  ير جعون ل ئايات ٱ
 ه اتي نا لّذي ٱ ل علي هم  نبأت  ٱو

 سلخ من ها فأت بعهنٱفـ ناايات
  175غاوين ل  ٱ ان منکّشي طان فلٱ

ه نّ کٰـ ولولو  شئ نا لرفع ناه بها 
لد ر ض ٱى إل أخ  بع هواه فمثله تّ ٱوْل 

مل  علي ه يل هث  أو  کل  ٱ مثلک ل ب إن تح 
 قو مل  ٱ مثل کذاله يل هث کتت ر
 صصق  ٱفـبئاياتنا  ّذبوا  کذين لّ ٱ
  سا  176رون کقصص لعلّهم  يتفل  ٱ
بئاياتنا  ّذبوا  کذين لّ ٱ قو مل  ٱاًل مث

من   177انوا  يظ لمون کوأنفسهم  
د تدي ومن يض لل  ل  ٱ فهو هللا يه  مه 
ولقد    178خاسرون ل  ٱ هم کأو لـٰئف

 جنّ ل  ٱ ثيراً ّمنکذرأ نا لجهنّم 
يف قهون بها اّل نس لهم  قلوٌب ل  ٱو
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يٌن    يب صرون بها ولهم  اّل ولهم  أع 
معون بها اّل ذاٌن ا  کأو لـٰئيس 
ئن عام بل  هم  أضّل ْل  ٱـک  هم کأو لـٰ
ماْل  ٱّلّل و  179غافلون ل  ٱ نل  ٱ  س  ٰى حس 
ذين يل حدون لّ ٱ عوه بها وذروا  د  ٱفـ

م زو ن ما ائفي أس  انوا  که سيج 
ومّمن  خلق نا أّمٌة   180يع ملون 
دون   181حّق وبه يع دلون ل  ٱبـ يه 

بئاياتنا  ّذبوا  کذين لّ ٱو
رجهم ّمن  حي ث  تد    182يع لمون  السنس 

  183ي دي متيٌن کوأم لي لهم  إّن 
ا  ما بصاحبهم ّمن جنٍّة روکأولم  يتف
أولم    184نذيٌر ّمبيٌن إاّل إن  هو 

ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ وتکينظروا  في مل
أن  وأن  عسىٰ   من شي   هللا وما خلق

ترب أجلهم  فبأّي حديٍث ق  ٱ ون قدکي
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 الف هللا من يض لل  185بع ده يؤ منون 
هادي له ويذرهم  في طغ يانهم  

ألون  186يع مهون  ّساعة لٱ عن کيس 
أيّان مر ساها قل  إنّما عل مها عند 

هو ثقلت  إاّل يجلّيها لوق تها  الربّي 
إاّل م  کتأ تي الر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ في

ألون حفيٌّ عن ها قل   کأنّ ک کبغ تًة يس 
 ثرکأ نّ کولٰـ  هللا إنّما عل مها عند

 کأم لاّل قل   187يع لمون  النّاس لٱ
  شا ما إالّ ضرّاً  اللنف سي نف عاً و

لمکولو   هللا تٱـلغي ب ل  ٱ نت أع  ثر ت کس 
إن  أنا    ّسولٱ خي ر وما مّسنيل  ٱ من

  188نذيٌر وبشيٌر لّقو ٍم يؤ منون إاّل 
سٍ واحدٍة کذي خلقلّ ٱ هو م ّمن نّف 

ن إلي ها کوجعل من ها زو جها ليس  
خفيفاً اًل فلّما تغّشاها حملت  حم  
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 هللا فمرّت  به فلّما أث قلت دّعوا
ونّن کتي تنا صالحاً لّنا  ربّهما لئن  

تاهما ا  فلّما  189رين کّشالٱ من
  فيما  اکله شر الصالحاً جع

ر هللاى تاهما فتعالا   190ون کعّما يش 
ر لق شي ئاً وهم   الون ما کأيش  يخ 

لقون  تطيعون لهم   الو  191يخ  يس 
وإن   192أنفسهم  ينصرون  النص راً و
عوهم     م  سواکيتّبعو ال هدىٰ ل  ٱى إل تد 

م  أدعو تموهم  أم  أنتم  صامتون کعلي  
عون من دونلّ ٱ إنّ   193  هللا ذين تد 

عوهم  د  ٱفـ م  کعباٌد أم ثال
تجيبوا  ل نتم  صادقين کم  إن کفل يس 

ألهم  أر جٌل يم شون بها أم    194
يٌن  لهم  أي ٍد يب طشون بها أم  لهم  أع 

ما  يب صرون بها أم  لهم   عون ذاٌن يس 
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يدون کم  ثّم ک اکعوا  شرد  ٱ بها قل
ذي لّ ٱ هللا إّن وليّـي  195تنظرون  الف

صّالحين لٱى تاب وهو يتولّ کل  ٱ نزّل
عون من دونه لّ ٱو  196  الذين تد 

تطيعون نص ر أنفسهم   الم  وکيس 
عوهم    197ين صرون  ى إل وإن تد 

معوا  وتراهم  ينظرون  ال هدىٰ ل  ٱ يس 
 خذ  198ون يب صر الوهم   کإلي  
رض  عنل  ٱبـ عف و وأ مر  ل  ٱ  عر ف وأع 
 من کغنّ ـزوإّما ين  199جاهلين ل  ٱ
إنّه ّلّل ٱبـ تعذ  س  ٱفـ ّشي طان نز غٌ لٱ

 و ا  قتّ ٱ ذينلّ ٱ إنّ   200سميٌع عليٌم 
ّشي طان لٱ إذا مّسهم  طائٌف ّمن

  201روا  فإذا هم ّمب صرون کتذ
وانهم  يمّدونهم  في  الغّي ثّم ل  ٱ وإخ 

وإذا لم  تأ تهم   202ق صرون ي
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ا قل  تبي تهج  ٱ اليٍة قالوا  لو  ئاب
إلّي من رّبّي ٰى وحإنّما أتّبع ما ي

مٌة کر من رّبّ ائبص هـٰذا م  وهًدى ورح 
 قر  ل  ٱ وإذا قرئ  203لّقو ٍم يؤ منون 

م  کتمعوا  له وأنصتوا  لعلّ س  ٱفـ ان
 کفي نف س کر رّبّ کذ  ٱو  204تر حمون 

ر منل  ٱ ودون تضرّعاً وخيفةً   جه 
ن کت الصال وئال  ٱو غدوّ ل  ٱبـ قو لل  ٱ
ذين عند لّ ٱ إنّ   205غافلين ل  ٱ ّمن
ت ال کربّ  برون عن  عبادته کيس 

جدون     206ويسبّحونه وله يس 

 نفالْل  ٱ سوره 8 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

ألون ّلّل  نفالْل  ٱ نفال قلْل  ٱ عن کيس 
حوا  ذات لوأص   هللا قوا  تّ ٱفـ رّسوللٱو
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نتم کورسوله إن  هللا م  وأطيعوا  کي نب
ذين لّ ٱ مؤ منونل  ٱ إنّما  1ّمؤ منين 
وجلت  قلوبهم  وإذا  هللا رکإذا ذ

زادت هم  اياته   تليت  علي هم  
  2لون کربّهم  يتوٰى إيماناً وعل

ومّما  صّلٰوةلٱ ذين يقيمونلّ ٱ
 هم کأو لـٰئ  3رزق ناهم  ينفقون 

لّهم  درجاٌت عند مؤ منون حّقاً ل  ٱ
ما ک  4ريٌم کربّهم  ومغ فرٌة ورز ٌق 

رج حّق وإّن ل  ٱبـ کمن بي ت کربّ  کأخ 
  5ارهون کمؤ منين لل  ٱ فريقاً ّمن
حّق بع د ما تبيّن ل  ٱ في کيجادلون

مو ت وهم  ل  ٱى إل أنّما يساقونک
د هللا مکوإذ  يعد  6ينظرون  ى إح 

م  وتودّون أّن کي ن أنّها لطّائفتلٱ
 م  ويريدکون لکة تکّشو  لٱ ذات غي ر
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لماته ويق طع کحّق بل  ٱ أن يحقّ  هللا
حّق ل  ٱ ليحقّ   7افرين کل  ٱ دابر
رمون ل  ٱ رهکباطل ولو  ل  ٱ ويب طل مج 

تغيثون ربّ   8 تجاب س  ٱفـ م  کإذ  تس 
 ةکل مالئٱ ٍف ّمنل  أبـ مکم  أنّي ممدّ کل

رإاّل  هللا وما جعله  9مر دفين  ٰى بش 
إاّل نّص ر لٱ م  وماکلوبولتط مئّن به ق

  10يٌم کعزيٌز ح هللا إنّ  هللا من  عند
ّمن ه أمنًة  نّعاسلٱ مکإذ  يغّشي

  ما  ّسمالٱ م ّمنکوينزّل علي  
هب عنکلّيطّهر زکم به ويذ   م  رج 

م  کقلوبعلٰى  ّشي طان ولير بطلٱ
إذ  يوحي   11ق دام ْل  ٱ ويثبّت به

م  کأنّي مع ةکل مالئٱ ىٰ إل کربّ 
سأل قي في وا  امن ذين لّ ٱ ا  فثبّتو
برّ لٱ فروا  کذين لّ ٱ قلوب ربوا  ض  ٱفـ ع 
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ناقْل  ٱ فو ق ّل کربوا  من هم  ض  ٱو ع 
 هللا قّوا  ابأنّهم  ش کذال  12بناٍن 

 ورسوله فإنّ  هللا ورسوله ومن يشاقق
فذوقوه  م  کذال  13عقاب ل  ٱ شديد هللا

يا   14نّار لٱ افرين عذابکوأّن لل  
 إذا لقيتموا  امن ذين لّ ٱ أيّها

فاً فکذين لّ ٱ  تولّوهم الفروا  زح 
ومن يولّهم  يو مئٍذ   15د بار ْل  ٱ

 متحرّفاً لّقتاٍل أو  متحيّزاً إاّل دبره 
 هللا بغضٍب ّمن  فئٍة فقد  باإلٰى 

  16مصير ل  ٱ ومأ واه جهنّم وبئ س
قتلهم  وما  هللا نّ کولٰـ فلم  تق تلوهم  
 وليب ليٰى رم هللا نّ کولٰـ رمي ت إذ  رمي ت 

 هللا حسناً إنّ   المؤ منين من ه بل  ٱ
موهن  هللا وأنّ  م  کذال  17سميٌع عليٌم 

تف تحوا    18افرين کل  ٱ ي دک إن تس 
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فت ح وإن تنتهوا  فهو ل  ٱ مک جا فقد  
م  وإن تعودوا  نعد  ولن کخي ٌر لّ 

ثرت  کم  شي ئاً ولو  کم  فئتکتغ ني عن
 يا أيّها  19مؤ منين ل  ٱ مع هللا وأنّ 
ورسوله  هللا أطيعوا  وا  امن ذين لّ ٱ
معون و ا  تولّ  الو   20عن ه وأنتم  تس 
سمع نا وا  قاللّذين ٱـک ونوا  کت الو

معون  الوهم   ّدواّب لٱ إّن شرّ   21يس 
 الذين لّ ٱ مکبل  ٱ صّمّ لٱ هللا عند

فيهم  خي راً  هللا ولو  علم  22يع قلون 
معهم  لتولّ  معهم  ولو  أس  وّهم  و ا  ّْلس 

 ذين لّ ٱ يا أيّها  23ّمع رضون 
وللرّسول إذا ّلّل  تجيبوا  س  ٱوا  امن
ييکدعا  هللا لموا  أنّ ع  ٱو م  کم لما يح 

وقل به وأنّه إلي ه   مر  ل  ٱ يحول بي ن
شرون   تصيبنّ اّل قوا  فت نًة تّ ٱو  24تح 
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لموا  ع  ٱو صّةً ام  خکذين ظلموا  منلّ ٱ
روا  کذ  ٱو  25عقاب ل  ٱ شديد هللا أنّ 

تض عفون في ر ض ٱ إذ  أنتم  قليٌل ّمس  ْل 
م  کوائانّاس فلٱ مکتخافون أن يتخطّف

طّيّبات لٱ م ّمنکم بنص ره ورزقکوأيّد
 ذين لّ ٱ يا أيّها  26رون کم  تش  کلعلّ 
رّسول لٱو هللا تخونوا   الوا  امن

م  وأنتم  تع لمون کوتخونوا  أمانات
م  کلموا  أنّما أم والع  ٱو  27
ٌر  هللا م  فت نٌة وأنّ کدالوأو   عنده أج 

وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  28عظيٌم 
عل لّ  هللا إن تتّقوا   م  فر قاناً کيج 

 م  کم  ويغ فر  لکم  سيّئاتکّفر  عنکوي
وإذ    29عظيم ل  ٱ فض لل  ٱ ذو هللاو
أو   کفروا  ليث بتوکذين لّ ٱ کر بکيم  

رجو کيق تلو  رکرون ويم  کويم   کأو  يخ 
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 وإذا  30رين کمال  ٱ خي ر هللاو هللا
قالوا  قد  اياتنا  علي هم  تت لٰى 

إن   هـٰذالقل نا مث ل   سمع نا لو  نشا
وإذ    31وّلين ْل  ٱ أساطيرإاّل  هـٰذا

حّق ل  ٱ هو هـٰذاان کّم إن الله قالوا  
 فأم طر  علي نا حجارًة ّمن کمن  عند

  32تنا بعذابٍ أليٍم ئ  ٱ أو  ّسمالٱ
ليعّذبهم  وأنت فيهم   هللا انکوما 
تغ فرون  هللا انکوما  معّذبهم  وهم  يس 
وهم   هللا يعّذبهماّل وما لهم  أ   33

جدل  ٱ يصّدون عن حرام وما ل  ٱ مس 
إاّل ؤه أو ليا ه إن   انوا  أو لياک
يع لمون  الثرهم  کأ نّ کولٰـ متّقون ل  ٱ

إاّل بي ت ل  ٱ تهم  عندالان صکوما   34
عذاب بما ل  ٱ ا  وتص ديًة فذوقو  اکم
فروا  کذين لّ ٱ إنّ   35فرون کنتم  تک
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 ينفقون أم والهم  ليصّدوا  عن سبيل
ون علي هم  کفسينفقونها ثّم ت هللا

رًة ثّم يغ لبون  فروا  کذين لّ ٱو حس 
شرون إلٰى   هللا ليميز  36جهنّم يح 

عللٱ خبيث منل  ٱ خبيث ل  ٱ طّيّب ويج 
مه جميعاً کبع ضٍ فير  علٰى  بع ضه
 هم کأو لـٰئله في جهنّم فيج ع

فروا  إن کقل للّذين   37خاسرون ل  ٱ
فر  لهم ّما قد  سلف وإن  ينتهوا  يغ  

  38وّلين ْل  ٱ يعودوا  فقد  مضت  سنّة
 ونکون فت نٌة ويکت الٰى وقاتلوهم  حتّ 

 هللا تهو ا  فإنّ نٱ لّه ّلّل فإنکّدين لٱ
 وإن تولّو ا    39بما يع ملون بصيٌر 

ٰى مو لل  ٱ م  نع مکالمو   هللا لموا  أنّ ع  ٱفـ
لموا  أنّما ع  ٱو  40نّصير لٱ ونع م

خمسه ّلّل  فأنّ   غنم تم ّمن شي  
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ٰى يتامل  ٱوٰى قر بل  ٱ وللرّسول ولذي
  نتم  کّسبيل إن لٱ نب  ٱو ينکمسال  ٱو
علٰى  وما أنزل ناّلّل ٱبـ منتم  ا

ى تقل  ٱ فر قان يو مل  ٱ عب دنا يو م
  41قديٌر   شي   لّ کعلٰى  هللاو جم عانل  ٱ

وةل  ٱبـ إذ  أنتم  ّدن يا وهملٱ عد 
وةل  ٱبـ فل کرّ لٱوٰى قص ول  ٱ عد  ب أس 
 تلف تم  فيخ  ٱلـ م  م  ولو  تواعدتّ کمن
ان کأم راً  هللا لّيق ضي نکولٰـ ميعاد ل  ٱ

لاًل مف عو عن بيّنٍة  کمن  هل کلّيه 
ي  هللا من  حّي عن بيّنٍة وإنّ ٰى ويح 

في  هللا همکيإذ  ير  42لسميٌع عليٌم 
ثيراً کهم  کولو  أرااًل قلي کمنام

تم  في  نّ کولٰـ م ر ْل  ٱ لّفشل تم  ولتنازع 
  43صّدور لٱ سلّم إنّه عليٌم بذات هللا

تقي تم  في ل  ٱ موهم  إذکوإذ  يري
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ين ينهم  کويقلّلاًل م  قليکأع  م  في أع 
ى وإلاًل ان مف عوکأم راً  هللا ليق ضي

 ا أيّهاي  44 مورْل  ٱ تر جع هللا
 إذا لقيتم  فئةً وا  امن ذين لّ ٱ
م  کثيراً لّعلّ ک هللا روا  کذ  ٱو بتوا  ث  ٱفـ

 الورسوله و هللا وأطيعوا    45حون تف ل
 م  کتنازعوا  فتف شلوا  وتذ هب ريح

  46صّابرين لٱ مع هللا بروا  إنّ ص  ٱو
خرجوا  من لّذين ٱـک ونوا  کت الو

نّاس ويصّدون لٱ  ائديارهم بطراً ور
بما يع ملون محيطٌ  هللاو هللا سبيلعن 
ّشي طان لٱ وإذ  زيّن لهم  47

مالهم  وقال  يو م ل  ٱ مکغالب ل الأع 
 م  فلّما تراکنّاس وإنّي جاٌر لّ لٱ من
عقبي ه وقال علٰى  صکفئتان نل  ٱ ت

 الما ٰى م  إنّي أرکّمن  إنّي بري
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 شديد هللاو هللا أخافإنّي ترو ن 
 نافقونمل  ٱ إذ  يقول  48عقاب ل  ٱ
  هـٰؤالذين في قلوبهم ّمرٌض غرّ لّ ٱو

 هللا فإنّ  هللاى عل ل  کدينهم  ومن يتو
ى إذ  يتوفّ ٰى ولو  تر  49يٌم کعزيٌز ح

يض ربون  ةکل مالئٱ فروا  کذين لّ ٱ
 وجوههم  وأد بارهم  وذوقوا  عذاب

بما قّدمت   کذال  50حريق ل  ٱ
ٍم لّل عبيد الّ لي س بظ هللا م  وأنّ کأي دي
ذين من لّ ٱو فر عو نال   أ بدک  51

 هللا فأخذهم هللا ياتئابفروا  کقب لهم  
عقاب ل  ٱ قويٌّ شديد هللا بذنوبهم  إنّ 

مغيّراً  کلم  ي هللا بأنّ  کذال  52
يغيّروا  ٰى قو ٍم حتّ علٰى  نّع مًة أن عمها

  53سميٌع عليٌم  هللا ما بأنفسهم  وأنّ 
ذين من قب لهم  لّ ٱو فر عو نال   دأ بک
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ل ياتئاّذبوا  بک ناهم کربّهم  فأه 
رق نا لٌّ کو فر عو ن ال  بذنوبهم  وأغ 

ّدواّب لٱ إّن شرّ   54انوا  ظالمين ک
يؤ منون  الفروا  فهم  کذين لّ ٱ هللا عند
ذين عاهدّت من هم  ثّم ينقضون لّ ٱ  55

دهم  في    56يتّقون  الّل مرٍّة وهم  کعه 
م حر ب فشرّد  بهل  ٱ فإّما تث قفنّهم  في

وإّما   57رون کّمن  خل فهم  لعلّهم  يذّ 
 بذ  إلي هم  نٱفـ تخافّن من قو ٍم خيانةً 

خائنين ل  ٱ يحبّ  ال هللا إنّ   سواعلٰى 
سبنّ  الو  58 فروا  سبقوا  کذين لّ ٱ يح 

وأعّدوا  لهم   59يع جزون  الإنّهم  
 تطع تم ّمن قوٍّة ومن رّباطس  ٱ ّما
 و م  کوعدوّ  هللا خي ل تر هبون به عدوّ ل  ٱ
 هللا تع لمونهم الخرين من دونهم  ا

في   يع لمهم  وما تنفقوا  من شي  
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 الم  وأنتم  کيوّف إلي   هللا سبيل
 وإن جنحوا  للّسل م  60تظ لمون 

 إنّه هو هللاى عل ل  کنح  لها وتوج  ٱفـ
وإن يريدوا    61عليم ل  ٱ ّسميعلٱ

دعو ب کأن يخ  لّذي ٱ هو هللا کفإّن حس 
وألّف   62مؤ منين ل  ٱوبـ بنص ره کأيّد

ر ض ٱ بي ن قلوبهم  لو  أنفق ت ما في ْل 
 نّ کولٰـ ت بي ن قلوبهم  جميعاً ّما ألّف  

  63يٌم کألّف بي نهم  إنّه عزيٌز ح هللا
بلٱ يا أيّها  ومن هللا کنّبّي حس 

 يا أيّها  64مؤ منين ل  ٱ من کبعتّ ٱ
قتال ل  ٱى عل مؤ منينل  ٱ نّبّي حرّضلٱ

رون صابرون يغ لبوا  م  کن ّمنکإن ي عش 
م ّمئٌة يغ لبوا  کن ّمنکمئتي ن وإن ي

فروا  بأنّهم  قو ٌم کذين لّ ٱ أل فاً ّمن
م  کعن هللا خّففن ئال  ٱ  65يف قهون اّل 
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م کن ّمنکم  ضع فاً فإن يکوعلم أّن في
ن کّمئٌة صابرٌة يغ لبوا  مئتي ن وإن ي

 هللا م  أل ٌف يغ لبوا  أل في ن بإذ نکّمن
ان لنبّيٍ کما   66صّابرين لٱ مع هللاو

رکأن ي  يث خن فيٰى حتّ ٰى ون له أس 
ر ض ٱ  يريد هللاو ّدن يالٱ تريدون عرضْل 
 اللّو    67يٌم کعزيٌز ح هللاو خرةئال  ٱ
تم  کسبق لمسّ  هللا تاٌب ّمنک م  فيما أخذ 

لوا  مّما غنم تم  کف  68عذاٌب عظيٌم 
فوٌر غ هللا إنّ  هللا قوا  تّ ٱو طيّباً اًل الح

نّبّي قل لّمن لٱ يا أيّها  69رّحيٌم 
رْل  ٱ م ّمنکفي أي دي  هللا إن يع لمٰى س 
م  خي راً ّمّما کم  خي راً يؤ تکفي قلوب
غفوٌر  هللاو م  کم  ويغ فر  لکأخذ من
فقد   کوإن يريدوا  خيانت  70رّحيٌم 
 هللاو ن من هم  کمن قب ل فأم   هللا خانوا  
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وا  امن  ذينلّ ٱ إنّ   71يٌم کعليٌم ح
وهاجروا  وجاهدوا  بأم والهم  

  ذينلّ ٱو هللا وأنفسهم  في سبيل
  بع ضهم  أو ليا کأو لـٰئوّنصروا   و ا  وا

ضٍ  ولم  يهاجروا  وا  امن ذين لّ ٱو بع 
ٰى حتّ   يتهم ّمن شي  الم ّمن وکما ل

ّدين لٱ م  فيکتنصروس  ٱ يهاجروا  وإن
م  کقو ٍم بي نعلٰى إاّل نّص ر لٱ مکفعلي  

بما تع ملون  هللاو بي نهم ّميثاقٌ و
فروا  بع ضهم  کذين لّ ٱو  72بصيٌر 
ن فت نٌة کتف علوه تإاّل بع ضٍ   أو ليا

ر ض ٱ في  ذين لّ ٱو  73بيٌر کوفساٌد ْل 
 وهاجروا  وجاهدوا  في سبيلوا  امن
 کأو لـٰئوّنصروا   و ا  وا  ذينلّ ٱو هللا
مؤ منون حّقاً لّهم ّمغ فرٌة ورز ٌق ل  ٱ هم
من بع د وا  امن ذين لّ ٱو  74يٌم رک
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 کأو لـٰئم  فکوهاجروا  وجاهدوا  مع
ٰى ر حام بع ضهم  أو لْل  ٱ م  وأو لوا  کمن

  ّل شي  کب هللا إنّ  هللا تابکببع ضٍ في 
  75عليٌم 

 توبةلٱ سوره 9 

ذين لّ ٱى إل ورسوله هللا ٌة ّمن برا
رل  ٱ عاهدتّم ّمن فسيحوا    1ين کمش 

ر ض ٱ في لموا  ع  ٱو هرٍ ش  أ أر بعةْل 
زي هللا وأنّ  هللا م  غي ر مع جزيکأنّ   مخ 
 ورسوله هللا وأذاٌن ّمن  2افرين کل  ٱ
 هللا بر أنّ کْل  ٱ حجّ ل  ٱ نّاس يو ملٱى إل
رل  ٱ ّمن  بري ين ورسوله فإن کمش 

 م  وإن تولّي تم  کتب تم  فهو خي ٌر لّ 
 وبّشر هللا م  غي ر مع جزيکلموا  أنّ ع  ٱفـ
إاّل   3بعذابٍ أليٍم فروا  کذين لّ ٱ
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رل  ٱ ذين عاهدتّم ّمنلّ ٱ ين ثّم لم  کمش 
م  کم  شي ئاً ولم  يظاهروا  علي  کينقصو

دهم   إلٰى  أحداً فأتّموا  إلي هم  عه 
 فإذا  4متّقين ل  ٱ يحبّ  هللا مّدتهم  إنّ 

هرْل  ٱ سلخنٱ  تلوا  ق  ٱفـ حرمل  ٱ ش 
رل  ٱ  ين حي ث وجدتّموهم  وخذوهم  کمش 
ّل مر صٍد کعدوا  لهم  ق  ٱو صروهم  ح  ٱو

 و صّلٰوةلٱ فإن تابوا  وأقاموا  
 هللا فخلّوا  سبيلهم  إنّ  ٰوةکزّ لٱ توا  ا

 وإن  أحٌد ّمن  5غفوٌر رّحيٌم 
رل  ٱ ٰى فأجر ه حتّ  کتجارس  ٱ ينکمش 

مع   کذاله منأ  ثّم أب لغ ه م هللا مالکيس 
ون کي ف يک  6يع لمون اّل بأنّهم  قو ٌم 

ر ٌد عندکلل مش  وعند رسوله  هللا ين عه 
جدل  ٱ ذين عاهدتّم  عندلّ ٱإاّل   مس 
 م  کتقاموا  لس  ٱ حرام فمال  ٱ
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 يحبّ  هللا تقيموا  لهم  إنّ س  ٱفـ
م  کعلي  وا  ي ف وإن يظ هرک  7متّقين ل  ٱ
م کذّمًة ير ضون الو الًّ م  إکير قبوا  في ال

ثرهم  کقلوبهم  وأٰى بأف واههم  وتأ ب
ثمناً  هللا ياتئابترو ا  ش  ٱ  8فاسقون 

  سا فصّدوا  عن سبيله إنّهم  اًل قلي
ير قبون في  ال  9انوا  يع ملون کما 

 هم کأو لـٰئذّمًة و الو الًّ مؤ مٍن إ
 فإن تابوا  وأقاموا    10مع تدون ل  ٱ
وان ٰوةکزّ لٱ توا  ا و صّلٰوةلٱ م  کفإخ 
لقو ٍم ل ئايات ٱ ّدين ونفصّللٱ في

ثوا  أي مانهم کوإن نّ   11يع لمون 
دهم  وطعنوا  في دينمّ  م  کن بع د عه 

 الف ر إنّهم  کل  ٱ فقاتلوا  أئّمة
 الأ  12أي مان لهم  لعلّهم  ينتهون 

ثوا  أي مانهم  کتقاتلون قو ماً نّ 
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راج م  کرّسول وهم بدؤولٱ وهّموا  بإخ 
شو نهم   أحّق أن  ّللّ ٱفـ أوّل مرٍّة أتخ 

شو ه إن    13نتم ّمؤمنين کتخ 
م  کبأي دي هللا قاتلوهم  يعّذب هم
زهم  وينصر   ف صدور کويخ  م  علي هم  ويش 
هب  غي ظ   14قو ٍم ّمؤ منين  ويذ 
 هللاو  من يشاعلٰى  هللا قلوبهم  ويتوب

أم  حسب تم  أن   15يٌم کعليٌم ح
ذين لّ ٱ هللا وا  ولّما يع لمکتت ر

 م  ولم  يتّخذوا  من دونکجاهدوا  من
 جةً مؤ منين وليل  ٱ الرسوله و الو هللا
ان کما   16خبيٌر بما تع ملون  هللاو

ر  هللا ين أن يع مروا  مساجدکلل مش 
رکل  ٱبـ أنفسهم  علٰى  شاهدين  ف 
مالهم  وفي کأو لـٰئ نّار لٱ حبطت  أع 

 إنّما يع مر مساجد  17هم  خالدون 
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خر ئال  ٱل يو م ٱوّلّل ٱبـ امن من   هللا
ولم   ٰوةکزّ لٱى تا و صّلٰوةلٱ وأقام
ش  ئٰى فعس هللاإاّل يخ  ونوا  کأن ي کأو لـٰ
تدين ل  ٱ من  أجعل تم  سقاية  18مه 
جدل  ٱ حاّج وعمارةل  ٱ  من  کحرام ل  ٱ مس 

وجاهد في خر ئال  ٱل يو م ٱوّلّل ٱبـ امن
توون عند ال هللا سبيل  ال هللاو هللا يس 
دي  ذين لّ ٱ  19ظّالمين لٱ قو مل  ٱ يه 
 وهاجروا  وجاهدوا  في سبيلوا  امن
ظم درجًة بأم   هللا والهم  وأنفسهم  أع 

  20فائزون ل  ٱ هم کأو لـٰئو هللا عند
مٍة ّمن ه ورض واٍن  يبّشرهم  ربّهم برح 

  21وجنّاتٍ لّهم  فيها نعيٌم ّمقيٌم 
ٌر  هللا خالدين فيها أبداً إنّ  عنده أج 

وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  22عظيٌم 
وانک باا  تتّخذوا   ال   م  أو لياکم  وإخ 
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رکل  ٱ تحبّوا  س  ٱ نإ يمان ل  ٱى عل ف 
ئم  فکومن يتولّهم ّمن  هم کأو لـٰ

م  کباؤا  انکقل  إن   23ظّالمون لٱ
وانکؤاوأب ن م  کم  وأز واجکم  وإخ 

ترف تموها ق  ٱ م  وأم والٌ کوعشيرت
شو ن  ن کسادها ومساکوتجارٌة تخ 

ورسوله  هللا م ّمنکتر ضو نها أحّب إلي  
ٰى حتّ وجهاٍد في سبيله فتربّصوا  

دي ال هللاو بأم ره هللا يأ تي  قو مل  ٱ يه 
في  هللا مکلقد  نصر  24فاسقين ل  ٱ

ثيرٍة ويو م حني ٍن إذ  کمواطن 
جبت   م  کم  فلم  تغ ن عنکث رتکم  کأع 

ر ض بما رحبت  ْل  ٱ مکشي ئاً وضاقت  علي  
برين   هللا زلثّم أن  25ثّم ولّي تم ّمد 

ن مؤ منيل  ٱى رسوله وعلعلٰى  ينتهکس
 وأنزل جنوداً لّم  ترو ها وعّذب
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افرين کل  ٱ  جزا کذالفروا  وکذين لّ ٱ
علٰى  کذالمن بع د  هللا ثّم يتوب  26

يا   27غفوٌر رّحيٌم  هللاو  من يشا
 إنّماوا  امن ذين لّ ٱ أيّها

رل  ٱ جدل  ٱ يق ربوا   الون نجٌس فکمش   مس 
وإن  خف تم   هـٰذاحرام بع د عامهم  ل  ٱ

 من فض له إن هللا مکنيعي لًة فسو ف يغ  
 قاتلوا    28يٌم کعليٌم ح هللا إنّ   شا
 ل يو مٱبـ الوّلّل ٱبـ يؤ منون الذين لّ ٱ
 هللا يحرّمون ما حرّم الخر وئال  ٱ

 حّق منل  ٱ يدينون دين الورسوله و
 يع طوا  ٰى تاب حتّ کل  ٱ ذين أوتوا  لّ ٱ
  29جز ية عن يٍد وهم  صاغرون ل  ٱ

 وقالت هللا نب  ٱ يهود عزي رٌ ل  ٱ وقالت
 کذال هللا نب  ٱ مسيحل  ٱى صارنّ لٱ

 ون قو لئقو لهم بأف واههم  يضاه
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 هللا فروا  من قب ل قاتلهمکذين لّ ٱ
بارهم  تّ ٱ  30ون کيؤ فأنّٰى  خذوا  أح 

بانهم  أر باباً ّمن دون  هللا وره 
إاّل ن مر يم وما أمروا  ب  ٱ مسيحل  ٱو

هاّل اً واحداً إلـٰه ليع بدوا    إالّ  إلـٰ
ر    31ون کهو سب حانه عّما يش 

 هللا وا  نورئيريدون أن يط ف
أن يتّم إاّل  هللاى بأف واههم  ويأ ب

 هو  32افرون کل  ٱ رهکنوره ولو  
 ودينٰى هدل  ٱبـ ذي أر سل رسولهلّ ٱ
لّه ولو  کّدين لٱى عل حّق ليظ هرهل  ٱ
رل  ٱ رهک  لّذين ٱيا أيّها   33ون کمش 

بارْل  ٱ من ًراثيک إنّ  امنوا    ح 
بان ليأ  لٱو  نّاسلٱ لون أم والکرّه 
 هللا باطل ويصّدون عن سبيلل  ٱبـ
 الفّضة ول  ٱو ّذهبلٱ نزونکذين يلّ ٱو



291 

 

فبّشر هم  هللا ينفقونها في سبيل
م  34بعذابٍ أليٍم  علي ها ٰى يو م يح 

بها جباههم   وىٰ کفي نار جهنّم فت
نز تم  کذا ما وجنوبهم  وظهورهم  هٰـ 

  35نزون کنتم  تکا  ما م  فذوقوکْلنفس
ث نا عشر ٱ هللالّشهور عند ٱإّن عّدة 
راً في  يو م خلق  هللاتاب کشه 

ر ض من ها أر بعٌة حرٌم ْل  ٱو لّسماواتٱ
تظ لموا   القيّم فل  ٱ ّدينلٱ کذال

رل  ٱ م  وقاتلوا  کفيهّن أنفس ين کمش 
لموا  ع  ٱو فّةً اکم  کما يقاتلونکفًّة اک

  نّسيلٱ إنّما  36متّقين ل  ٱ مع هللا أنّ 
ذين لّ ٱ ف ر يضّل بهکل  ٱ زيادٌة في

ونه عاماً ويحرّمونه فروا  يحلّ ک
 هللا وا  عّدة ما حرّمئعاماً لّيواط

  زيّن لهم  سو هللا فيحلّوا  ما حرّم
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مالهم   دي ال هللاو أع   قو مل  ٱ يه 
 ذين لّ ٱ يا أيّها  37افرين کل  ٱ

فروا  نٱ مکم  إذا قيل لکما لوا  امن
ر ض ٱى إل ثّاقل تم  ٱ هللا يلفي سب ْل 
 ّدن يا منلٱ حياةل  ٱبـ أرضيتم

ّدن يا لٱ حياةل  ٱ فما متاعخرة ئال  ٱ
إاّل   38قليٌل إاّل خرة ئال  ٱ في

م  عذاباً أليماً کتنفروا  يعّذب  
تب دل  قو ماً غي ر تضرّوه  الم  وکويس 

إاّل   39قديٌر   ّل شي  کعلٰى  هللاو شي ئاً 
رجه هللا تنصروه فقد  نصره  إذ  أخ 

ني ن إذ  هما ث  ٱ فروا  ثانيکذين لّ ٱ
زن   الغار إذ  يقول لصاحبه ل  ٱ في تح 
ينته علي ه کس هللا معنا فأنزل هللا إنّ 

 لمةکوأيّده بجنوٍد لّم  ترو ها وجعل 
 هي هللا لمةکوٰى ّسف للٱ فروا  کذين لّ ٱ



293 

 

فروا  ن  ٱ  40يٌم کعزيٌز ح هللاو عل يال  ٱ
م  کاهدوا  بأم والوجاًل خفافاً وثقا

م  کخي ٌر لّ  م  کذال هللا م  في سبيلکوأنفس
ان عرضاً کلو    41نتم  تع لمون کإن 

 نکولٰـ  کتّبعوٱلـقريباً وسفراً قاصداً 
لفونلٱ بعدت  علي هم ّلّل ٱبـ ّشّقة وسيح 

نا معس  ٱ لو لکتطع نا لخرج  ون کم  يه 
  42اذبون کيع لم إنّهم  ل هللاو أنفسهم  

ٰى لم أذنت لهم  حتّ  کعن هللا عفا
 ذين صدقوا  وتع لملّ ٱ کيتبيّن ل

تأ ذن ال  43اذبين کل  ٱ ذين لّ ٱ کيس 
أن خر ئال  ٱل يو م ٱوّلّل ٱبـ يؤ منون

 هللاو يجاهدوا  بأم والهم  وأنفسهم  
إنّما   44متّقين ل  ٱبـ عليمٌ 

تأ ذن ّلّل ٱبـ يؤ منون الذين لّ ٱ کيس 
تابت  قلوبهم  ر  ٱو خرئال  ٱل يو م ٱو
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ولو    45فهم  في ري بهم  يتردّدون 
خروج ْلعّدوا  له عّدًة ل  ٱ أرادوا  

بعاثهم  فثبّطهم  نٱ هللا رهک نکولٰـ 
لو    46قاعدين ل  ٱ عدوا  معق  ٱ وقيل

اًل خباإاّل م  کم ّما زادوکخرجوا  في
فت نة ل  ٱ مکم  يب غونکلالوْلو ضعوا  خ

 عليمٌ  هللاو م  سّماعون لهم  کوفي
 تغوا  ب  ٱ لقد  47ظّالمين لٱبـ
مور ْل  ٱ کفت نة من قب ل وقلّبوا  لل  ٱ
وهم   هللا حّق وظهر أم رل  ٱ  جاٰى حتّ 
ذن ئ  ٱ ومن هم ّمن يقول  48ارهون ک

فت نة سقطوا  ل  ٱ في التف تنّي أ اللّي و
  49افرين کل  ٱبـ وإّن جهنّم لمحيطةٌ 

 کحسنٌة تسؤ هم  وإن تصب   کإن تصب  
نا أم رنا من  مصيبٌة يقولوا  قد  أخذ 

قل   50وّهم  فرحون  و ا  قب ل ويتولّ 
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لنا هو  هللا تبکما إاّل لّن يصيبنا 
مؤ منون ل  ٱ لکفل يتو هللاى نا وعلالمو  
دإاّل قل  هل  تربّصون بنا   51 ى إح 
ن نتربّص بل  ٱ نيي ن ونح  م  أن کحس 

بعذابٍ ّمن  عنده أو   هللا مکيصيب
م کبأي دينا فتربّصوا  إنّا مع

قل  أنفقوا  طو عاً أو    52ون ّمتربّص
نتم  کم  کم  إنّ کر هاً لّن يتقبّل منک

وما منعهم  أن   53قو ماً فاسقين 
أنّهم  إاّل تق بل من هم  نفقاتهم  

 يأ تون الوبرسوله وّلّل ٱبـ فروا  ک
ينفقون  الوٰى سالکوهم  إاّل  صّلٰوةلٱ

 کتع جب   الف  54ارهون کوهم  إاّل 
 دهم  إنّما يريدالأو   الأم والهم  و

ّدن يا لٱ حياةل  ٱ ليعّذبهم بها في هللا
  55افرون کوتز هق أنفسهم  وهم  
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لفون م  وما هم کإنّهم  لمنّلّل ٱبـ ويح 
لو    56نّهم  قو ٌم يف رقون کم  ولٰـ کّمن

اًل يجدون مل جًأ أو  مغاراتٍ أو  مّدخ
محون    57لّولّو ا  إلي ه وهم  يج 

صّدقات فإن  لٱ في کومن هم ّمن يل مز
طو ا   طوا  من ها رضوا  وإن لّم  يع  أع 

خطون  ولو    58منها إذا هم  يس 
ورسوله  هللا تاهما  أنّهم  رضو ا  ما
بنا من  هللا سيؤ تينا هللا وقالوا  حس 

راغبون  هللاى إل فض له ورسوله إنّا
  صّدقات لل فقرالٱ إنّما  59
 عاملين علي هال  ٱو ينکمسال  ٱو
 رّقابلٱ قلوبهم  وفيمؤلّفة ل  ٱو
 نب  ٱو هللا غارمين وفي سبيلل  ٱو
عليٌم  هللاو هللا ّسبيل فريضًة ّمنلٱ
 ذين يؤ ذونلّ ٱ ومن هم  60يٌم کح
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قولون هو أذٌن قل  أذن نّبّي ويلٱ
ويؤ من ّلّل ٱبـ م  يؤ منکخي ٍر لّ 

مٌة لّلّذين  وا  امن لل مؤ منين ورح 
لهم   هللا ذين يؤ ذون رسوللّ ٱو م  کمن
لفون  61اٌب أليٌم عذ م  کلّلّل ٱبـ يح 

ورسوله أحّق أن ير ضوه  هللاو م  کلير ضو
ألم  يع لموا    62انوا  مؤ منين کإن 

ورسوله فأّن له  هللا أنّه من يحادد
 خز يل  ٱ کذالنار جهنّم خالداً فيها 

ذر  63عظيم ل  ٱ منافقون أن ل  ٱ يح 
تنزّل علي هم  سورٌة تنبّئهم  بما في 

زئوا  إنّ س  ٱ قلوبهم قل رٌج  هللا ته  مخ 
ذرون  ولئن سأل تهم    64ّما تح 

نّا نخوض ونل عب قل  کليقولّن إنّما 
نتم  که ورسوله ايات وّلّل ٱأبـ

زئون  ته  تع تذروا  قد   ال  65تس 
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م  إن نّع ف عن کفر تم بع د إيمانک
فًة بأنّهم  ائم  نعّذب  طکفٍة ّمنائط
رمين ک  منافقونل  ٱ  66انوا  مج 
ضٍ يأ مرونل  ٱو  منافقات بع ضهم ّمن بع 
مع روف ل  ٱ ر وين هو ن عنکمنل  ٱبـ

فنسيهم   هللا ويق بضون أي ديهم  نسوا  
  67فاسقون ل  ٱ منافقين همل  ٱ إنّ 
 منافقاتل  ٱو منافقينل  ٱ هللا وعد
ّفار نار جهنّم خالدين فيها کل  ٱو

بهم  ولعنهم ولهم  عذاٌب  هللا هي حس 
انوا  کم  کمن قب ل لّذينٱـک  68ّمقيٌم 
 داً الوأو  اًل ثر أم واکم  قوًّة وأکأشّد من

تم تع تم س  ٱفـ قهم  التم تعوا  بخس  ٱفـ
ذين من لّ ٱ تم تعس  ٱ ماکم  کقالبخ
خاضوا   لّذيٱـکقهم  وخض تم  الم  بخکقب ل

مالهم  في کأو لـٰئ لّدن يا ٱ حبطت  أع 
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خاسرون ل  ٱ هم کأو لـٰئخرة وئال  ٱو
ذين من لّ ٱ نبأ ألم  يأ تهم    69

مود وقو م قب لهم  قو م نوحٍ وعاٍد وث
ينإب راهيم و ات کمؤ تفل  ٱو أص حاب مد 

 انکبيّنات فما ل  ٱبـ أتت هم  رسلهم
انوا  أنفسهم  ک نکولٰـ ليظ لمهم   هللا

مؤ منات ل  ٱو مؤ منونل  ٱو  70يظ لمون 
ضٍ يأ مرون  بع ضهم  أو ليا  بع 

ر کمنل  ٱ مع روف وين هو ن عنل  ٱبـ
 ٰوةکزّ لٱ ويؤ تون صّلٰوةلٱ ويقيمون
 کأو لـٰئورسوله  هللا ويطيعون
  71يٌم کعزيٌز ح هللا إنّ  هللا سير حمهم

مؤ منات جنّاتٍ ل  ٱو مؤ منينل  ٱ هللا وعد
تها ري من تح  ن هار خالدين ْل  ٱ تج 

ٍن کفيها ومسا ن طيّبًة في جنّات عد 
 فو زل  ٱ هو کذالبر کأ هللا ورض واٌن ّمن
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 نّبّي جاهدلٱ يا أيّها  72عظيم ل  ٱ
لظ  علي هم  غ  ٱو منافقينل  ٱو ّفارکل  ٱ

  73مصير ل  ٱ ومأ واهم  جهنّم وبئ س
لفون ما قالوا  ولقد  قالوا  ّلّل ٱبـ يح 

مهم  الفروا  بع د إس  کف ر وکل  ٱ لمةک
وهّموا  بما لم  ينالوا  وما نقموا  

ناهمإاّل  ورسوله من فض له  هللا أن  أغ 
خي راً لّهم  وإن  کي فإن يتوبوا  

 عذاباً أليماً في هللا يعّذب همو ا  يتولّ 
 خرة وما لهم  فيئال  ٱو ّدن يالٱ
ر ض ٱ ومن هم   74نصيٍر  المن ولّيٍ وْل 

تانا من فض له ا  لئن   هللا ّمن  عاهد
  75صّالحين لٱ ونّن منکلنصّّدقّن ولن

تاهم ّمن فض له بخلوا  به ا  فلّما
قبهم    76ضون وّهم ّمع ر و ا  وتولّ  فأع 

يو م يل قو نه إلٰى  نفاقاً في قلوبهم  
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لفوا   ما وعدوه وبما  هللا بما أخ 
 ألم  يع لموا  أنّ   77ذبون کانوا  يک
واهم  وأنّ  هللا  مالّ ع هللا يع لم سرّهم  ونج 
 ذين يل مزونلّ ٱ  78غيوب ل  ٱ
 مؤ منين فيل  ٱ مطّوّعين منل  ٱ
إاّل يجدون  الذين لّ ٱو صّدقاتلٱ
خرون من هم  سخرجه   من هم   هللا دهم  فيس 

تغ فر  لهم  س  ٱ  79ولهم  عذاٌب أليٌم 
تغ فر  لهم   الأو   تغ فر  لهم  إن تس  تس 

 کذاللهم   هللا سب عين مرًّة فلن يغ فر
 ال هللاو ورسولهّلّل ٱبـ فروا  کبأنّهم  
دي  فرح  80فاسقين ل  ٱ قو مل  ٱ يه 

 هللا ف رسولالمخلّفون بمق عدهم  خل  ٱ
رهوا  أن يجاهدوا  بأم والهم  کو

 الوقالوا   هللا وأنفسهم  في سبيل
حرّ قل  نار جهنّم أشّد ل  ٱ تنفروا  في
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  81يف قهون وا  انکحرّاً لّو  
  ثيراً جزاکوا  کول يب  اًل وا  قليکفل يض ح
 کفإن رّجع  82سبون کانوا  يکبما 

 کتأ ذنوس  ٱفـ فٍة ّمن هم  ائطإلٰى  هللا
رجوا  معي أبداً لل خروج  فقل لّن تخ 

م  کولن تقاتلوا  معي عدوّاً إنّ 
عدوا  ق  ٱفـ قعود أوّل مرّةٍ ل  ٱبـ رضيتم

أحٍد علٰى  تصلّ  الو  83خالفين ل  ٱ مع
قب ره علٰى  تقم   الّمن هم ّمات أبداً و

 وا  ماتورسوله وّلّل ٱبـ فروا  کإنّهم  
 کتع جب   الو  84وهم  فاسقون 
أن  هللا إنّما يريددهم  الأم والهم  وأو  

ّدن يا وتز هق لٱ يعّذبهم بها في
وإذا   85افرون کأنفسهم  وهم  

ّلّل ٱبـ امنوا   أنزلت  سورٌة أن  
 أو لوا   کتأ ذنس  ٱ وجاهدوا  مع رسوله
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 ن ّمعکطّو ل من هم  وقالوا  ذر نا نلٱ
ونوا  کرضوا  بأن ي  86قاعدين ل  ٱ
قلوبهم  فهم  علٰى  خوالف وطبعل  ٱ مع
 ذين لّ ٱو رّسوللٱن کلٰـ   87يف قهون  ال

معه جاهدوا  بأم والهم  وا  امن
خي رات ل  ٱ لهم کأو لـٰئوأنفسهم  و

 هللا أعدّ   88مف لحون ل  ٱ هم کأو لـٰئو
ري من تح تها ن هار ْل  ٱ لهم  جنّاتٍ تج 

عظيم ل  ٱ فو زل  ٱ کذالخالدين فيها 
راب ْل  ٱ معّذرون منل  ٱ  جاو  89 ع 

 هللا ذبوا  کذين لّ ٱ ليؤ ذن لهم  وقعد
فروا  من هم  کذين لّ ٱ ورسوله سيصيب
  ّضعفالٱى عل لّي س  90عذاٌب أليٌم 

 الذين لّ ٱى عل الور ضٰى مل  ٱى عل الو
 يجدون ما ينفقون حرٌج إذا نصحوا  

مح سنين من ل  ٱى عل ورسوله ماّلّل 
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ى عل الو  91غفوٌر رّحيٌم  هللاو سبيلٍ 
ملهم   کذين إذا ما أتو  لّ ٱ قل ت  لتح 
مل ال  و ا  م  علي ه تولّ کأجد ما أح 

ينهم  تفيض من اّل ّدم ع حزناً ألٱ وّأع 
 إنّما  92يجدوا  ما ينفقون 

تأ ذنونلّ ٱى عل ّسبيللٱ وهم   کذين يس 
نيا  ونوا  معکرضوا  بأن ي  أغ 

قلوبهم  فهم  علٰى  هللا خوالف وطبعل  ٱ
م  إذا کيع تذرون إلي    93يع لمون  ال

تع تذروا  لن اّل هم  قل رجع تم  إلي  
بار هللا م  قد  نبّأناکنّؤ من ل م  کمن  أخ 
 م  ورسوله ثّم تردّونکعمل هللاى وسير
ّشهادة لٱو غي بل  ٱ عالمإلٰى 
  94نتم  تع ملون کم بما کفينبّئ

قلب تم  نٱ م  إذاکلّلّل ٱبـ سيح لفون
رضوا   إلي هم  لتع رضوا  عن هم  فأع 
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ٌس ومأ     واهم  جهنّم جزاعن هم  إنّهم  رج 
لفون ل  95سبون کانوا  يکبما  م  کيح 

 لتر ضو ا  عن هم  فإن تر ضو ا  عن هم  فإنّ 
  96فاسقين ل  ٱ قو مل  ٱ عنر ضٰى ي ال هللا
راب أشّد ْل  ٱ در کع  ف راً ونفاقاً وأج 
علٰى  هللا يع لموا  حدود ما أنزلاّل أ

 ومن  97يٌم کعليٌم ح هللاو رسوله
راب من يتّ ْل  ٱ خذ ما ينفق مغ رماً ع 

 رةائّدوائر علي هم  دلٱ مکويتربّص ب
 ومن  98سميٌع عليٌم  هللاو  ّسو  لٱ
راب من يؤ منْل  ٱ ل يو م ٱوّلّل ٱبـ ع 
 ويتّخذ ما ينفق قرباتٍ عندخر ئال  ٱ
إنّها قر بٌة أال  رّسوللٱ وصلوات هللا

خلهم مته إنّ  هللا لّهم  سيد   هللا في رح 
وّلون ْل  ٱ ّسابقونلٱو  99غفوٌر رّحيٌم 

 ذينلّ ٱو نصارْل  ٱو مهاجرينل  ٱ من
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ساٍن رّضيتّ ٱ عن هم   هللا بعوهم بإح 
ري  ورضوا  عن ه وأعّد لهم  جنّاتٍ تج 

تها ن هار خالدين فيها أبداً ْل  ٱ تح 
ومّمن    100عظيم ل  ٱ فو زل  ٱ کذال
راب منافقون ومن  ْل  ٱ م ّمنکحو ل ع 
ل  النّفاق لٱى عل مدينة مردوا  ل  ٱ أه 

ن نع لمهم  سنعّذبهم  تع لمهم  نح 
عذابٍ عظيٍم إلٰى  ّمرّتي ن ثّم يردّون

ترفوا  بذنوبهم  ع  ٱ خرونا و  101
ى خر سيّئاً عسا و صالحاً اًل خلطوا  عم

غفوٌر  هللا أن يتوب علي هم  إنّ  هللا
خذ  من  أم والهم  صدقًة   102رّحيٌم 

يهم بها وصّل علي هم  کتطّهرهم  وتز
سميٌع عليٌم  هللاو ٌن لّهم  کس کتالإّن ص
 هو يق بل هللا ألم  يع لموا  أنّ   103
صّدقات لٱ تّو بة عن  عباده ويأ خذلٱ
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  104رّحيم لٱ تّوّابلٱ هو هللا وأنّ 
م  کعمل هللاى ملوا  فسيرع  ٱ وقل

إلٰى  مؤ منون وستردّونل  ٱو ورسوله
م کّشهادة فينبّئلٱو غي بل  ٱ عالم
خرون ا و  105نتم  تع ملون کبما 

إّما يعّذبهم  وإّما  هللا مر جو ن ْلم ر
  106يٌم کعليٌم ح هللاو يتوب علي هم  

جداً ضراراً تّ ٱ ذينلّ ٱو خذوا  مس 
مؤ منين ل  ٱ ف راً وتف ريقاً بي نکو

سوله من ور هللا وإر صاداً لّمن  حارب
نل  ٱإاّل ّن إن  أرد نا قب ل وليح لف ٰى حس 

هد إنّهم  ل هللاو  ال  107اذبون کيش 
جٌد أّسس ى عل تقم  فيه أبداً لّمس 

من  أوّل يو ٍم أحّق أن تقوم ٰى تّق ولٱ
 فيه فيه رجاٌل يحبّون أن يتطّهروا  

أفمن  أّسس   108مطّّهرين ل  ٱ يحبّ  هللاو
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ورض واٍن  هللا منٰى تق وعلٰى  بن يانه
شفا علٰى  خي ٌر أم ّمن  أّسس بن يانه

 مهار به في نار جهنّ ن  ٱفـ جرٍف هارٍ 
دي ال هللاو   109ظّالمين لٱ قو مل  ٱ يه 
ذي بنو ا  ريبًة لّ ٱ يزال بن يانهم ال

 أن تقطّع قلوبهم  إاّل في قلوبهم  
ٰى ترش  ٱ هللا إنّ   110يٌم کعليٌم ح هللاو
مؤ منين أنفسهم  وأم والهم ل  ٱ من

 يقاتلون في سبيل ل جنّةٱ بأّن لهم
داً علي ه  هللا فيق تلون ويق تلون وع 

 قر  ل  ٱو نجيلل  ٱو تّو راةلٱ فيحّقاً 
ده منٰى ومن  أو ف ان  هللا بعه 
ذي بايع تم لّ ٱ مکتب شروا  ببي عس  ٱفـ

  111عظيم ل  ٱ فو زل  ٱ هو کذالبه و
 حامدونل  ٱ عابدونل  ٱ تّائبونلٱ
 ّساجدونلٱ عونکرّالٱ ّسائحونلٱ
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 نّاهون عنلٱو مع روفل  ٱبـ مرونئال  ٱ
 وبّشر هللا حافظون لحدودل  ٱو رکمنل  ٱ
 ان للنّبيّ کما   112مؤ منين ل  ٱ
تغ فروا  وا  امن ذين لّ ٱو أن يس 

ر من ٰى انوا  أو لي قر بکين ولو  کلل مش 
 بع د ما تبيّن لهم  أنّهم  أص حاب

تغ فار س  ٱ انکوما   113جحيم ل  ٱ
عن ّمو عدٍة وعدها إاّل إب راهيم ْلبيه 

ّلّل  إيّاه فلّما تبيّن له أنّه عدوٌّ 
إّن إب راهيم ْلوّاٌه حليٌم  تبرّأ من ه

ليضّل قو ماً بع د  هللا انکوما   114
يبيّن لهم ّما يتّقون ٰى إذ  هداهم  حتّ 

 هللا إنّ   115عليٌم   ّل شي  کب هللا إنّ 
يـي ْل  ٱو ّسماواتلٱ کله مل   ر ض يح 

من ولّيٍ  هللا م ّمن دونکويميت وما ل
ى عل هللا لقد تّاب  116نصيٍر  الو
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 ذينلّ ٱ نصارْل  ٱو مهاجرينل  ٱو نّبيّ لٱ
رة من بع د ل  ٱ بعوه في ساعةتّ ٱ عس 

اد يزيغ قلوب فريقٍ ّمن هم  ثّم کما 
وٌف رّحيٌم  علي هم  إنّه بهم  ر تاب
ذين خلّفوا  لّ ٱ ثةالثّ لٱى وعل  117
ر ض بما ْل  ٱ إذا ضاقت  علي همٰى حتّ 

رحبت  وضاقت  علي هم  أنفسهم  وظنّوا  
إلي ه ثّم تاب إاّل  هللا مل جأ مناّل أن 

 تّوّابلٱ هو هللا علي هم  ليتوبوا  إنّ 
 ذين لّ ٱ يا أيّها  118رّحيم لٱ

 ونوا  معکو هللا قوا  تّ ٱوا  امن
لکما   119صّادقين لٱ  ان ْله 
راب أن ْل  ٱ مدينة ومن  حو لهم ّمنل  ٱ ع 

ير غبوا   الو هللا يتخلّفوا  عن رّسول
 البأنّهم   کذالبأنفسهم  عن نّف سه 

 و
ٌ
مصٌة في  النصٌب و اليصيبهم  ظمأ مخ 
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 ون مو طئاً يغيظئيط الو هللا سبيل
إاّل اًل ينالون من  عدوٍّ نّي   الّفار وکل  ٱ
 ال هللا تب لهم به عمٌل صالٌح إنّ ک

ر سنين ل  ٱ يضيع أج   الو  120مح 
 البيرًة وک الينفقون نفقًة صغيرًة و

تب لهم  کإاّل يق طعون وادياً 
زيهم سن ما أ هللا ليج  انوا  يع ملون کح 

مؤ منون لينفروا  ل  ٱ انکوما   121
 ّل فر قٍة ّمن هم  کنفر من  الفًّة فلو  اک

ّدين لٱ لّيتفّقهوا  فيطائفٌة 
ولينذروا  قو مهم  إذا رجعوا  إلي هم  

ذرون   يا أيّها  122لعلّهم  يح 
ذين لّ ٱ قاتلوا  وا  امن ذين لّ ٱ

م  کّفار ول يجدوا  فيکل  ٱ م ّمنکيلون
متّقين ل  ٱ مع هللا لموا  أنّ ع  ٱو غل ظةً 
وإذا ما أنزلت  سورٌة فمن هم   123
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إيماناً  هـٰذهم  زادت ه کّمن يقول أيّ 
فزادت هم  وا  امن ذين لّ ٱ فأّما

تب شرون   وأّما  124إيماناً وهم  يس 
ذين في قلوبهم ّمرٌض فزادت هم  لّ ٱ

ساً  سهم  وإلٰى  رج  وهم   وا  ماترج 
يرو ن أنّهم   الأو  125افرون ک

ّل عاٍم ّمرًّة أو  مرّتي ن کيف تنون في 
  126رون کهم  يذّ  اليتوبون و الثّم 

 وإذا ما أنزلت  سورٌة نّظر بع ضهم  
ضٍ هل  يراإلٰى   م ّمن  أحٍد ثمّ کبع 

قلوبهم بأنّهم  قو ٌم  هللا صرفوا  صرفنٱ
م  رسوٌل ک جا لقد    127يف قهون اّل 

ي ه ما عنتّم  م  عزيٌز علکّمن  أنفس
مؤ منين رؤوٌف رّحيٌم ل  ٱبـ مکحريٌص علي  

بي  128  ال هللا فإن تولّو ا  فقل  حس 
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 ل ت وهو ربّ کهو علي ه توإاّل  إلـٰه
  129عظيم ل  ٱ عر شل  ٱ

 سوره يونس 10 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

  1يم کحل  ٱ تابکل  ٱ ايات  کالر تل  
لٰى إ ان للنّاس عجباً أن  أو حي ناکأ

 نّاس وبّشرلٱ رجٍل ّمن هم  أن  أنذر
قٍ وا  امن ذين لّ ٱ أّن لهم  قدم صد 

 هـٰذاافرون إّن کل  ٱ عند ربّهم  قال
ذي لّ ٱ هللا مکإّن ربّ   2لساحٌر ّمبيٌن 

ر ض في ستّة أيّاٍم ْل  ٱو ّسماواتلٱ خلق
م ر ْل  ٱ عر ش يدبّرل  ٱى علٰى توس  ٱ ثمّ 

 من بع د إذ نهإاّل ما من شفيعٍ 
 البدوه أفع  ٱفـ م  کربّ  هللام کذال
دکإلي ه مر جع  3رون کتذ  م  جميعاً وع 
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خل ق ثّم يعيده ل  ٱ حّقاً إنّه يب دأ هللا
زي  وعملوا  وا  امن ذين لّ ٱ ليج 

طل  ٱبـ صّالحاتلٱ فروا  کذين لّ ٱو قس 
لهم  شراٌب ّمن  حميٍم وعذاٌب أليٌم 

 ذي جعللّ ٱ هو  4فرون کانوا  يکبما 
قمر نوراً وقّدره ل  ٱو  ّشم س ضيالٱ

 ّسنينلٱ منازل لتع لموا  عدد
إاّل  کذال هللا حساب ما خلقل  ٱو
لقو ٍم ل ئايات ٱ حّق يفصّلل  ٱبـ

 لّي للٱ فالتخ  ٱ إّن في  5يع لمون 
 ّسماواتلٱ في هللا نّهار وما خلقلٱو
 نّ إ  6لّقو ٍم يتّقون  ياتٍ ئال ر ضْل  ٱو
 نا ورضوا   ير جون لقا الذين لّ ٱ
 ط مأنّوا  بهاٱّدن يا ولٱ اةحيل  ٱبـ
  7غافلون اياتنا  عن   ذين هم  لّ ٱو

انوا  کنّار بما لٱ مأ واهم کأو لـٰئ



315 

 

وا  امن ذين لّ ٱ إنّ   8سبون کي
ديهم  ربّهم  لٱ وعملوا   صّالحات يه 

تهم ري من تح  ن هار ْل  ٱ بإيمانهم  تج 
واهم  فيها   9نّعيم لٱ في جنّات دع 
 مٌ اليها سّم وتحيّتهم  فالله کسب حان

واهم  أنا و  ربّ ّلّل  حم دل  ٱ خر دع 
 للنّاس هللا ولو  يعّجل  10عالمين ل  ٱ
خي ر لقضي ل  ٱبـ تع جالهمس  ٱ ّشرّ لٱ

ير جون  الذين لّ ٱ إلي هم  أجلهم  فنذر
  11نا في طغ يانهم  يع مهون  لقا

ّضرّ دعانا لٱ نسانل  ٱ وإذا مسّ 
ماً فلّما ائلجنبه أو  قاعداً أو  ق

عناکعن ه ضرّه مرّ  شف ناک  أن لّم  يد 
رفين  کذالک ضرٍّ ّمّسهإلٰى  زيّن لل مس 
ل  12انوا  يع ملون کما   ناکولقد  أه 
 جاو م  لّما ظلموا  کقرون من قب لل  ٱ
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انوا  کبيّنات وما ل  ٱبـ هم  رسلهمت  
زي کذالکليؤ منوا    قو مل  ٱ نج 

رمين ل  ٱ ئف الم  خکثّم جعل نا  13مج 
ر ض ٱ في ي ف کدهم لننظر من بع  ْل 

 علي هم  تت لٰى  وإذا  14تع ملون 
ير جون  الذين لّ ٱ بيّناتٍ قالاياتنا 

أو   هـٰذاغي ر  انٍ  قر  ئ ت بٱنا  لقا
ون لي أن  أبّدله من کبّدل ه قل  ما ي

ٰى ما يوحإاّل نف سي إن  أتّبع   تل قا
إلّي إنّي أخاف إن  عصي ت ربّي عذاب 

ما  هللا  شا قل لّو    15يو ٍم عظيٍم 
م به فقد  کأد را الم  وکتلو ته علي  
 الم  عمراً ّمن قب له أفکلبث ت في
 ف ترىٰ ٱ فمن  أظ لم مّمن  16تع قلون 

ه إنّه ياتئابّذب کذباً أو  ک هللاى عل
رمون ل  ٱ يف لح ال ويع بدون من   17مج 
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ينفعهم   اليضرّهم  و الما  هللا دون
ل  ق هللا شفعاؤنا عند  هـٰؤالويقولون 
 يع لم في البما  هللا أتنبّئون

ر ض ٱ في الّسماوات ولٱ سب حانه ْل 
رٰى وتعال  انکوما   18ون کعّما يش 

تلفوا  خ  ٱفـ أّمًة واحدةً إاّل نّاس لٱ
لقضي  کلمٌة سبقت  من رّبّ ک الولو  

تلفون    19بي نهم  فيما فيه يخ 
ّمن  ايةٌ   أنزل علي ه الويقولون لو  

تظروا  ن  ٱفـّلّل  بغي  ل  ٱ رّبّه فقل  إنّما
وإذا   20منتظرين ل  ٱ م ّمنکإنّي مع
مًة ّمن بع د ضرّالٱ أذق نا   نّاس رح 

اياتنا  في  رٌ کمّست هم  إذا لهم مّ 
رع م هللا قل تبون کراً إّن رسلنا يکأس 

 م  فيکذي يسيّرلّ ٱ هو  21رون کما تم  
ر حتّ ل  ٱو برّ ل  ٱ  نتم  فيکإذا ٰى بح 
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طيّبٍة  وجري ن بهم بريحٍ  کفل  ل  ٱ
 جاو ت ها ريٌح عاصفٌ  جا وفرحوا  بها

اٍن وظنّوا  أنّهم  کّل مکمو ج من ل  ٱهم 
لصين له هللا أحيط بهم  دعوا    مخ 

 هـٰذهّدين لئن  أنجي تنا من  لٱ
فلّما   22رين کّشالٱ ونّن منکلن

ر ض ٱ أنجاهم  إذا هم  يب غون في ْل 
نّاس إنّما لٱ حّق يا أيّهال  ٱ بغي ر
 حياةل  ٱ م ّمتاعکأنفسٰى عل م  کبغ ي
م کم  فننبّئکمر جعإلي نا ّدن يا ثّم لٱ

 إنّما مثل  23نتم  تع ملون کبما 
 أنزل ناه من  ماکّدن يا لٱ حياةل  ٱ
ر ض ٱ تلط به نباتخ  ٱفـ  ّسمالٱ ْل 

إذا حتّٰى  ن عامْل  ٱو نّاسلٱ لکمّما يأ  
رفهاْل  ٱ أخذت يّنت  وظّن زّ ٱو ر ض زخ 

لها أنّهم  قادرون علي ها أتاها  أه 
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أو  نهاراً فجعل ناها اًل أم رنا لي  
 کذالکم س ْل  ٱبـ أن لّم  تغ نکحصيداً 
  24رون کلقو ٍم يتفل ئايات ٱ نفصّل

عو هللاو دي السّ لٱ دارإلٰى  ا  يد  م ويه 
تقيٍم إلٰى   من يشا   25صراٍط ّمس 

سنوا   نل  ٱ لّلّذين أح   الوزيادٌة وٰى حس 
ئٌة ذلّ  الير هق وجوههم  قتٌر و  کأو لـٰ

  26جنّة هم  فيها خالدون ل  ٱ أص حاب
سيّئٍة   ّسيّئات جزالٱ سبوا  کذين لّ ٱو

 بمث لها وتر هقهم  ذلٌّة ّما لهم ّمن
شيت  وجوههم  کمن  عاصٍم  هللا أنّما أغ 

ئلّي ل مظ لماً لٱ قطعاً ّمن  کأو لـٰ
  27نّار هم  فيها خالدون لٱ أص حاب

شرهم  جميعاً ثّم نق ول ويو م نح 
ر للّذين م  أنتم  کانکموا  کأش 
 م  فزيّل نا بي نهم  وقالکؤاکوشر
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  28نتم  إيّانا تع بدون کهم ّما اؤکشر
م  إن کشهيداً بي ننا وبي نّلّل ٱبـفٰى کف
  29م  لغافلين کنّا عن  عبادتک

لفت  ک ا  تب لو کهنال سٍ ّما أس  ّل نف 
حّق وضّل ل  ٱ همالمو   هللاى إل وردّوا  

قل  من   30انوا  يف ترون کعن هم ّما 
ر ض أّمن ْل  ٱو  ّسمالٱ م ّمنکير زق
رجْل  ٱّسم ع ولٱ کيم ل  ب صار ومن يخ 
رجل  ٱ حّي منل  ٱ  ميّت منل  ٱ ميّت ويخ 
 هللا م ر فسيقولونْل  ٱ حّي ومن يدبّرل  ٱ

 هللام کذالف  31تتّقون  الفقل  أف
إاّل حّق ل  ٱ حّق فماذا بع دل  ٱ مکربّ 
 کذالک  32رفون تص  فأنّٰى  لالضّ لٱ

ذين فسقوا  لّ ٱى عل کربّ لمة کحّقت  
قل  هل  من   33يؤ منون  الأنّهم  

خل ق ثّم يعيده ل  ٱ م ّمن يب دأکائکشر
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فأنّٰى  خل ق ثّم يعيدهل  ٱ يب دأ هللا قل
م ّمن کائکقل  هل  من شر  34ون کتؤ ف
دي دي لل حّق  هللا حّق قلل  ٱى إل يه  يه 

دي أن يتّبع  حّق أحقّ ل  ٱى إل أفمن يه 
دإاّل يهّدي اّل أّمن  م  کفما لٰى أن يه 

ثرهم  کوما يتّبع أ  35مون کي ف تح  ک
حّق ل  ٱ يغ ني من الظّّن لٱ نّ ظنّاً إإاّل 

  36عليٌم بما يف علون  هللا شي ئاً إنّ 
ٰى أن يف تر ان قر  ل  ٱ هـٰذاان کوما 

ذي بي ن لّ ٱ تص ديق نکولٰـ  هللا من دون
ري ب فيه  الب تاکل  ٱ يدي ه وتف صيل

 أم  يقولون  37عالمين ل  ٱ من رّبّ 
 بسورٍة ّمث لهوا  فأ ت تراه قل  ف  ٱ
إن  هللا تطع تم ّمن دونس  ٱ عوا  مند  ٱو
ّذبوا  بما لم  کبل    38نتم  صادقين ک

يحيطوا  بعل مه ولّما يأ تهم  تأ ويله 
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ظر  نٱفـ ذين من قب لهم  لّ ٱ ّذبک کذالک
  39ظّالمين لٱ ان عاقبةکي ف ک

اّل ومنهم ّمن يؤ من به ومن هم ّمن 
لم کيؤ من به وربّ  مف سدين ل  ٱبـ أع 

م  کفقل لّي عملي ول کّذبوکوإن   40
مل کعمل م  أنتم  بريئون مّما أع 

ومن هم   41ّمّما تع ملون   وأنا  بري
تمعون إلي   مع کّمن يس   أفأنت تس 

  42يع قلون  الانوا  کصّّم ولو  لٱ
دي کومنهم ّمن ينظر إلي    أفأنت ته 

  43يب صرون  الانوا  کعم ي ولو  ل  ٱ
 نّ کولٰـ نّاس شي ئاً لٱ يظ لم ال هللا إنّ 
ويو م   44نّاس أنفسهم  يظ لمون لٱ

شرهم   ساعًة إاّل أن لّم  يل بثوا  کيح 
نّهار يتعارفون بي نهم  قد  لٱ ّمن
وما  هللا  بلقا ّذبوا  کذين لّ ٱ خسر
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تدين ک  کنّ وإّما نري  45انوا  مه 
 کذي نعدهم  أو  نتوفّينّ لّ ٱ بع ض

علٰى  شهيدٌ  هللا فإلي نا مر جعهم  ثمّ 
ّل أّمٍة رّسوٌل کول  46ما يف علون 

 رسولهم  قضي بي نهم  جا فإذا
ط وهم  ل  ٱبـ   47يظ لمون  القس 

د إن ل  ٱ هـٰذاٰى ويقولون مت نتم  کوع 
لنف سي ضرّاً  کأم لاّل قل   48صادقين 

ّل أّمٍة کل هللا  شا ماإاّل نف عاً  الو
تأ خرون  الأجلهم  ف  جا أجٌل إذا يس 
تق دمون  الساعًة و قل  أرأي تم    49يس 
م  عذابه بياتاً أو  نهاراً کإن  أتا

تع جل من ه رمون ل  ٱ ّماذا يس    50مج 
  من تم بها  أثّم إذا ما وقع

تع جلون کن وقد  ئال  ا   51نتم به تس 
 عذابثّم قيل للّذين ظلموا  ذوقوا  
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زو ن ل  ٱ نتم  کبما إاّل خل د هل  تج 
تنبئون  52سبون کت أحقٌّ هو  کويس 

قل  إي وربّي إنّه لحقٌّ وما أنتم  
سٍ کولو  أّن ل  53بمع جزين  ّل نف 

ر ضٱ ظلمت  ما في تدت  به ف  ٱلـ ْل 
عذاب ل  ٱ نّدامة لّما رأوا  لٱ وأسرّوا  

ط وهم  ل  ٱبـ وقضي بي نهم يظ لمون  القس 
 ّسماواتلٱ ما فيّلّل  إنّ أال   54
د الر ض أْل  ٱو  نّ کولٰـ حقٌّ  هللا إّن وع 
يي   55يع لمون  الثرهم  کأ هو يح 

 يا أيّها  56ويميت وإلي ه تر جعون 
م  کم ّمو عظٌة ّمن رّبّ کت   جا نّاس قد  لٱ

مٌة لٱ لّما في  وشفا صّدور وهًدى ورح 
 هللا قل  بفض ل  57لّل مؤ منين 
مته فب يف رحوا  هو خي ٌر فل   کذالوبرح 

معون  قل  أرأي تم ّما   58ّمّما يج 
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م ّمن رّز قٍ فجعل تم ّمن ه کل هللا أنزل
 م  أم  کأذن ل ّللّ ا  قل  اًل الحراماً وح

ذين لّ ٱ وما ظنّ   59تف ترون  هللاى عل
قيامة ل  ٱ ذب يو مکل  ٱ هللاى عل يف ترون

 نّ کولٰـ نّاس لٱى عل لذو فض لٍ  هللا إنّ 
ون في کوما ت  60رون کيش   الثرهم  کأ

 الو انٍ  قر  من ه من  ا  شأ ٍن وما تت لو
م  کنّا علي  کإاّل تع ملون من  عمٍل 

شهوداً إذ  تفيضون فيه وما يع زب 
ر ض ٱ من ّمث قال ذرٍّة في کعن رّبّ   الوْل 
 الو کذالأص غر من  الو  لّسماٱفي 
إّن أال   61تابٍ ّمبيٍن کفي إاّل بر کأ

هم   الخو ٌف علي هم  و ال هللا  أو ليا
زنون  انوا  کووا  امن ذين لّ ٱ  62يح 
رل  ٱ لهم  63يتّقون   حياةل  ٱ فيٰى بش 

تب ديل  الخرة ئال  ٱ ّدن يا وفيلٱ
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عظيم ل  ٱ فو زل  ٱ هو کذال هللا لماتکل
زن الو  64 ّلّل  عزّةل  ٱ قو لهم  إنّ  کيح 

أال   65عليم ل  ٱ ّسميعلٱ جميعاً هو
 وات ومن فيّسمالٱ من فيّلّل  إنّ 
ر ض ٱ عون من لّ ٱ وما يتّبعْل  ذين يد 

ظّّن لٱإاّل إن يتّبعون   اکشر هللا دون
رصون إاّل وإن  هم   ذي لّ ٱ هو  66يخ 
 نوا  فيهکلّي ل لتس  لٱ مکجعل ل

 کذالإّن في  نّهار مب صراً لٱو
معون لئاياتٍ   قالوا    67لّقو ٍم يس 

غنّي ل  ٱ ولداً سب حانه هو هللا خذتّ ٱ
ر ض ٱ وما فيلّسماوات ٱي ف له ما ْل 
 أتقولون هـٰذام ّمن سل طاٍن بکإن  عند

 قل  إنّ   68تع لمون  الما  هللاى عل
 الذب کل  ٱ هللاى عل ذين يف ترونلّ ٱ

ّدن يا ثّم لٱ متاٌع في  69يف لحون 
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 عذابل  ٱ إلي نا مر جعهم  ثّم نذيقهم
  70فرون کانوا  يکّشديد بما لٱ
إذ  قال ل علي هم  نبأ نوحٍ ت  ٱو

م کبر علي  کان کلقو مه يا قو م إن 
ى فعل هللا ياتئابيري کّمقامي وتذ  

معوا  أم رکتو هللا م  ک اکم  وشرکل ت فأج 
 م  غّمًة ثمّ کم  علي  کن  أم رکي الثّم 
فإن   71تنظرون  الضوا  إلّي وق  ٱ

ٍر إن  کتولّي تم  فما سأل ت م ّمن  أج 
ري   من ونکوأمر ت أن  أ هللاى علإاّل أج 

لمين ل  ٱ ّذبوه فنّجي ناه کف  72مس 
ئف الوجعل ناهم  خ کفل  ل  ٱ ومن ّمعه في

رق نا بئاياتنا  ّذبوا  کذين لّ ٱ وأغ 
منذرين ل  ٱ ان عاقبةکي ف کظر  نٱفـ
إلٰى اًل ثّم بعث نا من بع ده رس  73

بيّنات فما ل  ٱبـ وهم جاقو مهم  ف
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ّذبوا  به من کانوا  ليؤ منوا  بما ک
 قلوبعلٰى  بعنط   کذالکقب ل 

ثّم بعث نا من بع دهم   74مع تدين ل  ٱ
 فر عو ن وملئهإلٰى  وهارونٰى ّموس

انوا  قو ماً کبروا  وکتس  ٱفـبئاياتنا 
رمين  حّق من  ل  ٱ هم جا فلّما  75ّمج 

ٌر ّمبيٌن  هـٰذاعندنا قالوا  إّن  لسح 
 أتقولون لل حّق لّماموسٰى قال   76
ٌر ک جا  يف لح الو هـٰذام  أسح 
قالوا  أجئ تنا   77ّساحرون لٱ

نا علي ه نا  باا  لتل فتنا عّما وجد 
ر ض ٱ في  ب رياکل  ٱ ماکون لکوت وما ْل 

ن ل وقال   78ما بمؤ منين کنح 
  79ّل ساحٍر عليٍم کتوني بئ  ٱ فر عو ن
ٰى ّسحرة قال لهم ّموسلٱ  جا فلّما

فلّما   80أل قوا  ما أنتم ّمل قون 
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 جئ تم به ماموسٰى قال  و ا  أل ق
ر إنّ لٱ يص لح  ال هللا سيب طله إنّ  هللا ّسح 

حّق ل  ٱ هللا ويحقّ   81مف سدين ل  ٱ عمل
رمون ل  ٱ رهکلماته ولو  کب   82مج 

 ذرّيٌّة ّمن قو مهإاّل موسٰى ل امن فما 
خو ٍف ّمن فر عو ن وملئهم  أن علٰى 

ر ض ٱ يف تنهم  وإّن فر عو ن لعاٍل في ْل 
رفين ل  ٱ وإنّه لمن وقال   83مس 

ّلّل ٱبـ منتما  نتم  کيا قو م إن موسٰى 
لمين کلوا  إن کفعلي ه تو   84نتم ّمس 
 الل نا ربّنا کتو هللاى عل فقالوا  

عل نا فت نًة لّل قو م   85ظّالمين لٱ تج 
مت افرين کل  ٱ قو مل  ٱ من کونّجنا برح 

وأخيه أن موسٰى إلٰى  وأو حي نا  86
 ما بمص ر بيوتاً کا لقو م تبوّ 
 م  قب لًة وأقيموا  کعلوا  بيوتج  ٱو
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وقال   87مؤ منين ل  ٱ وبّشر صّلٰوةلٱ
تي ت فر عو ن ومأله ا  کربّنا إنّ موسٰى 

ّدن يا لٱ حياةل  ٱ فياًل زينًة وأم وا
 مس  ط  ٱ ربّنا کربّنا ليضلّوا  عن سبيل

قلوبهم  علٰى  دد  ش  ٱو أم والهم  علٰى 
 عذابل  ٱ يروا  ٰى يؤ منوا  حتّ  الف
وت  88ليم ْل  ٱ  ماکقال قد  أجيبت دّع 
ذين لّ ٱ ّن سبيلاتتّبع التقيما وس  ٱفـ
وجاوز نا ببني   89يع لمون  ال

رائيل ر فأت بعهم  فر عو ن ل  ٱ إس  بح 
واً حتّ  إذا ٰى وجنوده بغ ياً وعد 

ال  منت أنّها  غرق قالل  ٱ هکأد ر
ت  به بنو امن ذي لّ ٱإاّل إلـٰه 

رائيل وأنا  من لمين ل  ٱ إس     90مس 
 نت منکن وقد  عصي ت قب ل وئال  ا
 کيو م ننّجيل  ٱفـ  91مف سدين ل  ٱ
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وإّن  ايةً   کون لمن  خل فکلت کببدن
اياتنا  عن   نّاسلٱ ثيراً ّمنک

ولقد  بوّأ نا بني   92لغافلون 
قٍ ورزق ناهم ّمن رائيل مبوّأ صد   إس 

 هم جاٰى تلفوا  حتّ خ  ٱ طّيّبات فمالٱ
 هم  يو ميق ضي بي ن کعل م إّن ربّ ل  ٱ
تلفون کقيامة فيما ل  ٱ انوا  فيه يخ 
ّمّما أنزل نا  کنت في شکفإن   93
تاب کل  ٱ ون ذين يق رلّ ٱ ألس  ٱفـ کإلي  

 کحّق من رّبّ ل  ٱ ک جا لقد   کمن قب ل
 الو  94مم ترين ل  ٱ ونّن منکت الف
 هللا ياتئابّذبوا  کذين لّ ٱ ونّن منکت
ذين لّ ٱ إنّ   95خاسرين ل  ٱ ون منکفت
  96يؤ منون  ال کربّ لمة کعلي هم   حّقت  
 يروا  ٰى حتّ  ايةٍ   لّ کت هم   جا ولو  
انت  ک الفلو    97ليم ْل  ٱ عذابل  ٱ
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إاّل ت  فنفعها إيمانها امن قر يٌة 
شف نا عن هم  کوا  امن قو م يونس لّما 

ّدن يا لٱ حياةل  ٱ خز ي فيل  ٱ عذاب
  شا ولو    98حيٍن إلٰى  ومتّع ناهم  

ر ض ٱ في من امنئل کربّ  لّهم  کْل 
ٰى نّاس حتّ لٱ رهکجميعاً أفأنت ت

ان لنف سٍ کوما   99ونوا  مؤ منين کي
عل هللا بإذ نإاّل أن تؤ من  سلٱ ويج   رّج 

 قل  100يع قلون  الذين لّ ٱى عل
ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ ظروا  ماذا فينٱ

نّذر عن قو ٍم لٱويات ئال  ٱ وما تغ ني
إاّل فهل  ينتظرون   101يؤ منون اّل 

ذين خلو ا  من قب لهم  لّ ٱ مث ل أيّام
 م ّمنکتظروا  إنّي معنٱفـ قل  
 ثّم ننّجي رسلنا  102منتظرين ل  ٱ
حّقاً علي نا  کذالکوا  امن ذين لّ ٱو
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 قل  يا أيّها  103مؤ منين ل  ٱ ننج
 الّمن ديني ف کنتم  في شکنّاس إن لٱ

بد  هللا ذين تع بدون من دونلّ ٱ أع 
بد ن  کولٰـ  م  وأمر ت کذي يتوفّالّ ٱ هللا أع 

وأن    104مؤ منين ل  ٱ ون منکأن  أ
ه ونّن کت الللّدين حنيفاً و کأقم  وج 

رل  ٱ من ع من دون الو  105ين کمش   تد 
فإن فعل ت  کيضرّ  الو کينفع الما  هللا

وإن   106ظّالمين لٱ إذاً ّمن کفإنّ 
هو إاّل اشف له ک البضرٍّ ف هللا کيم سس  

دّ لفض له ار الفبخي ٍر  کوإن يرد  
 من  عباده وهو  يصيب به من يشا

 قل  يا أيّها  107رّحيم لٱ غفورل  ٱ
 م  فمنکحّق من رّبّ ل  ٱ مک جا نّاس قد  لٱ
تدي لنف سه ومن ضّل ٰى تده  ٱ فإنّما يه 

م کفإنّما يضّل علي ها وما أنا  علي  
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 کإلي  ٰى بع  ما يوحتّ ٱو  108يٍل کبو
 ي روهو خ هللا مکيح  حتّٰى  بر  ص  ٱو
  109مين کحال  ٱ

 سوره هود 11 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

ثّم فصّلت  اياته   مت  کتاٌب أح  کر ال
تع بدوا  اّل أ  1يٍم خبيٍر کمن لّدن  ح

  2م ّمن ه نذيٌر وبشيٌر کإنّني ل هللاإاّل 
م  ثّم توبوا  کتغ فروا  ربّ س  ٱ وأن

أجٍل إلٰى  م ّمتاعاً حسناً کإلي ه يمتّع  
ٍل فض له وإن کى ويؤ ت ّمسمًّ  ّل ذي فض 

م  عذاب يو ٍم کأخاف علي  إنّي تولّو ا  ف
ّل کعلٰى  م  وهوکمر جع هللاى إل  3بيٍر ک

إنّهم  يث نون أال   4قديٌر   شي  
فوا  من ه تخ  حين أال  صدورهم  ليس 
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تغ شون ثيابهم  يع لم ما يسرّون  يس 
 وما يع لنون إنّه عليٌم بذات

ر ض ٱ في دابّةٍ  وما من  5صّدور لٱ ْل 
تقرّها  هللاى علإاّل  رز قها ويع لم مس 

تو دعها    6تابٍ ّمبيٍن کلٌّ في کومس 
ر ض في ْل  ٱو ّسماواتلٱ ذي خلقلّ ٱ وهو

  مال  ٱى عل ان عر شهکستّة أيّاٍم و
سن عمکم  أيّ کليب لو ولئن قل ت اًل م  أح 

مو ت ل  ٱ م ّمب عوثون من بع دکإنّ 
إاّل  هـٰذان  فروا  إکذين لّ ٱ ليقولنّ 

ٌر ّمبيٌن   ولئن  أّخر نا عن هم  7سح 
أّمٍة ّمع دودٍة لّيقولّن إلٰى  عذابل  ٱ

بسه أ يو م يأ تيهم  لي س  الما يح 
انوا  کمص روفاً عن هم  وحاق بهم ّما 

زئون  ته   ولئن  أذق نا  8به يس 
ناها من ه ل  ٱ مًة ثّم نزع  ن سان منّا رح 
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ق ناه ولئن  أذ  9فوٌر کإنّه ليؤوٌس 
 مّست ه ليقولّن ذهب  بع د ضرّا  نع ما

  10ّسيّئات عنّي إنّه لفرٌح فخوٌر لٱ
صّالحات لٱ ذين صبروا  وعملوا  لّ ٱإاّل 

ٌر  کأو لـٰئ   11بيٌر کلهم ّمغ فرٌة وأج 
 کإلي  ٰى بع ض ما يوح کتار کفلعلّ 
رائوض  الأن يقولوا  لو   کٌق به صد 

 کمعه مل  جا نٌز أو  کأنزل علي ه 
  ّل شي  کعلٰى  هللاو ا أنت نذيرٌ إنّم
 تراه قل  ف  ٱ أم  يقولون  12يٌل کو

ر سوٍر ّمث له مف ترياتٍ وا  فأ ت  بعش 
إن  هللا تطع تم ّمن دونس  ٱ عوا  مند  ٱو
فإن لّم    13نتم  صادقين ک

تجيبوا  ل  لموا  أنّما أنزلع  ٱفـ م  کيس 
هاّل وأن  هللا بعل م هو فهل  إاّل  إلـٰ

لمون   ان يريدکمن   14أنتم ّمس 
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ّدن يا وزينتها نوّف لٱ حياةل  ٱ
مالهم  فيها وهم  فيها   الإلي هم  أع 

ذين لي س لّ ٱ کأو لـٰئ  15يب خسون 
نّار وحبط لٱإاّل خرة ئال  ٱ لهم  في

انوا  کما صنعوا  فيها وباطٌل ّما 
بيّنٍة علٰى  انکأفمن   16يع ملون 

ّمن رّبّه ويت لوه شاهٌد ّمن ه ومن 
مًة إموسٰى تاب کقب له  ماماً ورح 
 فر  به منکيؤ منون به ومن ي کأو لـٰئ

زابْل  ٱ في  کت النّار مو عده فلٱفـ ح 
 نّ کولٰـ  کحّق من رّبّ ل  ٱ مر يٍة ّمن ه إنّه

ومن    17يؤ منون  النّاس لٱ ثرکأ
ذباً ک هللاى عل ف ترىٰ ٱ أظ لم مّمن

 ربّهم  ويقولعلٰى  يع رضون کأو لـٰئ
هاد ْل  ٱ علٰى  ذبوا  کذين لّ ٱ  هـٰؤالش 

  18ظّالمين لٱى عل هللا لع نة الربّهم  أ
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ويب غونها  هللا ذين يصّدون عن سبيللّ ٱ
 19افرون کهم  ل ئاخرة ٱبـ عوجاً وهم

 ونوا  مع جزين فيکلم  ي کأو لـٰئ 
ر ض ٱ من   هللا ان لهم ّمن دونکوما ْل 

عذاب ما ل  ٱ يضاعف لهم  أو ليا
تطيعونک انوا  کع وما ّسم  لٱ انوا  يس 

ذين خسروا  لّ ٱ کأو لـٰئ  20يب صرون 
انوا  کأنفسهم  وضّل عن هم ّما 

 جرم أنّهم  في ال  21يف ترون 
سرون ْل  ٱ همخرة ئال  ٱ  إنّ   22خ 
صّالحات لٱ وعملوا  وا  امن ذين لّ ٱ

بتوا    أص حاب کأو لـٰئربّهم  إلٰى  وأخ 
 مثل  23هم  فيها خالدون  ل جنّةٱ
مْل  ٱـکفريقي ن ل  ٱ  بصيرل  ٱو صمّ ْل  ٱوٰى ع 
تويان مثلٱو  الأفاًل ّسميع هل  يس 
 ولقد  أر سل نا نوحاً   24رون کتذ
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  25م  نذيٌر ّمبيٌن کقو مه إنّي لإلٰى 
أخاف إنّي  هللاإاّل تع بدوا  اّل أن 
 فقال  26م  عذاب يو ٍم أليٍم کعلي  
فروا  من قو مه ما کذين لّ ٱ مألل  ٱ

 کوما نرابشراً ّمث لنا إاّل  کنرا
 ذين هم  أراذلنا باديلّ ٱإاّل  کبعتّ ٱ
ٍل کلٰى رّأ ي وما نرلٱ م  علي نا من فض 

قال يا قو م   27اذبين کم  کبل  نظنّ 
 بيّنٍة ّمن رّبّيعلٰى  نتکأرأي تم  إن 

مًة ّمن  عنده فعّميت  ا و تاني رح 
موها وأنتم  لها کم  أنل زمکعلي  

ألال  ويا قو م  28ارهون ک م  کأس 
ري اًل ه ماعلي   وما  هللاى علإاّل إن  أج 

إنّهم وا  امن ذين لّ ٱ أنا  بطارد
م  قو ماً کأرا ينّ کولٰـ ربّهم   ا  قوالمّ 

هلون  ويا قو م من ينصرني   29تج 
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  30رون کتذ الإن طردتّهم  أف هللا من
 الو هللا نائم  عندي خزکأقول ل الو

لم  الو کأقول إنّي مل الغي ب ول  ٱ أع 
ين أقول للّذين م  لن کتز دري أع 

لم بما في  هللا خي راً  هللا يؤ تيهم أع 
  31ظّالمين لٱ أنفسهم  إنّي إذاً لّمن

ثر ت کقالوا  يا نوح قد  جادل تنا فأ
نت کنا بما تعدنا إن جدالنا فأ ت

قال إنّما   32صّادقين لٱ من
وما أنتم   شا إن هللا م بهکيأ تي

م  نص حي إن  کينفع الو  33بمع جزين 
يريد  هللا انکم  إن کردّت أن  أنصح لأ

م  وإلي ه تر جعون کم  هو ربّ کأن يغ وي
 تراه قل  إنف  ٱ أم  يقولون  34
رامي وأنا  بريف  ٱ   تري ته فعلّي إج 

رمون  نوحٍ إلٰى  وأوحي  35ّمّما تج 
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 من قد  إاّل  کأنّه لن يؤ من من قو م
انوا  يف علون کتب تئس  بما  الف امن
ينا  کفل  ل  ٱ نعص  ٱو  36 يننا ووح  بأع 
ذين ظلموا  إنّهم لّ ٱ تخاطب ني في الو

لّما کو کفل  ل  ٱ ويص نع  37ّمغ رقون 
مرّ علي ه مألٌ ّمن قو مه سخروا  من ه 
خر  خروا  منّا فإنّا نس  قال إن تس 

خرون کم  کمن فسو ف تع لمون   38ما تس 
زيه ويحّل علي ه  من يأ تيه عذاٌب يخ 

  جا إذاٰى حتّ   39عذاٌب ّمقيٌم 
مل  ح  ٱ تّنّور قل نالٱ أم رنا وفار
لث  ٱ ّلٍ زو جي نکفيها من   کني ن وأه 

 امن قو ل ومن  ل  ٱ من سبق علي هإاّل 
 وقال  40قليٌل إاّل معه  امن وما 

مکر  ٱ راها  هللا بوا  فيها بس  مج 
  41ومر ساها إّن ربّي لغفوٌر رّحيٌم 
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ري بهم  في مو جٍ  جبال ل  ٱـک وهي تج 
ان في مع زٍل يا کنه وب  ٱ نوحٌ ٰى وناد
 ن ّمعکت الب ّمعنا وکر  ٱ بنيّ 
جبٍل إلٰى  ويئاقال س  42افرين کل  ٱ

 عاصم القال   مال  ٱ يع صمني من
من رّحم وحال إاّل  هللا يو م من  أم رل  ٱ

مغ رقين ل  ٱ ان منکمو ج فل  ٱ بي نهما
ويا  ک لعي ماب  ٱ وقيل يا أر ض  43
 وقضي  مال  ٱ أق لعي وغيض  سما
جودّي وقيل ل  ٱى عل توت  س  ٱو م رْل  ٱ

ٰى وناد  44ظّالمين لٱ بع داً لّل قو م
ني من  ب  ٱنوٌح رّبّه فقال رّب إّن 

د لي وإّن وع   مکحّق وأنت أح  ل  ٱ کأه 
قال يا نوح إنّه   45مين کحال  ٱ

ل إنّه عمٌل غي ر صالحٍ  کلي س من  أه 
أل ن ما لي س ل الف به عل ٌم إنّي  کتس 
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  46جاهلين ل  ٱ ون منکأن ت کأعظ
أل کقال رّب إنّي أعوذ ب ما  کأن  أس 
تغ فر  لي إاّل لي س لي به عل ٌم و

  47خاسرين ل  ٱ ن ّمنکوتر حم ني أ
ٍم ّمنّا البط  بسه  ٱ قيل يا نوح

 کأمٍم ّمّمن ّمعٰى وعل کاتٍ علي  کوبر
وأمٌم سنمتّعهم  ثّم يمّسهم ّمنّا عذاٌب 

غي ب ل  ٱ  من  أنبا کتل    48أليٌم 
نت تع لمها أنت کما  کنوحيها إلي  

 بر  إنّ ص  ٱفـ هـٰذامن قب ل  کقو م الو
عاٍد ٰى وإل  49عاقبة لل متّقين ل  ٱ

 هللا بدوا  ع  ٱ أخاهم  هوداً قال يا قو م
ٍه  م ّمن  کما ل إاّل غي ره إن  أنتم  إلـٰ

ألال  يا قو م  50مف ترون  م  کأس 
ري  راً إن  أج  ذي لّ ٱى علإاّل علي ه أج 

 ويا قو م  51تع قلون  الفطرني أف
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م  ثّم توبوا  إلي ه کتغ فروا  ربّ س  ٱ
راراً ويزد  کعلي    ّسمالٱ ير سل م  کم ّمد 
رمين  الم  وکقوّتإلٰى  قوّةً  تتولّو ا  مج 
قالوا  يا هود ما جئ تنا   52

ن بتار لهتنا ا  يکببيّنٍة وما نح 
ن ل کعن قو ل   53بمؤ منين  کوما نح 
لهتنا ا  بع ض کتراع  ٱإاّل  إن نّقول

هدوا  ش  ٱو هللا هدش  أ قال إنّي  بسو
ر  أنّي بري من   54ون کّمّما تش 
تنظرون  اليدوني جميعاً ثّم کدونه ف

م کربّي وربّ  هللاى عل ل تکإنّي تو  55
خٌذ بناصيتها ا  هوإاّل  دابّةٍ  ّما من
تقيٍم علٰى  إّن ربّي فإن   56صراٍط ّمس 

م ّما أر سل ت به کلغ تتولّو ا  فقد  أب  
لف ربّي قو ماً غي رکإلي   تخ   الم  وکم  ويس 

  ّل شي  کعلٰى  تضرّونه شي ئاً إّن ربّي
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أم رنا نّجي نا   جا ولّما  57حفيظٌ 
مٍة وا  امن ذين لّ ٱو هوداً  معه برح 

  58ّمنّا ونّجي ناهم ّمن  عذابٍ غليٍظ 
ربّهم   ياتئابعاٌد جحدوا   کوتل  

ّل جبّاٍر کبعوا  أم ر تّ ٱو وعصو ا  رسله
ّدن يا لٱ هـٰذهوأت بعوا  في   59عنيٍد 

إّن عاداً أال  قيامةل  ٱ لع نًة ويو م
بع داً لّعاٍد قو م  الفروا  ربّهم  أک

ثمود أخاهم  صالحاً ٰى وإل  60هوٍد 
 م ّمن  کما ل هللا بدوا  ع  ٱ قال يا قو م

ٍه  ر ض ٱ م ّمنکغي ره هو أنشأإلـٰ ْل 
تغ فروه ثّم س  ٱفـ يهام  فکتع مرس  ٱو

  61توبوا  إلي ه إّن ربّي قريٌب ّمجيٌب 
نت فينا کقالوا  يا صالح قد  

أتن هانا أن نّع بد  هـٰذامر جوّاً قب ل 
 کباؤنا وإنّنا لفي شا  ما يع بد
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عونا إلي ه مريٍب  قال   62ّمّما تد 
 بيّنةٍ علٰى  نتکيا قو م أرأي تم  إن 

ما و ّمن رّبّي ًة فمن تاني من ه رح 
إن  عصي ته فما  هللا ينصرني من

سيٍر  ويا قو م   63تزيدونني غي ر تخ 
فذروها  ايةً   م  کل هللا ناقة هـٰذه
  تمّسوها بسو الو هللا ل  في أر ضکتأ  

فعقروها   64م  عذاٌب قريٌب کفيأ خذ
ثة أيّاٍم الم  ثکفقال تمتّعوا  في دار

ٌد غي ر م کذال   جا فلّما  65ذوبٍ کوع 
 ذين لّ ٱو ا نّجي نا صالحاً أم رن
مٍة ّمنّا ومن  خز ي وا  امن معه برح 

عزيز ل  ٱ قويّ ل  ٱ هو کيو مئٍذ إّن ربّ 
صّي حة لٱ ذين ظلموا  لّ ٱ وأخذ  66

  67فأص بحوا  في ديارهم  جاثمين 
نو ا  فيها أک إّن ثمود  الأن لّم  يغ 



347 

 

  68بع داً لّثمود  الفروا  ربّهم  أک
 هيمت  رسلنا إب را جا ولقد  

رل  ٱبـ ٌم الماً قال سالقالوا  سٰى بـش 
ٍل حنيٍذ   جا فما لبث أن   69بعج 

تصل إلي ه  الأي ديهم  رأٰى  فلّما
 الرهم  وأو جس من هم  خيفًة قالوا  کن

  70قو م لوٍط إلٰى  تخف  إنّا أر سل نا
ت  فبّشر ناها کمٌة فضحائرأته قم  ٱو

حاق ومن ورا حاق يع قوب   بإس   71إس 
لد وأنا  عجوٌز أ ٰى يا وي لت قالت   
  لشي   هـٰذابع لي شي خاً إّن  هـٰذاو

 قالوا  أتع جبين من  أم ر  72عجيٌب 
مت هللا لکاته علي  کوبر هللا رح   م  أه 
فلّما   73بي ت إنّه حميٌد ّمجيٌد ل  ٱ

 هت   جاو رّو علٱ ذهب عن  إب راهيم
رل  ٱ   74يجادلنا في قو م لوٍط ٰى بش 
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  75ليٌم أوّاٌه ّمنيٌب إّن إب راهيم لح
رض  عن    إنّه قد   هـٰذايا إب راهيم أع 

تيهم  عذاٌب ا  وإنّهم   کأم ر ربّ   جا
ت  رسلنا  جا ولّما  76غي ر مر دوٍد 

بهم  وضاق بهم  ذر عاً   لوطاً سي
 ه جاو  77يو ٌم عصيٌب  هـٰذاوقال 

رعون إلي ه ومن قب ل  انوا  کقو مه يه 
  هـٰؤالا قو م ّسيّئات قال يلٱ يع ملون

 الو هللا قوا  تّ ٱفـ م  کبناتي هّن أط هر ل
زون في ضي في ألي س من م  رجٌل کتخ 

قالوا  لقد  علم ت ما لنا   78رّشيٌد 
لتع لم ما  کمن  حّقٍ وإنّ  کفي بنات
م  قوًّة کقال لو  أّن لي ب  79نريد 

قالوا    80ٍن شديٍد کرإلٰى  ويا  أو  
وا  لن يصل کيا لوط إنّا رسل ربّ 

ل کإلي   ر بأه  لّي ل لٱ بقط عٍ ّمن کفأس 
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 کرأتم  ٱإاّل م  أحٌد کيل تفت  من الو
 إنّه مصيبها ما أصابهم  إّن مو عدهم

  81صّب ح بقريٍب لٱ صّب ح ألي سلٱ
أم رنا جعل نا عاليها   جا فلّما

سافلها وأم طر نا علي ها حجارًة ّمن 
 کّمسوّمًة عند ربّ   82سّجيٍل ّمنضوٍد 

  83ظّالمين ببعيٍد لٱ من وما هي
ين أخاهم  شعي باً قال يا ٰى وإل مد 
ٍه  م ّمن  کما ل هللا بدوا  ع  ٱ قو م إلـٰ

 يالکمل  ٱ تنقصوا   الغي ره و
إنّي م بخي ٍر وکأراإنّي ميزان ل  ٱو

  84م  عذاب يو ٍم ّمحيٍط کأخاف علي  
 ميزانل  ٱو يالکمل  ٱ ويا قو م أو فوا  

ط ول  ٱبـ هم   ياش  أ اسنّ لٱ تب خسوا   القس 
ثو ا  في الو ر ض ٱ تع    85مف سدين ْل 

نتم ّمؤ منين کم  إن کخي ٌر لّ  هللا بقيّة
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قالوا    86م بحفيٍظ کوما أنا  علي  
ما  کأن نّت ر کتأ مر کتاليا شعي ب أص

باؤنا أو  أن نّف عل في ا  يع بد
 حليمل  ٱ ْلنت کإنّ   أم والنا ما نشا

 قال يا قو م أرأي تم    87رّشيد لٱ
بيّنٍة ّمن رّبّي ورزقني علٰى  نتکإن 

من ه رز قاً حسناً وما أريد أن  
م  عن ه إن  کما أن هاإلٰى  م  کأخالف
تطع ت وما س  ٱ ح ماالص  ل  ٱإاّل أريد 

ل ت وإلي ه کعلي ه توّلّل ٱبـإاّل تو فيقي 
رمنّ  الويا قو م   88أنيب  م  کيج 

م ّمث ل ما أصاب کشقاقي أن يصيب
قو م هوٍد أو  قو م صالحٍ  قو م نوحٍ أو  

  89م ببعيٍد کوما قو م لوٍط ّمن
م  ثّم توبوا  إلي ه کتغ فروا  ربّ س  ٱو

قالوا  يا   90إّن ربّي رحيٌم ودوٌد 
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ثيراً ّمّما تقول کشعي ب ما نف قه 
 الفينا ضعيفاً ولو   کوإنّا لنرا

ط وما أنت علي نا  کلرجم نا کره 
طي أع  91بعزيٍز  زّ قال يا قو م أره 

م  ک خذ تموه وراتّ ٱو هللا م ّمنکعلي  
ريّاً إّن ربّي بما تع ملون محيطٌ  ظه 

م  کانتکمعلٰى  ملوا  ع  ٱ ويا قو م  92
إنّي عامٌل سو ف تع لمون من يأ تيه 

زيه ومن  هو   اذبٌ کعذاٌب يخ 
  93م  رقيٌب کتقبوا  إنّي معر  ٱو

 أم رنا نّجي نا شعي باً   جا ولّما
مٍة مّ  معهوا  امن ذين لّ ٱو نّا برح 

صّي حة لٱ ذين ظلموا  لّ ٱ وأخذت
  94فأص بحوا  في ديارهم  جاثمين 

نو ا  فيها أک بع داً  الأن لّم  يغ 
ين  ولقد    95ما بعدت  ثمود کلّمد 
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وسل طاٍن بئاياتنا  موسىٰ أر سل نا 
 فر عو ن وملئهإلٰى   96ّمبيٍن 

بعوا  أم ر فر عو ن وما أم ر تّ ٱفـ
 يق دم قو مه يو م  97فر عو ن برشيٍد 

 نّار وبئ سلٱ قيامة فأو ردهمل  ٱ
وأت بعوا  في   98مو رود ل  ٱ ور دل  ٱ

 قيامة بئ سل  ٱ لع نًة ويو م هـٰذه
  من  أنبا کذال  99مر فود ل  ٱ رّف دلٱ
ٌم ائمن ها ق کنقصّه علي  ٰى قرل  ٱ

 نکولٰـ وما ظلم ناهم    100وحصيٌد 
نت  عن هم     ظلموا  أنفسهم  فما أغ 

عون من دونلّ ٱ لهتهما من  هللا تي يد 
وما زادوهم   کأم ر ربّ   جا ّمالّ   شي  

ذ ربّ  کذالکو  101غي ر تت بيٍب   کأخ 
وهي ظالمٌة إّن ٰى قرل  ٱ إذا أخذ

ذه أليٌم شديٌد   کذالإّن في   102أخ 
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خرة ئال  ٱ يًة لّمن  خاف عذابئال
موٌع لّه کذال  کذالنّاس ولٱ يو ٌم ّمج 

هوٌد  إاّل وما نؤّخره   103يو ٌم ّمش 
لّم کت اليو م يأ ت   104ْلجٍل ّمع دوٍد 

ٌس  بإذ نه فمن هم  شقيٌّ وسعيٌد إاّل نف 
نّار لٱ ذين شقوا  ففيلّ ٱ فأّما  105

  106لهم  فيها زفيٌر وشهيٌق 
 ّسماواتلٱ خالدين فيها ما دامت

 کإّن ربّ  کربّ   شا ماإاّل ر ض ْل  ٱو
ذين لّ ٱ وأّما  107فّعاٌل لّما يريد 

جنّة خالدين فيها ما ل  ٱ سعدوا  ففي
  شا ماإاّل ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ دامت
ذوٍذ   عطا کربّ   کت الف  108غي ر مج 

ما   هـٰؤالفي مر يٍة ّمّما يع بد 
باؤهم ّمن ا  ما يع بدکإاّل يع بدون 

قب ل وإنّا لموفّوهم  نصيبهم  غي ر 
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ى موس اتي نا ولقد    109منقوصٍ 
لمٌة ک التلف فيه ولو  خ  ٱفـ تابکل  ٱ

لقضي بي نهم  وإنّهم   کسبقت  من رّبّ 
اًل ـکوإّن   110ّمن ه مريٍب  کلفي ش

مالهم  إنّه  کلّّما ليوفّينّهم  ربّ  أع 
تقم  س  ٱفـ  111بما يع ملون خبيٌر 

تط غو ا   الو کما أمر ت ومن تاب معک
 الو  112إنّه بما تع ملون بصيٌر 

 مکفتمسّ  ذين ظلموا  لّ ٱى إل نوا  کتر  
من   هللا م ّمن دونکنّار وما للٱ

 وأقم  113تنصرون  الثّم   أو ليا
 نّهار وزلفاً ّمنلٱ طرفي صّلٰوةلٱ
هب نل  ٱ لّي ل إنّ لٱ ّسـيّئات لٱ حسنات يذ 

بر  ص  ٱو  114رين کللّذاٰى رکذ کذال
ر ال هللا فإنّ  سنين ل  ٱ يضيع أج    115مح 
م  کقرون من قب لل  ٱ ان منک الفلو  
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 فساد فيل  ٱ لوا  بقيٍّة ين هو ن عنأو  
ر ض ٱ  ّمّمن  أنجي نا من هم  اًل قليإاّل ْل 
ذين ظلموا  ما أت رفوا  لّ ٱ بعتّ ٱو

رمين کفيه و ان کوما   116انوا  مج 
ل کربّ  لها ٰى قرل  ٱ کليه  بظل ٍم وأه 

 لجعل کربّ   شا ولو    117مص لحون 
يزالون  النّاس أّمًة واحدًة ولٱ

تلفين   کمن رّحم ربّ اّل إ  118مخ 
 کلمة ربّ کخلقهم  وتّمت   کذالول
نّاس لٱو جنّةل  ٱ جهنّم منم ألّن ْل

معين  من   کنّقّص علي  اًل ـکو  119أج 
 کرّسل ما نثبّت به فؤادلٱ  أنبا
ٰى رکحّق ومو عظٌة وذل  ٱ هـٰذهفي  ک وجا

 الوقل لّلّذين   120لل مؤ منين 
م  إنّا کانتکمعلٰى  ملوا  ع  ٱ يؤ منون

إنّا وا  تظرنٱو  121ملون عا
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 ّسماواتلٱ غي بّلّل و  122منتظرون 
 لّهکم ر ْل  ٱ ر ض وإلي ه ير جعْل  ٱو
ه وتوع  ٱفـ  کل  علي ه وما ربّ کبد 

  123بغافٍل عّما تع ملون 

 سوره يوسف 12 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

  1مبين ل  ٱ تابکل  ٱ ايات  کالر تل  
م  کاً لّعلّ اً عربيّ ان قر  إنّا أنزل ناه 

ن نقّص علي    2تع قلون  سن کنح   أح 
 هـٰذا کقصص بما أو حي نا إلي  ل  ٱ
 نت من قب له لمنکوإن  ان قر  ل  ٱ
إذ  قال يوسف ْلبيه   3غافلين ل  ٱ

 باً کو  کيا أبت إنّي رأي ت أحد عشر 
قمر رأي تهم  لي ساجدين ل  ٱو ّشم سلٱو
علٰى  کتق صص  رؤ يا القال يا بنّي   4
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وت  ي داً إنّ ک کيدوا  لکيف کإخ 
  5نسان عدوٌّ ّمبيٌن لإل   ّشي طانلٱ
تبي کذالکو من  کويعلّم کربّ  کيج 

 کحاديث ويتّم نع مته علي  ْل  ٱ تأ ويل
علٰى  ما أتّمهاکيع قوب ال  ٰى وعل
حاق إّن  کأبوي   من قب ل إب راهيم وإس 
ان في کلّقد    6يٌم کعليٌم ح کربّ 

وته    7 لّلّسائلين اياتٌ  يوسف وإخ 
إلٰى  إذ  قالوا  ليوسف وأخوه أحبّ 

ن عص بٌة إّن أبانا  أبينا منّا ونح 
 تلوا  يوسف أوق  ٱ  8ٍل ّمبيٍن اللفي ض

ل لط  ٱ ه أبيکرحوه أر ضاً يخ  م  کم  وج 
  9ونوا  من بع ده قو ماً صالحين کوت

تق تلوا  يوسف  الٌل ّمن هم  ائقال ق
جّب يل تقط ه ل  ٱ غيابتوأل قوه في 

  10نتم  فاعلين کيّارة إن سّ لٱ بع ض
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 منّاتأ   ال کقالوا  يا أبانا ما ل
  11يوسف وإنّا له لناصحون علٰى 

أر سل ه معنا غداً ير تع  ويل عب  وإنّا 
زنني   12له لحافظون  قال إنّي ليح 

هبوا  به وأخاف أن يأ    لهکأن تذ 
  13ّذئ ب وأنتم  عن ه غافلون لٱ

عص بٌة ّذئ ب ونح ن لٱ لهکقالوا  لئن  أ
فلّما ذهبوا    14إنّا إذاً لّخاسرون 

علوه في  معوا  أن يج   غيابتبه وأج 
جّب وأو حي نا إلي ه لتنبّئنّهم ل  ٱ

عرون  الوهم   هـٰذابأم رهم     15يش 
  16ون کيب    أباهم  عشاوا   اوج

تبق  قالوا  يا أبانا إنّا ذهب نا نس 
 لهکنا يوسف عند متاعنا فأکوتر
نا ولو  بمؤ مٍن لّ  ئ ب وما أنتذّ لٱ
علٰى وا   اجو  17نّا صادقين ک
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م  کذبٍ قال بل  سوّلت  لکقميصه بدٍم 
 هللاو م  أم راً فصب ٌر جميلٌ کأنفس

تعانل  ٱ  جاو  18ما تصفون علٰى  مس 
ٰى سيّارٌة فأر سلوا  واردهم  فأد ل ت  

ر ٌم الغ هـٰذاٰى دل وه قال يا بش 
عليٌم بما  هللاو وأسرّوه بضاعةً 

سٍ   19ون يع مل وشرو ه بثمٍن بخ 
 انوا  فيه منکدراهم مع دودٍة و

تراه ش  ٱ ذيلّ ٱ وقال  20زّاهدين لٱ
ٰى رمي مث واه عسکم رأته أٱلـمن ّمص ر 

 کذالکأن ينفعنا أو  نتّخذه ولداً و
ر ض ٱ ليوسف في نّاکم ولنعلّمه من ْل 

أم ره علٰى  غالبٌ  هللاو حاديثْل  ٱ تأ ويل
  21يع لمون  النّاس لٱ ثرکأ نّ کولٰـ 

ماً که حاتي نا ولّما بلغ أشّده 
زي کذالکوعل ماً و سنين ل  ٱ نج    22مح 
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تي هو في بي تها عن لّ ٱ وراودت ه
 کب واب وقالت  هي ت لْل  ٱ نّف سه وغلّقت
سن مث واي  هللا قال معاذ إنّه ربّي أح 

ولقد    23ظّالمون لٱ يف لح الإنّه 
ا  أن رّ  الهّمت  به وهّم بها لو  

  ّسولٱ لنص رف عن ه کذالکر هان ربّه ب
شال  ٱو  إنّه من  عبادنا  فح 
باب ل  ٱ تبقاس  ٱو  24مخ لصين ل  ٱ

وقّدت  قميصه من دبٍر وأل فيا سيّدها 
من  أراد   باب قالت  ما جزال  ٱى لد

ل جن أو  عذاٌب إاّل اً  سو کبأه  أن يس 
قال هي راودت ني عن   25أليٌم 

ان کلها إن نّف سي وشهد شاهٌد ّمن  أه  
 قميصه قّد من قبٍل فصدقت  وهو من

ان قميصه قّد کوإن    26اذبين کل  ٱ
صّادقين لٱ ذبت  وهو منکمن دبٍر ف



361 

 

قميصه قّد من دبٍر رأٰى  فلّما  27
ّن عظيٌم کي دکّن إّن کي دکقال إنّه من 

رض  عن    28 تغ فري س  ٱو هـٰذايوسف أع 
  29خاطئين ل  ٱ نت منک کإنّ  کلذنب

 رأةم  ٱ مدينةل  ٱ وٌة فيوقال نس  
عزيز تراود فتاها عن نّف سه قد  ل  ٱ

ٍل الشغفها حبّاً إنّا لنراها في ض
رهّن کفلّما سمعت  بم  30ّمبيٍن 

تدت  له  و ئاً کّن متّ أر سلت  إلي هّن وأع 
 يناً وقالتکّل واحدٍة ّمن هّن سکتت  ا
بر نه کرج  علي هّن فلّما رأي نه أخ  ٱ

ما ّلّل  ن حاشوقطّع ن أي ديهّن وقل  
  31ريٌم ک کملإاّل  هـٰذابشراً إن   هـٰذا

ذي لم تنّني فيه لّ ٱّن کذالقالت  ف
تع صم س  ٱراودتّه عن نّف سه فـ ولقد  

جنّن ا  ولئن لّم  يف عل  ما مره ليس 
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 قال ربّ   32صّاغرين لٱ وناً ّمنکولي
عونني إلي ه لٱ ن أحّب إلّي مّما يد  ّسج 
أص ب إلي هّن  ي دهنّ کتص رف  عنّي إاّل و
تجاب س  ٱفـ  33جاهلين ل  ٱ ن ّمنکوأ

 ي دهّن إنّه هوکله ربّه فصرف عن ه 
ثّم بدا لهم   34عليم ل  ٱ ّسميعلٱ

جننّه يات ئال  ٱ ّمن بع د ما رأوا   ليس 
ن لٱ ودخل معه  35حيٍن ٰى حتّ  ّسج 

قال أحدهما إنّي أراني  فتيان
صر خم راً وقال خر إنّي ئال  ٱ أع 
مل فو    لکق رأ سي خب زاً تأ  أراني أح 

طّي ر من ه نبّئ نا بتأ ويله إنّا لٱ
سنين ل  ٱ من کنرا  القال   36مح 
ما کنبّأ تإاّل ما طعاٌم تر زقانه کيأ تي

ما کذال ماکبتأ ويله قب ل أن يأ تي
ت ملّة قو ٍم کمّما علّمني ربّي إنّي تر
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هم  ل ئاخرة ٱبـ وهمّلّل ٱبـ يؤ منوناّل 
ي  ابا  ملّةبع ت تّ ٱو  37افرون ک

حاق ويع قوب ما  ان کإب راهيم وإس 
ر  کذال  من شي  ّلّل ٱبـ کلنا أن نّش 

 نّ کولٰـ نّاس لٱى علي نا وعل هللا من فض ل
يا   38رون کيش   النّاس لٱ ثرکأ

نلٱ صاحبي ر باٌب ّمتفرّقون خي ٌر أ  ّسج 
ما   39قّهار ل  ٱ واحدل  ٱ هللا أم

ماإاّل تع بدون من دونه    أس 
 م ّما أنزلکؤابا و ها أنتم  سّمي تمو

ّلّل إاّل م کحل  ٱ بها من سل طاٍن إن هللا
 کذالإيّاه إاّل تع بدوا  اّل أمر أ

 النّاس لٱ ثرکأ نّ کولٰـ قيّم ل  ٱ ّدينلٱ
ن أّما لٱ يا صاحبي  40يع لمون  ّسج 

قي ربّه خم راً وأّماکأحد  ما فيس 
طّي ر من لٱ لکخر فيص لب فتأ  ئال  ٱ
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ذي فيه لّ ٱ م رْل  ٱ رّأ سه قضي
تف تيان  وقال للّذي ظّن أنّه   41تس 
 کر ني عند ربّ کذ  ٱ ناجٍ ّمن هما

 ر ربّه فلبث فيکّشي طان ذلٱ فأنساه
ن بض ع سنين لٱ  کملل  ٱ وقال  42ّسج 

لهّن کسب ع بقراتٍ سماٍن يأ  ٰى إنّي أر
ٍر وأخر السب ٌع عجاٌف وسب ع سنب تٍ خض 

مأل أف توني في ل  ٱ يابساتٍ يا أيّها
 43نتم  للرّؤ يا تع برون کياي إن رؤ  
ن القالوا  أض غاث أح    ٍم وما نح 

 وقال  44م بعالمين الح  ْل  ٱ بتأ ويل
ر بع د أّمٍة کدّ ٱو ذي نجا من همالّ ٱ

  45م بتأ ويله فأر سلون کأنا  أنبّئ
صّّديق أف تنا في سب ع لٱ يوسف أيّها

لهّن سب ٌع عجاٌف کبقراتٍ سماٍن يأ  
ٍر وأخر يابساتٍ تٍ خالوسب ع سنب ض 
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نّاس لعلّهم  لٱى إل لّعلّي أر جع
قال تز رعون سب ع سنين   46يع لمون 

دأباً فما حصدتّم  فذروه في سنبله 
ثّم يأ تي   47لون کّمّما تأ  اًل قليإاّل 

ل ن ما کسب ٌع شداٌد يأ   کذالمن بع د 
ّمّما تح صنون اًل قليإاّل قّدم تم  لهّن 

عاٌم  کالذثّم يأ تي من بع د   48
  49نّاس وفيه يع صرون لٱ فيه يغاث

 ه جا توني به فلّمائ  ٱ کملل  ٱ وقال
 کربّ إلٰى  جع  ر  ٱ رّسول قاللٱ
وةلٱ أل ه ما بالس  ٱفـ ـٰتي ٱ نّس  لّ

ي دهّن عليٌم کقطّع ن أي ديهّن إّن ربّي ب
ّن إذ  راودتّّن کقال ما خط ب  50

ما ّلّل  يوسف عن نّف سه قل ن حاش
 رأةم  ٱ قالت  من سوعلم نا علي ه 

حّق أنا  ل  ٱ حص حصن ئال  ٱ عزيزل  ٱ
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 راودتّه عن نّف سه وإنّه لمن
ليع لم أنّي لم   کذال  51صّادقين لٱ

دي  ال هللا غي ب وأنّ ل  ٱبـ أخن ه  ي دکيه 
 وما أبرّئ نف سي إنّ   52خائنين ل  ٱ
ما رحم إاّل   ّسولٱبـ نّف س ْلّمارةٌ لٱ

 وقال  53إّن ربّي غفوٌر رّحيٌم  ربّي
لص ه لنف سي ئ  ٱ کملل  ٱ تخ  توني به أس 

يو م لدي نا ل  ٱ کلّمه قال إنّ کفلّما 
علٰى  عل نيج  ٱ قال  54أميٌن  ينٌ کم
ر ض ٱ نائخز   55إنّي حفيظٌ عليٌم ْل 
ر ض ٱ ليوسف في نّاکم کذالکو يتبوّأ ْل 

متنا من   من ها حي ث يشا نصيب برح 
ر الو  نّشا سنين ل  ٱ نضيع أج    56مح 
روْل وا  امن خي ٌر لّلّذين خرة ئال  ٱ ج 
وة   جاو  57انوا  يتّقون کو إخ 

يوسف فدخلوا  علي ه فعرفهم  وهم  له 
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ولّما جّهزهم بجهازهم    58رون کمن
 الم  أکم ّمن  أبيکتوني بأخٍ لّ ئ  ٱ قال

 ي ل وأنا  خي رکل  ٱ ترو ن أنّي أوفي
فإن لّم  تأ توني به   59منزلين ل  ٱ
  60تق ربون  الندي وم  عکي ل لک الف

قالوا  سنراود عن ه أباه وإنّا 
 وقال لفت يانه  61لفاعلون 

علوا  بضاعتهم  في رحالهم  لعلّهم  ج  ٱ
لهم  إلٰى  قلبوا  نٱ يع رفونها إذا أه 
وا  عفلّما رج  62لعلّهم  ير جعون 

أبيهم  قالوا  يا أبانا منع إلٰى 
تل  کي ل فأر سل  معنا أخانا نکل  ٱ منّا
  قال هل    63ا له لحافظون وإنّ 
علٰى  م  کما أمنتکإاّل م  علي ه کمنا

خي ٌر حافظاً وهو  ّللّ ٱفـ أخيه من قب ل
ولّما فتحوا    64رّاحمين لٱ أر حم
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متاعهم  وجدوا  بضاعتهم  ردّت  إلي هم  
 هـٰذهقالوا  يا أبانا ما نب غي 

لنا  بضاعتنا ردّت  إلي نا ونمير أه 
فظ أخانا ونز داد ي ل بعيٍر ک ونح 

قال لن  أر سله   65ي ٌل يسيٌر ک کذال
 هللا تؤ تون مو ثقاً ّمنٰى م  حتّ کمع

  م  فلّماکأن يحاط بإاّل لتأ تنّني به 
ما نقول علٰى  هللا تو ه مو ثقهم  قالا
خلوا   الوقال يا بنّي   66يٌل کو تد 

خلوا  من  أب وابٍ د  ٱو من بابٍ واحدٍ 
ني عن من  هللا نم مّ کّمتفرّقٍة وما أغ 

ل ت کعلي ه توّلّل إاّل م کحل  ٱ إن  شي  
  67لون کمتول  ٱ لکوعلي ه فل يتو

ولّما دخلوا  من  حي ث أمرهم  أبوهم 
  من شي   هللا ان يغ ني عن هم ّمنکّما 
حاجًة في نف س يع قوب قضاها إاّل 
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 نّ کولٰـ وإنّه لذو عل ٍم لّما علّم ناه 
ولّما   68يع لمون  النّاس لٱ ثرکأ
إلي ه أخاه ٰى وا  يوسفعلٰى  خلوا  د

تب تئس  بما  الف کقال إنّي أنا  أخو
فلّما جّهزهم   69انوا  يع ملون ک

ل لٱ بجهازهم  جعل ّسقاية في رح 
عير ل  ٱ أخيه ثّم أذّن مؤذٌّن أيّتها

قالوا  وأق بلوا    70م  لسارقون کإنّ 
قالوا    71علي هم ّماذا تف قدون 

به   جا ولمن کملل  ٱ نف قد صواع
  72حم ل بعيٍر وأنا  به زعيٌم 

لقد  علم تم ّما جئ نا ّلّل ٱتـ قالوا  
ر ض ٱ لنف سد في نّا سارقين کوما ْل 

نتم  کؤه إن جزاقالوا  فما   73
ؤه من وجد جزاقالوا    74اذبين ک

له فهو جزاؤه  زي کذالکفي رح   نج 
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فبدأ بأو عيتهم  قب ل   75ظّالمين لٱ
  رجها من وعاتخ  س  ٱ أخيه ثمّ   وعا

نا ليوسف ما ک کذالکأخيه  ان کد 
أن إاّل  کملل  ٱ ليأ خذ أخاه في دين

وفو ق   ن نّشانر فع درجاتٍ مّ  هللا  يشا
قالوا  إن   76ّل ذي عل ٍم عليٌم ک

رق  فقد  سرق أٌخ لّه من قب ل  يس 
فأسرّها يوسف في نف سه ولم  يب دها 

لمأ هللاو اناً کلهم  قال أنتم  شرٌّ مّ   ع 
 قالوا  يا أيّها  77ما تصفون ب
بيراً کعزيز إّن له أباً شي خاً ل  ٱ

 من کانه إنّا نراکفخذ  أحدنا م
سنين ل  ٱ أن  هللا قال معاذ  78مح 

نا متاعنا عنده إاّل نّأ خذ  من وجد 
 فلّما  79إنّـا إذاً لّظالمون 

تي أسوا  من ه خلصوا  نجيّاً قال س  ٱ
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قد   م  کبيرهم  ألم  تع لموا  أّن أباک
ومن قب ل  هللا م ّمو ثقاً ّمنکأخذ علي  

 ر ضْل  ٱ ما فرّطتم  في يوسف فلن  أب رح
لي  هللا مکيأ ذن لي أبي أو  يح  حتّٰى 

 جعوا  ر  ٱ  80مين کحال  ٱ وهو خي ر
 م  فقولوا  يا أبانا إنّ کأبيإلٰى 

نا  کنب  ٱ بما إاّل سرق وما شهد 
  81نّا لل غي ب حافظين کعلم نا وما 

 نّا فيهاکتي لّ ٱ قر يةل  ٱ ألس  ٱو
تي أق بل نا فيها وإنّا لّ ٱ عي رل  ٱو

م  کقال بل  سوّلت  ل  82لصادقون 
أن  هللاى م  أم راً فصب ٌر جميٌل عسکأنفس

 عليمل  ٱ يأ تيني بهم  جميعاً إنّه هو
عن هم  وقال يا ٰى وتولّ   83يم کحل  ٱ

 يّضت  عي ناه منب  ٱو يوسفعلٰى ٰى أسف
ّلّل ٱتـ قالوا    84 ظيمٌ کحز ن فهو ل  ٱ
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ون حرضاً أو  کتٰى ر يوسف حتّ کتف تأ تذ  
 قال إنّما  85ين کهالل  ٱ ون منکت
لم من هللاى إل بثّي وحز ني ا  وکش  أ  وأع 
 يا بنيّ   86تع لمون  الما  هللا
هبوا  فتحّسسوا  من يوسف وأخيه ذ  ٱ
يي أس  الإنّه  هللا تي أسوا  من رّو ح الو

  87افرون کل  ٱ قو مل  ٱإاّل  هللا من رّو ح
 فلّما دخلوا  علي ه قالوا  يا أيّها

لنال  ٱ ّضرّ وجئ نا لٱ عزيز مّسنا وأه 
ي ل کل  ٱ ببضاعٍة ّمز جاٍة فأو ف لنا

زي هللا وتصّدق  علي نا إنّ   يج 
قال هل  علم تم ّما   88متصّدقين ل  ٱ

فعل تم بيوسف وأخيه إذ  أنتم  
ْلنت يوسف  کقالوا  أإنّ   89جاهلون 

 هللا أخي قد  منّ  هـٰذال أنا  يوسف وقا
 ال هللا علي نا إنّه من يتّق ويص بر  فإنّ 
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ر سنين ل  ٱ يضيع أج   قالوا    90مح 
نّا کعلي نا وإن  هللا کثرا  لقد  ّلّل ٱتـ

 مکيب علي  تث ر القال   91لخاطئين 
 م  وهو أر حمکل هللا يو م يغ فرل  ٱ
 هـٰذاهبوا  بقميصي ذ  ٱ  92رّاحمين لٱ

ه أبي يأ ت بصيراً علٰى  قوهفأل   وج 
ل معين کوأ توني بأه  ولّما   93م  أج 

عير قال أبوهم  إنّي ْلجد ل  ٱ فصلت
  94أن تفنّدون  الريح يوسف لو  

قديم ل  ٱ کلاللفي ض کإنّ ّلّل ٱتـ قالوا  
 بشير أل قاهل  ٱ  جا فلّما أن  95

ههعلٰى  تّد بصيراً قال ألم  ر  ٱفـ وج 
لم کأقل لّ   الما  هللا منم  إنّي أع 

 قالوا  يا أبانا  96تع لمون 
نّا کتغ فر  لنا ذنوبنا إنّا س  ٱ

تغ فر ل  97خاطئين  م  کقال سو ف أس 
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  98رّحيم لٱ غفورل  ٱ إنّه هو ربّي
إلي ه ٰى وا  يوسفعلٰى  فلّما دخلوا  
  هللا  شا خلوا  مص ر إند  ٱ أبوي ه وقال

عر ش ل  ٱى عل ورفع أبوي ه  99منين ا
 هـٰذاله سّجداً وقال يا أبت وخرّوا  

تأ ويل رؤ ياي من قب ل قد  جعلها 
سن ب رجني ربّي حّقاً وقد  أح  ي إذ  أخ 

نلٱ من و من ل  ٱ م ّمنکب  جاو ّسج  بد 
ّشي طان بي ني وبي ن لٱ بع د أن نّزغ

وتي إّن ربّي لطيٌف لّما يشا إنّه   إخ 
  رّب قد    100يم کحل  ٱ عليمل  ٱ هو
وعلّم تني من  کمل  ل  ٱ تي تني منا

 ّسماواتلٱ حاديث فاطرْل  ٱ تأ ويل
 ّدنيالٱ ر ض أنت وليّي فيْل  ٱو
لماً وأل حق نيئال  ٱو  خرة توفّني مس 
  من  أنبا کذال  101صّالحين لٱبـ
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نت لدي هم  کوما  کغي ب نوحيه إلي  ل  ٱ
معوا  أم رهم  وهم  يم     102رون کإذ  أج 

نّاس ولو  حرص ت لٱ ثرکوما أ
ألهم  علي ه   103بمؤ منين  وما تس 

ٍر إن  هو  ٌر لّل عالمين کذإاّل من  أج 
 ّسماواتلٱ في ايةٍ   أيّن ّمنکو  104

ر ض يمرّون علي ها وهم  عن ها ْل  ٱو
 ثرهم  کوما يؤ من أ  105مع رضون 

رإاّل ّلّل ٱبـ منوا  أفـأ  106ون کوهم ّمش 
أو   هللا أن تأ تيهم  غاشيٌة ّمن  عذاب

 الغ تًة وهم  ّساعة بلٱ تأ تيهم
عرون   ا  سبيلي أد عو هـٰذهقل    107يش 

بعني تّ ٱ بصيرٍة أنا  ومنعلٰى  هللاى إل
رل  ٱ وما أنا  من هللا وسب حان ين کمش 

إاّل  کوما أر سل نا من قب ل  108
لاًل رجا ٰى قرل  ٱ نّوحي إلي هم ّمن  أه 
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ر ض ٱ أفلم  يسيروا  في فينظروا  ْل 
لهم  ذين من قب  لّ ٱ ان عاقبةکي ف ک

 و ا  قتّ ٱ خي ٌر لّلّذينخرة ئال  ٱ ولدار
 تي أسس  ٱ إذاٰى حتّ   109تع قلون  الأف
 جا ذبوا  کرّسل وظنّوا  أنّهم  قد  لٱ

يردّ  الو  هم  نص رنا فنّجي من نّشا
رمين ل  ٱ قو مل  ٱ بأ سنا عن   110مج 

 ان في قصصهم  عب رٌة ّْلو ليکلقد  
 نکولٰـ ٰى ان حديثاً يف ترکل باب ما ْل  ٱ

 لّ کذي بي ن يدي ه وتف صيل لّ ٱ تص ديق
مًة لّقو ٍم يؤ منون   شي     111وهًدى ورح 

 رعدلٱ سوره 13 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

لّذي ٱو تابکل  ٱ ايات  کالمر تل  
 نّ کولٰـ حّق ل  ٱ کمن رّبّ  کأنزل إلي  
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ذي لّ ٱ هللا  1يؤ منون  النّاس لٱ ثرکأ
ها ّسماوات بغي ر عمٍد ترو نلٱ رفع
 ّشم سلٱ عر ش وسّخرل  ٱى علٰى توس  ٱ ثمّ 
ري ْلجٍل ّمسمًّى يدبّرکقمر ل  ٱو  لٌّ يج 
  بلقا مکلعلّ يات ئال  ٱ م ر يفصّلْل  ٱ
 ذي مدّ لّ ٱ وهو  2م  توقنون کربّ 
ر ض وجعل فيها رواسي وأن هاراً ْل  ٱ

 ثّمرات جعل فيها زو جي نلٱ لّ کومن 
نّهار إّن في لٱ لّي للٱ ني ن يغ شيث  ٱ

  3رون کلّقو ٍم يتف ياتٍ ئال کذال
ر ض ٱ وفي قطٌع ّمتجاوراٌت وجنّاٌت ّمن  ْل 

نابٍ وزر ٌع ونخيٌل صن واٌن وغي ر  أع 
ق واحٍد ونفّضل   بماٰى صن واٍن يس 

ضٍ فيعلٰى  بع ضها ل إّن في کْل  ٱ بع 
وإن   4لّقو ٍم يع قلون  ياتٍ ئال کذال

نّا تراباً کتع جب  فعجٌب قو لهم  أئذا 
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ذين لّ ٱ کأو لـٰئخل قٍ جديٍد  أئنّا لفي
ل في الغ  ْل  ٱ کأو لـٰئفروا  بربّهم  وک

ناقهم  و نّار هم  لٱ أص حاب کأو لـٰئأع 
تع جلون  5فيها خالدون   کويس 

حسنة وقد  خلت  من ل  ٱ ّسيّئة قب للٱبـ
لذو مغ فرٍة  کت وإّن ربّ المثل  ٱ قب لهم
 لشديد کظل مهم  وإّن ربّ علٰى  لّلنّاس

فروا  کذين لّ ٱ ويقول  6عقاب ل  ٱ
ّمن رّبّه إنّما  ايةٌ   أنزل علي ه اللو  

 هللا  7ّل قو ٍم هاٍد کأنت منذٌر ول
مل   وما تغيضٰى ّل أنثکيع لم ما تح 

عنده   ّل شي  کر حام وما تز داد وْل  ٱ
 ّشهادةلٱو غي بل  ٱ عالم  8بمق داٍر 

م ّمن  کّمن  سوا  9متعال ل  ٱ بيرکل  ٱ
به ومن  هو  قو ل ومن جهرل  ٱ أسرّ 

فٍ  تخ    10نّهار لٱبـ لّي ل وساربٌ لٱبـ مس 
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له معّقباٌت ّمن بي ن يدي ه ومن  خل فه 
فظونه من  أم ر يغيّر  ال هللا إنّ  هللا يح 

يغيّروا  ما بأن فسهم  ٰى ما بقو ٍم حتّ 
مردّ  الفا  سو بقو مٍ  هللا وإذا أراد

  11 لٍ او له وما لهم ّمن دونه من
ر ق خو فاً وطمعاً بل  ٱ مکذي يريلّ ٱ هو

 ويسبّح  12ثّقال لٱ ّسحابلٱ وين شئ
د بحم دهلٱ ة من  خيفته کئالمل  ٱو رّع 

  صّواعق فيصيب بها من يشالٱ وير سل
 وهو شديد هللا وهم  يجادلون في

وة  13محال ل  ٱ ذين لّ ٱو حقّ ل  ٱ له دع 
عون من دونه  تجيبون لهم  اليد  يس 

  مال  ٱى إل ّفي هکباسط کإاّل   بشي  
ليب لغ فاه وما هو ببالغه وما 

ّلّل و  14ٍل الفي ضإاّل افرين کل  ٱ  دعا
جد من في ر ض طو عاً ْل  ٱو ّسماواتلٱ يس 
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صال ئال  ٱو غدوّ ل  ٱبـ لهمالر هاً وظکو
 ر ض قلْل  ٱو ّسماواتلٱ قل  من رّبّ   15
تم ّمن دونه أو لياٱـقل  أف هللا   تّخذ 
ل  ضرّاً ق الون ْلنفسهم  نف عاً وکيم ل ال

توي مْل  ٱ هل  يس  بصير أم  هل  ل  ٱوٰى ع 
توي  نّور أم  جعلوا  لٱو ظّلماتلٱ تس 

 خل قه فتشابهکخلقوا    اکشرّلّل 
  ّل شي  کخالق  هللا خل ق علي هم  قلل  ٱ

 أنزل من  16قّهار ل  ٱ واحدل  ٱ وهو
 فسالت  أو ديٌة بقدرها  ما  ّسمالٱ
ّسي ل زبداً رّابياً ومّما لٱ تملح  ٱفـ

  تغاب  ٱ نّارلٱ علي ه في يوقدون
 کذالکحل يٍة أو  متاعٍ زبٌد ّمث له 

زّبد لٱ باطل فأّمال  ٱو حقّ ل  ٱ هللا يض رب
نّاس لٱ وأّما ما ينفع  فيذ هب جفا

ر ض ٱ ث فيکفيم    هللا يض رب کذالکْل 



381 

 

تجابوا  س  ٱ للّذين  17م ثال ْل  ٱ
نل  ٱ لربّهم ذين لم  لّ ٱوٰى حس 

تجيبوا  له لو  أّن لهم مّ   ا فييس 
ر ض ٱ تدو ا  ف  ٱلـ جميعاً ومث له معهْل 

حساب ل  ٱ  لهم  سو کأو لـٰئبه 
  18مهاد ل  ٱ ومأ واهم  جهنّم وبئ س

من  کأفمن يع لم أنّما أنزل إلي  
مکحّق ل  ٱ کربّ  ر کإنّما يتذٰى من  هو أع 

ذين يوفون لّ ٱ  19ل باب ْل  ٱ أو لوا  
د   20ميثاق ل  ٱ نقضوني الو هللا بعه 

به أن  هللا يصلون ما أمرذين لّ ٱو
شو ن ربّهم  ويخافون سو   يوصل ويخ 

  تغاب  ٱ ذين صبروا  لّ ٱو  21حساب ل  ٱ
ه ربّهم  وأقاموا    صّلٰوةلٱ وج 

نيًة الوأنفقوا  مّما رزق ناهم  سرّاً وع
ر  کأو لـٰئ ّسيّئةلٱ حسنةل  ٱبـ ون ويد 
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ٍن   22ّدار لٱى لهم  عق ب جنّات عد 
خلونها ومن  صلح من   بائهم  ا  يد 
ة کئالمل  ٱو وأز واجهم  وذرّيّاتهم  
خلون علي هم ّمن  ٌم الس  23ّل بابٍ کيد 

ى م بما صبر تم  فنع م عق بکعلي  
دلّ ٱو  24ّدار لٱ  هللا ذين ينقضون عه 

 هللا من بع د ميثاقه ويق طعون ما أمر
ر ضٱ به أن يوصل ويف سدون في  ْل 

  لّع نة ولهم  سولٱ لهم کأو لـٰئ
  رّز ق لمن  يشالٱ يب سط هللا  25ّدار لٱ

ّدن يا لٱ حياةل  ٱبـ در وفرحوا  ويق  
خرة ئال  ٱ ّدن يا فيلٱ حياةل  ٱ وما
فروا  کذين لّ ٱ ويقول  26متاٌع إاّل 
ّمن رّبّه قل   ايةٌ   أنزل علي ه اللو  
دي إلي ه من    يضّل من يشا هللا إنّ  ويه 

وتط مئّن وا  امن ذين لّ ٱ  27أناب 
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 تط مئنّ  هللا رکبذ الأ هللا رکقلوبهم بذ
 وعملوا  وا  امن ذين لّ ٱ  28قلوب ل  ٱ
ن مٰى صّالحات طوبلٱ   29بٍ ئالهم  وحس 
في أّمٍة قد  خلت  من  کأر سل نا کذالک

لّذي ٱ علي هم ا  قب لها أمٌم لّتت لو
مـن لٱبـ فرونکوهم  ي کأو حي نا إلي   رّح 
هو علي ه إاّل  إلـٰه ال قل  هو ربّي

 قر  ولو  أّن   30متاب  ل ت وإلي هکتو
 جبال أو  قطّعت  بهل  ٱ اً سيّرت  بهان
ّلّلّ  بلٰى مو تل  ٱ لّم بهکر ض أو  ْل  ٱ
 ذين لّ ٱ م ر جميعاً أفلم  يي أسْل  ٱ

نّاس لٱى لهد هللا  أن لّو  يشاوا  امن
فروا  کذين لّ ٱ يزال الجميعاً و

تصيبهم بما صنعوا  قارعٌة أو  تحّل 
دٰى قريباً ّمن دارهم  حتّ   هللا يأ تي وع 

لف ال هللا إنّ   ولقد  31ميعاد ل  ٱ يخ 
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زئ برسٍل ّمن قب لس  ٱ فأم لي ت  کته 
تهم  فکللّذين  ان کي ف کفروا  ثّم أخذ 
ّل کعلٰى  مٌ ائأفمن  هو ق  32عقاب 

سٍ بما  قل    اکشرّلّل  سبت  وجعلوا  کنف 
 يع لم في السّموهم  أم  تنبّئونه بما 

ر ض ٱ قو ل بل  زيّن ل  ٱ أم بظاهٍر ّمنْل 
 رهم  وصّدوا  عنکفروا  مکللّذين 

فما له من   هللا ّسبيل ومن يض لللٱ
 حياةل  ٱ لّهم  عذاٌب في  33هاٍد 

أشّق وما خرة ئال  ٱ ّدن يا ولعذابلٱ
 جنّةل  ٱ ّمثل  34من واقٍ  هللا لهم ّمن

تهال  ٱ تي وعدلّ ٱ ري من تح   متّقون تج 
 کٌم وظلّها تل  ائلها دکن هار أْل  ٱ

ى وّعق ب و ا  قتّ ٱ ذينلّ ٱى عق ب
 ذين لّ ٱو  35نّار لٱ افرينکل  ٱ

تاب يف رحون بما أنزل کل  ٱ هماتي نا
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زاب من ينْل  ٱ ومن کإلي   ر بع ضه کح 
بد  الو هللا قل  إنّما أمر ت أن  أع 

ب ئاوإلي ه م ا  به إلي ه أد عو کرش  أ
ماً عربيّاً کأنزل ناه ح کذالکو  36

واتّبع ت ٱولئن   ک جا بع د ما هم أه 
 المن ولّيٍ و هللا من کعل م ما لل  ٱ من

ّمن اًل ولقد  أر سل نا رس  37واقٍ 
وجعل نا لهم  أز واجاً وذرّيًّة  کقب ل
إاّل يٍة ئاان لرسوٍل أن يأ تي بکوما 
 ا  يم حو  38تاٌب کّل أجٍل کل هللا بإذ ن

 ويث بت وعنده أمّ   ما يشا هللا
 ع ضب کوإن ّما نرينّ   39تاب کل  ٱ
فإنّما  کذي نعدهم  أو  نتوفّينّ لّ ٱ

  40حساب ل  ٱ غ وعلي ناالبل  ٱ کعلي  
ر ض ننقصها ْل  ٱ أولم  يرو ا  أنّا نأ تي

معّقب  الم کيح   هللاو من  أط رافها
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وقد    41حساب ل  ٱ مه وهو سريعکلح
ر کمل  ٱللّه ذين من قب لهم  فلّ ٱ رکم

سٍ کسب کجميعاً يع لم ما ت ّل نف 
ّدار لٱى ار لمن  عق بفّ کل  ٱ وسيع لم

ت مر سکذين لّ ٱ ويقول  42 اًل فروا  لس 
م  کشهيداً بي ني وبي نّلّل ٱبـفٰى کقل  

  43تاب کل  ٱ ومن  عنده عل م

 سوره إبراهيم 14 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

رج کتاٌب أنزل ناه إلي  کر ال  لتخ 
نّور لٱى إل ظّلماتلٱ نّاس منلٱ

 عزيزل  ٱ صراطإلٰى  بإذ ن ربّهم  
 ذي له ما فيلّ ٱ هللا  1حميد ل  ٱ
ر ض ٱ ّسماوات وما فيلٱ ووي ٌل ْل 
ذين لّ ٱ  2افرين من  عذابٍ شديٍد کلّل  
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تحبّون ى عل ّدن يالٱ حياةل  ٱ يس 
 هللا ويصّدون عن سبيلخرة ئال  ٱ

ٍل الفي ض کأو لـٰئويب غونها عوجاً 
إاّل وما أر سل نا من رّسوٍل   3بعيٍد 

من  هللا يّن لهم  فيضلّ بلسان قو مه ليب
دي من يشا  يشا  عزيزل  ٱ وهو  ويه 
 موسىٰ ولقد  أر سل نا   4يم کحل  ٱ

رج  قو مبئاياتنا   من کأن  أخ 
 ر هم  بأيّامکنّور وذلٱى إل ظّلماتلٱ
ّل صبّاٍر کلّ  ياتٍ ئال کذالإّن في  هللا
 لقو مهموسٰى وإذ  قال   5وٍر کش
م کجام  إذ  أنکعلي   هللا نع مةروا  کذ  ٱ
  م  سوکفر عو ن يسومونال   ّمن  
م  ک عذاب ويذبّحون أب نال  ٱ

يون نس تح    البم کذال وفي م  ک اويس 
م  کوإذ  تأذّن ربّ   6م  عظيٌم کّمن رّبّ 
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فر تم  إّن کم  ولئن کر تم  ْلزيدنّ کلئن ش
إن موسٰى وقال   7عذابي لشديٌد 

ر ض ٱ فروا  أنتم  ومن فيکت جميعاً ْل 
م  کألم  يأ ت  8حميٌد  لغنيٌّ  هللا فإنّ 
م  قو م نوحٍ کذين من قب للّ ٱ نبأ

 الذين من بع دهم  لّ ٱو وعاٍد وثمود
 ت هم  رسلهم جا هللاإاّل يع لمهم  

بيّنات فردّوا  أي ديهم  في ل  ٱبـ
فر نا بما کأف واههم  وقالوا  إنّا 
ّمّما  کأر سل تم به وإنّا لفي ش

عوننا إلي ه مريٍب  قالت    9تد 
 ّسماواتلٱ فاطر کش هللا م  أفيرسله

عوْل  ٱو م ّمن کم  ليغ فر لکر ض يد 
أجٍل ّمسـمًّى إلٰى  م  کم  ويؤّخرکذنوب

بشٌر ّمث لنا إاّل قالوا  إن  أنتم  
  ان يع بدکتريدون أن تصّدونا عّما 
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  10ؤنا فأ تونا بسل طاٍن ّمبيٍن ابا
ن  بشٌر إاّل قالت  لهم  رسلهم  إن نّح 

  من يشاعلٰى  يمنّ  هللا نّ کم  ولٰـ کّمث ل
م کان لنا أن نّأ تيکمن  عباده وما 

 هللاى وعل هللا بإذ نإاّل بسل طاٍن 
وما لنا   11مؤ منون ل  ٱ لکفل يتو

وقد  هدانا سبلنا  هللاى عل لکنتواّل أ
ى ذي تمونا وعلا  ماعلٰى  ولنص برنّ 

 وقال  12لون کمتول  ٱ لکفل يتو هللا
رجنّـفروا  لرسلهم  لنکذين لّ ٱ م ّمن  کخ 

ٰى أر ضنا أو  لتعودّن في ملّتنا فأو ح
ل   13ظّالمين لٱ نّ کإلي هم  ربّهم  لنه 

 کذالر ض من بع دهم  ْل  ٱ مکننّـکولنس  
  14لمن  خاف مقامي وخاف وعيد 

  15ّل جبّاٍر عنيٍد کتف تحوا  وخاب س  ٱو
قورائ ّمن   من ّماٰى ه جهنّم ويس 



391 

 

يغه اد يسکي اليتجرّعه و  16صديٍد 
اٍن وما هو کّل مکمو ت من ل  ٱ ويأ تيه

  17ه عذاٌب غليظٌ ورائ بميٍّت ومن
مالهم  کذين لّ ٱ ّمثل فروا  بربّهم  أع 

رّيح في يو ٍم لٱ تّدت  بهش  ٱ رمادٍ ک
  شي  علٰى  سبوا  کيق درون مّما اّل عاصٍف 
ألم    18بعيد ل  ٱ لالضّ لٱ هو کذال

 ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ خلق هللا تر أنّ 
هب  ل  ٱبـ م  ويأ ت بخل قٍ کحّق إن يشأ  يذ 

بعزيٍز  هللاى عل کذالوما   19جديٍد 
  ّضعفالٱ جميعاً فقالّلّل  وبرزوا    20

م  تبعاً کنّا لکبروا  إنّا کتس  ٱ للّذين
 هللا فهل  أنتم ّمغ نون عنّا من  عذاب

 هللا قالوا  لو  هدانا  من شي  
نا أم    م  سواکلهدي نا علي نا أجزع 

 وقال  21نا ما لنا من ّمحيصٍ صبر  
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 هللا م ر إنّ ْل  ٱ ّشي طان لّما قضيلٱ
دکوعد لف تکحّق ووعدتّ ل  ٱ م  وع  م  کم  فأخ 
أن إاّل م ّمن سل طاٍن کان لي علي  کوما 
تلوموني  التجب تم  لي فس  ٱفـ م  کدعو ت

م  کم ّما أنا  بمص رخکولوموا  أنفس
 فر ت بماکوما أنتم  بمص رخّي إنّي 

ظّالمين لٱ ون من قب ل إنّ تمکرش  أ
 ذين لّ ٱ وأد خل  22لهم  عذاٌب أليٌم 

صّالحات جنّاتٍ لٱ وعملوا  وا  امن
تها ري من تح  ن هار خالدين ْل  ٱ تج 

ٌم الفيها بإذ ن ربّهم  تحيّتهم  فيها س
لمًة کاًل مث هللا ي ف ضربکألم  تر   23

شجرٍة طيّبٍة أص لها ثابٌت کطيّبًة 
تؤ تي   24  لّسماٱفي وفر عها 

 هللا ّل حيٍن بإذ ن ربّها ويض ربکلها کأ
  25رون کم ثال للنّاس لعلّهم  يتذْل  ٱ
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 شجرٍة خبيثةٍ کلمٍة خبيثٍة کومثل 
ر ض ٱ تثّت  من فو قج  ٱ ما لها من ْل 

وا  امن ذين لّ ٱ هللا يثبّت  26قراٍر 
ّدن يا لٱ حياةل  ٱ ثّابت فيلٱ قو لل  ٱبـ

لمين ظّالٱ هللا ويضلّ خرة ئال  ٱ وفي
 ألم  تر  27  ما يشا هللا ويف عل

ف راً ک هللا ذين بّدلوا  نع مةلّ ٱى إل
  28بوار ل  ٱ وأحلّوا  قو مهم  دار
  29قرار ل  ٱ جهنّم يص لو نها وبئ س

أنداداً لّيضلّوا  عن ّلّل  وجعلوا  
ى إل م  کسبيله قل  تمتّعوا  فإّن مصير

 ذين لّ ٱ قل لّعبادي  30نّار لٱ
وينفقوا   صّلٰوةلٱ يقيموا  وا  امن

نيًة ّمن قب ل المّما رزق ناهم  سرّاً وع
ٌل الخ البي ٌع فيه واّل أن يأ تي يو ٌم 

ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ ذي خلقلّ ٱ هللا  31
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رج به   ما  ّسمالٱ وأنزل من فأخ 
 مکم  وسّخر لکثّمرات رز قاً لّ لٱ من
ري في کفل  ل  ٱ ر بأم ره ل  ٱ لتج  بح 

 مکوسّخر ل  32ن هار ْل  ٱ مکوسّخر ل
 مکن وسّخر لبي  ائقمر دل  ٱو ّشم سلٱ
ّل کم ّمن کتاا و  33نّهار لٱو لّي للٱ

 ال هللا ما سأل تموه وإن تعّدوا  نع مت
صوها إنّ    34ّفاٌر کنسان لظلوٌم ل  ٱ تح 

 هـٰذاعل  ج  ٱ وإذ  قال إب راهيم ربّ 
نب ني وبنّي أن ج  ٱو مناً ا  بلدل  ٱ

هّن أض لل ن رّب إنّ   35ص نام ْل  ٱ نّع بد
نّاس فمن تبعني فإنّه لٱ ثيراً ّمنک

غفوٌر رّحيٌم  کمنّي ومن  عصاني فإنّ 
نت من ذرّيّتي کرّبّنا إنّي أس    36

 کبواٍد غي ر ذي زر عٍ عند بي ت
 صّلٰوةلٱ محرّم ربّنا ليقيموا  ل  ٱ
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وي لٱ عل  أف ئدًة ّمنج  ٱفـ نّاس ته 
ثّمرات لعلّهم  لٱ زق هم ّمنر  ٱو إلي هم  

تع لم ما  کربّنا إنّ   37ون رکيش  
ف في وما نع لن وما يخ   هللاى علٰى نخ 

ر ض ٱفي   من شي     38  لّسماٱفي  الوْل 
بر کل  ٱى عل ذي وهب ليلّ ٱّلّل  حم دل  ٱ

حاق إّن ربّي لسميع ماعيل وإس   إس 
 عل ني مقيمج  ٱ ربّ   39  ّدعالٱ
ومن ذرّيّتي ربّنا وتقبّل   صّلٰوةلٱ

لي ولوالدّي  فر  غ  ٱ ربّنا  40  دعا
  41حساب ل  ٱ ولل مؤ منين يو م يقوم

سبنّ  الو  عّما يع ملاًل غاف هللا تح 
خص لٱ ظّالمون إنّما يؤّخرهم  ليو ٍم تش 

طعين مق نعي ر  42ب صار ْل  ٱ فيه  مه 
ير تّد إلي هم  طر فهم   الوسهم  

نّاس لٱ وأنذر  43  وأف ئدتهم  هوا
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ذين لّ ٱ عذاب فيقولل  ٱ يو م يأ تيهم
أجٍل قريٍب إلٰى  لموا  ربّنا أّخر ناظ

وت رّسل أولم  لٱ ونتّبع کنّجب  دع 
م ّمن کونوا  أق سم تم ّمن قب ل ما لکت

ذين لّ ٱ نکنتم  في مسـاکوس  44زواٍل 
ي ف کم  کظلموا  أنفسهم  وتبيّن ل

  45م ثال ْل  ٱ مکفعل نا بهم  وضرب نا ل
رهم  کم هللا رهم  وعندکروا  مکوقد  م
جبال ل  ٱ رهم  لتزول من هکان مکوإن 
سبنّ  الف  46 ده رسله  هللا تح  لف وع  مخ 
يو م   47تقاٍم ن  ٱ عزيٌز ذو هللا إنّ 

ر ض ٱ ر ض غي رْل  ٱ تبّدل ّسماوات لٱوْل 
  48قّهار ل  ٱ واحدل  ٱّلّل وبرزوا  

رمين يو مئٍذ ّمقرّنين فيل  ٱى وتر  مج 
سرابيلهم ّمن قطراٍن   49ص فاد ْل  ٱ

زي  50نّار لٱ وجوههم  ٰى وتغ ش  هللا ليج 
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سٍ ّما ک  سريع هللا سبت  إنّ کّل نف 
ٌغ لّلنّاس الب هـٰذا  51حساب ل  ٱ

 ولينذروا  به وليع لموا  أنّما هو
هٌ  ل باب ْل  ٱ ر أو لوا  کواحٌد وليذّ  إلـٰ
52  

 حجرلٱ سوره 15 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 انٍ  قر  تاب وکل  ٱ ايات  کتل   الر
فروا  کذين لّ ٱ ا يودّ رّبم  1ّمبيٍن 
لمين کلو   لوا  کذر هم  يأ    2انوا  مس 

مل فسو ف ْل  ٱ ويتمتّعوا  ويل ههم
ل  3يع لمون  نا من قر يٍة کوما أه 

بق   4تاٌب ّمع لوٌم کولها إاّل  ّما تس 
تأ خرون    5من  أّمٍة أجلها وما يس 

 ذي نزّل علي هلّ ٱ وقالوا  يا أيّها
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نوٌن  کر إنّ کذّ لٱ و  ما لّ   6لمج 
 نت منکة إن کئالمل  ٱبـ تأ تينا

إاّل ة کئالمل  ٱ ما ننزّل  7صّادقين لٱ
  8انوا  إذاً ّمنظرين کوما ل حّق ٱبـ

ن نزّل نا ر وإنّا له کذّ لٱ إنّا نح 
 کولقد  أر سل نا من قب ل  9لحافظون 
وما يأ تيهم   10وّلين ْل  ٱ في شيع

زئون کإاّل ّمن رّسوٍل  ته  انوا  به يس 
ل کذالک  11  ه في قلوبکنس 
رمين ل  ٱ يؤ منون به وقد   ال  12مج 

نا   13وّلين ْل  ٱ خلت  سنّة ولو  فتح 
فظلّوا  فيه   ّسمالٱ علي هم باباً ّمن

رت  کلقالوا  إنّما س  14يع رجون 
حورون  ن قو ٌم ّمس    15أب صارنا بل  نح 

بروجاً   لّسماٱفي ولقد  جعل نا 
اها وحفظ ن  16وزيّنّاها للنّاظرين 
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 منإاّل   17ّل شي طاٍن رّجيٍم کمن 
ّسم ع فأت بعه شهاٌب ّمبيٌن لٱ ترقس  ٱ
ر ض مدد ناها وأل قي نا فيها ْل  ٱو  18

  ّل شي  کرواسي وأنبت نا فيها من 
م  فيها کوجعل نا ل  19ّمو زوٍن 

تم  له برازقين    20معايش ومن لّس 
عندنا خزائنه وما إاّل   وإن ّمن شي  

  21دٍر ّمع لوٍم بقإاّل ننزّله 
رّياح لواقح فأنزل نا لٱ وأر سل نا

قي نا  ما  ّسمالٱ من موه وما کفأس 
وإنّا لنح ن   22أنتم  له بخازنين 
ن يي ونميت ونح    23وارثون ل  ٱ نح 

تق دمين منل  ٱ ولقد  علم نا م  کمس 
تأ خرين ل  ٱ ولقد  علم نا وإّن   24مس 

شرهم  إنّه ح کربّ    25يٌم عليٌم کهو يح 
نسان من صل صاٍل ّمن  ل  ٱ لقد  خلق ناو
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نوٍن  ّن خلق ناه من جال  ٱو  26حمإٍ ّمس 
وإذ  قال   27ّسموم لٱ قب ل من نّار

ة إنّي خالٌق بشراً ّمن کئاللل م کربّ 
نوٍن  فإذا   28صل صاٍل ّمن  حمإٍ ّمس 

ت فيه من رّوحي فقعوا   سوّي ته ونفخ 
لّهم  ک ةکل مالئٱ فسجد  29له ساجدين 

م أن ٰى إب ليس أبإاّل   30عون أج 
قال يا   31ّساجدين لٱ ون معکي

 ون معکتاّل أ کإب ليس ما ل
جد کقال لم  أ  32ّساجدين لٱ ن ّْلس 

لبشٍر خلق ته من صل صاٍل ّمن  حمإٍ 
نوٍن   کرج  من ها فإنّ خ  ٱفـ قال  33ّمس 
إلٰى  لّع نةلٱ کوإّن علي    34رجيٌم 
 يقال رّب فأنظر ن  35ّدين لٱ يو م

 من کقال فإنّ   36يو م يب عثون إلٰى 
 وق تل  ٱ يومإلٰى   37منظرين ل  ٱ
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وي تني   38مع لوم ل  ٱ قال رّب بما أغ 
ر ض ٱ ْلزيّنّن لهم  في وينّهم  ْل  وْلغ 

معين   من هم کعبادإاّل   39أج 
صراطٌ علّي  هـٰذاقال   40مخ لصين ل  ٱ

تقيٌم   کإّن عبادي لي س ل  41مس 
 من کبعتّ ٱ من إالّ علي هم  سل طاٌن 

وإّن جهنّم لمو عدهم    42غاوين ل  ٱ
معين  ّل کلها سب عة أب وابٍ لّ   43أج 

 إنّ   44ّمق سوٌم   بابٍ ّمن هم  جز  
  45متّقين في جنّاتٍ وعيوٍن ل  ٱ
نا   46منين ا  مٍ الخلوها بسد  ٱ ونزع 

واناً  علٰى  ما في صدورهم ّمن  غّلٍ إخ 
ها يمّسهم  في ال  47سرٍر ّمتقابلين 

رجين    48نصٌب وما هم ّمن ها بمخ 
 غفورل  ٱأنا   نبّئ  عبادي أنّي

 و أّن عذابي هو  49رّحيم لٱ
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ونبّئ هم  عن ضي ف   50ليم ْل  ٱ عذابل  ٱ
إذ  دخلوا  علي ه   51ب راهيم إ

م  وجلون کماً قال إنّا منالفقالوا  س
 کتو جل  إنّا نبّشر القالوا    52
 تمونيقال أبّشر    53ٍم عليٍم البغ

بر فبم تبّشرون کل  ٱ أن ّمّسنيعلٰى 
ن کت الحّق فل  ٱبـ کقالوا  بّشر نا  54
قال ومن يق نط   55قانطين ل  ٱ ّمن

مة ربّه  قال   56لّون اضّ لٱإاّل من رّح 
  57مر سلون ل  ٱ م  أيّهاکفما خط ب

قو ٍم إلٰى  قالوا  إنّا أر سل نا
رمين  لوٍط إنّا  ال إاّل   58ّمج 

معين لمنّجوهم  أ رأته م  ٱإاّل   59ج 
  60غابرين ل  ٱ قّدر نا إنّها لمن

  61مر سلون ل  ٱ لوطٍ  ال   جا فلّما
قالوا    62رون کم  قو ٌم ّمنکقال إنّ 
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انوا  فيه يم ترون کبما  کبل  جئ نا
ل حّق وإنّا لصادقون ٱبـ کتي ناأو  63
ل  64 ر بأه   لّي للٱ بقط عٍ ّمن کفأس 
م  کتفت  منيل   البع  أد بارهم  وتّ ٱو

  65ضوا  حي ث تؤ مرون م  ٱو أحدٌ 
 م ر أّن دابرْل  ٱ کذالوقضي نا إلي ه 

ل  جاو  66مق طوٌع ّمص بحين   هـٰؤال  أه 
تب شرون ل  ٱ  قال إنّ   67مدينة يس 

وا  قتّ ٱو  68تف ضحون  الضي في ف  هـٰؤال
زون  الو هللا أولم  وا  قال  69تخ 

  هـٰؤال قال  70عالمين ل  ٱ عن کنن ه
 کلعم ر  71نتم  فاعلين کبناتي إن 

  72رتهم  يع مهون کإنّهم  لفي س
رقين لٱ فأخذت هم   73صّي حة مش 

فجعل نا عاليها سافلها وأم طر نا 
إّن في   74علي هم  حجارًة ّمن سّجيٍل 
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  75لّل متوّسمين  ياتٍ ئال کذال
إّن في   76وإنّها لبسبيٍل ّمقيٍم 

إن و  77يًة لّل مؤمنين ئال کذال
  78ة لظالمين کي  ْل  ٱ ان أص حابک
تقم نا من هم  وإنّهما لبإماٍم نٱفـ

رل حٱ ّذب أص حابکولقد    79ّمبيٍن   ج 
نا ايات هم  اتي نا و  80مر سلين ل  ٱ
انوا  کو  81انوا  عن ها مع رضين کف

منين ا  جبال بيوتاً ل  ٱ ين حتون من
  83صّي حة مص بحين لٱ فأخذت هم  82

ن سبون کانوا  يکهم ّما عن  ٰى فما أغ 
ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ وما خلق نا  84

ّساعة لٱ حّق وإنّ ل  ٱبـإاّل وما بي نهما 
  85جميل ل  ٱ صّف حلٱ فحص  ٱفـ تيةٌ ئال

  86عليم ل  ٱ قالّ خل  ٱ هو کإّن ربّ 
 مثانيل  ٱ سب عاً ّمن کاتي نا ولقد  
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تمّدّن  ال  87عظيم ل  ٱ ان قر  ل  ٱو
ه أز واجاً ما متّع نا بإلٰى  کعي ني  

زن  علي هم   الّمن هم  و  کفض  جناحخ  ٱو تح 
أنا   وقل  إنّي  88لل مؤ منين 

 ما أنزل ناک  89مبين ل  ٱ نّذيرلٱ
وا  ذين جعللّ ٱ  90ق تسمين ل مٱ ىعل
 کفوربّ   91عضين  ان قر  ل  ٱ

معي ن  ألنّهم  أج  وا  انکعّما   92لنس 
دع  بما تؤ مر ص  ٱفـ  93يع ملون 

رض  عن رل  ٱ وأع  إنّا   94ين کمش 
زئين ل  ٱ کفي ناک ته  ذين لّ ٱ  95مس 

علون مع خر فسو ف ا  إلـهاً  هللا يج 
يضيق  کولقد  نع لم أنّ   96يع لمون 

ر فسبّح  بحم د   97بما يقولون  کصد 
بد  ع  ٱو  98ّساجدين لٱ ن ّمنکو کربّ 
  99يقين ل  ٱ کيأ تيٰى حتّ  کربّ 
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 نحللٱ سوره 16 

م  مـٰن ٱ هللابس   رّحيملٱلرّح 

تع جلوه سب حانه  الف هللا أم رٰى أت تس 
رٰى وتعال  ينزّل  1ون کعّما يش 

من علٰى  رّوح من  أم رهلٱبـ ةکل مالئٱ
 المن  عباده أن  أنذروا  أنّه   يشا
 خلق  2قون تّ ٱفـ أنا  إاّل  إلـٰه

عّما ٰى حّق تعالل  ٱبـ ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ
ر نسان من نّط فٍة ل  ٱ خلق  3ون کيش 
ن عام ْل  ٱو  4ا هو خصيٌم ّمبيٌن فإذ

ومنافع   م  فيها دف  کخلقها ل
م  فيها جماٌل کول  5لون کومن ها تأ  

رحون    6حين تريحون وحين تس 
ونوا  کبلٍد لّم  تإلٰى  م  کوتح مل أث قال

 م  لرکنفس إّن ربّ ْل  ٱ بشقّ إاّل بالغيه 
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 بغالل  ٱو خي لل  ٱو  7وٌف رّحيٌم 
لق بوها وزيکحمير لتر  ل  ٱو نًة ويخ 

 قص د هللاى وعل  8تع لمون  الما 
  شا ئٌر ولو  جاّسبيل ومن ها لٱ

معين کلهدا ذي أنزل لّ ٱ هو  9م  أج 
م ّمن ه شراٌب کلّ   ما  ّسمالٱ من

ينبت   10ومن ه شجٌر فيه تسيمون 
 نّخيللٱو زّي تونلٱو زّر علٱ م بهکل
ناب ومن ْل  ٱو ثّمرات إّن في لٱ لّ کع 

  11رون کٍم يتفيًة لّقو  ئال کذال
 ّشم سلٱو هارلنّ ٱو لّي للٱ مکوسّخر ل

جوم مسّخراٌت بأم ره إّن لنّ ٱو قمرل  ٱو
  12لّقو ٍم يع قلون  ياتٍ ئال کذالفي 

ر ض ٱ م  فيکوما ذرأ ل تلفاً ْل  مخ 
يًة لّقو ٍم ئال کذالأل وانه إّن في 

ر ل  ٱ ذي سّخرلّ ٱ وهو  13رون کيذّ  بح 
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ماً طريّاً کلتأ   لوا  من ه لح 
رجوا  من ه حل يًة تل بسونها  تخ  وتس 

مواخر فيه ولتب تغوا   کفل  ل  ٱى وتر
ٰى وأل ق  14رون کم  تش  کمن فض له ولعلّ 

ر ض ٱ في م  کرواسي أن تميد بْل 
تدون کلّعلّ اًل وأن هاراً وسب   15م  ته 

تدون ٱبـماتٍ والوع م هم  يه    16لنّج 
لق  لق أفاّل من کأفمن يخ  رون کتذ اليخ 

صوها  ال هللا تعّدوا  نع مة وإن  17 تح 
يع لم  هللاو  18لغفوٌر رّحيٌم  هللا إنّ 

ذين لّ ٱو  19ما تسرّون وما تع لنون 
عون من دون لقون شي ئاً  ال هللا يد  يخ 
لقون  يا  20وهم  يخ    أم واٌت غي ر أح 

عرون أيّان يب عثون    21وما يش 
ٌه م  کإلـٰه  الذين لّ ٱفـ واحدٌ إلـٰ

رٌة کقلوبهم ّمناخرة ل ئٱبـ يؤ منون
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ت  هللا جرم أنّ  ال  22برون کوهم ّمس 
 اليع لم ما يسرّون وما يع لنون إنّه 

تل  ٱ يحبّ  وإذا قيل   23برين کمس 
م  قالوا  کلهم ّماذا أنزل ربّ 

ملوا    24وّلين ْل  ٱ أساطير ليح 
قيامة ومن  ل  ٱ املًة يو مکأو زارهم  

ذين يضلّونهم بغي ر عل ٍم لّ ٱ أو زار
 رکقد  م  25ما يزرون   سا الأ
بن يانهم  هللاى ذين من قب لهم  فأتلّ ٱ
ّسق ف من لٱ قواعد فخرّ علي همل  ٱ ّمن

 العذاب من  حي ث ل  ٱ فو قهم  وأتاهم
عرون  قيامة ل  ٱ ثّم يو م  26يش 

زيهم  ويقول أي ن شر ذين لّ ٱ يائکيخ 
ذين لّ ٱ نتم  تشاقّون فيهم  قالک

 يو مل  ٱ خز يل  ٱ عل م إنّ ل  ٱ أوتوا  
ذين لّ ٱ  27افرين کل  ٱى عل  ّسول  ٱو
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ة ظالمي أنفسهم  کئالمل  ٱ تتوفّاهم
  نّا نع مل من سوکّسلم ما لٱ فأل قوا  

نتم  تع ملون کعليٌم بما  هللا إنّ بلٰى 
خلوا  أب واب جهنّم خالدين د  ٱفـ  28

  29بّرين کمتل  ٱى فيها فلبئ س مث و
قو ا  ماذا أنزل تّ ٱ وقيل للّذين

سنوا   م  کربّ  قالوا  خي راً لّلّذين أح 
 ّدن يا حسنٌة ولدارلٱ هـٰذهفي 
متّقين ل  ٱ خي ٌر ولنع م دارخرة ئال  ٱ
ري من   30 خلونها تج  ٍن يد  جنّات عد 

تها  يشا ن هار لهم  فيها ماْل  ٱ تح 
زي کذالکون    31متّقين ل  ٱ هللا يج 
طيّبين  ةکل مالئٱ ذين تتوفّاهملّ ٱ

جنّة ل  ٱ خلوا  د  ٱ مکٌم علي  اليقولون س
هل  ينظرون   32نتم  تع ملون کبما 
ة أو  يأ تي کئالمل  ٱ أن تأ تيهمإاّل 
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ذين من لّ ٱ فعل کذالک کأم ر ربّ 
انوا  کن کولٰـ  هللا قب لهم  وما ظلمهم
فأصابهم    33أنفسهم  يظ لمون 

سيّئات ما عملوا  وحاق بهم ّما 
زئون ک ته   وقال  34انوا  به يس 
ر ذينلّ ٱ نا  هللا  شا لو   وا  کأش  ما عبد 

ن و  من دونه من شي   باؤنا ا  النّح 
 کذالک  حرّم نا من دونه من شي   الو

ى عل ذين من قب لهم  فهل  لّ ٱ فعل
ولقد    35مبين ل  ٱ غالبل  ٱإاّل رّسل لٱ

 بدوا  ع  ٱ أناًل ّل أّمٍة رّسوکبعث نا في 
طّاغوت فمن هم ّمن  لٱ تنبوا  ج  ٱو هللا
لة الضّ لٱ ن  حّقت  علي هومن هم مّ  هللاى هد

ر ضٱ فسيروا  في ان کي ف کظروا  نٱفـ ْل 
رص    36ّذبين کمل  ٱ عاقبة علٰى  إن تح 

دي من يضّل وما  ال هللا هداهم  فإنّ  يه 
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ّلّل ٱبـ وأق سموا    37لهم ّمن نّاصرين 
د أي مانهم    من يموت هللا يب عث الجه 

داً علي ه حّقاً ولٰـ بلٰى   ثرکّن أکوع 
 ليبيّن لهم  38يع لمون  النّاس لٱ
تلفون فيه وليع لملّ ٱ ذين لّ ٱ ذي يخ 
  39اذبين کانوا  کفروا  أنّهم  ک

إذا أرد ناه أن   إنّما قو لنا لشي  
ذين لّ ٱو  40ون کن فيکنّقول له 

من بع د ما ظلموا   هللا هاجروا  في
رلٱ لنبوّئنّهم  في  ّدن يا حسنًة وْلج 

  41مون انوا  يع لکبر لو  کأخرة ئال  ٱ
لون کربّهم  يتوٰى ذين صبروا  وعللّ ٱ
اًل رجاإاّل  کوما أر سل نا من قب ل  42

لس  ٱفـ نّوحي إلي هم   ر کذّ لٱ ألوا  أه 
 بيّناتل  ٱبـ  43تع لمون  النتم  کإن 
ر کذّ لٱ کزّبر وأنزل نا إلي  لٱو
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لتبيّن للنّاس ما نزّل إلي هم  
ذين لّ ٱ أفأمن  44رون کولعلّهم  يتف

سفلٱ روا  کم  بهم هللا ّسيّئات أن يخ 
 العذاب من  حي ث ل  ٱ ر ض أو  يأ تيهمْل  ٱ

عرون  أو  يأ خذهم  في تقلّبهم    45يش 
 أو  يأ خذهم    46فما هم بمع جزين 

ٌف رّحيٌم و رم  لکتخوٍّف فإّن ربّ علٰى 
 هللا ما خلقإلٰى  أو لم  يرو ا    47

 يمينل  ٱ له عناليتفيّأ ظ  من شي  
  48وهم  داخرون ّلّل  داً ل سجّ ائّشمل  ٱو
جد ما فيّلّل و  ّسماوات وما فيلٱ يس 
ر ض ٱ  الوهم   ةکل مالئٱ و دابّةٍ  منْل 

ت يخافون ربّهم ّمن   49برون کيس 
  50فو قهم  ويف علون ما يؤ مرون 

ني ن ث  ٱ هي نتتّخذوا  إلٰـ  ال هللا وقال
هبون ر  ٱفـ إنّما هو إلٌه واحٌد فإيّاي
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ر ض ْل  ٱو ماواتسّ لٱ وله ما في  51
تتّقون  هللا ّدين واصباً أفغي رلٱ وله
ثّم  هللا م ّمن نّع مٍة فمنکوما ب  52

أرون لٱ مکإذا مسّ    53ّضرّ فإلي ه تج 
م  إذا فريٌق کّضرّ عنلٱ شفکثّم إذا 

رکّمن فروا  کلي  54ون کم بربّهم  يش 
هم  فتمتّعوا  فسو ف اتي نا بما 

علون لما   55تع لمون   الويج 
ّلّل ٱتـ ع لمون نصيباً ّمّما رزق ناهم  ي

ألّن عّما    56نتم  تف ترون کلتس 
علون بنات سب حانه ولهم ل  ٱّلّل  ويج 

تهون   وإذا بّشر أحدهم    57ّما يش 
ودّاً وهو ٰى نثْل  ٱبـ هه مس  ظيٌم کظّل وج 
ما   قو م من سول  ٱ منٰى يتوار  58

هوٍن أم  يدّسه علٰى  هکبّشر به أيم س
  59مون کما يح    سا الب أتّرالٱ في
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 مثلل ئاخرة ٱبـ يؤ منون الللّذين 
لىٰ ْل  ٱ مثلل  ٱّلّل و  ّسو  لٱ  وهو ع 
 هللا ولو  يؤاخذ  60يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ
 علي ها من کنّاس بظل مهم ّما ترلٱ

أجٍل ّمسمًّى ٰى يؤّخرهم  إل نکولٰـ  دابّةٍ 
تأ خرون ساعًة  الأجلهم    جا فإذا يس 

تق دمون  الو علون  61يس  ما ّلّل  ويج 
ذب أّن کل  ٱ رهون وتصف أل سنتهمکي

نل  ٱ لهم ار لنّ ٱ جرم أّن لهم الٰى حس 
لقد  ّلّل ٱتـ  62وأنّهم ّمف رطون 

فزيّن  کأمٍم ّمن قب لإلٰى  أر سل نا
مالهم  فهو وليّهملٱ لهم  ّشي طان أع 
وما   63يو م ولهم  عذاٌب أليٌم ل  ٱ

ن لتبيّ إاّل تاب کل  ٱ کأنزل نا علي  
تلفوا  فيه وهًدى خ  ٱ ذيلّ ٱ لهم

مًة لّقو ٍم يؤ منون  أنزل  هللاو  64ورح 
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يا به  ما  ّسمالٱ من ر ض ْل  ٱ فأح 
يًة ئال کذالبع د مو تها إّن في 

معون   م  فيکوإّن ل  65لّقو ٍم يس 
قيْل  ٱ م ّمّما في کن عام لعب رًة نّس 

بطونه من بي ن فر ثٍ ودٍم لّبناً 
ومن   66ربين غاً للّشاائخالصاً س
ناب تتّخذون ْل  ٱو نّخيللٱ ثمرات ع 
 کذال راً ورز قاً حسناً إّن فيکمن ه س

ٰى وأو ح  67يًة لّقو ٍم يع قلون ئال
 خذي منتّ ٱ نّح ل أنلٱى إل کربّ 
ّشجر ومّما لٱ جبال بيوتاً ومنل  ٱ

 ثّمراتلٱ لّ کلي من کثّم   68يع رشون 
رج من اًل ذل کي سبل ربّ کلس  ٱفـ يخ 

تلٌف أل وانه فيه بطونها  شراٌب ّمخ 
يًة ئال کذالللنّاس إّن في   شفا

م  ثّم کخلق هللاو  69رون کلّقو ٍم يتف
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 أر ذلإلٰى  م ّمن يردّ کم  ومنکيتوفّا
يع لم بع د عل ٍم شي ئاً  الي  کعمر لل  ٱ
فّضل  هللاو  70عليٌم قديٌر  هللا إنّ 
 رّز ق فمال  ٱ بع ضٍ فيعلٰى  م  کبع ض
ما علٰى  دّي رز قهم  ابرذين فّضلوا  لّ ٱ
  ت  أي مانهم  فهم  فيه سواکمل

حدون  هللا أفبنع مة جعل  هللاو  71يج 
م کم  أز واجاً وجعل لکم ّمن  أنفسکل

 م ّمنکم بنين وحفدًة ورزقکّمن  أز واج
ل باطل يؤ منون ٱـطّيّبات أفبلٱ

ويع بدون   72فرون کهم  ي هللا وبنع مت
رز قاً  لهم   کيم ل الما  هللا من دون

 الر ض شي ئاً وْل  ٱو ّسماواتلٱ ّمن
تطيعون  ّلّل  تض ربوا   الف  73يس 

 اليع لم وأنتم   هللا م ثال إنّ ْل  ٱ
عب داً اًل مث هللا ضرب  74تع لمون 
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ومن   شي  علٰى  يق دراّل اً کّمم لو
رّزق ناه منّا رز قاً حسناً فهو ينفق 

توون راً هل  يس   حم دل  ٱ من ه سرّاً وجه 
 وضرب  75يع لمون  الثرهم  کبل  أ ّللّ 
 يق در الم کرّجلي ن أحدهما أب  اًل مث هللا

ه أي نما المو  علٰى  لٌّ کوهو   شي  علٰى 
توي هو  اليوّجهّه  يأ ت بخي ٍر هل  يس 

ل وهول  ٱبـ ومن يأ مر صراٍط علٰى  عد 
تقيٍم   ّسماواتلٱ غي بّلّل و  76ّمس 

 لم حکإاّل ّساعة لٱ ر ض وما أم رْل  ٱو
ّل کعلٰى  هللا بصر أو  هو أق رب إنّ ل  ٱ
رج هللاو  77قديٌر   شي   م ّمن بطون کأخ 

 مکتع لمون شي ئاً وجعل ل الم  کأّمهات
م  کف ئدة لعلّ ْل  ٱو ب صارْل  ٱو ّسم علٱ
طّي ر لٱى إل ألم  يرو ا    78رون کتش  

هّن کما يم س  ّسمالٱ مسّخراتٍ في جوّ 
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قو ٍم لّ لئاياتٍ  کذالإّن في  هللاإاّل 
م ّمن کجعل ل هللاو  79يؤ منون 

 م ّمن جلودکناً وجعل لکم  سکبيوت
تخّفونها يو م ْل  ٱ ن عام بيوتاً تس 

م  ومن  أص وافها کم  ويو م إقامتکظع ن
 عارها أثاثاً ومتاعاً ش  أو وأو بارها

م ّمّما خلق کجعل ل هللاو  80حيٍن إلٰى 
ناناً کجبال أل  ٱ م ّمنکوجعل لاًل الظ

حرّ ل  ٱ مکم  سرابيل تقيکوجعل ل
يتّم  کذالکم  کم بأ سکوسرابيل تقي
لمون کم  لعلّ کنع مته علي     81م  تس 

 غالبل  ٱ کفإن تولّو ا  فإنّما علي  
ثّم  هللا يع رفون نع مت  82مبين ل  ٱ
  83افرون کل  ٱ ثرهمکرونها وأکين

 الّل أّمٍة شهيداً ثّم کويو م نب عث من 
 هم   الفروا  وکيؤ ذن للّذين 
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تع تبون  ذين لّ ٱرأٰى  وإذا  84يس 
 اليخّفف عن هم  و العذاب فل  ٱ ظلموا  

 ذينلّ ٱرأٰى  وإذا  85هم  ينظرون 
ر   هـٰؤالهم  قالوا  ربّنا  اکشروا  کأش 
عوا  کذين لّ ٱ نااؤکشر  کمن دون نّا ند 

اذبون کم  لکقو ل إنّ ل  ٱ إلي همو ا  فأل ق
ّسلم لٱ يو مئذٍ  هللاى إل وأل قو ا    86
  87انوا  يف ترون کضّل عن هم ّما و
 هللا فروا  وصّدوا  عن سبيلکذين لّ ٱ

عذاب بما ل  ٱ زد ناهم  عذاباً فو ق
ويو م نب عث في   88انوا  يف سدون ک
ّل أّمٍة شهيداً علي هم ّمن  أنفسهم  ک

  هـٰؤالعلٰى  شهيداً  کوجئ نا ب
ّل کتاب تب ياناً لّ کل  ٱ کونزّل نا علي  

روهًدى ورح    شي   لمين ٰى مًة وبش  لل مس 
لل  ٱبـ يأ مر هللا إنّ   89 سان ل  ٱو عد  ح 
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 عنٰى وين هٰى قر بل  ٱ ذي  وإيتا
شال  ٱ م  کبغ ي يعظل  ٱو رکمنل  ٱو  فح 

د  90رون کم  تذکلعلّ   هللا وأو فوا  بعه 
ي مان ْل  ٱ تنقضوا   الإذا عاهدتّم  و

م  کعلي   هللا يدها وقد  جعل تمکبع د تو  
  91يع لم ما تف علون  هللا إنّ اًل فيک
الّتي نقضت  غز لها من کونوا  کت الو

م  کاثاً تتّخذون أي مانکبع د قوٍّة أن
ٰى ون أّمٌة هي أر بکم  أن تکبي ناًل دخ

به  هللا مکمن  أّمٍة إنّما يب لو
نتم  کقيامة ما ل  ٱ م  يو مکوليبيّنّن ل

تلفون   هللا  شا ولو    92فيه تخ 
يضّل من ن کلٰـ و م  أّمًة واحدةً کلجعل
دي من يشا  يشا ألّن عّما   ويه  ولتس 

تتّخذوا   الو  93نتم  تع ملون ک
م  فتزّل قدٌم بع د کبي ناًل م  دخکأي مان
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بما صددتّم    ّسول  ٱ ثبوتها وتذوقوا  
  94م  عذاٌب عظيٌم کول هللا عن سبيل

د الو تروا  بعه  اًل ثمناً قلي هللا تش 
نتم  کم  إن کهو خي ٌر لّ  هللا إنّما عند
م  ينفد وما کما عند  95تع لمون 

زينّ  هللا عند ذين صبروا  لّ ٱ باقٍ ولنج 
سن ما  رهم بأح    96انوا  يع ملون کأج 

ٰى ٍر أو  أنثکمن  عمل صالحاً ّمن ذ
يينّه حياًة طيّبًة  وهو مؤ مٌن فلنح 

سن ما  رهم بأح  زينّهم  أج  انوا  کولنج 
 ان قر  ل  ٱ فإذا قرأ ت  97يع ملون 

رّجيم لٱ ّشي طانلٱ منّلّل ٱبـ تعذ  س  ٱفـ
 ذين لّ ٱى عل إنّه لي س له سل طانٌ   98
  99لون کربّهم  يتوٰى وعلوا  امن

 ذين يتولّو نهلّ ٱى عل إنّما سل طانه
رلّ ٱو وإذا   100ون کذين هم به مش 
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لم  هللاو ايةٍ   انکمّ  ايةً   بّدل نا أع 
بما ينزّل قالوا  إنّما أنت مف تٍر 

قل    101يع لمون  الم  ثرهکبل  أ
حّق ل  ٱبـ کقدس من رّبّ ل  ٱ نزّله روح

روا  امن ذين لّ ٱ ليثبّت ٰى وهًدى وبش 
لمين  ولقد  نع لم أنّهم    102لل مس 

 يقولون إنّما يعلّمه بشٌر لّسان
جميٌّ ولّ ٱ  هـٰذاذي يل حدون إلي ه أع 

 الذين لّ ٱ إنّ   103لساٌن عربيٌّ ّمبيٌن 
ديهم ال هللا ياتئابيؤ منون   هللا يه 

 إنّما يف تري  104ولهم  عذاٌب أليٌم 
 هللا ياتئابيؤ منون  الذين لّ ٱ ذبکل  ٱ
من   105اذبون کل  ٱ هم کأو لـٰئ و
من  إاّل من بع د إيمانه ّلّل ٱبـ فرک
 نکولٰـ يمان ل  ٱبـ ره وقل به مط مئنٌّ کأ

راً فعلي هم  غضٌب کل  ٱبـ ّمن شرح ف ر صد 
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 کذال  106عظيٌم ولهم  عذاٌب  هللا ّمن
 ّدن يالٱ حياةل  ٱ تحبّوا  س  ٱ بأنّهم

دي ال هللا وأنّ خرة ئال  ٱى عل  قو مل  ٱ يه 
 ذين طبعلّ ٱ کأو لـٰئ  107افرين کل  ٱ
قلوبهم  وسم عهم  وأب صارهم  علٰى  هللا
جرم  ال  108غافلون ل  ٱ هم کأو لـٰئو

خاسرون ل  ٱ همخرة ئال  ٱ أنّهم  في
هاجروا  من للّذين  کثّم إّن ربّ   109

بع د ما فتنوا  ثّم جاهدوا  وصبروا  
 110من بع دها لغفوٌر رّحيٌم  کإّن ربّ 

سٍ تجادل عن کيو م تأ تي   ّل نف 
سٍ ّما عملت  وهم  کٰى نّف سها وتوفّ  ّل نف 

قر يًة اًل مث هللا وضرب  111يظ لمون  ال
منًة ّمط مئنًّة يأ تيها رز قها ا  انت  ک

 هللا فرت  بأن عمکاٍن فکّل مکرغداً ّمن 
خو ف ل  ٱو جوعل  ٱ لباس هللا فأذاقها
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 جا ولقد    112انوا  يص نعون کبما 
 ّذبوه فأخذهمکهم  رسوٌل ّمن هم  ف

لوا  کف  113عذاب وهم  ظالمون ل  ٱ
روا  کش  ٱو طيّباً اًل الح هللا مکمّما رزق

  114نتم  إيّاه تع بدون کإن  هللا نع مت
م لدّ ٱو مي تةل  ٱ مکإنّما حرّم علي  

م به  هللا زير وما أهّل لغي رن  خل  ٱ ولح 
 هللا عاٍد فإنّ  الطرّ غي ر باغٍ وض  ٱ فمن

تقولوا  لما  الو  115غفوٌر رّحيٌم 
 هـٰذاٌل والح هـٰذاذب کل  ٱ مکتصف أل سنت

 ذب إنّ کل  ٱ هللاى عل حراٌم لّتف تروا  
 الذب کل  ٱ هللاى عل ذين يف ترونلّ ٱ

هم  متاٌع قليٌل ول  116يف لحون 
ذين لّ ٱى وعل  117عذاٌب أليٌم 

من  کهادوا  حرّم نا ما قصص نا علي  
انوا  ک نکولٰـ قب ل وما ظلم ناهم  
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 کثّم إّن ربّ   118أنفسهم  يظ لمون 
بجهالٍة ثّم   ّسولٱ للّذين عملوا  

وأص لحوا  إّن  کذالتابوا  من بع د 
  119من بع دها لغفوٌر رّحيٌم  کربّ 

ّلّل  ًة قانتاً ان أمّ کإّن إب راهيم 
رل  ٱ من کحنيفاً ولم  ي   120ين کمش 

إلٰى  تباه وهداهج  ٱ راً ّْلن عمهکشا
تقيٍم   ه فياتي نا و  121صراٍط ّمس 

خرة ئال  ٱ ّدن يا حسنًة وإنّه فيلٱ
ثّم أو حي نا   122صّالحين لٱ لمن
بع  ملّة إب راهيم حنيفاً تّ ٱ أن کإلي  
رل  ٱ ان منکوما  إنّما   123ين کمش 
تلفوا  خ  ٱ ذينلّ ٱى عل ّسب تلٱ جعل

 م بي نهم  يو مکليح   کفيه وإّن ربّ 
تلفون کقيامة فيما ل  ٱ انوا  فيه يخ 

 مةکحل  ٱبـ کإلى سبيل ربّ د ع ٱ  124
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تي لّ ٱبـ حسنة وجادل همل  ٱ مو عظةل  ٱو
سن إّن ربّ  لم بمن ضّل  کهي أح  هو أع 

لم تدين ل  ٱبـ عن سبيله وهو أع  مه 
اقبوا  بمث ل وإن  عاقب تم  فع  125

ما عوقب تم به ولئن صبر تم  لهو 
بر  وما ص  ٱو  126خي ٌر لّلصّابرين 

زن  علي هم  و الوّلّل ٱبـإاّل  کصب ر  التح 
 هللا إنّ   127رون کفي ضي قٍ ّمّما يم   کت
هم لّذين ٱوّ  و ا  قتّ ٱ ذينلّ ٱ مع

سنون    128ّمح 

  سرالٱ سوره 17 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

رلّ ٱ نسب حا  ّمناًل بعب ده لي  ٰى ذي أس 
جدل  ٱ جدل  ٱى إل حرامل  ٱ مس  ى ق صْل  ٱ مس 
 من   نا حو له لنريهکذي بارلّ ٱ
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  1بصير لٱ ّسميعلٱ إنّه هواياتنا 
تاب وجعل ناه کل  ٱى موس اتي نا و

رائيل أ تتّخذوا  من اّل هًدى لّبني إس 
ذرّيّة من  حمل نا مع   2اًل يکدوني و

  3وراً کداً شان عب  کنوحٍ إنّه 
رائيل فيإلٰى  وقضي نا  بني إس 

ر ض ٱ تاب لتف سدّن فيکل  ٱ مرّتي ن ْل 
  جا فإذا  4بيراً کولتع لّن علوّاً 

د أو م  عباداً کهما بعث نا علي  الوع 
 لاللّنا أو لي بأ سٍ شديٍد فجاسوا  خ

داً ّمف عوکّديار ولٱ ثّم   5اًل ان وع 
م کنارّة علي هم  وأم دد  کل  ٱ مکردد نا ل

ثر کم  أکبأم واٍل وبنين وجعل نا
سنتم    6نفيراً  سنتم  أح  إن  أح 
  جا م  وإن  أسأ تم  فلها فإذاکْلنفس
د م  کوا  وجوه ليسوخرة ئال  ٱ وع 
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خلوا   جد ل  ٱ وليد  ما دخلوه أوّل کمس 
  7مرٍّة وليتبّروا  ما علو ا  تت بيراً 

م  وإن  عدتّم  کم  أن ير حمکربّ ٰى عس
نا وجعل   افرين کنا جهنّم لل  عد 

دي  ان قر  ل  ٱ هـٰذاإّن   8حصيراً  يه 
 مؤ منينل  ٱ للّتي هي أق وم ويبّشر

صّالحات أّن لهم  لٱ ذين يع ملونلّ ٱ
راً   الذين لّ ٱ وأنّ   9بيراً کأج 
نا لهم  ل ئاخرة ٱبـ يؤ منون تد  أع 

ع  10عذاباً أليماً   نسانل  ٱ ويد 
سان نل  ٱ انکخي ر ول  ٱبـ ه ّشرّ دعالٱبـ

  نّهارلٱو لّي للٱ وجعل نا  11اًل عجو
  لّي ل وجعل نالٱ اية  يتي ن فمحو ناا

اًل نّهار مب صرًة لتب تغوا  فض  لٱ اية
 ّسنينلٱ م  ولتع لموا  عددکّمن رّبّ 

اًل فصّل ناه تف صي  ّل شي  کحساب ول  ٱو
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ره في ائّل إنساٍن أل زم ناه طکو  12
رج له يو م قيامة ل  ٱ عنقه ونخ 

رأ  ق  ٱ  13يل قاه منشوراً  تاباً ک
 کيو م علي  ل  ٱ کبنف سفٰى ک کتابک

تدي ٰى تده  ٱ ّمن  14حسيباً  فإنّما يه 
لنف سه ومن ضّل فإنّما يضّل علي ها 

ر الو نّا کوما ٰى تزر وازرٌة وز ر أخ 
وإذا   15اًل نب عث رسوٰى معّذبين حتّ 

ل قر يًة أمر نا  کأرد نا أن نّه 
 فحّق علي هامت رفيها ففسقوا  فيها 

ميراً ل  ٱ م  کو  16قو ل فدّمر ناها تد 
ل قرون من بع د نوحٍ ل  ٱ نا منکأه 
بذنوب عباده خبيراً  کبربّ فٰى کو

عاجلة ل  ٱ ان يريدکّمن   17بصيراً 
لمن نّريد   عّجل نا له فيها ما نشا
موماً الثّم جعل نا له جهنّم يص   ها مذ 
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حوراً  خرة ئال  ٱ ومن  أراد  18ّمد 
لها سع يها وهو مؤ مٌن سعٰى و
الًّ ک  19وراً کان سع يهم ّمش  ک کأو لـٰئف

 کربّ   من  عطا  هـٰؤالو  هـٰؤالنّمّد 
ظوراً  کربّ   ان عطاکوما    20مح 

بع ضٍ علٰى  ي ف فّضل نا بع ضهم  کظر  نٱ
اًل بر تف ضيکبر درجاتٍ وأکألل ئاخرة و
عل  اّل   21 خر ا  اً إلـٰه هللا مع تج 

موماً  ذو فتق عد مذ  قضٰى و  22اًل ّمخ 
 إيّاهإاّل تع بدوا  اّل أ کربّ 
ساناً إّما يب لغّن ل  ٱوبـ والدي ن إح 
 الهما فالکبر أحدهما أو  کل  ٱ کعند

تن هر هما وقل  التقل لّهما أّفٍ و
فض  لهما خ  ٱو  23ريماً کاًل لّهما قو  

مة وقل رّبّ لٱ ّذّل منلٱ جناح  رّح 
  24ما ربّياني صغيراً کحم هما ر  ٱ
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لم بما في نفوسکرّبّ  م  إن کم  أع 
وّابين ان لأل  کونوا  صالحين فإنّه کت

 حّقهٰى قر بل  ٱ ت ذاا و  25غفوراً 
تبّذر   الّسبيل ولٱ نب  ٱو ينکمس  ل  ٱو

انوا  کمبّذرين ل  ٱ إنّ   26تب ذيراً 
وان ّشي طان لٱ انکّشياطين ولٱ إخ 
 وإّما تع رضّن عن هم  27فوراً کلربّه 

تر جوها فقل  کمٍة ّمن رّبّ رح    تغاب  ٱ
عل  يد الو  28ّمي سوراً اًل لّهم  قو    کتج 
 لّ کتب سط ها  الو کعنقإلٰى  مغ لولةً 

سوراً ل  ٱ ط فتق عد ملوماً ّمح    29بس 
  رّز ق لمن يشالٱ يب سط کإّن ربّ 

ان بعباده خبيراً کويق در إنّه 
م  کدالتق تلوا  أو   الو  30بصيراً 

ية إم   ن الخش  م إّن کنر زقهم  وإيّاقٍ نّح 
 الو  31بيراً ک ئاً ان خط  کقت لهم  
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  وساان فاحشًة کإنّه ٰى زّنلٱ تق ربوا  
تي لّ ٱ نّف سلٱ تق تلوا   الو  32اًل سبي
ومن قتل مظ لوماً ل حّق ٱبـإاّل  هللا حرّم

رف  الفقد  جعل نا لوليّه سل طاناً ف يس 
 الو  33ان من صوراً کقت ل إنّه ل  ٱ فّي

تي هي لّ ٱبـإاّل يتيم ل  ٱ مال تق ربوا  
سن حتّ   يب لغ أشّده وأو فوا  ٰى أح 

د إنّ ل  ٱبـ د ل  ٱ عه  ئو انکعه    34اًل مس 
 ل تم  وزنوا  کي ل إذا کل  ٱوا  وأو ف

طاسل قٱبـ تقيم ل  ٱ س  خي ٌر  کذالمس 
سن تأ وي تق ف ما لي س  الو  35اًل وأح 

 بصرل  ٱو ّسم علٱ به عل ٌم إنّ  کل
ئو ان عن هک کـٰئأو لّل کفؤاد ل  ٱو اًل مس 
ر ض ٱ تم ش في الو  36 لن  کمرحاً إنّ ْل 

رق اًل جبال طول  ٱ ر ض ولن تب لغْل  ٱ تخ 
 کان سيّئه عن د ربّ ک کذالّل ک  37
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 کإلي  ٰى مّما أو ح کذال  38روهاً کم
عل  مع المة وکحل  ٱ من کربّ   هللا تج 

في جهنّم ملوماً ٰى خر فتل قا إلـٰهاً 
حوراً   مکم  ربّ کأص فاأف  39ّمد 

إناثاً  ةکل مالئٱ خذ منتّ ٱو بنينل  ٱبـ
  40عظيماً اًل م  لتقولون قو  کإنّ 

 ان قر  ل  ٱ هـٰذاولقد  صرّف نا في 
  41نفوراً إاّل روا  وما يزيدهم  کليذّ 

ما يقولون کلهٌة ا  ان معهکقل لّو  
اًل عر ش سبيل  ٱ ذيإلٰى  ب تغو ا  ٱلـإذاً 
قولون عّما يٰى سب حانه وتعال  42

 تسبّح له  43بيراً کعلوّاً 
ر ض ومن فيهّن ْل  ٱو ّسب علٱ ّسماواتلٱ

 نکولٰـ يسبّح بحم ده إاّل   وإن ّمن شي  
بيحهم  إنّه اّل  ان حليماً کتف قهون تس 

ن ا قرل  ٱ وإذا قرأ ت  44غفوراً 
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 يؤ منون الذين لّ ٱ وبي ن کجعل نا بي ن
توراً ل ئاخرة ٱبـ   45حجاباً ّمس 

نًّة أن کقلوبهم  أٰى عل وجعل نا
ذانهم  وق راً وإذا ا  يف قهوه وفي

ده ولّو ا   ان قر  ل  ٱ في کر ت ربّ کذ  وح 
لم   46أد بارهم  نفوراً علٰى  ن أع  نّح 

تمعون إلي   تمعون به إذ  يس   کبما يس 
و ظّالمون لٱ إذ  يقولٰى وإذ  هم  نج 
حوراً اًل رجإاّل إن تتّبعون    47ّمس 

م ثال فضلّوا  ْل  ٱ کي ف ضربوا  لکظر  نٱ
تطيع ون سبي الف وقالوا    48اًل يس 

نّا عظاماً ورفاتاً أإنّا کأئذا 
قل   49لمب عوثون خل قاً جديداً 

أو    50ونوا  حجارًة أو  حديداً ک
م  کبر في صدورکخل قاً ّمّما ي

ذي لّ ٱ فسيقولون من يعيدنا قل
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 ر کم  أوّل مرٍّة فسين غضون إلي  کفطر
أن ٰى هو قل  عسٰى متوسهم  ويقولون 

عو  51ون قريباً کي م  کيو م يد 
تجيبون بحم ده وتظنّون إن  فتس 

وقل لّعبادي   52اًل قليإاّل لّبث تم  
سن إنّ لّ ٱ يقولوا   ّشي طان لٱ تي هي أح 

 انکّشي طان لٱ غ بي نهم  إنّ ين ز
م  کرّبّ   53ن سان عدوّاً ّمبيناً لإل  

لم ب ن م  أو  إکم  إن يشأ  ير حم  کأع 
علي هم   کم  وما أر سل ناکيشأ  يعّذب  

لم بمن في کوربّ   54اًل يکو  أع 
 ر ض ولقد  فّضل نا بع ضْل  ٱو ّسماواتلٱ
داوود  اتي نا بع ضٍ وعلٰى  نّبيّينلٱ

ذين زعم تم لّ ٱ عوا  د  ٱ قل  55زبوراً 
فکون کيم ل الّمن دونه ف م  کّضرّ عنلٱ ش 

وي الو ذين لّ ٱ کأو لـٰئ  56اًل تح 
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عو وسيلة ل  ٱ ربّهمإلٰى  ن يب تغونيد 
مته ويخافون  أيّهم  أق رب وير جون رح 

ذوراً ک کعذابه إّن عذاب ربّ  ان مح 
لإاّل ن قر يٍة وإن مّ   57 ن مه  وها کنح 

قيامة أو  معّذبوها ل  ٱ قب ل يو م
تاب کل  ٱ في کذال انکعذاباً شديداً 

طوراً   وما منعنا أن نّر سل  58مس 
وّلون ْل  ٱ ّذب بهاکأن إاّل ل ئايات ٱبـ
نّاقة مب صرًة لٱ ثمود اتي نا و

ل ئايات ٱبـ فظلموا  بها وما نر سل
ويفاً إاّل  إّن  کوإذ  قل نا ل  59تخ 
 نّاس وما جعل نالٱبـ أحاط کربّ 
فت نًة إاّل  کتي أري نالّ ٱ يارّؤ  لٱ

 ر  ل قٱ مل عونة فيل  ٱ ّشجرةلٱو لّلنّاس
إاّل ونخوّفهم  فما يزيدهم   ان

وإذ  قل نا   60بيراً کناً طغ يا
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جدوا  ٱ ةکمالئلل   إاّل دم فسجدوا  ئالس 
جد لمن  خلق ت طيناً أ  إب ليس قال س 

رّم ت کذي لّ ٱ هـٰذا کقال أرأي ت  61
قيامة ل  ٱ يو مإلٰى  علّي لئن  أّخر تن

تن  قال  62اًل قليإاّل ّن ذرّيّته کْلح 
من هم  فإّن جهنّم  کهب  فمن تبعذ  ٱ

تف زز  س  ٱو  63ّمو فوراً   م  جزاکؤجزا
لب   کتطع ت من هم  بصو تس  ٱ من وأج 

 هم  فيکوشار کورجل کعلي هم بخي ل
هم  وما يعدهمالو  ْل  ٱو م والْل  ٱ  د وعد 
إّن عبادي   64غروراً إاّل ّشي طان لٱ

 کبربّ فٰى کعلي هم  سل طاٌن و کلي س ل
 مکذي يز جي للّ ٱ مکرّبّ   65اًل يکو
ر لل  ٱ في کفل  ل  ٱ تب تغوا  من فض له بح 

 مکوإذا مسّ   66م  رحيماً کان بکإنّه 
عون ل  ٱ ّضرّ فيلٱ ر ضّل من تد  إاّل بح 
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برّ ل  ٱى إل م  کإيّاه فلّما نّجا
رض تم  و   67فوراً کن سان ل  ٱ انکأع 

سف ب برّ ل  ٱ م  جانبکأفأمنتم  أن يخ 
تجدوا   الم  حاصباً ثّم کأو  ير سل علي  

م  کتم  أن يعيدأم  أمن  68اًل يکم  وکل
ر م  کفير سل علي  ٰى فيه تارًة أخ 

م بما کرّيح فيغ رقلٱ ّمن قاصفاً 
م  علي نا به کتجدوا  ل الفر تم  ثّم ک

دم ا  رّم نا بنيکولقد    69تبيعاً 
ر ل  ٱو برّ ل  ٱ وحمل ناهم  في بح 
 طّيّبات وفضّل ناهم  لٱ ورزق ناهم ّمن

  70اًل ثيٍر ّمّمن  خلق نا تف ضيکعلٰى 
عويو   ّل أناسٍ بإمامهم  فمن  ک ا  م ند 

 يق ر کأو لـٰئتابه بيمينه فکأوتي 
  71اًل يظ لمون فتي التابهم  وکون 
م هـٰذهان في کومن   فهو فيٰى أع 
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مخرة ئال  ٱ وإن   72اًل وأضّل سبيٰى أع 
ذي أو حي نا لّ ٱ عن کادوا  ليف تنونک

لتف تري علي نا غي ره وإذاً  کإلي  
أن  الولو    73اًل خلي کتّخذوٱلـ

ن إلي هم  شي ئاً کدّت تر  کلقد   کثبّت نا
حياة ل  ٱ ضع ف کإذاً ّْلذق نا  74اًل قلي

علي نا  کتجد ل الممات ثّم ل  ٱ وضع ف
تفزّونکوإن   75نصيراً   کادوا  ليس 

ر ض ٱ من رجوْل  اّل من ها وإذاً  کليخ 
سنّة من   76اًل قليإاّل  کفاليل بثون خ

تجد  الرّسلنا و من کقد  أر سل نا قب ل
وي  صّلٰوةلٱ أقم  77اًل لسنّتنا تح 

 قر  لّي ل ولٱ غسقإلٰى  ّشم سلٱ کلدلو
ر إّن ل  ٱ ان ر ل  ٱ ان قر  فج  ان کفج 

هوداً  لّي ل فتهّجد  به لٱ ومن  78مش 
 کربّ  کأن يب عثٰى عس کنافلًة لّ 
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موداً  وقل رّّب أد خل ني   79مقاماً ّمح 
رج صد   ني مخ  رج  قٍ وأخ  خل صد   قٍ مد 

سل طاناً نّصيراً  کعل لّي من لّدنج  ٱو
باطل ل  ٱ حّق وزهقل  ٱ  جا وقل    80
وننزّل   81ان زهوقاً کباطل ل  ٱ إنّ 
مٌة   ما هو شفا ان قر  ل  ٱ من ورح 

إاّل ظّالمين لٱ يزيد اللّل مؤ منين و
ى عل وإذا أن عم نا  82خساراً 

رض ول  ٱ بجانبه وإذا  نئا نسان أع 
لٌّ کقل    83وساً ئان يکّشرّ لٱ مّسه
لم بمن  کلته فربّ کشاعلٰى  يع مل م  أع 
دٰى  هو ألون  84اًل سبيأه   عن کويس 
رّوح من  أم ر ربّي وما لٱ رّوح قللٱ

  85اًل قليإاّل عل م ل  ٱ أوتيتم ّمن
هبنّ  ذي أو حي نا لّ ٱبـ ولئن شئ نا لنذ 

اًل يکبه علي نا و کتجد ل الثّم  کإلي  
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مًة ّمن رّ إاّل   86 ان کإّن فض له  کبّ رح 
 تمعتج  ٱ قل لّئن  87بيراً ک کعلي  
بمث ل توا  أ  يـ أنعلٰى  جنّ ل  ٱو نسل  ٱ

يأ تون بمث له ولو   ال ان قر  ل  ٱ هـٰذا
ولقد    88ان بع ضهم  لبع ضٍ ظهيراً ک

من  ان قر  ل  ٱ هـٰذاصرّف نا للنّاس في 
فوراً کإاّل نّاس لٱ ثرکأٰى ّل مثٍل فأبک

تف جر ٰى حتّ  کؤ من لوقالوا  لن نّ   89
ر ض ٱ لنا من ون کأو  ت  90ينبوعاً ْل 

 جنٌّة ّمن نّخيٍل وعنٍب فتفّجر کل
أو    91لها تف جيراً الن هار خْل  ٱ

قط سفاً کما زعم ت علي نا ک  ّسمالٱ تس 
  92اًل قبي ةکل مالئٱ وّلّل ٱبـ أو  تأ تي

رٍف أو  تر ق کون لکأو  ي ٰى بي ٌت ّمن زخ 
ٰى حتّ  کنّؤ من لرقيّ ولن   لّسماٱفي 

تاباً نّق رؤه قل  کتنزّل علي نا 
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اًل بشراً رّسوإاّل نت کسب حان ربّي هل  
 نّاس أن يؤ منوا  إذ  لٱ وما منع  93
 أن قالوا  أبعثإاّل ٰى هدل  ٱ هم جا
 ان فيکقل لّو    94اًل بشراً رّسو هللا
ر ض ٱ يم شون مط مئنّين  ةٌ کمالئْل 

اً کمل  اّسملٱ لنزّل نا علي هم ّمن
شهيداً بي ني ّلّل ٱبـفٰى کقل    95اًل رّسو
ان بعباده خبيراً کم  إنّه کوبي ن

د  96بصيراً  تد ل  ٱ فهو هللا ومن يه  مه 
من   ومن يض لل  فلن تجد لهم  أو ليا

شرهم  يو م علٰى  قيامةل  ٱ دونه ونح 
ماً وصّماً ّمأ واهم  کوجوههم  عم ياً وب

  97سعيراً لّما خبت  زد ناهم  کجهنّم 
 فروا  کؤهم بأنّهم  جزا کذال

نّا عظاماً کوقالوا  أئذا بئاياتنا 
ورفاتاً أإنّا لمب عوثون خل قاً 
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ذي لّ ٱ هللا أولم  يرو ا  أنّ   98جديداً 
أن علٰى  ر ض قادرٌ ْل  ٱو ّسماواتلٱ خلق

لق مث لهم  وجعل لهم  أج ري ب اّل اًل يخ 
  99فوراً کإاّل ظّالمون لٱى فيه فأب

مة ائون خزکلّو  أنتم  تم لقل  ن رح 
يةکربّي إذاً ّْلم س  انکنفاق ول  ٱ تم  خش 

 اتي نا ولقد    100نسان قتوراً لٱ
ع موسٰى  أل  بني س  ٱفـ بيّناتٍ  اياتٍ  تس 

رائيل إذ   هم  فقال له فر عون  جا إس 
حوراً موسٰى يا  کإنّي ْلظنّ    101مس 

إاّل   هـٰؤالقال لقد  علم ت ما أنزل 
ر وإنّي ائر ض بصْل  ٱو ّسماواتلٱ ربّ 
  102يا فر عون مث بوراً  کْلظنّ 

تفزّهم ّمن ر ض ٱ فأراد أن يس  ْل 
رق ناه ومن ّمعه جميعاً    103فأغ 

رائيل  وقل نا من بع ده لبني إس 
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د  جا ر ض فإذاْل  ٱ نوا  کس  ٱ  وع 
  104م  لفيفاً کجئ نا بخرة ئال  ٱ

حّق نزل وما ل  ٱوبـ حّق أنزل ناهل  ٱوبـ
  105مبّشراً ونذيراً إاّل  کر سل ناأ
ى عل اً فرق ناه لتق رأهان قر  و
اًل يتن زٍث ونزّل ناه کمعلٰى  نّاسلٱ

تؤ منوا   البه أو   امنوا   قل    106
عل م من قب له ل  ٱ ذين أوتوا  لّ ٱ إنّ 

ذ قان علي هم  يخرّون لأل  ٰى إذا يت ل
ويقولون سب حان ربّنا   107سّجداً 
د ربّ کإن    108اًل نا لمف عوان وع 

ون ويزيدهم  کذ قان يب  ويخرّون لأل  
 عوا  د  ٱ أو هللا عوا  د  ٱ قل  109خشوعاً 

مٰـ لٱ عوا  فلهرّح  ماْل  ٱ ن أيّاً ّما تد    س 
نل  ٱ هر  بص الوٰى حس  تخافت   الو کتالتج 

  110اًل سبي کذالتغ بي ن ب  ٱو بها
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ذي لم  يتّخذ  ولداً لّ ٱّلّل  حم دل  ٱ وقل
ولم   کمل  ل  ٱ في که شرين لّ کولم ي

بيراً کبّر ه تکو ّذلّ لٱ ن لّه وليٌّ ّمنکي
111  

 هفکل  ٱ سوره 18 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 عب دهعلٰى  ذي أنزللّ ٱ ل حم د ّللّ ٱ
عل لّه عوجا کل  ٱ   1تاب ولم  يج 

قيّماً لّينذر بأ ساً شديداً من لّدن ه 
 ذين يع ملونلّ ٱ مؤ منينل  ٱ ويبّشر

راً حسناً صّالٱ   2لحات أّن لهم  أج 
ذين لّ ٱ وينذر  3ثين فيه أبداً کما
ّما لهم به   4ولداً  هللا خذتّ ٱوا  قال

لمًة کبرت  کبائهم  ئامن  عل ٍم وال ل
رج من  أف واههم  إن يقولون إاّل  تخ 
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 علٰى  کباخٌع نّف س کفلعلّ   5ذباً ک
بهـٰذا وا  ثارهم  إن لّم  يؤ منا
 إنّا جعل نا ما  6حديث أسفاً ل  ٱ
ر ض زينًة لّها لنب لوهم  أيّهم  ْل  ٱى عل

سن عم وإنّا لجاعلون ما   7اًل أح 
أم  حسب ت أّن   8علي ها صعيداً جرزاً 

فکل  ٱ أص حاب  من  وا  انکرّقيم لٱو ه 
 فت يةل  ٱى إذ  أو  9عجباً اياتنا 

ف فقالکل  ٱى إل من اتنا   ربّناوا  ه 
مًة وهيّئ  لنا من   کلّدن أم رنا  رح 

 ذانهم  فيا علٰى  فضرب نا  10رشداً 
ف سنين عدداً کل  ٱ ثّم بعث ناهم    11ه 

صل  ٱ لنع لم أيّ  لما ٰى حز بي ن أح 
ن نقّص علي    12أمداً وا  لبث  کنح 

وا  امن حّق إنّهم  فت يٌة ل  ٱبـ نبأهم
 وربط نا  13بربّهم  وزد ناهم  هًدى 
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وا  فقالوا  قلوبهم  إذ  قامعلٰى 
ر ض لن ْل  ٱو ّسماواتلٱ ربّ ربّنا 
عو لقد  قل نا إلـٰهاً من دونه  ا  نّد 

وا  خذتّ ٱ قو منا  ؤالٰـ ه  14إذاً شططاً 
لهًة لّو ال يأ تون علي هم ا  من دونه

 ف ترىٰ ٱ بسل طاٍن بيٍّن فمن  أظ لم مّمن
تزل تموهم  ع  ٱ وإذ  15ذباً ک هللاى عل

ى إلوا  فأ و هللا وما يع بدون إالّ 
ف کل  ٱ مته م ّمن رّح  کم  ربّ کينشر  له 

  16م ّمر فقاً کم ّمن  أم رکويهيّئ  ل
ّشم س إذا طلعت تّزاور عن لٱى وتر

فهم  ذاتک يمين وإذا غربت ل  ٱ ه 
وٍة لٱ تّق رضهم  ذات ّشمال وهم  في فج 

 من يه د هللا ايات من   کذالّمن ه 
تد ومن يض لل  فلن تجد ل  ٱ فهو هللا مه 

سبهم    17له وليّاً ّمر شداً  وتح 
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 أي قاظاً وهم  رقوٌد ونقلّبهم  ذات
ل بهم باسطٌ کّشمال ولٱ يمين وذاتل  ٱ

طّلع ت علي هم  ٱوصيد لو ل  ٱبـ ذراعي ه
لولّي ت من هم  فراراً ولملئ ت من هم  

باً   بعث ناهم  ليتسا کذالکو  18رع 
م  کبي نهم  قال قائٌل ّمن هم  وا  ل

بع ض  لبث نا يو ماً أو  وا  لبث تم  قال
لم بما لبث تم  کربّ وا  يو ٍم قال  م  أع 

ى إل هـٰذهم  کم بورقکأحدوا  عثب  ٱفـ
طعاماً ٰى کمدينة فل ينظر  أيّها أز  ل  ٱ

م برز قٍ ّمن ه ول يتلطّف  وال کفل يأ ت
عرّن ب إنّهم  إن   19م  أحداً کيش 

م  کم  أو  يعيدوکم  ير جموکعلي  وا  يظ هر
أبداً  إذاً وا  في ملّتهم  ولن تف لح

ثر نا علي هم   کذالکو  20 أع 
دوا  ليع لم ّساعة لٱ حقٌّ وأنّ  هللا أّن وع 
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ال ري ب فيها إذ  يتنازعون بي نهم  
علي هم وا  نب  ٱوا  أم رهم  فقال

لم بهم  قال ذين لّ ٱ بن ياناً رّبّهم  أع 
أم رهم  لنتّخذّن علي هم علٰى وا  غلب

جداً  سيقولون ثالثٌة رّابعهم    21ّمس 
ل بهم  کل بهم  ويقولون خم سٌة سادسهم  ک

ماً  غي ب ويقولون سب عٌة ل  ٱبـ رج 
لم کوثامنهم   ل بهم  قل رّبّي أع 

بعّدتهم ّما يع لمهم  إاّل قليٌل فال 
ظاهراً وال   تمار فيهم  إاّل مرا

تف ت فيهم ّمن هم  أحداً  وال   22تس 
غداً  کذالإنّي فاعٌل   تقولّن لشي  

إذا  کر رّبّ کذ  ٱو هللا  إاّل أن يشا  23
دين ربّي ْلق رب ٰى نسيت وقل  عس أن يه 

في وا  ولبث  24رشداً  هـٰذامن  
فهم  ثالث مئٍة سنينک وا  دادز  ٱو ه 
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عاً  لم بما لبث هللا قل  25تس  وا  أع 
ر ض أب صر  به ْل  ٱو ّسماواتلٱ له غي ب

مع  ما لهم ّمن دونه من ولّيٍ وال  وأس 
ر ل ما ت  ٱو  26مه أحداً کفي ح کيش 

ال مبّدل  کتاب ربّ کمن  کأوحي إلي  
لماته ولن تجد من دونه مل تحداً کل
عون لّ ٱ مع کبر  نف سص  ٱو  27 ذين يد 

عشّي يريدون ل  ٱو غداةل  ٱبـ ربّهم
هه وال تع د عي نا عن هم  تريد  کوج 

ّدن يا وال تطع  من  لٱ حياةل  ٱ زينة
فل نا قل به عن ذ بع تّ ٱو رناکأغ 

 وقل  28أم ره فرطاً ان کهواه و
فل يؤ من   شا م  فمنکحّق من رّبّ ل  ٱ

نا کفل ي  شا ومن تد  فر  إنّا أع 
للظّالمين ناراً أحاط بهم  سرادقها 

تغيث   بماوا  يغاثوا  وإن يس 
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ويل  ٱـک ل يش  ّشراب لٱ وجوه بئ سل  ٱ مه 
 ذين لّ ٱ إنّ   29مر تفقاً ت   ساو

صّالحات إنّا ال لٱوا  وعملوا  امن
سن عمنضيع أ ر من  أح    30اًل ج 
ري من  کأو لـٰئ ٍن تج  لهم  جنّات عد 
تهم ن هار يحلّو ن فيها من  ْل  ٱ تح 

أساور من ذهٍب ويل بسون ثياباً 
تب رقٍ ّمتّ  ئين کخض راً ّمن سندسٍ وإس 

ثّواب لٱ نع م کرائْل  ٱى عل فيها
اًل رب  لهم ّمثض  ٱو  31وحسنت  مر تفقاً 

تي ن من  رّجلي ن جعل نا ْلحدهما جنّ 
ٍل وجعل نا  نابٍ وحفف ناهما بنخ  أع 

  جنّتي نل  ٱ ل تاک  32بي نهما زر عاً 
لها ولم  تظ لم  من ه شي ئاً کتت  أا

ان له کو  33وفّجر نا خاللهما نهراً 
أنا   ثمٌر فقال لصاحبه وهو يحاوره
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  34وأعزّ نفراً اًل ما کثر منکأ
ودخل جنّته وهو ظالٌم لّنف سه قال 

  35أبداً  هـٰذهأن تبيد ما أظّن 
 ّساعة قائمًة ولئن رّددتّ لٱ وما أظنّ 

ربّي ْلجدّن خي راً ّمن ها منقلباً إلٰى 
قال له صاحبه وهو يحاوره   36
من ترابٍ ثّم من  کذي خلقلّ ٱبـ فر تکأ

 هو نّا  کٰـ لّ   37اًل رج کنّط فٍة ثّم سوّا
  38بربّي أحداً  کرش  أ ربّي وال هللا

  شا قل ت ما کجنّت ولو ال إذ  دخل ت
أقّل أنا   رنإن تّلّل ٱبـ ال قوّة إالّ  هللا
ربّي أن ٰى فعس  39وولداً اًل ما کمن

وير سل علي ها  کيؤ تين خي راً ّمن جنّت
باناً ّمن فتص بح صعيداً   ّسمالٱ حس 

أو  يص بح ماؤها غو راً   40زلقاً 
تطيع له طلباً  وأحيط   41فلن تس 
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ما علٰى  ي هفّ کبثمره فأص بح يقلّب 
عروشها علٰى  أنفق فيها وهي خاويةٌ 

بربّي  کرش  أ ويقول يا لي تني لم  
ن لّه فئٌة کولم  ت  42أحداً 

ان کوما  هللا ينصرونه من دون
حّق ل  ٱ والية ّللّ ل  ٱ کهنال  43منتصراً 

  44هو خي ٌر ثواباً وخي ٌر عق باً 
ّدن يا لٱ حياةل  ٱ رب  لهم ّمثلض  ٱو
تلط خ  ٱفـ  ّسمالٱ أنزل ناه من  ماک

روهْل  ٱ به نبات  ر ض فأص بح هشيماً تذ 
  ّل شي  کعلٰى  هللا انکرّياح ولٱ

 بنون زينةل  ٱو مالل  ٱ  45ّمق تدراً 
 باقياتل  ٱو ّدن يالٱ حياةل  ٱ
ثواباً  کصّالحات خي ٌر عند ربّ لٱ

جبال ل  ٱ ويو م نسيّر  46اًل وخي ٌر أم
ر ض بارزًة وحشر ناهم  فلم  ْل  ٱى وتر
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علٰى وا  وعرض  47نغادر  من هم  أحداً 
م  کما خلق ناکصّفاً لّقد  جئ تمونا  کربّ 

عل ل م کأوّل مرٍّة بل  زعم تم  ألّن نّج 
ى تاب فترکل  ٱ ووضع  48ّمو عداً 

فقين مّما فيه ل  ٱ رمين مش  مج 
 هـٰذاويقولون يا وي لتنا مال 

بيرًة کتاب ال يغادر صغيرًة وال کل  ٱ
صاها ووجد وا  ما عملوا  إاّل أح 

وإذ    49أحداً  کحاضراً وال يظ لم ربّ 
دم ئالوا  جدس  ٱ ةکقل نا لل مالئ

جّن ل  ٱ ان منکإاّل إب ليس وا  فسجد
ففسق عن  أم ر ربّه أفتتّخذونه 

م  کمن دوني وهم  ل  وذرّيّته أو ليا
 ما  50اًل عدوٌّ بئ س للظّالمين بد

ر ض وال ْل  ٱو ّسماواتلٱ هدتّهم  خل قش  أ
 نت متّخذکق أنفسهم  وما خل  
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ويو م يقول   51مضلّين عضداً ل  ٱ
ذين زعم تم  لّ ٱ ائيکشروا  ناد

تجيب لهم  وجعل نا وا  فدعو هم  فلم  يس 
رمونل  ٱ ا ور  52بي نهم ّمو بقاً   مج 

أنّهم ّمواقعوها ولم  وا  نّار فظنّ لٱ
ولقد    53عن ها مص رفاً وا  يجد

نّاس من لل ان قر  ل  ٱ هـٰذاصرّف نا في 
اًل جد  ثر شي  کنسان أل  ٱ انکّل مثٍل وک

 إذ  وا  نّاس أن يؤ منلٱ وما منع  54
تغ فرٰى هدل  ٱ هم جا ربّهم  إاّل وا  ويس 

 وّلين أو  يأ تيهمْل  ٱ أن تأ تيهم  سنّة
 وما نر سل  55اًل عذاب قبل  ٱ
مر سلين إاّل مبّشرين ومنذرين ل  ٱ

باطل ل  ٱبـوا  فرکذين لّ ٱ ويجادل
ح اياتي  وا  خذتّ ٱو حقّ ل  ٱ بهوا  ضليد 

ومن  أظ لم   56هزواً وا  وما أنذر
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رض عن ها  ياتئابر کمّمن ذ ربّه فأع 
 ونسي ما قّدمت  يداه إنّا جعل نا

  نًّة أن يف قهوه وفيکقلوبهم  أعلٰى 
عهم  ا ى إل ذانهم  وق راً وإن تد 
تدٰى هدل  ٱ   57إذاً أبداً وا  فلن يه 

مة لو  رّح  لٱ غفور ذول  ٱ کوربّ 
 لعّجل لهموا  سبکيؤاخذهم بما 

من وا  عذاب بل لّهم ّمو عٌد لّن يجدل  ٱ
ٰى قرل  ٱ کوتل    58اًل دونه مو ئ

ل وجعل نا وا  ناهم  لّما ظلمکأه 
ل موسٰى وإذ  قال   59هم ّمو عداً کلمه 

معٰى لفتاه ال أب رح حتّ   أب لغ مج 
ري ن أو  أم ضي حقباً ل  ٱ فلّما   60بح 

مع ب  ي نهما نسيا حوتهمابلغا مج 
ر سرباً ل  ٱ خذ سبيله فيتّ ٱفـ   61بح 

 غدااتنا   فلّما جاوزا قال لفتاه
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نصباً  هـٰذانا لقد  لقينا من سفرنا 
ى إل قال أرأي ت إذ  أوي نا  62
رة فإنّي نسيتلٱ حوت وما ل  ٱ صّخ 

 رهکّشي طان أن  أذ  لٱ أنسانيه إالّ 
ر عجباً ل  ٱ خذ سبيله فيتّ ٱو   63بح 

 علٰى  تّدار  ٱفـ نّا نب غکما  کالذقال 
فوجدا عب داً ّمن    64ثارهما قصصاً ا

مًة من  عندنا اتي نا عبادنا  ه رح 
قال   65وعلّم ناه من لّدنّا عل ماً 

أن تعلّمن علٰى  کهل  أتّبعموسٰى له 
داً  لن  کقال إنّ   66مّما علّم ت رش 

تطيع معي صب راً   ي ف تص برکو  67تس 
قال   68ط  به خب راً ما لم  تحعلٰى 

صي  هللا  شا ستجدني إن صابراً وال أع 
بع تني فال تّ ٱ قال فإن  69أم راً  کل

أل ني عن شي   دث لٰى حتّ   تس  من ه  کأح 



458 

 

با کإذا رٰى طلقا حتّ نٱفـ  70راً کذ
ّسفينة خرقها قال أخرق تها لٱ في

لها لقد  جئ ت شي ئاً إم راً  لتغ رق أه 
تطيع  کقال ألم  أقل  إنّ   71 لن تس 

قال ال تؤاخذ ني بما   72معي صب راً 
راً    73نسيت وال تر هق ني من  أم ري عس 

إذا لقيا غالماً ٰى طلقا حتّ نٱفـ
يًّة بغي ر کفقتله قال أقتل ت نف ساً ز

سٍ لّقد  جئ ت شي ئاً نّ  قال   74راً کنف 
تطيع معي  کإنّ  کألم  أقل لّ  لن تس 

  عن شي   کقال إن سأل ت  75صب راً 
بع دها فال تصاحب ني قد  بلغ ت من 

راً  إذا ٰى طلقا حتّ نٱفـ  76لّدنّي عذ 
ل قر يةٍ  لها س  ٱ أتيا أه  تط عما أه 

أن يضيّفوهما فوجدا فيها و ا  فأب
جداراً يريد أن  ينقّض فأقامه قال 
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راً تّ ٱلـ لو  شئ ت ت علي ه أج    77خذ 
 کفراق بي ني وبي ن هـٰذاقال 

تطع ّعلي ه بتأ ويل ما ل کسأنبّئ م  تس 
انت  کّسفينة فلٱ أّما  78صب راً 
ر فأردّت ل  ٱ ين يع ملون فيکلمسا بح 

يأ خذ  کهم ّمل ان وراکأن  أعيبها و
غالم ل  ٱ وأّما  79ّل سفينٍة غص باً ک
ان أبواه مؤ مني ن فخشينا أن کف

  80ف راً کير هقهما طغ ياناً و
فأرد نا أن يب دلهما ربّهما خي راً 

ماً  ةً وٰ کزّمن ه   وأّما  81وأق رب رح 
 ان لغالمي ن يتيمي ن فيکجدار فل  ٱ
ته کمدينة ول  ٱ ان کنٌز لّهما وکان تح 

أن   کأبوهما صالحاً فأراد ربّ 
رجا  تخ  نزهما کيب لغا أشّدهما ويس 

مًة ّمن رّبّ  وما فعل ته عن  أم ري  کرح 
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طع ّعلي ه  کذال تأ ويل ما لم  تس 
ألون  82صب راً   عن ذي کويس 

م ّمن ه کعلي   ا  قر ني ن قل  سأت لول  ٱ
 ر ض وْل  ٱ نّا له فيکإنّا م  83راً کذ

  84سبباً   ّل شي  که من اتي نا
إذا بلغ ٰى حتّ   85فأت بع سبباً 

ّشم س وجدها تغ رب في عي ٍن لٱ مغ رب
حمئٍة ووجد عندها قو ماً قل نا يا 

قر ني ن إّما أن تعّذب وإّما أن ل  ٱ ذا
قال أّما من   86ناً تتّخذ فيهم  حس  

ربّه إلٰى  ظلم فسو ف نعّذبه ثّم يردّ 
 وأّما من    87راً کفيعّذبه عذاباً نّ 

نل  ٱ  وعمل صالحاً فله جزا امن ٰى حس 
راً  ثّم   88وسنقول له من  أم رنا يس 

 إذا بلغ مط لعٰى حتّ   89أت بع سبباً 
قو ٍم لّم  علٰى  ّشم س وجدها تط لعلٱ
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عل لّهم ّمن دونها   90ست راً  نج 
وقد  أحط نا بما لدي ه خب راً  کذالک

إذا ٰى حتّ   92ثّم أت بع سبباً   91
ّسّدي ن وجد من دونهما لٱ بلغ بي ن

  93اًل ادون يف قهون قو  کقو ماً اّل ي
قر ني ن إّن يأ جوج ل  ٱ يا ذاوا  قال

عل ْل  ٱ ومأ جوج مف سدون في ر ض فهل  نج 
عل بي ننا علٰى  خر جاً  کل أن تج 
نّي فيه کقال ما م  94بي نهم  سّداً و

عل   ربّي خي ٌر فأعينوني بقوٍّة أج 
توني ا   95م  وبي نهم  رد ماً کبي ن
 بي نٰى إذا ساوٰى حديد حتّ ل  ٱ زبر
إذا ٰى حتّ وا  فخنٱ صّدفي ن قاللٱ

توني أف رغ  علي ه ا  جعله ناراً قال
أن يظ هروه وا  طاعس  ٱ فما  96قط راً 
قال   97ه نق باً لوا  تطاعس  ٱ وما
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مٌة ّمن رّبّي فإذا هـٰذا د   جا رح  وع 
د ربّي حّقاً کو  اکربّي جعله د ان وع 

نا بع ضهم  يو مئٍذ يموج في کوتر  98
صّور فجمع ناهم  لٱ بع ضٍ ونفخ في

وعرض نا جهنّم يو مئٍذ   99جم عاً 
انت  کذين لّ ٱ  100افرين عر ضاً کلّل  

ينهم  في غطا ال وا  انکري وکعن ذ  أع 
تطيعون سم عاً  ذين لّ ٱ أفحسب  101يس 

عبادي من دوني وا  أن يتّخذوا  فرک
نا جهنّم   أو ليا تد  إنّا أع 

 م  کقل  هل  ننبّئ  102اًل افرين نزکلل  
ماْل  ٱبـ سرين أع  ذين ضّل لّ ٱ  103اًل خ 

ّدن يا وهم  لٱ حياةل  ٱ سع يهم  في
سنون صن عاً  سبون أنّهم  يح    104يح 

ربّهم   ياتئابوا  فرکذين لّ ٱ کأو لـٰئ
مالهم  فال نقيم  ولقائه فحبطت  أع 
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 کذال  105قيامة وز ناً ل  ٱ لهم  يو م
 وا  خذتّ ٱووا  فرکجزاؤهم  جهنّم بما 

 ذين لّ ٱ إنّ   106ي ورسلي هزواً ايات
انت  لهم  کصّالحات لٱوا  وعملوا  امن
خالدين   107اًل فر دو س نزل  ٱ جنّات

قل   108اًل ها حوفيها ال يب غون عن  
ر مداداً لّ ل  ٱ انکلّو   لمات ربّي کبح 
ر قب ل أن تنفد ل  ٱ لنفد لمات کبح 

  109ربّي ولو  جئ نا بمث له مدداً 
إلّي ٰى م  يوحکبشٌر ّمث ل قل  إنّما أنا  

ٌه م  کإلـٰهأنّما  ان کواحٌد فمن إلـٰ
اًل ربّه فل يع مل  عم  لقا ا  ير جو

ر بّه أحداً بعبادة ر کصالحاً وال يش 
110  
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م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

مة ربّ کذ  1هيعص ک عب ده  کر رح 
خفيّاً   ربّه نداٰى إذ  ناد  2ريّا کز
 عظ م منّيل  ٱ قال رّب إنّي وهن  3
ن کرّأ س شي باً ولم  ألٱ تعلش  ٱو

 وإنّي خف ت  4رّب شقيّاً  کبدعائ
رأتي م  ٱ انتکموالي من ورائي ول  ٱ
  5وليّاً  کقراً فهب  لي من لّدنعا

عل ه ج  ٱو يع قوبال   يرثني ويرث من  
 کريّا إنّا نبّشرکيا ز  6رّب رضيّاً 

مه ٱ بغالمٍ  يس  عل لّه من ٰى يح  لم  نج 
ون لي کيأنّٰى  قال ربّ   7قب ل سميّاً 

رأتي عاقراً وقد  م  ٱ انتکغالٌم و
 کذالکقال   8بر عتيّاً کل  ٱ بلغ ت من
 کعلّي هيٌّن وقد  خلق ت هو کقال ربّ 

 قال ربّ   9شي ئاً  کمن قب ل ولم  ت
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 لّمکأاّل ت کيتا  قال ايةً   عل لّيج  ٱ
 فخرج  10نّاس ثالث لياٍل سويّاً لٱ

راب فأو حل  ٱ قو مه منعلٰى  ٰى مح 
  11رًة وعشيّاً کبوا  إلي هم  أن سبّح

ي  تاب بقوٍّة وکل  ٱ خذٰى يا يح 
حناناً و  12م صبيّاً کحل  ٱ هاتي نا

  13ان تقيّاً کًة ووٰ کّمن لّدنّا وز
ن جبّاراً کوبرّاً بوالدي ه ولم  ي

وسالٌم علي ه يو م ولد   14عصيّاً 
  15ويو م يموت ويو م يب عث حيّاً 

تبذت  نٱ تاب مر يم إذکل  ٱ ر  فيکذ  ٱو
لها م   16اناً شر قيّاً کمن  أه 

خذت  من دونهم  حجاباً فأر سل نا تّ ٱفـ
ا فتمثّل لها بشراً إلي ها روحن

 قالت  إنّي أعوذ  17سويّاً 
مـٰنلٱبـ   18نت تقيّاً کإن  کمن رّح 
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 کْلهب ل کرسول ربّ أنا   قال إنّما
ون لي کيأنّٰى  قالت    19يّاً کغالماً ز

ني بشٌر ولم  أ بغيّاً  کغالٌم ولم  يم سس 
هو علّي  کقال ربّ  کذالک قال  20

مًة  ايةً   هيٌّن ولنج عله للنّاس ورح 
 فحملت ه  21ان أم راً ّمق ضيّاً کّمنّا و

 فأجا  22اناً قصيّاً کتبذت  به منٱفـ
عإلٰى  مخاضل  ٱ ها لة قالت  لٱ جذ  نّخ 

ياً کذا وٰـ يا لي تني مّت قب ل ه نت نس 
تها أاّل   23ّمنسيّاً  فناداها من تح 

زني قد  جعل ربّ  ت کتح    24سريّاً  کتح 
ع کوهزّي إلي   نّخ لة تساقط  لٱ بجذ 

ربي ش  ٱو ليکف  25رطباً جنيّاً  کعلي  
بشر ل  ٱ وقرّي عي ناً فإّما تريّن من
مـٰنأحداً فقولي إنّي نذر ت لل  رّح 

  26يو م إنسيّاً ل  ٱ لّمکصو ماً فلن  أ
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مله قال يا وا  فأتت  به قو مها تح 
يا   27مر يم لقد  جئ ت شي ئاً فريّاً 

ت هارون ما    رأ سو  م  ٱ کان أبوکأخ 
فأشارت    28بغيّاً  کانت  أمّ کوما 

 ان فيکلّم من کي ف نکوا  إلي ه قال
د صبيّاً ل  ٱ   هللا قال إنّي عب د  29مه 
  30تاب وجعلني نبيّاً کل  ٱ تانيا

نت کاً أي ن ما کوجعلني مبار
ة ما دم ت وٰ کزّ لٱو ةوٰ صّللٱبـ وأو صاني

وبرّاً بوالدتي ولم    31حيّاً 
عل ني جبّار ّسالم لٱو  32اً شقيّاً يج 

علّي يو م ولدّت ويو م أموت ويو م 
ن ب  ٱى عيس کذال  33أب عث حيّاً 
ذي فيه يم ترون لّ ٱ حقّ ل  ٱ مر يم قو ل

ان ّلّل أن يتّخذ من ولٍد کما   34
أم راً فإنّما يقول قضٰى سب حانه إذا 
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 م  کربّي وربّ  هللا وإنّ   35ون کن فيکله 
  36تقيٌم صراطٌ ّمس   هـٰذابدوه ع  ٱفـ
زاب من بي نهم  فوي ٌل ْل  ٱ تلفخ  ٱفـ ح 

هد يو ٍم عظيٍم وا  فرکلّلّذين  من ّمش 
مع  بهم  وأب صر  يو م يأ توننا  37  أس 
يو م في ضالٍل ّمبيٍن ل  ٱ ظّالمونلٱن کلٰـ 
رة إذ  قضيل  ٱ وأنذر هم  يو م  38  حس 
م ر وهم  في غف لٍة وهم  ال يؤ منون ْل  ٱ
ن نرث  39 ر ض ومن  علي ها ْل  ٱ إنّا نح 

 ر  فيکذ  ٱو  40وإلي نا ير جعون 
ان صّديقاً کتاب إب راهيم إنّه کل  ٱ

إذ  قال ْلبيه يا أبت لم   41نّبيّاً 
مع وال يب صر وال يغ ني  تع بد ما ال يس 

 جا يا أبت إنّي قد    42شي ئاً  کعن
 کعل م ما لم  يأ تل  ٱ ني من

دتّ ٱفـ يا   43صراطاً سويّاً  کبع ني أه 
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ّشي طان لٱ ّشي طان إنّ لٱ أبت ال تع بد
مـٰنان للک يا أبت إنّي   44عصيّاً  رّح 

مـٰنلٱ عذاٌب ّمن کأخاف أن يمسّ   رّح 
قال   45ون للّشي طان وليّاً کفت

لهتي يا إب راهيم ا  أراغٌب أنت عن  
جر ني ه  ٱو کلئن لّم  تنته ْلر جمنّ 

تغ فر  کقال سالٌم علي    46مليّاً  سأس 
  47ان بي حفيّاً کإنّه  ربّي کل

تزل عون من دونکوأع   هللا م  وما تد 
  ون بدعاکأاّل أٰى ربّي عس ا  وأد عو

تزلهم  وما ع  ٱ فلّما  48ربّي شقيّاً 
حاق  هللا يع بدون من دون وهب نا له إس 

  49جعل نا نبيّاً الًّ کويع قوب و
متنا وجعل نا  ووهب نا لهم ّمن رّح 

قٍ عليّاً   ر  فيکذ  ٱو  50لهم  لسان صد 
لصاً وکإنّه موسٰى تاب کل  ٱ ان کان مخ 
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 ونادي ناه من جانب  51نّبيّاً اًل رسو
  52ي من وقرّب ناه نجيّاً ْل  ٱ طّورلٱ

متنا أخاه هارون  ووهب نا له من رّح 
تاب کل  ٱ ر  فيکذ  ٱو  53نبيّاً 

ماعيل إنّه  د ول  ٱ ان صادقکإس  ان کوع 
لهان يأ مر أکو  54نّبيّاً اًل رسو  ه 
ان عند ربّه کة ووٰ کزّ لٱو ةوٰ صّللٱبـ

تاب إد ريس کل  ٱ ر  فيکذ  ٱو  55مر ضيّاً 
ورفع ناه   56ان صّديقاً نّبيّاً کإنّه 

ذين لّ ٱ کأو لـٰئ  57اناً عليّاً کم
نّبيّين من لٱ علي هم ّمن هللا أن عم
دم ومّمن  حمل نا مع نوحٍ ا  ذرّيّة

رائيل ومّمن    ومن ذرّيّة إب راهيم وإس 
  علي هم  تت لٰى  تبي نا إذاج  ٱو هدي نا
مـٰنلٱ ايات   58يّاً کسّجداً وبوا  خرّ  رّح 

وا  فخلف من بع دهم  خل ٌف أضاع
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ّشهوات فسو ف لٱوا  بعتّ ٱو لصّلٰوةٱ
 امن إاّل من تاب و  59يل قو ن غيّاً 
خلون کفأو لـٰئ وعمل صالحاً   يد 

جنّات   60جنّة وال يظ لمون شي ئاً ل  ٱ
نٍ  مـٰنلٱ تي وعدلّ ٱ عد   عباده رّح 
ده مأ تيّاً کغي ب إنّه ل  ٱبـ   61ان وع 

معون فيها لغ واً إاّل سالماً  ال يس 
  62رًة وعشيّاً کولهم  رز قهم  فيها ب

تي نورث من  عبادنا لّ ٱ جنّةل  ٱ کتل  
وما نتنزّل إاّل   63ان تقيّاً کمن 

له ما بي ن أي دينا وما  کبأم ر ربّ 
 کان ربّ کوما  کلذا خل فنا وما بي ن

ر ض وما ْل  ٱو ّسماواتلٱ ربّ   64نسيّاً 
هع  ٱفـ بي نهما طبر  لعبادته ص  ٱو بد 

 ويقول  65هل  تع لم له سميّاً 
رج ل  ٱ نسان أئذا ما مّت لسو ف أخ 
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نسان أنّا ل  ٱ رکأوال يذ    66حيّاً 
  67شي ئاً  کخلق ناه من قب ل ولم  ي

شرنّهم   کفوربّ   ّشياطين ثمّ لٱو لنح 
ضرنّهم  حو ل جهنّم جثيّاً  ثّم   68لنح 

ى عل ّل شيعٍة أيّهم  أشدّ کعّن من نن زل
مـٰنلٱ لم  69عتيّاً  رّح  ن أع   ثّم لنح 
  70بها صليّاً ٰى ذين هم  أو للّ ٱبـ

 کربّ علٰى  انکم  إاّل واردها کوإن ّمن
 ذينلّ ٱ ثّم ننّجي  71حت ماً ّمق ضيّاً 

ثيّاً ظّالمين فيها جلٱ وّنذرتّقو ا  ٱ
اياتنا  علي هم  تت لٰى  وإذا  72

 للّذين وا  فرکذين لّ ٱ بيّناتٍ قال
فريقي ن خي ٌر ّمقاماً ل  ٱ أيّ وا  امن

سن نديّاً  لکو  73وأح  نا قب لهم کم  أه 
سن أثاثاً ورئ ياً    74ّمن قر ٍن هم  أح 

 ّضاللة فل يم دد  لهلٱ ان فيکقل  من 
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مـٰنلٱ ا مو ا  إذا رأٰى مّداً حتّ  رّح 
ّساعة لٱ عذاب وإّمال  ٱ يوعدون إّما

اناً وأض عف کفسيع لمون من  هو شرٌّ مّ 
و ا  تده  ٱ ذينلّ ٱ هللا ويزيد  75جنداً 
صّالحات خي ٌر عند لٱ باقياتل  ٱو هًدى
 أفرأي ت  76ثواباً وخي ٌر ّمردّاً  کربّ 
وقال ْلوتيّن بئاياتنا  فرکذي لّ ٱ
 غي ب أمل  ٱ طّلعأ  77وولداً اًل ما
مـٰنلٱ خذ عندتّ ٱ داً  رّح  اّل ک  78عه 
 تب ما يقول ونمّد له منکسن
ونرثه ما يقول   79عذاب مّداً ل  ٱ

من وا  خذتّ ٱو  80ويأ تينا فر داً 
  81لهم  عزّاً وا  ونکلهًة لّيا  هللا دون

ونون کفرون بعبادتهم  ويکاّل سيک
ألم  تر أنّا   82علي هم  ضّداً 

فرين اکل  ٱى عل ّشياطينلٱ أر سل نا
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فال تع جل  علي هم    83تؤزّهم  أزّاً 
شر  84إنّما نعّد لهم  عّداً   يو م نح 

مـٰنلٱى إل متّقينل  ٱ   85وف داً  رّح 
رمينل  ٱ ونسوق جهنّم ور داً إلٰى  مج 

 ّشفاعة إاّل منلٱ ونکال يم ل  86
مـٰنلٱ خذ عندتّ ٱ داً  رّح    87عه 

مـٰنلٱ خذتّ ٱوا  وقال   88ولداً  رّح 
 ادکت  89تم  شي ئاً إدّاً لقد  جئ  

ر ض ْل  ٱ ّسماوات يتفطّر ن من ه وتنشقّ لٱ
و ا  أن دع  90جبال هّداً ل  ٱ وتخرّ 
مـٰنلل وما ينبغي   91ولداً  رّح 
مـٰنلل ّل کإن   92أن يتّخذ ولداً  رّح 

 تيا  ر ض إالّ ْل  ٱو ّسماواتلٱ من في
مـٰنلٱ صاهم    93عب داً  رّح  لقد  أح 

 تيه يو ما  لّهم  کو  94وعّدهم  عّداً 
 ذين لّ ٱ إنّ   95قيامة فر داً ل  ٱ
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عل لٱوا  وعملوا  امن صّالحات سيج 
مـٰنلٱ لهم فإنّما   96ودّاً  رّح 

متّقين ل  ٱ لتبّشر به کيّسر ناه بلسان
م  کو  97وتنذر به قو ماً لّّداً 

ل نا قب لهم ّمن قر ٍن هل  تحّس کأه 
مع لهم  ر زاً کمن هم ّمن  أحٍد أو  تس 

98  

 سوره طه 20 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 ان قر  ل  ٱ کما أنزل نا علي    1طه 
ق شکإاّل تذ    2ٰى لتش    3ٰى رًة لّمن يخ 
 ّسماواتلٱو ر ضْل  ٱ ّمّمن  خلقاًل يتن ز
مـٰنلٱ  4ٰى علل  ٱ  عر شل  ٱى عل رّح 
ّسماوات وما لٱ له ما في  5ٰى توس  ٱ
تْل  ٱ في  ر ض وما بي نهما وما تح 
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هر    6ٰى ثّرلٱ قو ل فإنّه ل  ٱبـ وإن تج 
فلٱ يع لم إاّل إلـٰه  ال هللا  7ٰى ّسرّ وأخ 
ماْل  ٱ هو له نل  ٱ  س  وهل    8ٰى حس 
ناراً رأٰى  إذ    9موسٰى حديث  کأتا

له ت ا  إنّيوا  ثکم  ٱ فقال ْله  نس 
م ّمن ها بقبسٍ أو  کتيا  ناراً لّعلّي

فلّما   10نّار هًدى لٱى عل أجد
أنا   إنّي  11موسٰى ودي يا أتاها ن

 وادل  ٱبـ کإنّ  کلع  نع لي  خ  ٱفـ کربّ 
 کتر تخ  ٱوأنا    12مقّدس طًوى ل  ٱ
أنا   إنّني  13ٰى تمع  لما يوحس  ٱفـ
ني وأقمع  ٱفـ إاّل أنا  إلـٰه  ال هللا  بد 
 ّساعة لٱ إنّ   14ري کلذلصّلٰوة ٱ

زکاتيٌة أ فيها لتج  سٍ کٰى اد أخ  ّل نف 
ع عن ها من   کيصّدنّ  الف  15ٰى بما تس 

  16ٰى بع هواه فتر دتّ ٱو يؤ من بها ال
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قال   17موسٰى يا  کبيمين کوما تل  
 علي ها وأهّش بها ؤا  کأتوهي عصاي 

رئاغنمي ولي فيها معلٰى  ٰى رب أخ 
  19موسٰى قال أل قها يا   18

ع   20ٰى فأل قاها فإذا هي حيٌّة تس 
ها وال تخف  سنعيدها سيرتها  قال خذ 

 کجناحإلٰى  کمم  يدض  ٱو  21ٰى ولْل  ٱ
رج  بي ضا  ايةً    من  غي ر سو  تخ 

ر  اياتنا من   کلنري  22ٰى أخ 
فر عو ن إنّه إلٰى  هب  ذ  ٱ  23ٰى ب رکل  ٱ
ري ش  ٱ قال ربّ   24ٰى طغ   25رح  لي صد 

دًة ّمن ح  ٱو  26ويّسر  لي أم ري  لل  عق 
  28قو لي وا  يف قه  27لّساني 

لي  عل لّي وزيراً ج  ٱو   29ّمن  أه 
  31دد  به أز ري ش  ٱ  30هارون أخي 

رو  کي  نسبّحک  32في أم ري ه کأش 
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 کإنّ   34ثيراً ک کرکونذ    33ثيراً ک
قال قد  أوتيت   35نت بنا بصيراً ک

ولقد  مننّا   36موسٰى يا  کسؤ ل
ر کعلي    إذ  أو حي نا  37ٰى مرًّة أخ 
ذفيه ق  ٱ أن  38ٰى ما يوح کأمّ إلٰى 
يّم ل  ٱ ذفيه فيق  ٱفـ تّابوتلٱ في

ه عدوٌّ لٱبـ يمّ ل  ٱ فل يل قه ّساحل يأ خذ 
محبًّة  کلّي وعدوٌّ لّه وأل قي ت علي  

إذ    39عي ني علٰى  ّمنّي ولتص نع
ت علٰى  م  کفتقول هل  أدلّ  کتم شي أخ 

ي  ک کأمّ إلٰى  کفله فرجع ناکمن ي
زن وقتل ت نف ساً  تقرّ عي نها وال تح 

فتوناً  کغّم وفتنّال  ٱ من کفنّجي نا
ين ثّم جئ ت ل مد   فلبث ت سنين في أه 

 کطنع تص  ٱو  40موسٰى قدٍر يا علٰى 
 کهب  أنت وأخوذ  ٱ  41لنف سي 
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  42ري کوال تنيا في ذبئاياتی 
  43ٰى فر عو ن إنّه طغإلٰى  هباذ  ٱ

ر أو  کلّيّناً لّعلّه يتذاًل فقوال له قو  
ش ن قاال ربّنا إنّنا نخاف أ  44ٰى يخ 

قال   45ٰى يف رط علي نا أو  أن يط غ
مع وأرکال تخافا إنّني مع ٰى ما أس 

 کفأ تياه فقوال إنّا رسوال ربّ   46
رائيل وال  فأر سل  معنا بني إس 

 کيٍة ّمن رّبّ ئاب کتعّذب هم  قد  جئ نا
  47ٰى هدل  ٱ بعتّ ٱ منعلٰى  ّسالملٱو

 عذابل  ٱ إنّا قد  أوحي إلي نا أنّ 
قال فمن   48ٰى لّ ّذب وتوکمن علٰى 

 قال ربّنا  49موسٰى ما يا کرّبّ 
طلّ ٱ ٰى خل قه ثّم هد  ّل شي  کٰى ذي أع 
ٰى ولْل  ٱ قرونل  ٱ قال فما بال  50
تابٍ کقال عل مها عند ربّي في   51
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ذي جعل لّ ٱ  52ٰى اّل يضّل ربّي وال ينس
داً وسلْل  ٱ مکل م  فيها کل کر ض مه 
  ما  ّسمالٱ وأنزل مناًل سب

ر نا به أز واجاً ّمن نّباتٍ شتّ فأخ  ٰى ج 
إّن في  م  کأن عامو ا  عر  ٱووا  لک  53
  54ٰى نّهلٱ ّْلو ليلئاياتٍ  کذال

م  ومن ها کم  وفيها نعيدکمن ها خلق نا
رج رکنخ  ولقد    55ٰى م  تارًة أخ 

ٰى ّذب وأبکلّها فکنا ايات أري ناه 
رجنا من    56 قال أجئ تنا لتخ 

ر   57ٰى موسيا  کأر ضنا بسح 
ٍر ّمث له کفلنأ تينّ  عل  بي ننا ج  ٱفـ بسح 

ن وال أنت  کوبي ن لفه نح  مو عداً اّل نخ 
 م  يو مکقال مو عد  58اناً سًوى کم
شرلٱ   59نّاس ضًحى لٱ زّينة وأن يح 

ٰى ي ده ثّم أتکفر عو ن فجمع ٰى فتولّ 
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م  ال کوي لٰى قال لهم ّموس  60
حتک هللاى علوا  تف تر م  کذباً فيس 

  61ف ترٰى ٱ عذابٍ وقد  خاب منب
وا  أم رهم بي نهم  وأسرّ وا  فتنازع

ولٱ ن هـٰذاإن  وا  قال  62ٰى نّج 
رجا م ّمن  کلساحران يريدان أن يخ 

هبا بطريقتکأر ض رهما ويذ   مکم بسح 
مع  63ٰى مث لل  ٱ  م  ثمّ کي دکوا  فأج 
 يو م منل  ٱ صّفاً وقد  أف لحوا  تئ  ٱ
إّما موسٰى ا يوا  قال  64ٰى تع لس  ٱ

ون أوّل من  کأن تل قي وإّما أن نّ 
فإذا وا  قال بل  أل ق  65ٰى أل ق

حبالهم  وعصيّهم  يخيّل إلي ه من 
ع رهم  أنّها تس  فأو جس في   66ٰى سح 
قل نا ال تخف    67ٰى نف سه خيفًة ّموس

لْل  ٱ أنت کإنّ  وأل ق ما في   68ٰى ع 
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وا  إنّما صنعوا  تل قف  ما صنع کيمين
ّساحر حي ث لٱ د ساحٍر وال يف لحي  ک

ّسحرة سّجداً لٱ فأل قي  69ٰى أت
  70موسٰى برّب هارون و امنّا وا  قال
م  کذن لا  منتم  له قب ل أن  ا  قال

ر لٱ مکذي علّملّ ٱ مکبيرکإنّه ل ّسح 
م ّمن  خالٍف کم  وأر جلکفألقطّعّن أي دي

نّخ ل ولتع لمّن لٱ م  في جذوعکوْلصلّبنّ 
وا  قال  71ٰى ذاباً وأب قأيّنا أشّد ع

 نا من جا ماعلٰى  کلن نّؤ ثر
ض ما ق  ٱفـ ذي فطرنالّ ٱو بيّناتل  ٱ

 حياةل  ٱ هـٰذهأنت قاضٍ إنّما تق ضي 
بربّنا  امنّا إنّا   72ّدن يا لٱ

تنا کليغ فر لنا خطايانا وما أ ره 
رلٱ علي ه من   73ٰى خي ٌر وأب ق هللاو ّسح 

رماً فإنّ  له  إنّه من يأ ت ربّه مج 
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يىٰ    74 جهنّم ال يموت فيها وال يح 
 صّالحاتلٱ ومن  يأ ته مؤ مناً قد  عمل

  75ٰى علل  ٱ ّدرجاتلٱ لهم کفأو لـٰئ
تها ري من تح  ٍن تج  ن هار ْل  ٱ جنّات عد 

ٰى کمن تز  جزا کذالخالدين فيها و
أن  موسٰى إلٰى  ولقد  أو حي نا  76

ر بعبادي  رب  لهم  طريقاً فيض  ٱفـ أس 
شکر يبساً اّل تخاف دربح  ل  ٱ ٰى اً وال تخ 

فأت بعهم  فر عو ن بجنوده   77
  78يّم ما غشيهم  ل  ٱ فغشيهم ّمن

يا   79ٰى وأضّل فر عو ن قو مه وما هد
رائيل قد  أنجي نا م ّمن  کبني إس 

ناکعدوّ   طّورلٱ م  جانبکم  وواعد 
 منّ ل  ٱ مکي من ونزّل نا علي  ْل  ٱ
ات ما من طيّبوا  لک  80ٰى ّسل ولٱو

م  کفيه فيحّل علي  و ا  م  وال تط غکرزق نا
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لل  علي ه غضبي فقد   غضبي ومن يح 
 وإنّي لغّفاٌر لّمن تاب و  81ٰى هو
  82ٰى تده  ٱ وعمل صالحاً ثمّ  امن

جل   83موسٰى يا  کعن قو م کوما أع 
أثري وعجل ت علٰى   القال هم  أو  

قال فإنّا قد    84ر ضٰى رّب لت کإلي  
 وأضلّهم کمن بع د کفتنّا قو م

قو مه إلٰى موسٰى فرجع   85ّسامرّي لٱ
غض بان أسفاً قال يا قو م ألم  

داً حسناً أفطال کم  ربّ کيعد   م  وع 
د أم  أردتّم  أن يحّل ل  ٱ مکعلي   عه 
لف تم ّمو عدي کم  غضٌب ّمن رّبّ کعلي   م  فأخ 
لف نا مو عدوا  قال  86  کما أخ 
اراً ّمن ا حّمل نا أو زنّ کولٰـ نا کبمل  

 کذالکقو م فقذف ناها فل  ٱ زينة
رج لهم  عج    87ّسامرّي لٱى أل ق اًل فأخ 
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م  کإلـٰه هـٰذاوا  جسداً له خواٌر فقال
أفال يرو ن أاّل   88فنسي موسٰى وإله 

لهم  ضرّاً  کوال يم لاًل ير جع إلي هم  قو  
ولقد  قال لهم  هارون   89وال نف عاً 

تم به من قب ل يا قو م إنّما فتن
مـٰنلٱ مکوإّن ربّ  بعوني تّ ٱفـ رّح 
لن نّب رح وا  قال  90أم ري وا  وأطيع

ير جع إلي نا ٰى فين حتّ کعلي ه عا
 کقال يا هارون ما منع  91موسٰى 

أاّل تتّبعن   92وا  إذ  رأي تهم  ضلّ 
ن أّم ب  ٱ قال يا  93أفعصي ت أم ري 

يتي وال برأ سي إنّي  ال تأ خذ  بلح 
رّق ت بي ن بني خشيت أن تقول ف

رائيل ولم  تر قب  قو لي  قال   94إس 
قال بصر ت   95يا سامرّي  کفما خط ب

به فقبض ت قب ضًة ّمن  وا  بما لم  يب صر
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تها ولٱ أثر سوّلت   کذالکرّسول فنبذ 
 کهب  فإّن لذ  ٱفـ قال  96لي نف سي 

حياة أن تقول ال مساس وإّن ل  ٱ في
لفه کل  ىٰ إل ظر  نٱو مو عداً لّن  تخ 

فاً کذي ظل ت علي ه عالّ ٱ کإلـٰه
يّم ل  ٱ لّنحرّقنّه ثّم لننسفنّه في

فاً   ذي اللّ ٱ هللا مکإنّما إله  97نس 
  98عل ماً   ّل شي  کإاّل هو وسع إلـٰه 

ما قد    من  أنبا کنقّص علي   کذالک
راً کمن لّدنّا ذ کاتي نا سبق وقد  

مل يو م  99 رض عن ه فإنّه يح   من  أع 
خالدين فيه   100وز راً  قيامةل  ٱ

  101اًل قيامة حم  ل  ٱ لهم  يو م  وسا
شرلٱ يو م ينفخ في  صّور ونح 

رمين يو مئٍذ زر قاً ل  ٱ   102مج 
يتخافتون بي نهم  إن لّبث تم  إاّل 



487 

 

راً  لم بما يقولون   103عش  ن أع  نح 
إذ  يقول أم ثلهم  طريقًة إن لّبث تم  

ألون  104إاّل يو ماً   عن کويس 
فاً ل  ٱ   105جبال فقل  ينسفها ربّي نس 

ٰى ال تر  106فيذرها قاعاً صف صفاً 
يو مئٍذ   107فيها عوجاً وال أم تاً 

 ّداعي ال عوج له وخشعتلٱ يتّبعون
نص وات للْل  ٱ مـٰ مع إاّل هم ساً  رّح  فال تس 

ّشفاعة إاّل لٱ يو مئٍذ اّل تنفع  108
مـٰنلٱ من  أذن له اًل ورضي له قو   رّح 

يع لم ما بي ن أي ديهم  وما   109
  110خل فهم  وال يحيطون به عل ماً 

قيّوم وقد  ل  ٱ وجوه لل حيّ ل  ٱ وعنت
ومن يع مل    111خاب من  حمل ظل ماً 

صّالحات وهو مؤ مٌن فال يخاف لٱ من
 کذالکو  112ظل ماً وال هض ماً 
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اً عربيّاً وصرّف نا ان قر  أنزل ناه 
ن أو  وعيد لعلّهم  يتّقول  ٱ فيه من

دث لهم  ذ  هللاى فتعال  113راً کيح 
 ان قر  ل  ٱبـ حّق وال تع جل  ل  ٱ کملل  ٱ

يه وقل  کإلي  ٰى من قب ل أن يق ض وح 
نا  114رّّب زد ني عل ماً   ولقد  عهد 

دم من قب ل فنسي ولم  نجد  ا إلٰى 
 ةکوإذ  قل نا لل مالئ  115له عز ماً 

إاّل إب ليس وا  دم فسجدئالوا  جدس  ٱ
 هـٰذاإّن  ادم فقل نا يا   116 ىٰ أب

رجنّ  کولزو ج کعدوٌّ لّ   ما منکفال يخ 
قل  ٱ أاّل تجوع  کإّن ل  117ٰى جنّة فتش 

ال تظ مأ  کوأنّ   118ٰى فيها وال تع ر
وس إلي ه  119ٰى فيها وال تض ح  فوس 

 کهل  أدلّ  ادم ّشي طان قال يا لٱ
  120ٰى اّل يب ل کخل د ومل  ل  ٱ شجرةعلٰى 
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تهما ا ها فبدت  لهما سو  ال من  کفأ
صفان علي هما من ورق  وطفقا يخ 

  121ٰى ربّه فغو ادم ٰى جنّة وعصل  ٱ
ٰى تباه ربّه فتاب علي ه وهدج  ٱ ثمّ 
بطا من ها جميعاً ه  ٱ قال  122
م ّمنّي کم  لبع ضٍ عدوٌّ فإّما يأ تينّ کبع ض

بع هداي فال يضّل وال تّ ٱ هًدى فمن
ق رض عن ذ  123ٰى يش  ي فإّن رکومن  أع 

شره يو مکله معيشًة ضن  اً ونح 
مل  ٱ قال رّب لم   124ٰى قيامة أع 

م   125نت بصيراً کوقد  ٰى حشر تني أع 
نا فنسيتها ايات  کأتت   کذالک قال
 کذالکو  126ٰى يو م تنسل  ٱ کذالکو

رف ولم  يؤ من  زي من  أس   ياتئابنج 
ٰى خرة أشّد وأب قئال  ٱ ربّه ولعذاب

د له  127 لکم  أفلم  يه  نا کم  أه 
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قرون يم شون في ل  ٱ قب لهم ّمن
 ّْلو ليلئاياتٍ  کذالإّن في  نهم  کمسا
لمٌة سبقت  من کولو ال   128ٰى نّهلٱ
  129ان لزاماً وأجٌل مسمًّى کل کرّبّ 
ما يقولون وسبّح  بحم د علٰى  بر  ص  ٱفـ
ّشم س وقب ل غروبها لٱ قب ل طلوع کربّ 

 افلّي ل فسبّح  وأط رلٱ  ناا  ومن  
وال تمّدّن   130ر ضٰى ت کنّهار لعلّ لٱ

ما متّع نا به أز واجاً إلٰى  کعي ني  
رة ّدنيا لٱ حياةل  ٱ ّمن هم  زه 

ٰى خي ٌر وأب ق کلنف تنهم  فيه ورز ق ربّ 
ل  131 طبر  ص  ٱولصّلٰوة ٱبـ کوأ مر  أه 

أل ن نر زق کعلي ها ال نس   کرز قاً نّح 
وا  وقال  132ٰى عاقبة للتّق ول  ٱو
يٍة ّمن رّبّه أولم  ئاال يأ تينا بلو  

ٰى ولْل  ٱ صّحفلٱ تأ تهم بيّنة ما في
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ل  133 ناهم بعذابٍ ّمن کولو  أنّا أه 
ربّنا لو ال أر سل ت وا  قب له لقال
من قب ل  کايات فنتّبع اًل إلي نا رسو

ز لٌّ ّمتربٌّص کقل    134ٰى أن نّذّل ونخ 
 فستع لمون من  أص حابوا  فتربّص

  135ٰى تده  ٱ ّسوّي ومنلٱ صّراطلٱ

  نبياْل  ٱ سوره 21 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

ق ترب للنّاس حسابهم  وهم  في غف لٍة ٱ
ن ٍر مّ کما يأ تيهم ّمن ذ  1ّمع رضون 

دثٍ إالّ  تمعوه وهم  س  ٱ رّبّهم ّمح 
 الهيًة قلوبهم  وأسرّوا    2يل عبون 

ولٱ إاّل  هـٰذاذين ظلموا  هل  لّ ٱى نّج 
ر وأنتم  لٱ م  أفتأ تونکّمث لبشٌر  ّسح 

قو ل ل  ٱ قال ربّي يع لم  3تب صرون 
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 ّسميعلٱ ر ض وهوْل  ٱو  لّسماٱفي 
ٍم البل  قالوا  أض غاث أح    4عليم ل  ٱ
تراه بل  هو شاعٌر فل يأ تنا ف  ٱ بل
 ما   5وّلون ْل  ٱ ما أر سلکيٍة ئاب

لامن ناها کت  قب لهم ّمن قر يٍة أه 
 کما أر سل نا قب لو  6أفهم  يؤ منون 

لس  ٱفـ نّوحي إلي هم  اًل رجاإاّل   ألوا  أه 
وما   7تع لمون  النتم  کر إن کذّ لٱ

طّعام لٱ لونکجعل ناهم  جسداً اّل يأ  
 ثّم صدق ناهم  8خالدين وا  انکوما 

د فأنجي ناهم  ومن نّشال  ٱ   وع 
ل رفين ل  ٱ ناکوأه  لقد  أنزل نا   9مس 
أفال تع قلون م  کرکتاباً فيه ذکم  کإلي  
انت  کم  قصم نا من قر يٍة کو  10

  ظالمًة وأنشأ نا بع دها قو ماً 
بأ سنا إذا وا  فلّما أحسّ   11خرين ا
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وا  ضکال تر    12ضون کهم ّمن ها ير  
ما أت رف تم  فيه إلٰى وا  جعر  ٱو

ألون کم  لعلّ کنکومسا وا  قال  13م  تس 
  14نّا ظالمين کيا وي لنا إنّا 

واهم  حتّ  کل  فما زالت تّ  ٰى دع 
وما   15جعل ناهم  حصيداً خامدين 

ر ض وما بي نهما ْل  ٱو  ّسمالٱ خلق نا
لو  أرد نا أن نّتّخذ   16العبين 
واً لّ  ناه من لّدنّا إن ٱـله  نّا کتّخذ 

ى عل حقّ ل  ٱبـ بل  نق ذف  17فاعلين 
مغه فإذا هو زاهٌق ل  ٱ باطل فيد 
وله   18وي ل مّما تصفون ل  ٱ مکول
ر ض ومن  عنده ْل  ٱو ّسماواتلٱ في من

ت برون عن  عبادته وال کال يس 
سرون  تح   لّي للٱ يسبّحون  19يس 

 وا  خذتّ ٱ أم  20نّهار ال يف ترون لٱو
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لو    21ر ض هم  ينشرون ْل  ٱ لهًة ّمنا
لفسدتا  هللا لهٌة إالّ ا  ان فيهماک

عر ش عّما يصفون ل  ٱ ربّ  هللا فسب حان
أل عّما يف    22 ألون ال يس  عل وهم  يس 
 لهًة قل  ا  من دونهوا  خذتّ ٱ أم  23
ر من ّمعي کذ هـٰذام  کبر هانوا  هات
 ثرهم  ال يع لمونکر من قب لي بل  أکوذ
وما أر سل نا   24حّق فهم ّمع رضون ل  ٱ

من رّسوٍل إاّل نوحي إلي ه  کمن قب ل
  25بدون ع  ٱفـأنا   إالّ إلـٰه  أنّه ال
ملٱ خذتّ ٱوا  وقال نرّح  ولداً سب حانه  ـٰ

بقونه  26رمون کبل  عباٌد مّ   ال يس 
  27قو ل وهم بأم ره يع ملون ل  ٱبـ

يع لم ما بي ن أي ديهم  وما خل فهم  
فعون إاّل لمن وهم ّمن  ٰى تضر  ٱ وال يش 

فقون  يته مش  ومن يقل  من هم    28خش 
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ٌه  إنّي زيه  کذالّمن دونه فإلـٰ نج 
زي کذالک جهنّم   29ظّالمين لٱ نج 

 أنّ وا  فرکذين لّ ٱ أولم  ير
انتا رت قاً کر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ

ّل ک  مال  ٱ ففتق ناهما وجعل نا من
وجعل نا   30حّيٍ أفال يؤ منون   شي  
ر ض رواسي أن تميد بهم  ْل  ٱ في

لعلّهم  اًل وجعل نا فيها فجاجاً سب
تدون  سق فاً   ّسمالٱ وجعل نا  31يه 

فوظاً وهم  عن   مع رضون ها ايات ّمح 
 نّهارلٱو لّي للٱ ذي خلقلّ ٱ وهو  32
بحون  کلٌّ في فلکقمر ل  ٱو ّشم سلٱو يس 
 کوما جعل نا لبشٍر ّمن قب ل  33
  34خالدون ل  ٱ خل د أفإن ّمّت فهمل  ٱ
سٍ ذائقةک  مکمو ت ونب لول  ٱ ّل نف 
خي ر فت نًة وإلي نا ل  ٱو ّشرّ لٱبـ
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ذين لّ ٱ کا وإذا ر  35تر جعون 
 ذاٰـ إاّل هزواً أه کخذونإن يتّ وا  فرک
 رکم  وهم بذکلهتا  رکذي يذ  لّ ٱ
مـٰنلٱ  خلق  36افرون کهم   رّح 
فال اياتي  م  کنسان من  عجٍل سأريل  ٱ

تع جلون   هـٰذاٰى ويقولون مت  37تس 
د إن ل  ٱ لو    38نتم  صادقين کوع 

ّفون عن کحين ال يوا  فرکذين لّ ٱ يع لم
 نّار وال عن ظهورهم  واللٱ وجوههم

بل  تأ تيهم بغ تًة   39هم  ينصرون 
تطيعون ردّها وال هم   فتب هتهم  فال يس 

زئ برسٍل ّمن س  ٱ ولقد  40ينظرون  ته 
من هم ّما وا  ذين سخرلّ ٱبـ فحاق کقب ل

زئون وا  انک ته  قل  من   41به يس 
 نّهار منلٱو لّي للٱبـ مکلؤکي
مـٰنلٱ ر ربّهم کبل  هم  عن ذ رّح 



497 

 

لهٌة تم نعهم ا  هم  أم  ل  42ّمع رضون 
تطيعون نص ر أنفسهم   ّمن دوننا ال يس 

 بل  متّع نا  43وال هم ّمنّا يص حبون 
 طال علي همٰى هم  حتّ  باا و  هـٰؤال

ر ض ْل  ٱ عمر أفال يرو ن أنّا نأ تيل  ٱ
 ننقصها من  أط رافها أفهم

 مکقل  إنّما أنذر  44غالبون ل  ٱ
معل  ٱبـ ي وال يس  إذا   ّدعالٱ صّمّ لٱ وح 

حٌة   45ما ينذرون  ولئن ّمّست هم  نف 
ليقولّن يا وي لنا  کّمن  عذاب ربّ 

 ونضع  46نّا ظالمين کإنّا 
ط ليو مل  ٱ موازينل  ٱ قيامة فال ل  ٱ قس 

ٌس شي ئاً وإن  ان مث قال کتظ لم نف 
بنا فٰى کبها و تي ناأحبٍّة ّمن  خر دٍل 

موسٰى  اتي نا ولقد    47حاسبين 
راً کوذ  وضيا فر قانل  ٱ وهارون
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شو ن ربّهملّ ٱ  48لّل متّقين   ذين يخ 
فقون لٱ غي ب وهم ّمنل  ٱبـ   49ّساعة مش 
أنزل ناه أفأنتم   کٌر ّمبارکذ هـٰذاو

 اتي نا ولقد    50رون کله من
ده من قب ل و نّا به کإب راهيم رش 

إذ  قال ْلبيه وقو مه   51عالمين 
تي أنتم  لها لّ ٱ تّماثيللٱ هـٰذهما 
ناوا  قال  52ن فوکعا نا  ابا  وجد 

نتم  کقال لقد    53لها عابدين 
  54م  في ضالٍل ّمبيٍن کباؤا و أنتم  
 حّق أم  أنت منل  ٱبـ أجئ تناوا  قال
 م  ربّ کقال بل رّبّ   55اّلعبين لٱ
وأنا  ذي فطرهّن لّ ٱ ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ

ّلّل ٱتـو  56ّشاهدين لٱ ّمنم کذال علىٰ 
وا  ع د أن تولّ م بکيدّن أص نامکْل

برين  فجعلهم  جذاذاً إاّل   57مد 
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  58بيراً لّهم  لعلّهم  إلي ه ير جعون ک
لهتنا إنّه ئاب هـٰذامن فعل وا  قال
سمع نا وا  قال  59ظّالمين لٱ لمن

  60رهم  يقال له إب راهيم کفًتى يذ  
ينعلٰى  بهوا  فأ توا  قال نّاس لٱ أع 

هدون  نت أ وا  قال  61لعلّهم  يش 
لهتنا يا إب راهيم ئاب هـٰذافعل ت 

 هـٰذابيرهم  کقال بل  فعله   62
  63ينطقون وا  انکألوهم  إن س  ٱفـ

م  کإنّ وا  أنفسهم  فقالإلٰى وا  فرجع
علٰى وا  سکثّم ن  64ظّالمون لٱ أنتم

ينطقون   ؤالٰـ رؤوسهم  لقد  علم ت ما ه
ما ال  هللا قال أفتع بدون من دون  65

م  کأّفٍ لّ   66م  کوال يضرّ م  شي ئاً کينفع
أفال  هللا ولما تع بدون من دون

 وا  صرنٱو حرّقوهوا  قال  67تع قلون 



511 

 

قل نا   68نتم  فاعلين کم  إن کلهتا
علٰى  وني بر داً وسالماً کيا نار 
ي داً کبه وا  وأراد  69إب راهيم 
سرين ْل  ٱ فجعل ناهم ونّجي ناه   70خ 

ا نکتي بارلّ ٱ ر ضْل  ٱى إل ولوطاً 
ووهب نا له   71فيها لل عالمين 

حاق ويع قوب نافلًة و جعل نا الًّ کإس 
دون   72صالحين  وجعل ناهم  أئّمًة يه 

 بأم رنا وأو حي نا إلي هم  فع ل
  ة وإيتاوٰ صّللٱ خي رات وإقامل  ٱ
  73لنا عابدين وا  انکة ووٰ کزّ لٱ

ماً وعل ماً که حاتي نا ولوطاً 
انت کي تلّ ٱ قر يةل  ٱ ونّجي ناه من

  قو م سو  وا  انکخبائث إنّهم  ل  ٱ تّع مل
متنا   74فاسقين  وأد خل ناه في رح 
ونوحاً إذ    75صّالحين لٱ إنّه من
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تجب نا له س  ٱفـ من قب لٰى ناد
له من عظيم ل  ٱ ر بکل  ٱ فنّجي ناه وأه 

ذين لّ ٱ قو مل  ٱ ونصر ناه من  76
قو م وا  انکإنّهم  بئاياتنا  وا  ّذبک

رق    سو   معين فأغ    77ناهم  أج 
 مان فيکوداوود وسلي مان إذ  يح  

قو م ل  ٱ حر ث إذ  نفشت  فيه غنمل  ٱ
ففّهم ناها   78مهم  شاهدين کنّا لحکو

ماً وعل ماً کح اتي نا الًّ کسلي مان و
نل  ٱ وسّخر نا مع داوود  جبال يسبّح 

وعلّم ناه   79نّا فاعلين کطّي ر ولٱو
صنکصن عة لبوسٍ لّ  م  کن بأ سم مّ کم  لتح 
 ولسلي مان  80رون کفهل  أنتم  شا

ري بأم رهلٱ ى إل رّيح عاصفًة تج 
ّل کنّا بکنا فيها وکتي بارلّ ٱ ر ضْل  ٱ
ّشياطين من لٱ ومن  81عالمين   شي  
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 کذالدون اًل يغوصون له ويع ملون عم
وأيّوب إذ    82نّا لهم  حافظين کو

ّضرّ وأنت لٱ ربّه أنّي مّسنيٰى ناد
تجب نا له س  ٱفـ  83حمين رّالٱ أر حم

ه اتي نا شف نا ما به من ضرٍّ وکف
مًة ّمن  عندنا  له ومث لهم ّمعهم  رح  أه 

ماعيل   84لل عابدين ٰى رکوذ وإس 
صّابرين لٱ لٌّ ّمنکف ل کل  ٱ وإد ريس وذا

متنا إنّهم   85 وأد خل ناهم  في رح 
نّون إذ لٱ وذا  86صّالحين لٱ ّمن

نّق در علي ه ذّهب مغاضباً فظّن أن لّن 
إاّل إلـٰه  ظّلمات أن الّ لٱ فيٰى فناد

ظّالمين لٱ نت منکإنّي  کأنت سب حان
 تجب نا له ونّجي ناه منس  ٱفـ  87
  88مؤ منين ل  ٱ ننجي کذالکغّم ول  ٱ
ربّه رّب ال تذر ني ٰى ريّا إذ  نادکوز
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  89وارثين ل  ٱ فر داً وأنت خي ر
يس  ٱفـ ٰى تجب نا له ووهب نا له يح 

نا له زو جه إنّهم  وأص ل وا  انکح 
عوننا ل  ٱ يسارعون في خي رات ويد 

لنا خاشعين وا  انکرغباً ورهباً و
نا لّ ٱو  90 صنت  فر جها فنفخ  تي أح 

  نهاب  ٱو فيها من رّوحنا وجعل ناها
م  کأّمت هـٰذهإّن   91لّل عالمين  ايةً 

  92بدون ع  ٱفـ م  کربّ  أّمًة واحدًة وأنا  
لٌّ إلي نا کي نهم  أم رهم بوا  وتقطّع

 فمن يع مل  من  93راجعون 
ف ران کصّالحات وهو مؤ مٌن فال لٱ

 وحرامٌ   94اتبون کلسع يه وإنّا له 
لعلٰى  ناها أنّهم  ال کقر يٍة أه 

إذا فتحت  يأ جوج ٰى حتّ   95ير جعون 
  96ّل حدبٍ ينسلون کومأ جوج وهم ّمن 
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دل  ٱ تربق  ٱو حّق فإذا هي ل  ٱ وع 
يا وا  فرکذين لّ ٱ رشاخصٌة أب صا
لٍة ّمن  کوي لنا قد   بل   هـٰذانّا في غف 

م  وما تع بدون کإنّ   97نّا ظالمين ک
حصب جهنّم أنتم  لها  هللا من دون
لهًة ا   هـٰؤال انکلو    98واردون 

  99لٌّ فيها خالدون کّما وردوها و
لهم  فيها زفيٌر وهم  فيها ال 

معون   ذين سبقت  لهملّ ٱ إنّ   100يس 
نل  ٱ ّمنّا عن ها مب عدون  کأو لـٰئ ىٰ حس 
معون حسيسها وهم  في ما  101  ال يس 

ال   102تهت  أنفسهم  خالدون ش  ٱ
زنهم  بر وتتلّقاهمکْل  ٱ فزعل  ٱ يح 

نتم  کذي لّ ٱ مکيو م هـٰذاة کمالئل  ٱ
  ّسمالٱ يو م نط وي  103توعدون 

ما بدأ نا أوّل کتب کّسجّل لل  لٱ طيّ ک
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نّا کداً علي نا إنّا خل قٍ نّعيده وع  
 تب نا فيکولقد    104فاعلين 

ر ض ْل  ٱ ر أنّ کذّ لٱ زّبور من بع دلٱ
إّن   105صّالحون لٱ يرثها عبادي

  106لبالغاً لّقو ٍم عابدين  هـٰذافي 
مًة لّل عالمين  کوما أر سل نا إاّل رح 

إلّي أنّما ٰى قل  إنّما يوح  107
ٌه م  کإلـٰه لمون واحٌد فهل  أنتم مّ إلـٰ س 
علٰى  م  کذنتا  فقل  و ا  فإن تولّ   108
وإن  أد ري أقريٌب أم بعيٌد ّما   سوا

ر منل  ٱ إنّه يع لم  109توعدون   جه 
وإن    110تمون کقو ل ويع لم ما تل  ٱ

إلٰى  م  ومتاعٌ کأد ري لعلّه فت نٌة لّ 
حّق ل  ٱبـ مکح  ٱ قال ربّ   111حيٍن 
مـٰنلٱ وربّنا تعانل  ٱ رّح  ما علٰى  مس 
  112تصفون 



516 

 

 حجلٱ سوره 22 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

م  إّن کربّ وا  قتّ ٱ نّاسلٱ يا أيّها
يو م   1عظيٌم   ّساعة شي  لٱ زل زلة

هل  ّل مر ضعٍة عّما أر ضعت  کترو نها تذ 
ٍل حم لها وترکوتضع  ى ّل ذات حم 

 نّ کولٰـ ٰى ارکوما هم بسٰى ارکنّاس سلٱ
اس من نّ لٱ ومن  2شديٌد  هللا عذاب

ّل کبغي ر عل ٍم ويتّبع  هللا يجادل في
تب علي ه أنّه من ک  3شي طاٍن ّمريٍد 

ديه  عذابإلٰى  تواّله فأنّه يضلّه ويه 
نّاس إن لٱ يا أيّها  4ّسعير لٱ
بع ث فإنّا ل  ٱ نتم  في ري ٍب ّمنک

م ّمن ترابٍ ثّم من نّط فٍة ثّم کخلق نا
ر من  علقٍة ثّم من ّمض غٍة ّمخلّقٍة وغي  



517 

 

ر حام ْل  ٱ م  ونقرّ فيکمخلّقٍة لّنبيّن ل
رجإلٰى   ما نشا م  کأجٍل ّمسمًّى ثّم نخ 

م ّمن کم  ومنکأشدّ وا  ثّم لتب لغاًل طف  
 أر ذلإلٰى  م ّمن يردّ کومنٰى يتوفّ 

ي ال يع لم من بع د عل ٍم کعمر لل  ٱ
ر ض هامدًة فإذا ْل  ٱى شي ئاً وتر

 تزّت  وربت  ه  ٱ  مال  ٱ أنزل نا علي ها
 کذال  5ّل زو جٍ بهيجٍ کوأنبتت  من 

ييل  ٱ هو هللا بأنّ  ٰى مو تل  ٱ حّق وأنّه يح 
 وأنّ   6قديٌر   ّل شي  کعلٰى  وأنّه

 هللا تيٌة اّل ري ب فيها وأنّ ا  ّساعةلٱ
نّاس لٱ ومن  7قبور ل  ٱ يب عث من في
بغي ر عل ٍم وال هًدى  هللا من يجادل في

يضّل ثاني عط فه ل  8تابٍ ّمنيٍر کوال 
ّدن يا خز ٌي لٱ له في هللا عن سبيل

حريق ل  ٱ قيامة عذابل  ٱ ونذيقه يو م
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 هللا وأنّ  کبما قّدمت  يدا کذال  9
نّاس لٱ ومن  10لي س بظاّلٍم لّل عبيد 

حر ٍف فإن  أصابه علٰى  هللا من يع بد
 مأّن به وإن  أصابت ه فت نةٌ ط  ٱ خي رٌ 
هه خسرعلٰى  قلبنٱ  ّدن يالٱ وج 
رانل  ٱ هو کذال خرةئال  ٱو  خس 
عو  11مبين ل  ٱ ما ال  هللا من دون ا  يد 

 ّضالللٱ هو کذاليضرّه وما ال ينفعه 
عو  12بعيد ل  ٱ لمن ضرّه أق رب  ا  يد 

 ولبئ سٰى مو لل  ٱ من نّف عه لبئ س
خل هللا إنّ   13عشير ل  ٱ  ذين لّ ٱ يد 

صّالحات جنّاتٍ لٱوا  وعملوا  امن
تها ري من تح  يف عل  هللا ن هار إنّ ْل  ٱ تج 

ان يظّن أن لّن کمن   14ما يريد 
خرة ئال  ٱو ّدن يالٱ في هللا ينصره

ثّم   ّسمالٱى إل فل يم دد  بسببٍ 
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هبّن ل   ي ده ما کيق طع  فل ينظر  هل  يذ 
 اياتٍ  أنزل ناه  کذالکو  15يغيظ 

دي من يريد  هللا بيّناتٍ وأنّ    16يه 
وا  ذين هادلّ ٱووا  امن ذين لّ ٱ إنّ 
 مجوسل  ٱوصارٰى نّ لٱو بئينصّالٱو
يف صل بي نهم   هللا إنّ وا  کرش  أ ذينلّ ٱو

  ّل شي  کعلٰى  هللا قيامة إنّ ل  ٱ يو م
جد له  هللا ألم  تر أنّ   17شهيٌد  يس 
 ر ضْل  ٱ ّسماوات ومن فيلٱ من في

 جبالل  ٱو نّجوملٱو قمرل  ٱو ّشم سلٱو
نّاس لٱ ثيٌر ّمنکّدواّب ولٱو ّشجرلٱو
 هللا عذاب ومن يهنل  ٱ ثيٌر حّق علي هکو

يف عل ما  هللا رٍم إنّ کفما له من مّ 
في وا  تصمخ  ٱ ن خص مانهـٰذا  18  يشا
قطّعت  لهم  وا  فرکذين لّ ٱفـ ربّهم  

 ثياٌب ّمن نّاٍر يصّب من فو ق رؤوسهم
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يص هر به ما في   19حميم ل  ٱ
ولهم ّمقامع   20جلود ل  ٱو بطونهم  

أن وا  لّما أرادک  21من  حديٍد 
رجي فيها وا  من ها من  غّمٍ أعيدوا  خ 

 هللا إنّ   22حريق ل  ٱ عذابوا  وذوق
خل وا  وعملوا  امن ذين لّ ٱ يد 

تهالٱ ري من تح   صّالحات جنّاتٍ تج 
ن هار يحلّو ن فيها من  أساور من ْل  ٱ

ذهٍب ولؤ لؤاً ولباسهم  فيها حريٌر 
قو ل ل  ٱ طّيّب منلٱى إلوا  وهد  23
 إنّ   24حميد ل  ٱ صراطإلٰى وا  وهد
 هللا ويصّدون عن سبيلوا  فرکذين لّ ٱ
جدل  ٱو ذي جعل ناه لّ ٱ حرامل  ٱ مس 

باد ل  ٱو ف فيهکعال  ٱ  للنّاس سوا
حاٍد بظل ٍم نذق ه ل  إبـ ومن يرد  فيه

وإذ  بوّأ نا   25من  عذابٍ أليٍم 
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رل  ٱ انکلب راهيم م  کبي ت أن اّل تش 
 بي شي ئاً وطّهر  بي تي للطّائفين

  26ّسجود لٱ عکرّ لٱو ائمينقل  ٱو
اًل رجا کحّج يأ تول  ٱبـ نّاسلٱ وأذّن في

ّل فّجٍ کّل ضامٍر يأ تين من کٰى وعل
هد  27عميقٍ  منافع لهم  وا  ليش 
 في أيّاٍم ّمع لوماتٍ  هللا مس  ٱوا  رکويذ  
ن عام ْل  ٱ ما رزقهم ّمن بهيمةعلٰى 

 بائسل  ٱوا  من ها وأط عموا  لکف
تفثهم  وا  ق ضثّم ل ي  28فقير ل  ٱ

 بي تل  ٱبـوا  نذورهم  ول يطّوّفوا  ول يوف
 ومن يعظّم  حرمات کذال  29عتيق ل  ٱ
 مکفهو خي ٌر لّه عند ربّه وأحلّت  ل هللا
 م  کعلي  ٰى ن عام إاّل ما يت لْل  ٱ
س منلٱوا  تنبج  ٱفـ  و ثانْل  ٱ رّج 
ّلّل   حنفا  30زّور لٱ قو لوا  تنبج  ٱو
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ر ّلّل ٱبـ کرين به ومن يش  کغي ر مش 
طفه  ّسمالٱ أنّما خرّ منکف  فتخ 
وي بهلٱ اٍن کرّيح في ملٱ طّي ر أو  ته 

 ومن يعظّم  شعائر کذال  31سحيقٍ 
م  کل  32قلوب ل  ٱى فإنّها من تق و هللا

أجٍل ّمسمًّى ثّم إلٰى  فيها منافع
  33عتيق ل  ٱ بي تل  ٱى إل محلّها

وا  رکاً ليذ  کّل أّمٍة جعل نا منسکول
 ما رزقهم ّمن بهيمةعلٰى  هللا مس  ٱ
هن عام فْل  ٱ ٌه م  کإلـٰ واحٌد فله إلـٰ

لم ذين لّ ٱ  34مخ بتين ل  ٱ وبّشروا  أس 
 وجلت  قلوبهم   هللا رکإذا ذ

 ما أصابهم  علٰى  صّابرينلٱو
ومّما رزق ناهم   لصّلٰوةٱ مقيميل  ٱو

ن جعل ناها لل  ٱو  35ينفقون  م کبد 
 م  فيها خي رٌ کل هللا ّمن شعائر
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علي ها صواّف فإذا  هللا مس  ٱوا  رکذ  ٱـف
وا  من ها وأط عموا  لکوجبت  جنوبها ف

سّخر ناها  کذالکمع ترّ ل  ٱو قانعل  ٱ
 هللا لن ينال  36رون کم  تش  کم  لعلّ کل

 يناله نکولٰـ لحومها وال دماؤها 
م  کسّخرها ل کذالکم  کمنٰى تّق ولٱ
 م  وبّشرکما هداعلٰى  هللاوا  بّرکلت
سنل  ٱ  يدافع عن هللا إنّ   37ين مح 
ّل کال يحّب  هللا إنّ وا  امن ذين لّ ٱ

أذن للّذين   38فوٍر کخوّاٍن 
علٰى  هللا وإنّ وا  يقاتلون بأنّهم  ظلم

رجلّ ٱ  39نص رهم  لقديٌر  وا  ذين أخ 
وا  من ديارهم  بغي ر حّقٍ إاّل أن يقول

نّاس بع ضهم لٱ هللا ولو ال دف ع هللا ربّنا
ضٍ لّهّدم ت  صوامع وبيٌع وصلواٌت ببع 
ثيراً ک هللا مس  ٱ ر فيهاکومساجد يذ  
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لقويٌّ  هللا من ينصره إنّ  هللا ولينصرنّ 
 نّاهم  فيکذين إن مّ لّ ٱ  40عزيٌز 

وا  تا ولصّلٰوة ٱوا  ر ض أقامْل  ٱ
و ا  مع روف ونهل  ٱبـوا  وأمر ٰوةکزّ لٱ
  41مور ْل  ٱ ر وّلّل عاقبةکمنل  ٱ عن

ت  قب لهم  قو م ّذبکفقد   کّذبوکوإن ي
وقو م   42نوحٍ وعاٌد وثمود 

وأص حاب   43إب راهيم وقو م لوٍط 
ين و افرين کفأم لي ت لل  موسٰى ّذب کمد 

تهم  ف   44ير کان نکي ف کثّم أخذ 
لکف ناها وهي کأيّن ّمن قر يٍة أه 

عروشها علٰى  ظالمٌة فهي خاويةٌ 
أفلم    45وبئ ٍر ّمعطّلٍة وقص ٍر ّمشيٍد 

ون لهم  قلوٌب کر ض فتْل  ٱ فيوا  يسير
معون بها ا  يع قلون بها أو   ذاٌن يس 
ى تع م نکولٰـ ب صار ْل  ٱى فإنّها ال تع م
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  46صّدور لٱ تي فيلّ ٱ قلوبل  ٱ
تع جلون لفل  ٱبـ کويس   هللا عذاب ولن يخ 

ده وإّن يو ماً عند ربّ  أل ف سنٍة ک کوع 
أيّن ّمن قر يٍة کو  47ّمّما تعّدون 

تها  أم لي ت لها وهي ظالمٌة ثّم أخذ 
 قل  يا أيّها  48مصير ل  ٱ وإليّ 

م  نذيٌر ّمبيٌن کل نّاس إنّما أنا  لٱ
وا  وعملوا  امن ذين لّ ٱفـ  49
ريٌم کصّالحات لهم ّمغ فرٌة ورز ٌق لٱ
اياتنا  في و ا  ذين سعلّ ٱو  50

  51جحيم ل  ٱ أص حاب کأو لـٰئ معاجزين
من رّسوٍل وال  کوما أر سل نا من قب ل

ّشي طان لٱى أل قٰى ّيٍ إاّل إذا تمنّ نب
 ما يل قي هللا في أم نيّته فينسخ

 هللاو اياته  هللا مکّشي طان ثّم يح  لٱ
عل ما يل قي  52يٌم کعليٌم ح  ليج 
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ّشي طان فت نًة لّلّذين في قلوبهم لٱ
 قاسية قلوبهم  وإنّ ل  ٱو ّمرضٌ 
  53ظّالمين لفي شقاقٍ بعيٍد لٱ

 عل م أنّهل  ٱوا  ذين أوتلّ ٱ وليع لم
بت وا  فيؤ من کحّق من رّبّ ل  ٱ به فتخ 

 ذين لّ ٱ لهاد هللا له قلوبهم  وإنّ 
تقيٍم إلٰى وا  امن وال   54صراٍط ّمس 
في مر يٍة ّمن ه وا  فرکذين لّ ٱ يزال
ّساعة بغ تًة أو  لٱ تأ تيهمٰى حتّ 

 کمل  ل  ٱ  55يأ تيهم  عذاب يو ٍم عقيٍم 
 ذين لّ ٱفـ م بي نهم  کيو مئٍذ ّلّلّ يح  

 صّالحات في جنّاتلٱوا  وعملوا  امن
 وا  ّذبکووا  فرکذين لّ ٱو  56نّعيم لٱ

لهم  عذاٌب ّمهيٌن  کفأو لـٰئ بئاياتنا
 هللا في سبيلوا  ذين هاجرلّ ٱو  57

 هللا لير زقنّهم وا  ماتأو  وا  ثّم قتل
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 لهو خي ر هللا رز قاً حسناً وإنّ 
خ  58رّازقين لٱ خلنّهم ّمد  اًل ليد 

  59لعليٌم حليٌم  هللا نه وإنّ ير ضو  
ومن  عاقب بمث ل ما عوقب به  کذال

 هللا إنّ  هللا ثّم بغي علي ه لينصرنّه
 يولج هللا بأنّ  کذال  60لعفوٌّ غفوٌر 

نّهار لٱ نّهار ويولجلٱ لّي ل فيلٱ
  61سميٌع بصيٌر  هللا لّي ل وأنّ لٱ في
حّق وأّن ما ل  ٱ هو هللا بأنّ  کذال

عون من دونه هو  هللا باطل وأنّ ل  ٱ يد 
 ألم  تر أنّ   62بير کل  ٱ عليّ ل  ٱ هو
 فتص بح  ما  ّسمالٱ أنزل من هللا
ضرًّة إنّ ْل  ٱ   63لطيٌف خبيٌر  هللا ر ض مخ 

ر ض ْل  ٱ ّسماوات وما فيلٱ له ما في
ألم    64حميد ل  ٱ غنيّ ل  ٱ لهو هللا وإنّ 

 ر ضْل  ٱ م ّما فيکسّخر ل هللا تر أنّ 
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ري في کفل  ل  ٱو ر بأم ره ل  ٱ تج  بح 
ر ض ْل  ٱى عل أن تقع  ّسمالٱ کويم س

نّاس لرؤوٌف لٱبـ هللا إاّل بإذ نه إنّ 
يالّ ٱ وهو  65رّحيٌم  م  ثّم کذي أح 
ييکيميت نسان ل  ٱ م  إنّ کم  ثّم يح 

اً کّل أّمٍة جعل نا منسکل  66فوٌر کل
 م رْل  ٱ في کوه فال ينازعنّ کهم  ناس

 هًدىٰى لعل کإنّ  کربّ إلٰى  عد  ٱو
تقيٍم   هللا فقل کوإن جادلو  67ّمس 

لم بما تع ملون  م کيح   هللا  68أع 
نتم  فيه کقيامة فيما ل  ٱ م  يو مکبي ن

تلفون  يع لم  هللا ألم  تع لم  أنّ   69تخ 
في  کذالر ض إّن ْل  ٱو  لّسماٱفي ما 

  70يسيٌر  هللاى عل کذالتابٍ إّن ک
ما لم  ينزّل  به  هللا ويع بدون من دون

اناً وما لي س لهم به عل ٌم وما سل ط
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تت لٰى  وإذا  71للظّالمين من نّصيٍر 
بيّناتٍ تع رف في اياتنا  علي هم  

ادون کر يکمنل  ٱوا  فرکذين لّ ٱ وجوه
طون  ذين يت لون علي هم  لّ ٱبـ يس 
م کذال م بشرٍّ ّمنکنا قل  أفأنبّئايات

 وبئ سوا  فرکذين لّ ٱ هللا نّار وعدهالٱ
نّاس ضرب لٱ أيّها يا  72مصير ل  ٱ

عون لّ ٱ له إنّ وا  تمعس  ٱفـ مثلٌ  ذين تد 
 ذباباً ولووا  لن يخ لق هللا من دون

لب هموا  تمعج  ٱ ّذباب لٱ له وإن يس 
تنقذوه من ه ضعف  طّالبلٱ شي ئاً اّل يس 

حّق  هللاوا  ما قدر  73مط لوب ل  ٱو
ره إنّ   هللا  74لقويٌّ عزيٌز  هللا قد 

نّاس لٱ ومناًل ة رسکمالئل  ٱ يص طفي من
يع لم ما بي ن   75سميٌع بصيٌر  هللا إنّ 

 تر جع هللاى أي ديهم  وما خل فهم  وإل
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وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  76 مورْل  ٱ
م  کربّ وا  بدع  ٱووا  جدس  ٱووا  عکر  ٱ
  77م  تف لحون کخي ر لعلّ ل  ٱوا  ف علٱو

 حّق جهاده هو هللا فيوا  وجاهد
ّدين لٱ في م  کم  وما جعل علي  کتباج  ٱ

م  إب راهيم هو کمن  حرجٍ ّملّة أبي
لمين من قب ل وفي ل  ٱ مکسّما  هـٰذامس 
م  کرّسول شهيداً علي  لٱ ونکلي
نّاس لٱى عل  شهداوا  ونکوت

 ٰوةکزّ لٱوا  ات ولصّلٰوة ٱوا  فأقيم
 م  فنع مکهو مو الّلّل ٱبـوا  تصمع  ٱو
  78نّصير لٱ ونع مٰى مو لل  ٱ

 ؤمنونل مٱ سوره 23 

م ب مـٰن ٱ هللاس   لرّحيمٱلرّح 
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ذين هم  لّ ٱ  1مؤ منون ل  ٱ قد  أف لح
ذين هم  لّ ٱو  2في صالتهم  خاشعون 

ذين هم  لّ ٱو  3لّغ و مع رضون لٱ عن
ذين هم  لّ ٱو  4ة فاعلون وٰ کللزّ 

علٰى  إالّ   5لفروجهم  حافظون 
ت  أي مانهم  کأز واجهم  أو  ما مل
 ىٰ تغب  ٱ فمن  6فإنّهم  غي ر ملومين 

  7عادون ل  ٱ هم کفأو لـٰئ کذال  ورا
دهم  لّ ٱو ذين هم  ْلماناتهم  وعه 

صلواتهم  علٰى  ذين هم  لّ ٱو  8راعون 
وارثون ل  ٱ هم کأو لـٰئ  9يحافظون 

فر دو س هم  ل  ٱ ذين يرثونلّ ٱ  10
 ولقد  خلق نا  11فيها خالدون 

ثّم   12نسان من ساللٍة ّمن طيٍن ل  ٱ
  13يٍن کمّ  جعل ناه نط فًة في قرارٍ 

 نّط فة علقًة فخلق نالٱ ثّم خلق نا
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مض غة ل  ٱ علقة مض غًة فخلق نال  ٱ
ماً ثّم ل  ٱ سو ناکعظاماً ف عظام لح 

 هللا کخر فتبارا  أنشأ ناه خل قاً 
م  بع د کثّم إنّ   14خالقين ل  ٱ أح سن
 م  يو مکثّم إنّ   15لميّتون  کذال
ولقد  خلق نا   16قيامة تب عثون ل  ٱ

 نّا عنکسب ع طرائق وما  م  کفو ق
 وأنزل نا من  17خل ق غافلين ل  ٱ
 نّاه فيکبقدٍر فأس    ما  ّسمالٱ
ذهابٍ به لقادرون علٰى  ر ض وإنّاْل  ٱ
م به جنّاتٍ ّمن کفأنشأ نا ل  18

نابٍ لّ  ه کم  فيها فواکنّخيٍل وأع 
وشجرًة   19لون کثيرٌة ومن ها تأ  ک

رج من طور سي نا ن لٱبـ تنبت  تخ  ّده 
 م  فيکوإّن ل  20لين کئاصب غٍ لّل  و
م ّمّما في کقين عام لعب رًة نّس  ْل  ٱ
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ثيرٌة کم  فيها منافع کبطونها ول
ى وعلي ها وعل  21لون کومن ها تأ  

ملون  کفل  ل  ٱ ولقد  أر سل نا   22تح 
 قو مه فقال يا قو مإلٰى  نوحاً 

ٍه م ّمن  کما ل هللاوا  بدع  ٱ غي ره إلـٰ
ذين لّ ٱ مألل  ٱ لفقا  23أفال تتّقون 

إاّل بشٌر  هـٰذامن قو مه ما وا  فرک
 م  ولو  کم  يريد أن يتفّضل علي  کّمث ل
بهـٰذا ًة ّما سمع نا کْلنزل مالئ هللا  شا
إن  هو إاّل   24وّلين ْل  ٱ بائناا  في

حيٍن ٰى به حتّ وا  رجٌل به جنٌّة فتربّص
  26ّذبون کصر ني بما نٱ قال ربّ   25

 کفل  ل  ٱ نعص  ٱ نفأو حي نا إلي ه أ
ينا فإذا يننا ووح  أم رنا   جا بأع 

ّلٍ کفيها من  کلس  ٱفـ تّنّورلٱ وفار
لث  ٱ زو جي ن إاّل من سبق  کني ن وأه 
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 قو ل من هم  وال تخاطب ني فيل  ٱ علي ه
  27إنّهم ّمغ رقون وا  ذين ظلملّ ٱ

ى عل کتوي ت أنت ومن ّمعس  ٱ فإذا
نا ذي نّجالّ ٱ حم د ّللّ ل  ٱ فقل کفل  ل  ٱ
وقل رّّب   28ظّالمين لٱ قو مل  ٱ من

 اً وأنت خي رکّمباراًل أنزل ني منز
لئاياتٍ  کذالإّن في   29منزلين ل  ٱ

ثّم أنشأ نا   30نّا لمب تلين کوإن 
  31خرين ا  من بع دهم  قر ناً 

 من هم  أناًل فأر سل نا فيهم  رسو
ٍه م ّمن  کما ل هللاوا  بدع  ٱ غي ره إلـٰ

مأل من ل  ٱ وقال  32أفال تتّقون 
  بلقا وا  ّذبکووا  فرکذين لّ ٱ قو مه

 حياةل  ٱ خرة وأت رف ناهم  فيئال  ٱ
م  کإاّل بشٌر ّمث ل هـٰذاّدن يا ما لٱ
رب مّما کل مّما تأ  کيأ   لون من ه ويش 
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ربون  ولئن  أطع تم بشراً   33تش 
  34م  إذاً لّخاسرون کم  إنّ کمث ل
اً نتم  ترابکم  إذا متّم  وکم  أنّ کأيعد

رجون کوعظاماً أنّ  هي هات   35م ّمخ 
إن  هي إاّل   36هي هات لما توعدون 

يا وما لٱ حياتنا ّدن يا نموت ونح 
ن بمب عوثين   إن  هو إاّل رجلٌ   37نح 

ن له ک هللاى عل ف ترىٰ ٱ ذباً وما نح 
صر ني بما نٱ قال ربّ   38بمؤ منين 

قال عّما قليٍل ليص بحّن   39ّذبون ک
 صّي حةلٱ ذت همفأخ  40نادمين 

فبع داً   حّق فجعل ناهم  غثال  ٱبـ
ثّم أنشأ نا   41ظّالمين لٱ لّل قو م

ما   42خرين ا  من بع دهم  قروناً 
تأ خرون  بق من  أّمٍة أجلها وما يس  تس 

 ّل ماکثّم أر سل نا رسلنا تت را   43



526 

 

ّذبوه فأت بع نا کأّمًة رّسولها   جا
بع ضهم بع ضاً وجعل ناهم  أحاديث 

ثّم   44فبع داً لّقو ٍم اّل يؤ منون 
 وأخاه هارونموسٰى أر سل نا 

إلٰى   45وسل طاٍن ّمبيٍن بئاياتنا 
وا  انکووا  برکتس  ٱفـ فر عو ن وملئه
أنؤ من وا  فقال  46قو ماً عالين 

لبشري ن مث لنا وقو مهما لنا 
 منوا  انکّذبوهما فکف  47عابدون 

لل  ٱ ى موس اتي نا ولقد    48ين کمه 
تدون کل  ٱ  وجعل نا  49تاب لعلّهم  يه 
 وي ناهماا و ايةً   ن مر يم وأّمهب  ٱ

يا   50رب وٍة ذات قراٍر ومعيٍن إلٰى 
 طّيّباتلٱ منوا  لکرّسل لٱ أيّها

صالحاً إنّي بما تع ملون وا  ملع  ٱو
م  أّمًة کأّمت هـٰذهوإّن   51عليٌم 
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  52قون تّ ٱفـ م  کربّ وأنا  واحدًة 
ّل کرهم بي نهم  زبراً أم  وا  فتقطّع

فذر هم    53حز بٍ بما لدي هم  فرحون 
سبون   54حيٍن ٰى في غم رتهم  حتّ  أيح 

  55أنّما نمّدهم به من ّماٍل وبنين 
خي رات بل اّل ل  ٱ نسارع لهم  في

عرون  ية لّ ٱ إنّ   56يش  ذين هم ّمن  خش 
فقون  ذين هم لّ ٱو  57ربّهم ّمش 

ذين لّ ٱو  58ربّهم  يؤ منون  ياتئاب
ر ذين لّ ٱو  59ون کهم بربّهم  ال يش 

وّقلوبهم  وجلٌة و ا  تا  يؤ تون ما
  60ربّهم  راجعون إلٰى  أنّهم  
خي رات وهم  ل  ٱ يسارعون في کأو لـٰئ

لّف نف ساً إاّل کوال ن  61لها سابقون 
عها ولدي نا  حّق ل  ٱبـ تاٌب ينطقکوس 
بل  قلوبهم  في   62وهم  ال يظ لمون 
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رٍة ّمن   ماٌل من دون هـٰذا غم   ولهم  أع 
إذا ٰى حتّ   63هم  لها عاملون  کذال

نا مت رفيهم عذاب إذا هم  ل  ٱبـ أخذ 
أرون  أر  64يج  م کيو م إنّ ل  ٱوا  ال تج 

 انت  کقد    65ّمنّا ال تنصرون 
علٰى  نتم  کم  فکعلي  تت لٰى اياتي 
قاب ت  66صون کم  تنکأع  برين به کمس 

جرون  وا  يّدبّر أفلم    67سامراً ته 
 ابا  هم ّما لم  يأ ت جا قو ل أم  ل  ٱ

وا  أم  لم  يع رف  68وّلين ْل  ٱهم 
أم    69رون کرسولهم  فهم  له من
حّق ل  ٱبـ هم جا يقولون به جنٌّة بل  

 ولو  70ارهون کثرهم  لل حّق کوأ
وال  ٱ بعتّ ٱ  هم  لفسدت حّق أه 
ر ض ومن فيهّن بل  ْل  ٱو ّسماواتلٱ
رهم کفهم  عن ذ رهم  کهم بذتي ناأ
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ألهم  خر جاً   71ّمع رضون  أم  تس 
رّازقين لٱ خي ٌر وهو خي ر کفخراج ربّ 

عوهم   کوإنّ   72 صراٍط إلٰى  لتد 
تقيٍم   ذين ال يؤ منونلّ ٱ وإنّ   73ّمس 

  74بون کصّراط لنالٱ خرة عنئال  ٱبـ
شف نا ما بهم ّمن کولو  رحم ناهم  و

  75 في طغ يانهم  يع مهونوا  ضرٍّ لّلجّ 
ناهم  عذاب فمال  ٱبـ ولقد  أخذ 

  76لربّهم  وما يتضرّعون وا  انکتس  ٱ
نا علي هم باباً ذا ٰى حتّ  إذا فتح 

  77عذابٍ شديٍد إذا هم  فيه مب لسون 
 ّسم علٱ مکذي أنشأ للّ ٱ وهو
رون کّما تش  اًل ف ئدة قليْل  ٱو ب صارْل  ٱو
ر ض ْل  ٱ م  فيکذي ذرألّ ٱ وهو  78

شرون  يي لّ ٱ وهو  79وإلي ه تح  ذي يح 
نّهار لٱو لّي للٱ تالفخ  ٱ ويميت وله
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مث ل ما وا  بل  قال  80أفال تع قلون 
أئذا مت نا وا  قال  81وّلون ْل  ٱ قال
نّا تراباً وعظاماً أئنّا کو

ن  82لمب عوثون  نا نح   و لقد  وعد 
إاّل  هـٰذامن قب ل إن   هـٰذاباؤنا ا

ض ر  ْل  ٱ قل لّمن  83وّلين ْل  ٱ أساطير
  84نتم  تع لمون کومن فيها إن 

قل    85رون کسيقولون ّلّل قل  أفال تذ
 عر شل  ٱ ّسب ع وربّ لٱ ّسماواتلٱ من رّبّ 

سيقولون ّلّل قل  أفال   86عظيم ل  ٱ
ّل کوت کقل  من بيده مل  87تتّقون 

وهو يجير وال يجار علي ه إن   شي  
 سيقولون ّلّل قل    88نتم  تع لمون ک

حرونفأنّٰى   هماتي نا بل    89 تس 
 ما  90اذبون کحّق وإنّهم  لل  ٱبـ
ان معه من  کمن ولٍد وما  هللا خذتّ ٱ
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ٍه  ٍه ّل کإذاً لّذهب إلـٰ بما خلق إلـٰ
ضٍ سب حانعلٰى  ولعال بع ضهم   عّما  هللا بع 

ّشهادة لٱو غي بل  ٱ عالم  91يصفون 
رٰى فتعال قل رّّب   92ون کعّما يش 

رّب فال   93إّما ترينّي ما يوعدون 
عل ني في   94ظّالمين لٱ قو مل  ٱ تج 

ما نعدهم   کأن نّريعلٰى  وإنّا
سنلّ ٱبـ فع  د  ٱ  95لقادرون   تي هي أح 

لم بما يصفون لٱ ن أع    96ّسيّئة نح 
 من  همزات کوقل رّّب أعوذ ب

رّب أن  کوأعوذ ب  97ّشياطين لٱ
ضرون   أحدهم  جا إذاٰى حتّ   98يح 

لعلّي   99 جعونر  ٱ مو ت قال ربّ ل  ٱ
مل صالحاً فيما تر اّل إنّها کت کأع 

 لمٌة هو قائلها ومن ورائهم بر زخٌ ک
فإذا نفخ   100يو م يب عثون إلٰى 
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صّور فال أنساب بي نهم  يو مئٍذ لٱ في
فمن ثقلت    101لون  وال يتسا
مف لحون ل  ٱ هم کفأو لـٰئ موازينه

 کفأو لـٰئ ومن  خّفت  موازينه  102
نفسهم  في جهنّم أوا  ذين خسرلّ ٱ

نّار لٱ تل فح وجوههم  103خالدون 
 ن  کألم  ت  104الحون کوهم  فيها 

نتم بها کم  فکعلي  تت لٰى اياتي 
ربّنا غلبت  وا  قال  105ّذبون کت

نّا قو ماً ضالّين کعلي نا شق وتنا و
نا   106 نا من ها فإن  عد  رج  ربّنا أخ 

وا  سؤخ  ٱ قال  107فإنّا ظالمون 
ان کإنّه   108لّمون کت فيها وال

 فريٌق ّمن  عبادي يقولون ربّنا 
حم نا وأنت ر  ٱو فر  لناغ  ٱفـ امنّا
تموهم  تّ ٱفـ  109رّاحمين لٱ خي ر خذ 
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ريّاً حتّ  نتم کري وکم  ذکأنسو  ٰى سخ 
 إنّي جزي تهم  110ون کّمن هم  تض ح

 أنّهم  هموا  يو م بما صبرل  ٱ
 م  لبث تم  فيکقال   111فائزون ل  ٱ
لبث نا وا  قال  112ر ض عدد سنين ْل  ٱ

عادّين ل  ٱ ألس  ٱفـ يو ماً أو  بع ض يو مٍ 
لّو  اًل قال إن لّبث تم  إاّل قلي  113
أفحسب تم    114نتم  تع لمون کم  کأنّ 

م  إلي نا ال کم  عبثاً وأنّ کأنّما خلق نا
 کملل  ٱ هللاى فتعال  115تر جعون 

 عر شل  ٱ إاّل هو ربّ إلـٰه  حّق الل  ٱ
ع مع  116ريم کل  ٱ  إلـٰهاً  هللا ومن يد 
خر ال بر هان له به فإنّما حسابه ا

افرون کل  ٱ عند ربّه إنّه ال يف لح
حم  وأنت ر  ٱو فر  غ  ٱ وقل رّبّ   117
  118رّاحمين لٱ خي ر
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 نورلٱ سوره 24 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

سورٌة أنزل ناها وفرض ناها وأنزل نا 
  1رون کم  تذکتٍ لّعلّ بيّنا اياتٍ  فيها 

ّل کوا  لدج  ٱفـ زّانيلٱو زّانيةلٱ
م کواحٍد ّمن هما مئة جل دٍة وال تأ خذ  

نتم  کإن  هللا بهما رأ فٌة في دين
خر ئال  ٱ يو مل  ٱوّلّل ٱبـ تؤ منون

هد  عذابهما طائفٌة ّمن  ول يش 
ح إاّل کزّاني ال ينلٱ  2مؤ منين ل  ٱ

ر زّانية ال لٱو ةً کزانيًة أو  مش 
رکني وحرّم  کحها إاّل زاٍن أو  مش 

ذين لّ ٱو  3مؤ منين ل  ٱى عل کذال
صنات ثّم لم  ل  ٱ ير مون توا  أ  يـ مح 

لدوهم  ثمانين ج  ٱفـ  بأر بعة شهدا
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لهم  شهادًة أبداً وا  جل دًة وال تق بل
 إالّ   4فاسقون ل  ٱ هم کأو لـٰئو
 کذالمن بع د وا  ذين تابلّ ٱ

  5يٌم غفوٌر رّح هللا فإنّ وا  وأص لح
ن کذين ير مون أز واجهم  ولم  يلّ ٱو

إاّل أنفسهم  فشهادة   لّهم  شهدا
 إنّه لمنّلّل ٱبـ أحدهم  أر بع شهاداتٍ 

 هللا خامسة أّن لع نةل  ٱو  6صّادقين لٱ
رأ  7اذبين کل  ٱ ان منکعلي ه إن  ويد 

هد أر بع ل  ٱ عن ها عذاب أن  تش 
  8اذبين کل  ٱ إنّه لمنّلّل ٱبـ شهاداتٍ 

ان کعلي ها إن  هللا خامسة أّن غضبل  ٱو
 هللا ولو ال فض ل  9صّادقين لٱ من
مته وأنّ کعلي   يٌم کتوّاٌب ح هللا م  ورح 
عص بٌة  کف  ل  ٱبـوا   اذين جلّ ٱ إنّ   10
سبوه شرّاً لّ کّمن م بل  هو خي ٌر کم  ال تح 
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 تسب منکٱ رٍئ ّمن هم ّمام  ٱ لّ کم  لکلّ 
هم  له ب ره من  کٰى ذي تولّ لّ ٱو ث مل  ٱ

لو ال إذ  سمع تموه   11عذاٌب عظيٌم 
مؤ منات بأنفسهم  ل  ٱو مؤ منونل  ٱ ظنّ 

  12ّمبيٌن  کإف   هـٰذاوا  خي راً وقال
  علي ه بأر بعة شهداوا   الو ال ج

 کفأو لـٰئ  ّشهدالٱبـتوا  أ  يـ فإذ  لم  
 ولو ال فض ل  13اذبون کل  ٱ هم هللا عند
مته فيکعلي   هللا  اّدن يلٱ م  ورح 
م  في ما أفض تم  فيه کخرة لمسّ ئال  ٱو

 إذ  تلّقو نه  14عذاٌب عظيٌم 
م ّما کم  وتقولون بأف واهکسنتل  بأ

سبونه هيّناً کلي س ل م به عل ٌم وتح 
ولو ال إذ    15عظيٌم  هللا وهو عند

ون لنا أن کسمع تموه قل تم ّما ي
تاٌن  هـٰذا کسب حانبهـٰذا لّم کنّت به 
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وا  أن تعود هللا مکيعظ  16عظيٌم 
  17نتم ّمؤ منين کلمث له أبداً إن 

عليٌم  هللاويات ئال  ٱ مکل هللا ويبيّن
ذين يحبّون أن لّ ٱ إنّ   18يٌم کح

وا  امن ذين لّ ٱ فاحشة فيل  ٱ تشيع
 ّدن يالٱ لهم  عذاٌب أليٌم في

يع لم وأنتم  ال  هللاو خرةئال  ٱو
م  کعلي   هللا ولو ال فض ل  19تع لمون 

مته وأنّ  يا   20رؤوٌف رحيٌم  هللا ورح 
وا  ال تتّبعوا  امن ذين لّ ٱ أيّها
 ّشي طان ومن يتّبع  خطواتلٱ خطوات

شال  ٱبـ ّشي طان فإنّه يأ مرلٱ   فح 
م  کعلي   هللا ر ولو ال فض لکمنل  ٱو

مته ما  م ّمن  أحٍد أبداً کمنٰى کزورح 
سميٌع  هللاو  ي من يشاکيز هللا نّ کولٰـ 

فض ل ل  ٱوا  أو لوال يأ تل   21عليٌم 
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 أو ليوا  ّسعة أن يؤ تلٱو م  کمن
مهاجرين في ل  ٱو ينکمسال  ٱوٰى قر بل  ٱ

أال وا  ول يص فحوا  ول يع ف هللا سبيل
غفوٌر  هللاو م  کل هللا تحبّون أن يغ فر

 ذين ير مونلّ ٱ إنّ   22رّحيٌم 
صناتل  ٱ مؤ منات ل  ٱ غافالتل  ٱ مح 

خرة ولهم  ئال  ٱو ّدن يالٱ فيوا  لعن
هد علي هم    23اٌب عظيٌم عذ يو م تش 

أل سنتهم  وأي ديهم  وأر جلهم بما 
 يو مئٍذ يوفّيهم  24يع ملون وا  انک
 هو هللا حّق ويع لمون أنّ ل  ٱ دينهم هللا
خبيثات ل  ٱ  25مبين ل  ٱ حقّ ل  ٱ

 خبيثون لل خبيثاتل  ٱو لل خبيثين
طّيّبون لٱو طّيّبات للطّيّبينلٱو

ون مّما مبرّؤ کأو لـٰئ للطّيّبات
  26ريٌم کيقولون لهم ّمغ فرٌة ورز ٌق 
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خلوا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها وا  ال تد 
تأ نسٰى م  حتّ کبيوتاً غي ر بيوت وا  تس 

لها علٰى وا  وتسلّم م  کخي ٌر لّ  م  کذالأه 
وا  فإن لّم  تجد  27رون کم  تذکلعلّ 

خلوها حتّ  يؤ ذن ٰى فيها أحداً فال تد 
وا  جعر  ٱفـ وا  جعر  ٱ مکم  وإن قيل لکل

بما تع ملون عليٌم  هللاو م  کلٰى کهو أز  
خلکلّي س علي    28 وا  م  جناٌح أن تد 

 م  کونٍة فيها متاٌع لّ کبيوتاً غي ر مس  
  29تمون کيع لم ما تب دون وما ت هللاو

من  أب صارهم  وا  قل لّل مؤ منين يغضّ 
فظ لهم  ٰى کأز   کذالفروجهم  وا  ويح 

وقل   30نعون خبيٌر بما يص   هللا إنّ 
لّل مؤ منات يغ ضض ن من  أب صارهّن 

فظ ن فروجهّن وال يب دين زينتهّن  ويح 
 إاّل ما ظهر من ها ول يض رب ن بخمرهنّ 



541 

 

جيوبهّن وال يب دين زينتهّن إاّل علٰى 
  باا  بائهّن أو  ا  لبعولتهّن أو  

  بعولتهّن أو  أب نائهّن أو  أب نا
وانهّن أو  بني  بعولتهّن أو  إخ 
وانهّن أو  بني أخواتهّن أو   إخ 

 ت  أي مانهّن أوکنسائهّن أو  ما مل
 ر بة منل  ٱ تّابعين غي ر أو ليلٱ
ذين لم  لّ ٱ طّف للٱ رّجال أولٱ

وال   نّسالٱ عو راتعلٰى وا  يظ هر
فين  يض رب ن بأر جلهّن ليع لم ما يخ 

جميعاً  هللاى إلوا  من زينتهّن وتوب
  31تف لحون م  کمؤ منون لعلّ ل  ٱ أيّها
صّالحين لٱو م  کمنٰى يامْل  ٱوا  حکوأن

وا  ونکم  إن يکم  وإمائکمن  عباد
واسٌع  هللاو من فض له هللا يغ نهم  فقرا
تع فف  32عليٌم  ذين ال لّ ٱ ول يس 
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من  هللا يغ نيهمٰى احاً حتّ کيجدون ن
تاب مّما کل  ٱ ذين يب تغونلّ ٱو فض له
تم  اتبوهم  إن  علم  کم  فکت  أي مانکمل

 هللا توهم ّمن ّمالا و فيهم  خي راً 
 م  کفتياتوا  رهکم  وال تکتاا  ذيلّ ٱ
إن  أرد ن تحصّناً   بغال  ٱى عل

ّدن يا ومن لٱ حياةل  ٱ عرضوا  لّتب تغ
راههّن کمن بع د إ هللا رهّهّن فإنّ کي

ولقد  أنزل نا   33غفوٌر رّحيٌم 
 ّمناًل ّمبيّناتٍ ومث اياتٍ  م  کإلي  
م  ومو عظًة کمن قب ل و ا  ذين خللّ ٱ

 ّسماواتلٱ نور هللا  34لّل متّقين 
اٍة فيها کمش  کر ض مثل نوره ْل  ٱو

زّجاجة لٱ مص باح في زجاجةٍ ل  ٱ مص باحٌ 
ٌب درّيٌّ يوقد من شجرٍة کو  کأنّها ک

ٍة اّل شر قيٍّة وال غر بيٍّة ٍة زي تونکّمبار
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ه   اد زي تها يضيکي ولو  لم  تم سس 
دي نورٍ علٰى  ناٌر نّورٌ  لنوره  هللا يه 
 م ثال للنّاسْل  ٱ هللا ويض رب  من يشا

في بيوتٍ   35عليٌم   ّل شي  کب هللاو
مه ٱ ر فيهاکأن تر فع ويذ   هللا أذن س 

صال ئال  ٱو غدوّ ل  ٱبـ يسبّح له فيها
رجاٌل اّل تل هيهم  تجارٌة وال بي ٌع   36

  ة وإيتاوٰ صّللٱ وإقام هللا رکعن ذ
 اً تتقلّب فيهة يخافون يو موٰ کزّ لٱ
زيهم  37ب صار ْل  ٱو قلوبل  ٱ  هللا ليج 

سن ما عمل  ويزيدهم ّمن فض لهوا  أح 
  38بغي ر حسابٍ   ير زق من يشا هللاو
مالهم  وا  فرکذين لّ ٱو سرابٍ کأع 

سبه ٰى حتّ   ن مائاظّم  لٱ بقيعٍة يح 
ه شي ئاً ووجد جا إذا  هللا ه لم  يجد 

 سريع هللاو عنده فوفّاه حسابه
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ٍر کأو    39ساب حل  ٱ ظلماتٍ في بح 
لّّجّيٍ يغ شاه مو ٌج ّمن فو قه مو ٌج ّمن 
ضٍ  فو قه سحاٌب ظلماٌت بع ضها فو ق بع 

رج يده لم  ي د  يراها ومن کإذا أخ 
عل له نوراً فما له من  هللا لّم  يج 

يسبّح له  هللا ألم  تر أنّ   40نّوٍر 
طّي ر لٱو ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ من في
بيحهوٰ قد  علم صل لٌّ کصافّاتٍ   ته وتس 

 کوّلّل مل    41عليٌم بما يف علون  هللاو
مصير ل  ٱ هللاى ر ض وإلْل  ٱو ّسماواتلٱ
يز جي سحاباً ثّم  هللا ألم  تر أنّ   42

عله ر ى اماً فترکيؤلّف بي نه ثّم يج 
رج من  خالله وينزّل منل  ٱ  ود ق يخ 
من جباٍل فيها من برٍد   ّسمالٱ

ويص رفه عن ّمن   فيصيب به من يشا
هبکي  يشا  اد سنا بر قه يذ 
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 لّي للٱ هللا يقلّب  43ب صار ْل  ٱبـ
 لعب رًة ّْلو لي کذالنّهار إّن في لٱو
ّل دابٍّة من کخلق  هللاو  44ب صار ْل  ٱ
بط نه علٰى  فمن هم ّمن يم شي  ّما

لي ن ومن هم علٰى  ومن هم ّمن يم شي رج 
لقعلٰى  ّمن يم شي   ا يشام هللا أر بعٍ يخ 

لقد    45قديٌر   ّل شي  کعلٰى  هللا إنّ 
دي من  هللاو ّمبيّناتٍ  اياتٍ  أنزل نا  يه 

تقيٍم إلٰى   يشا   46صراٍط ّمس 
لرّسول ٱبـوّلّل ٱبـ امنّا ويقولون 

فريٌق ّمن هم ّمن ٰى وأطع نا ثّم يتولّ 
مؤ منين ل  ٱبـ کأو لـٰئ وما کذالبع د 
ورسوله  هللاى إلوا  وإذا دع  47
م بي نهم  إذا فريٌق ّمن هم کليح  

 حقّ ل  ٱ ن لّهمکوإن ي  48ّمع رضون 
عنين توا  أ  يـ أفي   49إلي ه مذ 
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أم  وا  تابر  ٱ قلوبهم ّمرٌض أم
علي هم  ورسوله  هللا يخافون أن يحيف

إنّما   50ظّالمون لٱ هم کأو لـٰئ بل  
ى إلوا  مؤ منين إذا دعل  ٱ ان قو لک
وا  ن يقولم بي نهم  أکورسوله ليح   هللا

 هم کأو لـٰئسمع نا وأطع نا و
ورسوله  هللا ومن يطع  51مف لحون ل  ٱ

ش  هم کفأو لـٰئ ويتّق ه هللا ويخ 
د ّلّل ٱبـوا  وأق سم  52فائزون ل  ٱ جه 

رجّن قل اّل  أي مانهم  لئن  أمر تهم  ليخ 
خبيٌر  هللا طاعٌة ّمع روفٌة إنّ وا  تق سم

 هللاوا  قل  أطيع  53بما تع ملون 
فإنّما و ا  تولّ  رّسول فإنلٱوا  وأطيع

م ّما حّمل تم  کعلي ه ما حّمل وعلي  
تد ى عل وماوا  وإن تطيعوه ته 

 وعد  54مبين ل  ٱ بالغل  ٱ رّسول إالّ لٱ
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وا  م  وعملکمنوا  امن ذين لّ ٱ هللا
لفنّهم فيلٱ تخ  ر ض ْل  ٱ صّالحات ليس 
لفس  ٱ ماک ذين من قب لهم  لّ ٱ تخ 

ٰى تضر  ٱ ذيلّ ٱ نّن لهم  دينهمکوليم
لهم  وليبّدلنّهم ّمن بع د خو فهم  

ر ون بي شي ئاً کأم ناً يع بدونني ال يش 
 هم کفأو لـٰئ کذالفر بع د کومن 

 ولصّلٰوة ٱوا  وأقيم  55فاسقون ل  ٱ
رّسول لٱوا  وأطيع ٰوةکزّ لٱوا  ات
سبنّ   56م  تر حمون کلعلّ  ذين لّ ٱ ال تح 

 ر ض ومأ واهمْل  ٱ مع جزين فيوا  فرک
 يا أيّها  57مصير ل  ٱ نّار ولبئ سلٱ
تأ ذنوا  امن ذين لّ ٱ ذين لّ ٱ مکليس 
وا  ذين لم  يب لغلّ ٱو م  کت  أي مانکمل
م  ثالث مرّاتٍ من قب ل کحلم منل  ٱ
ر وحين تضعون ثيابل  ٱ ةوٰ صل م کفج 
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  عشال  ٱ ةوٰ ظّهيرة ومن بع د صللٱ ّمن
م  وال کم  لي س علي  کثالث عو راتٍ لّ 
م کبع دهّن طوّافون علي   علي هم  جناحٌ 

 مکل هللا يبيّن کذالکبع ضٍ علٰى  م  کبع ض
وإذا   58يٌم کعليٌم ح هللاول ئايات ٱ

حلم ل  ٱ مکط فال منْل  ٱ بلغ
تأ ذن ذين من لّ ٱ تأ ذنس  ٱ ماکوا  فل يس 
 اياته  م  کل هللا يبيّن کذالکقب لهم  

من  قواعدل  ٱو  59يٌم کعليٌم ح هللاو
احاً کير جون ن اّلتي اللٱ  لنّساٱ

فلي س علي هّن جناٌح أن يضع ن ثيابهّن 
تع فف ن  غي ر متبرّجاتٍ بزينٍة وأن يس 

 لي س  60سميٌع عليٌم  هللاو خي ٌر لّهنّ 
مْل  ٱى عل رج حرٌج ْل  ٱى عل حرٌج والٰى ع  ع 
علٰى  مريض حرٌج والل  ٱى عل وال

م  أو  کمن بيوتوا  لکم  أن تأ  کأنفس
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م  أو  کأّمهات م  أو  بيوتکبائا  بيوت
وان م  أو  کم  أو  بيوت أخواتکبيوت إخ 
مام م  أو  کم  أو  بيوت عّماتکبيوت أع 
وال م  أو  کم  أو  بيوت خاالتکبيوت أخ 

م  لي س کتم ّمفاتحه أو  صديقکما مل
 جميعاً أو  وا  لکم  جناٌح أن تأ  کعلي  
وا  تاتاً فإذا دخل تم بيوتاً فسلّمش  أ

 هللا ن  عندم  تحيًّة مّ کأنفسعلٰى 
 مکل هللا يبيّن کذالکًة طيّبًة کمبار

 إنّما  61م  تع قلون کلعلّ ل ئايات ٱ
ّلّل ٱبـوا  امن ذين لّ ٱ مؤ منونل  ٱ

ٍر علٰى  معهوا  انکورسوله وإذا  أم 
هب تأ ذنوه إنّ ٰى حتّ وا  جامعٍ لم  يذ   يس 

تأ ذنونلّ ٱ ذين لّ ٱ کأو لـٰئ کذين يس 
 ورسوله فإذاّلّل ٱبـ يؤ منون

لبع ض شأ نهم  فأ ذن لّمن  کتأ ذنوس  ٱ
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 هللا إنّ  هللا تغ فر  لهمس  ٱو شئ ت من هم  
عل  62غفوٌر رّحيٌم    دعاوا  ال تج 

م بع ضاً کبع ض  دعاکم  کرّسول بي نلٱ
م  کذين يتسلّلون منلّ ٱ هللا قد  يع لم

ذر ذين يخالفون عن  لّ ٱ لواذاً فل يح 
أم ره أن تصيبهم  فت نٌة أو  يصيبهم  

 أال إّن ّلّل ما في  63اٌب أليٌم عذ
ر ض قد  يع لم ما أنتم  ْل  ٱو ّسماواتلٱ

علي ه ويو م ير جعون إلي ه فينبّئهم 
  64عليٌم   ّل شي  کب هللاووا  بما عمل

 فرقانلٱ سوره 25 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

علٰى  فر قانل  ٱ ذي نزّللّ ٱ کتبار
  1ون لل عالمين نذيراً کعب ده لي

ر ض ولم  ْل  ٱو ّسماواتلٱ کذي له مل  لّ ٱ
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 في کن لّه شريکيتّخذ  ولداً ولم  ي
فقّدره تق ديراً   ّل شي  کوخلق  کمل  ل  ٱ
لهًة اّل ا  من دونهوا  خذتّ ٱو  2

لقون وال  لقون شي ئاً وهم  يخ  يخ 
ون ْلنفسهم  ضرّاً وال نف عاً وال کيم ل
  3ون مو تاً وال حياًة وال نشوراً کيم ل
 کإاّل إف   هـٰذاإن  وا  فرکذين لّ ٱ وقال

خرون ا  تراه وأعانه علي ه قو مٌ ف  ٱ
وا  وقال  4ظل ماً وزوراً وا   افقد  ج

ٰى تتبها فهي تم لکٱ وّلينْل  ٱ أساطير
 قل  أنزله  5اًل رًة وأصيکعلي ه ب

 ّسماواتلٱ ّسرّ فيلٱ ذي يع لملّ ٱ
  6ان غفوراً رّحيماً کر ض إنّه ْل  ٱو

 لکرّسول يأ  لٱ اهـٰذمال وا  وقال
واق لو ال ْل  ٱ طّعام ويم شي فيلٱ س 

ون معه نذيراً کفي کأنزل إلي ه مل
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ون له کنٌز أو  تکإلي ه ٰى أو  يل ق  7
ظّالمون إن لٱ ل من ها وقالکجنٌّة يأ  

حوراً اًل تتّبعون إاّل رج ظر  نٱ  8ّمس 
فال وا  م ثال فضلّ ْل  ٱ کلوا  ي ف ضربک

تطيعون سبي  ذي إنلّ ٱ کتبار  9اًل يس 
جنّاتٍ  کذالخي راً ّمن  کجعل ل  شا

تها ري من تح  عل لّ ْل  ٱ تج   کن هار ويج 
ّساعة لٱبـوا  ّذبکبل    10قصوراً 

نا لمن  تد  ّساعة سعيراً لٱبـ ّذبکوأع 
اٍن بعيٍد کإذا رأت هم ّمن مّ   11
  12لها تغيّظاً وزفيراً وا  سمع

اناً ضيّقاً کمن ها موا  وإذا أل ق
ال   13ثبوراً  کهنالو ا  مقرّنين دع

ع وا  عد  ٱو يو م ثبوراً واحداً ل  ٱوا  تد 
خي ٌر  کذالقل  أ  14ثيراً کثبوراً 
متّقون ل  ٱ تي وعدلّ ٱ خل دل  ٱ أم  جنّة
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لهم    15ومصيراً   انت  لهم  جزاک
علٰى  انکخالدين ون  يشا فيها ما

داً  کربّ  ئو وع  شرهم    16اًل مس  ويو م يح 
  فيقول هللا نوما يع بدون من دو

أم  هم    هـٰؤال نتم  أض لل تم  عباديأ
 کسب حانوا  قال  17ّسبيل لٱوا  ضلّ 
ان ينبغي لنا أن نّتّخذ من کما 
 و ّمتّع تهم   نکولٰـ   من  أو ليا کدون
وا  انکر وکذّ لٱوا  نسٰى هم  حتّ  باا

م بما کّذبوکفقد    18قو ماً بوراً 
تطيعون صر فاً وال  تقولون فما تس 

م  نذق ه عذاباً کراً ومن يظ لم ّمننص  
 من کوما أر سل نا قب ل  19بيراً ک
 لونکمر سلين إاّل إنّهم  ليأ  ل  ٱ
واق وجعل نا ْل  ٱ طّعام ويم شون فيلٱ س 

ضٍ فت نًة أتص برون وکبع ض ان کم  لبع 
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ذين ال لّ ٱ وقال  20بصيراً  کربّ 
 نا لو ال أنزل علي نا ير جون لقا

 ربّنا لقدٰى ة أو  نرکمالئل  ٱ
عتوّاً  ا  في أنفسهم  وعتو  وا  برکتس  ٱ
ة ال کمالئل  ٱ يو م يرو ن  21بيراً ک

ر رمين ويقولون ٰى بش  يو مئٍذ لّل مج 
جوراً  راً ّمح  ما إلٰى  وقدم نا  22حج 

  من  عمٍل فجعل ناه هباوا  عمل
جنّة يو مئٍذ ل  ٱ أص حاب  23ّمنثوراً 

سن مقي تقرّاً وأح  يو م و  24اًل خي ٌر ّمس 
 غمام ونزّلل  ٱبـ  ّسمالٱ تشّقق

 يو مئذٍ  کمل  ل  ٱ  25اًل يتن زة کمالئل  ٱ
مـٰنحّق للل  ٱ ى عل ان يو ماً کو رّح 
 ويو م يعضّ   26افرين عسيراً کل  ٱ
 يدي ه يقول يا لي تنيعلٰى  ظّالملٱ
ت معتّ ٱ يا   27اًل رّسول سبيلٱ خذ 
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اًل لي تني لم  أتّخذ  فالناً خليٰى وي لت
 ر بع د إذ  کذّ لٱ أضلّني عنلقد    28
نسان خذولٱ انکني و جا اًل ّشي طان لإل 
 رّسول يا رّب إّن قو ميلٱ وقال  29
جوراً  ان قر  ل  ٱ هـٰذاوا  خذتّ ٱ   30مه 
 ّل نبّيٍ عدوّاً ّمنکجعل نا ل کذالکو
رمين ول  ٱ هادياً  کبربّ فٰى کمج 

وا  فرکذين لّ ٱ وقال  31ونصيراً 
جم لًة  ان قر  ل  ٱ لو ال نزّل علي ه

 کلنثبّت به فؤاد کذالکواحدًة 
 کوال يأ تون  32اًل ورتّل ناه تر تي
سن ل  ٱبـ کبمثٍل إاّل جئ نا حّق وأح 

شرونلّ ٱ  33تف سيراً  علٰى  ذين يح 
اناً کشرٌّ مّ  کأو لـٰئ جهنّمإلٰى  وجوههم  

ى موس اتي نا ولقد    34اًل وأضّل سبي
تاب وجعل نا معه أخاه هارون کل  ٱ
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ى إل هباذ  ٱ فقل نا  35 وزيراً 
بئاياتنا  وا  ّذبکذين لّ ٱ قو مل  ٱ

ميراً  وقو م نوحٍ   36فدّمر ناهم  تد 
رق ناهم  لٱوا  ّذبکلّّما  رّسل أغ 

نا  ايةً   وجعل ناهم  للنّاس تد  وأع 
وعاداً   37للظّالمين عذاباً أليماً 

 رّّس وقروناً بي نلٱ وثمود وأص حاب
 له ضرب ناالًّ کو  38ثيراً ک کذال
  39تبّر نا تت بيراً الًّ کم ثال وْل  ٱ

تي لّ ٱ قر يةل  ٱى عل ولقد  أتو ا  
وا  ونکأفلم  ي  ّسو  لٱ أم طرت  مطر
ال ير جون نشوراً وا  انکيرو نها بل  

إاّل  کإن يتّخذون کوإذا رأو    40
  41اًل رسو هللا ذي بعثلّ ٱأهـٰذا هزواً 
لهتنا لو ال ا  اد ليضلّنا عن  کإن 

ا علي ها وسو ف يع لمون حين أن صبر ن
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  42اًل عذاب من  أضّل سبيل  ٱ يرو ن
هواه أفأنت إلـٰهه خذ تّ ٱ أرأي ت من

سب أّن   43اًل يکون علي ه وکت أم  تح 
معون أو  يع قلون إن  هم  کأ ثرهم  يس 

ن عام بل  هم  أضّل سبيٱـکإاّل    44اًل ْل 
 ظّّل ولو  لٱ ي ف مدّ ک کربّ إلٰى  ألم  تر

ّشم س لٱ ناً ثّم جعل ناکه سالجعل  شا
ثّم قبض ناه إلي نا   45اًل علي ه دلي

ذي جعل لّ ٱ وهو  46قب ضاً يسيراً 
نّو م سباتاً لٱو لّي ل لباساً لٱ مکل

ذي لّ ٱ وهو  47نّهار نشوراً لٱ وجعل
مته لٱ أر سل راً بي ن يدي  رح  رّياح بش 

  48طهوراً   ما  ّسمالٱ وأنزل نا من
يي به بل دًة مّ  قيه مّما لنح  ي تاً ونس 

  49ثيراً کخلق نا أن عاماً وأناسّي 
ٰى فأبوا  رکولقد  صرّف ناه بي نهم  ليذّ 
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ولو    50فوراً کنّاس إاّل لٱ ثرکأ
ّل قر يٍة نذيراً کشئ نا لبعث نا في 

هم به کل  ٱ فال تطع  51 افرين وجاهد 
 ذي مرجلّ ٱ وهو  52بيراً کجهاداً 

ري ن ل  ٱ ٌب فراتٌ  هـٰذابح  مل ٌح  هـٰذاو عذ 
راً  أجاٌج وجعل بي نهما بر زخاً وحج 

جوراً   ذي خلق منلّ ٱ وهو  53ّمح 
راً   مال  ٱ بشراً فجعله نسباً وصه 
ويع بدون من   54قديراً  کان ربّ کو

ما ال ينفعهم  وال يضرّهم   هللا دون
  55ربّه ظهيراً علٰى  افرکل  ٱ انکو

  56إاّل مبّشراً ونذيراً  کوما أر سل نا
ألق ٍر إاّل منکل  ما أس   م  علي ه من  أج 
  57اًل ربّه سبيإلٰى  أن يتّخذ  شا
ذي ال يموت لّ ٱ حيّ ل  ٱى عل ل  کوتو

به بذنوب عباده فٰى کوسبّح  بحم ده و
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 ّسماواتلٱ ذي خلقلّ ٱ  58خبيراً 
ر ض وما بي نهما في ستّة أيّاٍم ْل  ٱو

مـٰنلٱ عر شل  ٱى علٰى توس  ٱ ثمّ   رّح 
 وإذا قيل  59يراً أل  به خبس  ٱفـ

جدٱلهم  مـٰنللوا  س   وماوا  قال رّح 
مـٰنلٱ جد لما تأ مرنا وزادهم   رّح  أنس 

في ذي جعل لّ ٱ کتبار  60نفوراً 
بروجاً وجعل فيها سراجاً   لّسماٱ

 ذي جعللّ ٱ وهو  61وقمراً ّمنيراً 
نّهار خل فًة لّمن  أراد أن لٱو لّي للٱ
 وعباد  62وراً کر أو  أراد شکيذّ 
مـٰنلٱ ر ض ْل  ٱى عل ذين يم شونلّ ٱ رّح 

جاهلون ل  ٱ هو ناً وإذا خاطبهم
ذين يبيتون لّ ٱو  63سالماً وا  قال

ذين لّ ٱو  64لربّهم  سّجداً وقياماً 
رف  عنّا عذاب جهنّم ص  ٱ يقولون ربّنا
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إنّها   65ان غراماً کإّن عذابها 
تقرّاً ومقاماً ت   سا ذين لّ ٱو  66مس 

ولم  وا  رفلم  يس  وا  إذا أنفق
  67قواماً  کذالان بي ن کووا  يق تر

عون معلّ ٱو خر ا إلـٰهاً  هللا ذين ال يد 
 إالّ  هللا تي حرّملّ ٱ نّف سلٱ وال يق تلون

 کذالحّق وال يز نون ومن يف عل  ل  ٱبـ
عذاب ل  ٱ يضاعف  له  68يل ق أثاماً 

لد  فيه مهاناً ل  ٱ يو م   69قيامة ويخ 
 صالحاً اًل ل عموعم امن إاّل من تاب و

سيّئاتهم  حسناتٍ  هللا يبّدل کفأو لـٰئ
ومن تاب   70غفوراً رّحيماً  هللا انکو

 هللاى إل وعمل صالحاً فإنّه يتوب
هدونلّ ٱو  71متاباً   ذين ال يش 

وا  لّغ و مرّ لٱبـوا  زّور وإذا مرّ لٱ
وا  رکذين إذا ذلّ ٱو  72راماً ک
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 علي ها صّماً وا  ربّهم  لم  يخرّ  ياتئاب
ذين يقولون ربّنا لّ ٱو  73وعم ياناً 

هب  لنا من  أز واجنا وذرّيّاتنا قرّة 
ينٍ  عل نا ٱو أع    74لل متّقين إماماً ج 
زو ن کأو لـٰئ وا  غر فة بما صبرل  ٱ يج 

  75ويلّقو ن فيها تحيًّة وسالماً 
تقرّاً ومقاماً  خالدين فيها حسنت  مس 

م  ربّي لو ال کقل  ما يع بأ ب  76
ون کّذب تم  فسو ف يکفقد   م  کدعاؤ

  77لزاماً 

  شعرالٱ سوره 26 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

مبين ل  ٱ تابکل  ٱ ايات  کتل    1طسم 
وا  ونکأاّل ي کباخٌع نّف س کلعلّ   2

 إن نّشأ  ننزّل  علي هم ّمن  3مؤ منين 
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ناقهم  لها  ايةً    ّسمالٱ فظلّت  أع 
 ّمن رٍ کوما يأ تيهم ّمن ذ  4خاضعين 

مـٰنلٱ دثٍ إاّل  رّح  عن ه وا  انکمح 
فسيأ تيهم  وا  ّذبکفقد    5مع رضين 

زئون وا  انکما   أنبا ته    6به يس 
م  أنبت نا کر ض ْل  ٱى إلو ا  أولم  ير
إّن في   7ريٍم کّل زو جٍ کفيها من 

ثرهم کان أکيًة وما ئال کذال
 عزيزل  ٱ لهو کوإّن ربّ   8ّمؤ منين 

 أنموسٰى  کربّ ٰى نادوإذ    9رّحيم لٱ
قو م   10ظّالمين لٱ قو مل  ٱ تئ  ٱ

قال رّب إنّي   11فر عو ن أال يتّقون 
ري   12ّذبون کأخاف أن ي ويضيق صد 

هارون إلٰى  وال ينطلق لساني فأر سل  
ولهم  علّي ذنٌب فأخاف أن   13

 هباذ  ٱفـ الّ کقال   14يق تلون 



562 

 

تمعون کإنّا معبئاياتنا    15م ّمس 
 عو ن فقوال إنّا رسول ربّ فأ تيا فر  

أن  أر سل  معنا بني   16عالمين ل  ٱ
رائيل  فينا  کقال ألم  نربّ   17إس 

سنين  کوليداً ولبث ت فينا من  عمر
تي فعل ت وأنت لّ ٱ کوفعل ت فع لت  18
قال فعل تها إذاً   19افرين کل  ٱ من

م  کففرر ت من  20ّضالّين لٱ منوأنا  
ماً کي حم  فوهب لي ربّ کلّما خف ت

 کوتل    21مر سلين ل  ٱ وجعلني من
نع مٌة تمنّها علّي أن  عبّدّت بني 

رائيل   قال فر عو ن وما ربّ   22إس 
 ّسماواتلٱ قال ربّ   23عالمين ل  ٱ
نتم کإن ر ض وما بي نهما ْل  ٱو

قال لمن  حو له أال   24ّموقنين 
تمعون    م  وربّ کقال ربّ   25تس 
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 مکرسول قال إنّ   26وّلين ْل  ٱ مکبائا
نوٌن کذي أر سل إلي  لّ ٱ قال   27م  لمج 
رقل  ٱ ربّ  مغ رب وما بي نهما ل  ٱو مش 
 قال لئن  28نتم  تع قلون کإن 
ت تّ ٱ علنّ إلـٰهاً خذ   من کغي ري ْلج 
جونين ل  ٱ  کقال أولو  جئ ت  29مس 

قال فأ ت به إن   30ّمبيٍن   بشي  
عصاه ٰى فأل ق  31صّادقين لٱ نت منک

ونزع   32ّمبيٌن  فإذا هي ثع بانٌ 
  33للنّاظرين   يده فإذا هي بي ضا
لساحٌر  هـٰذاقال لل مإل حو له إّن 

رج  34عليٌم  م ّمن  کيريد أن يخ 
ره فماذا تأ مرون کأر ض   35م بسح 
 عث  فيب  ٱو وأخاه أر جه  وا  قال
ّل کب کيأ تو  36مدائن حاشرين ل  ٱ

ّسحرة لٱ فجمع  37سّحاٍر عليٍم 
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وقيل   38ع لوٍم لميقات يو ٍم مّ 
تمعون    39للنّاس هل  أنتم ّمج 

 هموا  انکّسحرة إن لٱ لعلّنا نتّبع
ّسحرة لٱ  جا فلّما  40غالبين ل  ٱ

راً إن وا  قال لفر عو ن أئّن لنا ْلج 
نک قال نعم    41غالبين ل  ٱ نّا نح 

قال   42مقرّبين ل  ٱ م  إذاً لّمنکوإنّ 
ما أنتم ّمل قون وا  أل قٰى لهم ّموس

حبالهم  وعصيّهم  و ا  فأل ق  43
نوا  وقال  بعزّة فر عو ن إنّا لنح 

عصاه موسٰى ٰى فأل ق  44غالبون ل  ٱ
  45ون کفإذا هي تل قف ما يأ ف

 وا  قال  46ّسحرة ساجدين لٱ فأل قي
موسٰى رّب   47عالمين ل  ٱ بربّ  امنّا

منتم  له قب ل ا  قال  48وهارون 
 ذيلّ ٱ مکبيرکم  إنّه لکذن لا  أن  
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ر فلسو ف تع لمون ْلقطّعّن لٱ مکعلّم ّسح 
م  کم ّمن  خالٍف وْلصلّبنّ کم  وأر جلکأي دي

معين  إلٰى  ال ضي ر إنّاوا  قال  49أج 
إنّا نط مع أن   50ربّنا منقلبون 

نّا کيغ فر لنا ربّنا خطايانا أن 
إلٰى  وأو حي نا  51مؤ منين ل  ٱ أوّل

ر بعبادي إنّ موسٰى  م ّمتّبعون کأن  أس 
مدائن ل  ٱ فأر سل فر عو ن في  52

لشر ذمٌة   هـٰؤال إنّ   53حاشرين 
وإنّهم  لنا لغائظون   54قليلون 

  56وإنّا لجميٌع حاذرون   55
ناهم ّمن جنّاتٍ وعيوٍن  رج    57فأخ 

 کذالک  58ريٍم کنوٍز ومقاٍم کو
رائيل    59وأو رث ناها بني إس 

رقين   ا افلّما تر  60فأت بعوهم ّمش 
إنّا موسٰى عان قال أص حاب جم  ل  ٱ
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ر اّل إّن معي ربّي کقال   61ون کلمد 
دين   أنموسٰى إلٰى  فأو حي نا  62سيه 

رل  ٱ کرب بّعصاض  ٱ ان کفلق فنٱفـ بح 
  63عظيم ل  ٱ لطّو دٱـکّل فر قٍ ک

  64خرين ئال  ٱ وأز لف نا ثمّ 
معين موسٰى وأنجي نا    65ومن ّمعه أج 
رق نا في  إنّ   66خرين ئال  ٱ ثّم أغ 

ثرهم کان أکيًة وما ئال کذال
 عزيزل  ٱ لهو کوإّن ربّ   67ّمؤ منين 

ل علي هم  نبأ ت  ٱو  68رّحيم لٱ
إذ  قال ْلبيه وقو مه   69إب راهيم 

نع بد وا  قال  70ما تع بدون 
قال   71فين کأص ناماً فنظّل لها عا

معون عون کهل  يس  أو    72م  إذ  تد 
بل  ا  وقال  73م  أو  يضرّون کينفعون
نا   74يف علون  کذالکنا  باا  وجد 
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  75نتم  تع بدون کقال أفرأي تم ّما 
  76ق دمون ْل  ٱ مکباؤا و أنتم  

  77عالمين ل  ٱ فإنّهم  عدوٌّ لّي إاّل ربّ 
دين لّ ٱ ذي لّ ٱو  78ذي خلقني فهو يه 

قين  وإذا مرض ت   79هو يط عمني ويس 
فين  ذي يميتني ثّم لّ ٱو  80فهو يش 

يين  ذي أط مع أن يغ فر لّ ٱو  81يح 
رّب هب    82ّدين لٱ لي خطيئتي يو م

  83صّالحين لٱبـ ماً وأل حق نيکلي ح
قٍ فيج  ٱو خرين ئال  ٱ عل لّي لسان صد 
نّعيم لٱ عل ني من ورثة جنّةج  ٱو  84
 ان منکفر  ْلبي إنّه غ  ٱو  85
زني يو م   86ّضالّين لٱ وال تخ 

 يو م ال ينفع ماٌل وال  87يب عثون 
بقل ٍب سليٍم  هللاى إاّل من  أت  88بنون 

  90جنّة لل متّقين ل  ٱ وأز لفت  89
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وقيل   91جحيم لل غاوين ل  ٱ وبرّزت
من   92نتم  تع بدون کلهم  أي ن ما 

م  أو  ينتصرون کهل  ينصرون هللا دون
  94غاوون ل  ٱو فيها هم  وا  بکب  کف  93

معون  وا  قال  95وجنود إب ليس أج 
تصمون وهم  فيها  إن ّلّل ٱتـ  96يخ 

م کإذ  نسوّي  97نّا لفي ضالٍل ّمبيٍن ک
 وما أضلّنا إالّ   98عالمين ل  ٱ بربّ 
رمون ل  ٱ فما لنا من شافعين   99مج 

فلو  أّن   101وال صديقٍ حميٍم   100
  102مؤ منين ل  ٱ ون منکرًّة فنکلنا 

ثرهم کان أکيًة وما ئال کذالإّن في 
 عزيزل  ٱ لهو کوإّن ربّ   103ّمؤ منين 

 ّذبت  قو م نوحٍ ک  104رّحيم لٱ
إذ  قال لهم  أخوهم    105مر سلين ل  ٱ

م  رسوٌل کإنّي ل  106نوٌح أال تتّقون 
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وأطيعون  هللاوا  قتّ ٱفـ  107أميٌن 
أل  108 ٍر إن  کوما أس  م  علي ه من  أج 

ري إالّ    109عالمين ل  ٱ ربّ علٰى  أج 
ا  وقال  110وأطيعون  هللاوا  قتّ ٱفـ

  111ر ذلون ْل  ٱ کبعتّ ٱو کأنؤ من ل
يع ملون وا  انکقال وما عل مي بما 

ربّي لو  علٰى  إن  حسابهم  إالّ   112
عرون   بطاردأنا   وما  113تش 

إاّل نذيٌر أنا   إن    114مؤ منين ل  ٱ
لئن لّم  تنته يا وا  قال  115ّمبيٌن 
  116مر جومين ل  ٱ ونّن منکنوح لت

  117ّذبون ک قال رّب إّن قو مي
تح  بي ني وبي نهم  فت حاً ونّجني ف  ٱفـ

  118مؤ منين ل  ٱ ومن ّمعي من
 کفل  ل  ٱ فأنجي ناه ومن ّمعه في

حون ل  ٱ رق نا بع د  119مش   ثّم أغ 
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يًة ئال کذالإّن في   120باقين ل  ٱ
وإّن   121ثرهم ّمؤ منين کان أکوما 
  122رّحيم لٱ عزيزل  ٱ لهو کربّ 
إذ  قال   123سلين مر  ل  ٱ ّذبت  عادٌ ک

  124لهم  أخوهم  هوٌد أال تتّقون 
وا  قتّ ٱفـ  125م  رسوٌل أميٌن کإنّي ل

أل  126وأطيعون  هللا م  علي ه کوما أس 
ري إالّ  ٍر إن  أج   ربّ علٰى  من  أج 

  ّل ريعٍ کأتب نون ب  127عالمين ل  ٱ
وتتّخذون مصانع   128تع بثون  ايةً 
لدون کلعلّ  تم وإذا بطش    129م  تخ 

تم  جبّارين   هللاوا  قتّ ٱفـ  130بطش 
م کذي أمدّ لّ ٱوا  قتّ ٱو  131وأطيعون 

م بأن عاٍم کأمدّ   132بما تع لمون 
  134وجنّاتٍ وعيوٍن   133وبنين 

م  عذاب يو ٍم عظيٍم کإنّي أخاف علي  
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علي نا أوعظ ت أم    سواوا  قال  135
 هـٰذاإن    136واعظين ل  ٱ ن ّمنکلم  ت

ن   137وّلين ْل  ٱ إاّل خلق وما نح 
لکف  138بمعّذبين  ناهم  کّذبوه فأه 
ثرهم کان أکيًة وما ئال کذالإّن في 
 عزيزل  ٱ لهو کوإّن ربّ   139ّمؤ منين 

مر سلين ل  ٱ ّذبت  ثمودک  140رّحيم لٱ
إذ  قال لهم  أخوهم  صالٌح أال   141

م  رسوٌل أميٌن کإنّي ل  142تتّقون 
  144يعون وأط هللاوا  قتّ ٱفـ  143

أل ري کوما أس  ٍر إن  أج  م  علي ه من  أج 
  145عالمين ل  ٱ ربّ علٰى  إالّ 

  146منين ا  ون في ما هاهناکأتت ر
ٍل   147في جنّاتٍ وعيوٍن  وزروعٍ ونخ 

 وتن حتون من  148طل عها هضيٌم 
  149جبال بيوتاً فارهين ل  ٱ
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وال   150وأطيعون  هللاوا  قتّ ٱفـ
رل  ٱ أم روا  تطيع ذين لّ ٱ  151فين مس 

  152ر ض وال يص لحون ْل  ٱ يف سدون في
  153مسّحرين ل  ٱ إنّما أنت منوا  قال

يٍة ئاما أنت إاّل بشٌر ّمث لنا فأ ت ب
قال   154صّادقين لٱ نت منکإن 
م  شر ب يو ٍم کناقٌة لّها شر ٌب ول هـٰذه

  وال تمّسوها بسو  155ّمع لوٍم 
  156م  عذاب يو ٍم عظيٍم کفيأ خذ

  157نادمين وا  فعقروها فأص بح
يًة ئال کذالعذاب إّن في ل  ٱ فأخذهم

وإّن   158ثرهم ّمؤ منين کان أکوما 
  159رّحيم لٱ عزيزل  ٱ لهو کربّ 
إذ    160مر سلين ل  ٱ ّذبت  قو م لوطٍ ک

  161قال لهم  أخوهم  لوطٌ أال تتّقون 
وا  قتّ ٱفـ  162م  رسوٌل أميٌن کإنّي ل
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أل  163وأطيعون  هللا م  علي ه کوما أس 
ري إالّ  ٍر إن  أج   ربّ علٰى  من  أج 

ران کذّ لٱ أتأ تون  164عالمين ل  ٱ
وتذرون ما خلق   165عالمين ل  ٱ من
م بل  أنتم  قو ٌم کم  من  أز واجکم  ربّ کل

لئن لّم  تنته وا  قال  166عادون 
رجين ل  ٱ ونّن منکيا لوط لت   167مخ 

  168قالين ل  ٱ م ّمنکقال إنّي لعمل
لي مّما يع ملون    169رّب نّجني وأه 

معين  له أج  إاّل   170فنّجي ناه وأه 
ثّم   171غابرين ل  ٱ عجوزاً في

وأم طر نا   172خرين ئال  ٱ دّمر نا
منذرين ل  ٱ مطر  فسا علي هم ّمطراً 

ان کيًة وما ئال کذالإّن في   173
 لهو کوإّن ربّ   174ثرهم ّمؤ منين کأ
 ّذب أص حابک  175رّحيم لٱ عزيزل  ٱ
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إذ  قال لهم    176مر سلين ل  ٱ ةکي  ْل  ٱ
م  کإنّي ل  177شعي ٌب أال تتّقون 

 هللاوا  قتّ ٱفـ  178رسوٌل أميٌن 
أل  179وأطيعون  م  علي ه کوما أس 

ري إالّ  ٍر إن  أج   ربّ علٰى  من  أج 
ي ل وال کل  ٱوا  أو ف  180عالمين ل  ٱ
سرين ل  ٱ منوا  ونکت وا  وزن  181مخ 
طاسل  ٱبـ تقيم ل  ٱ قس  وال   182مس 

و ا  هم  وال تع ث ياش  أ نّاسلٱوا  تب خس
وا  قتّ ٱو  183ر ض مف سدين ْل  ٱ في
  184وّلين ْل  ٱ جبلّةل  ٱو م  کذي خلقلّ ٱ

  185مسّحرين ل  ٱ إنّما أنت منوا  قال
 کوما أنت إاّل بشٌر ّمث لنا وإن نّظنّ 

قط  علي نا   186اذبين کل  ٱ لمن فأس 
 نت منکإن   ّسمالٱ سفاً ّمنک
لم بما   187صّادقين لٱ قال ربّي أع 
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ّذبوه فأخذهم  عذاب کف  188تع ملون 
ان عذاب يو ٍم کظّلّة إنّه لٱ يو م

يًة وما ئال کذالإّن في   189عظيٍم 
 کوإّن ربّ   190ثرهم ّمؤ منين کان أک

وإنّه   191رّحيم لٱ عزيزل  ٱ لهو
 نزل به  192عالمين ل  ٱ يل ربّ تن زل
 کقل بعلٰى   193مين ْل  ٱ وحرّ لٱ
بلساٍن   194منذرين ل  ٱ ون منکلت

 وإنّه لفي زبر  195عربّيٍ ّمبيٍن 
 ايةً   ن لّهم  کأولم  ي  196وّلين ْل  ٱ

رائيل   أن يع لمه علما   197بني إس 
جمين ْل  ٱ بع ضعلٰى  ولو  نزّل ناه   198ع 

به مؤ منين وا  انکفقرأه علي هم ّما 
 في قلوبناه کسل کذالک  199
رمين ل  ٱ ٰى ال يؤ منون به حتّ   200مج 
فيأ تيهم   201ليم ْل  ٱ عذابل  ٱوا  ير
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عرون  وا  فيقول  202بغ تًة وهم  ال يش 
ن منظرون  أفبعذابنا   203هل  نح 

تع جلون  أفرأي ت إن   204يس 
هم ّما  جا ثمّ   205ّمتّع ناهم  سنين 

ن  206يوعدون وا  انک عن هم ٰى ما أغ 
ل  207يمتّعون  وا  انکّما  نا کوما أه 

  208من قر يٍة إاّل لها منذرون 
وما   209نّا ظالمين کوما ٰى رکذ

وما   210ّشياطين لٱ تنزّلت  به
تطيعون    211ينبغي لهم  وما يس 

فال   212ّسم ع لمع زولون لٱ إنّهم  عن
ع مع  ون منکخر فتا إلـٰهاً  هللا تد 

 کوأنذر  عشيرت  213معّذبين ل  ٱ
 لمن کفض  جناحخ  ٱو  214ربين ق  ْل  ٱ
فإن    215مؤ منين ل  ٱ من کبعتّ ٱ

ّمّما تع ملون   فقل  إنّي بري کعصو  
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رّحيم لٱ عزيزل  ٱى عل ل  کوتو  216
  218حين تقوم  کذي يرالّ ٱ  217

 إنّه هو  219ّساجدين لٱ في کوتقلّب
 م  کهل  أنبّئ  220عليم ل  ٱ ّسميعلٱ

 زّلتن  221ّشياطين لٱ من تنزّلعلٰى 
 يل قون  222أثيٍم  کّل أفّاکعلٰى 

  223اذبون کثرهم  کّسم ع وألٱ
  224غاوون ل  ٱ يتّبعهم  ّشعرالٱو

ّل واٍد يهيمون کألم  تر أنّهم  في 
وأنّهم  يقولون ما ال يف علون   225
وا  وعملوا  امن ذين لّ ٱ إالّ   226
 ثيراً ک هللاوا  رکصّالحات وذلٱ
 وا  من بع د ما ظلموا  تصرنٱو

أّي منقلٍب وا  ذين ظلملّ ٱ وسيع لم
  227ينقلبون 

 نمللٱ سوره 27 
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م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

تابٍ کو ان قر  ل  ٱ ايات  کطس تل  
ر  1ّمبيٍن    2لل مؤ منين ٰى هًدى وبش 

 ويؤ تونلصّلٰوة ٱ ذين يقيمونلّ ٱ
خرة هم  يوقنون ئال  ٱبـ وهم ٰوةکزّ لٱ
خرة ائل  ٱبـ ذين ال يؤ منونلّ ٱ إنّ   3

مالهم  فهم  يع مهون    4زيّنّا لهم  أع 
عذاب ل  ٱ  ذين لهم  سولّ ٱ کأو لـٰئ

سرون ْل  ٱ خرة همئال  ٱ وهم  في   5خ 
يٍم کمن لّدن  ح ان قر  ل  ٱى لتلقّ  کوإنّ 

له إنّيموسٰى إذ  قال   6عليٍم    ْله 
ت ناراً سا   م ّمن ها بخبٍر أو  کتيئانس 
  7 م  تص طلونکم بشهابٍ قبسٍ لّعلّ کتيا

 من في کها نودي أن بور جا فلّما
 ربّ  هللا نّار ومن  حو لها وسب حانلٱ
 هللاأنا   إنّهموسٰى يا   8عالمين ل  ٱ
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 کوأل ق عصا  9يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ
تزّ ا فلّما ر ٰى أنّها جانٌّ ولّ کها ته 

براً ولم  يعّقب  يا  ال تخف  موسٰى مد 
إاّل   10مر سلون ل  ٱ إنّي ال يخاف لديّ 

ناً بع د سومن ظل   م ثّم بّدل حس 
 کوأد خل  يد  11فإنّي غفوٌر رّحيٌم 

رج  بي ضا کفي جي ب   من  غي ر سو  تخ 
ع  فر عو ن وقو مه إلٰى  اياتٍ  في تس 
  12قو ماً فاسقين وا  انکإنّهم  
نا مب صرًة ايات  ت هم   جا فلّما
ٌر ّمبيٌن  هـٰذاوا  قال وا  وجحد  13سح 
سهم  ظل ماً تي قنت ها أنفس  ٱو بها

 ان عاقبةکي ف کظر  نٱفـ وعلوّاً 
داوود  اتي نا ولقد    14مف سدين ل  ٱ

ذي لّ ٱ حم د ّللّ ل  ٱ وسلي مان عل ماً وقاال
 ثيٍر ّمن  عبادهکعلٰى  فّضلنا
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وورث سلي مان داوود   15مؤ منين ل  ٱ
 نّاس علّم نا منطقلٱ وقال يا أيّها

 هـٰذاإّن   ّل شي  کطّي ر وأوتينا من لٱ
وحشر   16مبين ل  ٱ فض لل  ٱ وله

 نسل  ٱو جنّ ل  ٱ لسلي مان جنوده من
إذا ٰى حتّ   17طّي ر فهم  يوزعون لٱو

نّم ل قالت  نم لٌة لٱ واديعلٰى  ا  أتو  
م  ال کنکمساوا  خلد  ٱ نّم للٱ يا أيّها

طمنّ  م  سلي مان وجنوده وهم  ال کيح 
عرون  اً ّمن کفتبّسم ضاح  18يش 

ر کش  أ ني أن  قو لها وقال رّب أو زع  
ٰى تي أن عم ت علّي وعللّ ٱ کنع مت

مل صالحاً تر ضاه لاو دّي وأن  أع 
مت  کفي عباد کوأد خل ني برح 

طّي ر فقال لٱ وتفّقد  19صّالحين لٱ
هد أم  ل  ٱى ما لي ال أر  ان منکهد 
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ْلعّذبنّه عذاباً   20غائبين ل  ٱ
شديداً أو  ْلذ بحنّه أو  ليأ تينّي 

ث غي ر بعيٍد کفم  21بسل طاٍن ّمبيٍن 
 کفقال أحطت بما لم  تحط  به وجئ ت

 إنّي وجدتّ   22من سبإٍ بنبإٍ يقيٍن 
  ّل شي  کهم  وأوتيت  من کرأًة تم لم  ٱ

وجدتّها   23ولها عر ٌش عظيٌم 
جدون للّشم س من دون  هللا وقو مها يس 

مالهم  فصّدهم  لٱ وزيّن لهم ّشي طان أع 
تدون لٱ عن أاّل   24ّسبيل فهم  ال يه 

جد رجلّ ٱ ّللّ وا  يس   في  خب  ل  ٱ ذي يخ 
فون ْل  ٱو ّسماواتلٱ ر ض ويع لم ما تخ 

إاّل هو إلـٰه  ال هللا  25وما تع لنون 
قال سننظر   26عظيم ل  ٱ عر شل  ٱ ربّ 

  27اذبين کل  ٱ نت منکأصدق ت أم  
فأل قه  إلي هم  ثّم  هـٰذاتابي کهب بّ ذ  ٱ
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  28 ظر  ماذا ير جعوننٱفـ توّل عن هم  
أل إنّي أل قي إلّي ل مٱ قالت  يا أيّها

إنّه من سلي مان   29ريٌم کتاٌب ک
م وإنّه  مـٰن ٱ هللابس    30 لرّحيمٱلرّح 

لمين وا  أاّل تع ل   31علّي وأ توني مس 
أل أف توني في ل مٱ قالت  يا أيّها

ٰى نت قاطعًة أم راً حتّ کأم ري ما 
هدون  ن أو لوا  قال  32تش  قوٍّة وا  نح 

 کم ر إلي  ْل  ٱو بأ سٍ شديدٍ أو لوا  و
 قالت  إنّ   33ظري ماذا تأ مرين نٱفـ
قر يًة أف سدوها وا  إذا دخل کملول  ٱ

لها أذلًّة ووا  وجعل  کذالک أعزّة أه 
وإنّي مر سلٌة إلي هم   34يف علون 

مر سلون ل  ٱ بهديٍّة فناظرٌة بم ير جع
سلي مان قال   جا فلّما  35

خي ٌر  هللا تانيا  أتمّدونن بماٍل فما
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م  کم بل  أنتم بهديّتکتاا  ّمّما
جع  إلي هم  ر  ٱ  36تف رحون 

فلنأ تينّهم  بجنوٍد اّل قبل لهم بها 
رجنّهم ّمن ها أذلًّة وهم  صاغرون  ولنخ 

م  کأل أيّ ل مٱ قال يا أيّها  37
يأ تيني بعر شها قب ل أن يأ توني 

لمين   جنّ ل  ٱ قال عف ريٌت ّمن  38مس 
به قب ل أن تقوم من  کتيا أنا  
  39وإنّي علي ه لقويٌّ أميٌن  کّمقام
 تابکل  ٱ ذي عنده عل ٌم ّمنلّ ٱ قال

 کبه قب ل أن ير تّد إلي   کتيا أنا  
تقرّاً عنده قال ا فلّما ر کطر ف ه مس 
ر کش  أ  من فض ل ربّي ليب لوني هـٰذا
ر کر فإنّما يش  کفر ومن شکأم  أ

ريٌم کيٌّ فر فإّن ربّي غنکلنف سه ومن 
لها عر شها ننظر  وا  رکقال ن  40
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تدي أم  ت ذين ال لّ ٱ ون منکأته 
تدون  ذا کٰـ ت  قيل أه جا فلّما  41يه 

 أنّه هو وأوتيناکقالت   کعر ش
لمين کعل م من قب لها ول  ٱ   42نّا مس 

 هللا انت تّع بد من دونکوصّدها ما 
قيل   43افرين کانت  من قو ٍم کإنّها 
صّر ح فلّما رأت ه لٱ خليد  ٱ لها

شفت  عن ساقي ها قال کحسبت ه لّجًة و
إنّه صر ٌح ّممرٌّد ّمن قوارير قالت  رّب 
لم ت مع سلي مان  إنّي ظلم ت نف سي وأس 

 ولقد  أر سل نا  44عالمين ل  ٱ ّلّل ربّ 
وا  بدع  ٱ ثمود أخاهم  صالحاً أنإلٰى 

تصمون  هللا   45فإذا هم  فريقان يخ 
ّسيّئة لٱبـ تع جلونقال يا قو م لم تس  

تغ فرونل  ٱ قب ل  هللا حسنة لو ال تس 
طّيّر نا ٱوا  قال  46م  تر حمون کلعلّ 
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 هللا م  عندکقال طائر کوبمن ّمع کب
 ان فيکو  47بل  أنتم  قو ٌم تف تنون 

ٍط يف سدون فيل  ٱ عة ره   مدينة تس 
وا  قال  48ر ض وال يص لحون ْل  ٱ

له ثّم لنبيّتنّه وأه  ّلّل ٱبـوا  تقاسم
ل نا مه   کلنقولّن لوليّه ما شهد 

له وإنّا لصادقون  وا  رکوم  49أه 
عرون کر نا مکراً ومکم راً وهم  ال يش 
رهم  کان عاقبة مکي ف کظر  نٱفـ  50

معين    51أنّا دّمر ناهم  وقو مهم  أج 
إّن وا  بيوتهم  خاويًة بما ظلم کفتل  
  52يًة لّقو ٍم يع لمون ئال کذالفي 

وا  انکووا  امن ذين لّ ٱ وأنجي نا
ولوطاً إذ  قال لقو مه   53يتّقون 
  54فاحشة وأنتم  تب صرون ل  ٱ أتأ تون

وًة ّمن لٱ م  لتأ تونکأئنّ  رّجال شه 
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هلون   نّسالٱ دون بل  أنتم  قو ٌم تج 
ان جواب قو مه إاّل أن کفما   55
رجوا  قال م  کلوٍط ّمن قر يت ال وا  أخ 

فأنجي ناه   56إنّهم  أناٌس يتطّهرون 
له إالّ   رأته قّدر ناها منم  ٱ وأه 

وأم طر نا علي هم   57غابرين ل  ٱ
 قل  58منذرين ل  ٱ مطر  فسا ّمطراً 

 ذينلّ ٱ عبادهعلٰى  حم د ّلّل وسالمٌ ل  ٱ
ر ّللّ ا ٰى طفص  ٱ   59ون کخي ٌر أّما يش 

ر ض وأنزل ْل  ٱو ّسماواتلٱ أّمن  خلق
فأنبت نا به   ما  ّسمالٱ م ّمنکل
جٍة ّما حد م  أن کان لکائق ذات به 

ٌه شجرها أوا  تنبت بل  هم   هللا ّمعإلـٰ
ر ض ْل  ٱ أّمن جعل  60قو ٌم يع دلون 

قراراً وجعل خاللها أن هاراً وجعل 
ري ن ل  ٱ لها رواسي وجعل بي ن بح 
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ٌه حاجزاً أ ثرهم  ال کبل  أ هللا ّمعإلـٰ
مض طرّ إذا ل  ٱ أّمن يجيب  61يع لمون 
عل  ّسولٱ شفکدعاه وي   م  خلفاکويج 

ٌه ر ض أْل  ٱ رون کّما تذاًل قلي هللا ّمعإلـٰ
دي  62  برّ ل  ٱ م  في ظلماتکأّمن يه 
ر ومن ير سلل  ٱو راً لٱ بح  رّياح بش 

مته أ ٌه بي ن يدي  رح  ى تعال هللا ّمعإلـٰ
ر هللا  أّمن يب دأ  63ون کعّما يش 
 م ّمنکخل ق ثّم يعيده ومن ير زقل  ٱ
ٌه ض أر  ْل  ٱو  ّسمالٱ  قل   هللا ّمعإلـٰ

  64نتم  صادقين کم  إن کبر هانوا  هات
 ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ قل اّل يع لم من في

عرون أيّان  هللا غي ب إالّ ل  ٱ وما يش 
 عل مهم  في کاردّ ٱ بل  65يب عثون 

ّمن ها بل  هم  کخرة بل  هم  في شئال  ٱ
وا  فرکذين لّ ٱ وقال  66ون ّمن ها عم
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باؤنا أئنّا ا و نّا تراباً کأئذا 
رجون  ن هـٰذالقد  وعد نا   67لمخ   نح 

إاّل  هـٰذاباؤنا من قب ل إن  ا و
 فيوا  قل  سير  68وّلين ْل  ٱ أساطير

 ان عاقبةکي ف کوا  ظرنٱفـ ر ضْل  ٱ
رمين ل  ٱ زن  علي هم  وال   69مج  وال تح 
  70رون کن في ضي قٍ ّمّما يم  کت

د إن ل  ٱ هـٰذاٰى ويقولون مت نتم  کوع 
ون ردف کأن يٰى قل  عس  71صادقين 

تع جلون لّ ٱ م بع ضکل وإّن   72ذي تس 
 نّ کولٰـ نّاس لٱى عل لذو فض لٍ  کربّ 
 کوإّن ربّ   73رون کثرهم  ال يش  کأ

ّن صدورهم  وما يع لنون کليع لم ما ت
  لّسماٱفي وما من  غائبٍة   74
إّن   75تابٍ ّمبيٍن کر ض إاّل في ْل  ٱو

بني علٰى  يقصّ  ان قر  ل  ٱ هـٰذا
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رائيل أ ذي هم  فيه لّ ٱ ثرکإس 
تلفون  مٌة   76يخ  وإنّه لهًدى ورح 
يق ضي بي نهم  کإّن ربّ   77لّل مؤ منين 

  78عليم ل  ٱ عزيزل  ٱ مه وهوکبح
 حقّ ل  ٱى عل کإنّ  هللاى عل ل  کفتو
مع کإنّ   79مبين ل  ٱ ٰى مو تل  ٱ ال تس 

مع و ا  إذا ولّ   ّدعالٱ صّمّ لٱ وال تس 
برين  عم ي ل  ٱ وما أنت بهادي  80مد 

مع إاّل من يؤ من  عن ضاللتهم  إن تس 
لمون بئاياتنا  وإذا   81فهم ّمس 

نا لهم  ل  ٱ وقع رج  قو ل علي هم  أخ 
نّاس لٱ لّمهم  أنّ کر ض تْل  ٱ دابًّة ّمن

  82ال يوقنون بئاياتنا  وا  انک
شر من  ّل أّمٍة فو جاً ّمّمن کويو م نح 

  83ن فهم  يوزعوبئاياتنا  ّذبکي
ّذب تم کقال أوا   اإذا جٰى حتّ 
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بها عل ماً وا  ولم  تحيطبئاياتی 
 ووقع  84نتم  تع ملون کأّماذا 

فهم  ال وا  قو ل علي هم بما ظلمل  ٱ
 أنّا جعل ناو ا  ألم  ير  85ينطقون 

نّهار لٱو فيهوا  نکلّي ل ليس  لٱ
لّقو ٍم لئاياتٍ  کذالإّن في  مب صراً 

صّور لٱ في ويو م ينفخ  86يؤ منون 
 ّسماوات ومن فيلٱ ففزع من في

لٌّ أتو ه کو هللا  شا ر ض إاّل منْل  ٱ
سبها ل  ٱى وتر  87داخرين  جبال تح 

 هللا ّسحاب صن علٱ جامدًة وهي تمرّ مرّ 
إنّه خبيٌر بما   ّل شي  کذي أت قن لّ ٱ

حسنة فله ل  ٱبـ  جا من  88تف علون 
  خي ٌر ّمن ها وهم ّمن فزعٍ يو مئذٍ 

بّت  کّسيّئة فلٱبـ  جا ومن  89 منونا
زو ن إاّل ما لٱ وجوههم  في نّار هل  تج 
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إنّما أمر ت أن    90نتم  تع ملون ک
بد رّب  ذي حرّمها لّ ٱ بل دةل  ٱ هـٰذهأع 

 ون منکوأمر ت أن  أ  ّل شي  کوله 
لمين ل  ٱ  ان قر  ل  ٱ وأن  أت لو  91مس 

تدي لنف سه ٰى تده  ٱ فمن فإنّما يه 
 منأنا   نّماومن ضّل فقل  إ

حم د ّلّل ل  ٱ وقل  92منذرين ل  ٱ
فتع رفونها وما  اياته  م  کسيري
  93بغافٍل عّما تع ملون  کربّ 

 صصل قٱ سوره 28 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

مبين ل  ٱ تابکل  ٱ ايات  کتل    1طسم 
موسٰى من نّبإ  کعلي  وا  نت ل  2

إّن   3حّق لقو ٍم يؤ منون ل  ٱبـ وفر عو ن
لها ْل  ٱ عو ن عال فيفر   ر ض وجعل أه 
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تض عف طائفًة ّمن هم  يذبّح  شيعاً يس 
يي نساهم   أب نا تح  ان کهم  إنّه  ويس 
 ونريد أن نّمنّ   4مف سدين ل  ٱ من
ر ض ْل  ٱ فيوا  تض عفس  ٱ ذينلّ ٱى عل

علهم علهم  أئّمًة ونج  وارثين ل  ٱ ونج 
ر ض ونري ْل  ٱ ن لهم  فيکونم  5

ودهما من هم ّما فر عو ن وهامان وجن
ذرون وا  انک أّم إلٰى  وأو حي نا  6يح 

أن  أر ضعيه فإذا خف ت علي ه موسٰى 
يّم وال تخافي وال ل  ٱ فأل قيه في

زني إنّا رادّوه إلي   وجاعلوه  کتح 
ل ا  تقطهل  ٱفـ  7مر سلين ل  ٱ من

ون لهم  عدوّاً وحزناً إّن کفر عو ن لي
وا  انکفر عو ن وهامان وجنودهما 

فر عو ن  رأةم  ٱ وقالت  8ن خاطئي
أن ٰى ال تق تلوه عس کقرّت عي ٍن لّي ول
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ينفعنا أو  نتّخذه ولداً وهم  ال 
عرون  موسٰى وأص بح فؤاد أّم   9يش 

ادت  لتب دي به لو ال أن کفارغاً إن 
 ون منکقل بها لتعلٰى  رّبط نا

ته قصّيه   10مؤ منين ل  ٱ وقالت  ْلخ 
عرون فبصرت  به عن جنٍب وهم  ال يش  

مراضع من قب ل ل  ٱ وحرّم نا علي ه  11
ل بي ٍت علٰى  م  کفقالت  هل  أدلّ  أه 

  12م  وهم  له ناصحون کفلونه لکي
ي  تقرّ عي نها کأّمه إلٰى  فردد ناه

د زن ولتع لم أّن وع  حقٌّ  هللا وال تح 
ولّما   13ثرهم  ال يع لمون کأ نّ کولٰـ 

ماً که حاتي نا ٰى توس  ٱو بلغ أشّده
زي کذالکماً ووعل   سنين ل  ٱ نج    14مح 
لٍة ّمن  علٰى  مدينةل  ٱ ودخل حين غف 

لها فوجد فيها رجلي ن يق تتالن  أه 
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 من  عدوّه هـٰذامن شيعته و هـٰذا
ى عل ذي من شيعتهلّ ٱ تغاثهس  ٱفـ
قضٰى فموسٰى زه کذي من  عدوّه فولّ ٱ

ّشي طان لٱ من  عمل هـٰذاعلي ه قال 
قال رّب   15إنّه عدوٌّ ّمضلٌّ ّمبيٌن 

فر  لي فغفر له غ  ٱفـ إنّي ظلم ت نف سي
قال   16رّحيم لٱ غفورل  ٱ إنّه هو

ون کرّب بما أن عم ت علّي فلن  أ
رمين   فأص بح في  17ظهيراً لّل مج 

 ذيلّ ٱ مدينة خائفاً يترقّب فإذال  ٱ
تص رخه قال له ْل  ٱبـ تنصرهس  ٱ م س يس 

فلّما أن    18لغويٌّ ّمبيٌن  کإنّ موسٰى 
ذي هو عدوٌّ لّهما لّ ٱبـ اد أن يب طشأر

أتريد أن تق تلني موسٰى قال يا 
م س إن تريد إاّل ْل  ٱبـ ما قتل ت نف ساً ک

ر ض وما تريد ْل  ٱ ون جبّاراً فيکأن ت
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  جاو  19مص لحين ل  ٱ ون منکأن ت
عل  ٱى رجٌل ّمن  أق ص قال ٰى مدينة يس 

 کمأل يأ تمرون بل  ٱ إنّ موسٰى يا 
 من کإنّي ل رج  خ  ٱفـ کليق تلو

فخرج من ها خائفاً   20نّاصحين لٱ
 قو مل  ٱ يترقّب قال رّب نّجني من

  ولّما توّجه تل قا  21ظّالمين لٱ
ين قال عس ديني سواٰى مد    ربّي أن يه 

ين   ولّما ورد ما  22ّسبيل لٱ مد 
قون لٱ وجد علي ه أّمًة ّمن نّاس يس 

رأتي ن تذودان م  ٱ ووجد من دونهم
قي حتّ کقال ما خط ب ٰى ما قالتا ال نس 

  23بيٌر کوأبونا شي ٌخ   رّعالٱ يص در
ظّّل لٱى إلٰى لهما ثّم تولّ ٰى فسق

فقال رّب إنّي لما أنزل ت إلّي من  
داهما  فجا  24خي ٍر فقيٌر  ت ه إح 
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ياس  ٱى عل تم شي قالت  إّن أبي   تح 
عو زي کيد  ر ما سقي ت لنا  کليج  أج 
قال ال  قصصل  ٱ ه وقّص علي ه جا فلّما

  25ظّالمين لٱ قو مل  ٱ تخف  نجو ت من
داهما يا أبت تأ جر ه إّن س  ٱ قالت  إح 

  26مين ْل  ٱ قويّ ل  ٱ تأ جر تس  ٱ خي ر من
د کحکقال إنّي أريد أن  أن ى إح 

أن تأ جرني علٰى  نتّي هاتي نب  ٱ
راً فمن   ثماني حججٍ فإن  أت مم ت عش 

 کوما أريد أن  أشّق علي   کعند
  27صّالحين لٱ من هللا  شا ستجدني إن

 أيّما کبي ني وبي ن کذال قال
وان عليّ ْل  ٱ  هللاو جلي ن قضي ت فال عد 

قضٰى فلّما   28يٌل کما نقول وعلٰى 
لهٱموسى جل وسار بأه  نس من ا  ْل 
لهلٱ جانب  طّور ناراً قال ْله 
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ت ناراً لّعلّيا  إنّيوا  ثکم  ٱ   نس 
وٍة منکتيا  م ّمن ها بخبٍر أو  جذ 
فلّما   29م  تص طلون کنّار لعلّ لٱ

 واديل  ٱ أتاها نودي من شاطئ
 ة منکمبارل  ٱ بق عةل  ٱ ي من فيْل  ٱ
 هللاأنا   إنّيموسٰى ّشجرة أن يا لٱ
 کوأن  أل ق عصا  30عالمين ل  ٱ ربّ 

تزّ ا فلّما ر ٰى أنّها جانٌّ ولّ کها ته 
براً ولم  يعّقب  يا  أق بل  وال موسٰى مد 

 کلس  ٱ  31منين ائل  ٱ من کتخف  إنّ 
رج  بي ضا کفي جي ب کيد من  غي ر   تخ 
رّه ب لٱ من کجناح کمم  إلي  ض  ٱو  سو

فر عو ن إلٰى  کبر هانان من رّبّ  کفذان
قو ماً فاسقين وا  انکوملئه إنّهم  

قال رّب إنّي قتل ت من هم  نف ساً   32
وأخي هارون   33فأخاف أن يق تلون 
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معي  هو أف صح منّي لساناً فأر سل ه
ّذبون کاً يصّدقني إنّي أخاف أن ي رد  
عل  کبأخي کقال سنشّد عضد  34 ونج 
ما کما سل طاناً فال يصلون إلي  کل
 ماکبعتّ ٱ أنتما ومن ياتنائاب
 ىٰ هم ّموس جا فلّما  35غالبون ل  ٱ

إاّل  هـٰذاما وا  بيّناتٍ قالبئاياتنا 
ٌر ّمف تًرى وما سمع نا    فيبهـٰذا سح 

موسٰى وقال   36ين وّلْل  ٱ بائناا
لم بمن من  ٰى هدل  ٱبـ  جا ربّي أع 

ّدار لٱ ون له عاقبةکعنده ومن ت
وقال   37ظّالمون لٱ إنّه ال يف لح

م کمأل ما علم ت لل  ٱ فر عو ن يا أيّها
ٍه ّمن    غي ري فأو قد  لي يا هامانإلـٰ
عل لّي صر حاً لّعلّي ج  ٱفـ طّينلٱى عل

 ظنّه منوإنّي ْلموسٰى  إلـٰه إلىٰ  أطّلع
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بر هو وجنوده کتس  ٱو  38اذبين کل  ٱ
أنّهم  وا  حّق وظنّ ل  ٱ ر ض بغي رْل  ٱ في

ناه   39إلي نا ال ير جعون  فأخذ 
ناهم  في ظر  نٱفـ يمّ ل  ٱ وجنوده فنبذ 

  40ظّالمين لٱ ان عاقبةکي ف ک
عون نّار لٱى إل وجعل ناهم  أئّمًة يد 

  41قيامة ال ينصرون ل  ٱ ويو م
ّدن يا لع نًة لٱ هـٰذهي وأت بع ناهم  ف

مق بوحين ل  ٱ قيامة هم ّمنل  ٱ ويو م
تاب من کل  ٱى موس اتي نا ولقد    42

ل ٰى ولْل  ٱ قرونل  ٱ ناکبع د ما أه 
مًة لّعلّهم   بصائر للنّاس وهًدى ورح 

 نت بجانبکوما   43رون کيتذ
م ر ْل  ٱى موس إلىٰ  غر بّي إذ  قضي نال  ٱ

ا نّ کولٰـ   44ّشاهدين لٱ نت منکوما 
 أنشأ نا قروناً فتطاول علي هم
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ل کعمر وما ل  ٱ نت ثاوياً في أه 
ين تت لو ا نّ کولٰـ نا ايات علي هم   ا  مد 

 نت بجانبکوما   45نّا مر سلين ک
مًة ّمن  نکولٰـ طّور إذ  نادي نا لٱ رّح 
لتنذر قو ماً ّما أتاهم ّمن  کرّبّ 

  46رون کلعلّهم  يتذ کنّذيٍر ّمن قب ل
هم ّمصيبٌة بما قّدمت  ولو ال أن تصيب
ربّنا لو ال أر سل ت وا  أي ديهم  فيقول

ون کون کايات فنتّبع اًل إلي نا رسو
 هم جا فلّما  47مؤ منين ل  ٱ من
لو ال أوتي وا  حّق من  عندنا قالل  ٱ

وا  فرکأولم  يموسٰى مث ل ما أوتي 
وا  من قب ل قالموسٰى بما أوتي 

ران تظاهرا وقال ّلٍ کإنّا بوا  سح 
تابٍ ّمن  کبوا  فأ ت قل    48افرون ک

دٰى  هو هللا عند من هما أتّبع ه إن أه 
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فإن لّم    49نتم  صادقين ک
تجيب لم  أنّما يتّبعون ع  ٱفـ کلوا  يس 
وا بع هواه تّ ٱ هم  ومن  أضّل مّمن أه 

دي هللا إنّ  هللا بغي ر هًدى ّمن  ال يه 
ولقد  وصّل نا   50ظّالمين لٱ قو مل  ٱ

  51رون کلعلّهم  يتذ قو لل  ٱ لهم
تاب من قب له کل  ٱ هماتي نا ذين لّ ٱ

ٰى وإذا يت ل  52هم به يؤ منون 
حّق ل  ٱ به إنّه امنّا وا  علي هم  قال

لمين کمن رّبّنا إنّا  نّا من قب له مس 
رهم ّمرّتي ن  کأو لـٰئ  53 يؤ تو ن أج 

رؤونوا  بما صبر  حسنةل  ٱبـ ويد 
  54ن ّسيّئة ومّما رزق ناهم  ينفقولٱ

رضلٱوا  وإذا سمع عن ه وا  لّغ و أع 
مالنا ولوا  وقال مالکلنا أع  م  کم  أع 

  55جاهلين ل  ٱ م  ال نب تغيکسالٌم علي  
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بب ت  کإنّ  دي من  أح   هللا نّ کولٰـ ال ته 
دي من يشا لم  يه   وهو أع 

تدين ل  ٱبـ  إن نّتّبعوا  وقال  56مه 
نتخطّف  من  أر ضنا أولم   کمعٰى هدل  ٱ
با  هم  حرماً ن لّ کنم إلي ه ٰى مناً يج 

 نّ کولٰـ رز قاً من لّدنّا   ّل شي  کثمرات 
لکو  57ثرهم  ال يع لمون کأ نا کم  أه 

 کمن قر يٍة بطرت  معيشتها فتل  
ن ّمن بع دهم  إاّل کنهم  لم  تس  کمسا
نکواًل قلي وما   58وارثين ل  ٱ نّا نح 

ل کان ربّ ک يب عث في ٰى حتّ ٰى قرل  ٱ کمه 
نا ايات علي هم  يت لوا  اًل أّمها رسو

لکوما  لها ٰى قرل  ٱ يکنّا مه  إاّل وأه 
  وما أوتيتم ّمن شي    59ظالمون 
ّدن يا وزينتها لٱ حياةل  ٱ فمتاع

أفال تع قلون ٰى خي ٌر وأب ق هللا وما عند
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داً حسناً فهو   60 أفمن وعد ناه وع 
 حياةل  ٱ من ّمتّع ناه متاعکالقيه 

 قيامة منل  ٱ ّدن يا ثّم هو يو ملٱ
ضرين ل  ٱ ويو م يناديهم    61مح 

نتم  کذين لّ ٱ ائيکفيقول أي ن شر
 ذين حّق علي هملّ ٱ قال  62تز عمون 

وي نا لّ ٱ  هـٰؤال قو ل ربّنال  ٱ ذين أغ 
وي ناهم    کما غوي نا تبرّأ نا إلي  کأغ 

 وقيل  63إيّانا يع بدون وا  انکما 
م  فدعو هم  فلم  ک اکشروا  عد  ٱ

تجيب عذاب لو  ل  ٱ ا  لهم  ورأوا  ويس 
تدون وا  انکأنّهم   ويو م   64يه 

 يناديهم  فيقول ماذا أجب تم
  نباْل  ٱ فعميت  علي هم  65مر سلين ل  ٱ

فأّما   66لون  يتسايو مئٍذ فهم  ال 
ٰى وعمل صالحاً فعس امن من تاب و
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 کوربّ   67مف لحين ل  ٱ ون منکأن ي
لق ما يشا تار ما   يخ   ان لهمکويخ 

عّما ٰى وتعال هللا خيرة سب حانل  ٱ
ر ّن کيع لم ما ت کوربّ   68ون کيش 

 ال هللا وهو  69صدورهم  وما يع لنون 
ٰى ولْل  ٱ حم د فيل  ٱ إاّل هو لهإلـٰه 

م وإلي ه کحل  ٱ خرة ولهئال  ٱو
 هللا قل  أرأي تم  إن جعل  70تر جعون 

 يو مإلٰى  لّي ل سر مداً لٱ مکعلي  
ٌه  قيامة من  ل  ٱ م کيأ تي هللا غي رإلـٰ

معون   بضيا قل  أرأي تم    71أفال تس 
 نّهار سر مداً لٱ مکعلي   هللا إن جعل
ٌه  قيامة من  ل  ٱ يو مإلٰى   هللا غي رإلـٰ
نون فيه أفال کم بلي ٍل تس  کيأ تي

مته جعل ل  72تب صرون   مکومن رّح 
فيه وا  نکنّهار لتس  لٱو لّي للٱ
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رون کم  تش  کمن فض له ولعلّ وا  ولتب تغ
ويو م يناديهم  فيقول أي ن   73
  74نتم  تز عمون کذين لّ ٱ ائيکشر

نا من   ّل أّمٍة شهيداً فقل ناکونزع 
حّق ّلّل ل  ٱ أنّ وا  م  فعلمکبر هانوا  هات

  75يف ترون وا  انکوضّل عن هم ّما 
ٰى فبغموسٰى ان من قو م کإّن قارون 
نوز ما إّن کل  ٱ ه مناتي نا علي هم  و

أو لي  عص بةل  ٱبـ  نومفاتحه لت
 قوّة إذ  قال له قو مه ال تف رح  إنّ ل  ٱ
  تغ فيماب  ٱو  76فرحين ل  ٱ ال يحبّ  هللا
خرة وال تنس ئال  ٱ ّدارلٱ هللا کتاا

سن لٱ من کنصيب سنکّدن يا وأح   ما أح 
ر ض ْل  ٱ فساد فيل  ٱ وال تب غ کإلي   هللا
قال   77مف سدين ل  ٱ ال يحبّ  هللا إنّ 

عل ٍم عندي أولم  علٰى  إنّما أوتيته
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ل هللا يع لم  أنّ   من قب له من کقد  أه 
ثر کرون من  هو أشّد من ه قوًّة وأل قٱ

أل عن ذنوبهم  جم عاً وال يس 
رمون ل  ٱ قو مه في علٰى  فخرج  78مج 

 حياةل  ٱ ذين يريدونلّ ٱ زينته قال
ّدنيا يا لي ت لنا مث ل ما أوتي لٱ

 الوق  79قارون إنّه لذو حظٍّ عظيٍم 
 هللا م  ثوابکعل م وي لل  ٱوا  ذين أوتلّ ٱ

وعمل صالحاً وال  امن خي ٌر لّمن  
فخسف نا   80صّابرون لٱ يلّقاها إالّ 
ان له من کر ض فما ْل  ٱ به وبداره

ان کوما  هللا فئٍة ينصرونه من دون
ذين لّ ٱ وأص بح  81نتصرين ل مٱ من
 أنّ کم س يقولون وي  ْل  ٱبـ انهکمو ا  تمنّ 
من  عباده   رّز ق لمن يشالٱ سطيب   هللا

علي نا لخسف  هللا ويق در لو ال أن ّمنّ 
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  82افرون کل  ٱ أنّه ال يف لحکبنا وي  
علها للّذين ئال  ٱ ّدارلٱ کتل   خرة نج 

 ر ض وال فساداً ْل  ٱ ال يريدون علوّاً في
  جا من  83عاقبة لل متّقين ل  ٱو
  جا حسنة فله خي ٌر ّمن ها ومنل  ٱبـ
زّسيّئة لٱبـ وا  ذين عمللّ ٱى فال يج 
  84يع ملون وا  انکّسيّئات إاّل ما لٱ
 کلرادّ  ان قر  ل  ٱ کذي فرض علي  لّ ٱ إنّ 

لم منإلٰى    جا معاٍد قل رّبّي أع 
  85ومن  هو في ضالٍل ّمبيٍن ٰى هدل  ٱبـ

 کإلي  ٰى أن يل ق ا  نت تر جوکوما 
مًة ّمن رّبّ کل  ٱ ونّن کفال ت کتاب إاّل رح 

 عن   کوال يصّدنّ   86فرين اکظهيراً لّل  
 عد  ٱو کبع د إذ  أنزلت  إلي   هللا ايات
رل  ٱ ونّن منکوال ت کربّ إلٰى    87ين کمش 

ع مع إلـٰه  خر الا إلـٰهاً  هللا وال تد 
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هه له کهال  ّل شي  کإاّل هو   إاّل وج 
  88م وإلي ه تر جعون کحل  ٱ

 بوتکنل عٱ سوره 29 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

أن وا  کنّاس أن يت رلٱ أحسب  1الم 
  2وهم  ال يف تنون  امنّا وا  يقول

ذين من قب لهم  لّ ٱ ولقد  فتنّا
 وليع لمنّ وا  ذين صدقلّ ٱ هللا فليع لمنّ 

ذين لّ ٱ أم  حسب  3اذبين کل  ٱ
بقونالٱ يع ملون   سا ّسيّئات أن يس 
  لقا ا  ان ير جوکمن   4مون کما يح  

 ّسميعلٱ وتٍ وهئال هللا فإّن أجل هللا
ومن جاهد فإنّما يجاهد   5عليم ل  ٱ

  6عالمين ل  ٱ لغنيٌّ عن هللا لنف سه إنّ 
صّالحات لٱوا  وعملوا  امن ذين لّ ٱو
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زينّهم  کلن ّفرّن عن هم  سيّئاتهم  ولنج 
سن   7يع ملون وا  انکذي لّ ٱ أح 

ناً وإن ل  ٱ ووصّي نا نسان بوالدي ه حس 
ر کجاهدا به  کبي ما لي س ل کلتش 

م  کل ٌم فال تطع هما إلّي مر جعع
  8نتم  تع ملون کم بما کفأنبّئ

صّالحات لٱوا  وعملوا  امن ذين لّ ٱو
خلنّهم  في  ومن  9صّالحين لٱ لند 

فإذا ّلّل ٱبـ امنّا نّاس من يقول لٱ
 عذابکنّاس لٱ جعل فت نة هللا أوذي في

ليقولّن  کنص ٌر ّمن رّبّ   جا ولئن هللا
لم بما  هللا سم  أولي  کنّا معکإنّا  بأع 

 هللا وليع لمنّ   10عالمين ل  ٱ في صدور
منافقين ل  ٱ وليع لمنّ وا  امن ذين لّ ٱ

 للّذين وا  فرکذين لّ ٱ وقال  11
مل  وا  بعتّ ٱوا  امن سبيلنا ول نح 
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م  وما هم بحاملين من  کخطايا
  12اذبون کإنّهم  ل  خطاياهم ّمن شي  

ملّن أث قالهم  وأث قا ّمع اًل وليح 
ألّن يو مأث   قيامة ل  ٱ قالهم  وليس 

ولقد    13يف ترون وا  انکعّما 
قو مه فلبث فيهم  إلٰى  أر سل نا نوحاً 

 أل ف سنٍة إاّل خم سين عاماً فأخذهم
  14طّوفان وهم  ظالمون لٱ

ّسفينة لٱ فأنجي ناه وأص حاب
  15لّل عالمين  ايةً   وجعل ناها

 هللاوا  بدع  ٱ وإب راهيم إذ  قال لقو مه
نتم  کم  إن کخي ٌر لّ  م  کذالقوه تّ ٱو

 إنّما تع بدون من دون  16تع لمون 
ذين لّ ٱ اً إنّ کأو ثاناً وتخ لقون إف   هللا

م  کون لکال يم ل هللا تع بدون من دون
 رّز قلٱ هللا عندوا  تغب  ٱفـ رز قاً 



611 

 

له إلي ه تر جعون وا  رکش  ٱو بدوهع  ٱو
ّذب أمٌم ّمن کفقد  وا  ّذبکوإن ت  17
 بالغل  ٱ رّسول إالّ لٱى عل م  وماکلقب  
 ي ف يب دئکو ا  أولم  ير  18مبين ل  ٱ
ى عل کذالخل ق ثّم يعيده إّن ل  ٱ هللا
 ر ضْل  ٱ فيوا  قل  سير  19يسيٌر  هللا
 هللا خل ق ثمّ ل  ٱ ي ف بدأکوا  ظرنٱفـ

أةلٱ ينشئ علٰى  هللا خرة إنّ ئال  ٱ نّش 
  من يشايعّذب   20قديٌر   ّل شي  ک

  21وإلي ه تق لبون   من يشا وير حم
في ر ض وال ْل  ٱ وما أنتم بمع جزين في

من ولّيٍ  هللا م ّمن دونکوما ل  لّسماٱ
وا  فرکذين لّ ٱو  22وال نصيٍر 

وا  يئس کأو لـٰئ ولقائه هللا ياتئاب
متي و لهم  عذاٌب أليٌم  کأو لـٰئمن رّح 

ان جواب قو مه إاّل أن کفما   23
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 هللا رّقوه فأنجاهتلوه أو  حق  ٱوا  قال
لئاياتٍ  کذالإّن في  نّارلٱ من

 وقال إنّما  24لّقو ٍم يؤ منون 
تم ّمن دونتّ ٱ أو ثاناً ّمودّة  هللا خذ 

 ّدن يا ثّم يو ملٱ حياةل  ٱ م  فيکبي ن
ضٍ ويل عن کفر بع ضکقيامة يل  ٱ م ببع 

نّار وما لٱ مکم بع ضاً ومأ واکبع ض
 له لوطٌ  منئاف  25م ّمن نّاصرين کل

 ربّي إنّه هوإلٰى  وقال إنّي مهاجرٌ 
ووهب نا له   26يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ

حاق ويع قوب وجعل نا في ذرّيّته  إس 
ره اتي نا تاب وکل  ٱو نّبوّةلٱ ه أج 
 خرة لمنئال  ٱ ّدن يا وإنّه فيلٱ في
ولوطاً إذ  قال   27صّالحين لٱ

فاحشة ما ل  ٱ م  لتأ تونکلقو مه إنّ 
عالمين ل  ٱ م بها من  أحٍد ّمنکسبق
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رّجال لٱ م  لتأ تونکأئنّ   28
ّسبيل وتأ تون في لٱ وتق طعون

ان جواب قو مه کر فما کمنل  ٱ مکنادي
إن  هللا تنا بعذابئ  ٱ وا  إاّل أن قال

 قال ربّ   29صّادقين لٱ نت منک
  30مف سدين ل  ٱ قو مل  ٱى عل صر نينٱ

 ت  رسلنا إب راهيم جا ولّما
رل  ٱبـ لوا  قالٰى بش  ل  ا  وکإنّا مه  أه 

لها ل  ٱ هـٰذه وا  انکقر ية إّن أه 
قال إّن فيها لوطاً   31ظالمين 

لم بمن فيها وا  قال ن أع  نح 
له إالّ  انت  کرأته م  ٱ لننّجينّه وأه 

ت   جا ولّما أن  32غابرين ل  ٱ من
بهم  وضاق بهم    رسلنا لوطاً سي

زن  إنّا وا  ذر عاً وقال ال تخف  وال تح 
ل کمنّجو  انت  منک کرأتم  ٱ إالّ  کوأه 
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علٰى  إنّا منزلون  33غابرين ل  ٱ
ل  زاً ّمنل  ٱ هـٰذهأه    ّسمالٱ قر ية رج 
نا کولقد تّر  34يف سقون وا  انکبما 
  35بيّنًة لّقو ٍم يع قلون  ايةً   من ها
ين أخاهم  شعي باً فقال يا ٰى وإل مد 
 يو مل  ٱوا  جر  ٱو هللاوا  بدع  ٱ قو م
ر ض مف سدين ْل  ٱ فيو ا  خر وال تع ثئال  ٱ
فة لٱ ّذبوه فأخذت همکف  36 رّج 

  37في دارهم  جاثمين وا  فأص بح
م ّمن کوعاداً وثمود وقد تّبيّن ل

ّشي طان لٱ نهم  وزيّن لهمکّمسا
مالهم  فصّدهم  عن وا  انکّسبيل ولٱ أع 

تب صرين  وقارون وفر عو ن   38مس 
ٰى هم ّموس جا وهامان ولقد  

ر ض وما ْل  ٱ فيا  وبرکتس  ٱفـ بيّناتل  ٱبـ
نا الًّ کف  39سابقين وا  انک أخذ 
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بذنبه فمن هم ّمن  أر سل نا علي ه 
صّي حة لٱ حاصباً ومن هم ّمن  أخذت ه

ر ض ومن هم ْل  ٱ ومن هم ّمن  خسف نا به
رق نا وما  ليظ لمهم   هللا انکّمن  أغ 

  40أنفسهم  يظ لمون وا  انک نکولٰـ 
 هللا من دونوا  خذتّ ٱ ذينلّ ٱ مثل

خذت  بي تاً تّ ٱ بوتکعنل  ٱ مثلک  أو ليا
بوت کعنل  ٱ بيوت لبي تل  ٱ وإّن أو هن

يع لم  هللا إنّ   41يع لمون وا  انکلو  
عون من دونه من شي    وهو  ما يد 

م ثال ْل  ٱ کوتل    42يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ
 نض ربها للنّاس وما يع قلها إالّ 

 ّسماواتلٱ هللا خلق  43عالمون ل  ٱ
يًة ئال کذالحّق إّن في ل  ٱبـ ر ضْل  ٱو

 کت ل ما أوحي إلي  ٱ  44لّل مؤ منين 
 إنّ لصّلٰوة ٱ تاب وأقمکل  ٱ من
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شال  ٱ عنٰى تن هلصّلٰوة ٱ ر کمنل  ٱو  فح 
يع لم ما تص نعون  هللاو برکأ هللا رکولذ
لوا  وال تجادل  45  تاب إالّ کل  ٱ أه 
سن إالّ لّ ٱبـ وا  ذين ظلملّ ٱ تي هي أح 

ذي أنزل لّ ٱبـ نّاام وا  من هم  وقول
م  وإلهنا کإلي نا وأنزل إلي  

لمون م  کإلـٰهو ن له مس    46واحٌد ونح 
 تابکل  ٱ کأنزل نا إلي   کذالکو
تاب يؤ منون کل  ٱ هماتي نا ذين لّ ٱفـ

من يؤ من به وما   هـٰؤال به ومن  
حد   47افرون کل  ٱ إالّ بئاياتنا  يج 
تابٍ کمن قب له من  ا  نت تت لوکوما 

 ر تابٱ ـإذاً لّ  کبيمينوال تخطّه 
بيّناٌت  اياتٌ  بل  هو   48مب طلون ل  ٱ

عل م وما ل  ٱوا  ذين أوتلّ ٱ في صدور
حد   49ظّالمون لٱ إالّ بئاياتنا  يج 
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ّمن  اياتٌ  لو ال أنزل علي ه وا  وقال
 هللا عنديات ئال  ٱ رّبّه قل  إنّما

أولم    50نذيٌر ّمبيٌن أنا   وإنّما
تاب کل  ٱ کفهم  أنّا أنزل نا علي  کي

مًة  کذالعلي هم  إّن في ٰى يت ل لرح 
فٰى کقل    51لقو ٍم يؤ منون ٰى رکوذ
م  شهيداً يع لم ما کبي ني وبي نّلّل ٱبـ
 ذين لّ ٱو ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ في
 ّللّ ٱبـوا  فرکباطل ول  ٱبـوا  امن

  52خاسرون ل  ٱ هم کأو لـٰئ
تع جلون عذاب ولو ال أجٌل ل  ٱبـ کويس 

عذاب وليأ تينّهم ل  ٱهم  جالّ ّمسمًّى 
عرون    53بغ تًة وهم  ال يش 

تع جلون عذاب وإّن جهنّم ل  ٱبـ کيس 
يو م   54افرين کل  ٱبـ لمحيطةٌ 
ت ل  ٱ يغ شاهم عذاب من فو قهم  ومن تح 
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نتم  کما وا  أر جلهم  ويقول ذوق
 ذين لّ ٱ يا عبادي  55تع ملون 

 إّن أر ضي واسعٌة فإيّايوا  امن
سٍ ذائقةک  56بدون ع  ٱفـ مو ت ل  ٱ ّل نف 

 ذين لّ ٱو  57ثّم إلي نا تر جعون 
صّالحات لنبوّئنّهم لٱوا  وعملوا  امن
تهال  ٱ ّمن ري من تح   جنّة غرفاً تج 
رْل  ٱ  ن هار خالدين فيها نع م أج 
ٰى وعلوا  ذين صبرلّ ٱ  58عاملين ل  ٱ

أيّن من دابٍّة کو  59لون کربّهم  يتو
مل رز قها م  کوإيّا ير زقها هللا ال تح 

ولئن   60عليم ل  ٱ ّسميعلٱ وهو
ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ سأل تهم ّمن  خلق

 هللا قمر ليقولنّ ل  ٱو ّشم سلٱ وسّخر
رّز ق لٱ يب سط هللا  61ون کيؤ ففأنّٰى 

 من  عباده ويق در له إنّ   لمن يشا
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ولئن سأل تهم   62عليٌم   ّل شي  کب هللا
يا به  ما  ّسمالٱ ّمن نّزّل من  فأح 

 قل هللا ر ض من بع د مو تها ليقولنّ ْل  ٱ
  63ثرهم  ال يع قلون کحم د ّلّل بل  أل  ٱ

ٌو لٱ حياةل  ٱ هـٰذهوما  ّدن يا إاّل له 
 خرة لهيئال  ٱ ّدارلٱ ولعٌب وإنّ 

  64يع لمون وا  انکحيوان لو  ل  ٱ
 هللاوا  دع کفل  ل  ٱ فيوا  بکفإذا ر

لصين له ى إل ّدين فلّما نّجاهم  لٱ مخ 
ربرّ ل  ٱ وا  فرکلي  65ون کإذا هم  يش 

فسو ف وا  هم  وليتمتّعاتي نا بما 
أنّا جعل نا و ا  أولم  ير  66يع لمون 

نّاس من  لٱ مناً ويتخطّفا  حرماً 
 ل باطل يؤ منون وبنع مةٱـحو لهم  أفب

 ومن  أظ لم مّمن  67فرون کي هللا
حّق ل  ٱبـ ّذبکذباً أو  ک هللاى عل ف ترىٰ ٱ
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في جهنّم مث ًوى ه ألي س  جا لّما
وا  ذين جاهدلّ ٱو  68افرين کلّل  

دينّهم  سبلنا وإنّ   لمع هللا فينا لنه 
سنين ل  ٱ   69مح 

 روملٱ سوره 30 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

ى أد ن في  2رّوم لٱ غلبت  1الم 
ر ض وهم ّمن بع د غلبهم  سيغ لبون ْل  ٱ
م ر من قب ل ْل  ٱ في بض ع سنين ّللّ   3

  4مؤ منون ل  ٱ ويو مئٍذ يف رح ومن بع د
 عزيزل  ٱ وهو  ينصر من يشا هللا بنص ر

د  5رّحيم لٱ ده  هللا ال يخ لف هللا وع  وع 
  6نّاس ال يع لمون لٱ ثرکأ نّ کولٰـ 

ّدن يا لٱ حياةل  ٱ يع لمون ظاهراً ّمن
  7خرة هم  غافلون ئال  ٱ وهم  عن
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 في أنفسهم  ما خلقوا  رکأولم  يتف
 ر ض وما بي نهما إالّ ْل  ٱو ّسماواتلٱ هللا
 ثيراً ّمنکحّق وأجٍل ّمسمًّى وإّن ل  ٱبـ
  8افرون کربّهم  ل  بلقا نّاسلٱ

وا  ر ض فينظرْل  ٱ فيوا  أولم  يسير
ذين من قب لهم  لّ ٱ ان عاقبةکي ف ک
وا  أشّد من هم  قوًّة وأثاروا  انک
 ثر مّما عمروهاکر ض وعمروها أْل  ٱ
 انکات فما بيّنل  ٱبـ هم  رسلهمت   جاو
أنفسهم  وا  انک نکولٰـ ليظ لمهم   هللا

ذين لّ ٱ ان عاقبةکثّم   9يظ لمون 
 ياتئابوا  ّذبکأن ٰى ّسوألٱوا   اأس
زئون وا  انکو هللا ته   هللا  10بها يس 

خل ق ثّم يعيده ثّم إلي ه ل  ٱ يب دأ
ّساعة لٱ ويو م تقوم  11تر جعون 

رمون ل  ٱ يب لس ن لّهم کولم  ي  12مج 
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وا  انکو  ائهم  شفعاکشرّمن 
 ويو م تقوم  13افرين کائهم  کبشر
 فأّما  14ّساعة يو مئٍذ يتفرّقون لٱ
صّالحات لٱوا  وعملوا  امن ذين لّ ٱ

برون   وأّما  15فهم  في رو ضٍة يح 
بئاياتنا  وا  ّذبکووا  فرکذين لّ ٱ

 في کفأو لـٰئ خرةئال  ٱ  ولقا
ضرون ل  ٱ حين  هللا فسب حان  16عذاب مح 
 وله  17سون وحين تص بحون تم  
ر ض وعشيّاً ْل  ٱو ّسماواتلٱ حم د فيل  ٱ

رج  18وحين تظ هرون   حّي منل  ٱ يخ 
رجل  ٱ حّي ل  ٱ ميّت منل  ٱ ميّت ويخ 

يي  کذالکر ض بع د مو تها وْل  ٱ ويح 
رجون  م کأن  خلق اياته  ومن    19تخ 

ّمن ترابٍ ثّم إذا أنتم بشٌر 
ق أن  خل اياته  ومن    20تنتشرون 
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وا  نکم  أز واجاً لّتس  کم ّمن  أنفسکل
مةً کإلي ها وجعل بي ن إّن  م ّمودًّة ورح 

  21رون کلّقو ٍم يتفلئاياتٍ  کذالفي 
 ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ خل ق اياته  ومن  
إّن في  م  کم  وأل وانکتالف أل سنتخ  ٱو

  ومن    22لّل عالمين لئاياتٍ  کذال
 نّهارلٱو لّي للٱبـ مکمنام اياته

 کذالإّن في  م ّمن فض لهکتغاؤب  ٱو
معون لئاياتٍ    ومن    23لّقو ٍم يس 
بر ق خو فاً وطمعاً ل  ٱ مکيري اياته

 فيح يي به  ما  ّسمالٱ وينزّل من
 کذالإّن في  ر ض بع د مو تهاْل  ٱ

  ومن    24لّقو ٍم يع قلون لئاياتٍ 
ر ض ْل  ٱو  ّسمالٱ أن تقوم اياته

وةً کبأم ره ثّم إذا دعا  ّمن م  دع 
رجون ْل  ٱ وله   25ر ض إذا أنتم  تخ 
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لٌّ لّه کر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ من في
خل ق ل  ٱ ذي يب دألّ ٱ وهو  26قانتون 

ون علي ه وله  ثّم يعيده وهو أه 
لْل  ٱ مثلل  ٱ ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ فيٰى ع 

م کضرب ل  27يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ وهو
ت  کم ّمن ّما ملکم  هل لّ کمن  أنفساًل ّمث

م  کفي ما رزق نا  اکم ّمن شرکأي مان
م  کخيفتکتخافونهم    فأنتم  فيه سوا

لقو ٍم ل ئايات ٱ نفصّل کذالکم  کأنفس
وا  ذين ظلملّ ٱ بعتّ ٱ بل  28يع قلون 

وا دي من   أه  هم بغي ر عل ٍم فمن يه 
  29وما لهم ّمن نّاصرين  هللا أضلّ 

ه  هللا للّدين حنيفاً فط رة کفأقم  وج 
س علي ها ال تب ديل نّالٱ تي فطرلّ ٱ

 نّ کولٰـ قيّم ل  ٱ ّدينلٱ کذال هللا لخل ق
منيبين   30نّاس ال يع لمون لٱ ثرکأ
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وال لصّلٰوة ٱوا  قوه وأقيمتّ ٱو إلي ه
رل  ٱ منوا  ونکت ذين لّ ٱ من  31ين کمش 

ّل حز بٍ کشيعاً وا  انکدينهم  ووا  فرّق
 وإذا مسّ   32بما لدي هم  فرحون 

هم ّمنيبين إلي ه ربّ و ا  نّاس ضرٌّ دعلٱ
مًة إذا  ثّم إذا أذاقهم ّمن ه رح 

ر   33ون کفريٌق ّمن هم بربّهم  يش 
وا  هم  فتمتّعاتي نا بما وا  فرکلي

أم  أنزل نا   34فسو ف تع لمون 
لّم بما کعلي هم  سل طاناً فهو يت

روا  انک  وإذا أذق نا  35ون کبه يش 
مًة فرحلٱ بها وإن تصب هم  وا  نّاس رح 

بما قّدمت  أي ديهم  إذا هم   سيّئةٌ 
 يب سط هللا أنّ و ا  أولم  ير  36يق نطون 

إّن في  ويق در  رّز ق لمن يشالٱ
  37لّقو ٍم يؤ منون لئاياتٍ  کذال
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 ينکمس  ل  ٱو حّقهٰى قر بل  ٱ ت ذائاف
خي ٌر لّلّذين  کذالّسبيل لٱ نب  ٱو

ه  هم کأو لـٰئو هللا يريدون وج 
ّمن رّباً  تي تما  وما  38مف لحون ل  ٱ

 ا  نّاس فال ير بولٱ في أم وال ا  لّير بو
ٰوٍة کز تي تم ّمنا  وما هللا عند

ه  هم کفأو لـٰئ هللا تريدون وج 
م  ثّم کذي خلقلّ ٱ هللا  39مض عفون ل  ٱ

ييکم  ثّم يميتکرزق م  هل  من کم  ثّم يح 
  ّمن شي  م کذال م ّمن يف عل منکائکشر

رٰى سب حانه وتعال   40ون کعّما يش 
ر بما ل  ٱو برّ ل  ٱ فساد فيل  ٱ ظهر بح 

 نّاس ليذيقهم بع ضلٱ سبت  أي ديک
قل    41لعلّهم  ير جعون وا  ذي عمللّ ٱ

ان کي ف کوا  ظرنٱفـ ر ضْل  ٱ فيوا  سير
ثرهم کان أکذين من قب ل لّ ٱ عاقبة
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ر ه  42ين کّمش   للّدين کفأقم  وج 
قيّم من قب ل أن يأ تي يو ٌم اّل مردّ ل  ٱ

من   43يو مئٍذ يصّّدعون  هللا له من
ف ره ومن  عمل صالحاً کفر فعلي ه ک

زي  44فألنفسهم  يم هدون   ذين لّ ٱ ليج 
صّالحات من فض له لٱوا  وعملوا  امن

  ومن    45افرين کل  ٱ إنّه ال يحبّ 
رّياح مبّشراتٍ لٱ أن ير سل اياته
ريکوليذيق مته ولتج   کفل  ل  ٱ م ّمن رّح 

م  کله ولعلّ من فض  وا  بأم ره ولتب تغ
 کولقد  أر سل نا من قب ل  46رون کتش  
 بيّناتل  ٱبـ وهم جاقو مهم  فإلٰى اًل رس
رملّ ٱ تقم نا مننٱفـ ان کووا  ذين أج 

 هللا  47مؤ منين ل  ٱ حّقاً علي نا نص ر
رّياح فتثير سحاباً لٱ ذي ير سللّ ٱ

  ي ف يشاک  لّسماٱفي فيب سطه 
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عله  رج مل  ٱى سفاً فترکويج  ن  ود ق يخ 
من    خالله فإذا أصاب به من يشا
تب شرون  وإن   48عباده إذا هم  يس 

من قب ل أن ينزّل علي هم ّمن وا  انک
 إلٰى  ظر  نٱفـ  49قب له لمب لسين 

متا ييک هللا ثار رح  ر ض بع د ْل  ٱ ي ف يح 
يي کذالمو تها إّن   وهوٰى مو تل  ٱ لمح 

ولئن    50قديٌر   ّل شي  کعلٰى 
وا  فرأو ه مص فرّاً لّظلّ  أر سل نا ريحاً 

مع کفإنّ   51فرون کمن بع ده ي  ال تس 
معٰى مو تل  ٱ إذا   ّدعالٱ صّمّ لٱ وال تس 
برين و ا  ولّ   وما أنت بهادي  52مد 
مع إاّل من ل  ٱ عم ي عن ضاللتهم  إن تس 

لمون بئاياتنا  يؤ من  هللا  53فهم ّمس 
ٍف ثّم جعل من کذي خلقلّ ٱ م ّمن ضع 

ٍف قوّ  ًة ثّم جعل من بع د قوٍّة بع د ضع 
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لق ما يشا  وهو  ضع فاً وشي بًة يخ 
 ويو م تقوم  54قدير ل  ٱ عليمل  ٱ
رمون ما لبثل  ٱ ّساعة يق سملٱ وا  مج 

  55ون کيؤ فوا  انک کذالکغي ر ساعٍة 
يمان ل  ٱو عل مل  ٱوا  ذين أوتلّ ٱ وقال

 يو مإلٰى  هللا تابکلقد  لبث تم  في 
م  کنّ کولٰـ بع ث ل  ٱ يو م هـٰذابع ث فل  ٱ
فيو مئٍذ اّل   56نتم  ال تع لمون ک

مع ذرتهم  وال هم  وا  ذين ظلملّ ٱ ينفع
تع تبون  ولقد  ضرب نا للنّاس   57يس 

ّل مثٍل ولئن کمن  ان قر  ل  ٱ هـٰذافي 
وا  فرکذين لّ ٱ يٍة ليقولنّ ئاجئ تهم ب

 کذالک  58إن  أنتم  إاّل مب طلون 
 يع لمون ذين اللّ ٱ قلوبعلٰى  هللا يط بع
دص  ٱفـ  59 حقٌّ وال  هللا بر  إّن وع 

تخّفنّ    60ذين ال يوقنون لّ ٱ کيس 
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 سوره لقمان 31 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

يم کحل  ٱ تابکل  ٱ ايات  کتل    1الم 
سنين   2 مًة لّل مح  ذين لّ ٱ  3هًدى ورح 

 ٰوةکزّ لٱ ويؤ تونلصّلٰوة ٱ يقيمون
  4خرة هم  يوقنون ئال  ٱبـ وهم

 کأو لـٰئهًدى ّمن رّبّهم  وعلٰى  کأو لـٰئ
نّاس من لٱ ومن  5مف لحون ل  ٱ هم

و تري له   حديث ليضّل عن سبيلل  ٱ يش 
 کأو لـٰئبغي ر عل ٍم ويتّخذها هزواً  هللا

تت لٰى  وإذا  6لهم  عذاٌب ّمهيٌن 
تٰى ولّ اياتنا  علي ه  أن لّم  کبراً کمس 

مع ها  ه أّن في أذني ه وق راً فبّشر  کيس 
وا  امن ذين لّ ٱ إنّ   7بعذابٍ أليٍم 

 صّالحات لهم  جنّاتلٱوا  وعمل
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د  8نّعيم لٱ  هللا خالدين فيها وع 
 خلق  9يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ حّقاً وهو

ٰى ّسماوات بغي ر عمٍد ترو نها وأل قلٱ
م  وبّث کر ض رواسي أن تميد بْل  ٱ في

 ّل دابٍّة وأنزل نا منکفيها من 
ّل کفيها من فأنبت نا   ما  ّسمالٱ

فأروني  هللا خل ق هـٰذا  10ريٍم کزو جٍ 
 ذين من دونه بللّ ٱ ماذا خلق

 ولقد    11ظّالمون في ضالٍل ّمبيٍن لٱ
ر  ّلّل کش  ٱ مة أنکحل  ٱ لق مان اتي نا
ر لنف سه ومن کر  فإنّما يش  کومن يش  

وإذ  قال   12غنيٌّ حميٌد  هللا فر فإنّ ک
ّي ال ب نه وهو يعظه يا بنٱـلق مان ل

ر لظل ٌم عظيٌم  کّشر  لٱ إنّ ّلّل ٱبـ کتش 
نسان بوالدي ه ل  ٱ ووصّي نا  13

ناً  ٍن وفصاله علٰى  حملت ه أّمه وه  وه 
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 کر  لي ولوالدي  کش  ٱ في عامي ن أن
على  کوإن جاهدا  14مصير ل  ٱ إليّ 

ر به عل ٌم فال  کبي ما لي س ل کأن تش 
ّدن يا لٱ تطع هما وصاحب هما في

بع  سبيل من  أناب إلّي تّ ٱو مع روفاً 
نتم  کم بما کم  فأنبّئکثّم إلّي مر جع

 کيا بنّي إنّها إن ت  15تع ملون 
رٍة کمث قال حبٍّة ّمن  خر دٍل فت ن في صخ 

ر ض يأ ت ْل  ٱ ّسماوات أو  فيلٱ أو  في
يا   16لطيٌف خبيٌر  هللا إنّ  هللا بها

 مع روفل  ٱبـ وأ مر  لصّلٰوة ٱ بنّي أقم
ما علٰى  بر  ص  ٱو رکمنل  ٱ ه عنن  ٱو

  17مور ْل  ٱ من  عز م کذالإّن  کأصاب
 للنّاس وال تم ش في کوال تصّعر  خدّ 

تاٍل کال يحّب  هللا ر ض مرحاً إنّ ْل  ٱ ّل مخ 
يق  ٱو  18فخوٍر  ضض  غ  ٱو کصد  في مش 
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 ص وات لصو تْل  ٱ رکإّن أن کمن صو ت
سّخر  هللا أنّ و ا  ألم  تر  19حمير ل  ٱ
ر ض ْل  ٱ ّسماوات وما فيلٱ م ّما فيکل

بغ علي   م  نعمه ظاهرًة وباطنًة کوأس 
بغي ر  هللا نّاس من يجادل فيلٱ ومن

  20تابٍ ّمنيٍر کعل ٍم وال هًدى وال 
 هللا ما أنزلوا  تّبعٱلهم  وإذا قيل

نا علي هوا  قال   بل  نتّبع ما وجد 
عوهم  لٱ انکنا أولو   باا  ّشي طان يد 

لم  و  21ّسعير لٱ عذابإلٰى  من يس 
هه سٌن فقد هللاى إل وج   وهو مح 

 هللاى وإلٰى وث قل  ٱ عر وةل  ٱبـ کتم سس  ٱ
فر فال کومن   22مور ْل  ٱ عاقبة
زن ف ره إلي نا مر جعهم  ک کيح 

عليٌم  هللا إنّ وا  فننبّئهم بما عمل
ثّم اًل نمتّعهم  قلي  23صّدور لٱ بذات
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ولئن   24عذابٍ غليٍظ إلٰى  نض طرّهم  
ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ ن  خلقسأل تهم مّ 
ثرهم  کحم د ّلّل بل  أل  ٱ قل هللا ليقولنّ 

 ّسماواتلٱ ّلّل ما في  25ال يع لمون 
  26حميد ل  ٱ غنيّ ل  ٱ هو هللا ر ض إنّ ْل  ٱو

 ر ض من شجرٍة أق المٌ ْل  ٱ ولو  أنّما في
ر يمّده من بع ده سب عة أب حٍر ل  ٱو بح 

يٌم کح عزيزٌ  هللا إنّ  هللا لماتکّما نفدت  
ثکّما خل ق  27 سٍ کم  إاّل کم  وال بع  نف 

ألم    28سميٌع بصيٌر  هللا واحدٍة إنّ 
نّهار لٱ لّي ل فيلٱ يولج هللا تر أنّ 
 لّي ل وسّخرلٱ نّهار فيلٱ ويولج

ريکقمر ل  ٱو ّشم سلٱ أجٍل إلٰى  لٌّ يج 
  29بما تع ملون خبيٌر  هللا ّمسمًّى وأنّ 

ّن ما حّق وأل  ٱ هو هللا بأنّ  کذال
عون من دونه  هو هللا باطل وأنّ ل  ٱ يد 
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 ألم  تر أنّ   30بير کل  ٱ عليّ ل  ٱ
ري في کفل  ل  ٱ ر بنع متل  ٱ تج   هللا بح 

 کذالإّن في  اياته  م ّمن  کليري
وإذا   31وٍر کّل صبّاٍر شکلّ لئاياتٍ 

لصين  هللاوا  لظّلل دعٱـکغشيهم ّمو ٌج  مخ 
برّ ل  ٱى إل ّدين فلّما نّجاهم  لٱ له
حدفم بئاياتنا  ن هم ّمق تصٌد وما يج 
 يا أيّها  32فوٍر کّل ختّاٍر کإاّل 
يو ماً اّل و ا  شخ  ٱو م  کربّ وا  قتّ ٱ نّاسلٱ

زي ٌد عن ولده وال مو لوٌد هو لاو يج 
دلاو جاٍز عن حقٌّ  هللا ده شي ئاً إّن وع 
ّدن يا وال لٱ حياةل  ٱ مکفال تغرّنّ 

 هللا إنّ   33غرور ل  ٱّلّل ٱبـ مکيغرّنّ 
غي ث ل  ٱ ّساعة وينزّللٱ عنده عل م

ري ْل  ٱ ويع لم ما في ر حام وما تد 
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ٌس ّماذا ت ٌس کنف  ري نف  سب غداً وما تد 
  34عليٌم خبيٌر  هللا بأّي أر ضٍ تموت إنّ 

 سجدةلٱ سوره 32 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

تاب ال ري ب فيه کل  ٱ يلتن ز  1الم 
 نأم  يقولو  2عالمين ل  ٱ من رّبّ 

لتنذر  کحّق من رّبّ ل  ٱ تراه بل  هوف  ٱ
 کقو ماً ّما أتاهم ّمن نّذيٍر ّمن قب ل

تدون   ذي خلقلّ ٱ هللا  3لعلّهم  يه 
ر ض وما بي نهما في ْل  ٱو ّسماواتلٱ

عر ش ما ل  ٱى علٰى توس  ٱ ستّة أيّاٍم ثمّ 
م ّمن دونه من ولّيٍ وال شفيعٍ أفال کل

  ّسمالٱ م ر منْل  ٱ يدبّر  4رون کتتذ
ر ض ثّم يع رج إلي ه في يو ٍم ْل  ٱى إل
  5ان مق داره أل ف سنٍة ّمّما تعّدون ک
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 ّشهادةلٱو غي بل  ٱ عالم کذال
سن لّ ٱ  6رّحيم لٱ عزيزل  ٱ ّل کذي أح 
نسان من ل  ٱ خلقه وبدأ خل ق  شي  

له من ساللٍة ّمن   7طيٍن  ثّم جعل نس 
ثّم سوّاه ونفخ فيه   8ّمهيٍن   ّما

 ب صارْل  ٱو ّسم علٱ مکمن رّوحه وجعل ل
  9رون کّما تش  اًل ف ئدة قليْل  ٱو

ر ض أئنّا ْل  ٱ أئذا ضلل نا فيوا  وقال
ربّهم    بلقا لفي خل قٍ جديٍد بل  هم

 مو تل  ٱ کم ّملکقل  يتوفّا  10افرون ک
م  تر جعون کربّ إلٰى  م  ثمّ کل بکذي ولّ ٱ

رمون نال  ٱ إذٰى ولو  تر  11  ا  سوکمج 
هم  ربّنا أب صر نا رؤوسهم  عند ربّ 

جع نا نع مل  صالحاً إنّا ر  ٱفـ وسمع نا
ّل کلئاتي نا  ولو  شئ نا  12موقنون 

سٍ هداها  قو ل منّي ل  ٱ حقّ  ن  کولٰـ نف 
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نّاس لٱو جنّةل  ٱ ْلم ألّن جهنّم من
معين  بما نسيتم  وا  فذوق  13أج 

م  کإنّا نسينا هـٰذام  کيو م  لقا
 نتم  کخل د بما ل  ٱ عذابوا  وذوق

بئاياتنا  إنّما يؤ من  14تع ملون 
سّجداً وا  بها خرّ وا  رکذين إذا ذلّ ٱ

بحم د ربّهم  وهم  ال وا  وسبّح
ت  ۩سجدة واجبة 15برون کيس 

عون ل  ٱ جنوبهم  عنٰى تتجاف مضاجع يد 
ربّهم  خو فاً وطمعاً ومّما رزق ناهم  

في   16ينفقون  ٌس ّما أخ  فال تع لم نف 
ينٍ  انوا  کبما   زاج لهم ّمن قرّة أع 

من کان مؤ مناً کأفمن   17يع ملون 
توون ک  أّما  18ان فاسقاً اّل يس 
صّالحات لٱوا  وعملوا  امن ذين لّ ٱ

وا  انکبما اًل نزٰى مأ ول  ٱ فلهم  جنّات
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وا  ذين فسقلّ ٱ وأّما  19يع ملون 
أن وا  لّما أرادکنّار لٱ فمأ واهم

رج فيها وقيل وا  من ها أعيدوا  يخ 
نتم کذي لّ ٱ نّارلٱ عذابوا  وقلهم  ذ
 ولنذيقنّهم  من  20ّذبون کبه ت

بر کْل  ٱ عذابل  ٱ دونٰى د نْل  ٱ عذابل  ٱ
ومن  أظ لم مّمن   21لعلّهم  ير جعون 

رض عن ها  ياتئابر کذ ربّه ثّم أع 
رمين منتقمون ل  ٱ إنّا من   22مج 
ن کتاب فال تکل  ٱى موس اتي نا ولقد  

ل ناه هًدى في مر يٍة ّمن لّقائه وجع
رائيل  وجعل نا من هم    23لّبني إس 

دون بأم رنا لّما صبر وا  أئّمًة يه 
إّن   24يوقنون بئاياتنا  وا  انکو
قيامة ل  ٱ هو يف صل بي نهم  يو م کربّ 

تلفون وا  انکفيما    25فيه يخ 
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د لهم   لکأولم  يه  نا من قب لهم کم  أه 
إّن  نهم  کقرون يم شون في مسال  ٱ ّمن
معون لئاياتٍ  کذالفي    26أفال يس 

ى إل  مال  ٱ أنّا نسوقو ا  أولم  ير
رج به زر عاً تأ  ل  ٱ ر ضْل  ٱ ل کجرز فنخ 

من ه أن عامهم  وأنفسهم  أفال يب صرون 
فت ح إن ل  ٱ هـٰذاٰى ويقولون مت  27
فت ح ال ل  ٱ قل  يو م  28نتم  صادقين ک

إيمانهم  وال هم  وا  فرکذين لّ ٱ ينفع
تظر  نٱو رض  عن هم  فأع    29ينظرون 

  30إنّهم ّمنتظرون 

 حزابْل  ٱ سوره 33 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 وال تطع هللا قتّ ٱ نّبيّ لٱ يا أيّها
ان ک هللا منافقين إنّ ل  ٱو افرينکل  ٱ
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ٰى بع  ما يوحتّ ٱو  1يماً کعليماً ح
ان بما ک هللا إنّ  کمن رّبّ  کإلي  

 هللاى عل ل  کوتو  2تع ملون خبيراً 
لرجٍل  هللا ّما جعل  3اًل يکوّلّل ٱبـفٰى کو

ّمن قل بي ن في جو فه وما جعل 
اّلئي تظاهرون من هّن لٱ مکأز واج
 م  أب ناک م  وما جعل أد عياکأّمهات

 يقول هللاو م  کم بأف واهکقو ل م  کذالم  ک
ديل  ٱ عوهم  د  ٱ  4ّسبيل لٱ حّق وهو يه 
فإن لّم   هللا بائهم  هو أق سط عندئال
وان باا وا  لمتع    م  فيکهم  فإخ 
م  جناٌح کم  ولي س علي  کّدين ومواليلٱ

طأ تم به  ّما تعّمدت   نکولٰـ فيما أخ 
  5غفوراً رّحيماً  هللا انکم  وکقلوب

مؤ منين من  أنفسهم  ل  ٱبـٰى نّبّي أو للٱ
ر حام ْل  ٱ ا  وأز واجه أّمهاتهم  وأو لو
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 من هللا تابکببع ضٍ في ٰى بع ضهم  أو ل
مهاجرين إاّل أن ل  ٱو مؤ منينل  ٱ

ان کم ّمع روفاً کأو ليائإلٰى وا  تف عل
طوراً کل  ٱ في کذال وإذ    6تاب مس 

نا من  کنّبيّين ميثاقهم  ومنلٱ أخذ 
ى وعيسموسٰى ومن نّوحٍ وإب راهيم و

نا من هم ّميثاقاً ب  ٱ ن مر يم وأخذ 
أل  7غليظاً  صّادقين عن لٱ ليس 

قهم  وأعّد لل   عذاباً افرين کصد 
وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  8أليماً 

م  کت   جا م  إذ  کعلي   هللا نع مةوا  رکذ  ٱ
جنوٌد فأر سل نا علي هم  ريحاً وجنوداً 

بما تع ملون  هللا انکلّم  ترو ها و
 م  ومن  کم ّمن فو قکإذ  جاؤو  9بصيراً 

فل من ب صار ْل  ٱ م  وإذ  زاغتکأس 
 حناجر وتظنّونل  ٱ قلوبل  ٱ وبلغت
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 تليب  ٱ کهنال  10 ا  ظّنونلٱّلّل ٱـب
شديداً اًل زل زاوا  مؤ منون وزل زلل  ٱ

ذين لّ ٱو منافقونل  ٱ وإذ  يقول  11
 هللا في قلوبهم ّمرٌض ّما وعدنا

وإذ  قالت   12ورسوله إاّل غروراً 
ل يث رب ال مقام  طّائفٌة ّمن هم  يا أه 

تأ ذن فريٌق ّمن هموا  جعر  ٱفـ م  کل  ويس 
لون إّن بيوتنا عو رٌة نّبّي يقولٱ

وما هي بعو رٍة إن يريدون إاّل 
ولو  دخلت  علي هم ّمن    13فراراً 

فت نة ل  ٱوا  أق طارها ثّم سئل
بها إاّل وا  تو ها وما تلبّثئال

 هللاوا  عاهدوا  انکولقد    14يسيراً 
دکد بار وْل  ٱ من قب ل ال يولّون  ان عه 

ئو هللا  مکقل لّن ينفع  15اًل مس 
 مو ت أول  ٱ فرار إن فرر تم ّمنل  ٱ
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  16اًل قت ل وإذاً اّل تمتّعون إاّل قليل  ٱ
إن   هللا م ّمنکذي يع صملّ ٱ قل  من ذا
مًة کأو  أراد با  سو م  کأراد ب م  رح 

وليّاً وال  هللا وال يجدون لهم ّمن دون
معوّقين ل  ٱ هللا قد  يع لم  17نصيراً 

وانهم  هلّم ل  ٱو م  کمن قائلين لخ 
اًل بأ س إاّل قليل  ٱ ي نا وال يأ تونإل
خو ف ل  ٱ  جا م  فإذاکأشّحًة علي    18

ينهم   کرأي تهم  ينظرون إلي   تدور أع 
مو ت فإذا ل  ٱ علي ه منٰى يغ ش لّذيٱـک

سنٍة حداٍد ل  أبـ مکخو ف سلقول  ٱ ذهب
لم   کأو لـٰئ خي رل  ٱى عل أشّحةً 
بطوا  يؤ من مالهم  و هللا فأح  ان کأع 
سبون  19يسيراً  هللا ىعل کذال  يح 
هبْل  ٱ زاب لم  يذ   وإن يأ توا  ح 
زاب يودّ ْل  ٱ  لو  أنّهم بادون فيوا  ح 
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ألون عن  أنبائْل  ٱ راب يس  م  ولو  کع 
  20اًل إاّل قليوا  م ّما قاتلکفيوا  انک

وٌة  هللا م  في رسولکان لکلقد   أس 
 يو مل  ٱو هللا ا  ان ير جوکحسنٌة لّمن 

 ولّما  21ثيراً ک هللا رکخر وذئال  ٱ
زاب قالْل  ٱ مؤ منونل  ٱرأٰى   هـٰذاوا  ح 

 هللا ورسوله وصدق هللا ما وعدنا
ورسوله وما زادهم  إاّل إيماناً 

ليماً  مؤ منين رجاٌل ل  ٱ من  22وتس 
علي ه فمن هم  هللاوا  ما عاهدوا  صدق
به ومن هم ّمن ينتظر وما قضٰى ّمن  نح 
زي  23اًل تب ديوا  بّدل  هللا ليج 
قهم  ويعّذبلٱ  صّادقين بصد 
أو  يتوب علي هم    شا منافقين إنل  ٱ
 هللا وردّ   24ان غفوراً رّحيماً ک هللا إنّ 
وا  بغي ظهم  لم  ينالوا  فرکذين لّ ٱ
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قتال ل  ٱ مؤ منينل  ٱ هللاى فکخي راً و
 وأنزل  25قويّاً عزيزاً  هللا انکو
للّ ٱ تاب من کل  ٱ ذين ظاهروهم ّمن  أه 

ب لٱ وقذف في قلوبهم صياصيهم   رّع 
  26فريقاً تق تلون وتأ سرون فريقاً 

م  أر ضهم  وديارهم  وأم والهم  کوأو رث
ّل کعلٰى  هللا انکوأر ضاً لّم  تطؤوها و

نّبّي قل لٱ يا أيّها  27قديراً   شي  
 حياةل  ٱ نتّن ترد نکإن  کّْلز واج

ّن کّدن يا وزينتها فتعالي ن أمتّع  لٱ
نتّن کوإن   28اًل حاً جميّن سراکوأسرّح  
خرة ئال  ٱ ّدارلٱو ورسوله هللا ترد ن
سنات من هللا فإنّ  راً کأعّد لل مح  ّن أج 

نّبّي من يأ ت لٱ  يا نسا  29عظيماً 
 ّن بفاحشٍة ّمبيّنٍة يضاعف  لهاکمن
 هللاى عل کذالان کعذاب ضع في ن ول  ٱ
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ّن ّلّل کومن يق نت  من  30يسيراً 
رها ورسوله وتع مل  صالح اً نّؤ تها أج 

نا لها رز قاً  تد  ريماً کمرّتي ن وأع 
تّن لٱ  يا نسا  31  أحٍد ّمنکنّبّي لس 
ضع نتّ ٱ إن  نّسالٱ  قي تّن فال تخ 
ذي في قل به مرٌض لّ ٱ قو ل فيط معل  ٱبـ

وقر ن في   32ّمع روفاً اًل وقل ن قو  
ن تبرّجکبيوت  جاهليّةل  ٱ ّن وال تبرّج 

 تينا وة لصّلوٰ ٱ وأقم نٰى ولْل  ٱ
ورسوله إنّما  هللا وأطع ن ٰوةکزّ لٱ

هب عن هللا يريد للٱ مکليذ  س أه   رّج 
ر ن کذ  ٱو  33م  تط هيراً کبي ت ويطّهرل  ٱ

 هللا ايات من   نّ کفي بيوتٰى ما يت ل
ان لطيفاً خبيراً ک هللا مة إنّ کحل  ٱو

لمينل  ٱ إنّ   34 لماتل  ٱو مس   مس 
 قانتينل  ٱو مؤ مناتل  ٱو مؤ منينل  ٱو
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 صّادقاتلٱو صّادقينلٱو قانتاتل  ٱو
 خاشعينل  ٱو صّابراتلٱو صّابرينلٱو
 متصّدقينل  ٱو خاشعاتل  ٱو
 صّائماتلٱو صّائمينلٱو متصّدقاتل  ٱو
 حافظاتل  ٱو حافظين فروجهم  ل  ٱو
 رات أعدّ کّذالٱو ثيراً ک هللا رينکّذالٱو
راً عظيماً  هللا   35لهم ّمغ فرًة وأج 

ى قضمنٍة إذا ان لمؤ مٍن وال مؤ  کوما 
 ون لهمکورسوله أم راً أن ي هللا
 هللا خيرة من  أم رهم  ومن يع صل  ٱ

  36ّمبيناً اًل ورسوله فقد  ضّل ضال
علي ه  هللا وإذ  تقول للّذي أن عم

 کزو ج کعلي   کوأن عم ت علي ه أم س
في في نف س هللا قتّ ٱو  هللا ما کوتخ 

أحّق أن  هللاو نّاسلٱى مب ديه وتخ ش
شاه  زي ٌد ّمن ها وطراً قضٰى فلّما تخ 
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نا ى عل ونکي  ال يکها لکزوّج 
مؤ منين حرٌج في أز واج أد عيائهم  ل  ٱ

 هللا ان أم رکمن هّن وطراً وو ا  إذا قض
نّبّي من  لٱى عل انکّما   37اًل مف عو

 في هللا له سنّة هللا حرجٍ فيما فرض
 هللا ان أم رکمن قب ل وو ا  ذين خللّ ٱ

ذين يبلّغون لّ ٱ  38اً قدراً ّمق دور
شو ن أحداً  هللا رساالت شو نه وال يخ  ويخ 

ان کّما   39حسيباً ّلّل ٱبـفٰى کو هللا إالّ 
 ن رّسولکٰـ م  ولکّمحمٌّ أبا أحٍد ّمن رّجال

  ّل شي  کب هللا انکنّبيّين ولٱ وخاتم هللا
وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  40عليماً 

بّحوه وس  41ثيراً کراً کذ هللاوا  رکذ  ٱ
ذي يصلّي لّ ٱ هو  42اًل رًة وأصيکب

رجکم  ومالئکعلي    م ّمنکته ليخ 
 انکو نّورلٱ إلى ظّلماتلٱ
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 يو م تحيّتهم    43 رحيماً  ل مؤ منينٱبـ
راً  لهم   وأعدّ  سالمٌ  يل قو نه  ريماً ک أج 

 کأر سل نا إنّا نّبيّ لٱ أيّها يا  44
 وداعياً   45 ونذيراً  ومبّشراً  شاهداً 
  46ذ نه وسراجاً ّمنيراً بإ هللا إلى

اًل فض   هللال مؤ منين بأّن لهم ّمن ٱوبّشر 
 افرينکل  ٱوال تطع   47بيراً ک
ى عل ل  کمنافقين ودع  أذاهم  وتول  ٱو
 يا أيّها  48اًل يکوّلّل ٱبـفٰى کو هللا
تمکإذا نوا  امن ذين لّ ٱ  ح 
مؤ منات ثّم طلّق تموهّن من قب ل أن ل  ٱ

هّن من  عّدٍة م  علي  کتمّسوهّن فما ل
تع تّدونها فمتّعوهّن وسرّحوهّن سراحاً 

نّبّي إنّا لٱ يا أيّها  49اًل جمي
لل نا ل  تي تا  اّلتيلٱ کأز واج کأح 
  أفا مّما کيمين ت  کمل وما أجورهنّ 
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 کعّمات وبنات کعمّ  وبنات کعلي   هللا
 لاّلتيٱ کخاالت وبنات کخال وبنات
 ت  وهب إن ّمؤ منةً  م رأةً ٱو کمع هاجر ن
 أن لنّبيّ ٱ أراد إن   للنّبيّ  نف سها
تن  دون من کلّ  خالصةً  حهاکيس 

 فرض نا ما علم نا قد   ل مؤ منينٱ
 ت  کمل وما أز واجهم   في علي هم  

 انکو حرجٌ  کعلي   ونکي ي الکل أي مانهم  
  تشا من تر جي  50 رّحيماً  غفوراً  هللا

 ومن  تشا من کإلي   وتؤ وي من هنّ 
 کعلي   جناح فال تعزل   مّمن   ب تغي تٱ

ينهنّ  تقرّ  أن أد نىٰ  کذال  وال أع 
زنّ   لّهنّ کتي تهّن ا  بما وير ضي ن يح 

 هللا انکم  وکيع لم ما في قلوب هللاو
  نّسالٱ کال يحّل ل  51عليماً حليماً 

من بع د وال أن تبّدل بهّن من  أز واجٍ 
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جب نهّن إاّل ما مل کولو  أع  ت  کحس 
رّقيباً   شي   لّ کعلٰى  هللا انکو کيمين
ال وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  52

خل نّبّي إاّل أن يؤ ذن لٱ بيوتوا  تد 
طعاٍم غي ر ناظرين إناه إلٰى  م  کل

فإذا وا  خلد  ٱفـ إذا دعيتم   ن  کولٰـ 
تأ نسين وا  تشرنٱفـ طعم تم   وال مس 

نّبّي لٱ ان يؤ ذيک م  کذال لحديٍث إنّ 
يي من تح  يي من هللاو م  کفيس  تح   ال يس 

 حّق وإذا سأل تموهّن متاعاً ل  ٱ
 م  کذالحجابٍ   من ورا ألوهنّ س  ٱفـ

ان کم  وقلوبهّن وما کأط هر لقلوب
وال أن  هللا رسولوا  م  أن تؤ ذکل
أز واجه من بع ده أبداً إّن وا  حکتن
إن   53عظيماً  هللا ان عندک م  کذال
ان ک هللا شي ئاً أو  تخ فوه فإنّ وا  تب د



653 

 

اّل جناح علي هّن   54عليماً   ّل شي  کب
بائهّن وال أب نائهّن وال ا  في

وانهّن وال أب نا وانهّن وال   إخ  إخ 
أخواتهّن وال نسائهّن وال ما   أب نا
 انک هللا إنّ  هللا قينتّ ٱو ت  أي مانهنّ کمل

 هللا إنّ   55شهيداً   ّل شي  کعلٰى 
نّبّي يا لٱى عل ته يصلّونکومالئ
علي ه وا  صلّ وا  امن ذين لّ ٱ أيّها
ليماً وا  وسلّم ذين لّ ٱ إنّ   56تس 
 في هللا ورسوله لعنهم هللا يؤ ذون

خرة وأعّد لهم  عذاباً ئال  ٱو ّدن يالٱ
 ذين يؤ ذونلّ ٱو  57ّمهيناً 

 مؤ منات بغي ر مال  ٱو مؤ منينل  ٱ
تاناً وا  تملح  ٱ فقدوا  تسبکٱ به 

نّبّي لٱ يا أيّها  58وإث ماً ّمبيناً 
  ونسا کوبنات کقل ّْلز واج
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نين علي هّن من ل  ٱ مؤ منين يد 
أن يع رف ن فال أد نٰى  کذالجالبيبهّن 
  59غفوراً رّحيماً  هللا انکيؤ ذي ن و

ذين لّ ٱو منافقونل  ٱ لئن لّم  ينته
 مر جفون فيل  ٱو في قلوبهم ّمرضٌ 

بهم  ثّم ال  کمدينة لنغ رينّ ل  ٱ
  60اًل فيها إاّل قلي کيجاورون

وا  أخذ وا  مل عونين أي نما ثقف
 في هللا سنّة  61اًل تق تيوا  وقتّل

 من قب ل ولن تجد لسنّةو ا  ذين خللّ ٱ
أل  62اًل تب دي هللا  نّاس عنلٱ کيس 
وما  هللا ّساعة قل  إنّما عل مها عندلٱ

ري   63ون قريباً کّساعة تلٱ لعلّ  کيد 
افرين وأعّد لهم  کل  ٱ لعن هللا إنّ 

 خالدين فيها أبداً الّ   64سعيراً 
يو م   65يجدون وليّاً وال نصيراً 
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نّار يقولون يا لٱ تقلّب وجوههم  في
  66 رّسوال  لٱ وأطع نا هللا لي تنا أطع نا

ربّنا إنّا أطع نا سادتنا وا  وقال
  67 ّسبيال  لٱ نا فأضلّونا براکو

 عذابل  ٱ تهم  ضع في ن منا  ربّنا
 يا أيّها  68بيراً کعن هم  لع ناً ل  ٱو
 لّذين ٱـک وا  ونکال تا  وامن ذين لّ ٱ
وا  مّما قال هللا فبرّأهموسٰى و ا  ذا
 يا أيّها  69وجيهاً  هللا ان عندکو
وا  وقول هللاوا  قتّ ٱوا  امن ذين لّ ٱ
مالکيص لح  ل  70سديداً اًل قو   م  کم  أع 

 هللا م  ومن يطعکم  ذنوبکويغ فر  ل
  71ورسوله فقد  فاز فو زاً عظيماً 

 ّسماواتلٱى عل انةمْل  ٱ إنّا عرض نا
مل نهال  ٱو ر ضْل  ٱو  جبال فأبي ن أن يح 
نسان إنّه ل  ٱ فق ن من ها وحملهاش  أ و
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 هللا ليعّذب  72اًل ان ظلوماً جهوک
رل  ٱو منافقاتل  ٱو منافقينل  ٱ  ينکمش 
رل  ٱو  مؤ منينل  ٱى عل هللا ات ويتوبکمش 
غفوراً رّحيماً  هللا انکمؤ منات ول  ٱو

73  

 سوره سبأ 34 

مـٰن ٱ هللام بس    لرّحيمٱلرّح 

ّسماوات لٱ ذي له ما فيلّ ٱ ل حم د ّللّ ٱ
 حم د فيل  ٱ ر ض ولهْل  ٱ وما في

  1خبير ل  ٱ يمکحل  ٱ خرة وهوئال  ٱ
رج ْل  ٱ يع لم ما يلج في ر ض وما يخ 

وما   ّسمالٱ ل منين زمن ها وما 
  2غفور ل  ٱ رّحيملٱ يع رج فيها وهو

 ال تأ تيناوا  فرکذين لّ ٱ وقال
م  کوربّي لتأ تينّ بلٰى  ّساعة قل  لٱ
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غي ب ال يع زب عن ه مث قال ل  ٱ عالم
ر ض وال ْل  ٱ ّسماوات وال فيلٱ ذرٍّة في

بر إاّل في کوال أ کذالأص غر من 
زي  3تابٍ ّمبيٍن ک  ذين لّ ٱ ليج 

 کأو لـٰئ صّالحاتلٱوا  وعملوا  امن
ذين لّ ٱو  4ريٌم کلهم ّمغ فرٌة ورز ٌق 

 کأو لـٰئ معاجزينا اياتن في و ا  سع
ٍز أليٌم  ى وير  5لهم  عذاٌب ّمن رّج 

ذي أنزل لّ ٱ عل مل  ٱوا  ذين أوتلّ ٱ
ديل  ٱ هو کمن رّبّ  کإلي   إلٰى  حّق ويه 
 وقال  6حميد ل  ٱ عزيزل  ٱ صراط

رجٍل علٰى  م  کهل  ندلّ وا  فرکذين لّ ٱ
م  کّل ممزّقٍ إنّ کم  إذا مزّق تم  کينبّئ

 هللاى عل ىٰ أف تر  7لفي خل قٍ جديٍد 
ذين ال لّ ٱ ذباً أم به جنٌّة بلک

 عذابل  ٱ خرة فيئال  ٱبـ يؤ منون
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إلٰى و ا  أفلم  ير  8بعيد ل  ٱ ضاّلللٱو
 ما بي ن أي ديهم  وما خل فهم ّمن

سف  بهمْل  ٱو  ّسمالٱ  ر ض إن نّشأ  نخ 
قط  علي هم  ْل  ٱ  سفاً ّمنکر ض أو  نس 
ّل کيًة لّ ئال کذال إّن في  ّسمالٱ

داوود  اتي نا ولقد    9نيٍب عب ٍد مّ 
 يا جبال أوّبي معهاًل منّا فض  

 أن  10حديد ل  ٱ طّي ر وألنّا لهلٱو
 ّسر دلٱ مل  سابغاتٍ وقّدر  فيع  ٱ
صالحاً إنّي بما تع ملون وا  ملع  ٱو

رّيح غدوّها لٱ ولسلي مان  11بصيٌر 
ٌر وأسل نا له عي ن ٌر ورواحها شه   شه 

ل بي ن جّن من يع مل  ٱ قط ر ومنل  ٱ
يدي ه بإذ ن ربّه ومن يزغ  من هم  عن  

  12ّسعير لٱ أم رنا نذق ه من  عذاب
من ّمحاريب   يع ملون له ما يشا
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جواب وقدوٍر ل  ٱـک وتماثيل وجفانٍ 
راً کداوود ش ال وا  ملع  ٱ رّاسياتٍ 

فلّما   13ور کشّ لٱ وقليٌل ّمن  عبادي
علٰى  مو ت ما دلّهم  ل  ٱ قضي نا علي ه

ل منسأته کر ض تأ  ْل  ٱ دابّة مو ته إالّ 
وا  انکجّن أن لّو  ل  ٱ فلّما خرّ تبيّنت

 فيوا  غي ب ما لبثل  ٱ يع لمون
ان لسبإٍ کلقد    14مهين ل  ٱ عذابل  ٱ

جنّتان عن يميٍن  ايةٌ   نهم  کفي مس  
وا  رکش  ٱو م  کمن رّز ق ربّ وا  لکوشماٍل 

  15له بل دٌة طيّبٌة وربٌّ غفوٌر 
رض  ا علي هم  سي لفأر سل نوا  فأع 

عرم وبّدل ناهم بجنّتي هم  جنّتي ن ل  ٱ
ٍط وأث ٍل وشي  کأ ى  ذوات ٍر   ٍل خم  ّمن سد 
جزي ناهم بما  کذال  16قليٍل 

  17فور کل  ٱ وهل  نجازي إالّ وا  فرک
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تي لّ ٱى قرل  ٱ وجعل نا بي نهم  وبي ن
نا فيها قًرى ظاهرًة وقّدر نا کبار

فيها ليالي وا  ّسي ر سيرلٱ فيها
ربّنا وا  فقال  18منين ا  أيّاماً و

فارنا وظلم أنفسهم  وا  باعد  بي ن أس 
ّل کفجعل ناهم  أحاديث ومزّق ناهم  

ّل کلّ لئاياتٍ  کذالإّن في  ممزّقٍ 
ولقد  صّدق علي هم    19وٍر کصبّاٍر ش

 بعوه إاّل فريقاً ّمنتّ ٱفـ إب ليس ظنّه
ان له علي هم کوما   20مؤ منين ل  ٱ

 اّل لنع لم من يؤ منّمن سل طاٍن إ
 کخرة مّمن  هو من ها في شئال  ٱبـ

 قل  21حفيظٌ   ّل شي  کعلٰى  کوربّ 
ال  هللا ذين زعم تم ّمن دونلّ ٱوا  عد  ٱ

ّسماوات لٱ ون مث قال ذرٍّة فيکيم ل
ر ض وما لهم  فيهما من ْل  ٱ وال في
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وال   22وما له من هم ّمن ظهيٍر  کشر  
أذن ّشفاعة عنده إاّل لمن  لٱ تنفع
وا  إذا فزّع عن قلوبهم  قالٰى له حتّ 

 حّق وهول  ٱوا  م  قالکماذا قال ربّ 
م کقل  من ير زق  23بير کل  ٱ عليّ ل  ٱ
وإنّا  هللا ر ض قلْل  ٱو ّسماواتلٱ ّمن

هًدى أو  في ضالٍل ٰى م  لعلکأو  إيّا
ألون عّما   24ّمبيٍن  قل اّل تس 

أل عّما تع ملون  رم نا وال نس    25أج 
مع بي ننا ربّنا ثّم يف تح قل  يج  
عليم ل  ٱ فتّاحل  ٱ حّق وهول  ٱبـ بي ننا

ذين أل حق تم به لّ ٱ قل  أرونی  26
يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ هللا اّل بل  هوک  اکشر
افًّة لّلنّاس کإاّل  کوما أر سل نا  27

نّاس ال لٱ ثرکأ نّ کولٰـ بشيراً ونذيراً 
 هـٰذاٰى ويقولون مت  28يع لمون 



662 

 

د إن ل  ٱ م کقل لّ   29م  صادقين نتکوع 
تأ خرون عن ه ساعًة  ّميعاد يو ٍم اّل تس 

تق دمون  ذين لّ ٱ وقال  30وال تس 
 وال ان قر  ل  ٱبهـٰذا لن نّؤ من وا  فرک
 إذٰى ذي بي ن يدي ه ولو  ترلّ ٱبـ
ظّالمون مو قوفون عند ربّهم  ير جع لٱ

ضٍ إلٰى  بع ضهم    ذينلّ ٱ قو ل يقولل  ٱ بع 
لو ال وا  برکتس  ٱ للّذينوا  تض عفس  ٱ

 ذينلّ ٱ قال  31نّا مؤ منين کأنتم  ل
ن وا  تض عفس  ٱ للّذينوا  برکتس  ٱ أنح 

م ک جا بع د إذ  ٰى هدل  ٱ م  عنکصدد نا
رمين کبل    ذينلّ ٱ وقال  32نتم ّمج 
 رکبل  موا  برکتس  ٱ للّذينوا  تض عفس  ٱ
نّهار إذ  تأ مروننا أن لٱو لّي للٱ
عل له أّلّل ٱبـ فرکنّ  نداداً ونج 

عذاب ل  ٱ ا  نّدامة لّما رأولٱوا  وأسرّ 
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ناقْل  ٱ وجعل نا الل في أع  ذين لّ ٱ غ 
زو ن إاّل ما وا  فرک وا  انکهل  يج 

وما أر سل نا في قر يٍة   33يع ملون 
ّمن نّذيٍر إاّل قال مت رفوها إنّا بما 

وا  وقال  34افرون کأر سل تم به 
ن أ ن اًل ثر أم واکنح  وأو الداً وما نح 

 قل  إّن ربّي يب سط  35معّذبين ب
 ثرکأ نّ کولٰـ ويق در   رّز ق لمن يشالٱ
م  کوما أم وال  36نّاس ال يع لمون لٱ

م  عندنا کتي تقرّبلّ ٱبـ مکوال أو الد
 وعمل صالحاً  امن إاّل من  ٰى زل ف

ّضع ف بما لٱ  لهم  جزا کفأو لـٰئ
  37منون ا  غرفاتل  ٱ وهم  فيوا  عمل
عو نلّ ٱو اياتنا  في  ذين يس 

عذاب ل  ٱ في کأو لـٰئ معاجزين
ضرون   قل  إّن ربّي يب سط  38مح 
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من  عباده ويق در   رّز ق لمن يشالٱ
لفه   له وما أنفق تم ّمن شي   فهو يخ 

ويو م   39رّازقين لٱ وهو خي ر
شرهم  جميعاً ثّم يقول لل مالئ ة کيح 

  40يع بدون وا  انکم  کإيّا  هـٰؤالأ
نت وليّنا من أ کسب حانوا  قال

جّن ل  ٱ يع بدونوا  انکدونهم بل  
يو م ال ل  ٱفـ  41ثرهم بهم ّمؤ منون کأ

ضٍ نّف عاً وال ضرّاً کبع ض کيم ل م  لبع 
 عذابوا  ذوقوا  ونقول للّذين ظلم

  42ّذبون کنتم بها تکتي لّ ٱ نّارلٱ
بيّناتٍ اياتنا  علي هم  تت لٰى  وإذا
 إاّل رجٌل يريد أن هـٰذاما وا  قال
م  کباؤا  ان يع بدکم  عّما کيصدّ 

ّمف تًرى  کإاّل إف   هـٰذاما وا  وقال
 جا لل حّق لّماوا  فرکذين لّ ٱ وقال



665 

 

ٌر ّمبيٌن  هـٰذاهم  إن    وما   43إاّل سح 
رسونها وما کهم ّمن اتي نا تٍب يد 

  44من نّذيٍر  کأر سل نا إلي هم  قب ل
وا  ذين من قب لهم  وما بلغلّ ٱ ّذبکو

رسلي وا  ّذبکهم  فاتي نا ا مع شار م
م کقل  إنّما أعظ  45ير کان نکي ف کف

ٰى وفرادٰى ّلّل مث نوا  بواحدٍة أن تقوم
م ّمن جنٍّة کما بصاحبوا  رکثّم تتف

م بي ن يدي  عذابٍ کإن  هو إاّل نذيٌر لّ 
ٍر کقل  ما سأل ت  46شديٍد  م ّمن  أج 
ري إالّ کفهو ل  وهو هللاى عل م  إن  أج 
قل  إّن ربّي   47شهيٌد   شي  ّل کعلٰى 
 قل    48غيوب ل  ٱ حّق عاّلمل  ٱبـ يق ذف
باطل وما ل  ٱ حّق وما يب دئل  ٱ  جا

 قل  إن ضلل ت فإنّما أضلّ   49يعيد 
تدي ت فبما يوحي ه  ٱ نف سي وإنعلٰى 
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ولو    50إلّي ربّي إنّه سميٌع قريٌب 
من وا  فال فو ت وأخذوا  إذ  فزعٰى تر
به  امنّا وا  وقال  51اٍن قريٍب کمّ 

اٍن بعيٍد کتّناوش من ملٱ لهمٰى وأنّ 
به من قب ل وا  فرکوقد    52

  53اٍن بعيٍد کغي ب من مّ ل  ٱبـ ويق ذفون
تهون  ما کوحيل بي نهم  وبي ن ما يش 
ياعهم ّمن قب ل إنّهم   وا  انکفعل بأش 

  54ّمريٍب  کفي ش

 سوره فاطر 35 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ د ّلّل فاطرل حم  ٱ
نحٍة أو لي اًل ة رسکمالئل  ٱ جاعل أج 
خل ق ل  ٱ وثالث ورباع يزيد فيٰى ّمث ن

  1قديٌر   ّل شي  کعلٰى  هللا إنّ   ما يشا



667 

 

مٍة فال  هللا ما يف تح للنّاس من رّح 
فال مر سل له  کلها وما يم س کمم س

  2يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ من بع ده وهو
 هللا نع متوا  رکذ  ٱ اسنّ لٱ يا أيّها

م کير زق هللا م  هل  من  خالقٍ غي رکعلي  
 إاّل هوإلـٰه  ر ض الْل  ٱو  ّسمالٱ ّمن

فقد   کّذبوکوإن ي  3ون کتؤ ففأنّٰى 
 تر جع هللاى وإل کّذبت  رسٌل ّمن قب لک
دلٱ يا أيّها  4 مورْل  ٱ  نّاس إّن وع 
ّدن يا لٱ حياةل  ٱ مکحقٌّ فال تغرّنّ  هللا

 إنّ   5غرور ل  ٱّلّل ٱبـ مکغرّنّ وال ي
خذوه عدوّاً تّ ٱفـ م  عدوٌّ کّشي طان للٱ

عو من  وا  ونکحز به لي ا  إنّما يد 
وا  فرکذين لّ ٱ  6ّسعير لٱ أص حاب

وا  امن ذين لّ ٱو لهم  عذاٌب شديدٌ 
ٌر لٱوا  وعمل صّالحات لهم ّمغ فرٌة وأج 
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عمله   أفمن زيّن له سو  7بيٌر ک
  يضّل من يشا هللا ه حسناً فإنّ ا فر

دي من يشا هب  نف س  ويه   کفال تذ 
عليٌم بما  هللا علي هم  حسراتٍ إنّ 

رّياح لٱ ذي أر سللّ ٱ هللاو  8يص نعون 
بلٍد ّميٍّت إلٰى  فتثير سحاباً فسق ناه

يي نا به ر ض بع د مو تها ْل  ٱ فأح 
 ان يريدکمن   9نّشور لٱ کذالک
عزّة جميعاً إلي ه ل  ٱ عزّة فللّهل  ٱ
صّالح لٱ عملل  ٱو طّيّبلٱ لمکل  ٱ عديص  

ّسيّئات لٱ رونکذين يم  لّ ٱو ير فعه
هو  کأو لـٰئ رکلهم  عذاٌب شديٌد وم

م ّمن ترابٍ ثّم کخلق هللاو  10يبور 
م  أز واجاً وما کمن نّط فٍة ثّم جعل

مل من  أنث وال تضع إاّل بعل مه ٰى تح 
وما يعّمر من ّمعّمٍر وال ينقص من  
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ى عل کذالابٍ إّن تکعمره إاّل في 
توي  11يسيٌر  هللا ران ل  ٱ وما يس  بح 

ٌب فراٌت سائٌغ شرابه و هـٰذا  هـٰذاعذ 
ماً کّلٍ تأ  کمل ٌح أجاٌج ومن  لون لح 

رجون حل يًة تل بسونها  تخ  طريّاً وتس 
وا  فيه مواخر لتب تغ کفل  ل  ٱى وتر

 يولج  12رون کم  تش  کمن فض له ولعلّ 
نّهار لٱ نّهار ويولجلٱ لّي ل فيلٱ
لٌّ کقمر ل  ٱو ّشم سلٱ لّي ل وسّخرلٱ في

ري ْلجٍل ّمسمًّى  م  لهکربّ  هللام کذال يج 
عون من دونه ما لّ ٱو کمل  ل  ٱ ذين تد 

عوهم    13ون من قط ميٍر کيم ل إن تد 
مع  ماوا  م  ولو  سمعک دعاوا  ال يس 

قيامة ل  ٱ م  ويو مکلوا  تجابس  ٱ
يٍر مث ل خب کم  وال ينبّئککفرون بشر  کي

  فقرال  ٱ نّاس أنتملٱ يا أيّها  14
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  15حميد ل  ٱ غنيّ ل  ٱ هو هللاو هللاى إل
هب   م  ويأ ت بخل قٍ جديٍد کإن يشأ  يذ 

  17بعزيٍز  هللاى عل کذال وما  16
ر ع ٰى وال تزر وازرٌة وز ر أخ  وإن تد 

مل  من ه شي  إلٰى  مث قلةٌ    حم لها ال يح 
 إنّما تنذرٰى ان ذا قر بکولو  

شو ن ربّهمذلّ ٱ ل غي ب ٱبـ ين يخ 
فإنّما ٰى کومن تزلصّلٰوة ٱوا  وأقام
  18مصير ل  ٱ هللاى لنف سه وإلٰى کيتز

توي مْل  ٱ وما يس   وال  19بصير ل  ٱوٰى ع 
ظّّل لٱ وال  20نّور لٱ ظّلمات واللٱ
توي  21حرور ل  ٱ وال ياْل  ٱ وما يس    ح 
مع من يشا هللا م وات إنّ ْل  ٱ وال   يس 

معٍ ّمن فيوما أنت بم   22قبور ل  ٱ س 
 کإنّا أر سل نا  23إن  أنت إاّل نذيٌر 

حّق بشيراً ونذيراً وإن ّمن  أّمٍة ل  ٱبـ
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 کّذبوکوإن ي  24إاّل خال فيها نذيٌر 
ت هم   جا ذين من قب لهم  لّ ٱ ّذبکفقد  

 لزّبرٱبـ بيّنات ول  ٱبـ رسلهم
ت  25منير ل  ٱ تابکل  ٱوبـ  ثّم أخذ 
  26ير کان نک ي فکفوا  فرکذين لّ ٱ

  ما  ّسمالٱ أنزل من هللا ألم  تر أنّ 
تلفاً  نا به ثمراتٍ ّمخ  رج  فأخ 

جبال جدٌد بيٌض ل  ٱ أل وانها ومن
تلٌف أل وانها وغرابيب سوٌد  ٌر ّمخ  وحم 

ن عام ْل  ٱو ّدوابّ لٱو نّاسلٱ ومن  27
تلٌف أل وانه  ش کذالکمخ  ى إنّما يخ 

ٌز عزي هللا إنّ   علمال  ٱ من  عباده هللا
 هللا تابکذين يت لون لّ ٱ إنّ   28غفوٌر 
مّما وا  وأنفقلصّلٰوة ٱوا  وأقام

رزق ناهم  سرّاً وعالنيًة ير جون تجارًة 
ليوفّيهم  أجورهم    29لّن تبور 
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وٌر کويزيدهم ّمن فض له إنّه غفوٌر ش
 من کذي أو حي نا إلي  لّ ٱو  30
حّق مصّدقاً لّما بي ن ل  ٱ تاب هوکل  ٱ

بعباده لخبيٌر بصيٌر  هللا يدي ه إنّ 
 ذينلّ ٱ تابکل  ٱ ثّم أو رث نا  31
طفي نا من  عبادنا فمن هم  ظالٌم ص  ٱ

 لّنف سه ومن هم ّمق تصٌد ومن هم  سابقٌ 
 فض لل  ٱ هو کذال هللا خي رات بإذ نل  ٱبـ
خلونها   32بير کل  ٱ ٍن يد  جنّات عد 

يحلّو ن فيها من  أساور من ذهٍب 
  33ريٌر ولؤ لؤاً ولباسهم  فيها ح

 ذي أذ هب عنّالّ ٱ حم د ّللّ ل  ٱوا  وقال
  34وٌر کحزن إّن ربّنا لغفوٌر شل  ٱ
مقامة من فض له ل  ٱ ذي أحلّنا دارلّ ٱ

ال يمّسنا فيها نصٌب وال يمّسنا فيها 
لهم  نار وا  فرکذين لّ ٱو  35لغوٌب 
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وال وا  علي هم  فيموتٰى جهنّم ال يق ض
زي نج   کذالکيخّفف عن هم ّمن  عذابها 

وهم  يص طرخون فيها   36فوٍر کّل ک
نا نع مل  صالحاً غي ر رج   ربّنا أخ 

م ّما کنّا نع مل أولم  نعّمر  کذي لّ ٱ
نّذير لٱ مک وجا رکر فيه من تذکيتذ
  37فما للظّالمين من نّصيٍر وا  فذوق
ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ عالم غي ب هللا إنّ 

 هو  38صّدور لٱ إنّه عليٌم بذات
ر ض فمن ْل  ٱ خالئف في م  کذي جعللّ ٱ
افرين کل  ٱ ف ره وال يزيدکفر فعلي ه ک
 ف رهم  عند ربّهم  إاّل مق تاً وال يزيدک
قل    39ف رهم  إاّل خساراً کافرين کل  ٱ

عون من لّ ٱ مک اکأرأي تم  شر ذين تد 
 منوا  أروني ماذا خلق هللا دون
 ّسماوات أم  لٱ في کر ض أم  لهم  شر  ْل  ٱ
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بيّنٍة ّمن ه علٰى  فهم   تاباً کهم  اتي نا
ظّالمون بع ضهم بع ضاً لٱ بل  إن يعد
 کيم س هللا إنّ   40إاّل غروراً 

ر ض أن تزوال ولئن ْل  ٱو ّسماواتلٱ
هما من  أحٍد ّمن کزالتا إن  أم س

  41ان حليماً غفوراً کبع ده إنّه 
د أي مانهم  لئنّلّل ٱبـوا  وأق سم  جه 

دٰى  وننّ کهم  نذيٌر لّي جا دمأه  ى ن  إح 
هم  نذيٌر ّما زادهم   جا مم فلّماْل  ٱ

ر ض ْل  ٱ باراً فيکتس  ٱ  42إاّل نفوراً 
ّسيّئ لٱ رکمل  ٱ ّسيّئ وال يحيقلٱ رکوم

له فهل  ينظرون إاّل سنّت  إاّل بأه 
اًل تب دي هللا وّلين فلن تجد لسنّتْل  ٱ

وي هللا ولن تجد لسنّت أولم    43اًل تح 
ان کي ف کا  ور ض فينظرْل  ٱ فيوا  يسير

وا  انکذين من قب لهم  ولّ ٱ عاقبة
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ليع جزه  هللا انکأشّد من هم  قوًّة وما 
ر ض ْل  ٱ ّسماوات وال فيلٱ في  من شي  
ولو    44ان عليماً قديراً کإنّه 
 کما تروا  سبکنّاس بما لٱ هللا يؤاخذ
رها من دابٍّة علٰى   يؤّخرهم   نکولٰـ ظه 
هم  أجل  جا أجٍل ّمسمًّى فإذاإلٰى 
  45ان بعباده بصيراً ک هللا فإنّ 

 سوره يس 36 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 کإنّ   2يم کحل  ٱ ان قر  ل  ٱو  1يس 
صراٍط علٰى   3مر سلين ل  ٱ لمن

تقيٍم  رّحيم لٱ عزيزل  ٱ يلتن ز  4ّمس 
باؤهم  ا  لتنذر قو ماً ّما أنذر  5

علٰى  قو لل  ٱ لقد  حقّ   6فهم  غافلون 
إنّا   7م  ال يؤ منون ثرهم  فهکأ
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ناقهم  أغ   ى إل فهياًل الجعل نا في أع 
وجعل نا من   8ذ قان فهم ّمق محون ْل  ٱ

بي ن أي ديهم  سّداً ومن  خل فهم  سّداً 
شي ناهم  فهم     وسوا  9يب صرون  الفأغ 

 النذر تهم  أم  لم  تنذر هم  أ  علي هم  
 بعتّ ٱ إنّما تنذر من  10يؤ منون 

مـٰنلٱ ر وخشيکذّ لٱ غي ب فبّشر ه ل  ٱبـ رّح 
ٍر  ن   11ريٍم کبمغ فرٍة وأج  إنّا نح 

يي  ووا  تب ما قّدمکونٰى مو تل  ٱ نح 
صي ناه في إماٍم   ّل شي  کثارهم  وا أح 

 أص حاباًل رب  لهم ّمثض  ٱو  12مبيٍن 
  13مر سلون ل  ٱ ها جا قر ية إذ  ل  ٱ

ّذبوهما کني ن فث  ٱ إذ  أر سل نا إلي هم
م کإنّا إلي  وا  ثالٍث فقالفعزّز نا ب
إاّل ما أنتم  وا  قال  14ّمر سلون 

مـٰنٱ بشٌر ّمث لنا وما أنزل من  لرّح 
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  15ذبون کتإاّل إن  أنتم    شي  
م  کربّنا يع لم إنّا إلي  وا  قال

 غالبل  ٱإاّل وما علي نا   16لمر سلون 
إنّا تطيّر نا وا  قال  17مبين ل  ٱ
م  کمنّ لنر جوا  م  لئن لّم  تنتهکب

  18م ّمنّا عذاٌب أليٌم کوليمّسنّ 
ر تم بل  کم  أئن ذکم  معکطائروا  قال

رفون  من    جاو  19أنتم  قو ٌم ّمس 
عل  ٱى أق ص قال يا ٰى مدينة رجٌل يس 
وا  بعتّ ٱ  20مر سلين ل  ٱوا  بعتّ ٱ قو م
ألاّل من  تدون کيس  راً وهم ّمه    21م  أج 

بد الوما لي   ذي فطرني وإلي هلّ ٱ أع 
لهًة ا  تّخذ من دونهأ   22تر جعون 
مـٰنٱ إن يرد ن تغ ن عنّي اّل بضرٍّ  لرّح 

إنّي   23ينقذون  الشفاعتهم  شي ئاً و
منت ا  إنّي  24ٍل ّمبيٍن الإذاً لّفي ض
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 خلد  ٱ قيل  25معون س  ٱفـ م  کبربّ 
جنّة قال يا لي ت قو مي يع لمون ل  ٱ
 بما غفر لي ربّي وجعلني من  26
علٰى  وما أنزل نا  27رمين کمل  ٱ

  ّسمالٱ قو مه من بع ده من  جنٍد ّمن
إاّل انت  کإن   28نّا منزلين کوما 

  29صي حًة واحدًة فإذا هم  خامدون 
رةً  عباد ما يأ تيهم ل  ٱى عل يا حس 
زئون وا  انکإاّل ّمن رّسوٍل  ته  به يس 

لکو ا  ألم  ير  30  نا قب لهم ّمنکم  أه 
  31ير جعون  ال قرون أنّهم  إلي هم  ل  ٱ

ضرون کوإن  لٌّ لّّما جميٌع لّدي نا مح 
مي تة ل  ٱ ر ضْل  ٱ يٌة لّهما و  32

نا من ها حبّاً فمن ه  رج  يي ناها وأخ  أح 
وجعل نا فيها جنّاتٍ من   33لون کيأ  

نابٍ وفّجر نا فيها من  نّخيٍل وأع 
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من ثمره وما وا  لکليأ    34عيون ل  ٱ
  35رون کعملت ه أي ديهم  أفال يش  

لّها مّما کز واج ْل  ٱ ذي خلقلّ ٱ سب حان
ر ض ومن  أنفسهم  ومّما ال ْل  ٱ تنبت

لّي ل لٱ هميٌة لّ ا و  36يع لمون 
لخ من ه نّهار فإذا هم ّمظ لمون لٱ نس 

تقرٍّ لّها لٱو  37 ري لمس  ّشم س تج 
  38عليم ل  ٱ عزيزل  ٱ تق دير کذال
عاد ٰى قمر قّدر ناه منازل حتّ ل  ٱو
ّشم س لٱ ال  39قديم ل  ٱ ل عر جونٱـک

ر  قمر والل  ٱ کينبغي لها أن تد 
 کلٌّ في فلکنّهار ولٱ لّي ل سابقلٱ

بحون  يٌة لّهم  أنّا حمل نا ا و  40يس 
حون ل  ٱ کفل  ل  ٱ ذرّيّتهم  في   41مش 

بون کوخلق نا لهم ّمن ّمث له ما ير  
وإن نّشأ  نغ رق هم  فال صريخ لهم    42
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مًة ّمنّا إاّل   43وال هم  ينقذون  رح 
 وإذا قيل  44حيٍن إلٰى  ومتاعاً 
م  وما کما بي ن أي ديوا  تّقٱلهم 
وما   45م  تر حمون کم  لعلّ کخل ف

ربّهم  ايات  من   ايةٍ   تأ تيهم ّمن  
وإذا   46عن ها مع رضين وا  انکإاّل 

 قال هللا م  کمّما رزقوا  قيل لهم  أنفق
أنط عم وا  امن للّذين وا  فرکذين لّ ٱ
أط عمه إن  أنتم  إاّل  هللا  لّو  يشا من

ٰى ويقولون مت  47في ضالٍل ّمبيٍن 
د إن ل  ٱ هـٰذا   48نتم  صادقين کوع 

ما ينظرون إاّل صي حًة واحدًة تأ خذهم  
تطيعون   49وهم  يخصّمون  فال يس 

لهم  ير جعون إلٰى  تو صيًة وال   50أه 
 صّور فإذا هم ّمنلٱ ونفخ في

داثْل  ٱ   51هم  ينسلون ربّ إلٰى  ج 



681 

 

يا وي لنا من بعثنا من وا  قال
ذاّمر قدنا  ملٱ ما وعد هـٰ  ن وصدقٰـ رّح 

انت  إاّل صي حًة کإن   52مر سلون ل  ٱ
واحدًة فإذا هم  جميٌع لّدي نا 

ضرون  ٌس ل  ٱفـ  53مح  يو م ال تظ لم نف 
زو ن إاّل ما  نتم  کشي ئاً وال تج 

 جنّةل  ٱ إّن أص حاب  54تع ملون 
هم    55هون کم في شغٍل فايو  ل  ٱ

 کرائْل  ٱى عل وأز واجهم  في ظاللٍ 
هٌة ولهم کلهم  فيها فا  56ؤون کمتّ 

من رّّبٍ اًل سالٌم قو    57ّما يّدعون 
 يو م أيّهال  ٱوا  تازم  ٱو  58رّحيٍم 

رمون ل  ٱ هد  إلي    59مج  م  يا کألم  أع 
ّشي طان لٱوا  دم أن اّل تع بدا  بني

 وأن  60بيٌن م  عدوٌّ مّ کإنّه ل
تقيٌم  هـٰذابدوني ع  ٱ   61صراطٌ ّمس 
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ثيراً أفلم  ک الًّ م  جبکولقد  أضّل من
 جهنّم هـٰذه  62تع قلون وا  ونکت
 لو هاص  ٱ  63نتم  توعدون کتي لّ ٱ
يو م ل  ٱ  64فرون کنتم  تکيو م بما ل  ٱ

تم لّمنا کأف واههم  وتعلٰى  نخ 
هد أر جلهم  بما  وا  انکأي ديهم  وتش 

نا  ولو  نشا  65ون سبکي علٰى  لطمس 
ينهم   فأنّٰى  صّراطلٱوا  تبقس  ٱفـ أع 
ناهم    نشا ولو    66يب صرون   لمسخ 

مضيّاً وا  تطاعس  ٱ انتهم  فماکمعلٰى 
ه کومن  نعّمر ه نن  67وال ير جعون  س 

وما   68خل ق أفال يع قلون ل  ٱ في
ّشع ر وما ينبغي له إن  لٱ علّم ناه

  69ّمبيٌن  نٌ ا قر  ٌر وکهو إاّل ذ
 قو لل  ٱ ان حيّاً ويحقّ کلينذر من 

أنّا و ا  أولم  ير  70افرين کل  ٱى عل
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خلق نا لهم  مّما عملت  أي دينا 
  71ون کأن عاماً فهم  لها مال

وبهم  کوذلّل ناها لهم  فمن ها ر
ولهم  فيها   72لون کومن ها يأ  

  73رون کمنافع ومشارب أفال يش  
لهًة لعلّهم  ا  هللا من دونوا  خذتّ ٱو

تطيعون نص رهم    74ينصرون  ال يس 
ضرون  فال   75وهم  لهم  جنٌد ّمح 

زن قو لهم  إنّا نع لم ما يسرّون  کيح 
نسان ل  ٱ أولم  ير  76وما يع لنون 

أنّا خلق ناه من نّط فٍة فإذا هو 
اًل وضرب لنا مث  77خصيٌم ّمبيٌن 

يي عظام ل  ٱ ونسي خل قه قال من  يح 
ييها  78 وهي رميمٌ  ذي لّ ٱ قل  يح 

قٍ کأنشأها أوّل مرٍّة وهو ب
ّل خل 

 ّشجرلٱ م ّمنکذي جعل للّ ٱ  79عليٌم 
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ضر ناراً فإذا أنتم ّمن ه ْل  ٱ خ 
 ذي خلقلّ ٱ أولي س  80توقدون 

أن  علٰى  ر ض بقادرٍ ْل  ٱو ّسماواتلٱ
لق مث لهم  خاّلقل  ٱ وهوبلٰى  يخ 

إنّما أم ره إذا أراد   81عليم ل  ٱ
  82ون کن  فيکأن  يقول له شي ئاً 
  ّل شي  کوت کذي بيده مللّ ٱ فسب حان

  83وإلي ه تر جعون 

 صافاتلٱ سوره 37 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

راً لٱفـ  1لصّافّات صّفاً ٱو زّاجرات زج 
م  کإّن إله  3راً کتّاليات ذلٱفـ  2

ر ض وما ْل  ٱو ّسماواتلٱ ربّ   4لواحٌد 
 إنّا زيّنّا  5ق مشارل  ٱ بي نهما وربّ 

  6ب کواکل  ٱ ّدن يا بزينةٍ لٱ  ّسمالٱ
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ال   7ّل شي طاٍن ّمارٍد کوحف ظاً ّمن 
لْل  ٱ مإلل  ٱى إل يّسّمعون ويق ذفون ٰى ع 

دحوراً ولهم  عذاٌب   8ّل جانٍب کمن 
خط فة ل  ٱ إاّل من  خطف  9واصٌب 

تف تهم  س  ٱفـ  10فأت بعه شهاٌب ثاقٌب 
خلق نا إنّا  أهم  أشّد خل قاً أم ّمن  
بل  عجب ت   11خلق ناهم ّمن طيٍن اّلزبٍ 

خرون  رون کال يذ  وا  رکوإذا ذ  12ويس 
خرون  ايةً   وإذا رأو ا    13 تس    14يس 

ٌر ّمبيٌن  هـٰذاإن  وا  وقال   15إاّل سح 
نّا تراباً وعظاماً کأئذا مت نا و

 باؤناا أو  16أئنّا لمب عوثون 
داخرون  قل  نعم  وأنتم    17وّلون ْل  ٱ
رٌة واحدٌة فإذا   18 فإنّما هي زج 

يا وي لنا وا  وقال  19هم  ينظرون 
 يو م هـٰذا  20ّدين لٱ يو م هـٰذا
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  21ّذبون کنتم  به تکذي لّ ٱ فص لل  ٱ
وأز واجهم  وا  ذين ظلملّ ٱوا  شرح  ٱ

 هللا من دون  22يع بدون وا  انکوما 
  23جحيم ل  ٱ صراطإلٰى  دوهم  ه  ٱفـ

ئولون وقفوهم  إنّه م  کما ل  24م ّمس 
يو م ل  ٱ بل  هم  25ال تناصرون 
لمون  تس  علٰى  وأق بل بع ضهم    26مس 
م  کإنّ وا  قال  27لون  بع ضٍ يتسا

  28يمين ل  ٱ نتم  تأ توننا عنک
  29مؤ منين وا  ونکبل لّم  توا  قال
م ّمن سل طاٍن بل  کان لنا علي  کوما 

ا فحّق علي ن  30نتم  قو ماً طاغين ک
  31قو ل ربّنا إنّا لذائقون 

وي نا   32نّا غاوين کم  إنّا کفأغ 
ترل  ٱ فإنّهم  يو مئٍذ في ون کعذاب مش 

رمين ل  ٱبـ نف عل کذالکإنّا   33 مج 
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 إذا قيل لهم  الوا  انکإنّهم    34
ت هللا إالّ إلـٰه  ويقولون   35برون کيس 

لهتنا لشاعٍر ا وا  کأئنّا لتار
نوٍن   حّق وصّدقل  ٱبـ  جا بل    36ّمج 

 ا  م  لذائقوکإنّ   37مر سلين ل  ٱ
زو ن إاّل   38ليم ْل  ٱ عذابل  ٱ وما تج 

 هللا إاّل عباد  39نتم  تع ملون کما 
لهم  رز ٌق  کأو لـٰئ  40مخ لصين ل  ٱ

  42رمون که وهم مّ کفوا  41ّمع لوٌم 
سرٍر علٰى   43نّعيم لٱ في جنّات

أ سٍ کيطاف علي هم ب  44ّمتقابلين 
لّذٍة لّلّشاربين   بي ضا  45ّمعيٍن من 
ال فيها غو ٌل وال هم  عن ها   46
طّر ف لٱ وعن دهم  قاصرات  47فون ين ز
  49نوٌن کأنّهّن بي ٌض مّ ک  48عيٌن 

لون  بع ضٍ يتساعلٰى  فأق بل بع ضهم  
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ان لي کقال قائٌل ّمن هم  إنّي   50
 لمن کيقول أئنّ   51قريٌن 

نّا کنا وأئذا مت    52مصّدقين ل  ٱ
  53تراباً وعظاماً أئنّا لمدينون 

طّلع ٱـف  54قال هل  أنتم ّمطّلعون 
 قال  55جحيم ل  ٱ  ه في سواا فر
ولو ال   56دّت لتر دين کإن  ّلّل ٱتـ

ضرين ل  ٱ نت منکنع مة ربّي ل   57مح 
ن بميّتين   إاّل مو تتنا  58أفما نح 

ن بمعّذبين ٰى ولْل  ٱ إّن   59وما نح 
لمث ل   60عظيم ل  ٱ فو زل  ٱ لهو هـٰذا
 کذالأ  61عاملون ل  ٱ فل يع مل هـٰذا

إنّا   62زّقّوم لٱ أم  شجرةاًل خي ٌر نّز
إنّها   63جعل ناها فت نًة لّلظّالمين 

رج في أص ل   64جحيم ل  ٱ شجرٌة تخ 
  65ّشياطين لٱ وس أنّه رکطل عها 
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لون من ها فمالؤون کئافإنّهم  ل
لهم   ثّم إنّ   66بطون ل  ٱ من ها

ثّم إّن   67علي ها لشو باً ّمن  حميٍم 
إنّهم    68جحيم ل  ٱى مر جعهم  لل

 فهم    69هم  ضالّين  باا و ا  أل ف
رعون ا علٰى  ولقد  ضّل   70ثارهم  يه 

ولقد    71وّلين ْل  ٱ ثرکقب لهم  أ
ظر  نٱفـ  72أر سل نا فيهم ّمنذرين 

إاّل   73منذرين ل  ٱ ان عاقبةکي ف ک
ولقد    74مخ لصين ل  ٱ هللا عباد

  75مجيبون ل  ٱ نادانا نوٌح فلنع م
له من عظيم ل  ٱ ر بکل  ٱ ونّجي ناه وأه 

  77باقين ل  ٱم وجعل نا ذرّيّته ه  76
  78خرين ئال  ٱ نا علي ه فيکوتر
  79عالمين ل  ٱ نوحٍ فيعلٰى  سالمٌ 

زي کذالکإنّا  سنين ل  ٱ نج    80مح 
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ثّم   81مؤ منين ل  ٱ إنّه من  عبادنا
رق نا وإّن من   82خرين ئال  ٱ أغ 

ربّه   جا إذ    83شيعته لب راهيم 
إذ  قال ْلبيه   84بقل ٍب سليٍم 

  اً کأئف    85وقو مه ماذا تع بدون 
م کفما ظنّ   86تريدون  هللا لهًة دونا

 فنظر نظ رًة في  87عالمين ل  ٱ بربّ 
  89فقال إنّي سقيٌم   88نّجوم لٱ

برينو ا  فتولّ   إلٰى  فراغ  90 عن ه مد 
ما   91لون کلهتهم  فقال أال تأ  ا
فراغ علي هم    92م  ال تنطقون کل

إلي ه وا  فأق بل  93يمين ل  ٱبـ ضر باً 
قال أتع بدون ما   94يزفّون 
م  وما تع ملون کخلق هللاو  95تن حتون 

له بن ياناً وا  نب  ٱوا  قال  96
وا  فأراد  97جحيم ل  ٱ فأل قوه في
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فلين ْل  ٱ عل ناهمي داً فجکبه    98س 
دين إلٰى  وقال إنّي ذاهبٌ  ربّي سيه 

  100صّالحين لٱ رّب هب  لي من  99
فلّما   101فبّشر ناه بغالٍم حليٍم 

ّسع ي قال يا بنّي إنّي لٱ بلغ معه
ظر  نٱفـ کمنام أنّي أذ بحل  ٱ فيٰى أر

عل  ما ف  ٱ قال يا أبتٰى ماذا تر
 من هللا  شا تؤ مر ستجدني إن

لما وتلّه   102ابرين صّ لٱ فلّما أس 
ونادي ناه أن  يا   103لل جبين 
رّؤ يا لٱ قد  صّدق ت  104إب راهيم 

زي کذالکإنّا  سنين ل  ٱ نج    105مح 
  106مبين ل  ٱ  بالل  ٱ لهو هـٰذاإّن 

نا کوتر  107وفدي ناه بذب حٍ عظيٍم 
علٰى  سالمٌ   108خرين ئال  ٱ علي ه في
ز کذالک  109إب راهيم   ينج 
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سنين ل  ٱ  إنّه من  عبادنا  110مح 
حاق   111مؤ منين ل  ٱ وبّشر ناه بإس 

نا کوبار  112صّالحين لٱ نبيّاً ّمن
حاق ومن ذرّيّتهما ٰى علي ه وعل إس 

سٌن وظالٌم لّنف سه مبيٌن    113مح 
  114وهارون موسٰى علٰى  ولقد  مننّا

 ر بکل  ٱ ونّجي ناهما وقو مهما من
 هموا  انکم  فونصر ناه  115عظيم ل  ٱ
 همااتي نا و  116غالبين ل  ٱ
تبين ل  ٱ تابکل  ٱ  وهدي ناهما  117مس 
تقيم ل  ٱ صّراطلٱ نا کوتر  118مس 

 سالمٌ   119خرين ئال  ٱ علي هما في
 کذالکإنّا   120وهارون موسٰى علٰى 
زي سنين ل  ٱ نج  إنّهما من    121مح 

وإّن إل ياس   122مؤ منين ل  ٱ عبادنا
إذ  قال لقو مه   123مر سلين ل  ٱ لمن
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عون بع    124أال تتّقون  اًل أتد 
سن  هللا  125خالقين ل  ٱ وتذرون أح 

  126وّلين ْل  ٱ مکبائا  م  وربّ کربّ 
ضرون کف إاّل   127ّذبوه فإنّهم  لمح 

نا کوتر  128مخ لصين ل  ٱ هللا عباد
علٰى  سالمٌ   129خرين ئال  ٱ علي ه في

زي کذالکإنّا   130إل  ياسين   نج 
سنين ل  ٱ  إنّه من  عبادنا  131مح 
 وإّن لوطاً لّمن  132مؤ منين ل  ٱ
له   133مر سلين ل  ٱ إذ  نّجي ناه وأه 

معين   إاّل عجوزاً في  134أج 
 ثّم دّمر نا  135غابرين ل  ٱ
م  لتمرّون کوإنّ   136خرين ئال  ٱ

للّي ل أفال ٱبـو  137علي هم ّمص بحين 
 وإّن يونس لمن  138تع قلون 

 کفل  ل  ٱى إل إذ  أبق  139لين مر سل  ٱ
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حون ل  ٱ  ان منکفساهم ف  140مش 
حوت ل  ٱ تقمهل  ٱفـ  141مد حضين ل  ٱ

 ان منکفلو ال أنّه   142وهو مليٌم 
إلٰى  للبث في بط نه  143مسبّحين ل  ٱ

  عرال  ٱبـ فنبذ ناه  144يو م يب عثون 
وأنبت نا علي ه   145وهو سقيٌم 

 ناهوأر سل    146شجرًة ّمن يق طيٍن 
  147مئة أل ٍف أو  يزيدون إلٰى 

  148حيٍن إلٰى  فمتّع ناهم  وا  منئاف
 بنات ولهمل  ٱ کتف تهم  ألربّ س  ٱفـ
ة کمالئل  ٱ أم  خلق نا  149بنون ل  ٱ

أال إنّهم   150إناثاً وهم  شاهدون 
 هللا ولد  151هم  ليقولون کّمن  إف  

ى أص طف  152اذبون کوإنّهم  ل
م  کما ل  153بنين ل  ٱى عل بناتل  ٱ
  155رون کأفال تذ  154مون کي ف تح  ک
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وا  فأ ت  156م  سل طاٌن ّمبيٌن کأم  ل
  157نتم  صادقين کم  إن کتابکب

جنّة نسباً ل  ٱ بي نه وبي نوا  وجعل
ضرون ل  ٱ ولقد  علمت جنّة إنّهم  لمح 

  159عّما يصفون  هللا سب حان  158
لصين ل  ٱ هللا إاّل عباد  م  کفإنّ   160مخ 

ما أنتم  علي ه   161وما تع بدون 
 إاّل من  هو صال  162بفاتنين 

وما منّا إاّل له مقاٌم   163جحيم ل  ٱ
ن  164ّمع لوٌم  صّافّون لٱ وإنّا لنح 

ن  165   166مسبّحون ل  ٱ وإنّا لنح 
و  أّن ل  167ليقولون وا  انکوإن  

نّا کل  168وّلين ْل  ٱ راً ّمنکعندنا ذ
لصيل  ٱ هللا عباد به وا  فرکف  169ن مخ 

ولقد  سبقت    170فسو ف يع لمون 
  171مر سلين ل  ٱ لمتنا لعبادناک



696 

 

وإّن   172منصورون ل  ٱ إنّهم  لهم
فتوّل   173غالبون ل  ٱ جندنا لهم
وأب صر هم  فسو ف   174حيٍن ٰى عن هم  حتّ 
تع جلون   175يب صرون  أفبعذابنا يس 

  فسا فإذا نزل بساحتهم    176
وتوّل عن هم    177رين منذل  ٱ صباح
وأب صر  فسو ف يب صرون   178حيٍن ٰى حتّ 

عزّة عّما ل  ٱ ربّ  کسب حان ربّ   179
مر سلين ل  ٱى عل وسالمٌ   180يصفون 

  182عالمين ل  ٱ حم د ّلّل ربّ ل  ٱو  181

 سوره ص 38 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 بل  1ر کذّ لٱ ذي ان قر  ل  ٱو ص
م  ک  2وشقاقٍ  في عزّةٍ وا  فرکذين لّ ٱ

ل و ا  نا من قب لهم ّمن قر ٍن فنادکأه 
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 جا أنوا  وعجب  3والت حين مناصٍ 
 هـٰذاافرون کل  ٱ هم ّمنذٌر ّمن هم  وقال

إلـٰهاً لهة ئال  ٱ أجعل  4ّذاٌب کساحٌر 
  5عجاٌب   لشي   هـٰذاواحداً إّن 

وا  شم  ٱ مأل من هم  أنل  ٱ طلقنٱو
  لشي   ذاهٰـ م  إّن کلهتا علٰى وا  برص  ٱو

 ملّةل  ٱ فيبهـٰذا ما سمع نا   6يراد 
  7تالٌق خ  ٱ إالّ  هـٰذاخرة إن  ئال  ٱ

ر من بي ننا بل  کذّ لٱ أأنزل علي ه
وا  ري بل  لّما يذوقکّمن ذ کهم  في ش
مة   8عذاب  أم  عندهم  خزائن رح 

أم  لهم   9وّهاب ل  ٱ عزيزل  ٱ کربّ 
ر ض وما بي نهما ْل  ٱو ّسماواتلٱ کّمل  

باب ْل  ٱ فيوا  تقفل ير   جنٌد ّما   10س 
زوٌم ّمن کهنال زاب ْل  ٱ مه  ّذبت  ک  11ح 

 قب لهم  قو م نوحٍ وعاٌد وفر عو ن ذو
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وثمود وقو م لوٍط   12و تاد ْل  ٱ
زاب ْل  ٱ کأو لـٰئ ةکي  ْل  ٱ وأص حاب   13ح 

  14رّسل فحّق عقاب لٱ ّذبکلٌّ إاّل کإن 
ا إاّل صي حًة واحدًة مّ   هـٰؤال وما ينظر

ربّنا وا  وقال  15لها من فواقٍ 
 16حساب ل  ٱ عّجل لّنا قطّنا قب ل يو م

ر  کذ  ٱو ما يقولونعلٰى  بر  ص  ٱ 
ي د إنّه أوّاٌب ْل  ٱ عب دنا داوود ذا

نل  ٱ إنّا سّخر نا  17  جبال معه يسبّح 
راق ل  ٱو عشيّ ل  ٱبـ طّي ر لٱو  18ش 

شورًة  وشدد نا   19لٌّ لّه أوّاٌب کمح 
 مة وفص لکحل  ٱ هي ناات ه وکمل  
خص م ل  ٱ نبأ کوهل  أتا  20خطاب ل  ٱ

راب ل  ٱوا  إذ  تسوّر وا  إذ  دخل  21مح 
ال وا  داوود ففزع من هم  قالعلٰى 

ضٍ علٰى  بع ضناٰى تخف  خص مان بغ  بع 
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طط  ل  ٱبـ م بي نناکح  ٱفـ  حّق وال تش 
إّن   22صّراط لٱ  سواإلٰى  دناه  ٱو

عون  هـٰذا ٌع وتس  نع جًة ولي أخي له تس 
فل نيها وعزّني کنع جٌة واحدٌة فقال أ

 کقال لقد  ظلم  23خطاب ل  ٱ في
جه وإّن نعاإلٰى  کبسؤال نع جت

 ليب غي بع ضهم    خلطال  ٱ ثيراً ّمنک
وا  وعملوا  امن ذين لّ ٱ بع ضٍ إالّ علٰى 

صّالحات وقليٌل ّما هم  وظّن داوود لٱ
تغ فر ربّه وخرّ س  ٱفـ أنّما فتنّاه

 کذالفغفر نا له   24 وأنابعاً کرا
ن مٰى وإّن له عندنا لزل ف بٍ ئاوحس 

خليفًة  کيا داوود إنّا جعل نا  25
حّق ل  ٱبـ نّاسلٱ م بي نکح  ٱفـ ر ضْل  ٱ في

 هللا عن سبيل کفيضلّ ٰى هول  ٱ وال تتّبع
لهم   هللا ذين يضلّون عن سبيللّ ٱ إنّ 
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حساب ل  ٱ يو موا  عذاٌب شديٌد بما نس
ر ض وما ْل  ٱو  ّسمالٱ اوما خلق ن  26

ذين لّ ٱ ظنّ  کذالاًل بي نهما باط
نّار لٱ منوا  فرکفوي ٌل لّلّذين وا  فرک

عل  27 وا  امن ذين لّ ٱ أم  نج 
 مف سدين فيل  ٱـک صّالحاتلٱوا  وعمل

علْل  ٱ فّجار ل  ٱـک متّقينل  ٱ ر ض أم  نج 
 کمبار کتاٌب أنزل ناه إلي  ک  28

وا  لر أو  کوليتذ اياته وا  لّيّدبّر
ووهب نا لداوود   29ل باب ْل  ٱ

  30عب د إنّه أوّاٌب ل  ٱ سلي مان نع م
 صّافناتلٱ عشيّ ل  ٱبـ إذ  عرض علي ه

بب ت حبّ   31جياد ل  ٱ  فقال إنّي أح 
 توارت  ٰى ر ربّي حتّ کخي ر عن ذل  ٱ
ردّوها علّي فطفق   32حجاب ل  ٱبـ

حاً  ناق ْل  ٱو ّسوقلٱبـ مس  ولقد    33ع 
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ر سيّه کعلٰى  ل قي نافتنّا سلي مان وأ
فر  غ  ٱ قال ربّ   34جسداً ثّم أناب 
اً اّل ينبغي ْلحٍد ّمن  کلي وهب  لي مل  

فسّخر نا   35وّهاب ل  ٱ أنت کبع دي إنّ 
ري بأم ره رخالٱ له حي ث   رّيح تج 

  ّل بنّاکّشياطين لٱو  36أصاب 
 خرين مقرّنين فيا و  37وغوّاصٍ 

نن  م  ٱفـ عطاؤنا هـٰذا  38ص فاد ْل  ٱ
وإّن له   39بغي ر حسابٍ  کأو  أم س

ن مٰى عندنا لزل ف   40بٍ ئاوحس 
ربّه ٰى ر  عب دنا أيّوب إذ  نادکذ  ٱو

  41ّشي طان بنص ٍب وعذابٍ لٱ أنّي مّسني
لکر  ٱ مغ تسٌل بارٌد  هـٰذا کض  برج 

له   42وشراٌب  ووهب نا له أه 
مًة ّمنّا وذ ٰى رکومث لهم ّمعهم  رح 

 ضغ ثاً  کوخذ  بيد  43اب ل بْل  ٱ ْلو لي
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ناه ض  ٱفـ نث  إنّا وجد  رب بّه وال تح 
  44عب د إنّه أوّاٌب ل  ٱ صابراً نع م

حاق کذ  ٱو ر  عبادنا إب راهيم وإس 
  45ب صار ْل  ٱو ي ديْل  ٱ ويع قوب أو لي

لص ناهم بخالصٍة ذ ّدار لٱى رکإنّا أخ 
 مص طفي نل  ٱ وإنّهم  عندنا لمن  46
يار ْل  ٱ ماعيل ر  کذ  ٱو  47خ   إس 
يار ْل  ٱ لٌّ ّمنکف ل وکل  ٱ يسع وذال  ٱو خ 
ن کذ هـٰذا  48 ٌر وإّن لل متّقين لحس 
ٍن ّمفتّحًة لّهم  49بٍ ئام  جنّات عد 
عون کمتّ   50ب واب ْل  ٱ ئين فيها يد 

  51ثيرٍة وشرابٍ کهٍة کفيها بفا
  52طّر ف أت راٌب لٱ وعندهم  قاصرات

  53حساب ل  ٱ ما توعدون ليو م هـٰذا
  54لرز قنا ما له من نّفاٍد  هـٰذاإّن 
  55بٍ ئاوإّن للطّاغين لشرّ م هـٰذا
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  56مهاد ل  ٱ جهنّم يص لو نها فبئ س
 و  57فل يذوقوه حميٌم وغّساٌق  هـٰذا

فو ٌج  هـٰذا  58له أز واٌج کخر من شا
م  ال مر حباً بهم  إنّهم  کّمق تحٌم ّمع

بل  أنتم  وا  قال  59نّار لٱوا  صال
م  أنتم  قّدم تموه لنا کمر حباً ب ال

ربّنا من وا  قال  60قرار ل  ٱ فبئ س
 فزد ه عذاباً ضع فاً في هـٰذاقّدم لنا 

ٰى ما لنا ال نروا  وقال  61نّار لٱ
رار ْل  ٱ نّا نعّدهم ّمنکاًل رجا   62ش 

ريّاً أم  زاغت  عن هم ناهم  سخ   أتّخذ 
لحقٌّ تخاصم  کذالإّن   63ب صار ْل  ٱ

ل منذٌر أنا   قل  إنّما  64نّار لٱ أه 
ٍه وما من   قّهار ل  ٱ واحدل  ٱ هللا إالّ إلـٰ

ر ض وما ْل  ٱو ّسماواتلٱ ربّ   65
قل  هو   66غّفار ل  ٱ عزيزل  ٱ بي نهما
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 عظيٌم 
ٌ
أنتم  عن ه مع رضون   67نبأ
 مإلل  ٱبـ ان لي من  عل مٍ کما   68
لْل  ٱ تصمون ٰى ع  ٰى إن يوح  69إذ  يخ 

  70نذيٌر ّمبيٌن أنا   ماإلّي إاّل أنّ 
ة إنّي خالٌق کلل مالئ کإذ  قال ربّ 

فإذا سوّي ته   71بشراً من طيٍن 
ت فيه من رّوحي فقع له وا  ونفخ 

لّهم  کة کمالئل  ٱ فسجد  72ساجدين 
معون  ان کبر وکتس  ٱ إاّل إب ليس  73أج 

قال يا إب ليس   74افرين کل  ٱ من
جد لما خلق ت بيدّي  کما منع أن تس 

  75عالين ل  ٱ نت منکبر ت أم  کتأس  
خي ٌر ّمن ه خلق تني من نّاٍر أنا   قال

رج  خ  ٱفـ قال  76وخلق ته من طيٍن 
 کوإّن علي    77رجيٌم  کمن ها فإنّ 

قال رّب   78ّدين لٱ يو مإلٰى  لع نتي
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قال   79يو م يب عثون إلٰى  فأنظر ني
 يو مإلٰى   80منظرين ل  ٱ من کفإنّ 
 کقال فبعزّت  81م مع لول  ٱ وق تل  ٱ

معين  وينّهم  أج   کإاّل عباد  82ْلغ 
لصين ل  ٱ من هم  حقّ ل  ٱفـ قال  83مخ 

 کْلم ألّن جهنّم من  84حّق أقول ل  ٱو
معين  کومّمن تبع قل    85من هم  أج 
أل ٍر وماکما أس  أنا   م  علي ه من  أج 

ٌر کإن  هو إاّل ذ  86لّفين کمتل  ٱ من
نبأه بع د ولتع لمّن   87لّل عالمين 

  88حيٍن 

 زمرلٱ سوره 39 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 
 عزيزل  ٱ هللا تاب منکل  ٱ يلتن ز
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 کإنّا أنزل نا إلي    1يم کحل  ٱ
لصاً لّه هللا بدع  ٱفـ حقّ ل  ٱبـ تابکل  ٱ  مخ 
 خالصل  ٱ ّدينلٱ أال ّللّ   2ّدين لٱ
  من دونه أو لياوا  خذتّ ٱ ذينلّ ٱو

 هللاى إل بوناما نع بدهم  إاّل ليقرّ 
م بي نهم  في ما هم  کيح   هللا إنّ ٰى زل ف

تلفون إنّ  دي من  هو  هللا فيه يخ  ال يه 
أن  يتّخذ  هللا لو  أراد  3ّفاٌر کاذٌب ک

لق ما يشاٰى ص طفٱلّـولداً    مّما يخ 
  4قّهار ل  ٱ واحدل  ٱ هللا سب حانه هو

 وّرکحّق يل  ٱبـ ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ خلق
 نّهارلٱ وّرکنّهار ويلٱى عل لّي للٱ
لٌّ کقمر ل  ٱو ّشم سلٱ لّي ل وسّخرلٱى عل

ري ْلجٍل مسمًّى أال هو  عزيزل  ٱ يج 
سٍ واحدٍة کخلق  5غّفار ل  ٱ م ّمن نّف 

 م ّمنکزو جها وأنزل ل ثّم جعل من ها
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لقْل  ٱ م  في کن عام ثمانية أز واجٍ يخ 
م  خل قاً من بع د خل قٍ کبطون أّمهات

 م  لهکربّ  هللام کالذ في ظلماتٍ ثالثٍ 
تص رفون فأنّٰى  إاّل هوإلـٰه  ال کمل  ل  ٱ
م  وال کغنيٌّ عن هللا فإنّ وا  فرکإن ت  6
وا  رکف ر وإن تش  کل  ٱ لعبادهر ضٰى ي

رکير ضه ل ٰى م  وال تزر وازرٌة وز ر أخ 
م بما کم  فينبّئکم ّمر جعکربّ إلٰى  ثمّ 
 نتم  تع ملون إنّه عليٌم بذاتک
نسان ضرٌّ ل  ٱ مسّ  وإذا  7صّدور لٱ

دعا ربّه منيباً إلي ه ثّم إذا خوّله 
مًة ّمن ه نسي ما  عوکنع  إلي ه  ا  ان يد 

من قب ل وجعل ّلّل أنداداً لّيضّل عن 
 کإنّ اًل قلي کف رکسبيله قل  تمتّع  ب

  أّمن  هو قانتٌ   8نّار لٱ من  أص حاب
ذرلٱ  ناا  لّي ل ساجداً وقائماً يح 
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مة ربّه قل  هل  رح   ا  خرة وير جوئال  ٱ
توي ذين ال لّ ٱو ذين يع لمونلّ ٱ يس 

ل باب ْل  ٱوا  ر أو لکيع لمون إنّما يتذ
وا  امن ذين لّ ٱ قل  يا عباد  9
سنکربّ وا  قتّ ٱ  هـٰذهفي وا  م  للّذين أح 
واسعٌة إنّما  هللا ّدن يا حسنٌة وأر ضلٱ

رهم بغي ر حسابٍ لٱى يوفّ  صّابرون أج 
بدقل  إنّي أمر ت أن    10  هللا أع 

لصاً لّه وأمر ت ْلن    11ّدين لٱ مخ 
لمين ل  ٱ ون أوّلکأ قل  إنّي   12مس 

أخاف إن  عصي ت ربّي عذاب يو ٍم عظيٍم 
لصاً لّه ديني  هللا قل  13 بد مخ  أع 
ما شئ تم ّمن دونه وا  بدع  ٱفـ  14

وا  ذين خسرلّ ٱ خاسرينل  ٱ قل  إنّ 
ليهم  يو م قيامة أال ل  ٱ أنفسهم  وأه 

رانل  ٱ هو کذال لهم   15مبين ل  ٱ خس 
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نّار ومن لٱ ّمن فو قهم  ظلٌل ّمن
تهم  ظلٌل  به  هللا يخوّف کذالتح 

  16قون تّ ٱفـ عباده يا عباد
طّاغوت أن لٱوا  تنبج  ٱ ذينلّ ٱو

 لهم هللاى إلوا  يع بدوها وأناب
رل  ٱ ذين لّ ٱ  17فبّشر  عباد ٰى بش 

تمعون سنهل  ٱ يس   قو ل فيتّبعون أح 
 کأو لـٰئو هللا ذين هداهملّ ٱ کأو لـٰئ

أفمن  حّق   18ل باب ْل  ٱوا  هم  أو ل
عذاب أفأنت تنقذ من ل  ٱ لمةکعلي ه 

تّقو ا  ٱ ذينلّ ٱن کلٰـ   19نّار لٱ في
ربّهم  لهم  غرٌف ّمن فو قها غرٌف 

تها ري من تح  دْل  ٱ ّمب نيٌّة تج   ن هار وع 
لف هللا ألم  تر   20ميعاد ل  ٱ هللا ال يخ 
ه کفسل  ما  ّسمالٱ أنزل من هللا أنّ 

رج به زر عاً ْل  ٱ ينابيع في ر ض ثّم يخ 
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تلفاً أل وانه ثّم يهيج فتراه  ّمخ 
عله حطاماً إّن في  مص فرّاً ثّم يج 

  21ل باب ْل  ٱ ْلو ليٰى رکلذ کذال
الم فهو هللا أفمن شرح س  ره لإل  علٰى  صد 

نوٍر ّمن رّبّه فوي ٌل لّل قاسية قلوبهم 
  22في ضالٍل مبيٍن  کأو لـٰئ هللا رکّمن ذ

سن هللا تاباً کحديث ل  ٱ نزّل أح 
 ّمتشابهاً ّمثاني تق شعرّ من ه جلود

شو ن ربّهم  ثّم تلين لّ ٱ ذين يخ 
 کذال هللا رکذإلٰى  جلودهم  وقلوبهم  

دي به من  يشا هللاى هد ومن   يه 
أفمن   23فما له من  هاٍد  هللا يض لل  

هه سو  يو معذاب ل  ٱ  يتّقي بوج 
ما وا  قيامة وقيل للظّالمين ذوقل  ٱ
ذين من لّ ٱ ّذبک  24سبون کنتم  تک

عذاب من  حي ث ال ل  ٱم قب لهم  فأتاه



711 

 

عرون   خز ي فيل  ٱ هللا فأذاقهم  25يش 
خرة ئال  ٱ ّدن يا ولعذابلٱ حياةل  ٱ
ولقد    26يع لمون وا  انکبر لو  کأ

من  ان قر  ل  ٱ هـٰذاضرب نا للنّاس في 
ناً ا قر    27رون کعلّهم  يتذّل مثٍل لّ ک

عربيّاً غي ر ذي عوجٍ لّعلّهم  يتّقون 
  اکفيه شراًل رّجاًل مث هللا ضرب  28

سلماً لّرجٍل هل  اًل سون ورجکمتشا
تويان مث ثرهم  کحم د ّلّل بل  أل  ٱاًل يس 
ميٌّت وإنّهم  کإنّ   29ال يع لمون 

قيامة ل  ٱ م  يو مکثّم إنّ   30ّميّتون 
تصمون م  تکعند ربّ  فمن  أظ لم   31خ 
ق إذ  لٱبـ ّذبکو هللاى عل ذبکمّمن   صّد 
ه ألي س في جهنّم مث ًوى  جا
ق لٱبـ  جا ذيلّ ٱو  32افرين کلّل   صّد 

  33متّقون ل  ٱ هم کأو لـٰئ وصّدق به
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 کذالون عند ربّهم   لهم ّما يشا
سنين ل  ٱ  جزا عن هم   هللا ّفرکلي  34مح 
وأ زيهوا  ذي عمللّ ٱ أس  رهم ويج  م  أج 
سن   35يع ملون وا  انکذي لّ ٱ بأح 
 کاٍف عب ده ويخوّفونکب هللا ألي س

فما  هللا ذين من دونه ومن يض لللّ ٱبـ
د  36له من  هاٍد  فما  هللا ومن يه 

 بعزيٍز ذي هللا له من ّمضّلٍ ألي س
 ولئن سأل تهم ّمن  خلق  37تقاٍم نٱ
قل   هللا ر ض ليقولنّ ْل  ٱو ّسماواتلٱ

عون من دونأفرأي ت إن   هللا م ّما تد 
اشفات ضرّه کبضرٍّ هل  هّن  هللا أرادني

مٍة هل  هّن مم س ات کأو  أرادني برح 
بي مته قل  حس   لکعلي ه يتو هللا رح 

وا  ملع  ٱ قل  يا قو م  38لون کمتول  ٱ
م  إنّي عامٌل فسو ف کانتکمعلٰى 
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زيه   39تع لمون  من يأ تيه عذاٌب يخ 
إنّا   40ّمقيٌم ويحّل علي ه عذاٌب 

حّق ل  ٱبـ تاب للنّاسکل  ٱ کأنزل نا علي  
فلنف سه ومن ضّل فإنّما ٰى تده  ٱ فمن

يٍل کيضّل علي ها وما أنت علي هم بو
 نفس حين مو تهاْل  ٱى يتوفّ  هللا  41
 کتي لم  تمت  في منامها فيم سلّ ٱو
 مو ت وير سلل  ٱ علي هاقضٰى تي لّ ٱ
رْل  ٱ  کذالفي إّن  أجٍل مسمًّىإلٰى ٰى خ 

 أم  42رون کلّقو ٍم يتفلئاياتٍ 
قل  أولو    شفعا هللا من دونوا  خذتّ ٱ
ون شي ئاً وال يع قلون کال يم لوا  انک

 کّشفاعة جميعاً لّه مل  لٱ قل ّللّّ   43
ر ض ثّم إلي ه تر جعون ْل  ٱو ّسماواتلٱ

ده هللا رکوإذا ذ  44 مأزّت  ش  ٱ وح 
خرة ئال  ٱبـ ذين ال يؤ منونلّ ٱ قلوب
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ذين من دونه إذا هم  لّ ٱ رکوإذا ذ
تب شرون   ّم فاطرالله قل  45يس 

 غي بل  ٱ ر ض عالمْل  ٱو ّسماواتلٱ
في  کم بي ن عبادکّشهادة أنت تح  لٱو

تلفون وا  انکما  ولو    46فيه يخ 
ر ض ْل  ٱ ما فيوا  أّن للّذين ظلم

به من و ا  تدف  ٱلـ جميعاً ومث له معه
دا قيامة وبل  ٱ عذاب يو مل  ٱ  سو

تسبون وا  ونکما لم  ي هللا لهم ّمن يح 
وا  سبکوبدا لهم  سيّئات ما   47

زئون وا  انکوحاق بهم ّما  ته  به يس 
نسان ضرٌّ دعانا ثّم ل  ٱ فإذا مسّ   48

مًة ّمنّا قال إنّما  إذا خوّل ناه نع 
 نّ کولٰـ عل ٍم بل  هي فت نٌة علٰى  أوتيته

 قد  قالها  49ثرهم  ال يع لمون کأ
نذلّ ٱ عن هم ٰى ين من قب لهم  فما أغ 
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فأصابهم    50سبون کيوا  انکّما 
 من  وا  ذين ظلملّ ٱووا  سبکسيّئات ما 

وا  سبکسيصيبهم  سيّئات ما   هـٰؤال
وا  أولم  يع لم  51وما هم بمع جزين 

  رّز ق لمن يشالٱ يب سط هللا أنّ 
لّقو ٍم لئاياتٍ  کذالإّن في  ويق در

ذين لّ ٱ ديقل  يا عبا  52يؤ منون 
رف من وا  أنفسهم  ال تق نطعلٰى وا  أس 
مة ّذنوب جميعاً لٱ يغ فر هللا إنّ  هللا رّح 

  53رّحيم لٱ غفورل  ٱ إنّه هو
لمکربّ إلٰى وا  وأنيب له من وا  م  وأس 

عذاب ثّم ال ل  ٱ مکقب ل أن يأ تي
سن ما وا  بعتّ ٱو  54تنصرون  أح 

م ّمن قب ل أن کم ّمن رّبّ کأنزل إلي  
ذاب بغ تًة وأنتم  ال ل عٱ مکيأ تي

عرون  ٌس يا   55تش  أن تقول نف 
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رت  هللا ما فرّطت في جنبٰى علٰى حس 
أو    56ّساخرين لٱ نت لمنکوإن 

 نت منکهداني ل هللا تقول لو  أنّ 
ى أو  تقول حين تر  57متّقين ل  ٱ
 ون منکرًّة فأکعذاب لو  أّن لي ل  ٱ
سنين ل  ٱ   کت   جا قد  بلٰى   58مح 

نت کبر ت وکتس  ٱو ّذب ت بهاکفاياتي 
قيامة ل  ٱ ويو م  59افرين کل  ٱ من
وجوههم  هللاى عل ذبوا  کذين لّ ٱى تر

ودٌّة ألي س في جهنّم مث ًوى  ّمس 
 ذينلّ ٱ هللا وينّجي  60بّرين کلّل مت

  ّسولٱ بمفازتهم  ال يمّسهمتّقو ا  ٱ
زنون    ّل شي  کخالق  هللا  61وال هم  يح 

له   62يٌل کو  ّل شي  کعلٰى  وهو
ذين لّ ٱو ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ مقاليد

 هم کأو لـٰئ هللا ياتئابوا  فرک
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 هللا قل  أفغي ر  63خاسرون ل  ٱ
بد أيّها   64جاهلون ل  ٱ تأ مرونّي أع 

ذين من  لّ ٱى وإل کولقد  أوحي إلي  
بطّن عملکرش  أ لئن   کقب ل  کت ليح 
 هللا بل  65خاسرين ل  ٱ ونّن منکولت
وما   66رين کّشالٱ نن مّ کبد  وع  ٱفـ

ره هللاوا  قدر ر ض جميعاً ْل  ٱو حّق قد 
ّسماوات لٱو قيامةل  ٱ قب ضته يو م

ٰى مط ويّاٌت بيمينه سب حانه وتعال
ر صّور لٱ ونفخ في  67ون کعّما يش 

 ّسماوات ومن فيلٱ فصعق من في
ثّم نفخ فيه  هللا  شا ر ض إاّل منْل  ٱ

ر   68فإذا هم قياٌم ينظرون ٰى أخ 
 ر ض بنور ربّها ووضعْل  ٱ رقتش  أو
  ّشهدالٱو نّبيّينلٱبـ  تاب وجيکل  ٱ

حّق وهم  ال يظ لمون ل  ٱبـ وقضي بي نهم
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سٍ ّما عملت  وهو کووفّيت    69 ّل نف 
لم بما يف علون  ذين لّ ٱ وسيق  70أع 

إذا ٰى جهنّم زمراً حتّ إلٰى وا  فرک
جاؤوها فتحت  أب وابها وقال لهم  

م  کرسٌل ّمن م  کخزنتها ألم  يأ ت
م  کربّ  ايات م  کيت لون علي  
وا  قال هـٰذام  کيو م  م  لقاکوينذرون

ى عل عذابل  ٱ لمةکحّقت   ن  کولٰـ بلٰى 
أب واب وا  خلد  ٱ قيل  71افرين کل  ٱ

ى جهنّم خالدين فيها فبئ س مث و
تّقو ا  ٱ ذينلّ ٱ وسيق  72بّرين کمتل  ٱ

إذا ٰى جنّة زمراً حتّ ل  ٱى إل ربّهم  
ا وفتحت  أب وابها وقال لهم  جاؤوه

خلوها د  ٱفـ م  طب تم  کخزنتها سالٌم علي  
ذي لّ ٱ حم د ّللّ ل  ٱوا  وقال  73خالدين 

ده وأو رثنا ر ض نتبوّأ ْل  ٱ صدقنا وع 
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ر  نشا جنّة حي ثل  ٱ من  فنع م أج 
ة کمالئل  ٱى وتر  74عاملين ل  ٱ

عر ش يسبّحون بحم د ل  ٱ حافّين من  حو ل
 حّق وقيلل  ٱبـ نهمربّهم  وقضي بي  

  75عالمين ل  ٱ حم د ّلّل ربّ ل  ٱ

 سوره غافر 40 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 عزيزل  ٱ هللا تاب منکل  ٱ يلتن ز  1حم 
 ّذنب وقابللٱ غافر  2عليم ل  ٱ
 طّو ل اللٱ عقاب ذيل  ٱ تّو ب شديدلٱ

ما   3مصير ل  ٱ إاّل هو إلي هإلـٰه 
ين ذلّ ٱ إالّ  هللا ايات في  يجادل

بالد ل  ٱ تقلّبهم  في کفال يغ رر  وا  فرک
زاب ْل  ٱو ّذبت  قب لهم  قو م نوحٍ ک  4 ح 

ّل أّمٍة برسولهم  کمن بع دهم  وهّمت  
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باطل ل  ٱبـوا  ليأ خذوه وجادل
حض تهم  فل  ٱ بهوا  ليد  ي ف کحّق فأخذ 

 کربّ لمة کحّقت   کذالکو  5ان عقاب ک
 أنّهم  أص حابوا  فرکذين لّ ٱى عل
ملونلّ ٱ  6نّار لٱ عر ش ل  ٱ ذين يح 

ومن  حو له يسبّحون بحم د ربّهم  
تغ فرون للّذين   ويؤ منون به ويس 

مًة   ّل شي  کربّنا وسع ت وا  امن رّح 
وا  فر  للّذين تابغ  ٱفـ وعل ماً 

جحيم ل  ٱ وقهم  عذاب کسبيلوا  بعتّ ٱو
نٍ   7 تي لّ ٱ ربّنا وأد خل هم  جنّات عد 

هم  بائا  وعدتّهم ومن صلح من  
 أنت کوأز واجهم  وذرّيّاتهم  إنّ 

ّسيّئات لٱ وقهم  8يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ
ّسيّئات يو مئٍذ فقد  رحم ته لٱ ومن تق

 إنّ   9عظيم ل  ٱ فو زل  ٱ هو کذالو
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بر کأ هللا ينادو ن لمق توا  فرکذين لّ ٱ
عو نکم  أنفسکمن ّمق ت ى إل م  إذ  تد 

ربّنا وا  قال  10فرون کيمان فتل  ٱ
يي تناث  ٱ أمتّنا  نتي نث  ٱ نتي ن وأح 

خروجٍ إلٰى  ترف نا بذنوبنا فهل  ع  ٱفـ
 بأنّه إذا دعيم کذال  11ّمن سبيٍل 

ده  هللا رکوح  به  کفر تم  وإن يش 
بير کل  ٱ عليّ ل  ٱ م ّللّ کحل  ٱفـوا  تؤ من
وينزّل  اياته  م  کذي يريلّ ٱ هو  12
ر إاّل کرز قاً وما يتذ  ّسمالٱ م ّمنکل

لصين  هللاوا  عد  ٱفـ  13من ينيب  مخ 
  14افرون کل  ٱ رهکّدين ولو  لٱ له

 عر ش يل قيل  ٱ ّدرجات ذولٱ رفيع
من    من يشاعلٰى  رّوح من  أم رهلٱ

يو م   15تاّلق لٱ عباده لينذر يو م
ف   من هم  شي   هللاى علٰى هم بارزون ال يخ 
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 واحدل  ٱ يو م ّللّ ل  ٱ کمل  ل  ٱ لّمن
زل  ٱ  16قّهار ل  ٱ سٍ کٰى يو م تج  ّل نف 

 سريع هللا يو م إنّ ل  ٱ سبت  ال ظل مکبما 
زفة ئال  ٱ وأنذر هم  يو م  17حساب ل  ٱ
اظمين کحناجر ل  ٱى قلوب لدل  ٱ إذ

ما للظّالمين من  حميٍم وال شفيعٍ 
ين وما ْل  ٱ يع لم خائنة  18يطاع  ع 
في  حقّ ل  ٱبـ يق ضي هللاو  19صّدور لٱ تخ 

عون من دونه ال يق ضون لّ ٱو ذين يد 
  20بصير ل  ٱ ّسميعلٱ هو هللا إنّ   شي  ب

وا  ر ض فينظرْل  ٱ فيوا  أو لم  يسير
من وا  انکذين لّ ٱ ان عاقبةکي ف ک

 و هم  أشّد من هم  قوّةً وا  انکقب لهم  
 هللا ر ض فأخذهمْل  ٱ ثاراً فيا

من  هللا ان لهم ّمنکبذنوبهم  وما 
انت تّأ تيهم  کبأنّهم   کذال  21واقٍ 
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 فأخذهموا  فرکنات فبيّ ل  ٱبـ رسلهم
ولقد    22عقاب ل  ٱ إنّه قويٌّ شديد هللا

وسل طاٍن بئاياتنا  موسىٰ أر سل نا 
فر عو ن وهامان إلٰى   23ّمبيٍن 

  24ّذاٌب کساحٌر وا  وقارون فقال
حّق من  عندنا ل  ٱبـ هم جا فلّما
 ذين لّ ٱ  أب ناوا  تلق  ٱوا  قال
يس  ٱو معهوا  امن هم  وما  نساوا  تح 

وقال   25افرين إاّل في ضالٍل کل  ٱ ي دک
ع موسٰى فر عو ن ذروني أق تل   ول يد 

م  أو  کربّه إنّي أخاف أن يبّدل دين
  26فساد ل  ٱ ر ضْل  ٱ أن يظ هر في

ت بربّي وربّ موسٰى وقال  م کإنّي عذ 
حساب ل  ٱ بٍّر اّل يؤ من بيو مکّل متکّمن 
فر عو ن ال   وقال رجٌل ّمؤ مٌن ّمن    27
أن اًل يمانه أتق تلون رجتم إکي
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بيّنات ل  ٱبـ مک جا وقد   هللا يقول ربّي
ذبه کاذباً فعلي ه ک کم  وإن يکمن رّبّ 
ذي لّ ٱ م بع ضکصادقاً يصب   کوإن ي
رٌف  هللا م  إنّ کيعد دي من  هو مس  ال يه 

يو م ل  ٱ کمل  ل  ٱ مکيا قو م ل  28ّذاٌب ک
ر ض فمن ينصرنا من ْل  ٱ ظاهرين في

نا قال فر عو ن ما  اج إن   هللا بأ س
ديٰى م  إاّل ما أرکأري م  إاّل کوما أه 
 امن ذي لّ ٱ وقال  29رّشاد لٱ سبيل

 م ّمث ل يو مکيا قو م إنّي أخاف علي  
زاب ْل  ٱ مث ل دأ ب قو م نوحٍ   30ح 

 ذين من بع دهم  ومالّ ٱو وعاٍد وثمود
ويا قو م   31يريد ظل ماً لّل عباد  هللا

  32تّناد لٱ مم  يو  کإنّي أخاف علي  
برين ما ل  هللا م ّمنکيو م تولّون مد 

فما له من   هللا من  عاصٍم ومن يض لل
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 م  يوسف من قب لک جا ولقد    33هاٍد 
 ّمّما کبيّنات فما زل تم  في شل  ٱبـ
قل تم  لن  کإذا هلٰى م به حتّ ک جا

 يضلّ  کذالکاًل من بع ده رسو هللا يب عث
رٌف ّمر تاٌب  هللا ذين لّ ٱ  34من  هو مس 

بغي ر سل طاٍن  هللا ايات في  يجادلون
 وعند هللا بر مق تاً عندکأتاهم  

علٰى  هللا يط بع کذالکوا  امن ذين لّ ٱ
وقال   35بٍّر جبّاٍر کّل قل ب متک

ن لي صر حاً ب  ٱ فر عو ن يا هامان
باب ْل  ٱ لّعلّي أب لغ باب  36س   أس 

موسٰى  إلـٰه إلىٰ  ّسماوات فأطّلعلٱ
زيّن  کذالکاذباً وکظنّه وإنّي ْل

ّسبيل لٱ عمله وصّد عن  لفر عو ن سو
  37ي د فر عو ن إاّل في تبابٍ کوما 
بعون تّ ٱ يا قو م امن ذي لّ ٱ وقال
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د يا قو م   38رّشاد لٱ م  سبيلکأه 
ّدن يا متاٌع لٱ حياةل  ٱ هـٰذهإنّما 
  39قرار ل  ٱ خرة هي دارئال  ٱ وإنّ 

ز  مث لها إالّ ٰى من  عمل سيّئًة فال يج 
ٰى ٍر أو  أنثکومن  عمل صالحاً ّمن ذ

خلون کفأو لـٰئ وهو مؤ منٌ  جنّة ل  ٱ يد 
ويا   40ير زقون فيها بغي ر حسابٍ 

نّجاة لٱى إل م  کقو م ما لي أد عو
عونني عونني   41نّار لٱى إل وتد  تد 

به ما لي س لي به  کرش  أو ّللّ ٱبـ فرکْل
 عزيزل  ٱى إل م  کأد عووأنا  عل ٌم 

عونني   42ّفار غل  ٱ ال جرم أنّما تد 
وٌة في ّدن يا وال لٱ إلي ه لي س له دع 

 وأنّ  هللاى إل خرة وأّن مردّنائال  ٱ في
رفين هم  أص حابل  ٱ   43نّار لٱ مس 

 م  وأفوّض أم ريکرون ما أقول لکفستذ  
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  44عباد ل  ٱبـ بصيرٌ  هللا إنّ  هللاى إل
وحاق وا  رکسيّئات ما م هللا فوقاه

  45عذاب ل  ٱ  ن سول فر عو  ئاب
نّار يع رضون علي ها غدوّاً وعشيّاً لٱ

 ال وا  ّساعة أد خللٱ ويو م تقوم
وإذ    46عذاب ل  ٱ فر عو ن أشدّ 
  ّضعفالٱ نّار فيقوللٱ يتحاّجون في

م  تبعاً کنّا لکإنّا وا  برکتس  ٱ للّذين
 فهل  أنتم ّمغ نون عنّا نصيباً ّمن

 وا  برکتس  ٱ ذينلّ ٱ قال  47نّار لٱ
 م بي نکقد  ح هللا لٌّ فيها إنّ کإنّا 

نّار لٱ ذين فيلّ ٱ وقال  48عباد ل  ٱ
م  يخّفف  عنّا کربّ وا  عد  ٱ لخزنة جهنّم

أولم  وا  قال  49عذاب ل  ٱ يو ماً ّمن
وا  بيّنات قالل  ٱبـ مکم  رسلکتأ تي کت

  وما دعاوا  عد  ٱفـوا  قالبلٰى 
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إنّا   50افرين إاّل في ضالٍل کل  ٱ
 فيوا  امن ذين لّ ٱو رسلنالننصر 

هاد ْل  ٱ ّدن يا ويو م يقوملٱ حياةل  ٱ ش 
ظّالمين لٱ يو م ال ينفع  51

  لّع نة ولهم  سولٱ مع ذرتهم  ولهم
ى موس اتي نا ولقد    52ّدار لٱ
رائيلٰى هدل  ٱ  وأو رث نا بني إس 
و لي ْلٰى رکهًدى وذ  53تاب کل  ٱ
دص  ٱفـ  54ل باب ْل  ٱ  حقٌّ  هللا بر  إّن وع 
 کوسبّح  بحم د ربّ  کتغ فر  لذنبس  ٱو
ذين لّ ٱ إنّ   55ار کب  ل  ٱو عشيّ ل  ٱبـ

بغي ر سل طاٍن  هللا ايات في  يجادلون
ب ٌر ّما کأتاهم  إن في صدورهم  إاّل 

 إنّه هوّلّل ٱبـ تعذ  س  ٱفـ هم ببالغيه
 لخل ق  56بصير ل  ٱ ّسميعلٱ
 بر من  خل قکر ض أْل  ٱو ّسماواتلٱ
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نّاس ال يع لمون لٱ ثرکأ نّ کولٰـ نّاس لٱ
توي  57 مْل  ٱ وما يس   بصيرل  ٱوٰى ع 
صّالحات لٱوا  وعملوا  امن ذين لّ ٱو
  58رون کّما تتذاًل قلي  مسيل  ٱ وال
تيٌة اّل ري ب فيها ئاّساعة للٱ إنّ 
  59نّاس ال يؤ منون لٱ ثرکأ نّ کولٰـ 

تجب  لد  ٱ مکوقال ربّ   م  إنّ کعوني أس 
تلّ ٱ دتي برون عن  عباکذين يس 

خلون جهنّم داخرين  ذي لّ ٱ هللا  60سيد 
 فيهوا  نکلّي ل لتس  لٱ مکجعل ل

ى عل لذو فض لٍ  هللا نّهار مب صراً إنّ لٱو
رون کنّاس ال يش  لٱ ثرکأ نّ کولٰـ نّاس لٱ
 الّ   ّل شي  کم  خالق کربّ  هللام کذال  61

  62ون کتؤ ففأنّٰى  إاّل هوإلـٰه 
 ياتئابوا  انکذين لّ ٱ کيؤ ف کذالک
حدون  هللا  مکذي جعل للّ ٱ هللا  63يج 
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م  کوصوّر  بنا  ّسمالٱو ر ض قراراً ْل  ٱ
سن صور  طّيّباتلٱ م ّمنکم  ورزقکفأح 

 ربّ  هللا کم  فتبارکربّ  هللام کذال
إاّل إلـٰه  حّي الل  ٱ هو  64عالمين ل  ٱ
 ّدينلٱ عوه مخ لصين لهد  ٱفـ هو
قل  إنّي   65عالمين ل  ٱ حم د ّلّل ربّ ل  ٱ

بدنهيت أ عون من لّ ٱ ن  أع  ذين تد 
بيّنات من رّبّي ل  ٱ ني جا لّما هللا دون

لم لربّ    66عالمين ل  ٱ وأمر ت أن  أس 
م ّمن ترابٍ ثّم من کذي خلقلّ ٱ هو

رج اًل م  طف  کنّط فٍة ثّم من  علقٍة ثّم يخ 
وا  ونکم  ثّم لتکأشدّ وا  ثّم لتب لغ
من قب ل ٰى م ّمن يتوفّ کشيوخاً ومن

م  کّمسمًّى ولعلّ اًل جأوا  ولتب لغ
يي ويميت لّ ٱ هو  67تع قلون  ذي يح 
ن کأم راً فإنّما يقول له قضٰى فإذا 
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ذين لّ ٱى إل ألم  تر  68ون کفي
يص رفون أنّٰى  هللا ايات في  يجادلون

تاب وبما کل  ٱبـوا  ّذبکذين لّ ٱ  69
  70أر سل نا به رسلنا فسو ف يع لمون 

ناقهم  ْل  ٱ إذ الل في أع  السل سّ لٱو غ 
حبون   حميم ثّم فيل  ٱ في  71يس 

جرون لٱ ثّم قيل لهم    72نّار يس 
رکأي ن ما   من دون  73ون کنتم  تش 

ن کعنّا بل لّم  نوا  ضلّ وا  قال هللا
عو  هللا يضلّ  کذالکمن قب ل شي ئاً  ا  نّد 

نتم  کبما م کذال  74افرين کل  ٱ
حّق وبما ل  ٱ ر ض بغي رْل  ٱ تف رحون في

أب واب وا  خلد  ٱ  75 نتم  تم رحونک
ى جهنّم خالدين فيها فبئ س مث و

دص  ٱفـ  76بّرين کمتل  ٱ  هللا بر  إّن وع 
ذي نعدهم  لّ ٱ بع ض کحقٌّ فإّما نرينّ 
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  77فإلي نا ير جعون  کأو  نتوفّينّ 
من هم  کّمن قب لاًل ولقد  أر سل نا رس
ومن هم ّمن لّم  نق صص   کّمن قصص نا علي  

ٍل أن  يأ تي ان لرسوکوما  کعلي  
 أم ر  جا فإذا هللا يٍة إاّل بإذ نئاب
 کحّق وخسر هنالل  ٱبـ قضي هللا
 مکذي جعل للّ ٱ هللا  78مب طلون ل  ٱ
من ها ومن ها وا  بکن عام لتر  ْل  ٱ
م  فيها منافع کول  79لون کتأ  

م  کعلي ها حاجًة في صدوروا  ولتب لغ
ملون  کفل  ل  ٱى وعلي ها وعل   80تح 

 هللا ايات فأّي  هايات  م  کويري
ر ض ْل  ٱ فيوا  أفلم  يسير  81رون کتن

ذين من لّ ٱ ان عاقبةکي ف کوا  فينظر
 ثر من هم  وأشّد قوّةً کأوا  انکقب لهم  

نْل  ٱ ثاراً فيا و عن هم ٰى ر ض فما أغ 
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ت هم   جا فلّما  82سبون کيوا  انکّما 
بما عندهم وا  بيّنات فرحل  ٱبـ رسلهم

به وا  انکّما  عل م وحاق بهمل  ٱ ّمن
زئون  ته  بأ سنا و ا  فلّما رأ  83يس 

ده وّلّل ٱبـ امنّا وا  قال فر نا کوح 
رکبما   کفلم  ي  84ين کنّا به مش 

بأ سنا و ا  ينفعهم  إيمانهم  لّما رأ
تي قد  خلت  في عباده لّ ٱ هللا سنّت

  85افرون کل  ٱ کوخسر هنال

 سوره فصلت 41 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

مـٰنلٱ يٌل ّمنتن ز  1حم    2رّحيم لٱ رّح 
اً عربيّاً ان قر  اياته   تاٌب فصّلت  ک

بشيراً ونذيراً   3لّقو ٍم يع لمون 
رض أ معون کفأع    4ثرهم  فهم  ال يس 
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نٍّة ّمّما کقلوبنا في أوا  وقال
عونا إلي ه وفي ذاننا وق ٌر ا  تد 
مل  ع  ٱفـ حجابٌ  کومن بي ننا وبي ن
بشٌر أنا   قل  إنّما  5إنّنا عاملون 

ٌه م  کإلـٰهإلّي أنّما ٰى م  يوحکّمث ل إلـٰ
تغ فروه س  ٱو إلي هوا  تقيمس  ٱفـ واحدٌ 

ر  ذين ال يؤ تونلّ ٱ  6ين کووي ٌل لّل مش 
افرون کخرة هم  ئال  ٱبـ وهم ٰوةکزّ لٱ
وا  وعملوا  امن ذين لّ ٱ إنّ   7
ٌر غي ر مم نوٍن لٱ   8صّالحات لهم  أج 

 ذي خلقلّ ٱبـ فرونکم  لتکقل  أئنّ 
علون له ْل  ٱ ر ض في يو مي ن وتج 

  9عالمين ل  ٱ ربّ  کذالأنداداً 
 کوجعل فيها رواسي من فو قها وبار

فيها وقّدر فيها أق واتها في 
  10لّلّسائلين   أر بعة أيّاٍم سوا
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وهي دخاٌن   ّسمالٱى إلٰى توس  ٱ ثمّ 
ر ض  ئ تيا طو عاً أو  ٱفقال لها ولأل 

  11طائعين  تي ناأر هاً قالتا ک
فقضاهّن سب ع سماواتٍ في يو مي ن 

 أم رها وزيّنّا  ّل سماکفي ٰى وأو ح
ّدن يا بمصابيح وحف ظاً لٱ  ّسمالٱ

  12عليم ل  ٱ عزيزل  ٱ تق دير کذال
رض م  صاعقًة کفقل  أنذر توا  فإن  أع 

 جا إذ    13ّمث ل صاعقة عاٍد وثمود 
رّسل من بي ن أي ديهم  ومن  لٱ ت هم
 لو  وا  قال هللا إالّ وا  فهم  أاّل تع بدخل  
ًة فإنّا بما کربّنا ْلنزل مالئ  شا

 فأّما عادٌ   14افرون کأر سل تم  به 
حّق ل  ٱ ر ض بغي رْل  ٱ فيوا  برکتس  ٱفـ

من  أشّد منّا قوًّة أولم  وا  وقال
ذي خلقهم  هو أشّد لّ ٱ هللا أنّ و ا  ير
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بئاياتنا  وا  انکمن هم  قوًّة و
حدون  فأر سل نا علي هم  ريحاً   15يج 

صر صراً في أيّاٍم نّحساتٍ لّنذيقهم  
ّدن يا لٱ حياةل  ٱ خز ي فيل  ٱ عذاب

زئال  ٱ ولعذاب وهم  ال ٰى خرة أخ 
 وأّما ثمود فهدي ناهم    16ينصرون 

ٰى هدل  ٱى علٰى عمل  ٱوا  تحبّ س  ٱفـ
هون بما ل  ٱ عذابل  ٱ فأخذت هم  صاعقة

 ذين لّ ٱ ونّجي نا  17سبون کيوا  انک
ويو م   18يتّقون وا  انکووا  امن

دا شر أع  نّار فهم  لٱى إل هللا  يح 
إذا ما جاؤوها ٰى حتّ   19يوزعون 

شهد علي هم  سم عهم  وأب صارهم  
  20يع ملون وا  انکوجلودهم  بما 

لجلودهم  لم شهدتّم  علي نا وا  وقال
  ّل شي  کذي أنطق لّ ٱ هللا أنطقناوا  قال
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ل مرٍّة وإلي ه تر جعون م  أوّ کوهو خلق
هد کوما   21 تترون أن  يش  نتم  تس 
م  کم  وال جلودکم  وال أب صارکم  سم عکعلي  
ثيراً کال يع لم  هللا ن ظننتم  أنّ کٰـ ول

ذي لّ ٱ مکظنّ  م  کذالو  22ّمّما تع ملون 
تم ّمنکأر دا م  کظننتم بربّ   م  فأص بح 

نّار لٱفـوا  فإن يص بر  23خاسرين ل  ٱ
تع تبمث ًوى  فما هم وا  لّهم  وإن يس 

وقيّض نا لهم    24مع تبين ل  ٱ ّمن
لهم ّما بي ن أي ديهم  وا  فزيّن  قرنا

قو ل في ل  ٱ وما خل فهم  وحّق علي هم
 جنّ ل  ٱ أمٍم قد  خلت  من قب لهم ّمن

  25خاسرين وا  انکنس إنّهم  ل  ٱو
معوا  فرکذين لّ ٱ وقال  هـٰذالوا  ال تس 

م  کفيه لعلّ ا  و  غل  ٱو ان قر  ل  ٱ
وا  فرکذين لّ ٱ فلنذيقنّ   26تغ لبون 
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وأ زينّهم  أس   عذاباً شديداً ولنج 
  جزا کذال  27يع ملون وا  انکذي لّ ٱ

دا  نّار لهم  فيها دارلٱ هللا  أع 
بئاياتنا انوا  کبما   جزا خل دل  ٱ

حدون  وا  فرکذين لّ ٱ وقال  28يج 
 جنّ ل  ٱ ن أضاّلنا مني  ذلّ ٱ ربّنا أرنا

ت أق دامنا ل  ٱو عل هما تح  نس نج 
فلين ْل  ٱ ونا منکلي ذين لّ ٱ إنّ   29س 
تتنزّل وا  تقامس  ٱ ثمّ  هللا ربّناوا  قال

وال وا  ة أاّل تخافکمالئل  ٱ علي هم
زن تي لّ ٱ جنّةل  ٱبـوا  وأب شروا  تح 

ن أو لياؤ  30نتم  توعدون ک  م  فيکنح 
م  کخرة ولئال  ٱ ّدن يا وفيلٱ حياةل  ٱ

تهي أنفسفيها ما ت م  فيها کم  ولکش 
ّمن  غفوٍر رّحيٍم اًل نز  31ما تّدعون 

سن قو    32 ى إل ّمّمن دعااًل ومن  أح 
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 وعمل صالحاً وقال إنّني من هللا
لمين ل  ٱ توي  33مس  حسنة ل  ٱ وال تس 
سن لّ ٱبـ فع  د  ٱ ّسيّئةلٱ وال تي هي أح 

وبي نه عداوٌة  کذي بي نلّ ٱ فإذا
ا يلّقاها وم  34أنّه وليٌّ حميٌم ک

وما يلّقاها إاّل وا  ذين صبرلّ ٱ إالّ 
 من کغنّ ين زوإّما   35ذو حظٍّ عظيٍم 

 إنّه هوّلّل ٱبـ تعذ  س  ٱفـ ّشي طان نز غٌ لٱ
 اياته  ومن    36عليم ل  ٱ ّسميعلٱ
قمر ال ل  ٱو ّشم سلٱو نّهارلٱو لّي للٱ

جد وا  جدس  ٱو للّشم س وال لل قمروا  تس 
إيّاه  نتم  کذي خلقهّن إن لّ ٱ ّللّ 

 ۩سجدة واجبة 37تع بدون 

 کذين عند ربّ لّ ٱفـوا  برکتس  ٱ فإن 
نّهار وهم  ال لٱو لّي للٱبـ يسبّحون له
أمون  ى تر کأنّ  اياته  ومن     38يس 
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 ر ض خاشعًة فإذا أنزل نا علي هاْل  ٱ
ذي لّ ٱ تزّت  وربت  إنّ ه  ٱ  مال  ٱ

يي ياها لمح  ّل کعلٰى  إنّهٰى مو تل  ٱ أح 
 ذين يل حدونلّ ٱ إنّ   39قديٌر   شي  
فو ن علي نا أفمن اياتنا  في  ال يخ 
  نّار خي ٌر أم ّمن يأ تيلٱ فيٰى يل ق
ما وا  ملع  ٱ قيامةل  ٱ مناً يو ما

  40شئ تم  إنّه بما تع ملون بصيٌر 
 جا ر لّماکذّ لٱبـوا  فرکذين لّ ٱ إنّ 

 ال يأ تيه  41تاٌب عزيٌز کهم  وإنّه ل
من  خل فه  باطل من بي ن يدي ه والل  ٱ

ما يقال   42يٍم حميٍد کيٌل ّمن  حتن ز
 کإاّل ما قد  قيل للرّسل من قب ل کل

لذو مغ فرٍة وذو عقابٍ أليٍم  کإّن ربّ 
جميّاً ان قر  ولو  جعل ناه   43 اً أع 

جميٌّ أ  اياته  لو ال فصّلت  وا  لّقال ع 
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هًدى وا  امن وعربيٌّ قل  هو للّذين 
  يذين ال يؤ منون فلّ ٱو  وشفا

 ذانهم  وق ٌر وهو علي هم  عًمىا
  44اٍن بعيٍد کينادو ن من مّ  کأو لـٰئ
تلف خ  ٱفـ تابکل  ٱى موس اتي نا ولقد  

لقضي  کلمٌة سبقت  من رّبّ کفيه ولو ال 
  45ّمن ه مريٍب  کبي نهم  وإنّهم  لفي ش

  من  عمل صالحاً فلنف سه ومن  أسا
  46بظاّلٍم لّل عبيد  کفعلي ها وما ربّ 

رج لٱ لي ه يردّ عل مإ ّساعة وما تخ 
مل کمن ثمراتٍ ّمن  أ مامها وما تح 

وال تضع إاّل بعل مه ويو م ٰى من  أنث
 وا  ائي قالکيناديهم  أي ن شر

وضّل   47ما منّا من شهيٍد  کذنّاا
عون من قب ل وا  انکعن هم ّما  يد 

ال   48ما لهم ّمن ّمحيصٍ وا  وظنّ 



742 

 

أم ي ر وإن خل  ٱ  نسان من دعال  ٱ يس 
ولئن    49ّشرّ فيؤوٌس قنوطٌ لٱ ّمّسه

مًة ّمنّا من بع د ضرّا   أذق ناه رح 
 لي وما أظنّ  هـٰذامّست ه ليقولّن 

ربّي إلٰى  ّساعة قائمًة ولئن رّجع تلٱ
ن  فلننبّئنّ ٰى إّن لي عنده لل حس 

وا  بما عملوا  فرکذين لّ ٱ
  50ولنذيقنّهم ّمن  عذابٍ غليٍظ 

رض ل  ٱى عل وإذا أن عم نا نسان أع 
ّشرّ فذو لٱ بجانبه وإذا مّسه ئاون
ان کقل  أرأي تم  إن   51عريضٍ   دعا

فر تم به من  أضّل کثّم  هللا من  عند
 سنريهم    52مّمن  هو في شقاقٍ بعيٍد 

فاق وفي أنفسهم  ئال  ٱ نا فيايات
حّق أولم  ل  ٱ يتبيّن لهم  أنّهٰى حتّ 
  53 شهيدٌ   ّل شي  کعلٰى  أنّه کف بربّ کي
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ربّهم    أال إنّهم  في مر يٍة ّمن لّقا
  54ّمحيطٌ   ّل شي  کأال إنّه ب

 شورىلٱ سوره 42 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 کيوحي إلي   کذالک  2عسق   1حم 
 عزيزل  ٱ هللا کذين من قب للّ ٱى وإل
ّسماوات لٱ له ما في  3يم کحل  ٱ

  4عظيم ل  ٱ عليّ ل  ٱ ر ض وهوْل  ٱ وما في
 ّسماوات يتفطّر ن من فو قهنّ لٱ ادکت
ة يسبّحون بحم د ربّهم  کمالئل  ٱو

تغ فرون لمن في  ر ض أال إنّ ْل  ٱ ويس 
 ذينلّ ٱو  5رّحيم لٱ غفورل  ٱ هو هللا
حفيظٌ  هللا  من دونه أولياوا  خذتّ ٱ

  6يٍل کعلي هم  وما أنت علي هم بو
اً ان قر   کأو حي نا إلي   کذالکو
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ومن  حو لها  ىٰ قرل  ٱ عربيّاً لّتنذر أمّ 
جم ع ال ري ب فيه فريٌق ل  ٱ وتنذر يو م

  7ّسعير لٱ جنّة وفريٌق فيل  ٱ في
لجعلهم  أّمًة واحدًة  هللا  شا ولو  
خل من يشا نکولٰـ  مته  يد   في رح 
ظّالمون ما لهم ّمن ولّيٍ وال لٱو

من دونه وا  خذتّ ٱ أم  8نصيٍر 
ييل  ٱ  هوّللّ ٱفـ  أو ليا  ولّي وهو يح 

  9قديٌر   ّل شي  کعلٰى  وهو ىٰ و تل مٱ
 مهکفح  تلف تم  فيه من شي  خ  ٱ وما
ل ت کربّي علي ه تو هللام کذال هللاى إل

 ّسماواتلٱ فاطر  10وإلي ه أنيب 
م  أز واجاً کم ّمن  أنفسکر ض جعل لْل  ٱو

رؤْل  ٱ ومن م  فيه کن عام أز واجاً يذ 
 ّسميعلٱ وهو  مث له شي  کلي س 

 ّسماواتلٱ له مقاليد  11بصير لٱ
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  رّز ق لمن يشالٱ ر ض يب سطْل  ٱو
شرع   12عليٌم   ّل شي  کويق در إنّه ب

 به نوحاً وصّٰى ّدين ما لٱ م ّمنکل
وما وصّي نا به  کذي أو حي نا إلي  لّ ٱو

وا  أن  أقيمٰى وعيسموسٰى إب راهيم و
ى عل برکفيه وا  ّدين وال تتفرّقلٱ
رل  ٱ عوهم  إلي هکمش   هللا ين ما تد 

تبي دي إلي ه   إلي ه من يشا يج  ويه 
إاّل من وا  وما تفرّق  13من ينيب 
عل م بغ ياً بي نهم  ل  ٱ هم جا بع د ما
أجٍل إلٰى  کلمٌة سبقت  من رّبّ کولو ال 

ذين لّ ٱ ّمسمًّى لّقضي بي نهم  وإنّ 
 کتاب من بع دهم  لفي شکل  ٱوا  أورث

 عد  ٱفـ کذالفل  14ّمن ه مريٍب 
وا ما أمر ت والکتقم  س  ٱو  تتّبع  أه 

من  هللا منت بما أنزلا  هم  وقل  
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دل بي نک ربّنا  هللا مکتابٍ وأمر ت ْلع 
مالنا ولکوربّ  مالکم  لنا أع  م  کم  أع 

مع  هللا مکال حّجة بي ننا وبي ن يج 
ذين لّ ٱو  15مصير ل  ٱ بي ننا وإلي ه
تجيب س  ٱ من بع د ما هللا يحاّجون في

لي هم  له حّجتهم  داحضٌة عند ربّهم  وع
ذي لّ ٱ هللا  16غضٌب ولهم  عذاٌب شديٌد 

ميزان وما ل  ٱو حقّ ل  ٱبـ تابکل  ٱ أنزل
ري   17ّساعة قريٌب لٱ لعلّ  کيد 

تع جل بها  ذين ال يؤ منون بهالّ ٱ يس 
فقون من ها وا  امن ذين لّ ٱو مش 

ذين لّ ٱ حّق أال إنّ ل  ٱ ويع لمون أنّها
ّساعة لفي ضالٍل بعيٍد لٱ يمارون في

  لطيٌف بعباده ير زق من يشا هللا  18
ان کمن   19زيز ل عٱ قويّ ل  ٱ وهو

خرة نزد  له في ئال  ٱ يريد حر ث
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ّدن يا لٱ ان يريد حر ثکحر ثه ومن 
خرة من ئال  ٱ نؤته من ها وما له في

وا  شرع  اکأم  لهم  شر  20نّصيٍب 
 هللا ّدين ما لم  يأ ذن بهلٱ لهم ّمن
 وإنّ فص ل لقضي بي نهم  ل  ٱ لمةکولو ال 

ى تر  21ظّالمين لهم  عذاٌب أليٌم لٱ
فقين مّما لٱ وهو وا  سبکظّالمين مش 

وا  وعملوا  امن ذين لّ ٱو واقٌع بهم  
جنّات لهم ل  ٱ صّالحات في رو ضاتلٱ
 هو کذالعند ربّهم  ون  يشا ّما
ذي لّ ٱ کذال  22بير کل  ٱ فض لل  ٱ

وا  امن ذين لّ ٱ عباده هللا يبّشر
أل صّالحات قللٱوا  وعمل م  کاّل أس 

راً إالّ  ٰى قر بل  ٱ مودّة فيل  ٱ علي ه أج 
ومن يق ترف  حسنًة نّزد  له فيها 

ناً إنّ  أم    23وٌر کغفوٌر ش هللا حس 
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 ذباً فإنک هللاى عل ف ترىٰ ٱ يقولون
تم   هللايشإ   هللا ويم ح کقل بعلٰى  يخ 

لماته إنّه کحّق بل  ٱ باطل ويحقّ ل  ٱ
ذي لّ ٱ وهو  24صّدور لٱ عليٌم بذات

 عن ا  تّو بة عن  عباده ويع فولٱ يق بل
  25ّسيّئات ويع لم ما تف علون لٱ

تجيب وا  وعملوا  امن ذين لّ ٱ ويس 
 صّالحات ويزيدهم ّمن فض لهلٱ
  26افرون لهم  عذاٌب شديٌد کل  ٱو

و ا  رّز ق لعباده لبغلٱ هللا ولو  بسط
  ينزّل بقدٍر ّما يشا نکولٰـ ر ض ْل  ٱ في

 وهو  27يٌر بصيٌر إنّه بعباده خب
غي ث من بع د ما ل  ٱ ذي ينزّللّ ٱ

مته وهووا  قنط  وليّ ل  ٱ وينشر رح 
 خل ق اياته  ومن    28حميد ل  ٱ
ر ض وما بّث فيهما من ْل  ٱو ّسماواتلٱ
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  جم عهم  إذا يشاعلٰى  دابٍّة وهو
م ّمن ّمصيبٍة کوما أصاب  29قديٌر 
ثيٍر کعن  ا  م  ويع فوکسبت  أي ديکفبما 

ر ض ْل  ٱ ا أنتم بمع جزين فيوم  30
من ولّيٍ وال  هللا م ّمن دونکوما ل
 جوار فيل  ٱ اياته  ومن    31نصيٍر 

رل  ٱ الم ْل  ٱـک بح   نکإن يشأ  يس    32ع 
رهعلٰى  دکرّيح فيظ لل ن روالٱ إّن  ظه 

وٍر کّل صبّاٍر شکلّ لئاياتٍ  کذالفي 
ويع ف وا  سبکأو  يوبق هّن بما   33
ذين لّ ٱ لمويع    34ثيٍر کعن 

ما لهم ّمن اياتنا  في  يجادلون
  فما أوتيتم ّمن شي    35ّمحيصٍ 
 هللا ّدن يا وما عندلٱ حياةل  ٱ فمتاع

ٰى وعلوا  امن للّذين ٰى خي ٌر وأب ق
ذين لّ ٱو  36لون کربّهم  يتو
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تنبون  فواحش ل  ٱو ث مل  ٱ بائرکيج 
  37هم  يغ فرون وا  وإذا ما غضب

وا  هم  وأقاملربّ وا  تجابس  ٱ ذينلّ ٱو
بي نهم  ومّما ٰى وأم رهم  شورلصّلٰوة ٱ

ذين إذا لّ ٱو  38رزق ناهم  ينفقون 
  39بغ ي هم  ينتصرون ل  ٱ أصابهم
سيّئٍة سيّئٌة ّمث لها فمن  عفا   وجزا

ره  إنّه ال يحبّ  هللاى عل وأص لح فأج 
تصر بع د نٱ ولمن  40ظّالمين لٱ

ما علي هم ّمن سبيٍل  کفأو لـٰئ ظل مه
ذين لّ ٱى عل ّسبيللٱ إنّما  41

ر ض ْل  ٱ نّاس ويب غون فيلٱ يظ لمون
لهم عذاٌب أليٌم  کأو لـٰئ حقّ ل  ٱ بغي ر
لمن   کذالولمن صبر وغفر إّن   42
فما  هللا ومن يض لل  43مور ْل  ٱ عز م

ى له من ولّيٍ ّمن بع ده وتر
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عذاب ل  ٱ ا  ظّالمين لّما رأولٱ
  44مردٍّ ّمن سبيٍل إلٰى  يقولون هل  

 وتراهم  يع رضون علي ها خاشعين من
 ّذّل ينظرون من طر ٍف خفّيٍ وقاللٱ
ذين لّ ٱ خاسرينل  ٱ إنّ وا  امن ذين لّ ٱ

ليهم  يو موا  خسر  أنفسهم  وأه 
ظّالمين في عذابٍ لٱ قيامة أال إنّ ل  ٱ

  ّمن  أو ليا ان لهمکوما   45ّمقيٍم 
 هللا ومن يض لل هللا ينصرونهم ّمن دون

وا  تجيبس  ٱ  46سبيٍل فما له من 
م ّمن قب ل أن يأ تي يو ٌم اّل مردّ کلربّ 

م ّمن ّمل جأٍ يو مئٍذ کما ل هللا له من
رض  47يٍر کم ّمن نّ کوما ل وا  فإن  أع 

علي هم  حفيظاً إن   کفما أر سل نا
 بالغ وإنّا إذا أذق نال  ٱ إالّ  کعلي  
مًة فرح بها وإن ل  ٱ نسان منّا رح 
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 قّدمت  أي ديهم  فإنّ  تصب هم  سيّئٌة بما
 ّسماواتلٱ کّلّل مل    48فوٌر کنسان ل  ٱ
لق ما يشاْل  ٱو   يهب لمن  يشا  ر ض يخ 

  49ور کذّ لٱ  إناثاً ويهب لمن يشا
عل کأو  يزوّجهم  ذ راناً وإناثاً ويج 

  50عقيماً إنّه عليٌم قديٌر   من يشا
إاّل  هللا لّمهکان لبشٍر أن يکوما 

ياً أو   حجابٍ أو  ير سل   من ورا وح 
إنّه   فيوحي بإذ نه ما يشااًل رسو

أو حي نا  کذالکو  51يٌم کعليٌّ ح
ري کروحاً ّمن  أم رنا ما  کإلي   نت تد 
 نکولٰـ يمان ل  ٱ تاب والکل  ٱ ما

دي به من   من    نّشا جعل ناه نوراً نّه 
دي کعبادنا وإنّ  صراٍط إلٰى  لته 

تقيٍم  ذي له ما لّ ٱ هللا صراط  52ّمس 
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ى إل ر ض أالْل  ٱ ّسماوات وما فيلٱ يف
  53 مورْل  ٱ تصير هللا

 زخرفلٱ سوره 43 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

إنّا   2مبين ل  ٱ تابکل  ٱو  1حم 
م  کاً عربيّاً لّعلّ ان قر  جعل ناه 
تاب کل  ٱ وإنّه في أمّ   3تع قلون 

 مکأفنض رب عن  4يٌم کلدي نا لعليٌّ ح
رفين  نتم  کر صف حاً أن کذّ لٱ قو ماً ّمس 
وّلين ْل  ٱ م  أر سل نا من نّبّيٍ فيکو  5
وا  انکوما يأ تيهم ّمن نّبّيٍ إاّل   6

زئون  ته  ل  7به يس  نا أشّد کفأه 
  8وّلين ْل  ٱ مثلٰى من هم بط شاً ومض

 ّسماواتلٱ ولئن سأل تهم ّمن  خلق
 عزيزل  ٱ ر ض ليقولّن خلقهنّ ْل  ٱو
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ر ض ْل  ٱ مکذي جعل للّ ٱ  9عليم ل  ٱ
داً وجعل ل م  کلّعلّ اًل م  فيها سبکمه 

تدون    ّسمالٱ ذي نزّل منلّ ٱو  10ته 
بقدٍر فأنشر نا به بل دًة ّمي تاً   ما
رجون  کذالک  ذي خلقلّ ٱو  11تخ 
 کفل  ل  ٱ م ّمنکلّها وجعل لکز واج ْل  ٱ
تو  12بون کن عام ما تر  ْل  ٱو وا  لتس 

م  کنع مة ربّ وا  رکظهوره ثّم تذ  علٰى 
 سب حانوا  توي تم  علي ه وتقولس  ٱ إذا
نّا له کوما  هـٰذاذي سّخر لنا لّ ٱ

ربّنا إلٰى  وإنّا  13مق رنين 
له من  وا  وجعل  14لمنقلبون 
فوٌر کنسان لل  ٱ اً إنّ  عباده جز  

لق بناتٍ تّ ٱ أم  15ّمبيٌن  خذ مّما يخ 
وإذا بّشر   16بنين ل  ٱبـ مکوأص فا

مـٰنأحدهم بما ضرب لل ظّل  الً مث رّح 
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ودّاً وهو  هه مس  أومن   17ظيٌم کوج 
خصام ل  ٱ حل ية وهو فيل  ٱ ينّشأ في

 ةکمالئل  ٱوا  وجعل  18غي ر مبيٍن 
مـٰنلٱ ذين هم  عبادلّ ٱ إناثاً  رّح 

تب شهادتهم  کخل قهم  ستوا  أشهد
ألون    شا لو  وا  وقال  19ويس 

مـٰنلٱ ناهم ّما لهم  رّح  ما عبد 
رصون من  عل ٍم إن  هم  إ کذالب اّل يخ 

تاباً ّمن قب له کهم  اتي نا أم    20
تم س وا  بل  قال  21ون کفهم به مس 

نا  أّمٍة وإنّاعلٰى نا  ابا  إنّا وجد 
تدون ا علٰى   کذالکو  22ثارهم ّمه 

في قر يٍة ّمن  کما أر سل نا من قب ل
نا   نّذيٍر إاّل قال مت رفوها إنّا وجد 

 علٰى  أّمٍة وإنّاعلٰى  نا باا
قال أولو    23ثارهم ّمق تدون ا
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دکجئ ت   مّما وجدتّم  علي هٰى م بأه 
إنّا بما أر سل تم به وا  م  قالک باا
ظر  نٱفـ تقم نا من هم  نٱفـ  24افرون ک
وإذ    25ّذبين کمل  ٱ ان عاقبةکي ف ک

قال إب راهيم ْلبيه وقو مه إنّني 
ذي لّ ٱ إالّ   26ّمّما تع بدون   برا

دي وجعلها   27ن فطرني فإنّه سيه 
لمًة باقيًة في عقبه لعلّهم  ک

 باا و  هـٰؤال بل  متّع ت  28ير جعون 
حّق ورسوٌل ّمبيٌن ل  ٱ هم جاٰى هم  حتّ 

 هـٰذاوا  حّق قالل  ٱ هم جا ولّما  29
ٌر وإنّا به  وا  وقال  30افرون کسح 

 رجٍل ّمنعلٰى  ان قر  ل  ٱ هـٰذالو ال نزّل 
سمون أهم  يق    31قر يتي ن عظيٍم ل  ٱ

مة ربّ  ن قسم نا بي نهم  کرح  نح 
ّدن يا لٱ حياةل  ٱ ّمعيشتهم  في
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ورفع نا بع ضهم  فو ق بع ضٍ درجاتٍ 
مت  ريّاً ورح  ليتّخذ بع ضهم بع ضاً سخ 

معون  کربّ  ولو ال أن   32خي ٌر ّمّما يج 
نّاس أّمًة واحدًة لجعل نا لٱ ونکي

مـٰنلٱبـ فرکلمن ي لبيوتهم  سقفاً  رّح 
  33ومعارج علي ها يظ هرون ّضٍة ّمن ف

ولبيوتهم  أب واباً وسرراً علي ها 
رفاً وإن   34ؤون کيتّ   کذالّل کوزخ 

 ّدن يالٱ حياةل  ٱ لّما متاع
  35لل متّقين  کخرة عند ربّ ئال  ٱو

مـٰنلٱ رکومن يع ش عن ذ نقيّض  له  رّح 
وإنّهم    36شي طاناً فهو له قريٌن 

سبون لٱ ليصّدونهم  عن ّسبيل ويح 
تدون  نا  جا إذاٰى حتّ   37أنّهم ّمه 

 بع د کقال يا لي ت بي ني وبي ن
رقي ن فبئ سل  ٱ ولن   38قرين ل  ٱ مش 
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 م  فيکيو م إذ ظّلم تم  أنّ ل  ٱ مکينفع
ترل  ٱ مع  39ون کعذاب مش   أفأنت تس 
ديلٱ ان في کعم ي ومن ل  ٱ صّّم أو  ته 

هبّن ب  40ضالٍل ّمبيٍن   کفإّما نذ 
 کأو  نرينّ   41مون فإنّا من هم ّمنتق

ناهم  فإنّا علي هم لّ ٱ ذي وعد 
ذي لّ ٱبـ کتم سس  ٱفـ  42ّمق تدرون 
تقيٍم علٰى  کإنّ  کأوحي إلي   صراٍط ّمس 

وسو ف  کولقو م کٌر لّ کوإنّه لذ  43
ألون  أل  من  أر سل نا من س  ٱو  44تس 

 من رّسلنا أجعل نا من دون کقب ل
مـٰنلٱ ولقد    45لهًة يع بدون ا  رّح 
فر عو ن إلٰى بئاياتنا  موسىٰ ر سل نا أ

 وملئه فقال إنّي رسول ربّ 
 هم جا فلّما  46عالمين ل  ٱ

 47ون کإذا هم ّمن ها يض حبئاياتنا 



759 

 

بر کإاّل هي أ ايةٍ   وما نريهم ّمن   
ناهم تها وأخذ  عذاب ل  ٱبـ من  أخ 

يا وا  وقال  48لعلّهم  ير جعون 
بما  کلنا ربّ د ع ٱ ّساحرلٱ أيّها
تدون  کندعهد ع فلّما   49إنّنا لمه 

ثون کعذاب إذا هم  ينل  ٱ شف نا عن همک
فر عو ن في قو مه قال يا ٰى وناد  50

 هـٰذهمص ر و کقو م ألي س لي مل  
تي أفال تب صرون ْل  ٱ ري من تح  ن هار تج 
ذي هو لّ ٱ هـٰذاخي ٌر ّمن  أنا   أم    51

فلو ال   52اد يبين کمهيٌن وال ي
ور   جا ٌة ّمن ذهٍب أو  أل قي علي ه أس 

تخّف س  ٱفـ  53ة مق ترنين کمالئل  ٱ معه
قو ماً وا  انکقو مه فأطاعوه إنّهم  

 سفوناا  فلّما  54فاسقين 
معين نٱ رق ناهم  أج  تقم نا من هم  فأغ 



761 

 

اًل فجعل ناهم  سلفاً ومث  55
ن مر يم ب  ٱ ولّما ضرب  56خرين ئالل  
  57من ه يصّدون  کإذا قو ماًل مث

لهتنا خي ٌر أم  هو ما ا أ وا  وقال
بل  هم  قو ٌم اًل إاّل جد کضربوه ل
إن  هو إاّل عب ٌد أن عم نا   58خصمون 

رائيل اًل علي ه وجعل ناه مث لّبني إس 
ًة کم ّمالئکلجعل نا من  نشا ولو    59
لفون ْل  ٱ في وإنّه لعل ٌم   60ر ض يخ 

بعون تّ ٱو لّلّساعة فال تم ترّن بها
 مکوال يصّدنّ   61تقيٌم صراطٌ ّمس   هـٰذا

  62م  عدوٌّ ّمبيٌن کّشي طان إنّه للٱ
بيّنات قال قد  ل  ٱبـٰى عيس  جا ولّما
 م بع ضکمة وْلبيّن لکحل  ٱبـ مکجئ ت
تلفون فيهلّ ٱ  هللاوا  قتّ ٱفـ ذي تخ 

 م  کهو ربّي وربّ  هللا إنّ   63وأطيعون 
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تقيٌم  هـٰذابدوه ع  ٱفـ   64صراطٌ ّمس 
زاب ْل  ٱ تلفخ  ٱفـ من بي نهم  فوي ٌل ح 

من  عذاب يو ٍم أليٍم وا  لّلّذين ظلم
ّساعة أن لٱ هل  ينظرون إالّ   65

عرون    66تأ تيهم بغ تًة وهم  ال يش 
 يو مئٍذ بع ضهم  لبع ضٍ عدوٌّ إالّ   خالّ ْل  ٱ
يا عباد ال خو ٌف   67متّقين ل  ٱ

زنون ل  ٱ مکعلي     68يو م وال أنتم  تح 
وا  انکوبئاياتنا  وا  امن ذين لّ ٱ

لمين  جنّة أنتم  ل  ٱوا  خلد  ٱ  69مس 
برون کوأز واج يطاف علي هم   70م  تح 

وابٍ وفيها ما کبصحاٍف ّمن ذهٍب وأ
تهيه ين وأنتم  ْل  ٱ نفس وتلذّ ْل  ٱ تش  ع 

 جنّةل  ٱ کوتل    71فيها خالدون 
نتم  تع ملون کتي أورث تموها بما لّ ٱ
ثيرٌة من ها کهٌة کم  فيها فاکل  72
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رمين في عذاب ل  ٱ إنّ   73لون کتأ   مج 
ال يفتّر عن هم    74جهنّم خالدون 

وما ظلم ناهم    75وهم  فيه مب لسون 
  76ظّالمين لٱ هموا  انک نکولٰـ 

 کليق ض علي نا ربّ  کيا مالو ا  وناد
 مکلقد  جئ نا  77ثون کم ّماکقال إنّ 

ارهون کم  لل حّق کثرکأ نّ کولٰـ حّق ل  ٱبـ
راً فإنّا مب رمون أم  وا  أم  أب رم  78
مع سرّهم    79 سبون أنّا ال نس  أم  يح 

واهم ورسلنا لدي هم  بلٰى  ونج 
مـٰنان للکقل  إن   80تبون کي  رّح 

  81عابدين ل  ٱ أوّل ولٌد فأنا  
 ر ض ربّ ْل  ٱو ّسماواتلٱ سب حان ربّ 

فذر هم    82عر ش عّما يصفون ل  ٱ
 يو مهموا  يالقٰى حتّ وا  ويل عبوا  يخوض

في ذي لّ ٱ وهو  83يوعدون  ذيلّ ٱ
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ٌه   لّسماٱ ٌه  ر ضْل  ٱ وفيإلـٰ  وهوإلـٰ
ذي لّ ٱ کوتبار  84عليم ل  ٱ يمکحل  ٱ

ر ض وما ْل  ٱو ّسماواتلٱ کله مل  
ّساعة وإلي ه لٱ بي نهما وعنده عل م

عون لّ ٱ کوال يم ل  85تر جعون  ذين يد 
 ّشفاعة إاّل من شهدلٱ من دونه

 ولئن  86حّق وهم  يع لمون ل  ٱبـ
فأنّٰى  هللا سأل تهم ّمن  خلقهم  ليقولنّ 

  هـٰؤال وقيله يارّب إنّ   87ون کيؤ ف
فح  عن هم  ص  ٱفـ  88قو ٌم اّل يؤ منون 

  89وقل  سالٌم فسو ف يع لمون 

 دخانلٱ سوره 44 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

إنّا   2مبين ل  ٱ تابکل  ٱو  1حم 
ا نّ کٍة إنّا کأنزل ناه في لي لٍة ّمبار
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ٍر حکفيها يف رق   3منذرين  يٍم کّل أم 
نّا کأم راً ّمن  عندنا إنّا   4

مًة ّمن رّبّ   5مر سلين   إنّه هو کرح 
 ّسماواتلٱ ربّ   6عليم ل  ٱ ّسميعلٱ
نتم کر ض وما بي نهما إن ْل  ٱو

يي إلـٰه  ال  7ّموقنين  إاّل هو يح 
  8وّلين ْل  ٱ مکبائا  م  وربّ کويميت ربّ 

تقب  ر  ٱفـ  9ل عبون ي کبل  هم  في ش
  10بدخاٍن ّمبيٍن   ّسمالٱ يو م تأ تي

  11عذاٌب أليٌم  هـٰذانّاس لٱى يغ ش
عذاب إنّا ل  ٱ شف  عنّاکٱ ربّنا

 وقد  ٰى رکذّ لٱ لهمأنّٰى   12مؤ منون 
 ا  ثّم تولّو    13هم  رسوٌل ّمبيٌن  جا

نوٌن وا  عن ه وقال إنّا   14معلٌّم ّمج 
م  عائدون کإنّ اًل عذاب قليل  ٱ ا  اشفوک

إنّا ٰى ب رکل  ٱ بط شةل  ٱ يو م نب طش  15
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ولقد  فتنّا قب لهم    16منتقمون 
  17ريٌم کم  رسوٌل ه جاو قو م فر عو ن

م  کإنّي ل هللا إلّي عبادوا  أن  أدّ 
ى علوا  وأن  اّل تع ل  18رسوٌل أميٌن 

  19م بسل طاٍن ّمبيٍن کتيا  إنّي هللا
ت بربّي وربّ  أن تر جمون  م  کوإنّي عذ 

تزلون ع  ٱفـ ليوا  وإن  لّم  تؤ من  20
قو ٌم   هـٰؤال فدعا ربّه أنّ   21

رمون  ر بعبادي لي    22ّمج  اًل فأس 
ر ل  ٱ کرت  ٱو  23م ّمتّبعون کإنّ  بح 

واً إنّهم  جنٌد ّمغ رقون  م  ک  24ره 
وزروعٍ   25من جنّاتٍ وعيوٍن وا  کتر

 فيهاوا  انکونع مٍة   26ريٍم کومقاٍم 
  وأو رث ناها قو ماً  کذالک  27هين کفا
  ّسمالٱ ت  علي همکفما ب  28خرين ا
  29منظرين وا  انکر ض وما ْل  ٱو
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رائيل من  ولقد  نّجي نا بني إس 
من فر عو ن إنّه   30مهين ل  ٱ عذابل  ٱ
رفين ل  ٱ ان عالياً ّمنک  ولقد  31مس 
عالمين ل  ٱى عل عل مٍ علٰى  تر ناهم  خ  ٱ
ما ل ئايات ٱ ّمنهم اتي نا و  32

  هـٰؤال إنّ   33ّمبيٌن   فيه بال
 إن  هي إاّل مو تتنا  34ليقولون 

ن بمنشرين ٰى ولْل  ٱ   35وما نح 
نتم  صادقين کبائنا إن ئابوا  فأ ت
ذين لّ ٱو أهم  خي ٌر أم  قو م تبّعٍ   36

ل وا  انکناهم  إنّهم  کمن قب لهم  أه 
رمين   ّسماواتلٱ وما خلق نا  37مج 

ما   38ض وما بي نهما العبين ر  ْل  ٱو
ثرهم  کأ نّ کولٰـ حّق ل  ٱبـ خلق ناهما إالّ 
فص ل ل  ٱ إّن يو م  39ال يع لمون 

معين  يو م ال يغ ني   40ميقاتهم  أج 
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مو لًى عن ّمو لًى شي ئاً وال هم  ينصرون 
 عزيزل  ٱ إنّه هو هللا إاّل من رّحم  41
  43زّقّوم لٱ إّن شجرة  42رّحيم لٱ

ل يغ لي فيل  ٱـک  44ثيم ْل  ٱ طعام  مه 
  46حميم ل  ٱ غل يک  45بطون ل  ٱ

جحيم ل  ٱ  سواإلٰى  تلوهع  ٱفـ خذوه
 فو ق رأ سه من  عذابوا  ثّم صبّ   47
 عزيزل  ٱ أنت کذق  إنّ   48حميم ل  ٱ
نتم به کما  هـٰذاإّن   49ريم کل  ٱ

متّقين في مقاٍم ل  ٱ إنّ   50تم ترون 
  52في جنّاتٍ وعيوٍن   51أميٍن 

تب رقٍ  يل بسون من سندسٍ وإس 
ناهم  کذالک  53ّمتقابلين  وزوّج 
عون فيها ب  54بحوٍر عيٍن  ّل کيد 

 ال يذوقون فيها  55منين ا  هةٍ کفا
ووقاهم  ٰى ولْل  ٱ مو تةل  ٱ مو ت إالّ ل  ٱ
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 کّمن رّبّ اًل فض    56جحيم ل  ٱ عذاب
فإنّما   57عظيم ل  ٱ فو زل  ٱ هو کذال

  58رون کم  يتذلعلّه کيّسر ناه بلسان
  59تقب  إنّهم ّمر تقبون ر  ٱفـ

 جاثيةلٱ سوره 45 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 عزيزل  ٱ هللا تاب منکل  ٱ يلتن ز  1حم 
 ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ إّن في  2يم کحل  ٱ
م  کوفي خل ق  3لّل مؤ منين  ياتٍ ئال

لّقو ٍم  اياتٌ  وما يبّث من دابٍّة 
نّهار لٱو ي للّ لٱ تالفخ  ٱو  4يوقنون 

من رّز قٍ   ّسمالٱ من هللا وما أنزل
يا به  ر ض بع د مو تها وتص ريفْل  ٱ فأح 

  5لّقو ٍم يع قلون  اياتٌ  رّياح لٱ
حّق ل  ٱبـ کنت لوها علي   هللا ايات  کتل  
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ه يؤ منون ايات و هللا فبأّي حديٍث بع د
مع   7أثيٍم  کّل أفّاکوي ٌل لّ   6  يس 

ه ثّم يصرّ علي  تت لٰى  هللا ايات
ت مع ها فبّشر ه کبراً کمس  أن لّم  يس 

 من   وإذا علم  8بعذابٍ أليٍم 
 کأو لـٰئ خذها هزواً تّ ٱ شي ئاً اياتنا 

من ورائهم    9لهم  عذاٌب ّمهيٌن 
وا  سبکجهنّم وال يغ ني عن هم ّما 

 هللا من دونوا  خذتّ ٱ شي ئاً وال ما
 هـٰذا  10ولهم  عذاٌب عظيٌم   أو ليا
ربّهم   ياتئابوا  فرکذين لّ ٱو هًدى

ٍز أليٌم لهم  عذاٌب مّ   هللا  11ن رّج 
ريل  ٱ مکذي سّخر للّ ٱ ر لتج   کفل  ل  ٱ بح 

من فض له وا  فيه بأم ره ولتب تغ
م ّما کوسّخر ل  12رون کم  تش  کولعلّ 
ر ض جميعاً ْل  ٱ ّسماوات وما فيلٱ في
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قو ٍم لّ لئاياتٍ  کذال إّن في ّمن ه
وا  امن لّذين قل لّ   13رون کيتف
 هللا ير جون أيّامال  للّذينوا  يغ فر

زي قو ماً بما    14سبون کيوا  انکليج 
  من  عمل صالحاً فلنف سه ومن  أسا

  15م  تر جعون کربّ إلٰى  فعلي ها ثمّ 
رائيل اتي نا ولقد    تابکل  ٱ بني إس 

 نّبوّة ورزق ناهم ّمنلٱو مکحل  ٱو
ين عالمل  ٱى عل طّيّبات وفضّل ناهم  لٱ
م ر ْل  ٱ هم بيّناتٍ ّمناتي نا و  16
م ه جا إاّل من بع د ماوا  تلفخ  ٱ فما
يق ضي  کعل م بغ ياً بي نهم  إّن ربّ ل  ٱ

وا  انکقيامة فيما ل  ٱ بي نهم  يو م
تلفون  علٰى  کثّم جعل نا  17فيه يخ 

بع ها وال تتّبع  تّ ٱفـ م رْل  ٱ شريعٍة ّمن
وا  إنّهم    18ذين ال يع لمون لّ ٱ  أه 
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 شيئاً وإنّ  هللا من کعنوا  لن يغ ن
ضٍ   بع ضهم  أو ليا ظّالمينلٱ  هللاوبع 

بصائر  هـٰذا  19متّقين ل  ٱ وليّ 
مٌة لّقو م يوقنون  للنّاس وهًدى ورح 

وا  ترحج  ٱ ذينلّ ٱ أًم  حسب  20
علهم  لٱ  لّذين ٱـک ّسيّئات أّن نّج 

  صّالحات سوالٱوا  وعملوا  امن
ياهم ومماتهم   مون کا يح  م  سا ّمح 

 ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ هللا وخلق  21
زل  ٱبـ سبت  کّل نف سٍ بما کٰى حّق ولتج 

 أفرأي ت من  22وهم  ال يظ لمون 
علٰى  هللا هواه وأضلّهإلـٰهه خذ تّ ٱ

 سم عه وقل به وجعلعلٰى  عل ٍم وختم
ديه من علٰى  بصره غشاوًة فمن يه 
ما وا  وقال  23رون کأفال تذ هللا بع د

يا لٱ  حياتناهي إالّ  ّدن يا نموت ونح 
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ل ر وما لهم لٱ نا إالّ کوما يه  ّده 
  24من  عل ٍم إن  هم  إاّل يظنّون  کذالب

بيّناتٍ اياتنا  علي هم  تت لٰى  وإذا
وا  تئ  ٱ وا  ان حّجتهم  إاّل أن قالکّما 
 قل  25نتم  صادقين کبائنا إن ئاب
يي هللا معکم  ثّم يميتکيح   م  کم  ثّم يج 

 نّ کولٰـ قيامة ال ريب فيه ل  ٱ ميو  إلٰى 
 ک مل  وّللّ   26نّاس ال يع لمون لٱ ثرکأ
 رض ويوم تقومْل  ٱو ّسماواتلٱ
سرلٱ   27مب طلون ل  ٱ ّساعة يو مئٍذ يخ 

عکّل أّمٍة جاثيًة کٰى وتر ٰى ّل أّمٍة تد 
زو ن ما ل  ٱ تابهاکإلٰى  نتم  کيو م تج 

تابنا ينطق ک هـٰذا  28تع ملون 
تنسخ ما کإنّا  حقّ ل  ٱبـ مکعلي   نّا نس 

 ذين لّ ٱ فأّما  29نتم  تع ملون ک
خلهم  لٱوا  وعملوا  امن صّالحات فيد 
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مته   فو زل  ٱ هو کذالربّهم  في رح 
وا  فرکذين لّ ٱ وأّما  30مبين ل  ٱ

 م  کعلي  تت لٰى اياتي  ن  کأفلم  ت
رمين کبر تم  وکتس  ٱفـ   31نتم  قو ماً ّمج 

د ّساعة ال لٱو حقٌّ  هللا وإذا قيل إّن وع 
ري ما  ري ب فيها قل تم ّما ند 

ن لٱ ّساعة إن نّظّن إاّل ظنّاً وما نح 
تي قنين  وبدا لهم  سيّئات   32بمس 

به وا  انکوحاق بهم ّما وا  ما عمل
زئون  ته  م  کيو م ننسال  ٱ وقيل  33يس 

 هـٰذام  کيو م  ما نسيتم  لقاک
م ّمن نّاصرين کنّار وما للٱ مکومأ وا

تم  تّ ٱ مکبأنّ  مکذال  34  هللا ايات خذ 
 ّدن يالٱ حياةل  ٱ مکهزواً وغرّت  

رجون من ها وال هم  ل  ٱفـ يو م ال يخ 
تع تبون   حم د ربّ ل  ٱ فللّه  35يس 
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عالمين ل  ٱ ر ض ربّ ْل  ٱ ّسماوات وربّ لٱ
 ّسماواتلٱ في  ب رياکل  ٱ وله  36
  37يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ ر ض وهوْل  ٱو

 حقافْل  ٱ سوره 46 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 عزيزل  ٱ هللا تاب منکل  ٱ تن زيل  1حم 
 ّسماواتلٱ ما خلق نا  2يم کحل  ٱ
حّق ل  ٱبـ ر ض وما بي نهما إالّ ْل  ٱو

عّما وا  فرکذين لّ ٱو وأجٍل ّمسمًّى
قل  أرأي تم ّما   3مع رضون وا  أنذر

عون من دون أروني ماذا  هللا تد 
 في کر ض أم  لهم  شر  ْل  ٱ منوا  خلق
تابٍ ّمن قب ل کئ توني بٱّسماوات لٱ

نتم  کأو  أثارٍة ّمن  عل ٍم إن  هـٰذا
عو  4صادقين  من  ا  ومن  أضّل مّمن يد 
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تجيب له هللا دون  يومإلٰى  من اّل يس 
 5قيامة وهم  عن دعائهم  غافلون ل  ٱ
داوا  انکنّاس لٱ وإذا حشر    لهم  أع 
 وإذا  6افرين کبعبادتهم  وا  انکو

 بيّناتٍ قالاياتنا  علي هم   تت لىٰ 
 هـٰذاهم   جا لل حّق لّماوا  فرکذين لّ ٱ

ٌر ّمبيٌن  تراه ف  ٱ أم  يقولون  7سح 
 ون لي منکتري ته فال تم لف  ٱ قل  إن

لم بما تفيضون فيه  هللا شي ئاً هو أع 
 م  وهوکبه شهيداً بي ني وبي نفٰى ک
نت ک قل  ما  8رّحيم لٱ غفورل  ٱ

عاً ّمن وما أد ري ما يف عل رّسل لٱ بد 
ٰى م  إن  أتّبع إاّل ما يوحکبي وال ب
قل    9إاّل نذيٌر ّمبيٌن أنا   إلّي وما

فر تم کو هللا ان من  عندکأرأي تم  إن 
رائيل  به وشهد شاهٌد ّمن بني إس 
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 هللا بر تم  إنّ کتس  ٱو منئاف مث لهعلٰى 
دي  وقال  10ظّالمين لٱ قو مل  ٱ ال يه 

ان کلو  وا  امن ن للّذيوا  فرکذين لّ ٱ
خي راً ّما سبقونا إلي ه وإذ  لم  

تد  کإف   هـٰذابه فسيقولون وا  يه 
موسٰى تاب کومن قب له   11قديٌم 

مًة و تاٌب ّمصّدٌق ک هـٰذاإماماً ورح 
وا  ذين ظلملّ ٱ لّساناً عربيّاً لّينذر

ر سنين ٰى وبش  ذين لّ ٱ إنّ   12لل مح 
 فالوا  تقامس  ٱ ثمّ  هللا ربّناوا  قال

زنون    13خو ٌف علي هم  وال هم  يح 
 جنّة خالدين فيهال  ٱ أص حاب کأو لـٰئ
  14يع ملون انوا  کبما   جزا

ساناً ل  ٱ ووصّي نا نسان بوالدي ه إح 
ر هاً کر هاً ووضعت ه کحملت ه أّمه 

راً حتّ  ٰى وحم له وفصاله ثالثون شه 
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إذا بلغ أشّده وبلغ أر بعين سنًة 
ني أن    کر نع متکش  أ قال رّب أو زع 

دّي وأن  لاوٰى تي أن عم ت علّي وعللّ ٱ
مل صالحاً تر ضاه وأص لح  لي في  أع 

 وإنّي من کذرّيّتي إنّي تب ت إلي  
لمين ل  ٱ ذين لّ ٱ کأو لـٰئ  15مس 

سن ما عمل وا  نتقبّل عن هم  أح 
 ونتجاوز عن سيّئاتهم  في أص حاب

دل  ٱ قلٱ جنّة وع  وا  انکذي لّ ٱ صّد 
ذي قال لوالدي ه لّ ٱو  16يوعدون 

رج وقد  ما أتعدانکأّفٍ لّ  ني أن  أخ 
قرون من قب لي وهما ل  ٱ خلت

تغيثان دا  کوي ل هللا يس   من  إّن وع 
 إاّل أساطير هـٰذاحقٌّ فيقول ما  هللا
ذين حّق لّ ٱ کأو لـٰئ  17وّلين ْل  ٱ

قو ل في أمٍم قد  خلت  من ل  ٱ علي هم
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وا  انکنس إنّهم  ل  ٱو جنّ ل  ٱ قب لهم ّمن
ّلٍ درجاٌت ّمّما کول  18خاسرين 

مالهم  وهم  ال وا  عمل وليوفّيهم  أع 
ذين لّ ٱ ويو م يع رض  19يظ لمون 

م  کنّار أذ هب تم  طيّباتلٱى علوا  فرک
 تم تع تم بهاس  ٱو ّدن يالٱ مکفي حيات

زو ن عذابل  ٱفـ هون بما ل  ٱ يو م تج 
تک حّق ل  ٱ ر ض بغي رْل  ٱ برون فيکنتم  تس 

ر  أخا کذ  ٱو  20نتم  تف سقون کا وبم
قاف وقد  ْل  ٱبـ عاٍد إذ  أنذر قو مه ح 

نّذر من بي ن يدي ه ومن  خل فه لٱ خلت
م  کإنّي أخاف علي   هللا إالّ وا  أاّل تع بد

أجئ تنا وا  قال  21عذاب يو ٍم عظيٍم 
لهتنا فأ تنا بما ا  نا عن  کلتأ ف

  22صّادقين لٱ نت منکتعدنا إن 
م کوأبلّغ هللا عل م عندل  ٱ قال إنّما
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م  قو ماً کي أرانّ کولٰـ ّما أر سل ت به 
هلون  فلّما رأو ه عارضاً   23تج 

تق بل أو ديتهم  قال عارٌض  هـٰذاوا  ّمس 
تع جل تم به س  ٱ ّمم طرنا بل  هو ما

ّل کتدّمر   24ريٌح فيها عذاٌب أليٌم 
إاّل ٰى ال يروا  بأم ر ربّها فأص بح  شي  
زي کلذاکنهم  کمسا  قو مل  ٱ نج 
رمين ل  ٱ نّاهم  فيما کولقد  م  25مج 

م  فيه وجعل نا لهم  سم عاً کنّاکإن مّ 
ن عن هم  ٰى وأب صاراً وأف ئدًة فما أغ 

سم عهم  وال أب صارهم  وال أف ئدتهم ّمن 
حدون وا  انکإذ    شي    هللا ياتئابيج 

زئون وا  انکوحاق بهم ّما  ته  به يس 
ل  26  م ّمنکحو لنا ما کولقد  أه 
لعلّهم  يات ئال  ٱ وصرّف ناٰى قرل  ٱ

 ذينلّ ٱ فلو ال نصرهم  27ير جعون 
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لهًة ا  قر باناً  هللا من دونوا  خذتّ ٱ
هم  وما کإف   کذالعن هم  ووا  بل  ضلّ 

وإذ  صرف نا   28يف ترون وا  انک
تمعونل  ٱ نفراً ّمن کإلي    قر  ل  ٱ جّن يس 
وا  أنصتوا  فلّما حضروه قال ان

قو مهم ّمنذرين إلٰى و ا  قضي ولّ  فلّما
يا قو منا إنّا سمع نا وا  قال  29
مصّدقاً موسٰى تاباً أنزل من بع د ک

دي حّق ل  ٱى إل لّما بي ن يدي ه يه 
تقيٍم ٰى وإل يا قو منا   30طريقٍ ّمس 
به يغ فر  وا  منا و هللا داعيوا  أجيب

م ّمن  عذابٍ کم  ويجر  کم ّمن ذنوبکل
 هللا  يجب  داعيومن الّ   31أليٍم 

ر ض ولي س له من ْل  ٱ فلي س بمع جٍز في
في ضالٍل ّمبيٍن  کأو لـٰئ  دونه أوليا

 ذي خلقلّ ٱ هللا أنّ و ا  أولم  ير  32
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ر ض ولم  يع ي بخل قهّن ْل  ٱو ّسماواتلٱ
ييعلٰى  بقادرٍ  بلٰى ٰى مو تل  ٱ أن  يح 
ويو م   33قديٌر   ّل شي  کعلٰى  إنّه
نّار لٱى عل وا  فرکذين لّ ٱ يع رض
بلٰى وا  حّق قالل  ٱبـ هـٰذاألي س 

عذاب بما ل  ٱوا  وربّنا قال فذوق
ما صبر کبر  ص  ٱفـ  34فرون کنتم  تک

تع جل لٱ عز م منل  ٱوا  أو ل رّسل وال تس 
أنّهم  يو م يرو ن ما يوعدون کلّهم  

إاّل ساعًة ّمن نّهاٍر بالٌغ وا  لم  يل بث
ل   35قون فاسل  ٱ قو مل  ٱ إالّ  کفهل  يه 

 سوره ّمحم 47 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 هللا عن سبيلوا  وصدّ وا  فرکلّذين ٱ
مالهم   وا  امن ذين لّ ٱو  1أضّل أع 



782 

 

بما وا  امن صّالحات ولٱوا  وعمل
حّق من رّبّهم  ل  ٱ ّمحمٍّ وهوعلٰى  نزّل

  2ّفر عن هم  سيّئاتهم  وأص لح بالهم  ک
وا  بعتّ ٱوا  فرکذين لّ ٱ بأنّ  کذال
وا  بعتّ ٱوا  امن ذين لّ ٱ باطل وأنّ ل  ٱ
 هللا يض رب کذالکحّق من رّبّهم  ل  ٱ

 فإذا لقيتم  3للنّاس أم ثالهم  
ٰى رّقاب حتّ لٱ فضر بوا  فرکذين لّ ٱ

وثاق ل  ٱوا  إذا أث خنتموهم  فشدّ 
 تضعٰى حتّ   فإّما منّاً بع د وإّما فدا

 هللا  ولو  يشا کذالحر ب أو زارها ل  ٱ
م کبع ض ا  لّيب لو نکولٰـ ر من هم  تصنٱلـ

ضٍ   هللا في سبيلوا  ذين قتللّ ٱو ببع 
مالهم   ديهم    4فلن يضّل أع  سيه 

خلهم  5ويص لح بالهم   جنّة ل  ٱ ويد 
 ذين لّ ٱ يا أيّها  6عرّفها لهم  
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م  ويثبّت  کينصر   هللاوا  إن تنصروا  امن
فتع ساً وا  فرکذين لّ ٱو  7م  کأق دام

بأنّهم   کذال  8مالهم  لّهم  وأضّل أع  
مالهم   هللا ما أنزلوا  رهک بط أع  فأح 
وا  ر ض فينظرْل  ٱ فيوا  أفلم  يسير  9
ذين من قب لهم  لّ ٱ ان عاقبةکي ف ک

افرين أم ثالها کعلي هم  ولل   هللا دّمر
 ذين لّ ٱى مو ل هللا بأنّ  کذال  10
لهم  ٰى افرين ال مو لکل  ٱ وأنّ وا  امن
وا  امن ذين لّ ٱ خليد   هللا إنّ   11

ري من لٱوا  وعمل صّالحات جنّاتٍ تج 
تها وا  فرکذين لّ ٱو ن هارْل  ٱ تح 

 ن عامْل  ٱ لکما تأ  کلون کيتمتّعون ويأ  
أيّن ّمن کو  12نّار مث ًوى لّهم  لٱو

تي لّ ٱ کقر يٍة هي أشّد قوًّة ّمن قر يت
رجت   ل کأخ    13ناهم  فال ناصر لهم  کأه 



784 

 

من کن رّبّه بيّنٍة مّ علٰى  انکأفمن 
واوا  بعتّ ٱو عمله  زيّن له سو  أه 

 تي وعدلّ ٱ جنّةل  ٱ مثل  14هم  
  غي ر  متّقون فيها أن هاٌر ّمن ّمال  ٱ
سٍن وأن هاٌر من لّبٍن لّم  يتغيّر  ا

ٍر لّّذٍة  طع مه وأن هاٌر ّمن  خم 
لّلّشاربين وأن هاٌر ّمن  عسٍل ّمصفًّى 

 ثّمرات ومغ فرةٌ لٱ لّ کولهم  فيها من 
نّار لٱ من  هو خالٌد فيکّمن رّبّهم  

هم   حميماً فقطّع أم عا  ماوا  وسق
تمع إلي    15 ٰى حتّ  کومن هم ّمن يس 

للّذين وا  قال کمن  عندوا  إذا خرج
 نفاً ا  عل م ماذا قالل  ٱوا  أوت

 قلوبهم  علٰى  هللا ذين طبعلّ ٱ کأو لـٰئ
واٱو  ذينلّ ٱو  16هم   تّبعوا  أه 
تاهم  ا و هًدى زادهم  و ا  تده  ٱ
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 فهل  ينظرون إالّ   17تق واهم  
  جا ّساعة أن تأ تيهم بغ تًة فقد  لٱ
ت هم   جا لهم  إذافأنّٰى  راطهاش  أ
 إالّ إلـٰه  لم  أنّه الع  ٱفـ  18راهم  کذ
 ولل مؤ منين کتغ فر  لذنبس  ٱو هللا
م  کيع لم متقلّب هللاو مؤ مناتل  ٱو

 وا  امن ذين لّ ٱ ويقول  19م  کومث وا
لو ال نزّلت  سورٌة فإذا أنزلت  سورٌة 

 قتال رأي تل  ٱ ر فيهاکمٌة وذکّمح  
ذين في قلوبهم ّمرٌض ينظرون لّ ٱ

مو ت ل  ٱ مغ شّي علي ه منل  ٱ نظر کإلي  
ٌل ّمع روٌف   20لهم  ٰى فأو ل طاعٌة وقو 

ان کل هللاوا  م ر فلو  صدقْل  ٱ فإذا عزم
فهل  عسي تم  إن   21خي راً لّهم  

ر ض ْل  ٱ فيوا  تم  أن تف سدتولّي  
 کأو لـٰئ  22م  کأر حاموا  وتقطّع
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م هللا ذين لعنهملّ ٱ ٰى فأصّمهم  وأع 
 قر  ل  ٱ أفال يتدبّرون  23أب صارهم  

 إنّ   24قلوبٍ أق فالها علٰى  أم   ان
أد بارهم ّمن علٰى وا  تدّ ر  ٱ ذينلّ ٱ

ّشي طان لٱى هدل  ٱ بع د ما تبيّن لهم
ل  کذال  25 لهم  ٰى سوّل لهم  وأم 

 ما نزّلوا  رهکللّذين وا  بأنّهم  قال
يع لم  هللاو م رْل  ٱ م  في بع ضکسنطيع هللا

رارهم   م ي ف إذا توفّت هکف  26إس 
ة يض ربون وجوههم  وأد بارهم  کمالئل  ٱ
خطوا  بعتّ ٱ بأنّهم کذال  27  ما أس 
مالهم  وا  رهکو هللا بط أع  رض وانه فأح 
وبهم ّمرٌض ذين في قللّ ٱ أم  حسب  28

رج  ولو    29أض غانهم   هللا أن لّن يخ 
هم  فلعرف تهم بسيماهم  کْلري نا  نشا

ن يع لم  هللاو قو لل  ٱ ولتع رفنّهم  في لح 
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مال  نع لمٰى م  حتّ کولنب لونّ   30م  کأع 
صّابرين لٱو م  کمجاهدين منل  ٱ

بار ا  ونب لو ذين لّ ٱ إنّ   31م  کأخ 
وا  شاقّ و هللا عن سبيلوا  وصدّ وا  فرک
 رّسول من بع د ما تبيّن لهملٱ
بط  هللاوا  لن يضرّ ٰى هدل  ٱ شي ئاً وسيح 

مالهم    ذين لّ ٱ يا أيّها  32أع 
رّسول لٱوا  وأطيع هللاوا  أطيعوا  امن

مالوا  وال تب طل ذين لّ ٱ إنّ   33م  کأع 
 وا  ماتثّم  هللا عن سبيلوا  وصدّ وا  فرک

فال   34لهم   هللا ّفاٌر فلن يغ فرکوهم  
عوا  تهن  ّسل م وأنتملٱى إلوا  وتد 
لو نْل  ٱ م  کم  ولن يترکمع هللاو ع 

مال ّدن يا لٱ حياةل  ٱ إنّما  35م  کأع 
ٌو وإن تؤ من وا  وتتّقوا  لعٌب وله 

أل  کم  أجورکيؤ ت م  کم  أم والکم  وال يس 
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أل    36 فکإن يس  وا  م  تب خلکموها فيح 
رج  أض غان   هـٰؤال هاأنتم    37م  کويخ 
عو ن لتنفق م کفمن هللا في سبيلوا  تد 

ّمن يب خل ومن يب خل  فإنّما يب خل عن 
  فقرال  ٱ غنّي وأنتمل  ٱ هللاو نّف سه

تب دل  قو ماً غي رو ا  وإن تتولّ  م  کيس 
  38م  کأم ثالوا  ونکثّم ال ي

 فتحلٱ سوره 48 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

نا ل   1فت حاً ّمبيناً  کإنّا فتح 
 کما تقّدم من ذنب هللا کليغ فر ل

 کوما تأّخر ويتّم نع مته علي  
دي تقيماً  کويه   کوينصر  2صراطاً ّمس 

لّذي أنزل ٱهو   3نص راً عزيزاً  هللا
ل مؤ منين ٱينة في قلوب کلسّ ٱ
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إيماناً ّمع إيمانهم  وّلّل وا  ليز داد
ر ض وٱلّسماوات وٱجنود   هللاان کْل 

خ  4يماً کعليماً ح ل مؤ منين ٱل ليد 
تها ٱو ري من تح  ل مؤ منات جنّاتٍ تج 
ن هار خالدين فيها ويٱ ّفر عن هم  کْل 

فو زاً  هللاعند  کذالان کسيّئاتهم  و
ل منافقين ٱويعّذب   5عظيماً 

رٱل منافقات وٱو رٱين وکل مش  ات کل مش 
علي هم    لّسو  ٱّلّل ظّن ٱلظّانّين بـٱ

علي هم   هللاوغضب   لّسو  ٱدائرة 
ت   عنهم  وأعّد لهم  جهنّم وساول

لّسماوات ٱوّلّل جنود   6مصيراً 
ر ض وٱو   7يماً کعزيزاً ح هللاان کْل 

شاهداً ومبّشراً  کإنّا أر سل نا
ّلّل ورسوله ٱبـوا  لتؤ من  8ونذيراً 

رًة کوتعزّروه وتوقّروه وتسبّحوه ب
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 کلّذين يبايعونٱإّن   9اًل وأصي
فو ق  هللايد  هللاإنّما يبايعون 
ث علٰى کث فإنّما ينکأي ديهم  فمن نّ 
 هللابما عاهد علي ه ٰى نف سه ومن  أو ف

راً عظيماً  سيقول   10فسيؤ تيه أج 
راب شغلت نا ٱل مخلّفون من ٱ کل ع  ْل 

لونا فـ تغ فر  لنا ٱأم والنا وأه  س 
ل سنتهم ّما لي س في أيقولون بـ

 هللام ّمن کل کقلوبهم  قل  فمن يم ل
م  ضرّاً أو  أراد کأراد بشي ئاً إن  

بما تع ملون  هللاان کم  نف عاً بل  کب
بل  ظننتم  أن لّن ينقلب   11خبيراً 

ليهم  ٱلرّسول وٱ ل مؤ منون إلٰى أه 
م  کفي قلوب کذالأبداً وزيّن 
نتم  قو ماً کو  لّسو  ٱوظننتم  ظّن 

ّلّل ٱومن لّم  يؤ من بـ  12بوراً 
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نا لل   تد  ن افريکورسوله فإنّا أع 
لّسماوات ٱ کوّلّل مل    13سعيراً 

ر ض يغ فر لمن يشاٱو ويعّذب من   ْل 
  14غفوراً رّحيماً  هللاان کو  يشا

نطلق تم  إلٰى ٱل مخلّفون إذا ٱسيقول 
م  کمغانم لتأ خذوها ذرونا نتّبع  

قل لّن  هللاالم ک يريدون أن يبّدلوا  
من قب ل  هللام  قال کذالکتتّبعونا 

وا  انکسدوننا بل  فسيقولون بل  تح  
قل   15اًل ال يف قهون إاّل قلي

عو ن إلٰى ٱلّل مخلّفين من  راب ستد  ع  ْل 
قو ٍم أو لي بأ سٍ شديٍد تقاتلونهم  أو  

لمون فإن تطيع راً  هللام کيؤ توا  يس  أج 
ما تولّي تم ّمن ک حسناً وإن تتولّو ا  

لي س   16م  عذاباً أليماً کقب ل يعّذب  
مٱى عل ع  رج حرٌج ٱى رٌج وال علحٰى ْل  ع  ْل 
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 هللال مريض حرٌج ومن يطع ٱى وال عل
ري من  خل ه جنّاتٍ تج  ورسوله يد 

تها  ن هار ومن يتوّل يعّذب ه ٱتح  ْل 
عن  هللالقد  رضي   17عذاباً أليماً 

ت  کل مؤ منين إذ  يبايعونٱ تح 
لّشجرة فعلم ما في قلوبهم  فأنزل ٱ
ينة علي هم  وأثابهم  فت حاً کلسّ ٱ

ثيرًة کومغانم   18قريباً 
  19يماً کعزيزاً ح هللاان کيأ خذونها و

ثيرًة تأ خذونها کمغانم  هللام کوعد
لنّاس ٱّف أي دي کو هـٰذهم  کفعّجل ل

يًة لّل مؤ منين ا ون کم  ولتکعن
دي تقيماً کويه    20م  صراطاً ّمس 
رىٰ  علي ها قد  أحاط  لم  تق دروا   وأخ 

قديراً   ّل شي  ک علىٰ  هللاان کبها و هللا
وا  فرکلّذين ٱم کولو  قاتل  21
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د بار ثّم ال يجدون وليّاً ٱ لولّوا   ْل 
لّتي قد  خلت  ٱ هللاسنّة   22وال نصيراً 

 23اًل تب دي هللامن قب ل ولن تجد لسنّة 
م  کّف أي ديهم  عنکلّذي ٱوهو  

ة من بع د أن  کم  عن هم ببط ن مکوأي دي
بما تع ملون  هللاان کم  علي هم  وکأظ فر

م  کوصّدووا  فرکلّذين ٱهم   24بصيراً 
جد ٱعن  ي مع  ٱل حرام وٱل مس  وفاً کل هد 

أن يب لغ محلّه ولو ال رجاٌل ّمؤ منون 
ّمؤ مناٌت لّم  تع لموهم  أن   ونسا

م ّمن هم ّمعرٌّة بغي ر کتطؤوهم  فتصيب
خل  مته من يشا هللاعل ٍم ليد    في رح 
وا  فرکلّذين ٱلعّذب نا  لو  تزيّلوا  

إذ  جعل   25من هم  عذاباً أليماً 
ل حميّة ٱفي قلوبهم وا  فرکلّذين ٱ

ينته کس هللال جاهليّة فأنزل ٱحميّة 
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ل مؤ منين ٱى علٰى رسوله وعل
أحّق وا  انکوٰى لتّق وٱلمة کوأل زمهم  

لها و   ّل شي  کب هللاان کبها وأه 
رسوله  هللالقد  صدق   26عليماً 

خلّن ل  ٱلرّؤ يا بـٱ جد ٱحّق لتد  ل مس 
امنين محلّقين   هللا  ل حرام إن شاٱ

م  ومقصّرين ال تخافون فعلم کرؤوس
 کذالفجعل من دون وا  ما لم  تع لم
لّذي أر سل ٱهو   27فت حاً قريباً 

ل حّق ليظ هره ٱودين ٰى ل هدٱرسوله بـ
ّلّل شهيداً ٱفٰى بـکلّه وکلّدين ٱى عل
  ذين معه أشّدالّ ٱو هللاّمحمٌّّ رّسول   28
بي نهم  تراهم    ّفار رحماکل  ٱى عل
 هللاّمن اًل عاً سّجداً يب تغون فض  کر

ورض واناً سيماهم  في وجوههم ّمن  
مثلهم  في  کذاللّسجود ٱأثر 
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نجيل ٱلتّو راة ومثلهم  في ٱ زر عٍ کل 
رج شط أه فئازره فـ تغ لظ ٱأخ  س 

توٱفـ لزّرّاع ٱعلٰى سوقه يع جب ٰى س 
 لّذين ٱ هللاّفار وعد کل  ٱهم ليغيظ ب
لصّالحات من هم ٱوا  وعملامنوا  

راً عظيماً    29ّمغ فرًة وأج 

 حجراتلٱ سوره 49 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

وا  ال تقّدموا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها
 إنّ  هللاوا  قتّ ٱو ورسوله هللا بي ن يدي

 ذين لّ ٱ يا أيّها  1سميٌع عليٌم  هللا
 م  فو ق صو تکأص واتوا  تر فعال وا  امن
هرلٱ ر کقو ل ل  ٱبـ لهوا  نّبّي وال تج  جه 

مالکبع ض بط أع  م  کم  لبع ضٍ أن تح 
عرون  ذين لّ ٱ إنّ   2وأنتم  ال تش 
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 هللا يغّضون أص واتهم  عند رسول
قلوبهم   هللا تحنم  ٱ ذينلّ ٱ کأو لـٰئ
ٌر عظيٌم ٰى للتّق و   3لهم ّمغ فرٌة وأج 

  من ورا کونذين ينادلّ ٱ إنّ 
ولو    4ثرهم  ال يع قلون کحجرات أل  ٱ

رج إلي هم  لٰى حتّ وا  أنّهم  صبر ان کتخ 
يا   5غفوٌر رّحيٌم  هللاو خي راً لّهم  

م  ک جا إنوا  امن ذين لّ ٱ أيّها
وا  أن تصيبوا  فاسٌق بنبأٍ فتبيّن

ما علٰى وا  قو ماً بجهالٍة فتص بح
أّن وا  لمع  ٱو  6فعل تم  نادمين 

ثيٍر کم  في کلو  يطيع هللا م  رسولکيف
 مکحبّب إلي   هللا نّ کولٰـ م ر لعنتّم  ْل  ٱ ّمن
رّه کم  وکيمان وزيّنه في قلوبل  ٱ

رکل  ٱ مکإلي    عص يانل  ٱو فسوقل  ٱو ف 
 ّمناًل فض    7رّاشدون لٱ هم کأو لـٰئ
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وإن   8يٌم کعليٌم ح هللاو ونع مةً  هللا
وا  تتلق  ٱ مؤ منينل  ٱ طائفتان من

داهماوا  أص لحف  بي نهما فإن بغت  إح 
رْل  ٱى عل تي تب غي لّ ٱوا  فقاتلٰى خ 
ت   فإن فا هللا أم رإلٰى   تفيٰى حتّ 

ل وأق سطل  ٱبـ بي نهماوا  فأص لح وا  عد 
 إنّما  9مق سطين ل  ٱ يحبّ  هللا إنّ 
وٌة فأص لحل  ٱ بي ن وا  مؤ منون إخ 

م  تر حمون کلعلّ  هللاوا  قتّ ٱو م  کأخوي  
ال وا  امن ذين لّ ٱ أيّها يا  10

خر  قوٌم ّمن قو ٍم عس وا  ونکأن يٰى يس 
ٰى عس  ّمن نّسا  خي راً ّمن هم  وال نسا

وا  ّن خي راً ّمن هّن وال تل مزکأن ي
بئ س ل قاب ْل  ٱبـوا  م  وال تنابزکأنفس

مٱلـٱ يمان ومن لّم  ل  ٱ فسوق بع دل  ٱ س 
يا   11ظّالمون لٱ هم کفأو لـٰئ يتب  
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وا  تنبج  ٱوا  امن ذين لّ ٱ أيّها
ظّّن إث ٌم لٱ ظّّن إّن بع ضلٱ ثيراً ّمنک

م بع ضاً کوال يغ تب بّع ضوا  وال تجّسس
م أخيه کم  أن يأ  کأيحّب أحد ل لح 
تموهکمي تاً ف  هللا إنّ  هللاوا  قتّ ٱو ره 

نّاس لٱ يا أيّها  12توّاٌب رّحيٌم 
ٰى ٍر وأنثکم ّمن ذکإنّا خلق نا

وا  وقبائل لتعارف م  شعوباً کوجعل نا
 هللا م  إنّ کأت قا هللا م  عندکرمکإّن أ

راب ْل  ٱ قالت  13عليٌم خبيٌر   ع 
وا  قول نکولٰـ وا  قل لّم  تؤ من امنّا

خل لم نا ولّما يد  يمان في ل  ٱ أس 
ورسوله ال  هللاوا  م  وإن تطيعکقلوب
مالکيلت    هللا م  شي ئاً إنّ کم ّمن  أع 

 مؤ منونل  ٱ إنّما  14غفوٌر رّحيٌم 
ورسوله ثّم لم  ّلّل ٱبـوا  امن ذين لّ ٱ
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بأم والهم  وا  وجاهدوا  ير تاب
 هم کأو لـٰئ هللا وأنفسهم  في سبيل

 هللا قل  أتعلّمون  15صّادقون لٱ
ّسماوات لٱ يع لم ما في هللاو م  کبدين

  16عليٌم   ّل شي  کب هللاو ر ضْل  ٱ وما في
لم کيمنّون علي   قل اّل وا  أن  أس 

الموا  منّ ت يمّن  هللا م بلکعلّي إس 
يمان إن کم  أن  هداکعلي   نتم  کم  لإل 

 يع لم غي ب هللا إنّ   17صادقين 
بصيٌر بما  هللاو ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ

  18تع ملون 

 سوره ق 50 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

وا  بل  عجب  1مجيد ل  ٱ ان قر  ل  ٱو ق
 هم  منذٌر ّمن هم  فقال جا أن
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أئذا   2عجيٌب   شي   هـٰذاافرون کل  ٱ
ٌع بعيٌد  کذالنّا تراباً کمت نا و رج 

ر ض من هم  ْل  ٱ قد  علم نا ما تنقص  3
وا  ّذبکبل    4تاٌب حفيظٌ کوعندنا 

ٍر  جا حّق لّمال  ٱبـ هم  فهم  في أم 
  لّسماٱإلى  وا  أفلم  ينظر  5ّمريجٍ 
ي ف بني ناها وزيّنّاها وما کفو قهم  

ر ض مدد ناها ْل  ٱو  6جٍ لها من فرو
وأل قي نا فيها رواسي وأنبت نا 

تب صرًة   7ّل زو جٍ بهيجٍ کفيها من 
 ونزّل نا من  8ّل عب ٍد ّمنيٍب کلٰى رکوذ
اً فأنبت نا به کّمبار  ما  ّسمالٱ

نّخ ل لٱو  9حصيد ل  ٱ جنّاتٍ وحبّ 
رز قاً   10باسقاتٍ لّها طل ٌع نّضيٌد 
يي نا به بل   دًة ّمي تاً لّل عباد وأح 

ّذبت  قب لهم  قو م ک  11خروج ل  ٱ کذالک
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وعاٌد   12رّّس وثمود لٱ نوحٍ وأص حاب
وان لوٍط   وأص حاب  13وفر عو ن وإخ 

رّسل فحّق لٱ ّذبکلٌّ کة وقو م تبّعٍ کي  ْل  ٱ
وّل ْل  ٱ خل قل  ٱبـ أفعيينا  14وعيد 

  15بل  هم  في لب سٍ ّمن  خل قٍ جديٍد 
ان ونع لم ما نسل  ٱ ولقد  خلق نا

ن أق رب إلي ه  وس به نف سه ونح  توس 
ى إذ  يتلقّ   16وريد ل  ٱ من  حب ل

ّشمال لٱ يمين وعنل  ٱ متلّقيان عنل  ٱ
ما يل فظ من قو ٍل إاّل   17قعيٌد 

 رةکس ت   جاو  18لدي ه رقيٌب عتيٌد 
نت من ه کما  کذالحّق ل  ٱبـ مو تل  ٱ

 کذالصّور لٱ ونفخ في  19تحيد 
سٍ ک ت   جاو  20 وعيدل  ٱ يو م ّل نف 

نت في کلقد    21ّمعها سائٌق وشهيٌد 
 ک غطا کشف نا عنکف هـٰذاغف لٍة ّمن  
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وقال   22يو م حديٌد ل  ٱ کفبصر
  23ما لدّي عتيٌد  هـٰذاقرينه 

  24ّفاٍر عنيٍد کّل کأل قيا في جهنّم 
تٍد ّمريٍب  ذي لّ ٱ  25ّمنّاعٍ لّل خي ر مع 

 أل قياه فيخر فا إلـٰهاً  هللا جعل مع
قال قرينه   26ّشديد لٱ عذابل  ٱ

ان في ضالٍل ک نکولٰـ ربّنا ما أط غي ته 
تصم  27بعيٍد  لدّي وقد  وا  قال ال تخ 

 ما يبّدل  28وعيد ل  ٱبـ مکقّدم ت إلي  
بظاّلٍم لّل عبيد أنا   قو ل لدّي ومال  ٱ
تأل ت م  ٱ يو م نقول لجهنّم هل  29

 وأز لفت  30وتقول هل  من ّمزيٍد 
 هـٰذا  31جنّة لل متّقين غي ر بعيٍد ل  ٱ

من    32ّل أوّابٍ حفيٍظ کما توعدون ل
مـٰنلٱ خشي بقل ٍب   جاو غي بل  ٱبـ رّح 

 يو م کذالخلوها بسالٍم د  ٱ  33ّمنيٍب 
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فيها ون  يشا لهم ّما  34خلود ل  ٱ
لکو  35ولدي نا مزيٌد  نا کم  أه 

قب لهم ّمن قر ٍن هم  أشّد من هم بط شاً 
  36بالد هل  من ّمحيصٍ ل  ٱ فيوا  بفنقّ 

ان له قل ٌب کلمن ٰى رکلذ کذالإّن في 
  37ّسم ع وهو شهيٌد لٱى أو  أل ق

ر ض وما ْل  ٱو ّسماواتلٱ ولقد  خلق نا
بي نهما في ستّة أيّاٍم وما مّسنا من 

ما يقولون علٰى  بر  ص  ٱفـ  38لّغوبٍ 
ّشم س لٱ قب ل طلوع کوسبّح  بحم د ربّ 

لّي ل لٱ ومن  39روب غل  ٱ وقب ل
ه وأد بار تمع  س  ٱو  40ّسجود لٱ فسبّح 

اٍن قريٍب کمناد من مّ ل  ٱ يو م يناد
معون  41 حّق ل  ٱبـ صّي حةلٱ يو م يس 
ن   42خروج ل  ٱ يو م کذال إنّا نح 

يي ونميت وإلي نا   43مصير ل  ٱ نح 
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 کذالر ض عن هم  سراعاً ْل  ٱ يو م تشّقق
ٌر علي نا يسيٌر  ن   44حش  لم نح  أع 

بما يقولون وما أنت علي هم بجبّاٍر 
  45من يخاف وعيد  ان قر  ل  ٱبـ ر  کفذ

 ذارياتلٱ سوره 51 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

حامالت ل  ٱفـ  1لّذاريات ذر واً ٱو
راً ل  ٱفـ  2وق راً    3جاريات يس 

إنّما توعدون   4مقّسمات أم راً ل  ٱفـ
  6ّدين لواقٌع لٱ وإنّ   5لصادٌق 

م  لفي کإنّ   7 کحبل  ٱ ذات  ّسمالٱو
تلٍف  ٍل ّمخ   کعن ه من  أف کيؤ ف  8قو 

ذين هم  لّ ٱ  10خرّاصون ل  ٱ قتل  9
ألون أيّان   11في غم رٍة ساهون  يس 

نّار لٱى عل يو م هم    12ّدين لٱ يو م



815 

 

 هـٰذام  کفت نتوا  ذوق  13يف تنون 
تع جلون کذي لّ ٱ  إنّ   14نتم به تس 
   15اتٍ وعيوٍن متّقين في جنّ ل  ٱ
تاهم  ربّهم  إنّهم  ا  خذين ماا
  16مح سنين  کذال قب لوا  انک
جعون لٱ ّمناًل قليوا  انک لّي ل ما يه 

تغ فرون ْل  ٱوبـ  17 حار هم  يس    18س 
روم ل  ٱو وفي أم والهم  حقٌّ لّلّسائل مح 

  20لّل موقنين  اياتٌ  ر ض ْل  ٱ وفي  19
في و  21م  أفال تب صرون کوفي أنفس

  22م  وما توعدون کرز ق  لّسماٱ
ر ض إنّه لحقٌّ ّمث ل ْل  ٱو  ّسمالٱ فوربّ 
 کهل  أتا  23م  تنطقون کما أنّ 

  24رمين کمل  ٱ حديث ضي ف إب راهيم
سالماً قال وا  علي ه فقالوا  إذ  دخل

إلٰى  فراغ  25رون کسالٌم قو ٌم ّمن
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له فجا ٍل سميٍن   أه  فقرّبه   26بعج 
فأو جس   27لون کال تأ  إلي هم  قال أ

ال تخف  وبّشروه وا  من هم  خيفًة قال
رأته في م  ٱ فأق بلت  28بغالٍم عليٍم 

هها وقالت  عجوٌز عقيٌم کصرٍّة فص ت  وج 
 إنّه هو کقال ربّ  کذالکوا  قال  29
قال فما   30عليم ل  ٱ يمکحل  ٱ

وا  قال  31مر سلون ل  ٱ م  أيّهاکخط ب
رمين قو ٍم إلٰى  إنّا أر سل نا   32ّمج 

  33لنر سل علي هم  حجارًة ّمن طيٍن 
رفين  کمسوّمًة عند ربّ    34لل مس 
نا من  رج   ان فيها منکفأخ 

نا فيها   35مؤ منين ل  ٱ فما وجد 
لمين ل  ٱ غي ر بي ٍت ّمن نا کوتر  36مس 

 عذابل  ٱ لّلّذين يخافون ايةً   فيها
 إذ  أر سل ناهموسٰى وفي   37ليم ْل  ٱ
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  38بسل طاٍن ّمبيٍن فر عو ن إلٰى 
نوٌن کبرٰى فتولّ  نه وقال ساحٌر أو  مج 
ناهم  في  39  فأخذ ناه وجنوده فنبذ 
وفي عاٍد إذ    40يّم وهو مليٌم ل  ٱ

  41عقيم ل  ٱ رّيحلٱ أر سل نا علي هم
أتت  علي ه إاّل   ما تذر من شي  

وفي ثمود إذ    42ميم لرّ ٱـک جعلت ه
  43حيٍن ٰى حتّ وا  قيل لهم  تمتّع

 عن  أم ر ربّهم  فأخذت هم فعتو ا  
 فما  44صّاعقة وهم  ينظرون لٱ
وا  انکمن قياٍم وما وا  تطاعس  ٱ

وقو م نوحٍ ّمن قب ل   45منتصرين 
  46قو ماً فاسقين وا  انکإنّهم  

بني ناها بأي ٍد وإنّا   ّسمالٱو
ناها فنع مْل  ٱو  47لموسعون   ر ض فرش 

نا خلق    ّل شي  کومن   48ماهدون ل  ٱ
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وا  ففرّ   49رون کم  تذکزو جي ن لعلّ 
  50م ّمن ه نذيٌر ّمبيٌن کإنّي ل هللاى إل

عل خر إنّي ا إلـٰهاً  هللا معوا  وال تج 
ما  کذالک  51م ّمن ه نذيٌر ّمبيٌن کل
ذين من قب لهم ّمن رّسوٍل إاّل لّ ٱى أت
نوٌن وا  قال   52ساحٌر أو  مج 

  53به بل  هم  قو ٌم طاغون و ا  أتواص
  54فتوّل عن هم  فما أنت بملوٍم 

مؤ منين ل  ٱ تنفعٰى رکذّ لٱ ر  فإنّ کوذ
نس إاّل ل  ٱو جنّ ل  ٱ وما خلق ت  55

ما أريد من هم ّمن   56ليع بدون 
 إنّ   57رّز قٍ وما أريد أن يط عمون 

متين ل  ٱ قوّةل  ٱ رّزّاق ذولٱ هو هللا
ذنوباً ّمث ل وا  فإّن للّذين ظلم  58

تع جلون  ذنوب أص حابهم     59فال يس 
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ذي لّ ٱ من يو مهموا  فرکفوي ٌل لّلّذين 
  60يوعدون 

 طورلٱ سوره 52 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

طوٍر کو  1والطّور  في رّقٍ   2تابٍ ّمس 
  4مع مور ل  ٱ بي تل  ٱو  3ّمنشوٍر 

رل  ٱو  5مر فوع ل  ٱ ّسق فلٱو  بح 
جور ل  ٱ   7لواقٌع  کإّن عذاب ربّ   6مس 

 يو م تمور  8له من دافعٍ ما 
جبال ل  ٱ وتسير  9مو راً   ّسمالٱ

ّذبين کفوي ٌل يو مئٍذ لل م  10سي راً 
  12ذين هم  في خو ضٍ يل عبون لّ ٱ  11

  13نار جهنّم دّعاً إلٰى  يو م يدّعون
ّذبون کنتم بها تکتي لّ ٱ نّارلٱ هـٰذه
ٌر   14 أم  أنتم  ال تب صرون  هـٰذاأفسح 
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وا  أو  ال تص بروا  برص  ٱفـ لو هاص  ٱ  15
زو ن ما کعلي    سوا نتم  کم  إنّما تج 

متّقين في جنّاتٍ ل  ٱ إنّ   16تع ملون 
تاهم  ا  هين بماکفا  17ونعيٍم 

جحيم ل  ٱ ربّهم  ووقاهم  ربّهم  عذاب
نتم  کهنيئاً بما وا  ربش  ٱووا  لک  18

سرٍر علٰى  ئينکمتّ   19تع ملون 
ناهم بحورٍ    20عيٍن  ّمص فوفٍة وزوّج 

بعت هم  ذرّيّتهم تّ ٱووا  امن ذين لّ ٱو
بإيماٍن أل حق نا بهم  ذرّيّتهم  وما 

 لّ ک  ألت ناهم ّمن  عملهم ّمن شي  
  21سب رهيٌن کرٍئ بما م  ٱ

ٍم ّمّما کوأم دد ناهم بفا هٍة ولح 
تهون  أ ساً کيتنازعون فيها   22يش 

ٌو فيها وال تأ ثيٌم  ويطوف   23اّل لغ 
أنّهم  لؤ لٌؤ کماٌن لّهم  علي هم  غل  
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بع ضٍ علٰى  وأق بل بع ضهم    24نوٌن کمّ 
نّا قب ل کإنّا وا  قال  25لون  يتسا

فقين  لنا مش   هللا فمنّ   26في أه 
  27ّسموم لٱ علي نا ووقانا عذاب

عوه إنّه هوکإنّا   نّا من قب ل ند 
ر  فما أنت کفذ  28رّحيم لٱ برّ ل  ٱ

نوکب کبنع مت ربّ    29ٍن اهٍن وال مج 
 أم  يقولون شاعٌر نّتربّص به ري ب

م کفإنّي معوا  قل  تربّص  30منون ل  ٱ
أم  تأ مرهم    31متربّصين ل  ٱ ّمن

المهم    32أم  هم  قو ٌم طاغون بهـٰذا أح 
  33أم  يقولون تقوّله بل اّل يؤ منون 

وا  انکبحديٍث ّمث له إن وا  تيأ  فل  
  من  غي ر شي  وا  أم  خلق  34صادقين 
وا  أم  خلق  35خالقون ل  ٱ أم  هم

  36ر ض بل اّل يوقنون ْل  ٱو ّسماواتلٱ
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 أم  هم کأم  عندهم  خزائن ربّ 
أم  لهم  سلٌّم   37مصي طرون ل  ٱ

تمعهم  تمعون فيه فل يأ ت مس  يس 
بنات ل  ٱ أم  له  38بسل طاٍن ّمبيٍن 

راً   39بنون ل  ٱ مکول ألهم  أج  أم  تس 
رٍم ّمث قلو أم    40ن فهم ّمن ّمغ 

أم    41تبون کغي ب فهم  يل  ٱ عندهم
 هموا  فرکذين لّ ٱفـ ي داً کيريدون 

ٌه  أم  لهم    42يدون کمل  ٱ  هللا غي رإلـٰ
ر هللا سب حان وإن   43ون کعّما يش 

فاً ّمنکو ا  ير ساقطاً   ّسمالٱ س 
فذر هم    44وٌم کسحاٌب ّمر  وا  يقول
ذي فيه لّ ٱ يو مهموا  يالقٰى حتّ 

يو م ال يغ ني عن هم    45 يص عقون
  46ي دهم  شي ئاً وال هم  ينصرون ک

 کذالعذاباً دون وا  وإّن للّذين ظلم
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بر  ص  ٱو  47ثرهم  ال يع لمون کأ نّ کولٰـ 
يننا وسبّح   کفإنّ  کم ربّ کلح بأع 

 ومن  48حين تقوم  کبحم د ربّ 
ه وإد بارلٱ   49نّجوم لٱ لّي ل فسبّح 

 نجملٱ سوره 53 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

م إذا هوٱو م  کما ضّل صاحب  1ٰى لنّج 
  3ٰى هول  ٱ وما ينطق عن  2ٰى وما غو

ٌي يوح  علّمه شديد  4ٰى إن  هو إاّل وح 
 وهو  6ٰى توس  ٱفـ ذو مرّةٍ   5ٰى قول  ٱ
لْل  ٱ فقْل  ٱبـ   8ٰى ثّم دنا فتدلّ   7ٰى ع 
  9أد نٰى  ان قاب قو سي ن أو  کف

ما   10ٰى ا أو حعب ده مإلٰى ٰى فأو ح
  11رأٰى  فؤاد مال  ٱ ذبک

ولقد    12ٰى ما يرعلٰى  أفتمارونه
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را ر رة  13ٰى ه نز لًة أخ   عند سد 
ٰى مأ ول  ٱ عندها جنّة  14ٰى من تهل  ٱ
  16ٰى ّسد رة ما يغ شلٱى إذ  يغ ش  15

 لقد    17ٰى بصر وما طغل  ٱ ما زاغ
  18ٰى ب رکل  ٱ ربّهايات  من  رأٰى 

 ومناة  19ٰى عزّ ل  ٱو اّلتلٱ أفرأي تم
رْل  ٱ ثّالثةلٱ ر کذّ لٱ مکأل  20ٰى خ 

مٌة  کتل    21ٰى نثْل  ٱ وله إذاً قس 
ما  22ٰى ضيز   إن  هي إاّل أس 

 م ّما أنزلکباؤا و سّمي تموها أنتم  
 بها من سل طاٍن إن يتّبعون إالّ  هللا
ولٱ هم  جا نفس ولقد  ْل  ٱى ظّّن وما ته 

نسان ما  أم    23ٰى هدل  ٱ ّمن رّبّهم لإل 
ٰى ولْل  ٱو خرةئال  ٱ فللّه  24ٰى تمنّ 
ّسماوات ال لٱ في کم ّمن ّملکو  25

تغ ني شفاعتهم  شي ئاً إاّل من بع د أن 
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 إنّ   26ر ضٰى وي  لمن يشا هللا يأ ذن
 خرة ليسّمونئال  ٱبـ ذين ال يؤ منونلّ ٱ
ميةکمالئل  ٱ وما   27ٰى نثْل  ٱ ة تس 

 إالّ  لهم به من  عل ٍم إن يتّبعون
حّق ل  ٱ ظّّن ال يغ ني منلٱ ظّّن وإنّ لٱ

رض  عن ّمن تولّ   28شي ئاً  عن ٰى فأع 
ّدن يا لٱ حياةل  ٱ رنا ولم  يرد  إالّ کذ
عل م إّن ل  ٱ مب لغهم ّمن کذال  29
لم بمن ضّل عن سبيله  کربّ  هو أع 

لم بمن وّلّل ما   30ٰى تده  ٱ وهو أع 
زيْل  ٱ ّسماوات وما فيلٱ في  ر ض ليج 
زيوا  بما عملوا   اين أسذلّ ٱ  ويج 
سنلّ ٱ نل  ٱبـوا  ذين أح  ذين لّ ٱ  31ٰى حس 

تنبون   فواحش إالّ ل  ٱو ث مل  ٱ بائرکيج 
مغ فرة هو ل  ٱ واسع کلّمم إّن ربّ لٱ

لم ب ر ض وإذ  ْل  ٱ م ّمنکم  إذ  أنشأکأع 
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م  فال کأنتم  أجنٌّة في بطون أّمهات
لم بمنکأنفسوا  کتز ٰى قتّ ٱ م  هو أع 
ط  33ٰى ذي تولّ لّ ٱ أي تأفر  32 ٰى وأع 
غي ب ل  ٱ أعنده عل م  34ٰى دکوأاًل قلي

أم  لم  ينبّأ  بما في   35ٰى فهو ير
ٰى ذي وفّ لّ ٱ وإب راهيم  36موسٰى صحف 
ر  37   38ٰى أاّل تزر وازرٌة وز ر أخ 

نسان إاّل ما    39سعٰى وأن لّي س لإل 
زاه  40ٰى وأّن سع يه سو ف ير  ثّم يج 

 کربّ إلٰى  وأنّ   41ٰى و فْل  ٱ  جزال  ٱ
ٰى کوأب   کوأنّه هو أض ح  42ٰى منتهل  ٱ

يا   43   44وأنّه هو أمات وأح 
ٰى نثْل  ٱو رکذّ لٱ زّو جي نلٱ وأنّه خلق

وأّن   46ٰى من نّط فٍة إذا تم ن  45
أةلٱ علي ه رْل  ٱ نّش  وأنّه هو   47ٰى خ 
ن  وأنّه هو ربّ   48ٰى وأق نٰى أغ 
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ل وأنّه  49ٰى ّشع رلٱ  عاداً  کأه 
  51ٰى وثمود فما أب ق  50ٰى ولْل  ٱ

هم  وا  انکوقو م نوحٍ ّمن قب ل إنّهم  
وکمؤ تفل  ٱو  52ٰى أظ لم وأط غ ٰى ة أه 

  اال فبأّي   54ٰى فغّشاها ما غشّ   53
 نذيٌر ّمن هـٰذا  55ٰى تتمار کربّ 
زفة ئال  ٱ أزفت  56ٰى ولْل  ٱ نّذرلٱ
  58 اشفةٌ ک هللا لي س لها من دون  57

  59حديث تع جبون ل  ٱ هـٰذاأفمن  
وأنتم    60ون کون وال تب  کوتض ح

وا  بدع  ٱو ّللّ وا  جدس  ٱفـ  61سامدون 
  ۩سجدة واجبة 62

 مرل قٱ سوره  54 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 
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  1قمر ل  ٱ شقّ نٱو ّساعةلٱ ق تربتٱ
وا  ويقولوا  يع رض ايةً   ا  وإن يرو  

تمرٌّ  ٌر ّمس  تّبعوا  ٱو وا  ّذبکو  2سح 
وا تقرٌّ کوهم   أه  ٍر ّمس   ولقد    3ّل أم 
  4ما فيه مز دجٌر   نباْل  ٱ هم ّمن جا
  5نّذر لٱ مٌة بالغٌة فما تغ نکح

ع   شي  إلٰى  ّداعلٱ فتوّل عن هم  يو م يد 
رجون من  6ٍر کنّ   خّشعاً أب صارهم  يخ 
داث ْل  ٱ   7أنّهم  جراٌد ّمنتشٌر کج 

طعين افرون کل  ٱ ّداع يقوللٱى إل ّمه 
ّذبت  قب لهم  قو م ک  8يو ٌم عسٌر  هـٰذا

نونٌ وا  عب دنا وقالوا  ّذبکنوحٍ ف  مج 
 فدعا ربّه أنّي مغ لوبٌ   9دجر ز  ٱو
نا أب واب  10تصر  نٱفـ   ّسمالٱ ففتح 

ر ض ْل  ٱ وفّجر نا  11ّمن همٍر   بما
ٍر قد  علٰى   مال  ٱى تقل  ٱفـ عيوناً  أم 
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ذات أل واحٍ علٰى  وحمل ناه  12قدر 
يننا جزا  13ودسٍر  ري بأع  لّمن   تج 

 ايةً   ناهاکولقد تّر  14فر کان ک
ان عذابي کي ف کف  15ٍر کفهل  من ّمدّ 

 ان قر  ل  ٱ ولقد  يّسر نا  16ونذر 
ّذبت  عاٌد ک  17ٍر کر فهل  من ّمدّ کللذّ 
إنّا   18ان عذابي ونذر کي ف کف

يو م  أر سل نا علي هم  ريحاً صر صراً في
تمرٍّ  سٍ ّمس  أنّهم  کنّاس لٱ عتن ز  19نح 

ٍل ّمنقعٍر  جاز نخ  ان کي ف کف  20أع 
 قر  ل  ٱ ولقد  يّسر نا  21عذابي ونذر 

ّذبت  ک  22ٍر کر فهل  من ّمدّ کللذّ  ان
أبشراً وا  فقال  23نّذر لٱبـ ثمود

ّمنّا واحداً نّتّبعه إنّا إذاً لّفي 
ي ه ر علکذّ لٱ أأل قي  24ضالٍل وسعٍر 

  25ّذاٌب أشٌر کمن بي ننا بل  هو 
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  26شر ْل  ٱ ّذابکل  ٱ سيع لمون غداً ّمن
 نّاقة فت نًة لّهم  لٱ ا  إنّا مر سلو

 ونبّئ هم  أنّ   27طبر  ص  ٱو تقب هم  ر  ٱفـ
مٌة بي نهم    مال  ٱ تضٌر کقس  ّل شر بٍ ّمح 
فعقر ٰى صاحبهم  فتعاط فنادو ا    28
نّا إ  30ان عذابي ونذر کي ف کف  29

وا  انکأر سل نا علي هم  صي حًة واحدًة ف
تظر ل  ٱ هشيمک  ولقد  يّسر نا  31مح 
  32ٍر کر فهل  من ّمدّ کللذّ  ان قر  ل  ٱ
إنّا   33نّذر لٱبـ ّذبت  قو م لوطٍ ک

لوٍط  ال  أر سل نا علي هم  حاصباً إالّ 
مًة ّمن  عندنا   34نّّجي ناهم بسحٍر  نع 

زي من ش کذالک ولقد    35ر کنج 
نّذر لٱبـ نذرهم بط شتنا فتمارو ا  أ
نا   36 ولقد  راودوه عن ضي فه فطمس 

ينهم  فذوق   37عذابي ونذر وا  أع 
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تقرٌّ کولقد  صبّحهم ب   38رًة عذاٌب ّمس 
ولقد    39عذابي ونذر وا  فذوق
ٍر کر فهل  من ّمدّ کللذّ  ان قر  ل  ٱ يّسر نا

نّذر لٱ فر عو ن ال   جا ولقد    40
لّها کياتنا بئا وا  ّذبک  41

ذ عزيٍز ّمق تدٍر  ناهم  أخ    42فأخذ 
م کم  أم  لکئٰـ م  خي ٌر ّمن  أو لکّفارکأ

أم  يقولون   43زّبر لٱ ٌة في برا
ن جميٌع ّمنتصٌر  زم  44نح  جم ع ل  ٱ سيه 

ّساعة لٱ بل  45ّدبر لٱ ويولّون
  46وأمرّ ٰى ّساعة أد هلٱو مو عدهم  

رمين في ضالٍل وسعٍر ل  ٱ إنّ    47مج 
حبون في وجوههم  علٰى  نّارلٱ يو م يس 

  ّل شي  کإنّا   48مّس سقر وا  ذوق
وما أم رنا إاّل   49خلق ناه بقدٍر 

حٍ کواحدٌة  ولقد    50بصر ل  ٱبـ لم 



822 

 

ل   51ٍر کم  فهل  من ّمدّ کياعش  أ ناکأه 
ّل کو  52زّبر لٱ فعلوه في  ّل شي  کو

تطٌر کصغيٍر و  إنّ   53بيٍر مس 
في   54تٍ ونهٍر متّقين في جنّال  ٱ

قٍ عند ملي   55ّمق تدٍر  کمق عد صد 

 رحمنلٱ سوره 55 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

مٱ  خلق  2 ان قر  ل  ٱ علّم  1ن ٰـ لرّح 
 ّشم سلٱ  4بيان ل  ٱ علّمه  3نسان ل  ٱ
باٍن ل  ٱو ملٱو  5قمر بحس  ّشجر لٱو نّج 

جدان   رفعها ووضع  ّسمالٱو  6يس 
ميزان ل  ٱ فيو ا  غأاّل تط    7ميزان ل  ٱ
ط وال ل  ٱبـ وز نل  ٱوا  وأقيم  8 قس 

سر ر ض وضعها ْل  ٱو  9ميزان ل  ٱوا  تخ 
نام  ل لٱو هةٌ کفيها فا  10لأل  نّخ 
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 عص فل  ٱ حّب ذول  ٱو  11مام کْل  ٱ ذات
ما کربّ   اال فبأّي   12رّي حان لٱو
 نسان من صل صالٍ ل  ٱ خلق  13ّذبان کت
ن ّمارجٍ جاّن مل  ٱ وخلق  14فّخار ل  ٱـک

ما کربّ   اال فبأّي   15ّمن نّاٍر 
رقي ن وربّ ل  ٱ ربّ   16ّذبان کت  مش 
ما کربّ   اال فبأّي   17مغ ربي ن ل  ٱ
ري ن يل تقيان ل  ٱ مرج  18ّذبان کت بح 

  20بي نهما بر زٌخ اّل يب غيان   19
رج   21ّذبان کما تکربّ   اال فبأّي  يخ 
 فبأّي   22مر جان ل  ٱو لّؤ لؤلٱ من هما

 جوارل  ٱ وله  23ّذبان کما تکربّ   اال
رل  ٱ ت فيئامنشل  ٱ الم ْل  ٱـک بح    24ع 

ّل ک  25ّذبان کما تکربّ   اال فبأّي 
ه ربّ ٰى ويب ق  26 نٍ فا من  علي ها  کوج 

  اال فبأّي   27رام کل  ٱو جاللل  ٱ ذو
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أله من في  28ّذبان کما تکربّ   يس 
ّل يو ٍم هو في کر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ

ّذبان کما تکربّ   اال فبأّي   29 شأ نٍ 
  31ثّقالن لٱ م  أيّهاکسنف رغ ل  30

يا   32ّذبان کما تکربّ   اال فبأّي 
تطع تم  أن س  ٱ نس إنل  ٱو جنّ ل  ٱ مع شر
 ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ من  أق طاروا  تنفذ

  33ال تنفذون إاّل بسل طاٍن وا  فذنٱفـ
ير سل   34ّذبان کما تکربّ   اال فبأّي 
ما شواظٌ ّمن نّاٍر ونحاٌس فال کعلي  

ما کربّ   اال فبأّي   35تنتصران 
  ّسمالٱ شّقتنٱ فإذا  36ّذبان کت
 فبأّي   37لّدهان ٱـکانت  ور دًة کف
فيو مئٍذ اّل   38ّذبان کما تکربّ   اال

أل عن ذنبه إنٌس وال جانٌّ    39يس 
 يع رف  40ّذبان کما تکربّ   اال فبأّي 
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رمون بسيماهم  ل  ٱ  فيؤ خذ مج 
  اال فبأّي   41ق دام ْل  ٱو نّواصيلٱبـ
تي لّ ٱ جهنّم هـٰذه  42ّذبان کما تکربّ 
رمون ل  ٱ ّذب بهاکي يطوفون   43مج 

 فبأّي   44ٍن ا  بي نها وبي ن حميمٍ 
ولمن  خاف   45ّذبان کما تکربّ   اال

  اال فبأّي   46مقام ربّه جنّتان 
  48ذواتا أف ناٍن   47ّذبان کما تکربّ 
  49ّذبان کما تکربّ   اال أّي فب

ريان   فبأّي   50فيهما عي نان تج 
فيهما من   51ّذبان کما تکربّ   اال
  اال فبأّي   52هٍة زو جان کّل فاک

فرشٍ علٰى  ئينکمتّ   53ّذبان کما تکربّ 
تب رقٍ وجن جنّتي ن ل  ٱى بطائنها من  إس 

ّذبان کما تکربّ   اال فبأّي   54داٍن 
طّر ف لم  لٱ فيهّن قاصرات  55
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  56يط مث هّن إنٌس قب لهم  وال جانٌّ 
  57ّذبان کما تکربّ   اال فبأّي 

  58مر جان ل  ٱو ياقوتل  ٱ أنّهنّ ک
هل    59ّذبان کما تکربّ   اال فبأّي 
سان إالّ ل  ٱ  جزا سان ل  ٱ ح   فبأّي   60ح 
ومن دونهما   61ّذبان کما تکربّ   اال

ما کربّ   اال فبأّي   62جنّتان 
هاّمتان   63بان ذّ کت  فبأّي   64مد 

فيهما   65ّذبان کما تکربّ   اال
  اال فبأّي   66عي نان نّضاختان 

هٌة کفيهما فا  67ّذبان کما تکربّ 
ٌل ورّماٌن  ما کربّ   اال فبأّي   68ونخ 

  70فيهّن خي راٌت حساٌن   69ّذبان کت
حوٌر   71ّذبان کما تکربّ   اال فبأّي 

  اال فبأّي   72م خيال  ٱ ّمق صوراٌت في
لم  يط مث هّن إنٌس   73ّذبان کما تکربّ 
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  اال فبأّي   74قب لهم  وال جانٌّ 
علٰى  ئينکمتّ   75ّذبان کما تکربّ 

ٍر وعب قرّيٍ حساٍن   فبأّي   76رف رٍف خض 
م س  ٱ کتبار  77ّذبان کما تکربّ   اال
  78رام کل  ٱو جاللل  ٱ ذي کربّ 

 واقعةلٱ سوره 56 

م  مـٰن لٱ هللابس   لرّحيمٱرّح 

لي س   1واقعة ل  ٱ إذا وقعت
  3خافضٌة رّافعٌة   2اذبٌة کلوق عتها 
 وبّست  4ر ض رّجاً ْل  ٱ إذا رّجت

ّمنبثّاً   انت  هباکف  5جبال بّساً ل  ٱ
 فأص حاب  7نتم  أز واجاً ثالثًة کو  6
  8مي منة ل  ٱ مي منة ما أص حابل  ٱ

أمة ما أص حابل  ٱ وأص حاب  مش 
أمل  ٱ ّسابقون لٱ ّسابقونلٱو  9ة مش 
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في   11مقرّبون ل  ٱ کئٰـ أو ل  10
وّلين ْل  ٱ ثلٌّة ّمن  12نّعيم لٱ جنّات
علٰى   14خرين ئال  ٱ وقليٌل ّمن  13

ئين علي ها کمتّ   15سرٍر ّمو ضونٍة 
يطوف علي هم  ول داٌن   16متقابلين 
أ سٍ کوابٍ وأباريق وکبأ  17ّمخلّدون 

عون عن ها وال ال يصدّ   18ّمن ّمعيٍن 
هٍة ّمّما يتخيّرون کوفا  19ينزفون 

تهون   20 م طي ٍر ّمّما يش    21ولح 
 لّؤ لؤلٱ أم ثالک  22وحوٌر عيٌن 

انوا  کبما   جزا  23نون کمل  ٱ
معون فيها لغ واً   24يع ملون  ال يس 

سالماً سالماً اًل إاّل قي  25وال تأ ثيماً 
 يمين ما أص حابل  ٱ وأص حاب  26
ضوٍد   27ن يميل  ٱ ٍر ّمخ    28في سد 

  30وظّلٍ ّمم دوٍد   29وطل حٍ ّمنضوٍد 
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  32ثيرٍة کهٍة کوفا  31وبٍ کّمس    وما
وفرشٍ   33اّل مق طوعٍة وال مم نوعٍة 

  إنّا أنشأ ناهّن إنشا  34ّمر فوعٍة 
عرباً   36اراً کفجعل ناهّن أب    35

  38يمين ل  ٱ ّْلص حاب  37أت راباً 
 وثلٌّة ّمن  39وّلين ْل  ٱ ثلٌّة ّمن

ّشمال ما لٱ وأص حاب  40خرين ئال  ٱ
في سموٍم وحميٍم   41ّشمال لٱ أص حاب

موٍم   42 اّل بارٍد وال   43وظّلٍ ّمن يح 
 کذالقب ل وا  انکإنّهم    44ريٍم ک

ى عل يصرّونوا  انکو  45مت رفين 
يقولون وا  انکو  46عظيم ل  ٱ حنثل  ٱ

اماً نّا تراباً وعظکأئذا مت نا و
 باؤناا  أو  47أئنّا لمب عوثون 

 وّلينْل  ٱ قل  إنّ   48وّلون ْل  ٱ
موعون  49خرين ئال  ٱو إلٰى  لمج 
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م  کثّم إنّ   50ميقات يو ٍم ّمع لوٍم 
  51ّذبون کمل  ٱ ّضالّونلٱ أيّها

  52لون من شجٍر ّمن زقّوٍم کئال
  53بطون ل  ٱ فمالؤون من ها

  54حميم ل  ٱ فشاربون علي ه من
 هـٰذا  55هيم ل  ٱ بون شر بفشار

ن   56ّدين لٱ نزلهم  يو م نح 
  57م  فلو ال تصّدقون کخلق نا

نتم  أ   58أفرأي تم ّما تم نون 
ن لقونه أم  نح    59خالقون ل  ٱ تخ 
ن قّدر نا بي ن ن ل  ٱ مکنح  مو ت وما نح 

بوقين  أن نّبّدل علٰى   60بمس 
م  في ما ال تع لمون کم  وننشئکأم ثال

أةلٱ علم تم ولقد    61 ٰى ولْل  ٱ نّش 
أفرأي تم ّما   62رون کفلو ال تذ
رثون  نتم  تز رعونه أم  أ   63تح 
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ن   نشا لو    64زّارعون لٱ نح 
  65هون کلجعل ناه حطاماً فظل تم  تف

رومون   66إنّا لمغ رمون  ن مح  بل  نح 
ربون لّ ٱ  مال  ٱ أفرأي تم  67 ذي تش 
م  مز ن أل  ٱ نتم  أنزل تموه منأ   68
ن   نشا لو    69منزلون ل  ٱ نح 

  70رون کجعل ناه أجاجاً فلو ال تش  
   71تي تورون لّ ٱ نّارلٱ أفرأي تم

نأ  نتم  أنشأ تم  شجرتها أم  نح 
ن جعل ناها تذ    72منشؤون ل  ٱ رًة کنح 

م س  ٱبـ فسبّح    73ومتاعاً لّل مق وين 
 فال أق سم بمواقع  74عظيم ل  ٱ کربّ 
سٌم لّو  تع لمون وإنّه لق  75نّجوم لٱ

  77ريٌم ک انٌ  قر  إنّه ل  76عظيٌم 
 اّل يمّسه إالّ   78نوٍن کتابٍ مّ کفي 
 يٌل ّمن رّبّ تن ز  79مطّهرون ل  ٱ
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حديث ل  ٱبهـٰذا أف  80عالمين ل  ٱ
هنون  علون رز ق  81أنتم ّمد  م  کوتج 

 فلو ال إذا بلغت  82ّذبون کم  تکأنّ 
وأنتم  حينئٍذ تنظرون   83حل قوم ل  ٱ
ن أق رب إلي ه من  84 ن اّل کٰـ م  ولکونح 

نتم  غي ر کفلو ال إن   85تب صرون 
نتم  کتر جعونها إن   86مدينين 
 ان منکفأّما إن   87صادقين 

فرو ٌح وري حاٌن وجنّة   88مقرّبين ل  ٱ
 ان من أص حابکوأّما إن   89نعيٍم 

 من  أص حاب کفسالٌم لّ   90يمين ل  ٱ
 ن مناکوأّما إن   91يمين ل  ٱ
فنزٌل ّمن    92ّضالّين لٱ ّذبينکمل  ٱ

إّن   94وتص لية جحيٍم   93حميٍم 
 فسبّح    95يقين ل  ٱ لهو حقّ  هـٰذا

  96عظيم ل  ٱ کم ربّ س  ٱبـ
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 ر ض وهوْل  ٱو ّسماواتلٱ سبّح ّلّل ما في
 کله مل    1يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ
يي ويميت وهوْل  ٱو ّسماواتلٱ  ر ض يح 

 وّلْل  ٱ هو  2قديٌر   ّل شي  کعلٰى 
باطن وهو ل  ٱو ظّاهرلٱو خرئال  ٱو
 ذي خلقلّ ٱ هو  3عليٌم   ّل شي  کب
 ر ض في ستّة أيّاٍم ثمّ ْل  ٱو ّسماواتلٱ
 عر ش يع لم ما يلج فيل  ٱى علٰى توس  ٱ
رج من ها وما ْل  ٱ من  لين زر ض وما يخ 
م  کمعوما يع رج فيها وهو   لّسماٱ

بما تع ملون بصيٌر  هللاو نتم  کأي ن ما 
ى ر ض وإلْل  ٱو ّسماواتلٱ کله مل    4
 لّي ل فيلٱ يولج  5مور ْل  ٱ تر جع هللا
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لّي ل لٱ نّهار فيلٱ نّهار ويولجلٱ
وا  منا   6صّدور لٱ وهو عليٌم بذات

م کمّما جعلوا  ورسوله وأنفقّلّل ٱبـ
تخ لفين فيه وا  امن ذين لّ ٱفـ ّمس 

ٌر وا  وأنفق م  کمن   7بيٌر کلهم  أج 
رّسول لٱوّلّل ٱبـ م  ال تؤ منونکوما ل
عو م  وقد  أخذ کبربّ وا  م  لتؤ منکيد 

 هو  8نتم ّمؤ منين کم  إن کميثاق
بيّناتٍ  اياتٍ  عب ده علٰى  ذي ينزّللّ ٱ

رج نّور لٱى إل ظّلماتلٱ م ّمنکليخ 
وما   9م  لرؤوٌف رّحيٌم کب هللا وإنّ 
وّلّل  هللا في سبيلوا  قم  أاّل تنفکل

توي ْل  ٱو ّسماواتلٱ ميراث ر ض ال يس 
فت ح ل  ٱ م ّمن  أنفق من قب لکمن

ظم درجًة ّمن کأو لـٰئ وقاتل  أع 
وا  من بع د وقاتلوا  ذين أنفقلّ ٱ
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نل  ٱ هللا وعدالًّ کو بما تع ملون  هللاوٰى حس 
 هللا ذي يق رضلّ ٱ من ذا  10خبيٌر 

ٌر قر ضاً حسناً فيضاعفه له ول ه أج 
 مؤ منينل  ٱى يو م تر  11ريٌم ک
عل  ٱو نورهم بي ن ٰى مؤ منات يس 

را يو م ل  ٱ مکأي ديهم  وبأي مانهم بش 
تها ري من تح  ن هار ْل  ٱ جنّاٌت تج 

 فو زل  ٱ هو کذالخالدين فيها 
 منافقونل  ٱ يو م يقول  12عظيم ل  ٱ
وا  امن منافقات للّذين ل  ٱو
 م  قيلکظرونا نق تبس  من نّورنٱ
نوراً وا  تمسل  ٱفـ م  ک وراوا  جعر  ٱ

فضرب بي نهم بسوٍر لّه باٌب باطنه 
مة وظاهره من قبلهلٱ فيه  رّح 
ن کينادونهم  ألم  ن  13عذاب ل  ٱ
م  فتنتم  کنّ کولٰـ بلٰى وا  م  قالکّمع
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 مکتب تم  وغرّت  ر  ٱو م  وتربّص تم  کأنفس
 مکوغرّ  هللا أم ر  جاٰى مانّي حتّ ْل  ٱ
يو م ال يؤ خذ ل  ٱفـ  14 غرورل  ٱّلّل ٱبـ
يٌة وال منکمن وا  فرکذين لّ ٱ م  فد 

 م  وبئ سکنّار هي مو اللٱ مکمأ وا
 ألم  يأ ن للّذين   15مصير ل  ٱ

شع قلوبهم  لذوا  امن  هللا رکأن تخ 
 وا  ونکحّق وال يل  ٱ وما نزل من

تاب من قب ل کل  ٱوا  أوتلّذين ٱـک
مد فقست  قلوبهم  ْل  ٱ فطال علي هم

وا  لمع  ٱ  16ّمن هم  فاسقون  ثيرٌ کو
يي هللا أنّ  ر ض بع د مو تها قد  ْل  ٱ يح 

م  تع قلون کلعلّ ل ئايات ٱ مکبيّنّا ل
مصّّدقات ل  ٱو مصّّدقينل  ٱ إنّ   17

قر ضاً حسناً يضاعف لهم   هللاوا  وأق رض
ٌر   ذين لّ ٱو  18ريٌم کولهم  أج 
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 هم کأو لـٰئ ورسلهّلّل ٱبـوا  امن
عند ربّهم  لهم    هداشّ لٱو صّّديقونلٱ

رهم  ونورهم   وا  فرکذين لّ ٱو أج 
 أص حاب کأو لـٰئ بئاياتنا وا  ّذبکو
 حياةل  ٱ أنّماوا  لمع  ٱ  19جحيم ل  ٱ
ٌو وزينٌة وتفاخٌر لٱ ّدن يا لعٌب وله 

و الد ْل  ٱو م والْل  ٱ اثٌر فيکم  وتکبي ن
جبک ّفار نباته ثّم کل  ٱ مثل غي ٍث أع 

ون حطاماً کي يهيج فتراه مص فرّاً ثمّ 
خرة عذاٌب شديٌد ومغ فرٌة ئال  ٱ وفي
ّدن يا لٱ حياةل  ٱ ورض واٌن وما هللا ّمن

إلٰى وا  سابق  20غرور ل  ٱ إاّل متاع
 عر ضکم  وجنٍّة عر ضها کمغ فرٍة ّمن رّبّ 

وا  امن ر ض أعّدت  للّذين ْل  ٱو  ّسمالٱ
يؤ تيه من  هللا فض ل کذالورسله ّلّل ٱبـ

  21عظيم ل  ٱ فض لل  ٱ ذو هللاو  يشا
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ر ض وال في ْل  ٱ ما أصاب من ّمصيبٍة في
تابٍ ّمن قب ل أن کم  إاّل في کأنفس

  22يسيٌر  هللاى عل کذالنّب رأها إّن 
م  وال کما فاتعلٰى و ا  ي ال تأ سکل

ّل کال يحّب  هللاو م  کتاا  بماوا  تف رح
تاٍل فخوٍر  ذين يب خلون لّ ٱ  23مخ 

ل ومن يتوّل بخ  ل  ٱبـ نّاسلٱ ويأ مرون
لقد    24حميد ل  ٱ غنيّ ل  ٱ هو هللا فإنّ 

بيّنات وأنزل نا ل  ٱبـ أر سل نا رسلنا
 ميزان ليقومل  ٱو تابکل  ٱ معهم

ط وأنزل نال  ٱبـ نّاسلٱ حديد ل  ٱ قس 
فيه بأ ٌس شديٌد ومنافع للنّاس 

 من ينصره ورسله هللا وليع لم
ولقد    25قويٌّ عزيٌز  هللا غي ب إنّ ل  ٱبـ

نا نوحاً وإب راهيم وجعل نا في أر سل  
تاب فمن هم کل  ٱو نّبوّةلٱ ذرّيّتهما
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تٍد و ثّم   26ثيٌر ّمن هم  فاسقون کّمه 
ثارهم برسلنا ا علٰى  قّفي نا

 هاتي نا ن مر يم وب  ٱى وقّفي نا بعيس
 ذينلّ ٱ نجيل وجعل نا في قلوبل  ٱ
بانيّةً تّ ٱ مًة وره   بعوه رأ فًة ورح 
 علي هم  إالّ تب ناها کتدعوها ما ب  ٱ
فما رعو ها حّق  هللا رض وان  تغاب  ٱ

وا  امن ذين لّ ٱ تي نائاف رعايتها
رهم  و ثيٌر ّمن هم  فاسقون کمن هم  أج 

وا  قتّ ٱوا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  27
ف لي ن کم  کبرسوله يؤ توا  منا و هللا

عل لّ  مته ويج  م  نوراً تم شون کمن رّح 
  28حيٌم غفوٌر رّ  هللاو م  کبه ويغ فر  ل

ل  تاب أاّل يق درونکل  ٱ لئاّل يع لم أه 
 فض ل بيدل  ٱ وأنّ  هللا ّمن فض ل  شي  علٰى 
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 فض لل  ٱ ذو هللاو  يؤ تيه من يشا هللا
  29عظيم ل  ٱ

 جادلةل مٱ سوره 58 
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في  کتي تجادللّ ٱ قو ل هللا قد  سمع
ت مع  هللاو هللاى إل يکزو جها وتش  يس 

  1سميٌع بصيٌر  هللا ما إنّ کتحاور
م ّمن نّسائهم کذين يظاهرون منلّ ٱ

 ّما هّن أّمهاتهم  إن  أّمهاتهم  إالّ 
ـٰئيٱ نهم  وإنّهم  ليقولون  لّ ولد 
 هللا قو ل وزوراً وإنّ ل  ٱ راً ّمنکمن

ذين يظاهرون من لّ ٱو  2لعفوٌّ غفوٌر 
وا  نّسائهم  ثّم يعودون لما قال

رير رقبٍة ّمن ق ب ل أن يتماّسا فتح 
بما تع ملون  هللاو توعظون به م  کذال
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ري ن   3خبيٌر  فمن لّم  يجد  فصيام شه 
متتابعي ن من قب ل أن يتماّسا فمن 

تطع  فإط عام ستّين مس   يناً کلّم  يس 
 کورسوله وتل  ّلّل ٱبـوا  لتؤ من کذال
  4افرين عذاٌب أليٌم کولل   هللا حدود
وا  بتکله ورسو هللا ذين يحادّونلّ ٱ إنّ 
ذين من قب لهم  وقد  لّ ٱ بتکما ک

افرين کبيّناتٍ ولل   اياتٍ  أنزل نا 
 هللا يو م يب عثهم  5عذاٌب ّمهيٌن 

صاهوا  جميعاً فينبّئهم بما عمل  أح 
  6شهيٌد   ّل شي  کعلٰى  هللاو ونسوه هللا

 يع لم ما في هللا ألم  تر أنّ 
ون کر ض ما يْل  ٱ ّسماوات وما فيلٱ

و ثالثٍة إاّل هو رابعهم  وال  ىٰ من نّج 
من أد نٰى  خم سٍة إاّل هو سادسهم  وال

ثر إاّل هو معهم  أي ن ما کوال أ کذال
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 يو موا  ثّم ينبّئهم بما عملوا  انک
  7عليٌم   ّل شي  کب هللا قيامة إنّ ل  ٱ

 عنوا  ذين نهلّ ٱى إل ألم  تر
ولٱ عن ه وا  ثّم يعودون لما نهٰى نّج 

وان ومع صيتل  ٱو ث مل  ٱبـ ويتناجو ن  عد 
بما لم   کحيّو   کرّسول وإذا جاؤولٱ

ويقولون في أنفسهم   هللا به کيحيّ 
بهم   هللا لو ال يعّذبنا بما نقول حس 

يا   8مصير ل  ٱ جهنّم يص لو نها فبئ س
إذا تناجي تم  وا  امن ذين لّ ٱ أيّها

وان ل  ٱو ث مل  ٱبـ فال تتناجو ا   عد 
 برّ ل  ٱـب رّسول وتناجو ا  لٱ ومع صيت

ذي إلي ه لّ ٱ هللاوا  قتّ ٱوٰى تّق ولٱو
شرون  ولٱ إنّما  9تح   منٰى نّج 

زنلٱ وا  امن ذين لّ ٱ ّشي طان ليح 
 هللا ولي س بضارّهم  شي ئاً إاّل بإذ ن
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يا   10مؤ منون ل  ٱ لکفل يتو هللاى وعل
م  کإذا قيل لوا  امن ذين لّ ٱ أيّها
 يف سحوا  سحف  ٱفـ مجالسل  ٱ فيوا  تفّسح

وا  شزنٱفـوا  شزنٱ م  وإذا قيلکل هللا
 م  کمنوا  امن ذين لّ ٱ هللا ير فع

 هللاو عل م درجاتٍ ل  ٱوا  ذين أوتلّ ٱو
 يا أيّها  11بما تع ملون خبيٌر 

رّسول لٱ إذا ناجي تموا  امن ذين لّ ٱ
واوا  فقّدم م  صدقًة کبي ن يدي  نج 
م  وأط هر فإن لّم  کخي ٌر لّ  کذال
   12وٌر رّحيٌم غف هللا فإنّ وا  تجد
فق تم  أن تقّدمأ بي ن يدي  وا  ش 

وا وا  م  صدقاتٍ فإذ  لم  تف علکنج 
 ولصّلٰوة ٱوا  م  فأقيمکعلي   هللا وتاب
 ورسوله هللاوا  وأطيع ٰوةکزّ لٱوا  ات
 ألم  تر  13خبيٌر بما تع ملون  هللاو
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 هللا قو ماً غضب ذين تولّو ا  لّ ٱى إل
هم  م  وال من  کعلي هم ّما هم ّمن

لفون ذب وهم  يع لمون کل  ٱى عل ويح 
 لهم  عذاباً شديداً إنّهم   هللا أعدّ   14
وا  خذتّ ٱ  15يع ملون وا  انکما   سا

 هللا عن سبيلوا  أي مانهم  جنًّة فصدّ 
لن تغ ني   16فلهم  عذاٌب ّمهيٌن 

 هللا عن هم  أم والهم  وال أو الدهم ّمن
نّار هم  لٱ أص حاب کأو لـٰئ شي ئاً 
 هللا يو م يب عثهم  17ها خالدون في

لفون له  لفون لکجميعاً فيح  م  کما يح 
أال إنّهم    شي  علٰى  ويح سبون أنّهم  

وذ علي همس  ٱ  18اذبون کل  ٱ هم  تح 
 کأو لـٰئ هللا رکّشي طان فأنساهم  ذلٱ

ّشي طان لٱ ّشي طان أال إّن حز بلٱ حز ب
ذين لّ ٱ إنّ   19خاسرون ل  ٱ هم
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 في کأو لـٰئ سولهور هللا يحادّون
لبنّ  هللا تبک  20ذلّين ْل  ٱ أنا   ْلغ 

ال تجد   21قويٌّ عزيٌز  هللا ورسلي إنّ 
خر ئال  ٱ يو مل  ٱوّلّل ٱبـ قو ماً يؤ منون

ورسوله ولو   هللا يوادّون من  حادّ 
هم  أو   هم  أو  أب نا باا وا  انک

وانهم  أو  عشيرتهم   تب ک کأو لـٰئ إخ 
وأيّدهم بروحٍ يمان ل  ٱ في قلوبهم

تها ري من تح  خلهم  جنّاتٍ تج   ّمن ه ويد 
عن هم   هللا ن هار خالدين فيها رضيْل  ٱ

أال إّن  هللا حز ب کأو لـٰئ عن هوا  ورض
  22مف لحون ل  ٱ هم هللا حز ب

 حشرلٱ سوره 59 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 



846 

 

 ّسماوات وما فيلٱ سبّح ّلّل ما في
 هو  1يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ ر ض وهوْل  ٱ
رجلّ ٱ لوا  فرکذين لّ ٱ ذي أخ   من  أه 
ر ما ل  ٱ تاب من ديارهم  ْلوّلکل  ٱ حش 

رج أنّهم وا  وظنّ وا  ظننتم  أن يخ 
 هللا فأتاهم هللا ّمانعتهم  حصونهم ّمن
تسب وقذف في وا  من  حي ث لم  يح 

ربون بيوتهم لٱ قلوبهم ب يخ  رّع 
 مؤ منينل  ٱ بأي ديهم  وأي دي

  2ب صار ْل  ٱأو لي  ياوا  تبرع  ٱفـ
  جالل  ٱ علي هم هللا تبکولو ال أن 
 ّدن يا ولهم  فيلٱ لعّذبهم  في

 کذال  3نّار لٱ خرة عذابئال  ٱ
 ورسوله ومن يشاقّ  هللاوا  بأنّهم  شاقّ 

ما   4عقاب ل  ٱ شديد هللا فإنّ  هللا
تموها کقطع تم ّمن لّينٍة أو  تر
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 هللا أصولها فبإذ نعلٰى  قائمةً 
 هللا  وما أفا  5فاسقين ل  ٱ يوليخ ز
رسوله من هم  فما أو جف تم  علي ه علٰى 

يسلّط  هللا نّ کولٰـ ابٍ کمن  خي ٍل وال ر
  ّل شي  کعلٰى  هللاو  من يشاعلٰى  رسله
رسوله من  علٰى  هللا  ّما أفا  6قديٌر 
ل  فللّه وللرّسول ولذيٰى قرل  ٱ أه 
 نب  ٱو ينکمسال  ٱوٰى يتامل  ٱوٰى قر بل  ٱ
 ون دولًة بي نکي  ال يکبيل سّ لٱ
نياْل  ٱ رّسول لٱ مکتاا  م  وماکمن  غ 

وا  تهنٱفـ م  عن هکفخذوه وما نها
  7عقاب ل  ٱ شديد هللا إنّ  هللاوا  قتّ ٱو

رجلّ ٱ مهاجرينل  ٱ  لل فقرا وا  ذين أخ 
اًل من ديارهم  وأم والهم  يب تغون فض  

 ورسوله هللا ورض واناً وينصرون هللا ّمن
ذين لّ ٱو  8صّادقون لٱ هم کأو لـٰئ
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يمان من قب لهم  ل  ٱو ّدارلٱوا  تبوّؤ
يحبّون من  هاجر إلي هم  وال يجدون 

وا  في صدورهم  حاجًة ّمّما أوت
ان بهم  کأنفسهم  ولو  علٰى  ويؤ ثرون

 کفأو لـٰئ خصاصٌة ومن يوق شّح نف سه
من وا   اذين جلّ ٱو  9مف لحون ل  ٱ هم

فر  لنا غ  ٱ بع دهم  يقولون ربّنا
واننا يمان ل  ٱبـ ذين سبقونالّ ٱ ولخ 

عل  في قلوبنا غ  لّلّذين  الًّ وال تج 
  10رؤوٌف رّحيٌم  کربّنا إنّ وا  امن

يقولون وا  ذين نافقلّ ٱى إل ألم  تر
وانهم لوا  فرکذين لّ ٱ لخ   من  أه 

رجّن معکل  ٱ تم  لنخ  رج  م  کتاب لئن  أخ 
م  أحداً أبداً وإن کوال نطيع في

هد إنّهم   هللاو م  کتم  لننصرنّ قوتل   يش 
رج  11اذبون کل ال وا  لئن  أخ 
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رجون معهم  ولئن قوتل ال وا  يخ 
 ينصرونهم  ولئن نّصروهم  ليولّنّ 

ْلنتم    12د بار ثّم ال ينصرون ْل  ٱ
بًة في صدورهم ّمن  کذال هللا أشّد ره 
ال   13بأنّهم  قو ٌم اّل يف قهون 

ًرى م  جميعاً إاّل في قکيقاتلون
جدٍر بأ سهم    من ورا ّمحصّنٍة أو  

سبهم  جميعاً  بي نهم  شديٌد تح 
بأنّهم  قو ٌم اّل  کذالٰى وقلوبهم  شتّ 

ذين من قب لهم  لّ ٱ مثلک  14يع قلون 
وبال أم رهم  ولهم  وا  قريباً ذاق

ّشي طان إذ  لٱ مثلک  15عذاٌب أليٌم 
نسان فر قال کفر  فلّما کٱ قال لإل 

 ربّ  هللا إنّي أخاف کّمن  إنّي بري
ان عاقبتهما کف  16عالمين ل  ٱ

نّار خالدي ن فيها لٱ أنّهما في
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يا   17ظّالمين لٱ  جزا کذالو
 هللاوا  قتّ ٱوا  امن ذين لّ ٱ أيّها

ٌس ّما قّدمت  لغدٍ  وا  قتّ ٱو ول تنظر  نف 
وال   18خبيٌر بما تع ملون  هللا إنّ  هللا
 فأنساهم   هللاوا  نسلّذين ٱـک وا  ونکت

  19فاسقون ل  ٱ هم کأو لـٰئ أنفسهم  
توي أص حاب  نّار وأص حابلٱ ال يس 

فائزون ل  ٱ جنّة همل  ٱ جنّة أص حابل  ٱ
علٰى  ان قر  ل  ٱ هـٰذالو  أنزل نا   20

جبٍل لّرأي ته خاشعاً ّمتصّدعاً ّمن  
ية م ثال نض ربها ْل  ٱ کوتل   هللا خش 

 هللا هو  21رون کللنّاس لعلّهم  يتف
 غي بل  ٱ إاّل هو عالمإلـٰه  ذي اللّ ٱ
مـٰنلٱ ّشهادة هولٱو   22رّحيم لٱ رّح 
 کملل  ٱ إاّل هوإلـٰه  ذي اللّ ٱ هللا هو
 مهي منل  ٱ مؤ منل  ٱ ّسالملٱ قّدوسل  ٱ
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 هللا بّر سب حانکمتل  ٱ جبّارل  ٱ عزيزل  ٱ
ر  خالقل  ٱ هللا هو  23ون کعّما يش 

ماْل  ٱ مصوّر لهل  ٱ بارئل  ٱ نل  ٱ  س  ٰى حس 
ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ ه ما فييسبّح ل

  24يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ وهو

 متحنةل مٱ سوره 60 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

وا  ال تتّخذوا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها
 تل قون إلي هم  م  أو لياکعدوّي وعدوّ 

 م ّمنک جا بماوا  فرکمودّة وقد  ل  ٱبـ
رجونل  ٱ م  أن کرّسول وإيّالٱ حّق يخ 

تم  کم  إن کربّ ّلّل ٱبـوا  تؤ من نتم  خرج 
مر ضاتي   تغاب  ٱو جهاداً في سبيلي

لم وأنا  مودّة ل  ٱبـ تسرّون إلي هم أع 
لنتم  ومن  في تم  وما أع  بما أخ 
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ّسبيل لٱ  م  فقد  ضّل سواکيف عل ه من
داکلوا  ونکم  يکإن يث قفو  1   م  أع 

 م  أي ديهم  وأل سنتهمکإلي  وا  ويب سط
لن   2فرون کلو  توا  وودّ   ّسولٱبـ

 م  يو مکم  وال أو الدکم  أر حامکتنفع
بما  هللاو م  کقيامة يف صل بي نل  ٱ

وٌة کانت  لکقد    3تع ملون بصيٌر  م  أس 
ذين معه إذ  لّ ٱو حسنٌة في إب راهيم

م  کمن اؤا   لقو مهم  إنّا بروا  قال
م  کفر نا بک هللا ومّما تع بدون من دون

 عداوةل  ٱ مکوبدا بي ننا وبي ن
ّلّل ٱبـوا  تؤ منٰى أبداً حتّ   بغ ضال  ٱو

ده إاّل قو ل إب راهيم ْلبيه  وح 
تغ فرّن ل  هللا من کل کوما أم ل کْلس 

 کل نا وإلي  کتو کرّبّنا علي    من شي  
ربّنا ال   4مصير ل  ٱ کأنب نا وإلي  
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عل نا فت نًة لّلّذين  فر  غ  ٱووا  فرکتج 
 يمکحل  ٱ عزيزل  ٱ أنت کلنا ربّنا إنّ 

وٌة حسنٌة کان لکلقد    5 م  فيهم  أس 
خر ئال  ٱ يو مل  ٱو هللا ا  ان ير جوکلمن 

حميد ل  ٱ غنيّ ل  ٱ هو هللا ومن يتوّل فإنّ 
عل بي ن هللاى عس  6  م  وبي نکأن يج 
 قديرٌ  هللاو ذين عادي تم ّمن هم ّمودّةً لّ ٱ
 عن هللا مکال ين ها  7غفوٌر رّحيٌم  هللاو
ّدين ولم  لٱ م  فيکذين لم  يقاتلولّ ٱ

رجو م  أن تبرّوهم  کم ّمن ديارکيخ 
 يحبّ  هللا إلي هم  إنّ وا  وتق سط

 عن هللا مکإنّما ين ها  8مق سطين ل  ٱ
رجولٱ م  فيکذين قاتلولّ ٱ م کّدين وأخ 

راجعلٰى وا  م  وظاهرکّمن ديار م  کإخ 
 کفأو لـٰئ أن تولّو هم  ومن يتولّهم  

 ذين لّ ٱ يا أيّها  9ظّالمون لٱ هم
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مؤ منات ل  ٱ مک جا إذاوا  منا
لم  هللا تحنوهنّ م  ٱفـ مهاجراتٍ  أع 

بإيمانهّن فإن  علم تموهّن مؤ مناتٍ 
ّفار ال هّن حلٌّ کل  ٱى إل فال تر جعوهنّ 

توهم ّما ا و لّهم  وال هم  يحلّون لهنّ 
حوهّن کم  أن تنکوال جناح علي  وا  أنفق
وا  کتي تموهّن أجورهّن وال تم سا  إذا
ما أنفق تم  وا  ألس  ٱو افروکل  ٱ بعصم

أل  هللا مکح م  کذالوا  ما أنفقوا  ول يس 
وإن   10يٌم کعليٌم ح هللاو م  کم بي نکيح  

ّفار کل  ٱى إل م  کّمن  أز واج  م  شي  کفات
ذين ذهبت  لّ ٱوا  تئاف فعاقب تم  

 هللاوا  قتّ ٱووا  أز واجهم ّمث ل ما أنفق
يا   11ذي أنتم به مؤ منون لّ ٱ

مؤ منات ل  ٱ ک جا بّي إذانّ لٱ أيّها
رعلٰى  کيبايع ن ّلّل ٱبـ نکأن اّل يش 
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رق ن وال يز نين وال  شي ئاً وال يس 
تاٍن  يق تل ن أو الدهّن وال يأ تين ببه 
يف ترينه بي ن أي ديهّن وأر جلهّن وال 

 في مع روٍف فبايع هنّ  کيع صين
غفوٌر رّحيٌم  هللا إنّ  هللا تغ فر  لهنّ س  ٱو
ال وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  12

علي هم  قد   هللا قو ماً غضب تتولّو ا  
ّفار کل  ٱ ما يئسکخرة ئال  ٱ منوا  يئس

  13قبور ل  ٱ من  أص حاب

 صفلٱ سوره 61 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 ّسماوات وما فيلٱ سبّح ّلّل ما في
يا   1يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ ر ض وهوْل  ٱ

 لم تقولون ماوا  امن ذين لّ ٱ أيّها
أن  هللا بر مق تاً عندک  2ال تف علون 
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 يحبّ  هللا إنّ   3ما ال تف علون وا  تقول
ذين يقاتلون في سبيله صّفاً لّ ٱ
وإذ  قال   4أنّهم بنياٌن ّمر صوٌص ک

لقو مه يا قو م لم تؤ ذونني موسٰى 
م  کإلي   هللا وقد تّع لمون أنّي رسول

ال  هللاو قلوبهم   هللا أزاغوا  فلّما زاغ
دي وإذ  قال   5فاسقين ل  ٱ قو مل  ٱ يه 
رائيل ب  ٱى عيس ن مر يم يا بني إس 

م ّمصّدقاً لّما بي ن کإلي   هللا إنّي رسول
تّو راة ومبّشراً برسوٍل لٱ يدّي من

مه ٱ يأ تي من بع دي مد فلّماس   جا أح 
ٌر  هـٰذاوا  بيّنات قالل  ٱبـ هم سح 

ى عل ف ترىٰ ٱ ومن  أظ لم مّمن  6ّمبيٌن 
عکل  ٱ هللا المل  ٱى إلٰى ذب وهو يد   هللاو س 

دي   7ظّالمين لٱ قو مل  ٱ ال يه 
 بأف واههم   هللا نور يط فئوا  يريدون ل
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  8افرون کل  ٱ رهکمتّم نوره ولو   هللاو
 ودينٰى هدل  ٱبـ ذي أر سل رسولهلّ ٱ هو
لّه ولو  کّدين لٱى عل حّق ليظ هرهل  ٱ
رل  ٱ رهک  ذين لّ ٱ يا أيّها  9ون کمش 

م کتجارٍة تنجيعلٰى  م  کأدلّ  هل  وا  امن
ّلّل ٱبـ تؤ منون  10ّمن  عذابٍ أليٍم 

 هللا ورسوله وتجاهدون في سبيل
م  کخي ٌر لّ  م  کذالم  کم  وأنفسکبأم وال

م  کيغ فر  ل  11نتم  تع لمون کإن 
خل  کذنوب ري من کم  ويد  م  جنّاتٍ تج 
تها ن طيّبًة في کن هار ومساْل  ٱ تح 

ٍن    12عظيم ل  ٱ و زفل  ٱ کذالجنّات عد 
ر ٌر ّمنٰى وأخ  وفت ٌح  هللا تحبّونها نص 

 يا أيّها  13مؤ منين ل  ٱ قريٌب وبّشر
ما ک هللا أنصار ونوا  کوا  امن ذين لّ ٱ

ن مر يم لل حواريّين من  ب  ٱى قال عيس
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ن ل  ٱ قال هللاى إل أنصاري حواريّون نح 
ت طّائفٌة ّمن بني منئاف هللا أنصار

رائيل و نا فرت طّائفةٌ کإس   فأيّد 
وا  عدوّهم  فأص بحعلٰى وا  امن ذين لّ ٱ

  14ظاهرين 

 جمعةلٱ سوره 62 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 ّسماوات وما فيلٱ يسبّح ّلّل ما في
 عزيزل  ٱ قّدوسل  ٱ کملل  ٱ ر ضْل  ٱ
 ذي بعث فيلّ ٱ هو  1يم کحل  ٱ
  علي هم  يت لوا   ّمن هم  اًل ّميّين رسوْل  ٱ

 تابکل  ٱ ويعلّمهميهم  کويز اياته
من قب ل لفي وا  انکمة وإن کحل  ٱو

خرين من هم  لّما ا و  2ضالٍل ّمبيٍن 
  3يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ بهم  وهووا  يل حق
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 هللاو  يؤ تيه من يشا هللا فض ل کذال
ذين لّ ٱ مثل  4عظيم ل  ٱ فض لل  ٱ ذو
ملوها لٱوا  حّمل تّو راة ثّم لم  يح 

فاراً بئ  ل  ٱ مثلک مل أس  س حمار يح 
 هللا ياتئابوا  ّذبکذين لّ ٱ قو مل  ٱ مثل
دي هللاو قل    5ظّالمين لٱ قو مل  ٱ ال يه 

إن زعم تم  وا  ذين هادلّ ٱ يا أيّها
نّاس لٱ ّلّل من دون  م  أو لياکأنّ 

  6نتم  صادقين کمو ت إن ل  ٱوا  فتمنّ 
وال يتمنّو نه أبداً بما قّدمت  

  7ظّالمين لٱبـ عليمٌ  هللاو أي ديهم  
ذي تفرّون من ه لّ ٱ مو تل  ٱ إنّ  قل  

 عالمإلٰى  م  ثّم تردّونکفإنّه مالقي
نتم  کم بما کّشهادة فينبّئلٱو غي بل  ٱ

وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  8تع ملون 
 جمعةل  ٱ من يو م لصّلٰوةإذا نودي ل
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بي ع ل  ٱوا  وذر هللا رکذإلٰى و ا  عس  ٱفـ
  9نتم  تع لمون کم  إن کخي ٌر لّ  م  کذال
 فيوا  تشرنٱفـلصّلٰوة ٱ ا قضيتفإذ
وا  رکذ  ٱو هللا من فض لوا  تغب  ٱو ر ضْل  ٱ
وإذا   10م  تف لحون کثيراً لّعلّ ک هللا
واً و ا  رأ وا  فضّ نٱ تجارًة أو  له 

 هللا قائماً قل  ما عند کوکإلي ها وتر
 هللاو تّجارةلٱ و ومنالله خي ٌر ّمن

  11رّازقين لٱ خي ر

 نافقونل مٱ سوره 63 

مـٰن ٱ هللام بس    لرّحيمٱلرّح 

هد وا  منافقون قالل  ٱ ک جا إذا نش 
 کيع لم إنّ  هللاو هللا لرسول کإنّ 

هد إنّ  هللاو لرسوله منافقين ل  ٱ يش 
أي مانهم  جنًّة وا  خذتّ ٱ  1اذبون کل
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ما   سا إنّهم   هللا عن سبيلوا  فصدّ 
 بأنّهم   کذال  2يع ملون وا  انک

قلوبهم   علىٰ  فطبعوا  فرکثّم وا  امن
وإذا رأي تهم    3فهم  ال يف قهون 

سامهم  وإن يقول کتع جب مع  وا  أج  تس 
سبون کلقو لهم   أنّهم  خشٌب ّمسنّدٌة يح 

ذر هم  ح  ٱفـ عدوّ ل  ٱ ّل صي حٍة علي هم  همک
وإذا   4ون کيؤ فأنّٰى  هللا قاتلهم

تغ فر  لو ا  قيل لهم  تعال  م  رسولکيس 
أي تهم  يصّدون رؤوسهم  ورو ا  لوّ  هللا

ت علي هم    سوا  5برون کوهم ّمس 
تغ فر  لهم   تغ فر ت لهم  أم  لم  تس  أس 

دي هللا لهم  إنّ  هللا لن يغ فر  ال يه 
ذين لّ ٱ هم  6فاسقين ل  ٱ قو مل  ٱ

من  عند علٰى وا  يقولون ال تنفق
 وّلّل خزائنوا  ينفضّ ٰى حتّ  هللا رسول
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ين منافقل  ٱ نّ کولٰـ ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ
 يقولون لئن رّجع نا  7ال يف قهون 

رجنّ ل  ٱى إل  عزّ من هاْل  ٱ مدينة ليخ 
عزّة ولرسوله ل  ٱ ذّل وّللّ ْل  ٱ

منافقين ال ل  ٱ نّ کولٰـ ولل مؤ منين 
وا  امن ذين لّ ٱ يا أيّها  8يع لمون 
م  عن کم  وال أو الدکم  أم والکال تل ه

 هم کفأو لـٰئ کذالومن يف عل   هللا رکذ
من ّما وا  وأنفق  9 خاسرونل  ٱ

 مکم ّمن قب ل أن يأ تي أحدکرزق نا
إلٰى  مو ت فيقول رّب لو ال أّخر تنيل  ٱ

 ن ّمنکأجٍل قريٍب فأصّّدق وأ
نف ساً  هللا ولن يؤّخر  10صّالحين لٱ

خبيٌر بما  هللاو أجلها  جا إذا
  11تع ملون 

 تغابنلٱ سوره 64 
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م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 ّسماوات وما فيلٱ في يسبّح ّلّل ما
 حم د وهول  ٱ وله کمل  ل  ٱ ر ض لهْل  ٱ

ذي لّ ٱ هو  1قديٌر   ّل شي  کعلٰى 
 م ّمؤ منٌ کافٌر ومنکم  کم  فمنکخلق
 خلق  2بما تع ملون بصيٌر  هللاو
م  کحّق وصوّرل  ٱبـ ر ضْل  ٱو ّسماواتلٱ

سن صور   3مصير ل  ٱ م  وإلي هکفأح 
ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ يع لم ما في

 هللاو لم ما تسرّون وما تع لنونويع  
م  کألم  يأ ت  4صّدور لٱ عليٌم بذات

وا  من قب ل فذاقوا  فرکذين لّ ٱ نبأ
  5وبال أم رهم  ولهم  عذاٌب أليٌم 

 انت تّأ تيهم  رسلهمکبأنّه  کذال
دوننا وا  بيّنات فقالل  ٱبـ أبشٌر يه 
تغ نٱوّ  ا  وتولّو  وا  فرکف  هللاو هللاى س 
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أن وا  فرکذين لّ ٱ زعم  6غنيٌّ حميٌد 
وربّي لتب عثّن بلٰى  قل  وا  لّن يب عث

ى عل کذالثّم لتنبّؤّن بما عمل تم  و
 ورسولهّلّل ٱبـوا  منئاف  7يسيٌر  هللا
بما  هللاو ذي أنزل نالّ ٱ نّورلٱو

مع  8تع ملون خبيٌر   م  ليو مکيو م يج 
تّغابن ومن لٱ يو م کذالجم ع ل  ٱ

ّفر  عن ه کلحاً يويع مل  صاّلّل ٱبـ يؤ من
ري من  خل ه جنّاتٍ تج  سيّئاته ويد 

تها ن هار خالدين فيها أبداً ْل  ٱ تح 
ذين لّ ٱو  9عظيم ل  ٱ فو زل  ٱ کذال

 کأو لـٰئ بئاياتنا وا  ّذبکووا  فرک
 نّار خالدين فيها وبئ سلٱ أص حاب

ما أصاب من ّمصيبٍة إاّل   10مصير ل  ٱ
د قل  ّلّل ٱبـ ومن يؤ من هللا بإذ ن  بهيه 

 هللاوا  وأطيع  11عليٌم   ّل شي  کب هللاو
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رّسول فإن تولّي تم  لٱوا  وأطيع
مبين ل  ٱ بالغل  ٱ رسولناعلٰى  فإنّما

 هللاى إاّل هو وعلإلـٰه  ال هللا  12
 يا أيّها  13مؤ منون ل  ٱ لکفل يتو

م  کإّن من  أز واجوا  امن ذين لّ ٱ
ذروهم  وإن ح  ٱفـ م  کم  عدوّاً لّ کوأو الد
 هللا فإنّ وا  وتغ فروا  وتص فحوا  تع ف

م  کإنّما أم وال  14غفوٌر رّحيٌم 
ٌر عظيٌم  هللاو م  فت نةٌ کوأو الد عنده أج 

 تطع تم  س  ٱ ما هللاوا  قتّ ٱفـ  15
خي راً وا  وأنفقوا  وأطيعوا  معس  ٱو

 کفأو لـٰئ م  ومن يوق شّح نف سهکّْلنفس
 هللاوا  إن تق رض  16مف لحون ل  ٱ هم

 م  کم  ويغ فر  لکحسناً يضاعف ه لقر ضاً 
 غي بل  ٱ عالم  17وٌر حليٌم کش هللاو
  18يم کحل  ٱ عزيزل  ٱ ّشهادةلٱو
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  نّسالٱ نّبّي إذا طلّق تملٱ يا أيّها
ص  عّدةل  ٱوا  فطلّقوهّن لعّدتهّن وأح 

رجوهّن من کربّ  هللاوا  قتّ ٱو م  ال تخ 
ن إاّل أن يأ تين بيوت رج  هّن وال يخ 

ومن  هللا حدود کبفاحشٍة ّمبيّنٍة وتل  
فقد  ظلم نف سه ال  هللا يتعّد حدود
ري لعلّ  دث بع د  هللا تد  أم راً  کذاليح 

وهّن کفإذا بلغ ن أجلهّن فأم س  1
 بمع روٍف أو  فارقوهّن بمع روفٍ 

ٍل ّمنوا  هدش  أو وا  م  وأقيمکذوي  عد 
ان کيوعظ به من  م  کالذّشهادة ّلّل لٱ

 خر ومن يتّقئال  ٱ يو مل  ٱوّلّل ٱبـ يؤ من
رجاً  هللا عل لّه مخ  وير زق ه من    2يج 
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تسب ومن يتو  هللاى عل ل  کحي ث ال يح 
به إنّ   بالغ أم ره قد  جعل هللا فهو حس 

راً   ّل شي  کل هللا ن لٱو  3قد  اّلئي يئس 
تب تم  ر  ٱ م  إنکمحيض من نّسائل  ٱ من

اّلئي لم  لٱو هرٍ ش  أ ثالثة فعّدتهنّ 
مال أجلهّن أن ْل  ٱ يحض ن وأو الت ح 

عل لّه  هللا يضع ن حم لهّن ومن يتّق يج 
راً   هللا أم ر کذال  4من  أم ره يس 

ّفر  عن ه کي هللا م  ومن يتّقکأنزله إلي  
راً    5سيّئاته ويع ظم  له أج 

دکنوهّن من  حي ث سکأس   م  کنتم ّمن وج 
علي هّن وإن وا  لتضيّقوال تضارّوهّن 

ٍل فأنفقّن أو  ک ٰى علي هّن حتّ وا  الت حم 
م  کيضع ن حم لهّن فإن  أر ضع ن ل

م کبي نوا  توهّن أجورهّن وأ تمرئاف
بمع روٍف وإن تعاسر تم  فستر ضع له 



868 

 

ر لينفق  ذو سعٍة ّمن سعته   6ٰى أخ 
  ومن قدر علي ه رز قه فل ينفق  مّما

  ف ساً إاّل مان هللا لّفکال ي هللا تاها
علا راً  هللا تاها سيج  ٍر يس    7بع د عس 
أيّن ّمن قر يٍة عتت  عن  أم ر ربّها کو

ورسله فحاسب ناها حساباً شديداً 
فذاقت    8راً کوعّذب ناها عذاباً نّ 

ان عاقبة أم رها کوبال أم رها و
راً   لهم  عذاباً شديداً  هللا أعدّ   9خس 

 ذين لّ ٱ بابل  ْل  ٱ يا أو لي هللاوا  قتّ ٱفـ
  10راً کم  ذکإلي   هللا قد  أنزلوا  امن
 هللا ايات م  کعلي  يت لوا  اًل رّسو

رج وا  امن ذين لّ ٱ مبيّناتٍ لّيخ 
ى إل ظّلماتلٱ صّالحات منلٱوا  وعمل

ويع مل  صالحاً ّلّل ٱبـ نّور ومن يؤ منلٱ
تها ري من تح  خل ه جنّاتٍ تج   يد 
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ن هار خالدين فيها أبداً قد  ْل  ٱ
سن ذي خلق لّ ٱ هللا  11له رز قاً  هللا أح 

ر ض مث لهّن ْل  ٱ سب ع سماواتٍ ومن
 هللا أنّ وا  م ر بي نهّن لتع لمْل  ٱ يتنزّل
قد  أحاط  هللا قديٌر وأنّ   ّل شي  کعلٰى 

  12عل ماً   ّل شي  کب

 تحريملٱ سوره 66 
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 نّبّي لم تحرّم ما أحلّ لٱ يا أيّها

 هللاو کتب تغي مر ضات أز واج کل هللا
م  تحلّة کل هللا قد  فرض  1غفوٌر رّحيٌم 

 عليمل  ٱ م  وهوکمو ال هللاو م  کأي مان
إلٰى  نّبيّ لٱ وإذ  أسرّ   2يم کحل  ٱ

بع ض أز واجه حديثاً فلّما نبّأت  به 
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رض  هللا وأظ هره علي ه عرّف بع ضه وأع 
عن بع ضٍ فلّما نبّأها به قالت  من  

 عليمل  ٱ قال نبّأني هـٰذا کنبأأ
فقد   هللاى إل إن تتوبا  3خبير ل  ٱ

ما وإن تظاهرا علي ه کصغت  قلوب
 هو مو اله وجب ريل وصالح هللا فإنّ 
 کذالة بع د کمالئل  ٱو مؤ منينل  ٱ

ّن أن کربّه إن طلّقٰى عس  4ظهيٌر 
لماتٍ کيب دله أز واجاً خي راً ّمن ّن مس 
عابداتٍ  ّمؤ مناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ 

يا   5اراً کسائحاتٍ ثيّباتٍ وأب  
م  کأنفسوا  قوا  امن ذين لّ ٱ أيّها
لي  نّاسلٱ م  ناراً وقودهاکوأه 

ٌة غالظٌ شداٌد کحجارة علي ها مالئل  ٱو
ما أمرهم  ويف علون ما  هللا ال يع صون
وا  فرکذين لّ ٱ يا أيّها  6يؤ مرون 
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زو ن ما ل  ٱوا  ال تع تذر يو م إنّما تج 
 ذين لّ ٱ يا أيّها  7تع ملون  نتم  ک

تو بًة نّصوحاً  هللاى إلوا  توبوا  امن
م  کم  سيّئاتکّفر عنکم  أن يکربّ ٰى عس

خل تهاکويد  ري من تح   م  جنّاتٍ تج 
زيْل  ٱ  نّبيّ لٱ هللا ن هار يو م ال يخ 
عوا  امن ذين لّ ٱو ٰى معه نورهم  يس 

بي ن أي ديهم  وبأي مانهم  يقولون 
فر  لنا غ  ٱو لنا نورناربّنا أت مم  

 يا أيّها  8قديٌر   ّل شي  کعلٰى  کإنّ 
 منافقينل  ٱو ّفارکل  ٱ نّبّي جاهدلٱ
 لظ  علي هم  ومأ واهم  جهنّم وبئ سغ  ٱو
لّلّذين اًل مث هللا ضرب  9مصير ل  ٱ
رأة لوٍط م  ٱو م رأة نوحٍ ٱوا  فرک
ت عب دي ن من  عبادنا ک انتا تح 

 صالحي ن فخانتاهما فلم  يغ نيا
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 خالد  ٱ شي ئاً وقيل هللا عن هما من
 هللا وضرب  10ّداخلين لٱ نّار معلٱ
م رأة فر عو ن ٱوا  امن لّلّذين اًل مث

 بي تاً في کن لي عندب  ٱ إذ  قالت  ربّ 
جنّة ونّجني من فر عو ن وعمله ل  ٱ

  11ظّالمين لٱ قو مل  ٱ ونّجني من
صنت  لّ ٱ نت عم رانب  ٱ ومر يم تي أح 

نا  فيه من رّوحنا فر جها فنفخ 
انت  کتبه وکلمات ربّها وکوصّدقت  ب

  12قانتين ل  ٱ من

 کلل مٱ سوره 67 
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علٰى  وهو کمل  ل  ٱ ذي بيدهلّ ٱ کتبار
 مو تل  ٱ ذي خلقلّ ٱ  1قديٌر   ّل شي  ک
سن عمکم  أيّ کحياة ليب لول  ٱو اًل م  أح 
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ذي خلق لّ ٱ  2غفور ل  ٱ عزيزل  ٱ وهو
 في خل قٰى سماواتٍ طباقاً ّما ترسب ع 

مـٰنلٱ بصر ل  ٱ جعر  ٱفـ من تفاوتٍ  رّح 
 جعر  ٱ ثمّ   3من فطوٍر ٰى هل  تر

بصر ل  ٱ کرّتي ن ينقلب  إلي  کبصر ل  ٱ
 ولقد  زيّنّا  4وهو حسيٌر  ئاً خاس
ّدن يا بمصابيح وجعل ناها لٱ  ّسمالٱ

نا لهم   تد  رجوماً لّلّشياطين وأع 
وا  فرکين وللّذ  5ّسعير لٱ عذاب

  6مصير ل  ٱ بربّهم  عذاب جهنّم وبئ س
لها شهيقاً وا  فيها سمعوا  إذا أل ق

غي ظ ل  ٱ اد تميّز منکت  7وهي تفور 
لّما أل قي فيها فو ٌج سألهم  ک

وا  قال  8م  نذيٌر کخزنتها ألم  يأ ت
ّذب نا وقل نا کنا نذيٌر ف جا قد  بلٰى 

 إن  أنتم  إاّل في  من شي   هللا ما نزّل
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مع کلو  وا  وقال  9بيٍر کضالٍل  نّا نس 
ّسعير لٱ نّا في أص حابکأو  نع قل ما 

قاً وا  ترفع  ٱفـ  10 بذنبهم  فسح 
ذين لّ ٱ إنّ   11ّسعير لٱ ّْلص حاب

شو ن ربّهم غي ب لهم ّمغ فرٌة ل  ٱبـ يخ 
ٌر   م  أوکقو لوا  وأسرّ   12بيٌر کوأج 

صّدور لٱ به إنّه عليٌم بذاتوا  هرج  ٱ
 لّطيفلٱ  يع لم من  خلق وهوأال  13
 مکذي جعل للّ ٱ هو  14خبير ل  ٱ
بها کفي مناوا  شم  ٱفـاًل ر ض ذلوْل  ٱ
   15نّشور لٱ من رّز قه وإلي هوا  لکو
سف ب  لّسماٱفي منتم ّمن أ  مکأن يخ 
أم  أمنتم   16ر ض فإذا هي تمور ْل  ٱ

م  کأن ير سل علي    لّسماٱفي ّمن 
  17ر ي ف نذيکحاصباً فستع لمون 

ي ف کذين من قب لهم  فلّ ٱ ّذبکولقد  
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ى إلو ا  أولم  ير  18ير کان نک
طّي ر فو قهم  صافّاتٍ ويق بض ن ما لٱ

مـٰنلٱ هّن إالّ کيم س   ّل شي  کإنّه ب رّح 
ذي هو جنٌد لّ ٱ هـٰذاأّمن    19بصيٌر 

مـٰنلٱ م ّمن دونکم  ينصرکلّ   إن رّح 
أّمن    20افرون إاّل في غروٍر کل  ٱ

ذ رز قه  کم  إن  أم سکذي ير زقلّ ٱ اهـٰ
أفمن   21في عتوٍّ ونفوٍر وا  بل لّجّ 
ههعلٰى  بّاً کيم شي م دٰى  وج  أّمن أه 

تقيٍم علٰى  يم شي سويّاً    22صراٍط ّمس 
 مکم  وجعل لکذي أنشألّ ٱ قل  هو

ّما اًل ف ئدة قليْل  ٱو ب صارْل  ٱو ّسم علٱ
 م  فيکذي ذرألّ ٱ قل  هو  23رون کتش  
شرون  ر ضْل  ٱ ويقولون   24وإلي ه تح 
د إن ل  ٱ هـٰذاٰى مت نتم  صادقين کوع 
 وإنّما هللا عل م عندل  ٱ قل  إنّما  25
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فلّما رأو ه   26نذيٌر ّمبيٌن أنا  
وا  فرکذين لّ ٱ زل فًة سيئت  وجوه

  27نتم به تّدعون کذي لّ ٱ هـٰذاوقيل 
ل ومن ّمعي  هللا نيکقل  أرأي تم  إن  أه 

افرين من  کل  ٱ يجير أو  رحمنا فمن
مـٰنلٱ قل  هو  28عذابٍ أليٍم    رّح 

ل نا فستع لمون کبه وعلي ه تو امنّا
قل    29من  هو في ضالٍل ّمبيٍن 
م  غو راً فمن کأرأي تم  إن  أص بح ماؤ

  30ّمعيٍن   م بماکيأ تي

 لمل قٱ سوره 68 
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طرون ل  ٱو ن ت ما أن  1قلم وما يس 
نوٍن  کبنع مة ربّ   کوإّن ل  2بمج 

راً غي ر مم نوٍن   لعلىٰ  کوإنّ   3ْلج 
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  5فستب صر ويب صرون   4خلقٍ عظيٍم 
هو  کإّن ربّ   6مف تون ل  ٱ مکبأييّ 

لم لم بمن ضّل عن سبيله وهو أع   أع 
تدين ل  ٱبـ   8ّذبين کمل  ٱ فال تطع  7مه 
هنون وا  ودّ  هن فيد  وال تطع    9لو  تد 
  هّماٍز ّمّشا  10ّمهيٍن  ّل حاّلفٍ ک

منّاعٍ لّل خي ر مع تٍد أثيٍم   11بنميٍم 
أن   13زنيٍم  کذال عتّلٍ بع د  12
تت لٰى  إذا  14ان ذا ماٍل وبنين ک

وّلين ْل  ٱ نا قال أساطيرايات  علي ه
إنّا   16خر طوم ل  ٱى عل سنسمه  15

جنّة ل  ٱ ما بلو نا أص حابکبلو ناهم  
  17نّها مص بحين ليص رموا  إذ  أق سم

تث نون  فطاف علي ها طائٌف   18وال يس 
فأص بحت    19وهم  نائمون  کّمن رّبّ 

  21مص بحين  ا  فتنادو    20لصّريم ٱـک
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نتم  کم  إن کحر ثعلٰى وا  دغ  ٱ أن
وهم  وا  طلقنٱفـ  22صارمين 

خلنّها  23يتخافتون   أن اّل يد 
علٰى  وغدو ا    24يٌن کم ّمس  کيو م علي  ل  ٱ
فلّما رأو ها   25ر ٍد قادرين ح

ن   26إنّا لضالّون وا  قال بل  نح 
رومون  قال أو سطهم  ألم  أقل   27مح 

سب حان وا  قال  28م  لو ال تسبّحون کلّ 
فأق بل   29نّا ظالمين کربّنا إنّا 

ضٍ يتالومون علٰى  بع ضهم     30بع 
نّا طاغين کيا وي لنا إنّا وا  قال
لنا خي راً ربّنا أن يب دٰى عس  31

  32ربّنا راغبون إلٰى  ّمن ها إنّا
خرة ئال  ٱ عذاب ولعذابل  ٱ کذالک
إّن   33يع لمون وا  انکبر لو  کأ

نّعيم لٱ لل متّقين عند ربّهم  جنّات



879 

 

لمينل  ٱ أفنج عل  34 رمين ل  ٱـک مس  مج 
أم    36مون کي ف تح  کم  کما ل  35
رسون کم  کل م  کإّن ل  37تاٌب فيه تد 

م  کأم  ل  38خيّرون فيه لما ت
 يو مإلٰى  أي ماٌن علي نا بالغةٌ 

  39مون کم  لما تح  کقيامة إّن لل  ٱ
أم    40زعيٌم  کذالسل هم أيّهم ب

ائهم  إن کبشروا  تأ  فل ي  اکلهم  شر
شف عن کيو م ي  41صادقين وا  انک

عو ن ّسجود فال لٱى إل ساقٍ ويد 
تطيعون  خاشعًة أب صارهم    42يس 
عو نوا  انکلٌّة وقد  تر هقهم  ذ ى إل يد 

فذر ني   43ّسجود وهم  سالمون لٱ
رجهم ل  ٱبهـٰذا ّذب کومن ي تد  حديث سنس 

وأم لي لهم    44ّمن  حي ث ال يع لمون 
ألهم    45ي دي متيٌن کإّن  أم  تس 
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رٍم ّمث قلون  راً فهم ّمن ّمغ  أم    46أج 
  47تبون کغي ب فهم  يل  ٱ عندهم

 صاحبکن کوال ت کم ربّ کبر  لحص  ٱفـ
  48ظوٌم کوهو مٰى حوت إذ  نادل  ٱ

مٌة ّمن رّبّه لنبذکلو ال أن تدار  ه نع 
موٌم   عرال  ٱبـ تباه ج  ٱفـ  49وهو مذ 

وإن   50صّالحين لٱ ربّه فجعله من
 کليز لقونوا  فرکذين لّ ٱ ادکي

ر کذّ لٱوا  بأب صارهم  لّما سمع
نوٌن  وما هو   51ويقولون إنّه لمج 

  52ل عالمين ٌر لّ کإاّل ذ

 حاقةلٱ سوره 69 
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وما   2حاقّة ل  ٱ ما  1ل حاقّة ٱ
ّذبت  ثمود ک  3حاقّة ل  ٱ ما کأد را
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فأّما ثمود   4قارعة ل  ٱبـ وعادٌ 
ل وأّما عاٌد   5طّاغية لٱبـوا  کفأه 
ل   6بريحٍ صر صٍر عاتيٍة وا  کفأه 

سّخرها علي هم  سب ع لياٍل وثمانية 
قو م فيها ل  ٱى أيّاٍم حسوماً فتر

ٍل خاويٍة کٰى صر ع جاز نخ    7أنّهم  أع 
  جاو  8لهم ّمن باقيٍة ٰى فهل  تر

 اتکمؤ تفل  ٱو فر عو ن ومن قب له
رسول ربّهم  و ا  فعص  9خاطئة ل  ٱبـ

ذًة رّابيًة  إنّا لّما   10فأخذهم  أخ 
جارية ل  ٱ م  فيکحمل نا  مال  ٱى طغ
رًة وتعيها کتذ   م  کلنج علها ل  11

 فإذا نفخ في  12أذٌن واعيٌة 
خٌة واحدٌة لٱ  وحملت  13صّور نف 
  14ًة واحدًة کتا دکجبال فدل  ٱو ر ضْل  ٱ

 شّقتنٱو  15واقعة ل  ٱ فيو مئٍذ وقعت
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  16فهي يو مئٍذ واهيٌة   ّسمالٱ
مل عر ش علٰى  کملل  ٱو أر جائها ويح 
  17فو قهم  يو مئٍذ ثمانيٌة  کربّ 

فيو مئٍذ ت م  خافيٌة کمنٰى ع رضون ال تخ 
تابه بيمينه کفأّما من  أوتي   18

  19يه  تابکوا  رؤق  ٱ فيقول هاؤم
  20يه  إنّي ظننت أنّي مالقٍ حساب

في جنٍّة   21فهو في عيشٍة رّاضيٍة 
  23قطوفها دانيٌة   22عاليٍة 

لف تم  وا  ربش  ٱووا  لک هنيئاً بما أس 
ا من  وأمّ   24خالية ل  ٱ يّامْل  ٱ في

تابه بشماله فيقول يا کأوتي 
ولم    25يه  تابکلي تني لم  أوت 
يا لي تها   26يه  أد ر ما حساب

ن  27قاضية ل  ٱ انتک عنّي ٰى ما أغ 
  29يه  عنّي سل طان کهل  28يه  مال
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جحيم صلّوه ل  ٱ ثمّ   30خذوه فغلّوه 
ثّم في سل سلٍة ذر عها سب عون   31

ان ال کإنّه   32وه کلس  ٱفـ ذراعاً 
 وال يحضّ   33عظيم ل  ٱّلّل ٱبـ يؤ من
 فلي س له  34ين کمس  ل  ٱ طعامعلٰى 

وال طعاٌم   35يو م هاهنا حميٌم ل  ٱ
ليٍن   له إالّ کال يأ    36إاّل من  غس 

فال أق سم بما   37خاطؤون ل  ٱ
  39وما ال تب صرون   38تب صرون 

وما هو   40ريٍم کإنّه لقو ل رسوٍل 
  41ما تؤ منون  الً بقو ل شاعٍر قلي

  42رون کما تذاًل اهٍن قليکوال بقو ل 
ولو    43عالمين ل  ٱ يٌل ّمن رّبّ تن ز

  44قاويل ْل  ٱ تقوّل علي نا بع ض
نا من ه ثّم   45يمين ل  ٱبـ ْلخذ 
م کفما من  46وتين ل  ٱ لقطع نا من ه
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وإنّه   47ّمن  أحٍد عن ه حاجزين 
وإنّا لنع لم   48رٌة لّل متّقين کلتذ  
رةٌ   49ّذبين کم مّ کّن منأ  وإنّه لحس 
 وإنّه لحقّ   50افرين کل  ٱى عل
 کم ربّ س  ٱبـ فسبّح    51يقين ل  ٱ
  52عظيم ل  ٱ

 عارجل مٱ سوره 70 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

  1سأل سائٌل بعذابٍ واقعٍ 
 هللا ّمن  2افرين لي س له دافٌع کلّل  
 ةکمالئل  ٱ تع رج  3معارج ل  ٱ ذي
ان مق داره کإلي ه في يو ٍم رّوح لٱو

بر  صب راً ص  ٱفـ  4خم سين أل ف سنٍة 
  6إنّهم  يرو نه بعيداً   5اًل جمي

  ّسمالٱ ونکيو م ت  7ونراه قريباً 
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ل ل  ٱـک ن ل  ٱـک جبالل  ٱ ونکوت  8مه    9عه 
أل حميٌم حميماً    10وال يس 

رم لو  يف تدي ل  ٱ يبصّرونهم  يودّ  مج 
  11ه من  عذاب يو مئٍذ ببني

تي لّ ٱ وفصيلته  12وصاحبته وأخيه 
ر ض جميعاً ثّم ْل  ٱ ومن في  13تؤ ويه 
  15ٰى اّل إنّها لظک  14ينجيه 

عو  16ٰى نزّاعًة لّلّشو من  أد بر  ا  تد 
 إنّ   18ٰى وجمع فأو ع  17ٰى وتولّ 

 إذا مّسه  19نسان خلق هلوعاً ل  ٱ
خي ر ل  ٱ وإذا مّسه  20ّشرّ جزوعاً لٱ

ذين لّ ٱ  22مصلّين ل  ٱ إالّ   21منوعاً 
ذين لّ ٱو  23صالتهم  دائمون علٰى  هم  

 لّلّسائل  24في أم والهم  حقٌّ ّمع لوٌم 
روم ل  ٱو ذين يصّدقون لّ ٱو  25مح 

ذين هم ّمن  لّ ٱو  26ّدين لٱ بيو م
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فقون  إّن عذاب   27عذاب ربّهم ّمش 
ذين هم  لّ ٱو  28ربّهم  غي ر مأ موٍن 
علٰى  إالّ   29لفروجهم  حافظون 

ت  أي مانهم  کأز واجهم  أو  ما مل
ٰى تغب  ٱ فمن  30فإنّهم  غي ر ملومين 

عادون ل  ٱ هم کفأو لـٰئ کذال  ورا
دهم  لّ ٱو  31 ذين هم  ْلماناتهم  وعه 

ذين هم بشهاداتهم  لّ ٱو  32راعون 
صالتهم  علٰى  ذين هم  لّ ٱو  33قائمون 
في جنّاتٍ  کأو لـٰئ  34يحافظون 

وا  فرکذين لّ ٱ فمال  35رمون کمّ 
طعين  کقبل  يمين وعنل  ٱ عن  36مه 
رٍئ م  ٱ لّ کأيط مع   37ّشمال عزين لٱ

خل جنّة نعيٍم  اّل ک  38ّمن هم  أن يد 
فال   39إنّا خلق ناهم ّمّما يع لمون 

مغارب إنّا ل  ٱو مشارقل  ٱ أق سم بربّ 
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أن نّبّدل خي راً علٰى   40لقادرون 
بوقي ن بمس    41ن ّمن هم  وما نح 

وا  يالقٰى حتّ وا  ويل عبوا  فذر هم  يخوض
يو م   42ذي يوعدون لّ ٱ يو مهم

رجون من داث سراعاً ْل  ٱ يخ   أنّهم  کج 
خاشعًة   43نصٍب يوفضون إلٰى 

 يو مل  ٱ کذال أب صارهم  تر هقهم  ذلّةٌ 
  44يوعدون وا  انکذي لّ ٱ

 سوره نوح 71 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

قو مه أن  إلٰى  نوحاً  إنّا أر سل نا
من قب ل أن يأ تيهم   کأنذر  قو م

قال يا قو م إنّي   1عذاٌب أليٌم 
 هللاوا  بدع  ٱ أن  2م  نذيٌر ّمبيٌن کل
م ّمن کيغ فر  ل  3قوه وأطيعون تّ ٱو
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أجٍل ّمسمًّى إّن إلٰى  م  کم  ويؤّخر  کذنوب
نتم  کال يؤّخر لو    جا إذا هللا أجل

ي دعو ت قو مي قال رّب إنّ   4تع لمون 
فلم  يزد هم  دعائي   5ونهاراً اًل لي  

لّما دعو تهم  کوإنّي   6إاّل فراراً 
  أصابعهم  فيوا  لتغ فر لهم  جعل

وا  ثيابهم  وأصرّ و ا  تغ شس  ٱو ذانهم  ا
ثّم إنّي   7باراً کتس  ٱوا  برکتس  ٱو

لنت   8دعو تهم  جهاراً  ثّم إنّي أع 
راراً  رر ت لهم  إس   فقل ت  9لهم  وأس 

  10ان غّفاراً کم  إنّه کربّ وا  تغ فرس  ٱ
راراً کعلي    ّسمالٱ ير سل   11م ّمد 
عل لّ کويم دد   م  کم  بأم واٍل وبنين ويج 

عل لّ  ّما   12م  أن هاراً کجنّاتٍ ويج 
وقد    13م  ال تر جون ّلّل وقاراً کل

ي ف کو ا  ألم  تر  14م  أط واراً کخلق
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  15طباقاً سب ع سماواتٍ  هللا خلق
 قمر فيهّن نوراً وجعلل  ٱ وجعل

 م ّمنکأنبت هللاو  16ّشم س سراجاً لٱ
م  فيها کثّم يعيد  17ر ض نباتاً ْل  ٱ

رج راجاً کويخ   مکجعل ل هللاو  18م  إخ 
ل  19ر ض بساطاً ْل  ٱ من ها وا  کلتس 
قال نوٌح رّّب إنّهم    20فجاجاً اًل سب

ه من لّم  يزد ه مالوا  بعتّ ٱو عصو ني
راً کموا  رکوم  21وولده إاّل خساراً 

م  کلهتا  ال تذرنّ وا  وقال  22بّاراً ک
وال تذرّن ودّاً وال سواعاً وال يغوث 

راً  وا  وقد  أضلّ   23ويعوق ونس 
اًل ظّالمين إاّل ضاللٱ ثيراً وال تزدک

رق  24 وا  مّما خطيئاتهم  أغ 
لهم ّمن وا  ناراً فلم  يجدوا  فأد خل
وقال نوٌح رّّب ال   25اراً أنص هللا دون
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افرين ديّاراً کل  ٱ ر ض منْل  ٱى عل تذر  
 کعبادوا  إن تذر هم  يضلّ  کإنّ   26

 ربّ   27ّفاراً کإاّل فاجراً وا  وال يلد
فر  لي ولوالدّي ولمن دخل بي تي غ  ٱ

مؤ منات وال ل  ٱو مؤ مناً ولل مؤ منين
  28ظّالمين إاّل تباراً لٱ تزد

 جنلٱ سوره 72 

م مـٰن ٱ هللا بس   لرّحيمٱلرّح 

 تمع نفٌر ّمنس  ٱ قل  أوحي إلّي أنّه
اً ان قر  إنّا سمع نا وا  جّن فقالل  ٱ

دي  1عجباً  دلٱى إل يه   منّائاف رّش 
ر وأنّه   2بربّنا أحداً  کبه ولن نّش 

خذ صاحبًة وال تّ ٱ جّد ربّنا ماٰى تعال
 ان يقول سفيهناکوأنّه   3ولداً 

ا ظننّا أن لّن وأنّ   4شططاً  هللاى عل
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  5ذباً ک هللاى عل جنّ ل  ٱو نسل  ٱ تقول
نس يعوذون ل  ٱ ان رجاٌل ّمنکوأنّه 

  6جّن فزادوهم  رهقاً ل  ٱ برجاٍل ّمن
ما ظننتم  أن لّن کوا  وأنّهم  ظنّ 

نا  7أحداً  هللا يب عث  وأنّا لمس 
ناها ملئت  حرساً   ّسمالٱ فوجد 

نّا نق عد کوأنّا   8شديداً وشهباً 
تمعمن    ها مقاعد للّسم ع فمن يس 
  9ن يجد  له شهاباً رّصداً ئال  ٱ

ري أشرٌّ أريد بمن في  وأنّا ال ند 
  10ر ض أم  أراد بهم  ربّهم  رشداً ْل  ٱ

 صّالحون ومنّا دونلٱ وأنّا منّا
وأنّا   11نّا طرائق قدداً ک کذال

ر ض ولن ْل  ٱ في هللا ظننّا أن لّن نّعجز
 ا لّما سمع ناوأنّ   12نّع جزه هرباً 

به فمن يؤ من بربّه  امنّا ٰى هدل  ٱ
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ساً وال رهقاً  وأنّا   13فال يخاف بخ 
لمون ومنّال  ٱ منّا قاسطون فمن  ل  ٱ مس 

لم   14رشداً و ا  تحرّ  کفأو لـٰئ أس 
لجهنّم وا  انکقاسطون فل  ٱ وأّما
ى علوا  تقامس  ٱ وألّو  15حطباً 

قي ناهم ّمالٱ   16غدقاً   طّريقة ْلس 
ر کلنف تنهم  فيه ومن يع رض  عن ذ

ل  وأنّ   17ه عذاباً صعداً کربّه يس 
عل  ٱ أحداً  هللا معوا  مساجد ّلّل فال تد 
عوه  هللا وأنّه لّما قام عب د  18 يد 
قل    19ونون علي ه لبداً کيوا  ادک

به أحداً  کرش  أ ربّي وال ا  إنّما أد عو
م  ضرّاً وال کل کقل  إنّي ال أم ل  20

 هللا قل  إنّي لن يجيرني من  21 رشداً 
  22أحٌد ولن  أجد من دونه مل تحداً 

 ورساالته ومن يع ص هللا إاّل بالغاً ّمن
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ورسوله فإّن له نار جهنّم  هللا
إذا ٰى حتّ   23خالدين فيها أبداً 

ما يوعدون فسيع لمون من   ا  رأو  
قل  إن    24أض عف ناصراً وأقّل عدداً 

عل أد ري أقريٌب ّما توع دون أم  يج 
غي ب فال ل  ٱ عالم  25له ربّي أمداً 

 إاّل من  26غي به أحداً علٰى  يظ هر
لٰى تضر  ٱ من بي ن  کمن رّسوٍل فإنّه يس 

ليع لم   27يدي ه ومن  خل فه رصداً 
رساالت ربّهم  وأحاط وا  أن قد  أب لغ

ص   28عدداً   ّل شي  کٰى بما لدي هم  وأح 

 زّّملل مٱ سوره 73 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

لّي ل إاّل لٱ قم  1مزّّمل ل  ٱ يا أيّها
اًل قص  من ه قلينٱ نص فه أو  2اًل قلي
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 ان قر  ل  ٱ أو  زد  علي ه ورتّل  3
اًل قو   کإنّا سنل قي علي    4اًل تر تي
لّي ل هي أشّد لٱ إّن ناشئة  5اًل ثقي
في  کإّن ل  6اًل اً وأق وم قيئوط  
م س  ٱ رکذ  ٱو  7 الً لنّهار سب حاً طويٱ
 ربّ   8اًل وتبتّل  إلي ه تب تي کربّ 
رقل  ٱ  إاّل هوإلـٰه  مغ رب الل  ٱو مش 
ه وتّ ٱفـ ما علٰى  بر  ص  ٱو  9اًل يکخذ 

راً جميه  ٱو يقولون   10اًل جر هم  هج 
نّع مة لٱأو لي  ّذبينکمل  ٱو وذر ني

اًل اکإّن لدي نا أن  11اًل ومّهل هم  قلي
ا غصٍّة وطعاماً ذ  12وجحيماً 

 ر ضْل  ٱ يو م تر جف  13وعذاباً أليماً 
اًل ثيباً ّمهيکجبال ل  ٱ انتکجبال ول  ٱو

اًل م  رسوکإنّا أر سل نا إلي    14
إلٰى  ما أر سل ناکم  کشاهداً علي  
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 فر عو نٰى فعص  15اًل فر عو ن رسو
ذاً وبيلٱ ناه أخ    16اًل رّسول فأخذ 
علکي ف تتّقون إن کف  فر تم  يو ماً يج 
منفطٌر   ّسمالٱ  17ول دان شيباً ل  ٱ

ده مف عوکبه   هـٰذهإّن   18اًل ان وع 
ربّه إلٰى  خذتّ ٱ  شا رٌة فمنکتذ  
 تقوم کيع لم أنّ  کإّن ربّ   19اًل سبي

لّي ل ونص فه وثلثه لٱ من ثلثيأد نٰى 
 يقّدر هللاو کذين معلّ ٱ وطائفٌة ّمن

صوه لٱو لّي للٱ نّهار علم أن لّن تح 
 ما تيّسر منوا  رؤق  ٱفـ م  کفتاب علي  

 ر ضىٰ م مّ کون منکعلم أن سي ان قر  ل  ٱ
ر ض يب تغون ْل  ٱ خرون يض ربون فيا و

خرون يقاتلون في ا و هللا من فض ل
ما تيّسر من ه وا  رؤق  ٱفـ هللا سبيل
 ٰوةکزّ لٱوا  ات ولصّلٰوة ٱوا  وأقيم
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وا  قر ضاً حسناً وما تقّدم هللاوا  وأق رض
هو  هللا تجدوه عند م ّمن  خي رٍ کْلنفس

راً  ظم أج   إنّ  هللاوا  تغ فرس  ٱو خي راً وأع 
  20غفوٌر رّحيٌم  هللا

 ّدثرل مٱ سوره 74 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

  2قم  فأنذر    1مّدثّر ل  ٱ يا أيّها
  4فطّهر   کوثياب  3بّر  کف کوربّ 
زلٱو ت  5جر  ه  ٱفـ رّج  ثر کوال تم نن تس 
 فإذا نقر في  7ر  بص  ٱفـ کولربّ   6
يو مئٍذ يو ٌم  کذالف  8نّاقور لٱ

افرين غي ر يسيٍر کل  ٱى عل  9عسيٌر 
  11ذر ني ومن  خلق ت وحيداً   10

وبنين   12ّمم دوداً اًل وجعل ت له ما
  14ومّهدّت له تم هيداً   13شهوداً 
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 انکاّل إنّه ک  15ثّم يط مع أن  أزيد 
سأر هقه   16نا عنيداً ياتئال

  18ر وقّدر کإنّه ف  17اً صعود
ي ف قّدر کثّم قتل   19ي ف قّدر کفقتل 

  22ثّم عبس وبسر   21ثّم نظر   20
فقال إن    23بر کتس  ٱو ثّم أد بر

ٌر يؤ ثر  هـٰذا إاّل  هـٰذاإن    24إاّل سح 
  26سأص ليه سقر   25بشر ل  ٱ قو ل

ال تب قي وال   27ما سقر  کوما أد را
علي ها   29ل بشر لوّاحٌة لّ   28تذر 

عة عشر   وما جعل نا أص حاب  30تس 
ًة وما جعل نا عّدتهم  کنّار إاّل مالئلٱ

تي قنوا  فرکإاّل فت نًة لّلّذين   ليس 
 تاب ويز دادکل  ٱوا  ذين أوتلّ ٱ
 إيماناً وال ير تابوا  امن ذين لّ ٱ
مؤ منون ل  ٱو تابکل  ٱوا  ذين أوتلّ ٱ
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 ذين في قلوبهم ّمرضٌ لّ ٱ وليقول
بهـٰذا  هللا افرون ماذا أرادکل  ٱو
دي   من يشا هللا يضلّ  کذالک الً مث ويه 

إاّل  کوما يع لم جنود ربّ   من يشا
 الّ ک  31لل بشر ٰى رکهو وما هي إاّل ذ

  33لّي ل إذ  أد بر لٱو  32قمر ل  ٱو
فر لٱو د  34صّب ح إذا أس  ى إنّها لح 
 لمن  36نذيراً لّل بشر   35بر کل  ٱ
  37تقّدم أو  يتأّخر م  أن يکمن  شا
سٍ بما ک إاّل   38سبت  رهينٌة کّل نف 

 يتسافي جنّاتٍ   39يمين ل  ٱ أص حاب
رمين ل  ٱ عن  40لون  ما   41مج 
 کلم  نوا  قال  42م  في سقر ککسل
 نط عم کولم  ن  43مصلّين ل  ٱ من
 نّا نخوض معکو  44ين کمس  ل  ٱ
 ّذب بيو مکنّا نکو  45خائضين ل  ٱ
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  47يقين ل  ٱ أتاناٰى حتّ   46ّدين لٱ
  48ّشافعين لٱ فما تنفعهم  شفاعة

  49رة مع رضين کتّذ  لٱ فما لهم  عن
تنفرٌة ک فرّت  من   50أنّهم  حمٌر ّمس 

ورٍة  رٍئ ّمن هم  م  ٱ لّ کبل  يريد   51قس 
اّل بل ال ک  52صحفاً ّمنّشرًة ٰى أن يؤ ت
رٌة کاّل إنّه تذ  ک  53خرة ئال  ٱ يخافون

رون کوما يذ    55ره کذ  شا فمن  54
ٰى تّق ولٱ هو أه ل هللا  إاّل أن يشا

ل   56مغ فرة ل  ٱ وأه 

 يامةل قٱ سوره 75 
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 وال أق سم  1قيامة ل  ٱ ال أق سم بيو م
سب  2لّوّامة لٱ نّف سلٱبـ نسان ل  ٱ أيح 

مع عظامه   قادرينبلٰى   3ألّن نج 
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 بل  يريد  4أن نّسوّي بنانه علٰى 
أل   5نسان ليف جر أمامه ل  ٱ يس 

 فإذا برق  6قيامة ل  ٱ أيّان يو م
 وجمع  8قمر ل  ٱ وخسف  7بصر ل  ٱ
نسان ل  ٱ يقول  9قمر ل  ٱو ّشم سلٱ

اّل ال وزر ک  10مفرّ ل  ٱ يو مئٍذ أي ن
تقرّ ل  ٱ يو مئذٍ  کربّ إلٰى   11   12مس 

نسان يو مئٍذ بما قّدم وأّخر ل  ٱ ينبّأ
نف سه بصيرٌة علٰى  نسانل  ٱ بل  13
ال   15معاذيره ٰى ولو  أل ق  14
إّن   16لتع جل به  کبه لسان کتحرّ 

فإذا   17ه ان قر  علي نا جم عه و
ثّم إّن   18ه ان قر  بع  تّ ٱفـ قرأ ناه

 اّل بل  تحبّونک  19علي نا بيانه 
  21خرة ئال  ٱ وتذرون  20عاجلة ل  ٱ

بّها رإلٰى   22وجوٌه يو مئٍذ نّاضرٌة 
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  24ووجوٌه يو مئٍذ باسرٌة   23ناظرٌة 
اّل ک  25تظّن أن يف عل بها فاقرٌة 

وقيل من    26تّراقي لٱ إذا بلغت
  28فراق ل  ٱ وظّن أنّه  27راقٍ 

إلٰى   29ّساق لٱبـ ّساقلٱ تّفتل  ٱو
فال صّدق وال   30مساق ل  ٱ يو مئذٍ  کربّ 
ثّم   32ٰى ّذب وتولّ ک نکولٰـ   31ٰى صلّ 
له يتمطّ  إلىٰ  ذهب  کلٰى أو ل  33ٰى أه 
  35ٰى فأو ل کلٰى ثّم أو ل  34ٰى فأو ل
سب   36سًدى  کنسان أن يت رل  ٱ أيح 
ثّم   37ٰى نط فًة ّمن ّمنّيٍ يم ن کألم  ي

فجعل   38ٰى ان علقًة فخلق فسوّ ک
  39ٰى نثْل  ٱو رکذّ لٱ زّو جي نلٱ من ه

ييعلٰى  بقادرٍ  کذالألي س   أن يح 
  40ٰى مو تل  ٱ

 نسانلٱ سوره 76 
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ر لٱ نسان حيٌن ّمنل  ٱى علٰى هل  أت ّده 
 إنّا خلق نا  1وراً کن شي ئاً ّمذ  کلم  ي

نسان من نّط فٍة أم شاجٍ نّب تليه ل  ٱ
إنّا   2فجعل ناه سميعاً بصيراً 

راً وإّما کّسبيل إّما شالٱ هدي ناه
نا لل    3فوراً ک تد  فرين اکإنّا أع 

ال سالسال   ب رار ْل  ٱ إنّ   4وسعيراً اًل وأغ 
ربون من  افوراً کان مزاجها کأ سٍ کيش 

رب بها عباد  5  هللا عي ناً يش 
 يوفون  6يفّجرونها تف جيراً 

ر ويخافون يو ماً لٱبـ ان شرّه کنّذ 
تطيراً  علٰى  طّعاملٱ ويط عمون  7مس 
  8يناً ويتيماً وأسيراً کحبّه مس  

هکإنّما نط عم م  کال نريد من هللا م  لوج 
إنّا نخاف من   9وراً کوال ش  جزا
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  10رّبّنا يو ماً عبوساً قم طريراً 
يو م ولّقاهم  ل  ٱ کذالشرّ  هللا فوقاهم

وجزاهم بما   11نض رًة وسروراً 
ئين کمتّ   12جنًّة وحريراً وا  صبر
ال يرو ن فيها  کرائْل  ٱى عل فيها

انيًة ود  13شم ساً وال زم هريراً 
لي اًل علي هم  ظاللها وذلّلت  قطوفها تذ 

نيٍة ّمن فّضٍة ئاويطاف علي هم ب  14
قوارير   15انت  قواريرا کوابٍ کوأ

  16من فّضٍة قّدروها تق ديراً 
قو ن فيها  ان مزاجها کأ ساً کويس 

ٰى عي ناً فيها تسمّ   17اًل زنجبي
ويطوف علي هم  ول داٌن   18اًل سل سبي

رأي تهم  حسب تهم  لؤ لؤاً ّمخلّدون إذا 
وإذا رأي ت ثّم رأي ت   19ّمنثوراً 

عاليهم    20بيراً کاً کنعيماً ومل  
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تب رٌق وحلّ  ٌر وإس  وا  ثياب سندسٍ خض 
أساور من فّضٍة وسقاهم  ربّهم  شراباً 

  م  جزاکان لک هـٰذاإّن   21طهوراً 
ن   22وراً کم ّمش  کان سع يکو إنّا نح 

  23اًل يتن ز ان ر  قل  ٱ کنزّل نا علي  
  وال تطع  من هم   کم ربّ کبر  لحص  ٱفـ
 کم ربّ س  ٱ رکذ  ٱو  24فوراً کثماً أو  ا
جد  س  ٱفـ لّي للٱ ومن  25اًل رًة وأصيکب

ه لي     هـٰؤال إنّ   26اًل طوياًل له وسبّح 
هم   عاجلة ويذرون ورال  ٱ يحبّون

ن خلق ناهم    27اًل يو ماً ثقي نح 
رهم  وإ ذا شئ نا بّدل نا وشدد نا أس 

رٌة کتذ   هـٰذهإّن   28اًل أم ثالهم  تب دي
  29اًل ربّه سبيإلٰى  خذتّ ٱ  شا فمن

 هللا إنّ  هللا  وما تشاؤون إاّل أن يشا
خل من يشا  30يماً کان عليماً حک   يد 
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مته ظّالمين أعّد لهم  لٱو في رح 
  31عذاباً أليماً 
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عاصفات ل  ٱفـ  1ل مر سالت عر فاً ٱو
راً لٱو  2عص فاً    3نّاشرات نش 

مل قيات ل  ٱفـ  4فارقات فر قاً ل  ٱفـ
راً   5راً کذ راً أو  نذ  إنّما   6عذ 

نّجوم لٱ فإذا  7توعدون لواقٌع 
  9فرجت    ّسمالٱ وإذا  8طمست  
 وإذا  10جبال نسفت  ل  ٱ وإذا

  12يو ٍم أّجلت  ْلّي   11رّسل أقّتت  لٱ
ما  کوما أد را  13فص ل ل  ٱ ليو م
وي ٌل يو مئٍذ   14فص ل ل  ٱ يو م
ل  15ّذبين کلّل م وّلين ْل  ٱ کألم  نه 
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  17خرين ئال  ٱ ثّم نت بعهم  16
رمين ل  ٱبـ نف عل کذالک وي ٌل   18مج 

لق  19ّذبين کيو مئٍذ لّل م م کألم  نخ 
فجعل ناه في   20ّمهيٍن   ّمن ّما
  22قدٍر ّمع لوٍم إلٰى   21يٍن کمّ  قرارٍ 

وي ٌل   23قادرون ل  ٱ فقدر نا فنع م
عل  24ّذبين کيو مئٍذ لّل م  ألم  نج 

يا  25فاتاً کر ض ْل  ٱ وأم واتاً   أح 
وجعل نا فيها رواسي شامخاتٍ   26

قي نا وي ٌل   27فراتاً   م ّماکوأس 
إلٰى وا  طلقنٱ  28ّذبين کيو مئٍذ لّل م

وا  طلقنٱ  29ّذبون کنتم به تکما 
ال ظليٍل   30ظّلٍ ذي ثالث شعٍب إلٰى 

إنّها تر مي   31ب الله وال يغ ني من
ٌر ک  32قص ر ل  ٱـک بشررٍ  أنّه جمالٌت صف 
 هـٰذا  34ّذبين کوي ٌل يو مئٍذ لّل م  33
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وال يؤ ذن لهم    35يو م ال ينطقون 
وي ٌل يو مئٍذ   36فيع تذرون 

فص ل ل  ٱ ميو   هـٰذا  37ّذبين کلّل م
م  کان لکفإن   38وّلين ْل  ٱو م  کجمع نا

وي ٌل يو مئٍذ   39يدون کي ٌد فک
متّقين في ظالٍل ل  ٱ إنّ   40ّذبين کلّل م

تهون کوفوا  41وعيوٍن    42ه مّما يش 
نتم  کهنيئاً بما وا  ربش  ٱووا  لک

زي کذالکإنّا   43تع ملون   نج 
سنين ل  ٱ وي ٌل يو مئٍذ   44مح 

اًل قليوا  وتمتّعوا  لک  45 ّذبينکلّل م
رمون کإنّ  وي ٌل يو مئٍذ   46م ّمج 
لهم  وإذا قيل  47ّذبين کلّل م
وي ٌل يو مئٍذ   48عون کال ير  وا  عکر  ٱ

فبأّي حديٍث بع ده   49ّذبين کلّل م
  50يؤ منون 
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عظيم ل  ٱ نّبإلٱ عن  1لون  يتساعّم 
تلفون لّ ٱ  2 اّل ک  3ذي هم  فيه مخ 

  5اّل سيع لمون کثّم   4سيع لمون 
عل جبال ل  ٱو  6ر ض مهاداً ْل  ٱ ألم  نج 
  8م  أز واجاً کوخلق نا  7أو تاداً 

 وجعل نا  9م  سباتاً کوجعل نا نو م
نّهار لٱ وجعل نا  10لّي ل لباساً لٱ

م  سب عاً کوبني نا فو ق  11معاشاً 
ا سراجاً وّهاجاً وجعل ن  12شداداً 

  مع صرات مال  ٱ وأنزل نا من  13
رج به حبّاً ونباتاً   14ثّجاجاً  لنخ 

 إّن يو م  16وجنّاتٍ أل فافاً   15
يو م ينفخ   17ان ميقاتاً کفص ل ل  ٱ
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  18صّور فتأ تون أف واجاً لٱ في
  19انت  أب واباً کف  ّسمالٱ وفتحت
  20انت  سراباً کجبال فل  ٱ وسيّرت
  21انت  مر صاداً کنّم إّن جه

البثين فيها   22باً ئالل طّاغين م
قاباً  اّل يذوقون فيها بر داً   23أح 

إاّل حميماً وغّساقاً   24وال شراباً 
وا  انکإنّهم    26وفاقاً   جزا  25

 وا  ّذبکو  27ال ير جون حساباً 
  ّل شي  کو  28ّذاباً کبئاياتنا 
صي ناه  فلن وا  فذوق  29تاباً کأح 

إّن لل متّقين   30م  إاّل عذاباً کنّزيد
ناباً   31مفازاً    32حدائق وأع 

أ ساً دهاقاً کو  33واعب أت راباً کو
معون فيها لغ واً وال   34 اّل يس 
  عطا کّمن رّبّ   جزا  35ّذاباً ک
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ر ض ْل  ٱو ّسماواتلٱ ربّ   36حساباً 
مـٰنٱ وما بي نهما ون من ه کال يم ل لرّح 

 رّوحلٱ م يقوميو    37خطاباً 
لّمون إاّل من  کة صّفاً اّل يتکمالئل  ٱو

مـٰنٱ أذن له   38وقال صواباً  لرّح 
 خذتّ ٱ  شا حّق فمنل  ٱ يو مل  ٱ کذال
م  کإنّا أنذر نا  39باً ئاربّه مإلٰى 

ما   مر  ل  ٱ عذاباً قريباً يو م ينظر
افر يا کل  ٱ قّدمت  يداه ويقول

  40نت تراباً کلي تني 

 نازعاتلٱ سوره 79 
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نّاشطات لٱو  1لنّازعات غر قاً ٱو

طاً    3ّسابحات سب حاً لٱو  2نش 
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مدبّرات ل  ٱفـ  4ّسابقات سب قاً لٱفـ
  6رّاجفة لٱ يو م تر جف  5أم راً 
قلوٌب يو مئٍذ   7رّادفة لٱ تت بعها
  9أب صارها خاشعٌة   8واجفٌة 

 يقولون أئنّا لمر دودون في
نّا عظاماً کأئذا   10حافرة ل  ٱ

رٌّة کإذاً  کتل  وا  قال  11نّخرًة 
رٌة واحدٌة   12خاسرٌة  فإنّما هي زج 

هل    14ّساهرة لٱبـ فإذا هم  13
إذ  ناداه   15موسٰى حديث  کأتا
 هب  ذ  ٱ  16مقّدس طًوى ل  ٱ وادل  ٱبـ ربّه

فقل  هل   17ٰى فر عو ن إنّه طغإلٰى 
دي  18ٰى کأن تزإلٰى  کلّ  إلٰى  کوأه 
ش کربّ   يةئال  ٱ فأراه  19ٰى فتخ 
ثّم   21ٰى ّذب وعصکف  20ٰى ب رکل  ٱ

ع   23ٰى فحشر فناد  22ٰى أد بر يس 
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لْل  ٱ مکربّ أنا   فقال  فأخذه  24ٰى ع 
إّن   25ٰى ولْل  ٱو خرةئال  ٱ الکن هللا

ش کذالفي     26ٰى لعب رًة لّمن يخ 
بناها   ّسمالٱ نتم  أشّد خل قاً أمأ
طش   28ها فسوّاها کرفع سم    27 وأغ 

رج ضحاها  ر ض ْل  ٱو  29لي لها وأخ 
رج من ها   30دحاها  کذالبع د  أخ 
جبال ل  ٱو  31ها ومر عاها  ما

م  کم  وْلن عامکمتاعاً لّ   32أر ساها 
  34ٰى ب رکل  ٱ طّاّمةلٱ ت جا فإذا  33

  35سعٰى نسان ما ل  ٱ رکيو م يتذ
فأّما   36ٰى جحيم لمن يرل  ٱ وبرّزت
ّدن يا لٱ حياةل  ٱ ثرا و  37ٰى من طغ

  39ٰى مأ ول  ٱ جحيم هيل  ٱ فإنّ   38
ى وأّما من  خاف مقام ربّه ونه

جنّة ل  ٱ فإنّ   40ٰى هول  ٱ نّف س عنلٱ
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ألون  41ٰى مأ ول  ٱ هي  عن کيس 
فيم أنت   42ّساعة أيّان مر ساها لٱ

منتهاها  کربّ إلٰى   43راها کمن ذ
شاها  إنّما أنت منذر  44   45من يخ 
إاّل وا  أنّهم  يو م يرو نها لم  يل بثک

  46عشيًّة أو  ضحاها 

 سوره عبس 80 
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مْل  ٱ ه جا أن  1ٰى عبس وتولّ    2ٰى ع 
ري ر کأو  يذّ   3ٰى کلعلّه يزّ  کوما يد 
ٰى تغ نس  ٱ أّما من  4ٰى رکذّ لٱ فتنفعه

أاّل  کوما علي    6ٰى فأنت له تصدّ   5
ع ک جا وأّما من  7ٰى کيزّ    8ٰى يس 

ش   10ٰى فأنت عن ه تلهّ   9ٰى وهو يخ 
ره کذ  شا فمن  11رٌة کاّل إنّها تذ  ک
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ّمر فوعٍة   13رّمٍة کفي صحٍف مّ   12
راٍم ک  15بأي دي سفرٍة   14ّمطّهرٍة 
فره کنسان ما أل  ٱ قتل  16بررٍة 

من نّط فٍة   18خلقه   من  أّي شي    17
ّسبيل يّسره لٱ ثمّ   19ه فقّدره خلق
 ثّم إذا  21ثّم أماته فأق بره   20
اّل لّما يق ض ما ک  22أنشره   شا

إلٰى  نسانل  ٱ فل ينظر  23أمره 
صبّاً   مال  ٱ أنّا صبب نا  24طعامه 

  26ر ض شّقاً ْل  ٱ ثّم شقق نا  25
وعنباً   27فأنبت نا فيها حبّاً 

  29 الً وزي توناً ونخ    28وقض باً 
  31هًة وأبّاً کوفا  30وحدائق غل باً 

 جا فإذا  32م  کم  وْلن عامکّمتاعاً لّ 
من    مر  ل  ٱ يو م يفرّ   33صّاّخة لٱ ت

  35وأّمه وأبيه   34أخيه 
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رٍئ م  ٱ لّ کل  36وصاحبته وبنيه 
وجوٌه   37ّمن هم  يو مئٍذ شأ ٌن يغ نيه 

فرٌة  تب شرٌة کضاح  38يو مئٍذ ّمس  ٌة ّمس 
  40وجوٌه يو مئٍذ علي ها غبرٌة و  39

 هم کأو لـٰئ  41تر هقها قترٌة 
  42فجرة ل  ٱ فرةکل  ٱ

 ويرکتلٱ سوره 81 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 نّجوملٱ وإذا  1وّرت  کّشم س لٱ إذا
  3جبال سيّرت  ل  ٱ وإذا  2درت  کنٱ

 وإذا  4عشار عطّلت  ل  ٱ وإذا
بحار ل  ٱ وإذا  5وحوش حشرت  ل  ٱ
  7نّفوس زوّجت  لٱ وإذا  6رت  سجّ 

بأّي ذنٍب   8مو ؤودة سئلت  ل  ٱ وإذا
  10صّحف نشرت  لٱ وإذا  9قتلت  
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 وإذا  11شطت  ک  ّسمالٱ وإذا
جنّة ل  ٱ وإذا  12جحيم سّعرت  ل  ٱ

ضرت    13أز لفت   ٌس ّما أح    14علمت  نف 
 جوارل  ٱ  15خنّس ل  ٱبـ فال أق سم

  17عس لّي ل إذا عس  لٱو  16نّس کل  ٱ
إنّه لقو ل   18صّب ح إذا تنّفس لٱو

 ذي قوٍّة عند ذي  19ريٍم کرسوٍل 
  21مطاعٍ ثّم أميٍن   20يٍن کعر ش مل  ٱ

نوٍن کوما صاحب  ولقد  ر  22م بمج 
 وما هو  23مبين ل  ٱ فقْل  ٱبـ ها
وما هو   24غي ب بضنيٍن ل  ٱى عل

فأي ن   25بقو ل شي طاٍن رجيٍم 
هبون  ٌر ک ذإن  هو إالّ   26تذ 

م  أن کمن  شا لمن  27لّل عالمين 
تقيم  وما تشاؤون إاّل أن   28يس 

  29عالمين ل  ٱ ربّ  هللا  يشا
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 نفطارلٱ سوره 82 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 وإذا  1فطرت  نٱ  ّسمالٱ إذا
بحار ل  ٱ وإذا  2تثرت  نٱ بکواکل  ٱ

  4قبور بع ثرت  ل  ٱ وإذا  3فّجرت  
ٌس ّما يا   5قّدمت  وأّخرت   علمت  نف 

ريم کل  ٱ کبربّ  کنسان ما غرّ ل  ٱ أيّها
  7 کفعدل کفسوّا کذي خلقلّ ٱ  6

اّل بل  ک  8 کبکر  شا في أّي صورٍة ّما
م  کوإّن علي    9ّدين لٱبـ ّذبونکت

  11اتبين کراماً ک  10لحافظين 
ب رار ْل  ٱ إنّ   12يع لمون ما تف علون 

في فّجار لل  ٱ وإنّ   13لفي نعيٍم 
  15ّدين لٱ يص لو نها يو م  14جحيٍم 

وما   16وما هم  عن ها بغائبين 
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ثّم ما   17ّدين لٱ ما يو م کأد را
يو م ال   18ّدين لٱ ما يو م کأد را
سٍ شي ئاً  کتم ل ٌس لّنف  م ر يو مئٍذ ْل  ٱو نف 
  19ّلّل 

 طففينل مٱ سوره 83 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 ذين إذالّ ٱ  1وي ٌل لّل مطّففين 
تو فون لٱى عل تالوا  کٱ   2نّاس يس 

سرون أو  الوهم  کوإذا    3وّزنوهم  يخ 
  4أنّهم ّمب عوثون  کئٰـ لأال يظّن أو  
نّاس لٱ يو م يقوم  5ليو ٍم عظيٍم 

 تابکاّل إّن ک  6عالمين ل  ٱ لربّ 
 کوما أد را  7فّجار لفي سّجيٍن لٱ

وي ٌل   9تاٌب ّمر قوٌم ک  8ما سّجيٌن 
ّذبون کذين يلّ ٱ  10ّذبين کيو مئٍذ لّل م
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ّذب به إاّل کوما ي  11ّدين لٱ بيو م
  علي هتت لٰى  إذا  12ّل مع تٍد أثيٍم ک

  13وّلين ْل  ٱ نا قال أساطيرايات
وا  انکقلوبهم ّما علٰى  اّل بل  رانک
اّل إنّهم  عن رّبّهم  ک  14سبون کي

جوبون  ثّم إنّهم    15يو مئٍذ لّمح 
 هـٰذاثّم يقال   16جحيم ل  ٱ وا  لصال

اّل إّن ک  17ّذبون کنتم به تکذي لّ ٱ
وما   18ب رار لفي علّيّين ْل  ٱ تابک

تاٌب ّمر قوٌم ک  19ما علّيّون  کأد را
هده  20  إنّ   21مقرّبون ل  ٱ يش 
 کرائْل  ٱى عل  22ب رار لفي نعيٍم ْل  ٱ

 تع رف في وجوههم  نض رة  23ينظرون 
قو ن   24نّعيم لٱ توٍم يس  من رّحيقٍ ّمخ 
 کذالوفي  کختامه مس    25

ومزاجه   26متنافسون ل  ٱ فل يتنافس
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نيٍم  رب بها  27من تس   عي ناً يش 
رملّ ٱ إنّ   28مقرّبون ل  ٱ وا  ذين أج 
  29ون کيض حوا  امن ذين لّ ٱ انوا  منک

  30وإذا مرّوا  بهم  يتغامزون 
لهمإلٰى  قلبوا  نٱ وإذا قلبوا  نٱ أه 

 إنّ وا  إذا رأو هم  قالو  31هين کف
وا  وما أر سل  32لضالّون   هـٰؤال

 ذين لّ ٱ يو مل  ٱفـ  33علي هم  حافظين 
ى عل  34ون کّفار يض حکل  ٱ منوا  امن
 هل  ثوّب  35ينظرون  کرائْل  ٱ
  36يف علون وا  انکّفار ما کل  ٱ

 نشقاقلٱ سوره 84 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

وأذنت    1شّقت  نٱ  ّسمالٱ إذا
  3ر ض مّدت  ْل  ٱ وإذا  2لربّها وحّقت  
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وأذنت    4وأل قت  ما فيها وتخلّت  
نسان ل  ٱ يا أيّها  5لربّها وحّقت  

حاً فمالقيه ک کربّ إلٰى  ادحٌ ک کإنّ    6د 
  7تابه بيمينه کفأّما من  أوتي 

  8فسو ف يحاسب حساباً يسيراً 
روراً إلٰى  وينقلب له مس  وأّما   9أه 

ره   تابه وراکأوتي  من     10ظه 
عو ٰى ويص ل  11ثبوراً  ا  فسو ف يد 

له کإنّه   12سعيراً  ان في أه 
روراً  إنّه ظّن أن لّن يحور   13مس 

  15ان به بصيراً کإّن ربّه بلٰى   14
لّي ل وما لٱو  16ّشفق لٱبـ فال أق سم

  18سق تّ ٱ قمر إذال  ٱو  17وسق 
لهم  فما   19بّن طبقاً عن طبقٍ کلتر  

 وإذا قرئ علي هم  20ال يؤ منون 
جدون  ان قر  ل  ٱ ذين لّ ٱ بل  21ال يس 
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لم بما  هللاو  22ّذبون کفروا  يک أع 
  24فبّشر هم بعذابٍ أليٍم   23يوعون 

 وعملوا  وا  امن ذين لّ ٱ إالّ 
ٌر غي ر مم نوٍن لٱ   25صّالحات لهم  أج 

 بروجلٱ سوره 85 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

 يو مل  ٱو  1بروج ل  ٱ ذات  لّسماٱو
هوٍد   2مو عود ل  ٱ قتل   3وشاهٍد ومش 

دود ْل  ٱ أص حاب  نّار ذاتلٱ  4خ 
  6إذ  هم  علي ها قعوٌد   5وقود ل  ٱ

مؤ منين ل  ٱبـ ما يف علونعلٰى  وهم  
من هم  إاّل أن وا  وما نقم  7شهوٌد 
  8حميد ل  ٱ عزيزل  ٱّلّل ٱبـوا  يؤ من

 هللاو ر ضْل  ٱو ماواتسّ لٱ کذي له مل  لّ ٱ
ذين لّ ٱ إنّ   9شهيٌد   ّل شي  کعلٰى 



923 

 

مؤ منات ثّم لم  ل  ٱو مؤ منينل  ٱوا  فتن
فلهم  عذاب جهنّم ولهم  وا  يتوب
 ذين لّ ٱ إنّ   10حريق ل  ٱ عذاب
صّالحات لهم  جنّاٌت لٱوا  وعملوا  امن

تها ري من تح   کذالن هار ْل  ٱ تج 
 کإّن بط ش ربّ   11بير کل  ٱ فو زل  ٱ
  13إنّه هو يب دئ ويعيد   12شديٌد ل

 عر شل  ٱ ذو  14ودود ل  ٱ غفورل  ٱ وهو
  16فّعاٌل لّما يريد   15مجيد ل  ٱ

فر عو ن   17جنود ل  ٱ حديث کهل  أتا
في وا  فرکذين لّ ٱ بل  18وثمود 

  20من ورائهم ّمحيطٌ  هللاو  19ذيٍب کت
في لو حٍ   21ّمجيٌد  انٌ  قر  بل  هو 
فوٍظ    22ّمح 

 طارقلٱ سوره 86 



924 

 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

 کوما أد را  1طّارق لٱو  لّسماٱو
ملٱ  2طّارق لٱ ما   3ثّاقب لٱ نّج 
ٍس لّّما علي ها حافظٌ کإن    4ّل نف 

خلق من   5نسان مّم خلق ل  ٱ فل ينظر
رج من بي ن  6دافقٍ   ّما  صّل بلٱ يخ 
عه لقادٌر علٰى  إنّه  7تّرائب لٱو رج 
فما له   9ّسرائر لٱى تب ل يو م  8

 ذات  ّسمالٱو  10من قوٍّة وال ناصٍر 
ع لٱ ر ض ذاتْل  ٱو  11رّج ع لٱ   12صّد 

هز ل ل  ٱبـ وما هو  13إنّه لقو ٌل فص ٌل 
يد کوأ  15ي داً کيدون کإنّهم  ي  14
هل هم  کل  ٱ فمّهل  16ي داً ک افرين أم 

  17روي داً 

 علىْل  ٱ سوره 87 
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م  مٱ هللابس   لرّحيمٱـٰن لرّح 

لْل  ٱ کم ربّ س  ٱ سبّح ذي خلق لّ ٱ  1ٰى ع 
  3ٰى ذي قّدر فهدلّ ٱو  2ٰى فسوّ 
رجلّ ٱو   فجعله غثا  4ٰى مر عل  ٱ ذي أخ 

و إاّل   6ٰى فال تنس کسنق رؤ  5ٰى أح 
ر وما ل  ٱ إنّه يع لم هللا  شا ما جه 
ف ر کونيّسر  7ٰى يخ  ر  کفذ  8ٰى لل يس 

ش ر منکسيذّ   9ٰى رکذّ لٱ إن نّفعت ٰى يخ 
قْل  ٱ ويتجنّبها  10 ذي لّ ٱ  11ٰى ش 
ثّم ال   12ٰى ب رکل  ٱ نّارلٱى يص ل

ي قد  أف لح   13ٰى يموت فيها وال يح 
ٰى م ربّه فصلّ س  ٱ رکوذ  14ٰى کمن تز

  16ّدن يا لٱ حياةل  ٱ بل  تؤ ثرون  15
 هـٰذاإّن   17ٰى خرة خي ٌر وأب قئال  ٱو

صحف   18ٰى ولْل  ٱ صّحفلٱ لفي
  19موسٰى يم وإب راه
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م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

وجوٌه   1غاشية ل  ٱ حديث کهل  أتا
  3عاملٌة نّاصبٌة   2يو مئٍذ خاشعٌة 

ق  4ناراً حاميًة ٰى تص ل   من  عي نٍ ٰى تس 
لّي س لهم  طعاٌم إاّل من   5نيٍة ا

من وال يغ ني من جوعٍ   6ضريعٍ  ال يس 
لسع يها   8نّاعمٌة  وجوٌه يو مئذٍ   7

اّل   10في جنٍّة عاليٍة   9راضيٌة 
مع فيها الغيًة  فيها عي ٌن   11تس 

  13فيها سرٌر ّمر فوعٌة   12جاريٌة 
ونمارق   14واٌب ّمو ضوعٌة کوأ

  16وزرابّي مب ثوثٌة   15مص فوفٌة 
ي ف خلقت  کبل ل  ٱى إل أفال ينظرون

  18ي ف رفعت  ک  ّسمالٱى وإل  17
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ى وإل  19ي ف نصبت  کجبال ل  ٱى وإل
ر  إنّما أنت کفذ  20ي ف سطحت  کر ض ْل  ٱ
ت علي هم بمصي طٍر   21ٌر کمذ   22لّس 

 هللا فيعّذبه  23فر کوٰى إاّل من تولّ 
إّن إلي نا   24بر کْل  ٱ عذابل  ٱ

ثّم إّن علي نا حسابهم    25إيابهم  
26  

 فجرلٱ سوره 89 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

ر ٱو ٍر   1ل فج   ّشف علٱو  2ولياٍل عش 
ر لٱو  3وت ر ل  ٱو هل    4لّي ل إذا يس 

ٍر  کذالفي  ألم  تر   5قسٌم لّذي حج 
 إرم ذات  6بعاٍد  کي ف فعل ربّ ک
لق  مث لها لّ ٱ  7عماد ل  ٱ تي لم  يخ 
وا  ذين جابلّ ٱ وثمود  8بالد ل  ٱ في
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رلٱ  وفر عو ن ذي  9واد ل  ٱبـ صّخ 
بالد ل  ٱ فيو ا  ذين طغلّ ٱ  10و تاد ْل  ٱ

  12فساد ل  ٱ فيهاوا  ثرکفأ  11
إّن   13سو ط عذابٍ  کفصّب علي هم  ربّ 

نسان ل  ٱ فأّما  14ل مر صاد ٱـلب کربّ 
رمه ونّعمه کتاله ربّه فأب  ٱ إذا ما

وأّما إذا   15رمن کفيقول ربّي أ
تاله فقدر علي ه رز قه فيقول ب  ٱ ما

 مونرکاّل بل اّل تک  16ربّي أهانن 
 طعامعلٰى  وال تحاضّون  17يتيم ل  ٱ
اًل کتّراث ألٱ لونکوتأ    18ين کمس  ل  ٱ

مال حبّاً جّماً ل  ٱ وتحبّون  19لّّماً 
  21اً کاً دکر ض دْل  ٱ تکاّل إذا دک  20
  22صّفاً صّفاً  کملل  ٱو کربّ   جاو

 رکيو مئٍذ بجهنّم يو مئٍذ يتذ  وجي
ل يقو  23ٰى رکذّ لٱ لهٰى نسان وأنّ ل  ٱ
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  24يا لي تني قّدم ت لحياتي 
وال   25فيو مئٍذ اّل يعّذب عذابه أحٌد 

 يا أيّتها  26يوثق وثاقه أحٌد 
إلٰى  جعير  ٱ  27مط مئنّة ل  ٱ نّف سلٱ
خلي في د  ٱفـ  28راضيًة ّمر ضيًّة  کربّ 

  30خلي جنّتي د  ٱو  29عبادي 

 بلدلٱ سوره 90 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

وأنت حلٌّ   1بلد ل  ٱـٰذا بهال أق سم 
  3ووالٍد وما ولد   2بلد ل  ٱبهـٰذا 

  4بٍد کنسان في ل  ٱ لقد  خلق نا
سب أن لّن يق در علي ه أحٌد    5أيح 

ل سب   6لّبداً اًل ت ماکيقول أه  أيح 
عل لّه   7أن لّم  يره أحٌد  ألم  نج 

  9ولساناً وشفتي ن   8عي ني ن 



931 

 

دي ن لٱ وهدي ناه  تحمق  ٱ فال  10نّج 
عقبة ل  ٱ ما کوما أد را  11عقبة ل  ٱ
أو  إط عاٌم في   13رقبٍة  کف  12

غبٍة  يتيماً ذا   14يو ٍم ذي مس 
يناً ذا مت ربٍة کأو  مس    15مق ربٍة 

وا  امن ذين لّ ٱ ان منکثّم   16
 ا  صّب ر وتواصو  لٱبـ ا  وتواصو  

 أص حاب کأو لـٰئ  17مر حمة ل  ٱبـ
 ا  وفرکذين لّ ٱو  18مي منة ل  ٱ

أمة ل  ٱ هم  أص حاببئاياتنا    19مش 
  20علي هم  ناٌر ّمؤ صدٌة 

 شمسلٱ سوره 91 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

قمر إذا ل  ٱو  1لّشم س وضحاها ٱو
  3نّهار إذا جاّلها لٱو  2تالها 
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  ّسمالٱو  4لّي ل إذا يغ شاها لٱو
  6ر ض وما طحاها ْل  ٱو  5وما بناها 

فأل همها   7 ونف سٍ وما سوّاها
قد  أف لح من   8فجورها وتق واها 

  10وقد  خاب من دّساها   9اها کز
 بعثنٱ إذ  11ّذبت  ثمود بطغ واها ک
 هللا فقال لهم  رسول  12قاها ش  أ

ّذبوه کف  13وسق ياها  هللا ناقة
فعقروها فدم دم علي هم  ربّهم 

وال يخاف   14بذنبهم  فسوّاها 
  15عق باها 

 يلللٱ سوره 92 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

نّهار إذا لٱو  1ٰى للّي ل إذا يغ شٱو
  3ٰى نثْل  ٱو رکذّ لٱ وما خلق  2ٰى تجلّ 
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ط  4ٰى م  لشتّ کإّن سع ي ٰى فأّما من أع 
نل  ٱبـ وصّدق  5ٰى قتّ ٱو   6ٰى حس 

ر  وأّما من بخل  7ٰى فسنيّسره لل يس 
نل  ٱبـ ّذبکو  8ٰى تغ نس  ٱو   9ٰى حس 

رفسنيّسره  وما يغ ني   10ٰى لل عس 
إّن علي نا   11ٰى عن ه ماله إذا تردّ 

 خرةئاوإّن لنا لل    12ٰى لل هد
ٰى م  ناراً تلظّ کفأنذر ت  13ٰى ولْل  ٱو

قْل  ٱ ال يص الها إالّ   14 ذي لّ ٱ  15ٰى ش 
ٰى ت قْل  ٱ وسيجنّبها  16ٰى ّذب وتولّ ک

  18ٰى کذي يؤ تي ماله يتزلّ ٱ  17
زوما ْلحٍد عنده من    19ٰى نّع مٍة تج 

ه ربّه  تغاب  ٱ إالّ  لْل  ٱ وج    20ٰى ع 
  21ر ضٰى ولسو ف ي

 ضحىلٱ سوره 93 
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م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

ما   2ٰى لّي ل إذا سجلٱو  1ٰى لضّحٱو
خرة ئاولل    3ٰى وما قل کربّ  کودّع

 کولسو ف يع طي  4ٰى ولْل  ٱ من کخي ٌر لّ 
يماً يت کألم  يجد    5ر ضٰى فت کربّ 
  7ٰى فهد الًّ ضا کووجد  6ٰى وئاف

ناًل عائ کووجد  فأّما  8ٰى فأغ 
ّسائل لٱ وأّما  9يتيم فال تق هر  ل  ٱ

 کوأّما بنع مة ربّ   10فال تن هر  
  11فحّدث  

 شرحلٱ سوره 94 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

رح  ل ر کألم  نش   کووضع نا عن  1 کصد 
رلّ ٱ  2 کوز ر   3 کذي أنقض ظه 
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ر ل  ٱ فإّن مع  4 کرکذ کورفع نا ل عس 
راً  راً ل  ٱ إّن مع  5يس  ر يس    6عس 

ت  کربّ ٰى وإل  7صب  نٱفـ فإذا فرغ 
  8غب  ر  ٱفـ

 تينلٱ سوره 95 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

وطور سينين   1زّي تون لٱو لتّينٱو
لقد    3مين ْل  ٱ بلدل  ٱ هـٰذاو  2

سن تق ول  ٱ خلق نا   4يٍم نسان في أح 
فل سافلين   إالّ   5ثّم ردد ناه أس 

صّالحات لٱوا  وعملوا  امن ذين لّ ٱ
ٌر غي ر مم نوٍن  فما   6فلهم  أج 

 هللا ألي س  7ّدين لٱبـ بع د کّذبکي
  8مين کحال  ٱ مکبأح  
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 لقل عٱ سوره 96 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 خلق  1ذي خلق لّ ٱ کم ربّ س  ٱبـ ق رأ  ٱ
 کرأ  وربّ ق  ٱ  2قٍ نسان من  علل  ٱ
  4قلم ل  ٱبـ ذي علّملّ ٱ  3رم کْل  ٱ

 اّل إنّ ک  5نسان ما لم  يع لم  ل  ٱ علّم
ٰى تغ نس  ٱ ها أن رّ   6ٰى نسان ليط غل  ٱ
علٱ کربّ إلٰى  إنّ   7  أرأي ت  8ٰى رّج 
  10ٰى عب داً إذا صلّ   9ٰى ذي ين هلّ ٱ

أو    11ٰى هدل  ٱى عل انکأرأي ت إن 
ّذب کأرأي ت إن   12ٰى تّق ولٱبـ أمر
ٰى ير هللا ألم  يع لم  بأنّ   13ٰى وتولّ 
فعاً ک  14  اّل لئن لّم  ينته لنس 
اذبٍة خاطئٍة کناصيٍة   15نّاصية لٱبـ
ع ناديه   16 ع  17فل يد   سند 
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 جد  س  ٱو اّل ال تطع هک  18زّبانية لٱ
 ۩سجدة واجبة 19ترب  ق  ٱو

 درل قٱ سوره 97 

م  مـٰن ٱ هللابس   يملرّحٱلرّح 

ر ل  ٱ إنّا أنزل ناه في لي لة   1قد 
ر ل  ٱ ما لي لة کوما أد را   2قد 

ٍر ل  ٱ لي لة ر خي ٌر ّمن  أل ف شه    3قد 
رّوح فيها بإذ ن لٱو ةکمالئل  ٱ تنزّل

ٍر کربّهم ّمن  ٰى سالٌم هي حتّ   4ّل أم 
ر ل  ٱ مط لع   5فج 

 بينةلٱ سوره 98 

م  مـٰن ٱ هللابس    لرّحيمٱلرّح 
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لوا  فرکن ذيلّ ٱ نکلم  ي  من  أه 
رل  ٱو تابکل  ٱ ٰى ين حتّ کين منفکمش 

 هللا رسوٌل ّمن  1بيّنة ل  ٱ تأ تيهم
تٌب کفيها   2صحفاً ّمطّهرًة يت لوا  
وا  ذين أوتلّ ٱ وما تفرّق  3قيّمٌة 

 ت هم جا تاب إاّل من بع د ماکل  ٱ
وا  إاّل ليع بدوا  وما أمر  4بيّنة ل  ٱ
لصين له هللا   ّدين حنفالٱ مخ 
 ٰوةکزّ لٱوا  ويؤ تلصّلٰوة ٱوا  يقيمو
ذين لّ ٱ إنّ   5قيّمة ل  ٱ دين کذالو
لوا  فرک رل  ٱو تابکل  ٱ من  أه  ين کمش 

 کأو لـٰئ في نار جهنّم خالدين فيها
 ذين لّ ٱ إنّ   6بريّة ل  ٱ هم  شرّ 
 کأو لـٰئ صّالحاتلٱوا  وعملوا  امن

جزاؤهم  عند   7بريّة ل  ٱ هم  خي ر
نٍ  تها ربّهم  جنّات عد  ري من تح   تج 
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 هللا ن هار خالدين فيها أبداً رّضيْل  ٱ
لمن  خشي  کذالعن ه وا  عن هم  ورض

  8ربّه 

 زلزلةلٱ سوره 99 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

  1ر ض زل زالها ْل  ٱ إذا زل زلت
رجت  وقال  2ر ض أث قالها ْل  ٱ وأخ 

يو مئٍذ تحّدث   3نسان ما لها ل  ٱ
بارها    5لها ٰى أو ح کربّ  بأنّ   4أخ 

و ا  تاتاً لّيرش  أ نّاسلٱ يو مئٍذ يص در
مالهم   فمن يع مل  مث قال ذرٍّة   6أع 
ومن يع مل  مث قال ذرٍّة   7خي راً يره 
  8شرّاً يره 

 ادياتل عٱ سوره 100 
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م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

موريات ل  ٱفـ  1ل عاديات ضب حاً ٱو
حاً    3اً مغيرات صب حل  ٱفـ  2قد 

فوسط ن به جم عاً   4فأثر ن به نق عاً 
  6نوٌد کنسان لربّه لل  ٱ إنّ   5

وإنّه   7لشهيٌد  کذالعلٰى  وإنّه
أفال يع لم   8خي ر لشديٌد ل  ٱ لحبّ 

وحصّل   9قبور ل  ٱ إذا بع ثر ما في
إّن ربّهم بهم    10صّدور لٱ ما في

  11يو مئٍذ لّخبيٌر 

 ارعةل قٱ سوره 101 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

وما   2قارعة ل  ٱ ما  1ل قارعة ٱ
 ونکيو م ي  3قارعة ل  ٱ ما کأد را
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 ونکوت  4مب ثوث ل  ٱ فراشل  ٱـک نّاسلٱ
نل  ٱـک جبالل  ٱ فأّما   5منفوش ل  ٱ عه 

فهو في عيشٍة   6من ثقلت  موازينه 
  8وأّما من  خّفت  موازينه   7رّاضيٍة 

هيه  ما  کوما أد را  9فأّمه هاويٌة 
  11ناٌر حاميٌة   10

 اثرکتلٱ سوره 102 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

 زر تمٰى حتّ   1اثر کتّ لٱ مکأل ها
ثّم   3اّل سو ف تع لمون ک  2مقابر ل  ٱ
اّل لو  تع لمون ک  4اّل سو ف تع لمون ک

  6جحيم ل  ٱ لترونّ   5يقين ل  ٱ عل م
ثّم   7يقين ل  ٱ ثّم لترونّها عي ن

ألّن ي   8نّعيم لٱ و مئٍذ عنلتس 
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 صرل عٱ سوره 103 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

ٍر ل  ٱ إنّ   1ل عص ر ٱو   2نسان لفي خس 
وا  وعملوا  امن ذين لّ ٱ إالّ 
 ا  حّق وتواصو  ل  ٱبـ ا  صّالحات وتواصو  لٱ
  3صّب ر لٱبـ

 همزةلٱ سوره 104 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

ذي جمع لّ ٱ  1ّل همزٍة لّمزٍة کوي ٌل لّ 
سب أّن ماله   2وعّدده اًل ما يح 

لده    4حطمة ل  ٱ اّل لينبذّن فيک  3أخ 
 هللا نار  5حطمة ل  ٱ ما کوما أد را

ى عل تي تطّلعلّ ٱ  6موقدة ل  ٱ



942 

 

  8إنّها علي هم ّمؤ صدٌة   7ف ئدة ْل  ٱ
  9في عمٍد ّممّددٍة 

 فيللٱ سوره 105 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

 بأص حاب کي ف فعل ربّ کألم  تر 
عل    1فيل ل  ٱ ي دهم  في کألم  يج 

وأر سل علي هم  طي راً   2تض ليٍل 
تر ميهم بحجارٍة ّمن   3أبابيل 
ٍف ّمأ  کفجعلهم    4سّجيٍل    5وٍل کعص 

 سوره قريش 106 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

لة  1ليالف قري شٍ    ّشتالٱ إيالفهم  رح 
 هـٰذارّب وا  بدفل يع    2صّي ف لٱو
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 ذي أط عمهم ّمن جوعٍ ولّ ٱ  3بي ت ل  ٱ
  4هم ّمن  خو ٍف امن

 اعونل مٱ سوره 107 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

  1ّدين لٱبـ ّذبکذي يلّ ٱ أرأي ت
وال   2يتيم ل  ٱ ذي يدعّ لّ ٱ کذالف

فوي ٌل   3ين کمس  ل  ٱ طعامعلٰى  يحضّ 
ذين هم  عن صالتهم  لّ ٱ  4لّل مصلّين 

  6ذين هم  يراؤون لّ ٱ  5اهون س
  7ماعون ل  ٱ ويم نعون

 وثرکل  ٱ سوره 108 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 
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طي نا  کفصّل لربّ   1و ثر کل  ٱ کإنّا أع 
  3ب تر ْل  ٱ هو کإّن شانئ  2حر  ن  ٱو

 افرونکل  ٱ سوره 109 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

بد   1افرون کل  ٱ قل  يا أيّها ال أع 
وال أنتم  عابدون ما   2ما تع بدون 

بد    4عابٌد ّما عبدتّم  أنا   وال  3أع 
بد  م  کل  5وال أنتم  عابدون ما أع 

  6م  ولي دين کدين

 نصرلٱ سوره 110 

م  مـٰن ٱ هللابس    لرّحيمٱلرّح 

 ورأي ت  1فت ح ل  ٱو هللا نص ر  جا إذا
خلون في لٱ أف واجاً  هللادين نّاس يد 
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تغ فر ه إنّه ٱو کم د ربّ فسبّح  بح  2 س 
  3ان توّاباً ک

 سدل مٱ سوره 111 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيمٱلرّح 

ن  1تبّت  يدا أبي لهٍب وتّب  ٰى ما أغ 
ناراً ٰى سيص ل  2سب کعن ه ماله وما 

حطب ل  ٱ رأته حّمالةم  ٱو  3ذات لهٍب 
  5في جيدها حب ٌل ّمن ّمسٍد   4

 صالخلٱ سوره 112 

م  مـٰن لرّ ٱ هللابس   لرّحيم ٱح 

لم    2صّمد لٱ هللا  1أحٌد  هللا قل  هو
فواً کن لّه کولم  ي  3يلد  ولم  يولد  

  4أحٌد 
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 فلقلٱ سوره 113 

م  مـٰن ٱ هللابس    لرّحيمٱلرّح 

من شرّ ما   1فلق ل  ٱ قل  أعوذ بربّ 
  3ومن شرّ غاسقٍ إذا وقب   2خلق 

  4عقد ل  ٱ نّّفاثات فيلٱ ومن شرّ 
  5سٍد إذا حسد ومن شرّ حا

 ناسلٱ سوره 114 

م  مـٰن ٱ هللابس   لرّحيم ٱلرّح 

نّاس لٱ کمل  1نّاس لٱ قل  أعوذ بربّ 
واسل  ٱ من شرّ   3نّاس لٱ إلـٰه  2  وس 
وس في صدورلّ ٱ  4خنّاس ل  ٱ  ذي يوس 
  6نّاس لٱ جنّة ول  ٱ من  5نّاس لٱ
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